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اما  دیکش یم شیرا به رو زشیت غیشده ؛ ت نیآبگ یریمثل شمش آفتاب

راجا  شیرد پا یبود که حت ییقدم ها ریبه مس رهیخ شیچشمها هنوز

 نگذاشت . رفت.

نفس ها  یکه گاه یجهنم داغ انیزد م خیرحم ..  یمکث. پرشتاب. ب یب

 گرفت ، اما حاال... یم گرو را به

که  یاتیآن روا دیشا د؟یفهم یجهنم را م انیسوختن م یمعنا یکس چه

 یها بود. م یزدگ خی نی، از هم دیکش یشعله م جهنم از زبان

کشت . غارت  ی.مدیبر یسوزاند.م یم کردن منجمد نیسوزاند.درع

 ...کردیم

 ... ادهایو چرخ خورد. صداها درگوشش تکرار شد. فر دیعقب کش یقدم

بود. رحم تر  یصدا بلند تر بود. ُکشنده تر بود. ب کینه  یول دهایتهد

انداخت، همان صدا  دنیکه زمزمه کرد وقلبش رابه تپ ییصدا همان

. بغض درتمام تنش دیلرز شیکرد.مردمک چشمها غارت نبضش را هم

 یزخم درد داشت.حت نینبود.درد داشت. ا جوابگو اش نهی. سدیچیپ

 یرو فشیشده بود. راه رفت. ک کهنه قلبش یکه رو یاز زخم شتریب

از  یتازه؟ باز زندگ یبتیمص ایبود  خیتکرار تار نیدستش افتاد . ا
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 میتصم کیبا  را اش یگناه ی.باز داشتند تمام بخوردیدستش ُسر م 

 باختن افتاد... یریدر سراز ی.باز زندگدندیبر یسر م یناگهان

.تندتر قدم برداشت.تنه زد.ضربه خورد. دلش دیچک شی. اشک ها

روز  کیوارونه شده بود.  ای.مثل همان روزها... دنشکست شکست.سخت

 او رو برگرداند و حاال...

 دنیدروغ است. دلش هوار کش دیبگو ایبکشد وبه دن ادیفر خواستیم دلش

که تنها  ییساله.خسته بود از بارها نیچند ی.خسته بود از بغضخواستیم

سرش پر  ی، پرنده هم باال یی. چرا در آن رشته کوه تنهادیکش شبه دو

 یهم درد وهم بغضش باشد. فقط دل ِ کوه ِآتشفشان بدبخت دیشاتا دینکش

 به حالش

دورش را پرکند  ییوتنها یمذاب بدبخت گریتا فوران کند. تا بار د سوخت

 بسوزد. زنده واو زنده

 نیکرد وزم ریگ یبه سنگ فرش برآمده ا شیگذشت. پا یابانیخ چیپ از

اما ازترس  بلند شد وکف دستانش سوخت شیزانوها یناله  ی.صداخورد

 هیسا
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 یعمر بدبخت کیکه  یا هیسربلند کرد. سا عیسرش افتاد ؛ سر یکه رو یا 

 ستدیسرش انداخته بود. باز قلبش شورش کرد. خواست با یرو ییتنهاو

 خم شد و فاتحانه با پوزخندش گفت: سمتشاما او

 سنت شکن! ... شعارت بود.نه؟_

 مرگ خاموش؟ ای یسنت؟ زندگ ای. او فقط عاشق بود. عشق دیچک اشکش

؛  نهیهم ک دی.لبخندش محو شد و خشم وشاستادیرحم صاف ا یب بتیه

 داد: رییرا تغ شیچشمها رنگ

 ...ریابمی ابمونیبهت گفته بودم _

که تاوان گناهت  یبترس از روز دیخواست بگو ی.مدیلرز یم شیها لب

آن التماس ها ازدست داده  انیاما قدرت تکلمش را انگار م یده راپس

 بود.

عقب  هیخواست داد بکشد اما سا یداد.م یتاوان دل را پس م دیبا یتاک

 .دیکش

تلخ تر و  شیرا برا یکه زندگ یکرد. با لحن یوفاتح نگاهش م روزیپ

  بود.. شیباخته ها ازتمامتر نیسنگ
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کردند مثل همان  یرا نگرفت.همه نگاهش م شیدست ها ریز یکس 

 و... ختیو گر دید یرحم یو ب گذشت که ییروزها

 باخت... یداشت م بازهم

 بود. بیغر زییپا چقدر

**** 

پر رفت وآمد اطرافش چرخ خورد.  یاش ، در حوال بهیغر یچشم ها"

مقنعه  یتا یدرد است. دست رو نیآورد که بدتر شیبه رو بازهم، ییتنها

 و دیاش کش

 گفت و راه افتاد. ساکش "یبسم اله"لب  ریداد. ز رونیرا ب قشیعم نفس

 اهیساک س یبود. ظرافت دستانش و ضخامت دسته  نیاما سنگ کوچک

خورد و جلوتر رفت. به کاغذ زرد  یاتوبوس تکان یبود. با صدا دهنده، آزار

 که یرنگ

شانه محکم نگه  یرا رو فشینگاه کرد. ک خوردیانگشتانش تکان م انیم

گرفت  ی. نفسدیلفن را دت وسکی. کدیرا دنبال خودش کش ساکداشت و
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بودند،عقب  ستادهیکه منتظر ا ی،دونفر یکی دنی.بادرفت و به آن سمت 

 رفت.کنار جدول

تا  دیطول کش یقیومنتظر ماند تا نوبت به او برسد. دقا ستادیا یمانیس

خورد و اعتراض  یم یاتاقک فلز شهیکه به ش ییبا ضربه ها زن باالخره

 یگوش گرانید

 یبا چشمها یآمد. به اعتراض زن رونیگذاشت و ب شیرا سرجا اهیو س گرد

 گرید ی قهیورفت. چنددق دیجواب داد،سپس راهش راکش جانب حق به

 معطل ماند تا

.قلبش به ردیوشماره بگ ندازدیداخل تلفن ب یتوانست سکه ا باالخره

چه کند.هرچند  دیدانست با یآمد ؛ نم یم شیپ ی. اگر مشکلزدیشدت م

 مدت نیدرا

 کیبود که ترس در دلش کم رنگ شود اما او هنوز  دهیکش ییتنها آنقدر

 "و بکر بود...  سادهدختر

***** 
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خطوط نوشته  نیکه مقابلش آمد،نگاهش را از آخر یفنجان چا دنیباد 

 زیم یرا رو فشیظر نکی. با لبخند خودکارش را رها کرد.ع گرفت اش

 :دیسمت او چرخ یباصندلگذاشت و

 منونم.خانم. م یدیزحمت کش_

متوجه شد  یاو گرفت .به خوب زیم ینگاه کنجکاوش را از اوراق رو میمر

سر درآورد.  مشیاوراق را استتار کرده که نتواند از مفاه یطوردست او

 اش شهیکارهم

 جواب نگذاشت: ی. لبخند ولحن مهربانش را ببود

 . میزودتر بر دیکه با ادیدرب تینوش جان. بخور خستگ_

 گرم فنجان را لمس کرد وگفت: ی وارهید محسن

 م؟یکجا بر_

 .میواسه فردا بعدازظهر کم دار لهیمقدار وس هی. هنوز گهیددیخر_

 را مزه کرد و نگاهش کرد. شیچا محسن

مکافات  نقدریساعته ا کی یمهمون هی. میمر یریگیسخت م یدار یلیخ_

 نداره.
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 محسن. ستیساده که ن یمهمون_ 

 ..یول یدونم حساس یم_

 شهیراحت نم الشیآقا باال سر واسه من دست وپا نکنه که خ هیتا  شونیا_

 .. جون استاد

انگشت  "الِنا ِ"هردو باتعجب سمت دخترجوان وخنده رو برگشت .  سر

 اشاره اش

 به در ضربه زدوگفت: گرشیباال گرفت و با دست د را

 داخل؟ امیالبته..اول اجازه هست ب دیببخش_

 با ابرو به دخترش اشاره کرد وگفت: محسن

آخه االن  م؟یداره مر یواقعا ثمر تیهمه حرص وجوش وحساس نیا_

 وقت

 دختر باباست؟ ازدواج

 وگفت: دیبزند ،النا داخل پر یخواست حرف میتامر
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سر اقتصاد مملکت  ییچه بال میتورم وتحر دیدیبابا؟ نکنه شن ستیپس ن_ 

 میوترش دیخمره بخر هیپرجهاز  یخونه  هی یجا نیداد حیترج و آورده

 .دیبنداز

 و افزود: دیانگشتانش جلو کش انیرا م شیاز موها یا تکه

 ...شهیبابا...داره رنگ دندونام م نیبب_

 خنده اش گرفت اما لبش را به دندان گرفت وچشم درشت کرد: میمر

 دونم وتو... یدوباره...بعد من م رسهیالنا خانم فرداشب م_

 کرد وگفت: یتک خنده ا محسن

آخر اقامتته و  یبابا.. حرفتو بزن که روزا ی دهیخب دختر ترش یلیخ_

 خوامیم

 خوش بگذره. بهت

 وگفت: دیرا به هم کوب شیکف دست ها النا

 بابا... یحقا که استاد_

 بگو النا..._
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 رازیش رنیتور دارن م هی.راستش بچه ها چندروز با ستین یحرف خاص_ 

 ؛ منم

 دونمیکه م ستین یشم . البته اگه مشکل یشما راه یبا اجازه  خوامیم

 ...ستین

 راز؟یش_

نگاه پدر ودختر باهم به  میمر ریمتغ یو صدا یسوال یواژه  کی نیهم با

 طرفش

 تر شد و نگاه النا کنجکاوتر... ی. نگاه محسن طوالندیچرخ

سفر  هی بهشتیتو ارد خوانیآره مامان. بهت که گفته بودم بچه ها م_

 چندروزه

 و... یشناس ی. دوستامم که مبذارن

 دست تکان داد وآب دهانش را قورت داد: میمر

 دیرینم گهیشهر د هیدوره النا... چرا  رازی... شرازی... شیول دونمیآره م_

 و...
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کالم را به دست  یکرد.محسن از فرصت استفاده کرد و سررشته  مکث 

 گرفت:

 بابا؟ دیبر دیخوایم یک ِ_

 مادرش جدا کرد وگفت: یاز چهره  یختنگاهش را به س النا

تور  هیآژانس عموش داخل  قیاز طر ی؛ ناز ادین شیپ یاگه مشکل_

 برامون جا

 تی. البته از لحاظ امنمیش یم یکرده. پنج روزه است وشنبه هم راه رزرو

 راحت باشه. التونیهم طبق معمول خ نشیقوانو

کن  ی. عذرخواهادهیالنا... پنج روز ز دیرفت یدوروزه م یکی شهیشماهم_

 وبگو

 .یرینم

 رونیازجانب او نشد و ازاتاق ب یمنتظر حرف میبه شدت جاخورد اما مر النا

 لی. دلکردیبود و به درگاه در نگاه م ستادهیا شی.النا متعجب بر جارفت

 نیا
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 نیا یبرا ی. دنبال بهانه ادیفهم یمادر را نم یرپوستیوز یناگهان انقالب 

 :دیشانه اش نشست وچرخ یکه دست پدر رو ربودییتغ

 شده بابا؟ یزیچ_

 لبخند زد: محسن

 کم حساسه. هی. یشناسی. مادرتو که مزمینه عز_

 .رمیاگه بگه نرو،نم_

 و گفت: دیدست به صورت او کش محسن

 مونه. یکنسل شدن م ی نهیگز هی تایرزرو کن اگرنشد نها طتویتو بل_

رفت.  رونیزد و ب یذوق دخترجوان خورد اما لبخند کمرنگ یتو نکهیباا

 نگاه

. دید ونیزیکاناپه مقابل تلو یرا رو میو مر دیچرخ منیداخل نش محسن

 به

که  شهیبود. مثل هم ونیزیمات صفحه تلو میمر یرفت. چشم ها طرفش

قابل فراموش شدن  زیهمه چ نکهیآورد وا یم شیرابه رو یمسائلروزگار

 ...ستین
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 مبل گذاشت وسمتش خم شد: یباال دست 

 د؟یخر یبر یخواستیخانم.مگه نم_

 یخورد و نگاهش کرد. حالت نگاهش مرد را آزار داد اما سع یتکان میمر

 کرد به

که دفتر گذشته بسته  یروش بود تا روز نیبهتر نی. ااوردیخودش ن یرو

 شود...

 النا.. گمیم_

 وگفت: ستادیکرد.محسن دست به پهلو صاف ا مکث

. پس فعال بلند شو میمر رهینم یشی.بدونه ناراحت مهیالنا دختر معقول_

 آماده شم. رمیشب باش. من م فرداوبه فکر

باز اتاق النا خورد. چشم  مهیآرام سر تکان داد. چشمش به در ن میمر

 بست و بلند

 به آن سفر شود... گریاشاره د کیدوست نداشت  ی. حتشد

*** 

 ؟یشد ال یپس چ_
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 به دونات خوش طعمش زد و شانه باال انداخت: یگاز 

 .ستیهنوز معلوم ن_

 زده نگاهش کردند اما النا درکمال رتیهردو دوستش متعجب وح بایتقر

لبش  یمشغول خوردن بود. باسکوت آنها دستمال را گوشه  یخونسرد

 و دیکش

 تکان داد: سر

 ن؟یچرا سرپا سکته کرد ه؟یچ_

 زیم یاش را رو وهیوآب م کیف آمد. کزودتر از دو دوستش به حر یز نا

 گذاشت

 گفت: و

 گرفتم. طیالنا؟ من بل ستیکه معلوم ن یچ یعنی_

 ی. مشکل حاد میکن یکنسل م تشیدستت درد نکنه اما بابام گفت نها_

 .ستین

 بلند شد: وایش زیت یصدا

 !یایم ی. تو گفتمیکرد یزیالنا؟ ما برنامه ر یچ یعنی_
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 گرد نگاهش کرد. ییبا چشم ها النا 

 خبرته؟ وا،چهیپرده گوشم پاره شد ش_

 .یکن یخودتو لوس م یدار_

 ومدنمیاومدن ون گمیم نی. واسه همستین یام؟ مامانم راض وونهیمگه د_

که  دمیبه شما هم قول نم یکنه ول یم شی. بابام گفته راضستین معلوم

 بدقول

 واگه نشد... امی؛ اگر شد من هم م دیبر شی. شما طبق برنامه تون پنشم

 .ادی،ارسالنم م یال_

هوا به خنده  یگفت تا هردو دوستش ب "وا" یبا حالت خنده دار النا

 او زد و گفت: یسرشانه  یاش ، ناز خنده. بافتندیب

شل  شتیارسالن ن یگیباش. تا م نیذره سرسنگ هیزهرمار و وا... دختر _

 .شهیم

 ارسال ِ ن خان نامدار.... رینه اسم ام دمیشما خند یمن ازخنده _

 شه؟یتموم م یهمه چ گهیآره جون خودت. امشب د_
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 زیدونستم قراره سورپرا ی. منتها نمگهیرفتنمونم ماه عسله د رازیآره. ش_ 

 شم.

گفتم که هرجورهست مامانتو  یول یش ریارسالن گفت بهت نگم غافلگ_

 یراض

 .یکن

 گفت: شیها امیاش برد و در حال باز کردن پ یسر داخل گوش النا

 .گمیدروغ نم نایقرار بود سفرمون دخترونه باشه. من به مامانم ا_

 ...نقدریو ا یکرد یدونم تو واقعا چندسال خارج از کشور زندگ یمن نم_

 حرف او گفت: انیسر بلند کرد وم عیسر النا

. اسمشم یشده است ناز نییتع یبا مرز ها یمن آزاد یخانوادگ تیترب_

 امل

هم به متولد شدنم تو آلمان نداره.  یذارم . ربط ینم تیمحدود ای بودن

 احترام

 مهمه. یلینوع ارزشه که برام خ هیخانواده ام  یبه خواسته  گذاشتن

 را تا ته باال داد وگفت: شیابروها یناز
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 خب حاال. چرا بهت برخورد؟_ 

 فرق داره. یبندوبار یبا ب یکنم آزاد یم یادآوریبهم برنخورد . دارم _

 برمنکرش لعنت._

 کف دستش را با دستمال پاک کرد وگفت: وایش

اصال.  ادیگفت ارسالن با ما نم ی. آخه نازیال یدروغ بگ ستیتو قرار ن_

 خودش

 .میریداره بره سفر. ما با تور م دوست

 گفت: وایش حیتوض یدرادامه  یناز

فتم قراره من گ یواقعا هم کار داره. قرار بود زودتر بره اما وقت نکهیمثل ا_

 باهم

دوروز اونجا باهامون  یکیکنه تا  یگفت کاراشو هماهنگ م رازیش میبر

 جواب داد و گفت: یداخل گوش "ایآر"امیعقب نشست و به پ النا باشه.

 . دوست ندارم با مامانم بحث کنم .ستیبازم اومدن من معلوم ن_

 هم نگفت بحث کن. خواهش کن. متقاعدش کن. یکس_

 .ادیم شیپ یچ نمیحاال بب_
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 لبخند زد وجواب داد: ایآر یشماره  دنیزنگ خوردن تلفنش و د با 

 ؟یسالم کچل.چطور_

 .امیکله من نم نی. بااگهید ای. خودت بیذارم ال یزنده ات نم نمتیبب_

 یبا هزار دوز وکلک ازم گرفت نویبه بابا لو ندم که ماش یخوایاگه م_

 یورفت

 .ایزود ب یگذرون خوش

 و گفت: دیخند دیق یب سپس

 استفاده کنم  نهیاز سرت به عنوان آ ای.بارمیامو ب نهیرفته آ ادمیاتفاقا _

 نثار او کرد. یو کوفت دیخند ایآر

 شه؟یساعت چند کارت تموم م_

 بهتره. یایهرچه زودتر ب گهیکردم. د دامویخر_

 شهیکه هم یدیهمون مرکز خر نگیپارک امیم گهیساعت د میپس ن_

 .یریم

 گفت : وایرا قطع کرد. ش یتشکر کردو لبخند برلب گوش النا
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 نرفته هنوز؟_ 

 .هینه! اونم فردا راه ؟یگیرو م ایآر_

 .یال خورهیاونم م یمامانت غصه  دیشا_

 گفت و افزود: " یاوهوم" النا

نره  ایکنه آر یکار هیکرد بابا  یسع یلیبه ما وابسته است. خ یلیکال خ_

 یسرباز

 نشد. یول

 .هیعیهاش طب ی. دلواپسگهیمادره د_

 شبی.ددیجوش یتازه ته دلش م یحس یکرد ول دییرا تا یحرف ناز النا

 رشیدستگ یزیآرام پدرومادرش شد . چ یمتوجه گفتگو یاتفاقبه طور

 نشد اما فقط

برد . ساعتها فکر کرد.  یرنج م یبیمادر از احساس وترس عج دیفهم

 باافکارش

دانست.  یاز گذشته نم زیچ چیه بایقرباز نشد. ت یزد اما گره ا سروکله

 فقط
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دانست که خانواده پدرش با ازدواجشان مخالف بوده اند. اما  یرا م نیهم 

 نیا

گاها  یها تیمختلف وحساس یترس ها یبرا یقانع کننده ا لیدل هم

کند رفتارش باعث رنجش آنها  یم یکه سع دید ینبود. م مادرش بیعج

 ینشود ،حت

هم باعث شده بودالنا  نی. همشدیم ریخودش ساعت ها و روزها درگ اگر

 و

بروند. خانواده کوچکشان را دوست  شیاو پ لیمطابق م ایآر یتاحدود

هم  یختگیاندک به هم ر نیوقت هم چیخواست ه ینم ودلش داشت

 آزارشان دهد...

 !یتو فکر ال یرفت_

 نگاه کرد و سرباال انداخت: یناز به

 .ستیمهم ن_

 به ساعت گفت: یبلند شد وبا نگاه سپس

 .شهیش م دایپ ایبرم.االن آر گهیمن د_
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 !یکشوند ینم نجای. بنده خدا رو تااگهید رسوندمتیخب من م_ 

تنها باشه از بس چرت  ای. آر میدنبال مادربزرگمم بر دیآخه سرراه با_

 گهیوپرت م

 رودستش . ذارهیسکته م هی

ارسالن جا  دنیراه افتادند. آسانسور که باز شد النا از د نگیپارک سمت

. دیآ یدانستند او م ینشان داد که م یاش با ناز یپرس احوالخورد. اما

 آمدنش رونیبا ب

 گفت: عیسر یمعطل شود. ناز یمجبور شد عقب برود وکم النا

 نگفتم. یزیچ نیارسالن واسه هم یایمطمئن نبودم م_

 نا نگاه کرد و گفت:با لبخند به ال ارسالن

 ؟یکارندار ییانگار. توکه فعال جا دمینداره.به موقع رس یاشکال_

 را دردست جابه جا کرد و گفت: لشیوسا النا

 برم. دیمنتظرمه. با نییپا ایچرا.آر_

 ارسالن درهم شد: چهره

 ... ؟یبر یخوایم یعنی_
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 به طعنه گفت: یناز 

 داماد. یاخماتو باز کن.شب مهمون دارن آقا_

 گفت و افزود: "ییبابا یا"تکان داد. ارسالن  یو سر دیخند النا

 نگه؟یپارک ایآر_

 آره._

 آسانسور را باز کرد و گفت: در

 .امیباهات م نییپس تاپا_

 کردند وداخل پاساژ یهمانجا خداحافظ وایو ش یگفت. ناز "یباشه ا"النا

 که بسته شد ارسالن بالبخند گفت: ی. در اتاقک فلزبرگشتند

 ره؟یم شیخوب پ یهمه چ_

 ؟یشرکت باش دیموقع روز مگه نبا نیظاهرا آره. تو ا_

 میخواستم کت شلوار بخرم گفتم باهم بر ی. منمیچرا اما اومدم تو رو بب_

 که تو

 .یدار عجله
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 تونم. یکردم اما االن واقعا نم یم شیکار هی یگفت یاگه زودتر م_ 

 مراسم. ینداره. باشه برا یاشکال_

 براق او نگاه کرد و ابرو باال داد: یچشمهابه  النا

 .یچه اعتماد به نفس_

 گفت: یبه سمتش خم شد و با لحن گرم یکم ارسالن

 .زمیگرفتم عز شیکه دوماه پ هیبخاطر جواب_

 :دیخودش را عقب کش یلبخند زد وکم النا

 کن. تیرو رعا یمنیمونده.فاصله ا تییجواب نها_

 کرد: کینزد شیدست او را گرفت و به لب ها ارسالن

 بشه که تموم شه و ... یک_

رفت. ارسالن  رونیو ب دیباز شدن در آسانسور النا دستش را عقب کش با

 لب ریز

 و گفت: دیکرد . النا آرام خند یغرولند

 بلند بگو منم بشنوم._
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 نگاهش کرد و گفت: طنتیبا ش ارسالن 

 النا.حاال بخند... دونم وتو یامشب تموم بشه من م_

. شدیمرد جوان گرم م نیا یسرعت داد.تنش از حرف ها شیبه قدم ها النا

 یلیخ

 شیداشت با حرف ها و رفتارها یاش شده بود ول ینبود وارد زندگ وقت

شد. با هردو دست  ادهیآنها پ دنیباد ای. آرکردیرا محکم م شیپا یجا

 نیزود سوار ماش یلیبا ارسالن کرد. خ یمختصر وگرم یواحوالپرسداد

 شدند

 با اخم گفت: نگیرفتن از پارک رونیدرحال ب ایکردند. آر یوخداحافظ

 ؟یدیپسره پر نیباز باا یدیچشم منو دور د_

 درحال بستن کمربندش گفت: النا

 خوب کردم. کله ات چطوره؟_

 ؟یپسره فکر کن نیدرمورد ا شتریب یخوا ینم یال_

 .شروع نکن. ایآر فتادهین یهنوز که اتفاق_

 انه؟ی ادیاز شوهر تو خوشم ب دیخب با ستم؟یمگه من برادرت ن_
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 .میکرد ری.دارهیپدرمونو درم ی. زود برو که مامانادیبه موقعش خوشت م_ 

 یداد.کاله نقاب دارش را از سرش برداشت که النا ب رونینفسش را ب ایآر

 هوا

 وباخنده گفت: دیدست کف سرش کش ای. آردیخند

 اش کرده. نهیآ نهیدادم آ _

 را سمت اوخم کرد و گفت: سرش

 ! ینیبیخودتو توش م نیبب_

 آرام کف سر او زد وگفت: یضربه ا النا

 کچل خان. یبکن تابه کشتنمون نداد تویرانندگ_

.تازه ادیدرم گهیبشه.مال من که دوروز د ختیر یانشاال اون ارسالن ب_

 غیت

 .شهیرشدش هم بهتر م انداختم

 دوباره.. یچی... اشتباه نپایراهتو برو آر_

 اش انداخت وگفت: ینیبه ب ینیچ ایآر
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بده  یسوت هینچسب وزشت... نذر کردم  ی.پسره خورهیچه بهشم برم_ 

 بابا با

 .رونیپرتش کنه ب یاردنگ

شده  رینطق کردنتو تموم کن.د ادیسرت ب ییبال هیتا منم نذر نکردم _

 آقا...

 تکان داد وگفت: یسر ایآر

 چشم ارسالن ... یبه کور میچشم.بر_

از سمت النا نوش  یگاز فشرد وهمزمان هم ضربه ا یرا تاانتها رو شیپا

 ...کرد جان

*** 

 شیرا چک کند . چشمها شیکاله رنگ را باال داد تا موها ینه،کمیآ مقابل

روزها بخاطر استرس  نیاما بازهم ا ندیکرد بلکه بتواند بهتر بب زیر یکمرا

 یتار
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 شتریب نیوهم کردیهم مشکل را حل نم نکیبرگشته بود. ع دشید 

 یکردنها لهیفرستاد و کنار آمد. پ رونی. نفس کالفه اش را بدادیعذابش م

 نیالنا نبود درا

را آماده  شیافتاد. لباس ها یبازار به فکر رنگ کردن مو هم نم آشفته

که  نیباا. دیشن رونیبچه ها را ازب یحمام برود که سروصدا بهتا کردیم

 سر ووضعش

بعدبه حمام  دیداد اول به مادرشوهرش خوشامد بگو حیبود اما ترج نامرتب

 برود.

اش را گرفت  یشانیبرخورد. پ ایمحکم به آر دیکه به درگاه اتاق رس نیهم

 :دیدرآغوشش گرفت و صورتش رابوس ایآر دهی.به لحظه نکش گفت  وآخ

 ...دیمامان؟ ببخش یشد یآخ آخ... چ_

 دنیبزند اما باد ی.سربلند کرد حرف دیعقب کش یودش را کمخ میمر

 یچهره 

خنده  ایکرده بود. آر رییرفت. چهره اش کامال تغ ادشیاو حرفش  دیجد

 اش
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 :دیکف سرش کش یو دست گرفت 

 خوبه مامان؟ دخترکش شدم نه؟_

 کرد لبخند بزند: یشد اما سع نیقلبش سنگ یرو یبیبغض عج نکهیباا

 یذاشت یفقط کاش م زم،یعز یکیجذاب وش یوظاهر طیتو درهر شرا_

 که.. یال مراسمبعد از

 حرف مادرش دست باال گرفت وبلند گفت: انیم ایآر

 مراسم شه به حق نفس حق من! یب یال_

 محکم به او زد و گفت: یازپشت سر ضربه ا النا

 باره... سالم مامان. یاونم از نوع کچلش بارون نم اهیبه حرف گربه س_

 باخنده جواب سالمش را داد و ازکنارشان گذشت: میمر

 پس مادر بزرگتون کو؟_

سمت راست.دراول... اونم ازنوع  یراهرو منینش یاول... ورود ستگاهیا_

 شیفرنگ

 ...و
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حرف مردم درسته  نیچقدر ا نمیبب خوادیمامان جان... دلم م ییدستشو_ 

 که

 .شنیمرد م یپسرا برن سرباز گنیم

 ... یا گهی.پسرا درصورت دگنیخودشون م یلخوشدخترا واسه د نویا_

 دفعه ساکت شد و چشم گرد کرد: کی ایآر

 المصب بسته باشه. نیبذار ا یال_

 و کنارگوش مادرش گفت: دیدر رفت النا بلند خند یوقت

 .شنیمرد م ی.روش نشد بگه درچه صورتدیبچه پررو خجالت کش نیبب_

 او زد : یآرام به بازو یو ضربه ا دیلب گز میمر

سربه سرش نذار دختر. پسرا لحن حرف زدنشون توجمع دوستانه _

 خودشون

تو خانواده خودشونو کنترل کنن  خوادیهنر م یلیبعد خ شهیم عوض

 حرف

 نزنن. یخاص

 مامان؟ یچ یعنیوا... _
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 .یفهم یبعدا م یحاال خودت ازدواج کن_ 

نگاه کرد.  میو سرتکان داد. به کاله رنگ مر دیرا باال کش شیلب ها النا

 لبخند زد

 :وگفت

 ام؟یمن ب یمبارکه.چرا نذاشت_

 . منم هنوز نصف کارام مونده. یکن یمعطلم م یلیتو خ نکهیا یبرا_

 ساده بود. یمهمون هیحاال واجب بود امشب شام بمونن؟ قرارمون _

 ی. امشب ظاهرا مهمونهییاول وآشنا یجلسه  یساده برا یمهمون_

تر  یحرفامون طوالن دی. شا ستین نطوریا یدون یکه م خودتاما هییابتدا

 شه .

 گفت: یو با لحن آرام تر دیدست به صورت او کش میلبخند زد . مر النا

و  یفقط به حست اکتفا نکن النا. منطقت رو هم به کاربنداز. همه چ_

 ریدرنظر بگ

 یفرق م یداد تیکه تو زندگ یبله گفتن با هر جواب نیجواب بده. ا بعد

 کنه
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 . چشماتو خوب باز کن.زدلمیعز 

مادر "در باگفتن یصدا دنیباشن میبزند اما مر یدهان باز کرد حرف النا

 بزرگت

مادر نگاه کرد و ذهنش حول  یازکنارش رد شد. النا به قدم ها "اومد

 وهوش

نداشت.  ی. پدر ومادرش باهم خوشبخت بودند. شکدیچرخ شانیزندگ

 یم ادشیکه  ییگذشت و تاجا یکه ازعمرش م یو دوسال ستیب نیدرا

 نیآمد کمتر

مادر را  یبود. البته اکثر مواقع صبور دهیرا درخانواده خودشان د بحث

 ستود. یم

خواست  یم لیاش کار وصبر جز یخانواده پدر یآمدن با زخم زبانها کنار

. 

پدر و جداشدن  یها تیبزرگش اما حما یمادر بزرگ و عمه  خصوصا

 چندساله از
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و دست اززخم زدن بردارند  ندیایبه خود ب یکرد تا آنها کم یکار خانواده 

 . جرم

سرپرست ...اما  یب یبچه ها انینبود جز بزرگ شدن م یزیچ مادرش

 قتیحق

 نبود... نیفقط ا پنهان

 یکوچک یخواست برود که چشمش به دفترچه  ی. م دیکش یقیعم نفس

 یرو

 دفتر را دراتاق نیکرد.ا یافتاد. عقب برگشت. جاخورد. اشتباه نم یپاتخت

سفر مطرح شد  شنهادیکه پ یبود. درست همان شب دهیهم د کارپدرش

 میو مر

در چهارچوب در ظاهر شد  ایشدت مخالفت کرد. تا دفتر را برداشت آر به

 محتاط گفت: ییصداو با

 برو مامانو نجات بده. ایدرست نکرده ب دیغصه جد هی یتا مامان_

 گذاشت و باتعجب گفت: شیدفتر را سرجا عیسر النا

 شده مگه؟ یچ_
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 ..اطی.محض احتگمیم یجور نیهم دونم؟یچه م_ 

 او زد وازکنارش رد شد. یبه بازو یضربه ا النا

 .امیلباس عوض کنم وم_

 دنبالش راه افتاد: ایآر

طرز فکرتم عوض  دیلباس عوض کردن تالش کن شا نیدرح ایجون آر_

 شد !

 رگشت:وسمت اوب ستادیدست به کمر ا النا

 تو چته؟ ایآر_

 و... ی. واضح بگم خرت کرده الهیجور هی.  ادیپسره خوشم نم نیبابا ازا_

 ...شعوریب_

اون سفت تر  یجا پا گمیبه زبون خوش م یهرچ گه؟یبگم د یخب چ_

 .شهیم

 .اریب لیدل هی_

 روزگاره. یاز اون ناجنسا گهیحس مردونه وبرادرانه م_
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به حرفت فکر  یدرست آورد لیکرد. هر وقت دل جایحس مردونه شما ب_ 

 کنم. یم

 با حرص گفت: ایآر

 بهتره. یکه نرس یرس یبه حرف من م یوقت هی_

 :دیجلورفت و کنجکاو پرس یجاخورد. کم النا

 ا؟یداره آر یخاص لیتو دل یمخالفتا نیا_

 وگفت: دیدست پشت گردنش کش ایآر

 ه؟شرط بندیاهل  یدون یم_

 النا گرد شد وبلند گفت: یچشمها

 ؟شرط بندی_

 اش گرفت: ینیاو را داخل اتاق هل داد و انگشت مقابل ب ایآر

 آروم بابا. مامان نفهمه._

 ؟یدون یتو ازکجا م_

 ... دمی،د میکرد یم یباشگاه با بچه ها باز هیشب تو  هیخب... راستش _
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 نگاهش کرد: یعصب النا 

 پس تو هم..._

 یدوبار به اصرار بچه ها رفتم و وقت یکی... نه به جون مامان...! من ینه ال_

 گند

 کنار و... دمیکش زدم

 یدون یم ؟یدادیبه کارت ادامه م یبرد یاگه م یعنیاحمق !  یایآر_

 اگه مامان

 بفهمن... وبابا

رفتم  یزرت یواسه چ ی! پس فکر کردایالنا آروم حرف بزن مرگ آر_

 دفترچه

 از سرم خوامیم چونم؟یتونستم به هوا دانشگاه بپ یم یگرفتم وقت خدمت

 داره. ادی. المصب اعتفتهیب

 سرش را فشرد و لب تخت نشست: النا

 ؟یبه من بگ دیاونوقت االن با_

 جلو رفت و به سمتش خم شد: ایآر
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. البته دمیدوبار د یکیکاره باشه.فقط  نیارسالنم کامال ا ستمیمطمئن ن_ 

 اون منو

 یباز یلیخ یتو باشگاه رفت وآمد داره ول ادیگفتن ز ی. بچه ها م دیند

 کنه. ینم

 کنه. شیطرفش بخواد شرط مگه

 نگاهش کرد: یبا دلخور النا

 ؟یفهمم چرا تا حاال سکوت کرد ینم_

 ... بعدم چون...یشه ال یجد نقدریکردم ا یخب فکرشم نم_

 ،نه؟ ینگفت یزیچ یلو بد یخواست یچون خودت و نم_

 انداخت و شرمنده گفت: نییسرش را پا ایآر

 .دیببخش_

 به در اشاره کرد و گفت: النا

 لباسامو عوض کنم. رونیبرو ب_

 . فتادهین یهنوز که اتفاق گمیم_
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 ...رونی.االن برو بایآر کنمیم کاریدونم چ یخودم م_ 

مرتبه به مغزش هجوم  کیکه  یتکان داد و رفت.النا ماند وافکار یسر ایآر

 برد.

 نزد؟ یدانست وحرف یهم م یناز یعنیاش نصف شد.  یخوش

 یباز هم م شرط بند شرط بندیدستانش گرفت. ازاسم  انیرا م سرش

 ...دیترس

**** 

. کردینگاه م نهیخودش درون آ رینشسته بود وبه تصو یصندل یرو

شد ، دنبالش  یوارد اتاق م یبه هر بهانه ا ایآر شیپ ساعت مین نیتاهم

 رفت و مدام یراه م

النا درآمد وگفت  غیکه ج تیکند. درنها هیرا توج شیتا کارها زدیم یحرف

 دنیبا د ایحفظ شود. آر شیزند تا آبرو یاز او نم یماند وحرف یم ساکت

اش  یفکر یکرد وفقط برخودش و ب ینیاو عقب نش یریدرگو تیعصبان

 لعنت فرستاد.امروز
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دانست حرف را چه زمان  یوقت نم چیموضوع مهم نبود. ه نیگفتن ا روز 

 ...بزند دیبا

وارد اتاق شد.  میکه به در خورد النا سرچرخاند ومر یتک ضربه ا با

 گرفته ونگرانش در راپشت سرش بست و جلو رفت. ی چهرهاو و دنیباد

 ؟ یاینم رونیپس چرا ب_

 شیشد تا لب ها ینخ ایآر یاما التماس ها دیبگو یزیدهان باز کرد چ النا

 را به

شد تا بداند  یم چشیموضوع پاپ دنیبا فهم میدوزد. بدون شک مرب هم

 دوسه

مراسم هم  نیداشت اما ا ازیو رو شده است . به فرصت ن ریچرا ز ساعته

 یکرد.از سو یرا با ارسالن مشخص م فشیاول تکل دیداد. با یم  آزارش

 هم گرید

شد .همه  یم یدرگذشته مانع از مخالفت ناگهان ارتباطاتها و یپافشار

بلکه  دیفهم یروز زودتر م کیخورده بود.کاش فقط  گره به هم زیچ

 یبرا یشتریفرصت ب
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 میشد،مر یهمه فشار داشته باشد. نگاهش که به مادر طوالن نیازا زیگر 

 ودستش را گرفت: نشست  کنارش

 شده النا؟ یزیچ_

لحظه مکث کرد و  کیسرتکان داد .  یکوتاه "هوم "زد . باگفتن  یپلک

 :دیکش لبش یزبان رو

 .ستیکم فقط استرس دارم مامان.مهم ن هیراستش... _

 :دیچهره اش را کاو هانهیسف یبا نگاه میمر

 !یتا بعدازظهر استرس نداشت_

کرد خودش را حفظ کند .  یو بلند شد. سع دیدستش را عقب کش النا

کرد .  یاشتباه م ایواقعا آر دی. شادیخریخودش زمان م یبرا دخودشیبا

گفت و لبش را محکم  ی... اهدیگفتن داشت...شا یبرا یحرف دارسالنیشا

 به دندان

حواس  یو ب ختیشانه اش ر یرا رو شی. برس را برداشت.موهاگرفت

 خواست

 دستش را گرفت. میفرو کند که مر انشانیم شانه
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موهات حلقه حلقه شه.االن که با برس  یدیهمه زحمت کش نیا_ 

 .شهیباز م اش همه دنیکش

 خوش حالتش انداخت و گفت: یبه موها ینگاه

 جمعشون کنم مامان. خوامیم_

 با لبخند گفت: میمر

 باز که قشنگتره. یمو_

 گفت: آرام

 سرم کنم. یروسر خوامیم یدونم ول یم_

 یرا جمع کرد. روسر شیموها یحرف اضافه ا یجا خورد. النا ب میمر

 را یمناسب

دوباره طرفش رفت و  می. مردیکش شیموها یکمدش برداشت و رو از

 :دیپرس

 النا... منو نگاه کن._

 سمت او برگشت وگفت: النا

 خوام که... ینشه مامان. نم دیشا_
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لرزانش را  یجمالتش ناخوداگاه بغض کرد .مردمک چشمها یادا هنگام 

 میاز مر

 :دیو آرام پرس دی. مادر دست به گونه اش کش دیدزد

 اومده؟ بحثتون شده؟ شیپ یمشکل_

 گفت: یکنترل شده ا یسر باال انداخت و با صدا النا

 فکر کنم. شتریکم ب هی خوامیفقط مردد شدم. م_

 گفت: یبا مکث کوتاه میمر

معطل کردن درست  شتری. االن بمیزن یخب .به موقع حرف م یلیخ_

 .ستین

 .ایب یهرجور راحت تر توهم

 م؟یباهم بر شهیم_

 لبخند زد و گفت: میمر

 !دهیحجاب د یباشه؟ ارسالن قبال تو رو ب تیروسر یخوایم یمطمئن_
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بود  یبچه گانه ا یقصه فرق داشت. بهانه  گیسر تکان داد.امشب د النا 

کارش همان  نیاما النا حس کرد با ا کردیرا عوض نم یزیچ یروسر نی.ا

 قدم کی

رفت و با خانواده  رونیبعد که ب قهیکند. چنددق یرا هم حفظ م فاصله

وزنه  نیشتریشد. ب ینیسنگ یکرد متوجه نگاه ها یاحوالپرس ارسالن

 متعلق به ارسالن

هم  ینشست. خبر نداشت ناز شی. سرجااوردیخودش ن یاما به رو بود

خوشحال شود،دلخورتر  نکهیا یاما به جا دیآ یاش م ییدا خانواده همراه

هستند  کیو ارسالن مثل خواهر وبرادر به هم نزد یناز دانستیشد. م

 از یوقطعا ناز

دانست چرا سکوت کرده و  ینم یاش خبر دارد ول ییپسردا یکارها

را  ایآر یکند حرفها یسع خواستی. هرچه ماوردهین شیرو به یزیچ

 شترینداشت.فقط ب یا دهینگاه کند فا وانیپر ل ی مهین وبه ردیبگ دهینشن

 شدیم ریباخودش درگ

 ...دتریاحساس وعقلش شد نیب وجنگ
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رد شده  شیبود که انگار ارسالن از رو شیاز خط قرمزها یکی شرط بندی 

 بود. سکوت

 یبعد ناز یبه مهمانانش شکست . کم میتعارف مر یجمع را صدا نیسنگ

 نشست و سرش را درگوشش فرو برد: کنارش

 یسرت کرد هیچ نی! ایشد مونیپش میفکر کرد ؟یاومد ریچقدر د_

 مسخره؟

 حوصله ام. ی.االن ب یناز میکن یبعدا صحبت م_

 متعجب از لحن سرد او گفت: یناز

 شده؟ یزیچ_

 نگاهش کرد و گفت: یبا دلخور النا

 ظاهرا نه!_

 :دیپدر ارسالن راهم شن یگشاد شد و همزمان صدا یناز یچشمها

هم ذکر بشه که حرف دل جوونامون  یمطالب اصل دییاگه اجازه بفرما_

 .هست هم



 

45 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

نگاه کرد .نگاه او  میاراده به مر یاستقبال کرد. النا ب ییبا خوشرو محسن 

را  شیچشمها میدخترجوان بود.هردو استرس داشتند. مر یرو هم

کرد هرچند  تیگذاشت تا دل مشوش دخترک را حما هم یباآرامش رو

 که آشوب درون

رنگ داخل انگشتش  یالنا انگشتر نقره انداشت.  یهم دست کم خودش

که از دهان بزرگترها  یکه زده بود وهر جمله ا یگرفت.هر حرف یباز را به

گرفت . انگار واقعا تمام حرف  یم یشتریقلبش کوبش ب آمد یم رونیب

 ها زده شده بود

رفتند.  شیپ هیمرحله مراسم ها بود که تا حرف مهر نیآخر یمهمان نیوا

 باالخره

 ارسالن مداخله کرد و گفت: مادر

پس  دییشما بفرما ی.هرچمیندار یما که درمورد انتخاب ارسالن حرف_

 هی

 .میبله رو حسن ختام بدون دنیازدست عروس خانم خوردن و شن ینیریش

 میمادر ارسالن النا را مستق یرفت. وقت یم شیباشتاب پ زیهمه چ انگار
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 اش حبس نهینفس درسدخترجوان  دیقرار داد و نظرش را پرس مخاطب 

 یبرنامه برا یشود.کل نیسنگ شینبود که فضا برا یا ی.دختر خجالتشد

 داشت اما... یمهمان نیا

 شیها ییاعتنا ی.ب دیدهانش را قورت داد .نگاهش سمت ارسالن چرخ آب

 باعث

زد.  یبود اخم درصورتش جا خوش کند اما با توجه او لبخند کمرنگ شده

 گفت: یآرام یرا گرفت . باصدا نگاهشالنا

 مدت فرصت فکر کردن داشته باشم. هیخوام  یم دیاگه اجازه بد_

 همه جا خورده میمر رازیبرجمع حاکم شد.غ یحرف او سکوت ناگهان نیباا

بزند وهاج واج  یحرف نیتوقع نداشت النا در جمع چن ایآر ی.حتبودند

 نگاهش

 انداخت.پدر ارسالن نییرا درهم فرو کرد و سر پا شی. النا دست هاکردیم

 زد وگفت: یلبخند

 ینامزد یندار ی. اگه مشکلیالنا خانم شما که قبال با ارسالن آشنا شد_

 رو اعالم
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 .دیمعاشرت کن شتریبعد ب میکن 

 گفت: یبه مرد نگاه کرد و با لحن کنترل شده ا النا

فعال جوابم  دیبدون دیبا دینگرفتم. اگر عجله دار ممویمتاسفانه تصم_

 .هیمنف

 یاما النا بلند شد وباعذرخواه دیگفتن ارسالن نگاهش را سمت او کش النا

 ینیقلبش سنگ یسمت اتاقش رفت. سکوت مطلق جمع رو یکوتاه

 .کردیم

اتاق باحرص پرت  یاش را داخل اتاق از سرش برداشت و گوشه  یروسر

 کرد.

 تخت ولو شد و با بغض گفت: یرو

 ...ایخدالعنتت کنه آر_

بود.  ریوافکارش درگ یرا که گذشت با آن همه فشار عصب یساعت تمام

 حیترج
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سراغش رفت  یدر جمع حاضر نشود. ناز گریکند ود یعذر خواه داد 

بحث ندارد و به بعد  یبرا یکه فعال حوصله ا دیقبل راشن حرف وبازهمان

 موکولش کرد.

 دهیوشام د ییرایپذ یبرا میکه مر یتدارک. تمام ختیکامال به هم ر اوضاع

 بود

 یتشنج امدنین شیپ یکردند و برا یاستفاده ماند. مهمانها عذرخواه یب

نشست.  شیدرهم سرجا ییکردند. محسن با اخم ها یخداحافظزودتر

و  زدیشده بود و مادر بزرگ حرف م رینخورده خ زدستیبه م میمر

هم طعنه  میبه مر شیهاحرف  انیگرفت وم یرادمیکرد. ا یم حتینص

 را از یشگیهم ی. حرف ها زدیم

گرفت و نوع رفتارشان  یم رادیا میمر تیبه ترب میرمستقیگرفته بود وغ سر

 کرد. یو خوب وبد م نییخودش باال وپا دگاهیدرا با

 به مادرشوهرش انداخت و به محسن نگاه کرد : ینگاه کوتاه زن

 داره محسن. یمقبول لیدل مشیحرف و تصم نیالنا حتما واسه ا_

 مرتبه خودشو نشون داده؟ کی لیدال_
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 گفت: شیزانو دنیبزرگ درحال مال مادر 

 دیریبگ ادیقراره  ی. ِکگهید نهیدست بچه و جوون هم دیعقلو بد یوقت_

 د؟یگوش کن بزرگتر به حرف

 کنترل شده وتوأم با احترام گفت: یبا همان چهره درهم اما لحن محسن

کرد واال خواسته اش  رمیکم حرفش غافلگ هی. فقط هیالنا دختر معقول_

 باشه که خوب فکراشو بکنه. نیهم دینبود. درستش هم با عقل خالف

 دایخودش پسره روپ دمیوخودتون شن گرانیکه من از د ییواال تااونجا_

 کرده ،

 افتاده فکرکنه؟ ادشیتازه  اونوقت

 سمت مادرش خم شد وگفت: یکم محسن

اما شما فرصت  میباش ونیمد شهیهم دیکه ما با گرانیبه لطف وحرف د_

 دیبد

 . شهیم حل

 گفت: یمادر بزرگ درهم شد و با لحن تلخ یها اخم
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 یداد یحرف گوش م شیساله پ ستی. مگه تو بگهیخودتن د یبچه ها_ 

 که االن

 بخوان گوش بدن . نایا

 یو آزاردهنده برخاست و با عذرخواه یتکرار یحرفها دنینشن یبرا میمر

سال  ستیآماده کردن غذا را بهانه کرد و به آشپزخانه رفت. اگر ب یتاهکو

 گرید

زن به ازدواج او ومحسن مثبت  نیگذشت انگار قرارنبود نگاه ا یم هم

 شود.

نخست نگاهش سرد ولحنش تلخ وآزاردهنده  یهم مثل همان روزها هنوز

 بود.

 نیاما به ناشنوا بودن درع دیشن یصحبت آرام محسن ومادرش را م یصدا

ذهنش هم آنقدر  یریگوش وقلبش عادت کرده بود. االن درگ یآزردگ

 سمت النا

به  یندهد. با نگاه تیاهم رزنیپ یمثل قبل به حرفها یبود که حت رفته

 لیوسا
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 "کنم؟ کاریهمه غذا چ نی:حاال باا"گفت رلبیتکان داد وز یسر آماده 

 هیهم  رمیبده م ویان. بابا سوئچهمه مستضعف تو سطح شهرن مام نیا_

 دور

 رسونم دست صاحبشون. یخوب م یجا هی نارویهم ا زنمیم

. ظرف زدیدستش بود وبا اشتها گاز م یبیکه س دیچرخ ایسمت آر میمر

 ساالد را

 گذاشت و گفت: زیم یرو

 چرا النا نظرش عوض شد؟ یدون یتو م نمیبب_

 گرد شد: شیوچشم ها ستادیا دنیاز جنب ایآر دهان

 من؟_

پس امکان  ستین یارسالن مورد مناسب یگفت یتومدام توگوشش م_

 یکیداره 

 تو باعث عوض شدن نظرش باشه. یحرفا از

 اش را جمع کند: یکرد دست پاچگ یکرد و سع یکوتاه یسرفه  ایآر

 نه بابا. به من چه. خودش سرعقل اومده حتما..._
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 منو نگاه کن... ایآر_ 

 گرفته ، خودمم تعجب کردم. میخودش تصم میبه جون مامان مر_

 باز شد و گفت: میمر یابروها

 !یپس درست حدس زدم. مشکل و تو درست کرد_

 با اخم گفت: ایآر

 یخانواده به خونه  نیا یبه حرف من گوش بده که پا خواستیاون م_

 ما باز

 ها! یگ یم یزیچ هی. شماهم شدینم

 ا؟یچه طرز حرف زدنه آر نیا_

 و با اخم گفت: دیسمت پدرش چرخ ایآر

 خراب شد گناهش افتاد گردن من! آدم بره بشه دست  ِیزیچ هیباز _

 فتهیگرگ ب

 خانواده نشه. واال به قران... کیکوچ یبچه  یول

 آقاپسر! شهیحواسش پرت نم ی تا سروگوش اون بره نجنبه کس ّ_
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 زد و گفت: یلبخند کج ایآر 

 احتماال من همون گرگه ام بابا._

 !یگفت یدرمورد غذاها م یزیچ هی_

دوردورک کنم تو سطح  هیمامان نگران غذاهاس خراب نشه. من گفتم _

 شهر

 .دیمرحمت کن چویشده.منتهااگه شما سوئ تموم

 .میر یبعداز شام لباس بپوش باهم م _

 .رمی،خودم م دیشماخسته بش ستیالزم ن_

 مرتبه هزارم... نی.ا ایآر ینیش یپشت فرمون نم ومدهیات ن نامهیتا گواه_

 به مادرش نگاه کرد و گفت: ایآر

 .دیریگیسخت م یلی.خگهید رمیگ یم یبعداز آموزش_

.البته با وجود ادیدستت ب قتیتا تصد برهیم ادیهم وقت ز یبعداز آموزش_

 کارنامه

باهم متناقضه  تیوعمل ی. تئورگمیدرخشانت درمورد درس ها م یها

 پسرجان.



 

54 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 وگفت: دیرا درهم کش شیاخم ها ایآر 

 بگم غلط کردم،حله؟_

 بهتره. یطرز حرف زدنتو درست کن_

 باباجان. میما رفت_

 آرام گفت: میمر

 سراغ مادربزرگت دوباره! ینر_

آماده به  یظرفها یاز رو میرفت. مر رونیگفت وغرغرکنان ب ینچ ایآر

 تعدادشان

 و گفت: ستادیا کشیببرد. محسن نزد رونیرا برداشت تا ب ظروف

 النا قبل از اومدنش تو مجلس باتو حرف زده بود؟_

 داد: یمختصر حیدر حال کارش توض میمر

 یول رهیبگ میبخواد تا تصم یشتریگفت استرس داره و ممکنه فرصت ب_

 به نظر

هست که  یمشکل هی. ستین یعیواسترس طب ینگران هیموضوع فقط  منم

 ای
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 .شهینم اروشیبگه  خوادینم 

 .زنهی. حرفشو ممیمر ستین یا یجالتالنا دختر خ_

ما  یریگیاز پ شتریب ییکنم االن به زمان وتنها یدونم اما حس م یم_

 داره. ازین

 کنم. یباهاش صحبت م ایامشبواستراحت کنه فردا بعداز رفتن آر بذار

به درگاه آشپزخانه انداخت.  یبرد و نگاه شیموها انیدست م محسن

 جلورفت

 دست همسرش گذاشت و آرام گفت: یدست رو و

 مامان که... ی... حرفامیمر_

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ شیحرفها انیم میمر

 من عادت کردم. یدونیتوکه م_

 یا گهیبار حرف د هی. کاش میمر ستیعادت به تحمل کردن قشنگ ن_

 .یزد یم

بزند اما محسن  یدلخور او نگاه کرد.آمد حرف یبا تعجب به چشم ها میمر

 با
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 به سمت دررفت وگفت: زیم یظرف ساالد از رو برداشتن 

 کنم. یالنا کمکت م یامشب من جا_

 رهیخ زیداد و نگاهش به م هیآشپزخانه تک یرا به صندل شیدست ها میمر

 ماند.

در رفتارش  یرا به خوب یمتوجه منظور محسن نشد اما دلخور درست

 ...دید

*** 

 شیمختلف اجازه نداد خواب به چشم ها یها الیصبح فکر وخ کینزد تا

 .دیایب

تلفنش را هم خاموش کند. مطمئن بود  دیکنترل اعصابش بهتر د یبرا

 ارسالن از

خواست  یداشت.نم ازیشود. به فکر کردن ن یشماره اش خسته نم گرفتن

 تحت

که بعدها  ردیبگ یمیبخاطر احساسش تصم ایبزند  یحرف تیعصبان ریتاث

 باعث
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را در هول و وال بماند تا  یارسالن هم بد نبود شب یشود. برا یمانیپش 

 یکم

 دی. شاکردینم شیاحوال دل آشوبه رها نی. بااندیرا بب شیکارها ی جهینت

 نیا

نبودکه ارسالن پنهان نگه داشته بود! در راحت بودن او  یموضوع تنها

 یشک

را تجربه  یمختلف ارتباطاتدانست  یم ییتا قبل از آشنا ی. حتنداشت

 کرده .

 یضربه ا نیا یکرده ول تیحد ومرزش را رعا شهیهم کردیادعا م هرچند

 که به

شد. کالفه لب تخت  یجبران نم یراحت نیخورده بود به ا نانشیاطم

 نشست

دوش  کیاش فرو کرد. با  ختهیبلند و به هم ر یموها انیرا م ودستش

 آب گرم
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بودن  فیآمد.عادت به ضع یحال وروزش جا م دیاستراحت هم با یکم و 

 نداشت.

گوش دخترک  ریز یازکودک میمر یبار آمده بود. زمزمه ها یقو

 کارخودش را

 بود کرده

. به اراده ستین تیبه جنس رتیوغ ی.محکم ... مردانگستیباش.با یقو"

 است. زن

 یباش اما قدرت خرج کن. ناز کن ول فی. ظرستیمردانه با یول باش

 که ییتاجا

 زانو بزنند ... مقابلت

آسمان به  نیطاق کبود ا ریباشد تا ز گرانید یبرا یازیامت دینبا یزنانگ

 نیزم ریز

 بکشاننت. حقارت

ثابت کرده  خیرا تکرار تار نیسر ببرد. ا دیزن را خودش با یوبردگ حقارت

 "است
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جمالت وتکرارشان باعث شده بود  نیشدن ا نهی. نهاددیکش یقیعم نفس 

 درکنار

 نیآنقدر محکم باشد تا به امروز زم شیها تیها و جذاب یانگدختر تمام

 نخورد.

داد  یم حیکرد وتوض یم هیتوج دیکه با ی.کسستادیا یمقتدر م دیبا باز

 وسر

خودش را حفظ  دیانداخت احساس دخترجوان نبود ، پس با یم نییپا

 کرد. یم

 یبه در خورد و صدا یکوتاه یرفت که تک ضربه  یسمت حمام م به

 ایآرام آر

 :آمد

 ؟یداریب ی... الیال_

فرمش  یا و ولباس ها دنیو در راباز کرد. باد دیبه صورتش کش یدست

 لبخند
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نگران  یو نگاه زانیآو یا افهیبا ق ایگفت. آر ریزد و صبح بخ یکمرنگ 

 چهره اش

 و گفت: دیکاو را

 ؟ یخوب_

 کرد: یاو باز یسرشانه  اهیس یالنا پررنگ تر شد و با تکه دوز لبخند

 آره.چرا بد باشم؟_

 گفتم... شبیاگه د یبه جون ال_

 حرف او گفت: انیم النا

 یتازه است. به قول مامان حتما حکمت یریرو هر وقت از آب بگ یماه_

 بود که

 یخودتو سرزنش نکن. حسابتم باشه وقت یخودیبفهمم. توهم ب شبید

 یبرگشت

 .یو با چهارتا ورق خودتو بدبخت کن ینیبش زیم یگفته پا یک نمیتابب

 :دیبه اطرافش کرد و عاجزانه دست به چانه اش کش ینگاه ایآر

 ها. رهی... آبروم مینفهمه ال یکس رهیتن بم نیا_
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 دست به کمر و با اخم گفت: النا 

 ؟یکش یکه دست م لیوسب شیاالن کو ر_

 .امیم شیمن ر هیبا  رمیمنو راحت کن م الیتو خ_

 ندارم. یحرف یکن زونیآو نشییزنگوله هم پا هیو یبباف یاگه قول بد_

 را گشاد کرد و گفت: شیچشم ها ایآر

 باز دم من گره خورد به زبون تو؟_

 اون موقع که ..._

 خوردم حله؟ زیخب.بگم غلط کردم،چ یلیخ_

سرش  یمستاصل کف دستش را رو ایابرو باال انداخت ونچ گفت. آر النا

 دیکش

 با لبخند گفت:النا جلو رفت و  که

 یبسه. اونجا مراقب خودت باش. شوخ یمونیکه خودت پش نیهم_

 هم با یخرک

دونه خواهرت هنوز  هی یداغت به دلمون بمونه. شب عروس ینکن قاتیرف

 .ومدهین
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 نگاهش کرد و سر تکان داد: یکم ایآر 

 خودم نوکرتم..._

 ؟یبلد نمیبذار بب یاحترام نظام هیخوام. ینوکر نم_

در  یخداحافظ یبرا یو وقت دیپا را مقابل خواهرش کوب نیاول ایآر

 آغوشش

 شیشان بهم ب یگفت که وابستگ شیگونه ها یسیبعد ازمدتها خ گرفت

 از آن

 کنند... یکه فکر م است

 قران رد کرد. ریرا از ز ایرا پاک کرد و آر شیاشک ها میمر

 سفارش نکنم مامان. گهی. دایآر یمراقب خودت باش_

 یاش گذاشت و چشم گفت. النا دست دور بازو یشانیدست کنار پ ایآر

 مادر

 و گفت: انداخت

 نگران نباش مامان جان.قول داده آدم شه برگرده._

 .دیمعترض نام دخترش را صدا کرد و النا خند میمر
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 ا؟یاگه سخت گذشت فرارکنه.مگه نه آر دهیخب قول م_ 

 را گرد کرد: شیچشم ها میومر دیخند ایآر

 نده. ادشی. النا کار ینکن یکار نیوقت همچ هی_

 نیلب گفت . محسن با ماش ریز یاستغفار میمر دندیبچه ها خند یوقت

 مقابل

 وبوق زد: ستادیا در

 ...ایآر شهیم ریتموم نشد؟ د_

خواهر ومادرش را درآغوش گرفت و سوار  گریاطاعت امر کرد.بارد ایآر

 نیماش

هم نفسش را پشت سر آنها  میکوچه گذشت مر چیاز پ نیماش ی. وقتشد

 رها

 گفت: یمی.النا بالبخند مالکرد

 ؟یوفوت کرد یخوند یالکرس تیباز آ_

 در رابست و به دخترش نگاه کرد: میمر
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 یقلب گهینباشن د یاز بچه چقدر سخته. وقت یدور یبفهم یمادرنشد_ 

 ینم

 .مونه

 وافزود: دیکش یآه

کنه.  یخودش و تصاحب م یزن برا دنیو نفس کش یخودخواه یمادر_

 خدا

با  یفرق چیبا بچه گرم نکنه که اگر قرار بشه سرد بشه ه ویآغوش چیه

 مرگ

 .نداره

و فقط  دیچسب اطیالنا به سنگفرش ح یچنان تلخ بود که پا شیحرفها

 به شانه

غم داد که انگار  یبو شیمادر نگاه کرد. آنقدر حرفها یفرو افتاده  یها

 اوهم

 را داشته است... یمرگ احساس نیا تجربه

***** 
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راعوض کرد تا  شیگذاشت. لباس ها زیم یرا روشن کرد و رو تلفنش 

 رفتن یبرا

 تلفن نگاهش را یبکشد که صدا شیشود. برس برداشت به موها آماده

نشست.  یصندل یارسالن دستش شل شد و رو یشماره  دنی.بادبرگرداند

 قلبش

بود اگر به  یاوت باشد. دروغ بزرگتف یتوانست ب یزد. نم یشدت م به

 خودش

 ارسالن را دوست ندارد اما ... دیبگو

قطع شود  نکهیرا برداشت. قبل ازا یو مردد گوش دیکش یقیعم نفس

 انگشت

 :دیصفحه کش یرو

 سالم..._

 گفت: یودلخور تیعصبان انیم یمکث با حالت یو ب عیسر ارسالن

 معلوم هست تو چت شده؟ چیه_

 داد وگفت: رونینفس پرحرصش را ب النا
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 زنم. یبعد باهات حرف م یجواب سالممو بد یگرفت ادیهروقت _ 

 ...دیخب.قطع نکن. ببخش یلیخ_

 سکوت النا ،ادامه داد: با

 ؟یکن یم اقطعی میحرف بزن_

 شنوم. یم_

 پولشدم! هیسکه  یخانواده ام وناز شیالنا؟ پ یکرد ینجوریچرا ا_

 ؟یدون ینم یعنی_

 یخوب بود ! چه مشکل یهمه چ دمتیبدونم؟ تا بعدازظهر که د دیبا_

 اومد شیپ

 نظرت عوض شده؟ که

 ییزای. من بارها بهت گفته بودم از چه چیمشکل و خودت درست کرد_

 بدم

 امیباهاشون کنار نم ادویم

 تو... اما
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 افزود: یمکث کوتاه با 

عده جزء  هیکنم که بدبخت کردن  یزندگ یآدم هیتونم با  ینم_

 حاتشیتفر

 ینم یگذار هیباز سرما شرط بند هی زیم یوقت عمرم و رو چی. هشده

 کنم.

 یدییاش بود والبته مهر تا یمحض ارسالن نشان از بهت وناباور سکوت

 بر

 ..ایآر یحرفها

احساسش  نکهی.قبل از ادیدختر جوان پنجه کش ی. بغض به گلو

 کاردستش دهد؛

پرت  زیم یرا رو یکرد و تماس را قطع کرد. گوش یکوتاه یخداحافظ

 کرد

 یخواست ضعف نشان دهد. نم یدستانش گذاشت. نم یرا رو وسرش

 خواست
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مهم  شیدانست و برا یاش شود. ارسالن م یسوار زندگ احساسش 

 دینبود.شا

سوخت اما همان دل هم سر  یقدر دلش نم نیدانست ا ینم اگر

 یناسازگار

 شیکه عقل ومنطق النا برا یزیتبرئه او بود. چ یبرا ی. دنبال بهانه اداشت

 ییجا

 یدر وباز شدنش شد. فور ی. درحال خودش بود که متوجه صدانداشت

 سربلند

چشم  ینکرده بود اما سرخ هینگاه کرد. گر نهیداخل آ شی. به چشمهاکرد

 شیها

 شیو دست به چشم ها دیرا د میشدن مر کیداد. نزد یبدش را لو م حال

 .دیکش

بر چهره بکشد اما  یتفاوت یبتواند نقاب ب دیکرد لبخند بزند شا یسع

 رفته ادشی

 :دیپرس یاو مادر است. چراکه بالفاصله با دلواپس بود
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 النا؟ یکرد هیگر_ 

 سرتکان داد : النا

 کجا بود؟ هینه بخدا... گر_

 چشمات سرخه سرخه دختر... به من دروغ نگو._

 نکردم... در شرفش بودم. هیگر. میبه جون مامان مر گمیراست م_

کرد . غم آن  یحس یب یشد و النا خنده  کیبه هم نزد میمر یابروها

 خنده از

دوباره زنگ خورد. النا  یبود. همان موقع گوش شتریب یپنهان ی هیگر

 دنیباد

 یب شیحس کرد. چشم ها یارسالن لرزش قلبش را به خوب ی شماره

 اراده

 د:سرخم کر می. مردیمادر چرخ سمت

 .میزن یجوابشو بده بعد باهم حرف م_

را  یبرود النا دستش را گرفت و خواست بماند.سپس گوش نکهیازا قبل

 جواب داد
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  :_ 

 .بله

 دست پاچه و ناراحت گفت: ارسالن

 یکه تو فکر م ستین یبدم النا. باورکن قصه اونجور حیبرات توض دیبا_

 .یکن

متعجب و کنجکاو مادر گرفت و عقب تر  ینگاهش را از چشمها النا

 :ستادیا

 کنه؟ یقانعم م حاتیتوض یکن یفکر م_

 .باشه؟رینگ میآره. فقط زود تصم یتوبخوا_

هم گذاشت . ندادن فرصت به او ، ظلم به احساس خودش  یچشم رو النا

 هم

 گفت: نی. بنابرابود

 باشه. فقط..._

 حرف او گفت: انیم یباخوشحال ارسالن

 .یشگیکافه هم ایب گهیساعت د هی_
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 ... هشت وقت مصاحبه دارم.یشرکت مصاحبه کار هیبرم  دیبا_ 

 پس واسه ناهار ..._

! همون ازدهیسر غذا نباشم. ساعت  شهیمادر بزرگم مهمونمونه ناراحت م_

 کافه

 .نمتیب یم

 خب. حداقل آدرس بده که... یلیخ_

 ؟یندار ی. فعال کارامیخودم م_

را قطع کرد. طرف  یگوش یگفت و النا با خداحافظ "نه"کالفه ارسالن

 میمر

 :دیرا کف دستش کش یو گوش برگشت

 ییزایچ هیباور کن  یبه همه بود ول یاحترام یب شبمیدونم رفتار د یم_

 شیپ

 .دیارز یاز شما و خانواده ارسالن م یکه به معذرت خواه اومده

 تخت نشستند: یدست او را گرفت و رو میمر
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به محسن هم گفتم ، اما  شبینبوده. د لیدل یکه کارت ب من مطمئنم_ 

 بهتر نبود

 ؟یگفت یاز مراسم نظرتو م قبل

 گفت: یبا ناراحت النا

کرد.  رمیکه غافلگ دمیشن یزیچ هی هویبخدا  یمامان ول یحق دار_

 نتونستم

 یتو مجلس ول امیخواستم ب ینم شبی. اصال درمیبگ میتصم درست

 دوست

کنه و بعدم همه  دایتازه واسه غر زدن پ یمامان بزرگ بهونه  نداشتم

 فتهیب یچ

 یدرست م ثیحرف وحد یهم کل ینجوریدونم هم یتو. هرچند م گردن

 کنه و...

 فکر نکن النا. زایچ نیبه ا_

 موضوع ناراحتم. نیاز ارسالن بابت ا میشه . اندازه دلخور ینم_

 ارسالن چه کار کرده؟ یبگ یخوا ینم_
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 به مادرش نگاه کرد و مستاصل گفت: النا 

 ریگ یبدجور یعنینگفتنش مامان...  ایدونم گفتنش درست تره  ینم_

 یکردم. م

 آبروش بره. یخودیکال اشتباه کرده باشم وب ترسم

 !یگرفت میتصم یاز اشتباهش واسه چ یستیاگه مطمئن ن_

 نگرفتم. یمیمن هنوز تصم_

 داشت. یا گهید یمعنا یریام یبه آقا شبتیحرف د_

 بودم. جیبودم.گ یعصبان_

تو جمع فقط مربوط به  تی. جواب منفیزدیحرف م تیتو عصبان دینبا_

 ارسالن

 .شهیخودتونه وحل م نیمشکل ب هی دیکه بگ نبود

اگه اشتباه کرده باشم شخصا تو جمع ازشون معذرت  دمیمن قول م_

 یخواه

 ،خوبه؟ کنم

 "کنم. یرو م ایآر یالبته قبلش کله "دلش افزود ودر
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 تکان داد و برخاست: یسر میمر 

نکنه النا.  مونمونیخودت پش تیبه منطق ودرا نانمونیاطم دوارمیام_

 یاصرار

 حیبه بابات توض دیاما خودت بعدا با هیمشکلتون چ یکنم فعال بگ ینم

 .یبد

 ؟یدیچشم. شما بخش_

 وگفت: دیلبخند زد. دست به صورت او کش میمر

 اول صبحونه اتو بخور بعد برو به کارت برس. ایب خودتو لوس نکن.پاشو_

 بلند شد و گفت: النا

. درمورد گهیکنن د یخوردم. فقط مامان امروز بچه ها کله منو م ایبا آر_

 ...رازیش

 خوام مجبورت کنم. ینم یول یمن دوست ندارم بر_

 ؟یدار یشهر چه مشکل نیآخه چرا؟ شما با ا_

 ...یچیه_

 مهلت نداد وگفت: میاما مر دیبگو یزیخواست چ النا



 

75 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 ای. برم صبحانه اشو آماده کنم. توهم بشهیم داریمادربزرگت کم کم ب_ 

 هیحداقل 

 بعد برو... ربخوریش وانیل

 ریگفت . به تصو یآهسته ا "چشم"به مادر نکرد .  یاصرار گرید النا

 خودش درون

 میدرد ودل مفصل با مر کیدلش  یریهمه درگ نیا انینگاه کرد. م نهیآ

 یم

ثابت ماند ولبخند  نهیآ نییپا یمیعکس قد ی. نگاهش روخواست

 به یکمرنگ

خواست اسم ظاهرا خوشبخت  یخانواده کوچک ... دلش نم کیآمد.  لبش

 را

آن روزها پر  یدلش برا هیچند ثان یهمه آرامش بگذارد. برا نیا یرو

 .دیکش

 ساله... کی یایپنج ساله و آر یالنا کیداخل آن عکس با یروزها

**** 
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مقنعه اش را  نییبه صورتش انداخت و پا یآسانسور نگاه ی نهیآ داخل 

 صاف

داد.  هیتک یفلز ی وارهی. مدارکش را دردستش جابه جا کرد و به دکرد

 نگاهش

دفعه  کیبود که  دهیسوم نرس یطبقات بود . به طبقه  یشماره  یرو

 یاتاقک فلز

گرد به در بسته نگاه  ییوبا چشمها ستادیا خیخورد . النا س یسخت تکان

 کرد اما

 شیوباز سرجا دیکش یرا ادامه داد نفس راحت رشیآسانسور مس یوقت

 برگشت.

 گرید یمختلف و آسانسورها یها طیتکان ها ولرزش ها درمح نیازا

 تجربه

بار آمد وحشت آور بود. از آسانسور  نیکه ا یژیق یبود اما صدا کرده

 رفت رونیب
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. با توجه به دیمقابلش بود و فقط دو در سمت چپ د یضیعر ی.راهرو 

 یحرفها

بود. جلوتر  رویشرکت هنوز پا نگرفته بود و اول به دنبال جذب ن استادش

 رفت.

از دودر را بزند که در سمت چپ باز شد و دومرد  کیبود کدام  مانده

 جوان

گفت و سراغ شرکت معراج  یریآمدند. النا روز بخ رونیصحبت ب مشغول

 را

بود زودتر جوابش را داد و خوشامد  ستادهیکه عقب تر ا ی. مرد جوانگرفت

 گفت.

مراقب باشد.  ریدست همراهش را فشرد و خواست درمس سپس

 کرد یخداحافظ

کرد و با  یبا تعارف دست النا را داخل دعوت کرد. دخترجوان تشکر و

 به ینگاه
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ت تمام نشده شرک یداخل یوارد شرکت شد. معلوم بود هنوز طراح اطراف 

 و عده

 کرد و گفت: ییراهنما یمشغول کار بودند. مرد جوان النا را به اتاق یا

 است. ختهیهنوز به هم ر نجایا دیببخش_

 گذاشت: شیپا یمبل نشست و مدارکش را رو نیاول یرو النا

نداره. استاد گفته بودن هنوز شرکت رسما شروع به کار نکرده  یاشکال_

 خب یول

 .دمیموقع خدمت رس نیخاطر ا نیداشت برم سفر .به هم احتمال

که برخوردش را  یمرتبش نشست و با همان لبخند زیجوان پشت م مرد

 دوستانه

 داد ،گفت: ینشان م تر

 .نیاومده باش ییاز طرف دا دیحدس زدم با دمتونید_

 گفت: یکوتاه یباتعجب نگاه کرد و مرد جوان با تک خنده  النا

به همون استاد معروفه معروفه! انشاال شروع به کار  . منظورمدیببخش_

 دیکن
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 لیم اقهوهی ییام شباهت ندارم... خب چا ییبه دا یلیخ دیشیم متوجه 

 د؟یدار

 امکانش هست؟ طیشرا نیتوا_

 تلفن را برداشت: یمرد جوان باال رفت و گوش یابروها

 د؟یالبته که هست. با کدوم موافق_

 لطفا. ییچا_

را که  یکرد. گوش یچا سیجوان سرخم کرد و درخواست سرو مرد

 گذاشت

 درهم گره کرد و گفت: زیم یرا رو شیدستها

شرکت. البته سهام  یها هیاز صاحب سرما یکیهستم.  انیکاو لیریام_

 یاصل

 ارجمنده که... یبه آقا متعلق

را به دخترک  یتلفن یکرد.النا منتظر نگاهش کرد . مرد جوان گوش مکث

 نشان

 و افزود: داد
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 .گردنیطبق معمول همراهشون جامونده واالن برم_ 

 یخودمان یادیخورد. ز یمرد محترم به رووسا نم نیخنده اش گرفت. ا النا

 بود.

 زد وگفت: لبخند

 کردن! یباشن که خداحافظ ییهمون آقا دیپس با_

 م؟نیتونم مدارکتون و بب یبرگردن من م شونیبله. حاال تاا_

 گذاشت و گفت: زیم یرنگ را رو یصورت یپوشه  النا

به زبان  یدانشگاه وگرفتن مدرکم مونده ول انیترم تاپا هیالبته هنوز _

 تسلط

 .دارم

 تکان داد وگفت: یدرحال ورق زدن مدارک او سر ریام

 ن؟یبه چندزبان مسلط قایدق_

 بوده. میلیتحص یو فرانسه هم رشته  یسیو انگل یآلمان_

 چشم نگاهش کرد وگفت: یاز باال ریام
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 د؟یمتولد آلمان_ 

 داره؟ یبله؟ مشکل_

 مردجوان باال رفت و پوشه را بست: یابروها

 خاطره که تسلطتون باالست! نینه. پس به هم_

 یخارج یکردم. اما خب کال به زبان ها یمن فقط چهارسال آلمان زندگ_

 عالقه

 .دارم

 د؟یریبگ ادی دیهم دوست دار یوژاپن ینیچ یعنی_

کنم  یکنن. فکر م یدر شرکتها استفاده م یالملل نیاصوال از زبان ب_

 سه نیهم

 کنه! تیکفا زبان

بعدما  دیهم نفهم یسیبود وانگل یژاپن یکیو  میاومد یدرسته ول_

 میخواست

 شیحال دیتون یم دیری. شما که قراره امور و دست بگ میشراکت کن باهاش

 دیکن
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 م؟یقراره بگ یو چ میخوایم یچ که 

 مرد جوان گفت: گوشیباز یبه چشمها یمیبا نگاه مستق النا

 قرارداد بستن باشه بله! یمن برا یپا یجلو یقطعا اگه قرارنباشه سنگ_

به در خورد. مرد  یکردوهمزمان ضربه ا یبامزه ا یخنده  لی ریام

 با یانسالیم

با لبخند  ری. به همراه همان جوان وارد اتاق شدند . امیچا سیسرو ینیس

 از مرد

 کرد وگفت: تشکر

 جناب ارجمند طبق معمول همراهشون جا مونده ،نه؟_

 یگرفت و عذرخواه کشیرا ازدست شر یتکان داد و گوش یجوان سر مرد

 به النا گفت: یبااشاره ا ری.امکرد

 شدن . یمعرف ییخانم روشن از طرف دا_

 .درسته؟ یالملل نیب یها یامور وهماهنگ یبرا_

 کرد. مرد جوان گفت: دییبا تکان سر تا النا
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اضافه ندارن.  دیحرف وترد یکه معرفشون استاد باشن جا یخب شخص_ 

 میتنظ

 نشده بهتره برم. ری. من تادریباخودت ام قرارداد

 .شهینم ریبخور بعد برو. د ده،یرس ییحاال که چا_

مقابل النا نشست. النا صاف تر نشست  یراحت ینکرد و رو یمخالفت مرد

 و با

 بعد زودتر از مرد جوان قهیآنها فنجانش را دست گرفت. چنددق تعارف

شرکت قرارداد را  یشد بعد از افتتاح رسم نیکرد و قرار برا یخداحافظ

 هم با

 مبل ولو شد و گفت: یرو لی ریکنند. ام میتنظ النا

تا کار رو  میاستفاده کن یشفعال به عنوان من نمیازهم یخوایم گمیم_

 غلتک

 فته؟یب

 یمعراج به حد کاف یندگی. نمامیغلتک افتادن ندار یرو یاجیما احت_

 اسم
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 داره. ورسم 

ماروهم به باد فنا  هیسرما یسنارسه شاه نیهم اتیغد باز نیاگه توباا_

 ینداد

 .میچاقاله بادوم سرچهارراه بفروش میبر دی. اون وقت باشهاب

 پرت کرد وازجابلند شد: شیبرا یدست شهاب

 .ینکن سیحواست باشه ازترس جاتو خ یخوابیتو شب که م_

 آرزو دارم. ی. من کلیببند دهنتو شهاب. توکله ندار_

 .نترس. یکن یآرزو رو هم خر م_

 بلند شد وگفت: ریام

 م؟یفردا باهم برگرد یامشبم بمون یریم یم_

 که. شونیشناسی. مریزنگ زد .حوصله غرغر ندارم ام یمامان سور_

 و چانه اش را خاراند: دیرا باال کش شیلب ها ریام

تحمل  یچطور شونویوامپراطور رمردی،پ رزنیپ نیموندم تو ا یلیخداوک_

 یم
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 !یکن 

 زد و گفت: یپوزخند شهاب

 یوتهش جهنم مجبور ییکه سرش رسوا یرکردیجاده گ هیتو  یوقت_

 سرتو

 .هیزنن و اسمشونم ناج یکه توسرت م ییآدما یرپایز یبذار

 از چانه اش افتاد وبالفاصله گفت: ریام دست

 که... یاشونه. حاال خودتو هالک کن فهی.وظ یبچه اشون_

 درحال رفتن به سمت در گفت: شهاب

. آرزو یفتی... فردا با چشم باز و عقل بسته تو جاده راه نریخداحافظ ام_

 به دل

 .آرزوبمونه

 گفت: ییبا پررو ریام

 ن بدبخت.ازهمه بحثا فرار کن تا عاقبتت بشه مث ...فرارک_

گرد شده به  ییساکت شد و هردو با چشمها ریدر ام یباز شدن ناگهان با

 از یکی
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 گفت: ادینگاه کردند که با اضطراب و فر کارگرها 

 آسانسور سقوطکرد .اون خانمه هم توش بود..._

. دیونگاهشان به هم چسب ستادیهردومرد جوان ا یلحظه زمان برا کی

 شهاب

برسرخودش زد و با گفتن  ری.ام دیدو رونیبه خودش آمد وب ریاز ام زودتر

 ای"

 ...دیدنبال اودو "عباس حضرت

***** 

 یشد و با سرعت یخال شیپا ریز نیاز زمان احساس کرد زم یکسر در

 به بیعج

 یفلز ی رهیو به دستگ دیکش یکوتاه غیشد. ج دهیکش نییپا سمت

 یانتها

شد  رهیخ شگرینما یوحشت زده به صفحه  یی. با چشمها دیچسب اتاقک

 که

 ریمات ماند. درضم شی. مغزش از کار افتاد وفقط چشمها زدیم چشمک
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ترس از مرگ زودتر خودش را نشان داد .خاموش وروشن  ناخوداگاهش 

 شدن

 و خشک شدن مردمک شیدست وپا یخزدگیکرد.  یدلش را خال اتاقک

تمام  هیبدنش بود. درعرض چند ثان یرارادیواکنش غ نیاول شیچشمها

 ایدن

 ینقطه وصل شد. مغزش از شدت حجم ترس وموج منف کیبه  شیبرا

 کم آورد.

آن همه  انیکلمه رام کیفقط  بیعج یکشش وحشتناک و صداها نیا

 درهم

 .."سقوط."در ذهنش معنا کرد یختگیر

جان که  یشود. پا یمعنا م یها ب هیثان زدیامیو استرس که به هم ب زمان

 انیم

 زادیآدم تیکرد؟ خاص شودیرود.چه م یتعلقات از خاطر م هیبق دیآ یم

 است!

 .دیراد ایشد آن لحظه پوزخند دن یم کاش
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،کف اتاقک  ستادیاز حرکت ا یاتاقک با کوبش و ضرب وحشتناک یوقت 

 با یفلز

 ؛ خنده دیرا بست و نفسش حبس شد. ام شیبرخورد کرد .چشمها ضرب

 ی. النا براکندیاست که احساس مرگ را تجربه م یقلب یآرزو نیدارتر

 هیچندثان

 هیبود. دلش گر یرحم یب ریرا تجربه کرد . خودش را رها کرد. تقد مرگ

 یم

. کردیم یدانست و از خانواده اش خداحافظ ی.کاش حداقل مخواست

 میمر

 کند؟ و... یچه م ایشکند. آر ی.کمر پدر مردیم یم بفهمد

که  یا هیبه ذهنش هجوم برد .چندثان هیچندثان یافکار برا نیا تمام

 منتظر بود

. زار ندیبب یگریاز روحش را با چشم د یجسم خال دهیهر آنچه شن مثل

 بزند و

 فرصت دوباره... کی ایبطلبد که خدا کمک
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 فیآورد که لحظات مرگ را توص یکتاب وایش رستانیدردوران دب کباری 

 ود.کرده ب

 یپشت سرش بود؟ با ضربه  یعنی د؟یمرگ را ند یچرا فرشته  پس

 که یمحکم

و ازجا  دیکش یخفه ا غیج یبلند یصدا دنیها خورد و شن وارهید به

 . اتاقکدیپر

نفسش بند  یناگهان یکیرا گشاد کرد و از تار شیخورد. چشمها تکان

 رفت. از

 و زمزمه کرد: دیترس اشکش چک شدت

 نمردم... اینمردم... خدا_

 :دیبلند را باز شن یصدا

 ؟یشنو یخانم روشن... صدا منو م_

 لرزان گفت: ییتر شد. باصدا کیو به در نزد دیرا جلو کش خودش

 کمکم کنه. یکیتوروخدا _



 

90 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

فرستاد و  رونیرا ب قشیو نفس عم دیاش کش یشانیدست به پ شهاب 

 آرامتر

 :گفت

 خداروشکر زنده است._

 اومد؟ یپس چرا صداش در نم_

 برگشت و گفت: ریسمت ام یعصب شهاب

 مسوول آسانسور کو؟ ه؟یخراب شده ک نیا ری. مدهیلیسکته نکرده خ_

 ساختمان جلو آمد وگفت: نگهبان

 هم زنگ زدم و... ی. به آتش نشانادیاالن باهاش تماس گرفتم. م_

دلواپس  ریآمد . ام یاز اتاقک فلز یدلهره آور یحرف او باز صدا انیم

 گفت:

 تسمه ها پاره شه. خطرناکه. نیبرسه ممکنه ا یتا آتش نشان_

 و گفت: دیرا کش شیموها شهاب

 ریدختره تو خطره. توکدوم طبقه گ نی.جون امیخودمون دروباز کن دیبا_

 کرده؟
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 طبقه دووسه. نیب_ 

هم به دنبالش  لی ریبالفاصله سمت پله ها رفت. ام یبا مکث کوتاه شهاب

 دیدو

 :وگفت

 ؟یریکجا م_

هم باز  کهیبار هیبود . زیآسانسور کامل رد نشده باشه. جثه اش ر دیشا_

 مونده

 .رونیب دشیکش شهیم باشه،

اش گذاشت و نفس زنان  نهیس یقفسه  یدر آسانسور دست رو مقابل

 گفت:

 م؟یباز کن یاگه رد نشده باشه،آره. درو چطور_

 کیاتصال در نزد یالنا هم نگرانشان کرده بود. شهاب به نقطه  سکوت

 شد وباز

بود که کمک  کتریبار لرزان ترو نزد نیدخترک ا یکرد. صدا شیصدا

 خواست.
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 دهد هرچندکه خودشان هم دلشوره داشتند. دیکرد به او ام یسع 

 افته. ینم ی. اتفاقدینگران نباش_

بلند نگهبان را صدا زد. نگهبان خودش  یعقب رفت و باصدا یکم سپس

 را رساند

 یمرد که راه رفتنش هم نفسش را م نیذهن شهاب گذشت انتخاب ا واز

 ردیگ

 یم یچه بوده! تا بخودش بجنبد هرکس که بخواهد از در نگهبان بخاطر

 رود

 یبود. با جلوآمدن نگهبان سع یدهد. کالفه وعصب یرا انجام م وکارش

 کرد آرام

 درست کند. شانیبرا یخواست زود جوش آوردن تشنج تازه ا ی. نم باشد

 .میدرو بشکن نیا دیاریب یزیچ هی_

 گرد نگاهش کرد: ییبا چشمها نگهبان

 خودشون... ادیب یآتش نشان دی؟ صبر کن یچطور_
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را از کنج  قیکپسول کوچک حر لیریحرفش تمام شود ام نکهیازا قبل 

 پاگرد

 و سمت در آمد. برداشت

 شهاب! نوریا ایب_

 دست پاچه گفت: نگهبان

تو راهه . االن مسوول  یاعتراض کنه جناب. آتش نشان ریممکنه مد_

 آسانسور

 .ادیم هم

 در یانیم شهیش ختنیر نییآن دو کار خودشان را کردند. با پا اما

خم شد. حدسش درست بود. اتاقک معلق کامل رد  عیسر آسانسورشهاب

 نشده

از  ینبود. شکستن در هم زمان بر بود. وقت ستادنیا یبرا یی. اما جابود

 همان

 بلند شد: ریاعتراض ام یشد صدا یخال یمحدود وارد فضا چهیدر

 تو؟ یریکجا م_
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 آمد: ریام یسقف اتاقک النا را ترساند . باز صدا یشهاب رو یپا یصدا 

 نکن شهاب. نشیشله المصب. سنگ نیا یبکسال_

 کوچک خم شد. آرام گفت: ینکرد وسمت آن روزنه  یتوجه شهاب

داره و باعث  ریاگه سقوط کنه آسانسور ضربه گ یخانم.نترس. حت نیبب_

 مرگ

 . خب!شهینم

خورد. شهاب دستش  ی.اتاقک تکان وحشتناککردیم هیفقط گر صدایب النا

 را به

 گفت: عیسر ریکه ام دیخودش را باال کش یدر گرفت و کم نییپا

 شهاب. عجله نکن. دیمسوول آسانسور رس_

 هیرفت و سمت بق نییمکث پا یبعد که درباز شد شهاب ب هیثان چند

 گفت:

 بکشتش باال! یبااهرم دست ؟بگویکن یم ونگاهیچ_

 خوره. یتکون نم زنهیزور م یهرچ_

 از کوره در رفت: شهاب
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 ؟یچ یعنی_ 

 گفت: هیخورد .النا باگر یاتاقک تکان وحشتناک تر باز

 .رونیب دیاریتو ب نیتوروخدا منو ازا_

مطلق اتاقک باعث  یکیبه سمت همان روزنه کوچک خم شد .تار شهاب

 شد

تا نور راهرو فضا  دیعقب کش ی.خودش را کم ندیچهره اش را نب درست

 را قابل

 کند وگفت: دید

 باال؟ یایب نجایاز ا یتونیم_

 کنم؟ یم ریام؟گیب یچطور_

 .یشیرد م یا زهیم زهی.تو رشمی. من رد نمیکن ینم رینترس .گ_

را برداشت که باتکان  لشیبه اطرافش کرد. وسا ینگاه یکیتار انیم النا

 مجدد

کوچک  ی چهیدانست از آن در یم دیدوباره ازدستش رها شدند. بع اتاقک

 عبور
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 کند. دستش را به لب یتر از آن بود باز بخواهد صبور زیاما جان عز کند 

 گرفت . یفلز چهارچوب

 نشست و گفت: شهاب

 . نترس.شهیما رد مسرت رد بشه بدنت هم حت_

هم ساده  یلیتنش باآن همه استرس خ دنی. باال کشدیلبش را جو النا

 نبود.

 که به مددش آمد را گرفت و ... یدست

آمد وبعد از آن انگار  یناهنجار یپله صدا یبعد از نشستنش رو هیچندثان

 نیزم

 ...دیلرز شانیپا ریز

 آب قند را دست النا داد و گفت: وانیل زن

صبح نگاه کرده بود  ساتمیآسانسور مشکل داره .تاس نیگفتن ا روزید_

 گفته بود

 ن؟یتادرست شه پس چرا ازش استفاده کرد برهیم زمان

 دختر جوان گفت: ی دهیرنگ پر یبه چهره  یبا نگاه ریام
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 بیتا متوجه بشن خانم.علم غ ذاشتیدر م نیخطر مرگ رو ا هی دیبا_ 

 میکه ندار

 ورفت وآمدش هیکه تجار یمجتمع نیآسانسورم روشنه. اونم تو چن یوقت

 وکتاب نداره. حساب

تکان داد  یهمان ساختمان بود سر یاز شرکتها یکیکه کارمند  زن

 یزیوچ

گرفت  واریرا خورد و دست به د وانیل یاز محتو ی. النا جرعه انگفت

 وبلند شد.

 یشانس زندگ ریوفکرش درگ کردیم شیبود وتماشا ستادهیعقب ا شهاب

 دوباره

کردن  انیقصد داشتند با ب ریبود. مسوول ساختمان و مد دخترک

 احتماالت

 به آنها گفت: یخود را بپوشانند که شهاب با نگاه عصب اشتباه

شما آسانسور سقوط کرد.اگه  یها نیحاال که باتمام احتماالت وتخم_

 جون
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به اندازه  د؟یکن یوسخنران دیستادیا یم نجایگرفت بازم ا یو م یکس 

 همون

 یلیآسانسور خرابو خ هی نکهی. نه ادیکرد یم اطیاحت دیدرصد با چند

 راحت روشن

درصده و حتما اسانسور  شیپنج ش ایاحتمال سقوط تو دن دیوبگ دیرهاکن

 ما جز

 نود درصده. اون

 داشت و گفت: یزبان چرب ونرم ریمد

 .دیریبگ کیفال ن. به فتادهین یحاال که شکرخدا اتفاق_

نزند و بحث مقابل دختر وحشت زده را درست  یداد حرف حیترج شهاب

 وبه دیند

. دختر جوان  دیموکولش کرد. به طرف النا رفت و حالش را پرس بعد

 تشکر کرد .

داشت که هنوز از تنش  یرفته اش نشان از ترس ووحشت لیتحل یصدا

 رونیب
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 بود. فقط گفت: نرفته 

 من برم؟ ادینس بآژا هی دیبگ شهیم_

 اش را درآورد که شهاب گفت: یگوش عیگفت وسر یچشم لی ریام

 رسونمتون. یخودم م رمیمن دارم م_

 النا خواست مخالفت کند ادامه داد: تا

 دی.بانجایگردم هم یمن برم ریخانم روشن. ام ستیاالن وقت تعارف ن_

 نیساختمون روشن شه. باا نیتوا زایچ یلیامشب باخ نیهم فمونیتکل

 احوال

 یمناسب تر یجا هیساختمونو پس بدم و به فکر  دمیم حینشم ترج قانع

 باشم.

 زد: یزیر یتکان داد و چشمک یسر لیریام

 .یفتیبگو فردا راه م یپس به مادر_

 یطیشرا چیاو بکوبد. دره یمحکم پس کله  یکیخواست  یدلش م شهاب

 دست

 داشت... یطعنه زدن برنم از
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سمت دخترک انداخت . رنگ  ینگاه میو ن دیکمربندش را کش شهاب 

 یورو

تکان داد و استارت  یاست. سر امدهیگفت حالش هنوز جا ن یاش م دهیپر

 زد:

 حالتون بهتره؟_

و آرام تشکر کرد. معلوم بود هنوز حرف  دیچیرا در هم پ شیدست ها النا

 زدن

سرد  یکه نفس ها رابا هوا یطیسخت است. گرفتار شدن در شرا شیبرا

 و

فراموش  یراحت نیکرد ، آنقدر ساده نبود تا به ا یآور مرگ آشنا م وحشت

 شود.

 گفت: اریاخت یب

 .یکه از هوش نرفت نیهست یا یدختر قو_

 نگاهش کرد و شهاب لبخند زد: النا
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خواد که سالم  یم یاراده قو یطیشرا نیکردن توچن ری. گگمیم یجد_ 

 ازش

 .یکن دایپ نجات

 داد و گفت: رونینفس پر لرزش را ب النا

مثل شما اطرافمون باشه واال االن تو  یتیکه آدم آگاه و با درا یبه شرط_

 چاه

 بودم. آسانسور

 نوع تشکر کردنه؟ هیاالن _

 کرد و افزود : یکوتاه یجا خورد . شهاب خنده  النا

 . دیآدرس منزلو لطف کن شهیم_

 خجالت زده گفت: النا

 اما... کردمیتشکر م دیبا_

افتاد من  یم یواال اگر اتفاق رونیب دیایخواستم از فکر اون لحظه ب_

 خودمو

 .دمید یم موظف
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خود شخص. من موقع  یاطیاحت یجز ب ستیکس مقصر حادثه ن چیه_ 

 اومدن

 کردم. یمجددا ازش استفاده م دیآسانسور مشکل داره نبا دمید

 شتریانتخاب ساختمون شرکت ب یبرا دی. بادیبهرحال شما نگران نباش_

 یدقت م

توجهن  یقدر ب نیموارد ا یدرهمه  نمینشده. اگر بب ریکه هنوزم د کردم

 یجا

 .میکن یعوض م شرکتو

 دیمرد خوشش آمد. شا نیا یریپذ تیزد. از مسوول یلبخند کمرنگ النا

 اغراق هم

 از او نداشت اما ظاهرا یمختصر شناخت ییاسم وآشنا کی.هنوز جز کردیم

و النا با  دینبودند. شهاب دوباره آدرس خانه را ازاو پرس یبد یآدمها

 یعذرخواه

اش کرد. پشت چراغ قرمز که توقف کردند ،شهاب تلفنش  ییراهنما مجدد

 را که
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زد و به  یلبخند کمرنگ لدایاسم  دنیبرداشت و باد زدیچشمک م مدام 

 محض بله

 : دیچیدخترک درگوشش پ فیظر یصدا گفتنش

 ؟یخوب سالم ._

 گذره؟یسالم از بنده است. خوش م_

 .دمیی. اونقدر که تا بابا راه افتاد منم دنبالش دویلیاره خ_

 با تعجب گفت: شهاب

 کجا راه افتاده؟_

 کرد و گفت: یخنده پر ناز لدای

 من االن تهرانم با بابا._

 د؟یکنیم کاریتهران چ ؟یجد_

اومده منم التماسش کردم دلش رحم کرد  یقرار کار هی یبابا گفت برا_

 و قبول

. بابا هیطبق معمول دنباله باز لیری. االن هم تو شرکتتونم. امارتمیب کرد

 هم گفت
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 .ادیوبعد م رسهیبه قرارش م رهیم 

 .امیکه من اتاق گرفتم تا ب یبرو هتل یخوایم_

 بابا پوستمونو بکنه. یخوایوا شهاب... م_

 به النا کرد وگفت: ینگاه مین شهاب

 .گردمیبرم گهیساعت د می.من تانمیزن یحرف م امیخب.باشه م یلیخ_

 .ایمنتظرتم.زودتر ب_

کرد.  شتریب یرا قطع کرد و سرعتش را کم یگوش "حتما"با گفتن شهاب

 یوقت

 مقابل ساختمان پارک کرد سمت او برگشت و گفت: نیماش

 ایخانم روشن. من  تهفیب قیشرکت به تعو یکم کارا هیاحتمال داره _

 یآقا

 .میریگیحتما باهاتون تماس م انیکاو

اومد بهم  رونیمن از اون چاه مرگ ب لیوسا یممنونم.فقط اگه جنازه _

 .دیبرسون

 لبخند زد وگفت: شهاب
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 .دیحتما. نگران نباش_ 

 راسمت او گرفت و گفت: یکارت سپس

 اومد من درخدمتتون هستم. شیدرمورد کار. براتون پ یاسوالی یمشکل_

رانبسته بود که  نیشد. هنوز درماش ادهیکارت را باتشکر گرفت و پ النا

 یصدا

که توجهش  یزی. باتعجب برگشت و تنها چدیرا ازپشت سرش شن ارسالن

 را جلب

رابست وشهاب با زدن  نیاو بود. سالم کرد. درماش یعصبان یچهره  کرد

 بوق

 تیشدن ارسالن اهم کیدور شد. آنقدر عجله داشت که به نزد یکوتاه

 ندهد.

اش انداخت و  دهیپر یبه کارت درون دست او و رنگ ورو ینگاه ارسالن

 خودش

 گرفت: جهیکرد و نت فکر

 !یگشت یم نیگزیبگذره بعد دنبال جا یذاشت یروز م هی_
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از سر  یسقوط ناگهان کیالنا تکرارشد اما  یلحظات سقوط باز برا انگار 

 کوه غرور

 زده به ارسالن نگاه کرد و گفت: رتیاحساسش. ح و

 ؟یگیم یدار یچ_

باال  شیو مقابل چشم ها دیکارت را ازدست او کش تیبا عصبان ارسالن

 گرفت:

 یو باز یگشت یبزن. دنبال بهونه م ینگاه کن بعد خودتو به نفهم نویا_

 من دست

که چشم من  یدیرس یم یکیکنار؟ حداقل با  یشد که پرتم کن اندازت

 کور شه

 نداشته باشه. متیمنم ق نیاندازه سپر ماش نشیماش نکهیا نه

 دیزند. کارت را از دست او کش یبه قلبش چنگ م یاحساس کرد کس النا

 و با

 لرزان گفت: ییصدا
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که تو ثابت  هیبه شعور ستین نیماش یونیلیآدم بودن به سپر چندم_ 

 یکرد

. محض اطالعت یچ یعنی گنیفهمم حکمت خدا که م ی. تازه میندار

 نه گمیم

فاصله گرفت.  زایچ یلیکارم که عقل و ذهن فاسدت از درک خ حیتوض

 باچشم

آقا همکار  نی. دچار حادثه شدم و انینب ویآدم چی. ه نیمنو نب خودت

 ام ندهیآ

رنگ  یدیفهم یم یکرد ینگاه به سرووضعم م هیکه فقط کمکم کرد. بود

 دهیپر

 بود که ازسرم رد شد... یتو نبود، بخاطر فاجعه ا دنیاز ترس د ام

مکث خودش  هیراگفت و سمت ساختمان رفت . ارسالن با چند ثان نیا

 را به او

 را گرفت : شیو بازو رساند

 النا باور کن که..._
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 به شدت دستش را پس زد: النا 

اگه  یمصرترم کرد ارسالن. فقط برو . حت ممیمتهم کردن من توتصم_

 کارتو

 .ستیو رفتارت قابل جبران ن نیتوه یکن هیتوج یبتون

 :ستادیا کشیگرفت که ارسالن نزد واریرا زد .دستش را به د فونیآ

 باشه و... نیا انیجر کردمیبودم.فکرنم یالنا. عصبان خوامیمعذرت م_

اوبست. پشت  یبا باز شدن در النا وارد خانه شد و در رامحکم به رو اما

 در اشک

گذاشته  ریتاث شیهم رو شیشد . انگار تازه اتفاق ساعت پ یجار شیها

 بود.

 اتفاق بد بود امروز دامنش را گرفت... هرچه

 شده النا؟ یچ_

 به خودش آمد وبه سمت اتاقش رفت و با گفتن میصدا و نگاه نگران مر با

 اورا پشت در جا گذاشت... "یچیه"

 ت. بالبخند گفت:نشس لدایکرد و کنار  زانیکتش را آو شهاب
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 .میگرد یو فردا باهم برم میمون ی. امروز و میاومد یخوب کرد_ 

 و گفت: دیابرو درهم کش لدای

 ؟یایمگه تو امروز نم_

 اومده که مجبورم بمونم شیپ ییکارا هی یول فتمیقرار بود صبح راه ب_

 روشن کنم. فشویوتکل

 گفت: یبا دلخور لدای

 یگفت ی. هرروز زنگ زد یهفته است موند هیواالن  یتو دوروزه اومد_

 امیفردا م

 ؟یایفردا م یگیاالنم م ،باز

 گفت: یمی. دست او را گرفت و با لحن مالدیکامل سمت او چرخ شهاب

 دی. بامینشده بود. االنم با ساختمون به مشکل خورد ینیب شیکارا پ_

 مشکلش

 انه؟یشه  حل

 ایکارا رو انجام بده. توب هی. اونکه کار نداره. بق نجاستیکه ا لی ریخب ام_

 امروز
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 .میبرگرد 

اگه  شهینم لی. دلستی. درست نرهیاالن چندماهه تمام کارا رو دوش ام_

 یزندگ

 کنم. یشونه خال تیبار مسوول ریتهرانه منم از ز اش

 جز من! یتوبه فکر همه هست_

و دست به  دیاو چرخ یآمده از روسر رونیب یموها یشهاب رو نگاه

 صورتش

 :دیکش

 .میتا فردا باهم برگرد یبمون زنمیخودم باعمو حرف م_

 وگفت: دیلب برچ لدای

ساله همه  هیکه چرا  رهیگیبهونه م یکنه و باز کل یقبول نم یدون یم_

 پشت ویچ

 .یانداز یم گوش

 فرستاد و عقب نشست: رونینفس کالفه اش را ب شهاب

 .لدای یزنیتوباز حرف خودتو م گمیم یمن هرچ_
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 ؟یدیچقدر هم تو به حرف من گوش م_ 

 داد .سر چرخاند و گفت: هیمبل تک یسرش را به پشت شهاب

 کنم؟ کاریچ یگیم_

 تر نشست وگفت: کینزد لدای

 تهران شو و برو تو کارخونه . الیخ یبه حرف بابا گوش کن. ب_

 شه؟یعوض م یچ_

 شهاب. من خسته شدم از معلق بودن. مونیسر زندگ میریزودتر م_

 و گفت: دینرم او کش یگونه  یپشت انگشتانش را رو شهاب

کنم . بهت  یزندگ هیبق تیبل ریتونم ز ینم گهیمنم خسته شدم اما د_

 گفتم و

 .نگفتم؟یکرد قبول

 نشست و کالفه گفت: شیسرجا لدای

منتظر بمونم تا کارات روبراه  هیو منم قبول کردم برخالف نظر بق یگفت_

 شه اما
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 هیما  یوخانواده  ی. تمام زندگیکرد رییتغ نقدریا هویفهمم چرا  ینم 

 گهید یجا

 به تهران. یداد ریبعد تو گ هستن

 موضوعو نشکاف. نقدریدور شم. ا زایچ یلیاز خ خوامیم نکهیواسه ا_

 شهاب؟ من زنتم. یچ یعنی_

 ؟یتونیبار به دلخواه من رفتار کن.م هی یاگه زنم_

گذاشت و  شیپلک ها ینگاهش کرد.شهاب دست رو یبا دلخور لدای

 صاف

 برداشت و گفت: زیبلند شد و چادرش را از آو لدای. نشست

 . انگار...شمیم رتیگیپ یلیکنم خ یانگار حق با بابا بود. اشتباه م_

 :حرف او آمد انیم یعصب یدستش را انداخت و کم شهاب

 یاز محبت من نسبت به خودت استفاده کن یخوایکه م یکن یاشتباه م_

 و به

اومدنت هم واسه  نجای. تا الدای یعموئه مجبورم کن لیکه باب م یکار

 نیهم
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 یبزرگ شدم و م میپدر یدست خانواده  ریواال من ز موضوعه 

 شناسمشون.

فهمم  یروزه با زنم برم م هیسفر  هیسال هنوز نتونستم  هیبعد از یوقت

 اومدنش

ساعت تونستم تا حاال  کی. سفر سرمو بخوره، ستین لیدل یتهران ب تا

 کنارخودم

مشت سنت و بد وخوب و تو سرم نکوبن ؟ بعد حاال  هیباشمت و داشته

 یگیم

باور کنم  ؟یاومد نجایکردن من تا ا ریو د یبه صرف دلتنگ فقط

 دخترعمو؟

 چادرش را سرش کرد و بابغض گفت: لدای

توقع  یکن یو خانمم از دخترعمو استفاده م زمیعز یهرموقع به جا_

 نداشته

پا  ریخانواده امو ز یها و خط قرمزا حتیمنم به خواست دلت، نص باش

 بذارم
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توئه. ازمن توقع  ی. سردستی. مشکل من سنت وکوفت وزهر مار نشهاب 

 زن

دختر جوونم وبه  هیمنم  یذره فکر کن هیخودت  نکهیبدون ا یدار بودن

 محبتت

بابا نبود  شنهادیکنم حق با مامانمه. اگه پ یوقتا فکر م یدارم. گاه ازین

 چیتو ه

 و .. یذاشت ینم شیپا پ وقت

 ؟یزنیحرفا رو م نیسال بار چندمته ا هی نی. توالدایبس کن _

داشتم تو  دیام دمیدونم.شمارشش ازدستم رفته . فقط هربار پرس ینم_

 یبگ

 ... یخودتم بوده ول ینبوده وخواست قلب نطوریا

اعصابمونو خورد  جایکرد پس با بحث ب یمن وتو فرق م طیشرا یدون یم_

 نکن.

بهونه  نایتونن خواهر وبرادر باشن. ا ینم ییدخترعمو وپسرعمو چیه_

 است.
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خواست  یگفت. نم رلبیز یبرد و استغفار شیموها انیدست م شهاب 

 بحث را

 افسار زبانش را ازدست دهد. دیترس یکش دهد.م شتریب

 کنه؟ یخواهرشو عقد م یکدوم برادر ؟یگیتوچرا مزخرف م_

 کنه. یبا زنش رفتار نم بهیغر هیسال مث  هیهم  یمرد چیه_

 کرد: یحوصله ا یب یخنده  شهاب

 شهیم تیزیچ هی. لدایبود  یوکوفت یاالن حرف سنت خونوادگ نیهم_

 ها!

 سرخ شد و لب به هم فشرد: لدای صورت

 ی. منظور من به سردکنهیم لیتحل خوادیکه م یاونجور ویمغزت همه چ_

 هات

 .بود

 بلند شد و دست به کمر مقابلش قد علم کرد: شهاب

 من وا بره؟ خیکه  ینشون داد یزیتو چ_
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گرفته  ینشان داد که منظور شهاب را به خوب لدایشدن صورت  قرمز 

 است.

 و گفت: دیرا عقب کش خودش

 کردم؟ یم کارتیچ_

. نه کردیم تییبچه داره.راهنما نینصف ج هیکه  یدیپرس یم نیاز نسر_

 هر نکهیا

دستت بهم  یو گفت یدیچیچادرت پ نیاومدم خودتو ب شیمن پ موقع

 نخوره

 فهمه. یم بابام

 !یزنیم دیجد یحرفا_

درست  ارتباط  نیا یخوایاگه م یبدون گمی.دارم مستین دیحرفام جد_

 بره شیپ

. من تهران خونه هم هی. حرفمم جدلدای ینیبه اندازه خانواده ،منم بب دیبا

 دمید

 . نجایا امیم شهیهم یهم برا گهیدوماه د یکیوتا
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 صورت او ماند که شهاب گفت: یرو لدایناراحت ودلخور  یچشمها 

 گرفتم. ممویمنو نگاه نکن. گفتم که تصم ینجوریا_

مبل گذاشت  یوت کرد. شهاب دست به پشتلب مبل نشست و سک لدای

 و سمتش

 شد: خم

 ؟ینیخونه رو بب میبر ادیتا عمو م یخوایم_

 .ستینه. مهم ن_

 چرا؟_

 .میدونم بابا بذاره از دم دلش تکون بخور یم دیبع نکهیواسه ا_

 .هی. نه بقلدای میریگ یم میخودمون تصم مونیواسه زندگ_

 سر بلند کرد و گفت: لدای

 یپدرمه.توچرا فکر م یزن یازشون حرف م یکه تو دار یا هیاون بق_

 همه یکن

 خودتن؟ مثل
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 لدای ستادیا یرنگ وحالت چهره شهاب عوض شد. وقت هیچند ثان درعرض 

 وگفت: دیاز جا پر بالفاصله

خواستم  یم یعنیشهاب.  ی.منظورم و اشتباه برداشت نکندیببخش_

 بگم...

 گرفته گفت: یمحکم ول ییو با صدا دیانگشت مقابلش کش شهاب

ذارم  یمزخرف گفتنت نم یپا گهی. گفته بودم دلدایبار دومت بود  نیا_

 ودورتو

 .ستیپدر ومادر بودن من نقطه ضعفم ن یکشم. ب یم خط

 جلو رفت وگفت: یمانیبا بغض و پش لدای

 شهاب ...بخدا..._

 را بست: شیگذاشت وچشم ها ینیانگشت مقابل ب شهاب

 نگو. یچیه گهی. دسیه_

شهاب  دنیبا د لی ریدنبالش راه افتاد. ام لدایرفت ، رونیاتاق که ب از

 متعجب لب

 گذاشت وبلند شد: زیمیرا رو تابش
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 کجا شهاب؟_ 

 کنه. یم یچه غلط نمیبب کهیمرت نیا شیپ رمیم_

بااخم به  لیریداد.ام هیتک واریگفت و به د یاه لدای.دیرابه هم کوب در

 طرفش

 و گفت: برگشت

 ده؟یبر سیگ یاش کرد وونهید یگفت یباز چ_

 باحرص گفت: لدای

خراب  نیتوا ادیتوسرش ب یتوئه که انداخت ریبه توچه.همه اش تقص_

 شده واال

 نشسته بود. سرجاش

 را گرد کرد: شیچشمها ریام

شرکتو داد ومن خر شدم.چه  یندگینما شنهادیحاال خوبه خودشهاب پ_

 مرگتونه

 باز؟
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 ینچ نچ ری.امدینگفت. وارد اتاق شد و در رامحکم به هم کوب یزیچ لدای 

 کرد و

 :گفت

 خدا جفتتونو شفا بده..._

**** 

 دنبالش راه افتاد و داخل اتاق گفت: لی ریام

. همه مث شما دوتا باشن کال رنیبگ ادیاز تو  یزن دار انیب دیملت با_

 نسل

 .شهیمنقرض م زادیآدم

لم  زیم یرو لی ریهش کرد .امنشست و چپ چپ نگا زیپشت م شهاب

 یداد و ب

 ادامه داد: الیخ

 بره؟ ینجوریاالن ا یذاشت یزبونت م ریزن رفته بود ز یتو مزه _

 ر؟یام یبند یم_

 هرز شده._
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 گفت: یرفت و فور نییپا زیم یسر ونگاه شهاب از رو دنیچرخ با 

 بابا. گمیومهره فکم و م چیپ_

 زشیم یرو میلب نثارش کرد ومشغول ورق زدن تقو ریز ییناسزا شهاب

 شد.

 .دمیمردک به توافق نرس نی. من باامیشرکت باش یبه فکر جا برا دیبا_

 با تعجب نگاهش کرد: لی ریام

 ؟ییکدوم مردک؟ فنا_

ساختمونو  ری. مدمیزودتر قرارداد و فسخ کن میصحبت کن دیبااونم با_

 .گمیم

 شهاب؟ یچ یعنی_

 از داخل کمد برداشت و گفت: یکارتون شهاب

کنم چون ممکنه فردا برگردم همه  یهامو جمع م لهیمن امشب وس_

 به هم یچ

 .یتو هنوز فرصت دار ی. ولزهیبر
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 یکدوم قبرستون می.حاال ول کنمیهمه خرج کرد نیچته تو شهاب؟ ما ا_ 

 م؟یبر

 گفت: لشیوسا یمشغول جمع آور شهاب

 ضررش با من.تو نگران نباش._

 گفت: تیخم شد و با عصبان زیم یرو لی ریام

 یمگه کار لجباز ؟یاریپول درب یخوایازکجات م ؟یگیچرا مزخرف م_

 یبرم

 داره؟

 وسربلندکرد: دیکوب زیم یکف دستش را رو شهاب

 مورد دخالت نکن. نیاز هر جا . تودرا_

 را تکان داد: شیودست ها ستادیتر از قبل ا یعصب لیریام

اسم  یمجتمع تجار هیتا تو  دمییخوبه...! مثل سگ دو یلیخوبه...خ_

 ورسم دار

 دخالت یگیبعد االن م رمیبگ متیتا به ق دمیآوردم. دم هزار نفرو د ریگ جا

 بفرما شدم مترسک دست تو ... نکن؟
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 گذاشت: زیم یو کارتن را رو ستادیا شهاب 

و دائم  رنیپذ یاشتباهشونو نم تیکه مسوول ییاما جا یتومحبت کرد_

 خوانیم

 یدردسر ندارم. به حد کاف ی. من حوصله ستیموندن ن یکنن ،جا هیتوج

 تو

بودم. بعدم منظورم از مداخله نکردنت در  یتحت فشار وبدبخت میزندگ

 مورد

 .یا گهید زیبود نه چ پول

لب  ی. سپس با ناراحتدیراه رفت و دست پشت سرش کش یکم لی ریام

 مبل

 وگفت: نشست

 .رهیگ یپس م شویندگی. معراج نمامیافت یچندماه عقب مدوباره _

ذارم  یبار خودم برگردم نم نی. ا میوقت دار گهی. تا دو ماه درهیگ ینم_

 بار

 .فتهیدوش تو ب یرو یادیز
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 شد نگاه کرد وگفت: یکه پر م یبه دستان او وکارتن کوچک لیریام 

 نیا ریو ترکشات به مد یامروز چه کارت کرد که افسار پاره کرد لدای_

 خراب

 خورد؟ شده

صورت او نشست . با  یو نگاهش رو ستادیشهاب از حرکت ا یها دست

 مکث

 گفت: یکوتاه

 .شهیمزخرف هم یهمون بحثا_

 وگفت: دیخودش را جلوکش لی ریام

 نید یادا یبود شهاب؟ خواست یدختر چ نیهدفت از انتخاب ا یجد_

 ؟یکن

 دوسش دارم._

 امونیمن باشه وعامل نصف بدبخت یمحترمت که مادر گرام یتوبه عمه _

 .یدیخند

 داره؟ ی. به عمه چه ربطریخفه شو ام_
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 نی. مث استینه گفتن بلد ن زنهیم یآقا جونش حرف یوقت نهیربطش ا_ 

 که یلی

... بعدم که لی نیبا ا یول یایپور شهیته اسم ما . فکر کرد م چسبوند

 لدایانتخاب 

 و... ییودا

 به من ربطش نده. یبخاطر اسمت با مادرت مشکل دارتو _

 یاحساس پهلوون ادیم لهی نیا یمن بااسمم مشکل ندارم.اتفاقا وقت_

 کنمیم

 ازنوع پنبه اش. منتها

 افزود: لی ریکارخودش را کرد و ام شهاب

 ؟یرفت یم لدایبار انتخاب  ریمامان نبود تو ز یاگه حرفا_

 ریعمل کردم که روم تاث شونیا یحرفا به عمه نداره. مگه االن به یربط_

 گذاشته

 باشه؟

 ؟یزدیحرفوم نینبود بازم ا ییبا دا شتیاگه بحث سه ماه پ_
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 نه سه ماه. شهیوچندسال پ ستیخاندان مال ب نیبحث من باا_ 

به حالت  یواونور فرق نوریسال.سه سال ا یعددوگرد کن بگو س یخوایم_

 نداره.

 دوباره برخاست و گفت: ریشهاب ام یحوصله  یکالفه و ب بانگاه

اومد که تو رو ور  شیپ استشیبا س ییشهاب . دا ستین ایتهران ب لدای _

 دل

خوان دور  یو نم یهست یپسر یباشه تنها نوه  ینگه داره. هرچ خودش

 یبمون

ازدست اونه جنازه  یکش یم یبه جون مامان آمنه ام که هر بدبخت واال

 رو لدای ی

بده و بگه عقد دخترعمو  شنهادیپ نکهیداد ، چه برسه به ا یبهت نم هم

 ،پسرعمو

 تو آسمونا بستن. رو

 زل زد: لیریراتنگ کرد و به ام شیچشمها شهاب

 ه؟یمنظورت چ_
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همونجا  ذارهیتحت فشارت م لدای لهی. به وسیدونیمنظورم وخوب م_ 

 .یبمون

 جلو رفت: ریشد و ام رهیدرسکوت به اوخ شهاب

، االن اون عقل وامونده رو  یکه به حرف من گوش نداد شیسال پ هی_

 کار بنداز

 خوره. یهم به درد تو نم گهیصد سال د لدای.یضرر کن نیاز ا شترینذار ب و

 گفت: یعصب یو با لحن دیاز رخ شهاب پر رنگ

بگن  یخوا یم ؟یزن یگوش من حرف م ریرسه که دائم ز یم یبهتو چ_

 لنگه

 زنش بمونه؟ یونست پاباباش بود و دوروز نت ننه

چرت و پرتا خفتت  نیطرز فکرت... بدبخت! باهم نید... خاکتو سرت باا_

 کردن و

طرز فکرشونو  یکن یگرفتن. ادعا هم م یخواستن ازت سوار یهرجور

 قبول
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 قتویحق یک ینیبب یدنبالش رفت گن؟ی. اصال از کجا معلوم راست م یندار 

 گهیم

 وبرات قصه گفتن و به خورد مغزت دادن؟ یمث احمقا نشست ای

 کنه. یبه حال من نم یسنگ قبرن وفرق هی ریبود االن اونا ز یهرچ_

 ؟ییبگن مث اونا یترسیکنه پس چرا م یبه حالت نم یاگه فرق_

 لی ریگرفت. ام شیدست ها انینشست و سرش را م یصندل یرو شهاب

 شد و گفت: کشینزد

دستشون  یتو واسه چ ندهی.آخه آگنیم گذشته به درک. اصال اونا راست_

 ؟یداد

 نجاینحس گره بزنم االن ا یمو به اون گذشته  ندهیآ خواستمیاگه م_

 رینبودم ام

که  ستمیکنم. اونقدر خودخواه ن یرو ول نم لدای. پس تمومش کن. من 

 بخاطر

 کنم. یاون باز یوآبرو یباعمو بازندگ اختالفم

 ؟یبکش یخوایم یمتعهد بودنتو به رخ ک_
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 خودم._ 

 با پوزخند گفت: لیریام

 ودلت سر خورد االغ جون. یاومد_

 سرتکان داد: لی رینگاهش کرد.ام یعصب شهاب

ممکنه هر آن پر شه. به تاهل و تعهد و کوفت وزهرمارم کار  یدل خال_

 نداره.

 یپا یقسمتشه. تو فقط نشست هیقسمت ازدواجه و عقل ودل  هی سنت

 سنت

 بزرگترا... وحرف

 کنترل هوسمو دارم. یعرضه _

 اون که صدالبته واال تا حاال ..._

 من ربط نده. یچرت وپرتاتو به مسائل خصوص ریام_

مث  یکه عقد کرد یتو ببره. از موقع یخصوص یمرده شور خودتو زندگ_

 سگ

 بکشه. گهید یزایترسم آخر کارت به چ ی. میشد
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 گفت: یفور لی ریبرداشت ام زیم یشرکت راازرو سیشهاب تند تا 

مرگ خودت. سر دل وکارشه.  ستیغالف کن بابا. حرف من سر هوس ن_

 تو تازه

. تازه دور رونیب یدیخانواده ارجمندکش یخاردارا میس نیازب خودتو

 وبرت پر از

. هر ستنیصاف وساده ن یلدایبا اسیکه قابل ق شهیمختلف م یها سیک

 یاتفاق

 ...فته،پسیب ممکنه

 و گفت: را برداشت لشیموبا شهاب

 نشو... طونی. تو هم ششهیبسته م یباشه چشمم رو همه چ لدای یوقت_

 ؟یجات بذاره ، چ لدایاگه _

 پوزخند زد: شهاب

 .هیکه بلده صاف وسادگ یتنها کار لدای_

 ؟یچ ییدا_

 .برواونور بذار من برم.ریبس کن ام_
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 کجا؟_ 

 طرف فرودگاه که برگردن. رنیم گهیهتل. دوساعت د_

 ؟یباهاشون بر یخوا یم_

 لب گفت: ریز لی ریرفت . ام رونیگفت و از در ب یمحکم "نه" شهاب

فقط  ییقدر تند بدو نیهم شهیهم یفرار کن شهاب... فرار کن بلکه بتون_

 خداکنه

 .یفرق داشته باش هیاشتباه کنم وتو بابق من

 انتخاب اشتباه ممکن است فاجعه به بار کی میفکر کن یاست گاه خوب

. انسان با اراده،تعقل ستین یقلب کار ساده ا ی چهی.بستن درآورد

 واحساسش

 یگریکه اشرف مخلوقات نام گرفت. اگر با هرکدام بخواهد سر د است

 کاله

بود  یزیچ نیکشد. ا یم نییخودش را در دام حماقت ها پا یپا بگذارد

 که
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 یهم بر ترسش دامن م لی ریام یو زمزمه ها دیترس یاز آن م شهاب 

 زد...

 از سرنوشتش باشد... ییوسرکوفت جز خیخواست باز تکرار تار ینم

**** 

نم دارش را پشت گوش  یو موها ستادیا شیقفس مرغ عشق ها مقابل

 زد .

قفس  یفلز یتنه  ینسکافه اش را دست به دست کرد و انگشت رو وانیل

 . دیکش

مواقع با  نیافتاد که درا ایآر ایبود .  دهیمرغ عشق ها به هم چسب سر

 خنده

بست.  یزبان م یب یجور و ناجور به پرنده ها یهزار وصله  طنتیوش

 یدلتنگ

پرنده ها  امدیبود. دلش ن یخال شیها طنتیش یآمد. چقدر جا سراغش

 را از
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 لیخنک اوا یصدا سمت تراس رفت. هوا ی. باوردیدر ب آرامششان 

 بهشتیارد

تازه از حمام آمده بود اما احساس سرما در  نکهیرا جا آورد . باا حالش

 یهوا

 کرد ذهنش را از یوسع دیرا نوش وانشیل یاز محتو ینکرد . جرعه ا آزاد

 کی یحت روزیدوست نداشت با اتفاق د گریکند. د یپاکساز ریاخ اتفاقات

 لحظه

به ارسالن فکر کند اما افسار اراده اش را دردست نداشت و به هرسو  هم

 دهیکش

بدون مکث وبا  شیگذشت که تا چند روز پ یافکار یشد. از دروازه  یم

 اسب

مطلق سمتش تازانده بود . حاال که وقت  یآگاه الیو به خ نانیاطم

 بود دنیرس

را به تنش گذاشته  یخستگ یمانیپش تیو در نها دیو ترد ،مکث

 دنیبود.باشن
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 داریصر بآمد. مادر بزرگش از خواب ع رونیب الیتلفن از فکر و خ یصدا 

 شده بود

گفت و تلفن را برداشت. احوال  یریآمد. با لبخند عصر بخ منیبه نش و

 یپرس

تماس  شتریروزها بخاطر مادربزرگ ب نیبا عمه اش کرد که ا یمختصر

 یم

تلفن با اسم خانواده  نیمناسبت ها ا کی. اصوال جز موارد خاص وتبرگرفت

 ی

خورد. از طرف مادرش هم که کال دو دوست و حاج خانم  یزنگ نم یپدر

 وحاج

خواهد  یم دیعمه فهم یوتمام. از حرف ها نیبودند .هم یمحب یآقا

 سراغ

را  یکرد و گوش یخداحافظ ی، فور ردیرا بگ شیچندروز پ یخواستگار

 دست
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غرولند  یآنکه باز بهانه  یبزرگ داد. به سمت آشپزخانه رفت و برا مادر 

 کردن

 کاریرا دم گذاشت و منتظر ماند تا آماده شود . ب یندهد چا رزنیپ دست

 ستادهیا

 دیود دیاپن کش یاز باال یآمد.سرک یهم از مادربزرگ نم ییوصدا بود

 آرام

خودشان  یبرا یصحبت است. خنده اش گرفت. زن ها هم گاه مشغول

 سازمان

خانه هم آمد.  فونیآ یانداختند. درهمان احوال صدا یراه م یجاسوس

 عیسر

شهاب  دنیمادر خواست در رابزند اماباد الیدر رفت و به خ سمت

 یجاخورد. کم

 عیکند اما نه ! خودش بود. سر یاشتباه م نکهیا الیدقت کرد باخ شتریب

 را یگوش

 و گفت: برداشت
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 ارجمند... یسالم آقا_ 

 و سالم کرد: دیچرخ فونیسمت آ شهاب

 خانم روشن؟ دیاریم فیتشر قهیچنددق_

 اما شهاب تشکر کرد وگفت دیایدر رافشرد و تعارف کرد داخل ب یشاس النا

 یرا برداشت و فقط رو یکنار در شال زیاست.النا بالفاصله از آو منتظر

 شیموها

را نگرفته است و ممکن است  ییدانست جا یکرد. خودش هم م رها

 باز یموها

 یدگیوبند پوش دیاما کال درقبزند  رونیشال ب نییاز باال وپا شانشیپر و

 یخاص

 کرد. یکوچک خانه را ط اطی. قدم تند کرد و طول ح نبود

جواب  ییو سالم مجدد او را با خوشرو دیشدن در شهاب چرخ باگشوده

 کیداد. 

باال بپرد  شیحرکت ماند تا ابرو یظاهر دختر جوان ب ینگاهش رو لحظه

 اما
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خودش را جمع وجور کرد ونگاهش را کنترل کرد. ضمن  عیسر 

 یاحوالپرس

 را سمت النا گرفت وگفت: فیک یمختصر

بودن ونتونستم بهتون  ریآوردن اما خب من درگ لتونویوسا شبید_

 برسونم.

 دیسف نگیرا گرفت و همان موقع تازه نگاهش به ر فیک یبا خوشحال النا

 دست

ورد. تشکر کرد اما هنوز نگاهش به چرا جاخ دیافتاد.خودش هم نفهم او

 دست او

. شهاب متوجه شد و به النا نگاه کرد . همزمان نگاه دخترجوان هم  بود

 به

شد. النا  یچرا از تعجب نگاه او دچار حس بد دیو نفهم دیچرخ طرفش

 با لبخند

 :گفت

 .دیبخاطر من از استقبال خانومتون جا موند روزیفکرکنم د_
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 :دیپرس جیگ یکم شهاب 

 تهرانه؟ یدونستیشما م_

 لبخندش را مهارکرد: النا

 .دیمهمون دار دمیفهم نیتو ماش روزتونید یحرفا نیازب یول دیببخش_

 لبخند زد: "آهان"با گفتن  شهاب

از حال  کردیم جابیا فهیاحوال وظ نیخبر بودم . باا یمن از اومدنش ب_

 شما

 .میبه منزل هم مطمئن بش دنتونیورس

 .دیشما لطف کرد_

مدت  هی دیشروع کار ندار یبرا یکنم. درضمن اگر عجله ا یخواهش م_

 شروع

 میداد حیترج روزیافتاده چون با اتفاق د قیشرکت به تعو تیفعال یرسم

 مکان و

 .میجا کن جابه
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 تمیمراقب فعال یلیخ دیاحوال منم با نی. پس بااستین ینه.اصال عجله ا_ 

 باشم

 شدنم بشه. کاریدر شرکت ممکنه باعث ب ییخطا نیکوچکتر که

تر شد ونگاهش  قیعم اریاخت یکرد .لبخند النا ب یآرام یخنده  شهاب

 تر... قیدق

خنده قطعا  نیجذاب تر یگذاشتند برا یمقابلش م نهیچندگز یروز اگر

 مرد نیا

 انتخاب بود. نیتر پررنگ

ه من شب قبل هم کم حوصله بودم و بهان قتشی. حقهیچه حرف نیا_

 یها

گرفتم.البته  میشد که زود تصم نیساختمان هم محابم نکرد ا رانیمد

 یناراض

 .ستمین هم

بود  مونیچون اگه قرار بر همکار نیکارو کرد نیخب ازنظر من بهتر_

 من مجبور
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 . امیپله هرروز باال ب یکل بودم 

 فتمیزودتر راه ب دیمن با ستین ی. حل شد. خب اگه مشکلدینگران نباش_

 که

 .دمیبهتون اطالع م یمسافرم. شروع کارو با تماس تلفن امروز

 داخل؟ دیارینم فیممنون .تشر_

 شده. رمید یلیاالنم خ نی. تاهمدیبه خانواده سالم برسون_

رفت. به  نیکوتاه سمت ماش یمجددا تشکر کرد وشهاب با خداحافظ النا

 محض

 :دیگوشش شن کیرا نزد یناز یصدا نیشدن ماش دور

 سالم..._

حواله اش کرد  یوخنده ش کوفت یناز دنیو باد دیشوکه ازجا پر بایتقر

 میو مر

 شتریبودند. سالم کرد و حواسش ب دهیرس یبا ناز ایکه گو دید راهم

 معطوف او

 داد: حیشهاب بود. توض نیماش یکه نگاهش هنوز درپ شد
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 اونجا موند واالن برام آورد. فمیهمکارم بود مامان. گفتم ک_ 

نگاهش سمت النا برگشت. اصال حواسش آنجا  یزد و خشک یپلک میمر

 نبود. حال

حس ها کهنه شده بود. لبخند زد تا بازهم  نیا گریداشت اما د یبیعج

 نقاب

 چهره اش بماند: یسالها رو نیا آرامش

 .دیرس یداخل. بابات هم کم کم م یکردیدعوتش م_

 ر گوشش گفت:را از دست مادر گرفت و باخنده کنا دهایخر ی سهیک النا

سال سوژه داره باعمه حرف بزنه . همکار  هیباال نشسته . اندازه  یمامان_

 یمنم م

 دنیکش یکردن سوژه م دایپ یدست از تالش برا گهیداخل د اومد

 وعمرشون به

 گذشت. یم یتنبل

 یبه او اسمش را زمزمه کرد. النا با خنده گونه  یبا نگاه شماتت بار میمر

 اورا
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 جلو آمد وگفت: یو قربان صدقه اش رفت. ناز دیبوس محکم 

 نشده؟ شعوریکم ب هیبه نظرتون دخترتون  یجون ول میمر دیببخش_

 وگفت: دیخند میمر

 کنم. یمن در امور شما دخالت نم_

 با لبخند فاتحانه گفت: النا

 مامان... یمرس_

 ؟یال یکن یم غیپوشک تبل_

 !یدی که با مامان جون من سررس ِیتواول بگو کجا بود_

 فضول خانم. میدیهمو د ریتو مس یاتفاق_

رفتند و به مادربزرگ  منیاول سمت نش یوناز میساختمان شدند. مر وارد

 سالم

خوب بود.  یگذاشت . خداروشکر عطر چا نییراپا یچا ی.النا قورکردند

 فنجان ها

گذاشت و  یدلصن یاش را رو یمانتو وروسر می.مر دیچ ینیداخل س را

 گفت:
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 که با مادربزرگت معذب نشسته. یناز شیتو برو پ_ 

 .یایکه توهم زود ب ی.به شرطرمیم زمیر یم ییچا_

 .امیجمع وجور مختصر کنم وم هی_

را کمرنگ تر  یسر تکان داد ومشغول پرکردن فنجان ها شد. فنجان النا

 و ختیر

 چشمش باال گرفت وگفت : مقابل

 .رهیباز بهونه نگ یخوبه.مامانمامان رنگش _

 وگفت: دیسمت او چرخ میمر

 جان... یال ی. راستزمیخوبه عز_

 جونم._

 همکارت جوون بود.نه؟_

 مامان. سمهییارجمند ر یآقا یبه عبارت_

گوجه داخل  لونی. نادیحس شدن انگشتانش را فهم یو ب دیپر میمر پلک

 نگیس
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 :دیو خودش سمت النا چرخ برگشت 

 زاده؟ارجمند _

 ارجمنده.شهاب ارجمند.چطور؟ شیلینه مامان. فام_

 کرد آرام باشد. یآب دهانش را قورت داد و سع میمر

 . به نظرم چهره اش آشنا اومد. یطور نی.هم یچیه_

کم برام آشنا اومد اما حدس زدم به خاطر  هی دمشیاتفاقا منم اول د_

 کیمیم

 ییجا هی یکن یمفکر  شهیآدماس که هم پیاش باشه. ازاون ت چهره

 .شیدید

 گفت: طنتیزد که النا باش یلبخند کم جان میمر

مامان. ازاون مرداس که خوشگل  یدیرسیزودتر م قهیفقط کاش دو دق_

 یم

 .خنده

 گفت: یفیضع یباصدا میمر

 النا..._
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. به ستیدعوا نکن مامان.صاحب داره. منم چشمم به ناموس مردم ن_ 

 چشم

 گفتم. یبرادر

 ببر دختر... توییچا_

 ...اهایچشم... زود ب_

آب به صورتش  یگفت.مشت یبرگشت و آهسته باشه ا نکیسمت س میمر

 دیپاش

 ینم شیپلکش باز پنهان شوند.آرزوو اشتباه رها ریغلتان ز یقطره ها تا

 کرد.

ورها  دهیکرد. آنقد که غصه وقصه اش درهم تن ینم شیدرد رها نیا

 نشد...

**** 

 ؟یبست قراردادتو

 گذاشت ونشست: یرا کنار دست ناز وهیظرف م النا

 .میقرار داد ببند تشونیفعال یروز قبل از شروع رسم هینه. قرار شد _
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 را پوست گرفت و گفت: یاریخ یناز 

 شه؟ی. نمرونیب ایمدت از فکر کار ب هیحاال _

 بودم. یجنابعال شیچشم.منتظر فرما_

 به پوزخند او نگاه کرد وگفت: یناز

 ؟یدیچرا جواب ارسالنو نم یال_

 نگاه کرد و گفت: یبه ناز یکم النا

 ؟یحرف بعد_

 ؟یکن یچرا خودتو لوس م_

 قایسواال رو باهم جواب بدم؟ چون بخوام شرح بدم دق نیا یاالن همه _

 به هم

 کنن. یم دایپ ربط

اشتباه  هیتر از اونه که با  یتون جد هی. تو و ارسالن قضیمتلک نگو ال_

 ساده از

 .دیبگذر هم
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 ساده است؟ یلیخ یدروغ وتهمت وپنهانکار_ 

 تخت مقابل او نشست: یراعقب زد وچهارزانو رو وهیظرف م یناز

 میمستق ریارسالن . بعد از جواب غ یمعلومه که نه اما خودت و بذار جا_

ت سر قرار  شهیهم یو برخالف خوش قول یذار یباهاش قرار م تیو منف

 . بهیرینم

 نتتیب یمرد جوون م هیسراغت هم با ادیم ی. وقتیدیجواب نم تلفنتم

 یلیکه خ

 یو... النا باور کن هرمرد یشیم ادهیپ نشیدرخونه ازماش یجلو کیش

 باشه فکر

 مدت سرکار بوده. نیکنه ا یم

 او گوش داد .سپس گفت: یبادقت و درسکوت به حرفها النا

 تموم شد تا منم حرف بزنم؟ حتیو تو ج حیتوض_

 منتظر نگاهش کرد و النا گفت: یناز

پس و پنهون از هم داشته  دیقطعا نبا تیمیهمه صم نیتو وارسالن باا_

 . دیباش
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 نه؟ 

 .یارسالن مثل برادرمه ال یدون یم_

خاله خرسه که  یبامن دوست تیدوست ایادعات دروغ باشه  دیبا ایپس _

 ینگ

 مردمه. یو زندگ هیسرما یرو ختنیورق ر حشیتفر نیبزرگتر برادرت

 خوردیجا م ندیشد تا بب قیدق یناز یهنگام حرف زدنش به چهره  النا

 . اما نه!انهی

 او بهتر از همه مطلع بود . چون لبخند زد وگفت: انگار

که  هیچه طرز فکر احمقانه ا نیدختر. ا یکرده ا لیسرت تحص ریخ_

 . ارسالنیدار

 بده؟ حی... تفریحیکنه. تفر یم یباز فقط

 یچرا دسته دسته پول م هی. اگه بازیناز ستین حیاسمش تفر یهرباز_

 زهیر

 وسط؟

 فقط... هیباز جانیواسه ه_
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 النا باال رفت: یابرو 

 جان؟یه_

که  یبار اون. پسرا به کل کل و روکم کن هیبازه، یم نیبار ا هیآره خب. _

 فتنیم

 کارا بکنن. یلیخ ممکنه

 گفت: تیبا جد النا

 دیساده به خورد مغزم بدم. شا نقدریرو ا زایچ یلیتونم خ یاما من نم_

 فردا روز

تا ثابت  زیم یبذارن رو شونمیهم ناموس و زندگ یکم کردن رو یبرا

 کنن تا چه

 مرد عملن. حد

 .یچرت نگو ال_

 انه؟یجان حق انتخاب دارم  یاصال حرف من چرت و مزخرف. ناز_

 اما... یمعلومه که دار_
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کارش  یبرا یمناسب حینم بلکه توضخواستم با ارسالن حرف بز یمن م_ 

 داشته

مزخرفو  حیتفر نیبراش مهم هستم تا ا نقدریحداقل دلگرمم کنه ا ای باشه

 بذاره

تازه ازصورت خودش کنار زد.  یپرده  هی روزشید یاما با حرفها کنار

 اون یوقت

منم  اره،یم نییآدم فاسد پا هینگاه کوتاه ، من ونجابتو درحد  هیصرف  به

 ینم

بهش گره بزنم. درواقع  مویقول بهش اعتماد کنم وزندگ هیبه صرف  تونم

 وارید

رو  هی. ساختن دوباره اش ارزش اولیما بدجور خراب شده ناز نیب اعتماد

 نداره.

 زد و تو... یحرف هی تی. اون تو عصبانیریگیسخت م یدار_

 . واقعا زنمیباشم؟ نه... حرف دل و عقلمو م یعصبان خورهیاالن به من م_

 نسبت
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که بگم با گذشت زمان  ستین یریارسالن دلزده ودلسرد شدم. دلگ به 

 بخاطر

 .رهیم نیازب عالقه

 گفت: یبا ناراحت یناز

 نه؟یواقعا حرف آخرت هم_

 گرفتم. ممویآره. تصم یمتاسفم ول_

 به خدا... یلجباز یلیخ_

 روش بذار. یدوست دار یتو هراسم_

 وهینگاهش کرد اما النا لبخند زد و ظرف م زانیآو یبا لب ولوچه ا یناز

 یرا رو

 او گذاشت: یپا

 تو بخور. وهیبه قول مامانم قسمت نبوده.م_

 تالشش را کرد: نیآخر یناز

 فکر کن. شتریذره ب هیارسالن واقعا تو رو دوست داره.  یال_
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 فرستاد وآرام گفت: رونینفسش را ب النا 

 نداره. دهیبحثشو ادامه نده. فا گهیلطفا د_

 را به هم فشرد وبرخاست: شیلب ها یناز

 فکرکن. شتریب گمیاما من بازم م_

 ؟یچرا بلند شد_

 گفت: شیمانتو دنیدر حال پوش یناز

سر بهت بزنم و برم. درواقع اومدم سنگ  هی. اومدم میشب مهمون دار_

 پسر

 .یشد ال فیح یلیاما... خ ادیبزنم بلکه دلت به رحم ب نهیبه س موییدا

 لبخند زد وگفت: النا

 !الیخ یب گهید_

 باالخره؟ یای؟ م یکنیم کاریچ رازویش_

 .امیفعال ن دمیم حیترج_

 .ادینترس .ارسالن نم_



 

153 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 چه طور؟_ 

هم  گهید یاز کانادا اومدن. هفته  یبدون خبر قبل مییزن دا یالیفام_

 خوانیم

 رفت و برگشت ما. خیتار شهیم قای. دقبرگردن

دلم به اومدن  ستین یراض یلیراستش چون مامانم خ. یدونم ناز ینم_

 یراض

 .شهینم

 انداخت و گفت: شیموها یشالش را رو یناز

عقلت اومد  دی. شاخورهیهم به کله ت م یباد هی.ایاما به نظر من ب_

 سرجاش.

 کنم. هنوز تا پس فردا فرصت هست. یهماهنگ م وایباش_

**** 

 یرا رو یرار کرد و گوشراننده تک ینشست.آدرس را برا نیماش داخل

 گوشش

 :گذاشت
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 یحساسه. نگفتم؟ بعدم با گند آخر ییزایمن بهت گفته بودم به چه چ_ 

 یکه زد

 مشکل حل شه؟ یزود نیبه هم یخوایم

 گفت؟ یمحکم وجد_

 .کردیم ینه پس شوخ_

 داد: هیتک یصندل یفرستاد وبه پشت رونینفس کالفه اش را ب ارسالن

 شد؟ یچ رازتونیش_

 مدت دست از اصرار بردار هی یذره سست شد ول هی یایگفتم تونمبهش _

 ازت ناراحته. یلی.بذار فکر کنه. االن خارسالن

 ؟یناز یندار یفعال کار_

 .نمتیب ینه.شب م_

کرد. تمام برنامه  زینثار همه چ یپرت کرد و لعنت زیم یرا رو یگوش

 خوب شیها

 یمرتبه تمام زحمتش بر باد رفت. النا دختر سخت کیرفت.  یم شیپ

 یبود. م
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دوباره زنگ خورد خم  لشیموبا ینتواند دوباره نفوذ کند. وقت دیترس 

 دنیشد.باد

 تعلل کرد اما باالخره جواب داد: یآشنا کم ی شماره

 هر طور شده جبران کنم. دمیقول م یشده ول دهیچیپ هیکم قض هی_

 بود: یآرام پشت تلفن محکم وجد یصدا

 ...خوامیتالشتو بکن. من النا رو م یهمه _

 مجابش کنم. دمیقول م_

 .نیات فکر کن. هم ندهیوآ تتیفقط به موفق یقول بد ستیالزم ن_

 مکث گفت: یبا کم ارسالن

 اوصاف اگر قبول نکنه و.... نیباا_

 یکن.حت رونیاز سرت ب ویفکر همه چ یفکرشم نکن ارسالن. اونجور_

 یزندگ

 و... راحت

**** 
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 شانه انداخت : یآب و قرآن رد شد. با لبخند کوله اش را رو ریز از 

 برم حاال؟ یدیخوشگلم. اجازه م میسه بار تموم شد مامان مر_

خواست باز اوقات  یبغضش را با آب دهان قورت داد. دلش نم میمر

 دخترجوان

 آمد. یپر آبش نم یزد که به چشم ها یشود. لبخند تلخ

،  دی. خوش بگذرونیکن ییمراقب خودت باش . مبادا اونجا سر به هوا _

 یول

 به دل ماهم باشه. حواستون

 . برم؟شهینم میچیراحت باشه. ه التیخ_

 .زمیخدا پشت وپناهت باشه عز_

دست  شیبرا شهیشد و از پشت ش ی. سوار تاکسدیمادر را بوس یگونه  النا

 تکان

 زمزمه کرد: رلبیو ز دیپاش نیزم یآب را رو می. مرداد

 "خدا خودش هواتونو داشته باشه."
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سرد و  یمبل نشست. فضا یرو یگذاشت. با خستگ زیم یرا رو ینیس 

 خانه یخال

 یغم به دنبال م شیسکوت برا شهیبود . هم زاریب ییداد . از تنها آزارش

 آورد.

تاه پلک زدن، کو کیدراندازه  ،ییچند روز تنها نیخواست که ا یم دلش

 باشداما

بچه ها،  یسو دور کیخواهد بود. از  شیروزها نیدانست سخت تر یم

 ییاز سو

 از آن شهر و خاطرات دورش ... شیها یو دلواپس ینگران دل

شد. کف دستش  دای روح وروانش پ ِدنیکش ریبه زنج یتازه برا یمحرک

 را به

تلفن متوقفش کرد. دوباره سر  یاش فشرد و بلند شد اما صدا یشانیپ

 شیجا

 :دیمحسن را شن یرا جواب داد. صدا یحس و حال گوش یو ب نشست

 النا رفت؟_
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 لحن خسته جواب داد: باهمان 

 .شهیم یساعت میآره. ن_

 ....میمر نیچرا صدات گرفته ؟ بب_

 نقدری. کارت اشیرسوند یو تا فرود گاه م یاومد یحداقل خودت م_

 واجب بود

 ؟ _

کتابا  دیبه جون خود النا تمام تالشمو کردم ونشد. درمورد مجموع جد ِِ

 جلسه

خواست قبل از  یشدم واال دلم نم ریبود و غافلگ ی. ناگهانمیداشت یمهم

 رفتن

 .نمشینب دخترم؛

 و گفت: دیکش ییصدا یآه ب میمر

 نه؟ ،یایناهار هم نم یفهمم. پس برا یباشه. م_

 .خوامینه متاسفانه! عذر م_

 ؟یندار ینداره. فعال کار یکالاش_
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سر بزن. منم  هیکنه ، برو به حاج خانم وحاج آقا  یم تتیاذ ییاگه تنها_ 

 عصر

 دنبالت. امیم

 بعد. ینه. االن خسته ام. باشه برا_

تمام شد.  یکوتاه ینکرد و مکالمه شان با خداحافظ یاصرار محسن

 یحوصله 

را نداشت. به سمت اتاق خواب رفت. لب تخت نشست و از  یکار چیه

 داخل

 ی. دست رودیکش رونیرا ب یو کهنه ا یآب یدفتر چه  ؛یپاتخت یکشو

 جلد

 یداد. به صفحات عالمت گذار یگل م یزد بو یورق م ی. هنوز وقتدیکش

 شده

خشک شده چرخ  یدست خظ محسن و گلها نیکرد . نگاهش ب نگاه

 خورد. انگار
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که  دیکش یخطوط یاز دفترچه شده بود. انگشت رو یگلها هم جزئ نیا 

 بارها و

که هنوز نفس  یقصه ا یطول گذر زمان هم بغض آدمها شدند. آدمها در

 یم

زد . به  یو رازشان را درقلب خود حفظ کرده بود. لبخند تلخ دندیکش

 نیآخر

ه وعالمت نگاه کرد . نتوانست وسوسه درونش را سرکوب کند. ب خیتار

 زیسمت م

اوراق مرتب شده را درخود  شهیاز کشوها هم یکیاتاق رفت.  یگوشه  کار

 جا

 دیاوراق ؛ فهم یعنوان خال دنیو با د دیکش رونیرا ب یداد. دسته ا یم

 درست

 یخوانده شده را برا یبه خود آمد که تنها برگه  یشده است. زمان متوجه

 از نظر گذراند . ورق زد... بارچندم
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 یزد و م یورق م فیانگشت بالتکل کیعمر آدم ها را ساده؛ مثل  روزگار 

 گذشت.

 ییصدا یآمد ،کم نبود. گاه یبه روح وجسم بشر م انیم نیکه درا یدرد

 از پس

 که آرام... آرام... دیرس یم ادیمطلق به فر یها یخاموش نیا

 دیتپنده باشد. ساده نگذر. شا یقلب یخش خش ؛ صدا نیا یصدا دیشا

 جان

انصاف داشته باش.  یکشد . کم یاش ناخن م یدوست یکه مرگ رو باشد

 یوقت

 هنوز گرم باشد... ینفس دیآرام تر؛ شا یبند یرا م دفتر

**** 

 "یدفتر آب"

رنگ سازمان نگاه کرد. ساکش را دنبالش  یرنگ و رو رفته و آب یتابلو به

 یرو
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 نیا نیزد. قوان شیو فرم صدا یبا لباس سورمه ا ی. مرددیکش نیزم 

 مکان ها را

 شناخت. جلو رفت و آرام گفت: یم خوب

 قرار دارم. یبا خانم احمد _

 براندازش کرد و گفت: زشیر یبا چشم ها انسالیم مرد

 ه؟یاسمت چ_

 .نیآذ هیسا_

 ؟ینامه دار یمعرف_

 بله. ازتهران ..._

 .دیزمختش کش لیبه سب یمرد باال رفت و دست یابرو ی گوشه

 یبکنم. به سن وسال بچه ها یبا خانم احمد یهماهنگ هیصبر کن _

 ینم نجایا

 .یخور ی. به مددکارم نمیخور

 ردی. مرد بدون آنکه نگاهش را از او بگ ستادینگفت و عقب ا یزیچ هیسا

 ، شماره
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که از اتاقک رنگ  دیطول نکش یلیرا گرفت و آمدنش را اطالع داد. خ یا 

 ورو رفته

 :ستادیآمد و مقابل دخترک ا رونیب اش

 .میبر ایب_

 باشما؟_

 . دمینشونت م رویپس تنها؟ مس_

را دور زدند  یگذشتند و ساختمان یمیقد اطینزد. از ح یحرف گرید هیسا

 ی. تابلو

راه را  هیبق اطیح انیم یساختمان کهنه  یبا همان اوضاع باال یورود

 نشانش

 . همزمان مرد نگهبان گفت:داد

،خودت  ی. برتهیریاول سمت راست دفتر مد یساختمون. راهرو نمیا_

 متوجه

 .یشیم
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 نی. دربدیرا دنبال خود کش نشیکرد و ساک سنگ یتشکر مختصر هیسا 

 راه

چرخ وفلک  کیافتاد.  یمیبه چند تاب و سرسره کهنه و قد نگاهش

 هم ینیزم

در رفته بود. چند توپ  شیومهره ها چیبود که انگار تمام پ انشانیم

 یکیپالست

 یمیو قد ختهیه همان محوطه به چشمش خورد. ظاهر به هم رگوش هم

 باز هم

 . کمبود بودجه.دیکش یم ادیمشکل را فر کی

زد و وارد ساختمان شد. اوضاع داخل ساختمان بهتر بود. وارد  یپلک

 یراهرو

 یکوتاه یکرد. تقه  دایرا پ تیریزود دفتر مد یلیراست شد و خ سمت

 به در زد .

مشغول حرف زدن وشماتت پسربچه  یکیزن محجبه در اتاق بودند و  دو

 ی
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بود. با ورودش هر دو متوجه اش شدند. سالم کرد  یساله ا هفت،هشت 

 و

نشسته بود؛ بالبخند برخاست و  زیکه پشت م یکرد. زن یرا معرف خودش

 گفت:

 جلو. ایهستم. ب ی. احمدزمیعز یخوش اومد_

 یجلو رفت . با تعارف دست خانم احمد گریو پراخم زن د نینگاه سنگ ریز

 یرو

 ها نشست . یاز صندل یکی

 ؟یخوریکه م ییچا_

چادرش را جمع کرد و  یزد وتشکر کرد. خانم احمد یکمرنگ لبخند

 درحال

 رفتن روبه همکارش گفت: رونیب

 جان. یریبا دوستاش دعوا نکنه خانم ام گهید دهیسهراب هم قول م_

 را ادامه داد: یدحرف خانم احم عیسر پسربچه

 .دمیآره.قول م _
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به او داد و مرخصش کرد. سپس  یگریبا اخم باز هم اخطار د یریام خانم 

 سمت

دختر جوان را  یبرگشت. انگار پسر بچه را مرخص کرد تا سرتاپا هیسا

 برانداز

 دوم نشست و گفت: زی. پشت مکند

 ؟یاز تهران اومد_

 سرتکان داد و جواب داد. هیسا

 نجا؟یفرستادنت اچطور _

 کار اومدم. چون هجده سالم تموم شده. یبرا شتریب_

 ؟یدیدوره د_

 کردم. یزندگ طیمح نینه کامل اما چندسال تو ا_

 ؟یچطور تحت پوشش قرار گرفت _

 خانواده امو تو بمب بارون سال پنجاه ونه از دست دادم._

 کرد: ریینگاه زن تغ رنگ
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 کدوم بمب بارون؟_ 

 یاتیعمل نیاز آخر یکیاما تابستون بود . تو  ستین ادمی خشیدرست تار_

 که

 و غارت کردن. خرمشهر

 خرمشهر؟_

دعا  هیگفت. سا " ییبابا یا" یریدختر جوان تکان خورد. خانم ام سر

 کرد زن

داد  یکه پس م یداد. با هر سوال وجواب ینپرسد . آزارش م یگرید سوال

 آن ادی

 شد. خانم زیخ مین شیدرجا یم احمدافتاد. با ورود خان یم اهیس یروزها

 را مقابلش گذاشت و گفت: یچا ییبا خوشرو یاحمد

 .یکرد ریراحت باش. صبح منتظرت بودم.د_

 .میراه خراب شد. چندساعت معطل شد انیراستش اتوبوس م_

 .میبخور تا باهم حرف بزن توییفعال چا_

 .دییشما بفرما_
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 وگفت: دیچرخ هیبه همکارش باز سمت سا یبا نگاه یاحمد خانم 

 یانیگذاشتم. انگار خودت هم درجر ونیدرم ینیام یبا آقا طویمن شرا_

 که ما

 ..نجایا

بمونم وکمکتون  نجایکه بتونم ا نی. همیخانم احمد خوامیمن حقوق نم_

 کنم

 .هیکاف برام

 :دیکش یو پرافسوس قینفس عم زن

 ؟یدرس خوند_

 گرفتم. پلمموید_

 شهیم یچه کار نمیباش تا بب طیشرا نیمدت باهم هیچقدر خوب. فعال _

 برات

بخاطر جنگ آشفته است  ی. اونقدر همه چینیب یداد.اوضاعو که م انجام

 که
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. شهیم دایسرپرست کمتر پ یب یوبچه ها تامیبه ا یدگیفرصت رس گهید 

 نجامیا

 نیپابر جاست واال هم ما وهم ا امونیدوسه تا از هم شهر تیبا حما االن

 بچه ها

 شدن. یم آواره

 زمزمه کرد: نیآهسته و غمگ هیسا

 فهمم. یم_

ما  ینفر هم برا کی. اما شمیخوشحالم م یو کمکمون کن یباش نکهیا_

 نفره. کی

هم برات جور کنم تا حداقل خرج خودت  رونیکار ب هیکنم  یم یسع من

 و

 ؟یایبر ب یاز پس هرکار یتون ی. میاریدرب

 ؟یمثال چه کار_

که بشه .  ی.مراقبت... نظافت... خالصه به طور موقت هرکار یپرستار_

 مدت هی
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مرکز  هیبتونم دستتو بند کنم تو یکه دار یپلمیبخاطر د دیشا بگذره 

 .ییابتدا

 چندسالته؟

 هجده سالمه._

 اتاقتو نشون بدم. میبخور که بر توییخوبه.چا_

 روبه همکارش یو برخاست. خانم احمد دیرا سرکش یچا یمابق هیسا

 گفت:

امروزمراعاتشو کنن که  دی.به بچه هام بگدیکن شییراهنما شهیاگه م_

 یخسته 

 .راهه

؛ دخترک را دنبال خودش  "میبر"گفت و باگفتن یچشم یریام خانم

 . اتاقدیکش

پنج تا دوازده  نیچند دختربچه ب هیاز سا ریرانشانش داد که غ یکوچک

 سال هم
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را کنج  یسفارشش را کرد وتخت یریداشتند.سالم کرد. خانم ام حضور 

 اتاق

نگاه متعجب و کنجکاو بچه ها سمت تخت رفت و با  ریداد . ز نشانش

 یخستگ

 یکی مینشست متوجه نگاه مستق یتخت گذاشت. وقت یرا رو لوازمش

 زد و گفت: یها شد.لبخند ازدختربچه

 ؟یشیبامن دوست م_

 اتاق یدرگوشه  ییاز دخترک تنها ریبچه ها غ یبود تا همه  یکاف نیهم

 ببرند... ادیرا از  یریاش کنند و کال سفارش خانم ام محاصره

**** 

 طیبا مح هیشد. سا یم یمکث سپر یبه دنبال هم و بدون لحظه ا روزها

 یزندگ

را به  تشانیکه مسوول ییبچه ها یسرکش یکامالً خو گرفت. گاه وکارش

 عهده
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نام خداوند طلب صبر  یشد اما با زمزمه  یبود ، از تحمل خارج م گرفته 

 کرد یم

از  یداد. خانم احمد یکارش را ادامه م یمحکم تر یو اراده  زهیبا انگ و

 کارش

از دختر  یشد جز تالش و بردبار یکه سپر یدوماه نیبود. درا یراض

 جوان

سوختند  یبود. م نیجنگ هم یبچه ها یها یژگیاز و یکی. دیند یزیچ

 یو م

 کتهیآمد . انگار تحمل کردن به وجودشان د یدر نم شانیوصدا ساختند

 شده بود.

 که پس از گذر چند سال هنوز کابوس دندیبه چشم د ییفاجعه ها یبعض

 دیآرامتر و هرشب ؛ به ام ییفردا دیکرد. هر روز؛ به ام ینم شانیرها

 یصبح

 تر... روشن

 .دیدم یصبح دولت آرامش آنها هم م باالخره



 

173 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

گذاشت، هما بود.  جهینت یرا ب هیتالش سا انیم نیکه درا یکس یتنها 

 دخترک

کرد و صبح  ینم یخورد. باز یغذا نم گرانیبا د یکه حت یساله ا ازدهی

 تا شبش

 یکرد او را با هر ترفند یبارها سع هیگذراند. سا یخودش م ییبا تنها را

 شده به

و پا پس  کردیم دشیکند اما واکنش تند دخترک نا ام کینزد گرانید

 .دیکش یم

به او نداشته باشد.  یکار یلیتذکر داد ،خ هیبه سا یریهم خانم ام باالخره

 ایگو

به  یاز بچه هام هم پنهان یکیبار  کینبود والبته  یرام شدن دخترک

 هیگوش سا

خاطر  نی. به همدیگو یم ادی. دروغ ز ستین یکه او دختر خوب رساند

 خانم
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کرد و از آن به بعد اوهم از دوستانش فاصله گرفت.  هشیتنب کباری یریام 

 با هیسا

 نرود. نیاز ب یکرد تا حرمت تیاوصاف فاصله را رعا نیا

 هیرا مثل بق شینتوانست حضور و نگاه ها هیکه سا یوتنها کس نیدوم

 دوستانه

و حراست از مرکز به عهده  یکه نگهبان یانسالی؛کمال بود . مرد م ندیبب

 اش بود.

 یبودند و زمان یآزار دهنده بود. بچه ها هم از حضورش فرار شیاه نگاه

 که او

 یم یشدند وباز یجمع م گرید یزد ،در سو یقدم م یمحوطه باز داخل

 کردند.

حس کودکانه  کی یورا هیاش گله داشتند اما حس سا یاز بد اخالق همه

 نسبت

 نکهیو برنده بود. باا زیمرد بداخالق بود. نوع رفتار و حالت نگاهش ت کی به

 جثه
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از اندامش  یزیگشاد وبلند چ یمانتو مقنعه ها انیداشت وم یزیر ی 

 نبود دایپ

گرفته بود  ادیکرد .  یرفتن خوب حواسش را جمع م رونیهنگام ب اما

 در یبرا

 مراقبت کند. مشی، فقط خوب از حر یماندن از هر گزند امان

 و بلند گفت: دیدو رونیاز پسر بچه ها ب یکی

 باهات کار داره. ریجون. خانم مد هیسا_

 بچه ها انداخت و گفت: یتوپ را برا هیسا

 نکنه ها. یجرزن ی.کسامیتا من ب دیکن یشما باز_

 دنیبه طرف ساختمان برگشت. باد هیگفتند وسا یچشم کصدایها  بچه

 هما که

زرد به  یرا بغل گرفته بود و با صورت شینشسته بود،پاها وانیا ی گوشه

 یبچه ها

کرد،مکث کرد. به طرفش رفت. انگار حال او خوب نبود.به  ینگاه م گرید

 سمتش
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خم  شتریب یاش گذاشت. سرد بود. با نگران یشانیپ یشد و دست رو خم 

 شد و

 :گفت

 زم؟یهما جون. حالت خوبه عز_

 یچند رد کمرنگ وصورت هینگاه وحشت زده اش را به او دوخت. سا دختر

 رنگ را

برد ، هما به شدت هولش داد و سمت  شی. تا دست پدیهما د یچانه  ریز

 گرید

را باال  شیلنگد. لب ها یم دنیو حس کرد او موقع دو ستادی.بابهت ادیدو

 .دیکش

 کرد؟ یرفتار م نیچن نیبچه ا نیمشغول شد. چرا ا فکرش

آمد و به دفتر  رونیب الیاز بچه ها از فکر وخ گرید یکی دنیسر رس با

 رفت. خانم

 بلند شد و گفت: زیاز پشت م یبا خوشحال یاحمد
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 دایتونستم برات کار پ ییمرکز ابتدا هی. تو هیخبر خوب برات دارم سا هی_ 

 کنم.

 یتونیم گهید یاحتماال از هفته  یبد لشونیتا ظهر . مدارکتو تحو صبح

 کارتو

 .یکن شروع

 را درهم فرو کرد: شیها و دست دیدرخش شیدر چشمها یخوشحال برق

 درس بدم؟ تونمیم یعنی_

رو  یدفتر یاما کارا ینیکوتاه بب یآموزش یدوره  هی دیاون با ینه. برا_

 یتون یم

و  یخودتو ثابت کن ی. بتونهیچیبهتر از ه ی. حقوقش کمه ولیبد انجام

 فرصت

 یتون یم گهیدوسال د یکی، یآموزش وبگذرون یکردن در دوره ها دایپ

 معلم

 .یبش هم



 

178 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

از بچه ها باترس  یکیگفت. همان موقع  یخداروشکر یبا خوشحال هیسا 

 و

 گفت: غیج غیو با ج دیداخل اتاق دو جانیه

 و سرش شکست. نی... رعنا خورد زمریجون... خانم مد هیسا_

. دخترک دندیدو رونیب "ییخدا ای"با گفتن یمکث و خانم احمد یب هیسا

 وسط

 هیفشردو گر یدو دستش م انیخشک نشسته بود و سرش را م باغچه

 کرد. یم

 قیسرش برداشت. شکاف عم یکنارش نشست و دستش را از رو هیسا

 بود. رنگ

 گفت: عیو سر دیرخش پر از

 دکتر. مشیببر دیبا یخانم احمد_

 زد: ولب

 .قهیشکافش عم_

 گفت: عیسر یاحمد خانم
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 که... ادیبذار بگم آقا کمال ب_ 

 .مشیخودمون ببر_

 .میبر میتون ی. هردو باهم نمستین یریخانم ام_

 .مشیبر یمن و نادر م دیاجازه بد_

 بیشترسال  زدهیمرکز بود وسنش از س یپسر بچه  نیکه بزرگتر نادر

 ،نبود

 جلو آمد و گفت: عیسر

 .مشیبر یم یمن و آبج دیبله خانم. اجازه بد_

 از دخترها گفت بروند یکیبه  هیمستاصل نگاهشان کرد.سا یاحمد خانم

 ی. خودش هم دختر پنج ساله را بغل گرفت .خانم احمداورندیرا ب فشیوک

 که

 او گذاشت وگفت: اریپولش را دراخت فیک دیعمل او راد سرعت

 شتیپول پ ینداره ول یا نهیهز ینشون بد یکارتشو به مراکز دولت_

 باشه. حتما

 .دیمن زنگ بزن به
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 رفتند... رونیگفت و با سرعت از مرکز ب یچشم هیسا 

**** 

نشاند و به نادر سفارش کرد ، مراقبش  دیسف یصندل یرا رو رعنا

 باشد.سمت

حال  عی. شلوغ بود اما خودش را جلو رساند و سر دیدو یبهدار رشیپذ

 رعنا را

دهد. پرستار  حیداد. آنقدر شلوغ بود که مجبور شد چند بار توض حیتوض

 یکاغذ

 یآب یبه برگه  یمنتظر بمانند. نگاه دیاد و گفت طبق قانون باد دستش

 رنگ

کرد و سراغ  یهم نبود. تشکر کوتاه ی.شماره پنجاه ودو... چاره ا انداخت

 بچه ها

آرامش  کردیم یکرد ونادر سع یم هیحس وحال هنوز گر ی. رعنا برفت

 کند.

 کوچکش را گرفت . یرعنا نشست و دست ها یپا مقابل
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 کنه. یدکتر خوبت م یصبر کن قهی. چند دق یهست یدختر قوتو که _ 

 گفت: یحال یبا ب رعنا

 ترسم... آمپول... نزنه ... یم_

آمد.  یوجه بند نم چیو جلوتر رفت. خون به ه دیاو ترس یحال یاز ب هیسا

 باند

بسته بودند ، جوابگو نبود. آب دهانش  قشیزخم عم یرا که رو یکوچک

 را قورت

 و گفت: داد

 .زنهی. آمپول نمزمینترس عز_

خفه اش  غیج یمحض تمام شدن حرفش گردن دخترک افتاد وصدا به

 باال رفت.

 .با بغض و التماس گفت: دیدو رشیو سمت پذ دیاز جا پر عیسر

 یکار هیشد. توروخدا  هوشیب یزیخانم پرستار خواهرم از شدت خون ر_

 ...دیکن

 دنیدنبالش رفت.باد عیو سرا یونگران دهیپر یرنگ ورو دنیبا د پرستار
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. خون دیکه خواب دیتخت سف یمکث دکتر راصدا زد . رو ی، ب دختربچه 

 از کنار

 شتریاما دلهره اش ب خوردیداشت به هم م هی. حال ساختیفرو ر دستمال

 بود.

 کرد و گفت: یمختصر نهیرفت. دکتر معا الشانیدن

 بچه؟ نیتو سرا نیزد یبا چ_

 ...نیخورده زم_

 به او کرد وگفت: ینگاه عصب دکتر

بره  دیبا عیبه سرش خورده. سر نیء سنگ یش هی گهیضربه م یجا_

 .مارستانیب

 بزن پدر ومادرت خودشونو برسونن. زنگ

 یخال یشد. باز هم فقدان وجا دهیبه آتش کش هیسا نهیدر س یزیانگارچ

 یکسان

. با کف دیرس یاشان هم نم هیبه سا گرید دیدو یرا م ایاگر تمام دن که

 دست
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 را پاک کرد و گفت: شیها اشک 

 سرپرسته. منم مددکارشونم.... یرعنا ب_

 مکث گفت: یکرد و با لحظه ا ریینگاه دکتر تغ رنگ

 ...عی(.......)فقط سر مارستانیب نشیبرسون یبهدار نیباماش_

 را پر کرد... یخم شد و برگه ا زشیسمت م سپس

***** 

 یرا درهم م شیکرد و دست ها یپوش نگاه م دیرفت و آمد افراد سف به

گرفته بودند  لیبه سکته کردنش، نمانده بود. رعنا را تحو یزی. چچاندیپ

 چیوه

تماس گرفت که  یبا خانم احمد عیدادند. سر یاز او نم یدرست خبر

 خودش را

 کند اما دوباره یپشتوانه را باز کیخواست نقش  یم ی. نادر گهگاهبرساند

 انداخت. یم نییکرد و سرش را پا یبغض م هیز سازودتر ا خودش

فقدان ها  نیسخت تر! اما پر عذاب تر یکس یسخت بود و ب یپناه یب

 متعلق به
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نگاه  یخال ینشست و به راهرو یگوشه ا هیو پدر و مادر بود. سا خانواده 

 کرد.

 ییمجبور شد برگه ها هینبود . حال رعنا اصال خوب نبود و سا یا چاره

 را امضا

پر کرد که خودش در عنفوان  یدخترک را کس ینداشته ها ی. جاکند

 و یجوان

 یاش را ساکت م دهیو قلب ترس ستادیا یلرزان م یزانوها ی؛ رو یخام

 کرد.

سالن بالفاصله برخاست و به طرفش  یاز انتها یخانم احمد دنیبادو

 رفت.خانم

را ازهم  شیوحشت زده دست ها ییسرخ و چشم ها یبا صورت یاحمد

 باز کرد و

 با بغض به آغوشش پناه برد. هیسا

 شد؟ اتاق عمل چرا؟ یچ_
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کرد بغضش را مهار کند.  یزن بلند کرد و سع یسرش را از شانه  هیسا 

 اشک

داشت. آنقدر شکسته بود  یاتفاقات نگه م نیبدتر یبرا شهیرا هم شیها

 یکه رو

 وجودش با همان زخم ها مرهم بگذارد. یها شکسته

دفعه از  هیاما  زدیهم حالش خوب بود. حرف م یدونم. تو بهدار ینم_

 حال رفت.

گفتم  یگن به سرش ضربه خورده . من هرچ یم ی... خانم احمدبعدم

 نیزم

 باور نکردن. خورده

 دلنگران ومضطرب گفت: یاحمد خانم

 دکترش کجاست؟_

 کنن. یدارن عملش م یدونم واسه چ ی. اصال نمگهیتواتاق عمله د_

سبز  یمات درها یها شهیسمت اتاق عمل رفت.از پشت ش یاحمد خانم

 اتاق
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سرش  ینبود. دست رو یآشنا گشت اما خبر ینشان کی؛ دنبال  عمل 

 گذاشت و

برگشت و نگاهش  هی. سمت سادیجلو کش یعقب رفته اش را کم مقنعه

 کرد:

 ی. منم بهش دسترسستیتا پس فردا ن یری. خانم امهیتو برو مرکز سا_

 ندارم.

 مونم؛ شما... یم نجایمن ا_

 فتهیب ینکرده اتفاق ییبچه ها منم. اگه خدا نی. مسوول ازمیعز شهینم_

 ، من

باال  دی. با ارهیدلم طاقت نم گهیازاون د ریباشم. غ نجایخودم ا دی.بامقصرم

 سر

 بچه باشم. نیا

 با ترس گفت: هیسا

 تو اون مرکز... ،ییآخه من تنها_

 دست پشت نادر گذاشت و گفت: هیسا
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.من دنیپسرا رو داره. بچه ها به حرفتون گوش م یوهوا ادینادرم م_ 

 مطمئنم.

 تنها باشن. نیاز ا شتریب دینشده. نبا ریتا د دیبر

آب دهانش را قورت داد و چشم گفت. فقط خواهش کرد که هر  هیسا

 شد یخبر

 دیدست به سر او کش یجان یبا لبخند ب یآنها اطالع دهند.خانم احمد به

 و روانه

 کرد... شان

**** 

 و چکشان  ِزدیاز چهار صبح گذشته بود . مدام به بچه ها سر م ساعت

 کرد. یم

باعث شده بود که خواب از چشمانش فرار کند . هوا  تیمسوول احساس

 یکم

 رونیبه بچه ها کرد و از اتاق ب یگریبود. پنجره ها را بست . نگاه د سرد

 رفت.
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را  قشی.همه غرق خواب بودند. نفس عم دیبه اتاق پسرها کش هم یسر 

 رونیب

را بغل گرفت.  شی. بازوهاستادیسالن ا یانتها یو پشت پنجره  فرستاد

 به آسمان

فرو رفت و  شیستاره هم نداشت. بغض مثل چنگک در گلو کیکرد. نگاه

 دردش

 مهیسراس

ِِ 

 کیسپردن  یوجودش پخش شد. انگار آسمان هم برا یرگ وپ در

 بود و پر ابر... اهیشده بود. س لیبخ ستاره

 کودکان آنقدر پر بود  ُ نیدلش مثل تمام ا دیبود و پر بغض. شا نیسنگ

 که حس

 شده اند. یخال یازیکردند از هرحس ون یم

 را... ایدانستند. آدمها را... دن یم یستارگ یب نیرا مقصر ا یچه کس دیبا
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همه کهکشان  نیداد. سهمشان از ا یرا... خدا هم جوابش را نم سرنوشت 

 یحت

 ستاره نبود؟ کی

رفت.  یچشمش نم شیافتادن گردن رعنا از پ یدرد گرفت. لحظه  قلبش

 یگردن

تواند قد راست کند و  یدخترک م گری. بار د دیدانست چرا خم ینم که

 یرو

چشم  یبه جا یرنگ یوباز دغدغه اشان دکمه ها ستدیکوچکش با یپاها

 یها

 باشد؟..! شانیها عروسک

 و با التماس زمزمه کرد: دیآهکش

 رحم کن. شیپناه یبه ب ایخدا_

. بالفاصله دیافکارش انداخت و چرخ انیم یدر خط فاصله ا ژیق یصدا

 سمت
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. بدون دیدو نییصدا پا یب یآشنا از راه پله ها یا هیسا دیرفت و د راهرو 

 شک

تفکر او  ی. با کمخوردیکوتاهش درهوا تاب م یاز دخترها بود. موها یکی

 را

 یدنبالش رفت. نم صدایگرفت. ب یبیشناخت.قلبش تپش عج خوب

 دانست هما

در خواب  دیلحظه از ذهنش گذشت شا کیرود؟  یموقع شب کجا م نیا

 یراه م

 ..!. دهیو ترس دهیکابوس د ای رود

نکرد.  دایاز او پ یاثر د؛یکه رس اطیح انیشتاب گرفت. اما م شیها قدم

 هوا

چانه اش گره زد و سمت  ریاش را ز یداشت. روسر یخشک یسرما

 رفت ینگهبان

. از ترس برخودش دیباعث تعجبش شد. دور خودش چرخ یاتاقک خال اما

 .دیلرز
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 خت؟یهما از غفلت کمال استفاده کرد و گر نکند 

گونه اش گذاشت  یآمد.دست رو رونیب شیاز لب ها یصدایب "یوا یا"

 و لب

اما  دیدانست چه کند. سمت ساختمان دو یرا به دندان گرفت. نم شیها

 با

مکث کرد.ابتدا حس کرد متوهم شده است اما  یآرام یزمزمه  دنیشن

 نه صدا

هما  ی هیگر یآمد. ساختمان را دور زد.حاال صدا واضح تر بود. صدا یم

 بود و...

 زمخت کمال! یصدا

 ؟یکن یم هیگر ی! واسه چسیه_

 هق هق کودکانه اش گفت: انیم هما

منه.  ری.همه اش تقصرهی. من دوست ندارم بمرهیم یگفتن رعنا داره م_

 من...

 هما. ناراحت نباش . شهیخوب م_
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 ...روزیکه د یاگه شما نگفته بود_ 

بفهمه  ینشده که. بعدم خانم احمد یزیخورد. چ نیفقط رعنا زم روزید_

 رونتیب

 ؟یخوایم ؟یشبا تو پارک بخواب یخوا یکنه. توکه نم یم

اگه  یمگه نگفت ؟یبریم یخودت. ِ پس ک شیپ یبریمنو م یتو گفت_

 دخترت شم

 ... و

. فعال شمیم مونیپش یبزن یحرف یو به کس یکن هیبرمت. اگه گر یم_

 هیبرو تا سا

 نشده. داریب

 و... رونیاومدم ب یواشکیبود . توسالن بود  داریب_

 چه خبر بود؟ نجایبود. ا دنیپر رونیدر حال ب هیسا قلب

قلبش  ی.دست رودی،سمت ساختمان دو دیرا شن ییقدم ها یتاصدا

 گذاشت و به

 شیمکث کرد. پلک ها یلحظه ا یورود یداخل راهرو دنیرس محض
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 یداد.فاجعه ا یفاجعه را به قلبش م کیوحشتناک  ی.حسش نشانرابست 

 که

آن دو داخل شوند  نکهی! قبل از استیکه چ دیگنج یاش هم نم لهیدرمخ

 رونیب

 وبلند داد زد: رفت

 ؟ییهما.کجا_

 من بود. شیپ_

نقش  دیرا داشت اما با دنشیدانست صدا از کجاست وتوقع شن یم نکهیباا

 یباز

 گفت: یو عصب دیمرد وحشت داشت. چرخ نیکرد.ازا یم

 گردم. یدوساعته دنبالش م کنه؟یم کاریشما چ شیپ_

 دخترک راجلو هول داد وگفت: کمال

 اجازه ندادم... کردیداشت فرار م_

و  بیبود بر راز عج یدییخورد،مهر تا هیکه از دروغاو برسر سا یپتک

 که یخوفناک
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دختر  کیتوانست با  یم یمرد چهل وچندساله چه راز کیبود. نیدرب 

 ازدهیبچه 

 داشته باشد؟ ساله

باشد وترسش درخفا  کرد محکم ی. سعدیرفت و دست هما راکش جلو

 بماند:

 داخل؟ نگران شدم. نشیگردوند یپس چرا برنم_

 .صدات نکردم.یخواب باش دیگفتم شا_

از حالش به هم خورد.دست هما رامحکم تر گرفت و به  هیلبخند کر از

 سمت

 برگشت: ساختمان

با اتاقک  ادیم یخانم احمد یشما حواستون به کارتون باشه که وقت_

 روبرو یخال

 .نشه

شد. دخترک  دهیکش شیچشمها یرو یغیآخر هما به کمال مثل ت نگاه

 به محض
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 ستادهیهنوز ا هیکزکرد. سا شیپتو ریو ز دیبه اتاق سمت تختش دو ورود 

 رفت یدر سرش رژه م بی.هنوز آن مکالمات عجبود

 "دخترم باش... دخترم باش... دخترم باش یمقصرمنم... توگفت"

 یمحو نشد. هوم واریپشت د یها هیرا زد. سا طنتشیناقوس ش سیابل

 گفت و

. ماه پشت ابر پنهان دیخند یبار م طنتیآغوش گشود. ش شیبه رو مرد

 نیشد.ا

 نداشت... دنید نیزم

**** 

گوشه  شیچفت شده بود . آنقدر با ناخن ها شیدور زانوها شیها دست

 ی

 سوختند . هجوم افکار مختلف و آزار دهنده، یبودکه م دهیکش انگشتانش

هما و آن  گرید یسو رعنا و از سو کیرا حرامش کرده بود.از آرامش

 مکالمات
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هما مثل  یغم بغل گرفتن ها یوزانو دنهایبا کمال و... ناخن جو مشکوک 

 کی

رفت. هر لحظه دلش  یدلهره آور و پر تکرار مقابل چشمانش، رژه م لمیف

 به

 کردی، به خدا توکل م شدیو تا طاقتش طاق م شدیم دهیکش خیم چهار

 که قصه

 یمحبت کودکانه است که به خاطر کمبود عاطف کی تایاست. نها ساده

 ،هما را

 قرار داده است . ریتاث تحت

بزند وبپرسد منظورش از دختر  شیسر او رفت تا صدا یبار تا باال چند

 یوپدر

 اما نشد،نتوانست! ... ستیچ

. هوا گرگ و  دیز جا پردر سالن آمد . وحشت زده ا یکرد صدا احساس

 شیم
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داشت.  یسر ازخواب بر م رترید دیبود و به نسبت خورش زییبود. پا شده 

 جان

 یروز ؛ نوع ییشب منحوس صبح شود . انگار روشنا نیباال آمد تا ا هیسا

 حفاظت

دانست که  یکرد. چه م یرا آسوده تر م الشیجانشان داشت که خ از

 ها ینحس

به بچه ها کرد و با دلهره ازاتاق  ی وروشن هوا ندارد. نگاه ِکیبه تار یربط

 رونیب

پله ها  یرو ی. خانم احمددیسر کش نیینرده ها ، به پا ی. از باالرفت

 نشسته بود

 ریتازه گرفت. به سرعت از پله ها سراز یبود. جان شیدستها انیسرش م و

 شد و

رفتار  نی. اامدینازش  ییفقط سر تکان داد. صدا یکرد. خانم احمد سالم

 نیازا

 بود. کنارش نشست و سر خم کرد: دیزن مهربان، بع ِِ
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 درست کنم؟ ییبراتون چا د؟یخسته شد_ 

، از  هیچند ثان یتا قلب دختر جوان ،برا دیچرخ هیزن سمت سا نگاه

 حرکت

 یبیعج بتیغم و مص تیزن حکا یخون گرفته  ی. چشمهاستدیبا

 از عیداشت. سر

 او نشست: یمقابل پا دویپر جا

 شده؟ یخانم! چ_

 به دو طرف تاب خورد و زمزمه وار گفت: یخانم احمد سر

نتونستن براش  یکار چی. طفلک معصومم ...! ههیرعنا... از دست رفت سا_

 بکنن.

 نیزم شی وار مجاور گرفت و زانو ها ِیسوخت. دست به د هیسا یچشمها

 خورد.

دخترک هنوز  یکرد. صدا یمات ماند. قلبش درد م شیچشمها

 درگوشش بود.

 کرد؟ یرا رها نم شیروزها ینحس نی! ... ماتم ! چرا ا"ترسم یم"
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عروسک  ی دخترک ناز ِ قصه زود تمام شد. آنقدر زود که حت ِی قصه 

 و یپارچه ا

باشد، بغض کردند.  دشیجد یکه پنهان کرده بود تا چشم ها یا دکمه

 یگور برا

شد. کاش  یم یچیق دیبا دیسف او ، هنوز بزرگ بود. چلوار فیظر تن

 دل یکم

 آمد... یبه رحم م ا،یدن

*** 

محسن هم  یبهت زده  ی، صدا شیشدن اشک ها دهیبا چک همزمان

 آمد:

 ...!میمر_

بار سر رفت.  نیچندم یپرش برا یبالفاصله باال رفت و چشمها سرش

 محسن با

کرد.  زیم یدرهم رو یبه برگه ها یگره خورده جلو رفت و نگاه ییابروها

 میمر
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 و آرام گفت: دیلرزانش را به صورتش کش ،دست 

و  تیکه وقت وانرژ هیچ نایمحسن؟ ا ینکرد دایتلخ تر پ نیقصه ازا_

 صرفش

 ؟یکرد

 گذاشت و سمت او خم شد. آرام گفت: زیم یکف دستش را رو محسن

 یمیبه من، تا هر تصم یتو به حرمت نسبتمون اون دفترو سپرد_

 .رمیخواستم بگ

 شه! ینبود حرمت شکن قرار

 اوراق را کنار گذاشت و بلند شد . میمر

 ؟یگردیم ی؛ دنبال چ یهمه بدبخت نیو رو کردن ا ریبا ز _

 م،مهیمر ی. چشم ها ستادیرفت. درست مقابلش ا شیپ یقدم محسن

 گرفته

آن  انینخست را ، م یروزها یتوانست همان تمنا یبود واال خوب م وتار

 همه

 . ندیبب یرگیت
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 گردم. یهمه سال داشتم و نداشتمش. دنبال تو م نیکه ا یزیدنبال چ_ 

مثل تمام دفعات تکرار  میصورت زن نشست، سر مر یکه رو انگشتانش

 شده،

 رفت. پس

 بود محسن. منم سر تعهدم موندم. یا گهید زیقرارمون چ_

 منو پر نکرد. ییتعهد تو ، تنها_

 م.، زن بودن بلد نبود نیاز ا شتریببخش که ب_

. چشم  دیاو برود ، دستش را کش نکهیاز ا شیمحسن داغ شد و پ صورت

 یها

 :دیباز بغض کرد و بار میمر

 یچیدنبال ه یبسه. گفت میهمون مر ی. گفتستین ادتی.  یخودت گفت_

نجاتت بده.  یهمه خستگ نیکه ازا یخوایزن و خونه م هی. فقط یستین

 منم

 حاال.... یکه تو خواست یزیبودم. همون چ همون

 او حبس شد. یدست ها انیشد و م دهیحرفش کش نیماب
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. به جون بچه یشیقلبم و صاحب م یسال نشده، همه  هیدونستم  ینم_ 

 ها،به

 خودت ... جون

 نداره. دهیگذشته رو نشکاف . فا_

اتو  فهیکه خواستمت و تو فقط وظ ییداره. چون هنوز مثل تموم روزا_

 انجام

 . ی،هست یداد

 نگاهش کرد و سر مرد به سمتش خم شد: یبا ناباور میمر

بار عشق و باهام تجربه  هی. ازیعادت و ن یپا یقبلو گذاشت یخواستنا_

 کن.

 یاو ب ی. هرم نفس هادیتپ یقلب نم نیزد. منجمد شد. ا خیتن زن  تمام

و تب کرده از عشق نبود اما سرما  دهیتازه به وصال رس یبه جوان شباهت

 تن او ی

در احساس باهم بودن داشت. خودش را از آغوش او  یتناقض بد ،

 و دیکنارکش
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 بغض گفت: با 

 یول یمحسن. زنتم! حق دار ارهیتوهم محبت ب دیشا ازیعادت و تعهد ون_

 از من

. یکه دلم بهت رو کرد ، با قدرت پسش زد یگذشته. درست وقت ودلم

 آدم هیمگه 

 تونه بشکنه؟ یبار م چند

بزند اما دست  یو دهان باز کرد حرف دیاش کش یشانیدست به پ محسن

 میمر

 آمد: باال

و امروز پرم  روزیاز د یکنم واسه امروز بسه. به حد کاف یخواهش م_

 محسن.

 زیم یسرعت گرفت و اتاق را ترک کرد . محسن کتش را رو شیها قدم

 انداخت

سال  ستیسال حماقت ، ب کیرا باز کرد.  راهنشیاول پ یچند دکمه  و

 از عمرش
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سالها ،  نیدانست در تمام ا یخبر بود و نم یبه فنا داد. ازدل ِزن ، ب را 

 همه انیم

مرد  کیزن و  کیشدنها چه از سر گذرانده . نام  یکیها و  یهم نفس ی

 هنوز

 بود. تینسبت و محرم نیا انیخط فاصله م هم

*** 

 :دیآب را سر کش یتخت پرت کرد و بطر یشالش را رو وایش

 خنکه. رازیش یهوا بهشتیگفتن ارد ی. چقدر گرمه. خوبه میوا یا _

 گفت: شیورو کردن شماره ها ریرا برداشت و درحال ز یگوش النا

 یخنک و آزاد تر بپوش. وقت یمانتو هیبهت گفتم  میرفت یم میداشت_

 گوش

 !،حقتهیدینم

 . صبح سرد بود.شهیقدر گرم م نیدونستم ا یچه م_

 را کنارگوشش گذاشت و گفت: یگوش النا

 .یکال تعادل ندار_
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 که بو گند گرفتم. رمیدوش بگ هیساکت بابا. من برم _ 

در گوشش  میمر یتخت ولو شد. صدا یزد و رو شیبرا یچشمک النا

 تا با دیچیپ

 :دیبگو ذوق

 عشق من چطوره؟_

 او بغض کرد: یصدا دنیبا شن میمر

 قربونت برم؟ یدلش. خوب یزایدلتنگ عز_

 که تنهات گذاشت. ی دل ش ِزیعز یب_

 رو به من دادن. ایساکت شو النا. به شما خوش بگذره انگار دن_

و عشق و  یانشاال به شمام خوش بگذره. چند سال بود با بابا تنها نبود_

 حال و...

 .دیچشم سف یکنم دختره  یم یچی! اون زبونتو ق نمتیبب_

 .ردیضعف رفت تا محکم در آغوشش بگ میو دل مر دیبلند خند النا

 ن؟یمراقب خودتون که هست_
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 دیتا مارو صاحب خواهر وبرادر جد دیآره. شمام مراقب خودتون باش_ 

 .دینکن

 شما رو بزرگ کنم. یبچه ها دیبا گهی. من دیبس کن ال_

 از ترسش. دهیها. منو شوهر نم یبابا نگ شیپ گهیوا... د_

 :دیبار خند نیا میمر

 .شمیکالفه م یستین یکه وقت یکن یکارا رو م نیهم_

 :ختیبالش ر یسرش جمع کرد و باال ریرا از ز شیموها النا

 بدم. شنهادیپ هیمامان زنگ زدم  گمیم_

 ؟یشنهادیچه پ_

 و... رازیش دیای. با بابا شمام بهیلیتعط یدوسه روز آت_

 .ستیاصال قابل تحمل ن اینه النا. حرفشم نزن. بدون آر_

 شد: زانیدختر جوان آو یوچه و ل لب

 روهم پر کنم. ایآر یجا دمیقول م_

 نه قربونت برم.اصرار نکن._



 

207 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 یرا بر النا ببندد. با صدا یهر اصرار دوباره ا یمحکم گفت تا جا آنقدر 

 یدر رو

 نشست و گفت: تخت

 یخوب بود.آب وهوا دیاومد یم یول دیدون یباشه. هر جور صالح م_

 با نجایا

 عطر بهار نارنج واقعا محشره. یبو

 .یفرصت مناسب تر ی. باشه برازمیدونم عز یم_

 و سمت تخت برگشت : دیدر را کش ی رهیدستگ النا

 بخورم و... ییچا هیباشه. من با اجازه ات برم _

 سالم..._

. چشمانش دیو از جا پر دیکش ینیو آرام کنار گوشش ،ه کینزد یباصدا

 در حال

داخل  یبا دلواپس میبود. ارسالن با لبخند نگاهش کرد و مر دنیپر رونیب

 یگوش

 :گفت
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 شد مامان جان؟ ی... چیال_ 

به ارسالن  یوحشتناک یکرد برخود مسلط شود. با چشم غره  یسع النا

 ، به مادر

 :گفت

 .دمیدفعه مارمولک د هی.  یچیه_

 مارمولک؟ تو هتل؟_

 ادیصدا کنم ب ویکیاز اونجا اومده.فعال در رفت. برم  دیپنجره باز بود.شا_

 داشیپ

 .کنه

 .ینره ال تونیخوردن لیوسا یمراقب باش. تو_

.دختر رونیکنم ب یوپرتش م رمیگ ینگران نباش مامان. دمشو م_

 ادتیخودتم.

 نرفته. که

 پس بهم خبر بده._

 چشم.فعال خداحافظ..._
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 گفت: تیمحض قطع شدن تماس ، با عصبان به 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 لبخند زد و گفت: ارسالن

 دلم برات تنگ شده بود._

 و رو برگرداند: دیانگشت سمت در کش النا

 هتل . نیزنگ بزنم به مسوول شمیارسالن واال مجبور م رونیلطفا برو ب_

 .رمیبعد م میزن یحرف م_

به سر ووضعش انداخت. خدا را شکر  ی،نگاه شیجمع کردن موها درحال

 کرد

 به تن داشت ... یشرت مناسب ی، ت دشیسف یبخاطر مانتو که

 باتو ندارم. پس تا... یمن حرف_

شوک و بهتش  انیاو دور تنش حلقه شد و م یحرفش دست ها انیم

 نیاول یبرا

 اللش کرد... یآغوش یگرما بار



 

210 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 *** 

 گوش النا برد و آرام گفت: کیرا نزد سرش

راحت منکر  یتون یگره خورده.نم تیمارمولک بد جور به زندگ نیدم ا_

 .یش

ارسالن شود؛ بالفاصله  یاز آنکه شوک شدنش ، باعث سوء استفاده  قبل

 پسش

او، دست  یطرفش برگشت. ارسالن قبل از باز شدن لبها یو عصب زد

 را باال شیها

 گفت: یو فور گرفت

 ...دیببخش_

 و گفت: دی،انگشت سمت در کش تیاو و با قاطع یبه چشمها رهیخ النا

 ببندم؟ یبه خاطر کارات،چشمامو رو همه چ ای رونیب یریم_

 گفت: یبا لحن نرم ارسالن

 گذاشتن؟ ی. پس غلط کردنو واسه کمیحرف بزن کمیبذار _
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 یخصوص میاجازه وارد حر یب نیگذاشتن ، واسه ا یواسه هرچ_ 

 شدن،نذاشتن!

 !یال یتو خودت درو باز کرد_

 ...یمن فکر کردم ناز_

 درهم فرو رفت و گفت: شتریب شیمرتبه مکث کرد. اخم ها کی

 .یخرابتر نکرد ویارسالن. بروتا همه چ رونیبرو ب_

.فقط دیایباعث شد ، ارسالن کوتاه ب یازحد او و نبودن ناز شیب تیعصبان

 آرام

 گفت: وپرخواهش

باهم صحبت  دیبا ی. هرموقع آروم تر شدیهتلم ال نیمن تو هم_

 .باشه؟میکن

 رونینکرد و ب یگریفقط نگاهش را از او جدا کرد. ارسالن اصرار د النا

 رفت.با

تخت افتاد و دست  یوپرحرص، طاق باز رو یشدن در ، النا عصب بسته

 را شیها
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آمد و درحال زمزمه  رونیب وایبعد ش قهیصورتش گذاشت. چند دق یرو 

 ترانه ی

به النا نگاه کردکه به سقف  یچشم رید.زلباس کر دنیشروع به پوش یا

 رهیخ

کوچک فرو کرد و سمت او  یحوله  ریرا ز سشیخ یبود. موها مانده

 رفت:

 یهندستون کرد؟... او ادی لتی،فیدی... چته؟ باز صدا مامانتو شنیال یه_

 ... با

 ...توام

 یگرفته ا یبسته اش فشرد و با صدا یپلک ها یرا رو شیانگشتها النا

 گفت:

 شه؟ی... موایآروم باش ش قهیتورو خدا چند دق_

 با تعجب گفت: وایش

 وا... باز موج گرفتت؟_
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 شیپهلو ینازک را رو یو رو تخت دیاعتنا نکرد.پشت به او دراز کش النا 

 انداخت.

اش را سامان دهد  ختهیو افکار درهم ر ردیآرامش بگ یبود تا کم آمده

 اما با

 یگذشت ؛ صدا قهیو آمدن ارسالن ؛ محال بود. چند دق یناز یکار پنهان

 در

به محض ورودش ، سمت النا رفت. النا  یرا گزارش داد. ناز یناز ،آمدن

 قبل از

،نشست و دستش را مقابل صورت او باال گرفت  دیبگو یزیاو چ نکهیا

 وگفت:

 نی، هم یجور کرد طی! فقط همونجور که بلیچی. هینگو ناز یچیه_

 هیامروز 

 .یکن یکارو م نیتا من برگردم. خودتم ا یریگیواسه تهران م طیبل

 یبا دلخور یدست او را گرفت که النا دستش را آرام ول یبا ناراحت یناز

 پس
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 :دیکش 

 .شهیخراب تر م ی.چون همه چیبزن یحرف گهینکن د یسع_

 کنارش نشست و گفت: یناز

 از دستش و... ی. گفتم چقدر ناراحتیال ادیبه خدا من بهش گفتم ن_

 گفت: یحرف ناز انیم النا

 گرفتم،نگفتم؟ ممویمن گفتم تصم_

 چرا. اما..._

 تر نشست: کینزد یکرد و کم مکث

فرصت بهش بده.بذار حرفاشو بزنه.اگه نتونست قانعت کنه ؛ من قول  هی_

 دمیم

 در کار نباشه. یدوباره ا اصرار

کرد اما النا مانتو  شیصدا یتخت بلند شد. ناز ینزد و از رو یحرف النا

 و دیپوش

به ذهن  یکم ییخلوت و تنها یرو ها ادهیقدم زدن درپ دیرفت. شا رونیب

 درهم
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 داد. یآرامش م وبرهمش 

 :دیزده جلو رفت و پرس رتیپس از رفتن النا ح وایش

 مگه ارسالن اومده؟_

 تخت النا رها کرد وگفت: یخودش را رو یبا کالفگ یناز

 یهم نم یجور چیاست. گند زده ؛ ه رهیاما خ ایآره بابا. بهش گفتم ن_

 تونه

 کنه. جمعش

 نشه. چشی! بگو فعال پاپیشناس یو م یتوکه ال_

 .ایفهمه کال. تهران بهش گفتم ن یتو گوش خر خوندم. نم نیاسیانگار _

 :دیکش رونیرا از ساکش ب ینشست و سشوار مسافرت یصندل یرو وایش

 نیوقضاوت کن. ا رینسبتتونو درنظر نگ. یرفتارش با النا خوب نبود ناز_

 همه

 و احمقانه خودشو خراب کنه؟ جایقضاوت ب هیکه با  دییدو دنبالش

دستت  یناز گفتنی.به من چه اصال.مگه خوش بودن موایدونم ش یچه م_

 درد
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 افتادم؟ ریکه حاال با دعواشون من گ نکنه 

و  ارتباط واال اون اهل  یخوند ی از خود ارسالن توگوش ال ِشتریتوب_

 نیا یدوست

 نبود. یجور

 من بشه؟ یمگه بچه بود که بخواد خام حرفا_

 درهوا خشک شد و باتعجب نگاهش کرد: وایش دست

 ...یعنی،یناز یهست یعجب آدم_

با  تونستیهم هست واال م ی... النام خطا کرد. از خود راضوایول کن ش_

 هی

 کنه. یریهمه مشکل جلوگ نیدرست از بوجود اومدن ا حیتوض

 حرصش گرفت و گفت: وایش

زنشو  تیوشخص تینگاه بخواد هو هیکه با  یبه نظر من مرد کوته فکر_

 ورو ریز

 همون بهتر که نابود شه. کنه

 را باال داد: شیابروها وایبا اخم نگاهش کردکه ش یناز
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 ...ینگر وکوته فکر... نگفتم ارسالن که طلبکار شد یمن گفتم مرد سطح_ 

 "یبه درک"لب  ریز وایازک کرد و پشت پرده رفت.شن یپشت چشم یناز

 گفت که

 یکه در محوطه  دی. النا را داوردیخودش ن یبه رو گریاما د دیشن یناز

 هتل قدم

تکان داد و عقب آمد.تلفنش را  یرود. سر یم یزند وبه سمت خروج یم

 برداشت

 :دیارسالن را د امیپ و

 آروم شد؟_

 کرد: پیتا باحرص

 .یترش نکرد وونهیدست از سرش بردار تا دتوروخدا فعال _

 را کنار بالش پرت کرد و گفت: یگوش

 وا؟یش یخوریم ییچا_

**** 
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مرتب  یحواس به لباس ها یبه کمر ،در کمد را باز نگه داشت و ب دست 

 و

با  شیمساله بود. بحث ها کیهزار و ری، نگاه کرد.فکرش درگ دهیاتوکش

 لدای

شد.شناخت راه  یم شتریروز به روز ب شیها ینداشت. سردرگم یتمام

 درست،

 نبود. ی؛ کار راحت یفرع یرهایهمه مس نیا انیم

جواب  شتری،ب یبود دهیدر، اگه به زنت چسب نیبه ا یدیکه چسب نقدریا_

 داد. یم

چهار خانه را از کمد  راهنینگاه کند ، پ لی ریآنکه برگردد و به ام بدون

 رونیب

 تخت انداخت: یو رو دیکش

 .ادی، ور م یسرد هر جور بچسب ی لهیوس به_

 :دیکش شیجلو رفت و سر پ لی ریام

 شب؟یبهت گفتم د ی. چگهید یخر_
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 :دیکش رونیرا از سرش ب شرتشیو ت دیاراده خند یب شهاب 

 نقدری. تو رو قران اریحرفات بودم ام ریتا صبح مثل احمقا درگ شبید_

 مزخرف

 .نگو

 جواب بده. دمیعوض کن ،قول م ییدست لباس ببر خونه دا هیبار ، هی_

 .ی، نابود شد یفکر کرد نقدریا_

 .نیتیخاص یماست و ب نقدریجدا حالم ازتون به هم خورد ا_

 نگفت. یزیزد و چ یپوزخند شهاب

 ؟یبر یخوایحاال کجا م_

 .هیحرف حسابش چ نمیباعمو حرف بزنم تا بب دیکارخونه! با_

 ه؟یتهران ، طالق قطع یذارم ببر یخدا بگه نه ! دخترمو نم دیبه ام_

 برگشت و گفت: لی ریکالفه سمت ام شهاب

 تو فرق ی! زنمه! با دوستامهیزندگ ر؟یام یریگ یقدر ساده م نیچرا ا_

 !!یبا ی! با میتفاهم ندار دیگ یو م دیش یم ریکه ازهم س داره
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ارجمندها که تا  غولهیب نیوبمون تو هم ریبگ ی.خاش خاشریساده نگ_ 

 ابد از تنور

 بدن. رونیاعصاب برشته ب تیزندگ

 کنم؟ کاریچ یگیم_

 .امیبذار منم باهات ب_

 ی. فکر عمه رو بکن. نمریهم به خونت تشنه شده ام یجور نیعمو هم_

 خوام تو

 .یش ریدرگ یخودیب

 .کننیمعلوم م نایبچه اتم ا یسمونیس خیتار امیبه مرگ تو ن_

 ...ریام_

تو بودم تا  یبه اتاق خواب شمام کار دارن آخه. من جا نایقران. ا واال به_

 حاال

 زده بودم. پوزشونو

 زد: یچشمک ریبا تعجب نگاهش کرد که ام شهاب
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خانم که  لدای نی. همادیرو هم بذار حساب کار دستشون ب زیبر یکیبا _ 

 شیش

 بشه که ... یفریدور خودش ، جن چهیپ یچادر م دور

 بلند اعتراضش ،گفت: یپشت سر او زد و با صدا یمحکم یضربه  شهاب

 احمق. یزن یحرف م یوقت ری دهنتو گل بگ ِ_

 درهم گفت: یدست پشت گردنش گذاشت و با چهره ا لیریام

 ازهم.به من چه! دیکن ییبه درک. اصال رونما_

 ریتلفن ام نیاسکر یرو "ییجوجه طال"باهم زنگ خورد. اسم تلفنشان

 باعث لی

 :دیکه شهاب با پوزخند بگو شد

 بروبه باغ وحش برس._

 رفتن از اتاق گفت: رونیدرحال ب ریام

 تشیو نها یخاکستر یها لهیپشت م زادیکه برم مالقات آدم نهیبهتر ازا_

 کله امو

 آب سرد. ریز رمیبگ
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گفتن ِ  "جون" یشهاب به دربسته خورد و صدا یمچاله شده  راهنیپ 

 ی دهیکش

 شد. باعث خنده اش ریام

رفت. پشت رل  نیپدر بزرگ راهش را کج کرد و سمت ماش دنیند با

 نشست و

نه. خوشبختانه  ایآورد  یدر م یباز نیباز هم ماش ندیاستارت زد تا بب اول

 بار نیا

رفت. فعال  یم رگاهیهنگام باز گشت ،به تعم دیهمراه شد . قطعا با شانس

 ییتوانا

 دستشان یکه رو یرا نداشت. با آن همه خرج یمیقد یپژو نیا ضیتعو

عمو آرش  یحاج بابا و پوزخندها یراهم به لطف غرولندها نیماند،ا

 داشت.

 یشد ؛ اما وقت یم یهمه کوتاه آمدن کفر نیاوقات ازخودش وا یگاه

 زبان به
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 یتا آرزو دندیرس ینقطه م کیگشود و همه متفق القول به  یم هیگال 

 مرگ کند ،

اش را بردارد  یکه بتواند تمام زندگ یتا روز ردیداد زبان به کام بگ حیترج

 وبرود.

 ستیب یلیآن پسر بچه و طف گریماندن نبود. شهاب د یجا گرید نجایا

 وچند سال

نبود. سر تکان داد تا افکار سمج و مخرب ؛ آرامشش را سلب نکند.  قبل

 یبرا

را بر سرش خراب  ایدن که منتظر بهانه بود تا یرو شدن با عمو آرش روبه

 کند ؛ به

 هیحافظ یبه ورود یداشت. نگاه ازیو منطق بدون کشمکش ن یخونسرد

 انداخت

ساعت  کیفقط  لدایهم پوزخند ... بعد از عقدشان با  دیلبخند زد. شا و

 نیدرا
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 کیبه پا شد. فقط بعد ازخوردن شام ،دلش  یبود وبعد چه قشقرق مکان 

 حیتفر

خلوت که حق هر زوج جوان و تازه به وصال  یخواست و کم دونفره

 یا دهیرس

قوم در برابرش جبهه گرفتند که سنت را  کینبود که  یادی. توقع زاست

 تیرعا

در  یمانع گریهم رفت ، د یاگر اسمتان در شناسنامه  ستی! قرار نکن

 انتانیم

بود. حق را کامال با  لدای ی. بدتر ازهمه سکوت دلسرد کننده ستین

 یمخانواده 

! محسوب رهیوانگار قدم برداشتن با شوهرش در خلوت ! گناه کب دانست

 یم

او دست و پا  ی. پوزخندش پررنگ تر وتلخ تر شد. هنوز هم داشت براشد

 و زدیم
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اما  ردیگرفت وخواست سرعت بگ یکنار نشسته بود. چشم از ورود لدای 

 لحظه کی

 ! راز؟ی. النا وشندیب یکرد ، اشتباه م حس

 ابانیخ هیرفت و در حاش شیپ نیتوقف ماش یو دستش برا شیاراده پا یب

درکار نبود.خودش بود.  ینگاه کرد. نه! اشتباه نهیشد.از داخل آ متوقف

 النا داخل

داد و محترمانه  نییرا پا شهیرفت.شهاب ش یرو سمت آرامگاه م ادهیپ

 شیصدا

رفت  نیهم از ب دیترد ی. النا با تعجب اطرافش را نگاه کرد. ته مانده زد

 ادهیتاپ

 یونظر النا را سمت خود جلب کند. بالبخند جلوتر رفت و احوالپرس شود

 یکوتاه

 .کرد

 جا خوردم خانم روشن! نجایا دنتونیواقعا از د_

 لبخند زد و گفت: ییحوصله بود اما با خوشرو یکه ب نیباا النا
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 از شما نداره . یحال منم دست کم_ 

کنم اما شما...  یم یزندگ نجایهستم و ا یرازیخب من که اصالتا ش_

 نکنه

 به شهر ما بود؟ مسافرتتون

 النا پررنگ تر شد: لبخند

. آخه دیکن یزندگ رازیکردم ش ی! اصال فکرشو نمیچه حسن تصادف_

 لهجه و

 خوره. یها نم یرازیاتون هم به ش چهره

 .ستیمن ن ریتقص گهید نیا_

او خارج بود وبارها بخاطرش حرف  یموضوع هم از اراده  نیگرفت. ا دلش

 و

،  هیبود که پدرش هم نسبت به بق دهی. هرچند از عمه شندیشن هیکنا

 ششیگو

کرد. با صدا  یاستفاده م یرازیتر بود و کمتر از کلمات و الفاظ ش روان

 النا به
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 آمد: خودش 

 . دمتونیخوشحال شدم د_

 اشاره کرد وگفت: نیزد و لبخندش تکرار شد. به ماش یپلک شهاب

 د،برسونمتون؟یر یم ییجا_

 گردمیزنم وبر م یم مونیسر به خواجه حافظ دوست داشتن هیممنون._

 هتل.

داشته  یرو ادهیپ قهیدق ستیاز ب شتریکنم ب ی. فکر نمستیدور ن یلیخ

 باشه.

 ن؟یهتل ارگ هست_

 کرد . شهاب گفت: دییتا النا

 یزبانیکه ما حق م نینرفته باش یخیوتار یدنید یسراغ قسمتا دوارمیام_

 رو به

 .میاریب جا

 با خانمتون هم آشنا شم. خوادیدلم م یلیکنم. حتما. خ یخواهش م_

 .رمیگ یپس باهاتون تماس م_



 

228 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

دور شد.چشم  یشد و با زدن بوق کوتاه نیتشکر کرد.شهاب سوار ماش النا 

 یها

 نقدریمرد ا نیا یماند. چرا چهره  رهیکه او رفت ،خ یریبه مس دخترک

 در یقو

از قبل فکرش  شیو مثبت باعث شد ب بیکشش عج کیثبت شد.  ذهنش

 ریدرگ

 وانید یکه وقت قی... آنقدر عمییو آشنا یبگیغر نیب یبی. حس عجشود

 را گشود

 بشیاو کرد. ارسالن آنقدر کمرنگ بود که خشم عج ادیاراده  یقلبش ب به

 در

بار عقب  نیکه ا دی. نفهمامدیبه چشمش ن ضیعر ابانیآن خ گرید یسو

 ستادیا

 کرد. وتماشا

 را باز کرد.لبخند زد. کتاب

 نخواهد شد... رونیچشمان زسر ب هیمه س مرا
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 :دیسنگ کارشده کش یتکان داد و انگشت رو ی. سردیخند 

 ...یآدرس داد یعمو حافظ.اشتباه ستیحال تو هم خوش ن_

خوب و رفت وآمد مردم  یدر اطراف زد. آب وهوا یخواند و دور یا فاتحه

 حالش

زد. سرش را گرم کرد تا دل وعقلش باهم  یبهتر کرد. خودش را گول م را

 ییهوا

 هوا خوف داشت... نی.انشود

**** 

زد و خواست وارد شود که نگهبان اشاره کرد  ینگهبان یبرا یکوتاه بوق

 .ستدی،با

ه او و متعجب، منتظر اوماند. مرد به سرعت خودش را ب دیرا کش یدست

 رساند و

 خم شد: شهیش سمت

 رفتن . شیساعت پ میمهندس. آقا ن ریروزتون بخ_
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 میاز شدت تعجب خشکش زد. از صبح با عمو قرار داشت و اون شهاب 

 ساعت

داد؟ از نگاه پر معنا و کنکاش  یم ییرفتن چه معنا نیرفته بود؟ ا شیپ

 گر

از سر اجبار  یکفرش در آمد. مترسک دست همه شده بود. تشکر نگهبان،

 کرد و

نداد  تیاهم گریزد اما د شیرا راه انداخت که برود .نگهبان صدا نیماش

 ابانیو خ

تلفنش زنگ خورد.بدون آنکه به صفحه نگاه  یدور زد .همزمان گوش را

 کند

 داد: ،جواب

 بله._

 با ترس گفت: لدایاش کامال مشخص بود. یعصب یصدا

 ؟یهست یسالم.چقدر عصبان_

 گفت: یو کفر دیکش ابانیخ هیحاشرا به  نیماش
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 انه؟ی، من خوب مسخره شدم  ینیو بب یعمو گفته زنگ بزن_ 

 گفت: یبا مکث کوتاه و متعجب لدای

 ؟یدیمگه بابا رو ند_

 فیطبق معمول محض مسخره کردن من ! تشر شونی! من اومدم،ارینخ_

 بردن

 دادن به نگهبانشون. وپاسم

 ، محکم گفت: لدای باسکوت

 .رونیب میبر دیاونجا. حاضر شو با امیم_

 شهاب!_

 که گفتم. نیهم_

کنارش پرت کرد و مشت  یصندل یرو یرا بدون خداحافظ یگوش

 محکمش را

در  شهیکه ر ی.درددیچیدرمچش پ یمیدرد قد کی. دیفرمان کوب یرو

 تمام زخم
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قدر قابل تحمل بود.  نیگذشته اش داشت. کاش درد روحش هم ا یها 

 که یعذاب

زن ومرد  کیخونش، به خاطر خونش وجانش از گوشت و پوست  هم

 یم گرید

 ریهمه تحق نیزد. ا یشد. قلبش تند م یقابل تحمل م ری، کم کم غ داد

 و آزار

ترشان  یدر آن نداشت. سکوت هم جر ینقش چیبود که ه یگناه تاوان

 کرده

انده کم م یکرد. در تقاطع دایوچند سال ادامه پ ستیها ب یباز نیو ا بود

 بود

و توقف کرد.  دیکش هیرا به حاش نیماش یبعد ابانیکند . در خ ،تصادف

 نیباا

 اش را کف یشانیپنجره گذاشت و پ یرفت؟ آرنجش را رو یکجا م احوال

در همان حال ماند. انگار  یرا خاموش کرد و مدت نیفشرد. ماش دستش

 عمو از
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 ریاز آن با غالف کردن زبانش و تحق شیبرد. ب یکردنش لذت م یعصب 

 روحش...

داشت؟  یگشت؟ شکستن غرور او چه نفع و لذت یم یچه انتقام دنبال

 مغزش

داد که  هیتک یصندل یبار به پشت نیحال انفجار بود. سرش را ا در

 باز لشیموبا

. نفس خسته اش دیرا د لی ریچشم نگاه کرد و اسم ام ریخورد. از ز زنگ

 را

خسته  تیعصبان یبار به جا نیا شیرا برداشت. صدا یداد و گوش رونیب

 بود:

 ...ریبگو ام_

 ؟یپاره کرد ریسالم! چرا زنج کیعل_

 بگو..._

دعوات شده که پاچه  یی. شکر خدا بادایکرد یاالن زنگ زد که قات لدای_

 اونو
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 ؟یگرفت 

 اصال نمونده که من برسم ._

 حالش بد شده و رفته خونه. نکهی. مثل ادهیگفت خونه است.تازه رس لدای_

 شهاب بلند شد و با تعجب گفت: سر

 حالش بد شده؟ یچ یعنی_

؛ خواسته  یکرد یتو قات دهی. دلمشهیف گمیدونم. من که م یچه م_

 یماست مال

 اونجا. ی. به من گفت افسارتو بکشم ، نرکنه

 ؟یندار یکار_

بعد  ریبگدرست  میتصم هیخوب فکراتو بکن و  نیشهاب فعال نرو.بش_

 لدایبرو. 

کنه،  شخندیتو داشته باشه و باباشو ر یهوا نکهیا یبرعکسه.جا کارش

 یهوا

 .چونهیپ یداره و تورو م باباشو

 گفت: یوعصب کالفه
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 باتومش نکن وبکوب تو سرم. گهی، تود دمیخودم فهم تمویحماقت وخر_ 

 کوتاه آمد و آرام گفت: لی ریام

 دنبالت؟ امیکه من ب یینکن.کجا یحالت رانندگ نیباا_

 .ابونیوسط خ_

 .باشه؟ییشهاب فعال نرو سراغ دا_

را قطع کرد.  یگوش یکوتاه و لحن خسته ا ینگفت و با خداحافظ زیچ

 یکم

 ثمر بود. یانتظارش ب شهیاما مثل هم ردیتماس بگ لدایماند بلکه  منتظر

خوردن، کار هرروزه اش بود و انگار حسرت وحسادت هم داشت  افسوس

 اضافه

داشت.  یاش خفگ یرا چرخاند اما مثل استارت زندگ چییشد. سو یم

 روشن

 بیداد. دلش عج هیتک نیبه ماش یشد. کم ادهیزد و پ ی. پوزخند تلخنشد

 پر بود.
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 داد و جلو رونیرا ب نشیزرد و مبدا ومقصدش نفس سنگ یتاکس دنید با 

 رفت.

 رمیم"تکان داد وبا توقفش خم شد و گفت  یبعد یمقابل تاکس دست

 "شاهچراغ

*** 

 یجا خورد. نگاهش رو یعمو کم یخانواده  دنیوارد خانه شد ،از د یوقت

 صورت

نزد و سمت اتاقش  یسالم ساده، حرف کیجز  یشد ول یطوالن یکم لدای

 رفت.

را  ییخانواده دا یچشم رینشست و ز لی ریلب ام یرو یثیخب لبخند

 . نگاهدییپا

مشغول گفتگو با پدرش  یالیخ یبود و آرش با ب یچا ینیبه س لدای کالفه

 بود. به

رساند. آرام و  لدایسر  یبلند شد و خودش را باال وهیبرداشتن م ی بهانه

 به گونه
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 که فقط او بشنود ،گفت: یا 

 .ارشیبدجور دلخوره. خودت برو ب_

به طرفش برگشت. آنقدر کارش تابلو بود که همه متوجه اش شدند.  لدای

 لیریام

 یمبل نشست. خانم جان استکان چا یگفت و کنارش رو یلب ریز "خز"

 را

 برداشت و گفت: یچا ینیازس

 برو شهابو صدا کن مادر. لیریام_

 گفت: ییبا پررو لی ریام

 من معذورم خانم جان. نجاستیمرغ عشقش ا یتا وقت_

 یمادربزرگش باز م یمادر و چپ چپ نگاه کردنها یشدن چشمها گرد

 گفت که

 گفت: ریکند اما ام تیرعا

.نه دختر رهیبگ ادی دیبا لدای. ارمیدر ب یتونم خستگ یخب من که نم_

 ؟یدائ
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درهم خانواده، اعصابش را  یدختر جوان و اخم ها یسرخ شده  صورت 

 خورد

 پر حرص گفت: یبود. با خنده ا روکمانی. انگار هنوز عهد ت کرد

 زن وشوهرن و... رسرشونیخ د؟یکن ینگاه م ینجوریبابا؟ چرا ا هیچ_

 جان گفت: خانم

 پس دخالت نکن. ،یدون یاز سنت نم یزیو چ یتو تهران بزرگ شد_

 پا انداخت: یزد و پا رو بشیبه س یگاز لی ریام

 نایا اره؟یم تی. هرجا بخونن محرم هییکه همه جا یالنکاح السنت گهید_

 ساله هی

 خوندن.نخوندن خانم جون؟ ادمهیکه من  یو اونجور شیپ

 تشر زد: مادرش

 . حد خودتو بدون.لیریتو دخالت نکن ام_

 او اشاره کرد و گفت: یبا پوزخند به سرتاپا ییدا

  مونده خواهر من؟ ِ یهم باق یشازده حد ومرز نیواسه ا_
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 د؟یزن یکه طعنه م دمینپر ،هرزییباخودمه دا ارمیاخت_ 

 شد: زیخ مین رتیباح مادر

 کن. ای. حلی ریام_

 . لطفا از ما ...گهیشد بسه د ایبا ح یادیشهاب ز_

که چاک  ییو از جا دی،شهاب سررس دیحرفش را بگو یادامه  نکهیازا قبل

 ودهن

 حرفش گفت: انیشناخت ، م یاو را م ی پاره

 مدافع من؟ لیوک ی. تو شددمیمن خودم رس_

 زد و به مسخره گفت: یپوزخند لی ریام

 صاحابش اومد._

 دیمبل نشست و چپ چپ نگاهش کرد. آرش سمت او چرخ یرو شهاب

 وگفت:

 خونه شهاب. یایمنتظرت بودم ب_

 جواب داد: زینگاهش کرد و ت میمستق شهاب
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 قرارمون کارخونه بود عمو._ 

 حالم خوش نبود ومجبور شدم برم خونه. _

 ست؟ین بی. عجدیش یتون بامن بدحال مسر قرارها شهیشما هم_

 شه؟یم تیباعث خوشحال_

 اومد ؛ رفتم حرم دعا کردم. یازم برنم ینه. کار_

 یرا رو شیهمه درهم شد. پدر بزرگ عصا یاو اخم ها یوطعنه  هیازکنا

 نیزم

 اما محکمش گفت: ریپ یو با صدا دیکوب

 . با پسرام.دیباهم حرف بزن نجوریا ادیخوشم نم_

 ینگفت و عقب نشست. زن عمو وعمه اش بالفاصله برا یزیچ شهاب

 جمع شدن

هم بلند شد که دنبالشان  لدایشام را بهانه کردند و بلند شدند.  زی، م بحث

 برود

 شهاب دستش را گرفت و گفت: اما

 باهات کار دارم._
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 یلرزان یکرد.شهاب سمت اتاقش رفت که دختر جوان با صدا خی لدای 

 اسمش را

 نداد. وارد اتاق شد و در را به عمد و محکم به هم تیاو اهمکرد اما  صدا

بکوبد که  ییبزرگترها یاز مسائل را به رو یلیخ خواستی.انگار مدیکوب

 نشسته

را وسط اتاق رها کرد  لدایاتاق باشند. دست  نیواالن چشم به درا بودند

 و او با

 گفت: یناراحت

 مگه... ه؟یبق شیبود پ یچه رفتار نیا_

 گفت: یجلو رفتن شهاب، زبانش بند آمد وعقب رفت. شهاب عصب با

چه  یباهات تنها باشم.به کس قهیدودق خوامی.میکردم؟ زنم کاریمگه چ_

 مربوط!

 گرد نگاهش کرد: ییبا چشم ها لدای

 .شهی. بخدا شر درست م شنونیآروم شهاب . م_

 :دیرا طرف خودش کش لدایدست دور تن او انداخت و  شهاب
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. مگه حرف ستین ثیوحد هیهمه آ نیام. توآرومم کن. مگه اخسته _ 

 همه،حرف

 باتو آروم شه. خوامیمن االن م ست؟یوسنت ن شرع

 ی. شال رودیذوقش زد اما دست از اصرار نکش یتو لدای ی دهیپر رنگ

 سرش را

دفعه روشش  کی. با پس رفتن دستش  دیو اورا سمت تخت کش برداشت

 عوض

نبود. فقط  یو رغبت لیم چی. ه دیرا کش شیوو با خشم وخشونت باز شد

 دلش

 قبل ،حاال یخواست. طعم  کم تجربه  یزورگفتن م یکم

 نیها جواب گرفت و نه درا متیانتقام گرفته بود . نه در آن مال طعم

 خشونت. تا

و  دیکش رونیاو ب یخودش را از دستها لدایسمت گردن او رفت؛  سرش

 با ترس

 :گفت
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 چته تو امشب؟_ 

 با پوزخند گفت: شهاب

 ؟ینیب یتاحاال؟ از حاال به بعد م یدیند ه؟یچ_

 عالقه است؟ ینشونه  نایا_

به روش خودش مقابله به  خوادینه .زوره! افسار پاره کردنه. عمو اگه نم_

 مثل کنم

 یدخترشو ول نکنم و دنبال زندگ ستین دیبرم واال بع یم دهیم دخترشو

 خودم

امون هم باش  قهیدو دق یحت ییمدتم مراقب خودت و تنها نی. توانرم

 . لدای

 افسار خواستنمو بکشم. گهید دمینم قول

نگاهش  یکرد. شهاب کم ینا باور و بهت زده نگاهش م ییبا چشم ها لدای

 کرد

 مکث سمت در رفت و گفت: یب لدایرفت اما  شیباز پ و

 علق نکن.مشکالتتون م نیمن تابع خانواده امم شهاب. منو ب_
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 رو دوش منه؟ پس ادعاهات کجا رفته؟ ایدن ینیتمام سنگ _ 

 . شهابدیپراند و ازترس کامال به در چسب لدایبلندش برق از سر  یصدا

 ی. صدا دیکه به در خورد از جا پر ینبود. با ضربه ا شهیهم امشب،مثل

 عمو آمد:

 !رونیب ایشهاب؟ ب یکش یچرا هوار م_

مرتب کردن سر و  یدخترک را برا یرا کنار زد و دست پاچگ لدای شهاب

 وضعش

زد و تمام احساسش مرد . در را باز کرد و مقابل  خی. انگار قلبش دید

 شیعمو

 :ستادیا

 زدم. یحرف م یداشتم چند کلمه خصوص دیاگر اجازه بد_

چهره اش  نفکیکه کم کم مثل پدر بزرگ عضو ال یبا همان اخم عمو

 یم

 :شد،گفت

 باشه واسه بعد ،االن... تیخصوص یحرفا_
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پر  یکیمن  یو صبور ندهیبعد و آ یچوب خطا گهیعمو اما د دیببخش_ 

 شده.

 با زنم روشن کنم. فمویتکل خوامیم

 .،زنتهیسقف درست کن یتو خونه ات و تونست شیهرموقع برد_

 !گهینم نویقانون و شرع ا_

 رفت: کیبا بغض نزد لدای

 شهاب، توروخدا..._

 اصال اجازه نداد که حرف او تمام شود و دوباره گفت: بشها

کنم. مشکل شما  یزندگ خوامیمنه و م یاتاق سقف خونه  نیاالن ا_

 و هیعروس

کنارم باشه .  لدایاالن  خوامیاما م رمیگ یگفتم چشم و جشن م من

 هم یمشکل

 .دیمانع ش دیکه شما بخوا ستین

را گرفت و سمت مادرش ،هولش  لدایدست  یبرزخ ییبا چشم ها آرش

 داد.
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 .میبرو حاضر شو که بر_ 

 شهاب گفت: روبه

دست زنتو  یایمقدمات جشن تموم شد،م یو همه  یکاراتو کرد_

 و یریگیم

 . روشن شد؟یاینم دنشمی. تا اون روز دیریم

 یندارم. هرکار لدایبه  یاحوال تا اون روز منم تعهد نیخب. باا یلیخ_

 ممکنه

 .ادیبرب ازم

 شهاب..._

 :دیمحکم پدر بزرگ سرش چرخ یباصدا

 کنه. ینم فیتکل نییتع یمن کس یتوخونه _

 یو سقف خونه  نید ریتوخونه خودم که مجبور نباشم ز رمیپس من م_

 یکس

 .رمیسالها خفه خون بگ نیتموم ا مث
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 ییهوا نمیا یکرد یسر پسر توئه آمنه. جمعش م ریآشوبا ز نیا یهمه _ 

 .شدینم

 داداش،بخدا..._

 حرف عمه اش روبه عمو گفت: انیم شهاب

 .دیسیننو ریام یمنو پا یمن بود که برم تهران. خستگ شنهادیپ_

 :ستادیرفت و مقابل مردجوان ا شیپ یقدم آرش

 .ارهیکس نم چیه گهیواال اسمتو د یمون یم رازیتو ش یرو خواست لدای_

 نگاهش کرد.آرش سمت خانواده اش برگشت و گفت: رهیخ رهیخ شهاب

 .میبر دیحاضر ش_

 نرفته بود که شهاب گفت: هنوز

 ...رازیاز ش رمیچون من م لدای ریبگ متویتصم_

 لدای کینزد هیتوجه به بق ینگاهش کرد. شهاب ب یبرگشت و عصب آرش

 و ستادیا

 را گرفت: شیهردوبازو
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بهم بگو  ی. هرموقع خواست خسته شدم گهیمن تو رو دوست دارم اما د_ 

 امیکه ب

 اما... رمیگ یهم م ی.عروسدنبالت

 ی نهیو تخت س دیکش رونیاو ب یدخترک را ازدست ها یبازو آرش

 برادرزاده

 زد: اش

تهران؛ صبرکن احضارنامه برسه  ینمونده گرفته شه. رفت یمیتصم_

 دستت.

 کرد،هل داد و بلند گفت: یم هیرا که حاال گر لدای

 .میبر دیش ن؟حاضریهست یمعطل چ_

 جلوتر راه افتاد و گفت: شهاب

 .دیمنم عمو. شما بمون رهیکه م یاون_

 آمد: رمردیپ یخش دارو عصب یدر راباز نکرده بود که صدا هنوز

 با ؛یمادرت برگشت شهاب. رفت ییرفت و با رسوا رونیدر ب نیپدرتم ازا_

 برنگرد. ییرسوا
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بلند شد که دست  لیریمعترض ام یخشک شد.صدا شیسرجا شهاب 

 یآمنه رو

بود که  یشهاب مثل زخم خورده ا ی دهیپسرش نشست . رنگ پر دهان

 داشت

 حکم شیروبه رو یحقارت نگاه ها نیآتش یرفت. حلقه  یاز تنش م جان

دست مادرش را پس زد و سمت  تیبا عصبان لی ریرا داشت. ام لیعزرائ

 شهاب

 ی. قدم هادیاش را دنبال خود کش دهیرا گرفت و تن خشک شی.بازورفت

 سست

نشده بود.  یعاد شیهنوز برا یتکرار یصدا نیاو رفت اما ا یدر پ شهاب

 هوا

پرتش  نیداخل ماش لی ریاش انداخت .ام قهیکرد. دست به  یم خساست

 کرد

گفت ؛  یم راهیوسنت بود ،بدوب ندهیلب به هرچه گذشته وآ ریز یودرحال

 پشت
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 ده زد...نشست و به دل جا فرمان 

 کیزد.  یطعنه م شیایدن یستارگ یشب به ب یصاف و پرستاره  آسمان

 و ایدن

همه  نی...! ا یدگیهمه خم نی...! هفت آسمان و ا یکس یهمه ب نیا

 ستاره و

 ی...! سهمش چه بود؟... سرخوردگگاریس یسوخته  مهین لتریف کی فقط

 ریو تحق

 وبسته؟... یمیقد یصندوقچه  کی تایکابوس و نها و

پرتش کرد. بازدم خاکستر  نیزم یزد و رو گارشیبه ته س یمحکم پک

 شده اش

پشت سرش قفل شد و چشمش هم چنان  شیداد . دست ها رونیب را

 خکوبیم

 شب بود. اهیس یرنگ در صفحه  ینقره ا یآن نقش ها به

 ؟یبهتر شد_
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آنکه . بدون دیشن یمتر کی یرا از فاصله  لیریام یکنترل شده  یصدا 

 یرییتغ

 کند ،گفت: جادیا ستادنشیا در

 .ریمونه ام یاز خوب وبهتر نم یبدتر و فاجعه ، حرف نیب_

داد. آرنجش را به سقف  هیتک نیجلو رفت و کنارش به ماش لی ریام

 زد و نیماش

 نیبار است که ا نیدانست چندم یحس او نگاه کرد. نم یب مرخین به

 حس و

 شیمترسک جان دار... حرفها کی. درست ندیب یرا در او م یتکرار حال

 یهم بو

 نیدانست چند بار او را کشته اند و باز زنده شده بود. ا یداد. نم یم کاه

 حال

 رو به احتضار هم نبود. فقط بود... یجوان زنده نبود؟ حت کی

 من؟ ی؟ به پوست کلفت یکن ینگاه م یبه چ_

 شانه اش گذاشت: یداد و دست رو رونینفسش را ب ریام
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 و تحملت باالست. یچقدر صبور نکهینه. به ا_ 

خش دارش را به گوشش  یحالت هم نگرفت. فقط صدا یحت پوزخندش

 رساند:

زنن و  یکه اونقدر با چوب به تنشون م نهیکارا ا یاز اصول رزم یکی_

 یضربه م

تنشونو محکم  ایچوبکار نیشه. ا یتا تنشون درمقابل ضربه قو خورن

 .کنهیم

سالها به غرور و روان من خورد ؛ تا بشم  نیکه تموم ا ییمث چوبا درست

 یآدم ب

زن تو گذشتش هنوز  هی یها ینامردو تکرار  سادهیکه جلوت وا یرگ

 نفسشو

 .نگرفته

 و اورا سمت خود برگرداند: دیکتف شهاب را کش لی ریام

مشت حرف مفته  هی.  یزنی. شهاب...! زر میگیچرت م یدون یخودتم م_

 واال کو
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 و مدرک درستشون که دهن پر کن باشه؟ ینشون 

 :دیشود ، هوار کش یباره منفجر م کیکه  یمثل آتشفشان شهاب

باال سرشو  نمیشده کجاست تا بش نیپس کجاست؟ اون سنگ قبر نفر_

 زار بزنم

و عکس ها و دست خط  اهیس یسند ومدرک باالتر از اون دفترچه  ؟

 یخودکش

که کرده و بعد خودشو کشته؟ سند ومدرک  یاقرار به اقدام قتل بابام؟

 نیازا

 ر؟یام باالتر

 باشه پسر. یساختگ دیشا_

 و چند قدم جلو رفت: دیرا محکم کش شیموها شهاب

اون عکس... اون دفترچه که پر  سی. خط اون نامه ها... پشت نو ستین_

 از خاطره

 ... هیکیمشترکه  یها

 ؟یداد یخط شناس_
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 شهر... ی...! دو نفر... ده نفر... نه همه گهینفر دروغ م هی_ 

 نایشده اشونه ؟ ا لیما با مغز و اعتقادات فس لیفام نیشهر ا یهمه _

 که االن

 شیشه و زن وشوهر پ کیکنن اگه هوا تار یاعتقادا رو دارن و فکر م نیا

 هم

داشتن؟ البد  یچه اعتقاد شیسال پ ی! س رهیگ یم شیآت ای، دن باشن

 دخترا و

افتاده ، همون وسط فلکشون  یچشمشون به هم م اطیتو ح پسراشون

 یم

کم  هیکم درست فکر کن.  هی. شهاب...! دنیبر یم ساشونویو گ کردن

 نیدنبال ا

 نییبز سرتو ننداز پا نیتوگوشت خوندن ع ی. هرچریرو بگ ثایو حد حرف

 و بگو

. چرا دیبعد به جرم نکرده ، دارم بزن دیباشماست. بگو بهم ثابت کن حق

 عادت
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 ؟یالل ش یکرد 

 قفل شد و گفت: لی ریام یشاک یدر چشمها اهشیو س چارهیب نگاه

 نمیتونم بش ینم یرگه... ول ی... برتهیغ ی... بذار بگن بشهیتونم. نم ینم_

 تا عموم

 درکار یمادرمو برام بگه تابلکه قانعم کنه دروغ یبه دونه نخ دادنا دونه

 نبوده.

 یکه هنوز م یشیتو آت زمیبر دیجد زمیهم جونمو گرفته. ه فکرکردنش

 بسمه. گهیکم تحمل کردم؟ بسمه... د ر؟یام دمیکم درد کش سوزونتم؟

بود که  نیسنگ شیآنقدر در صدا و نگاهش بود! آنقدر حرف ها یچارگیب

 نییپا

 یهمه ب نیتا از ا دیکش شی. دست به چشم هادیرا د شیشانه ها رفتن

 هیپناه

رفت و  شیموها یالبه ال شیهوار نکشد. دست ها قشیرف نیتر کینزد

 سر
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 لی رینشست. ام یصندل یرا باز کرد و رو نی. شهاب درماشچرخاند 

 سمتش خم

 و گفت: شد

 خونه آقا جون؟ یگردیبرم_

شانه اش گذاشت  یدست رو لی ریسر بلند کرد و نگاهش کرد. ام شهاب

 و ادامه

 :داد

اگه مدارکتم باهاته  ینرو. حت گهید یدخالت کنم داداش ول یخوا ینم_

 گهید

 تهران... میبر می... مستقنرو

 باز نگاهش را به رو به رو دوخت و آرام گفت: شهاب

دفعه  هی تونمینم یول دنی... درسته عذابم دادن... عذابم مریام شهینم_

 الهیخ یب

جهنم تنها انتخاب منه .  نیازشون ببرم. ا هویتونم  یشم. نم یچ همه

 یبهشت



 

257 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 واسه اش دست وپا بزنم... نمونده 

 ماست و روشن کن. یاون دختره  فیحداقل برو تکل_

 جمع کرد. شتریشهاب را ب ی؛ چهره  درد

 . اگه اونم نباشه که...لداستیبه  میدلخوش_

 حرفش گفت: انیباال رفته م ییبا صدا لیریام

داره که  ی... اون چیشیباز آدم نم گمیبهت م یخاک تو سرت که هرچ_

 دل

 یکم دار یچ شه؟یتموم م اینباشه، دن یفکرکرد ؟یخوش کن بهش

 بدبخت؟

حاالشم  نی! همیراحت باش ذارنیم نیمحکم بب یجا هیپات برسه به  بذار

 یچشا

بهت  ری! غل و زنجیچی، نخ که ه ینیو دور وبرتو خوب بب یباز کن کورتو

 دنیم

فالن وبهمان... به درک!  لدای یگیم نجایا یدلتو خوش کنن. بعد نشست که

 همون
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 که شرش کنده شه. بهتر 

 ، نه تظاهر. خوادیمن دلم آرامش م_

 زد وگفت: یپوزخند صدادار لیریام

امشب آرومت  نیمامان پز حتما بلده آرومت کنه. هم یبا قرمه سبز لدای_

 کرد،

 جونت! نوش

 کنم؟ کاریچ یگیم_

شو. اگه سراغتو گرفت که گرفت. اگه نگرفت و درخواست  الشیخ یب_

 طالق داد

 ی، م یبار تجربه کن هی. بذار یکن دایپ یتون یبهتر. بخدا بهتر ازاون م هم

 یفهم

 یکه جا یآدم گاگوله. زندگ هیبهتر از  دهیآدم فهم هیمعاشرت با  یحت

 خود داره.

 من چهارسال درس خوندم و..._

 .یو مخت پخش نشد ، شاهکار کرد ینرفت واریتو د نتییبااون سر پا_
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 زد و سر تکان داد: یپوزخند شهاب 

 بود. نیکمبودم هم یکاش همه _

 رازیچند وقت ش میر یپاشو شهاب. پاشو برو بند وبساطتو جمع کن . م_

 یگرد

تهران.  ایتنگ نشه. بعدم محکم سرحرفت باش و ب نجایدلتم واسه ا که

 گهیبذار د

 شیخواستنت همون چند سال پ ی. مطمئن باش اگه نمانیبدنبالت  نایا

 یب

 حاال... شدن،نهیم التیخ

 گذاشت و گفت: نیرا داخل ماش شیپاها شهاب

 .شیاریب یریموند. م ابونیتوخ نمیماش_

 ؟یریخودت کجا م_

 تهران... میجمع کنم. صبح بر لمویخونه که وسا رمیشاهچراغ. بعدم م_

 ری. امدیدلش را به درد آورد .چشم بست و در رابه هم کوب لیریام لبخند

 درسمت
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 گفت: ینشست و با انرژ گرید 

 ...یایوب شیبذار نجایاونم هم دیفرقونت ببر که با شیپس منو تا پ_

 نیماش عیسر لدای الیاستارت زد و همزمان تلفنش زنگخورد. به خ شهاب

 را

نثارش  "یخاکتو سر"باحرص  ریکرد و تلفن رابرداشت که ام خاموش

 کرد اما

داشبورد پرت کرد و  یرا رو یجاخورد. گوش یینا آشنا یشماره  دنیباد

 نیماش

 گفت: نیبه اسکر یبا نگاه لی ریروشن کرد.ام را

 !هیک نیخب جواب بده بب_

 حوصله ندارم._

،آن را برداشت  یگوش امیپ یشانه باال انداخت و اعتنا نکرد.با صدا لی ریام

 و

 :گفت

 ه؟یشهاب همون شماره است. رمزت چ_
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شده خواند  زیر ییرا باز کرد.اول با چشمها امیپ لیریرمز راداد و ام شهاب 

 کی.

 را درشت کرد و سمت شهاب برگشت. شیچشمها دفعه

 .نمیبزن کنار بب_

 حوصله ام.... یکه ب یدونیسربه سرم نذار.م ریام_

ر خوشگله قرار مدار که با اون دخت ی.موقعیدیتوبه همه جات خند_

 یب یذاریم

 واسه منه؟ لماتی. غموغصه وفیستین حوصله

 با تعجب نگاهش کرد. شهاب

 ه؟یدختره ک_

  النا خانم روشن! ِ_

 نی. ماشدیرا ند لیریام یشد. برق چشمها کیشهاب به هم نزد یابروها

 را به

 و گفت: دیکش ابانیخ هیحاش

 .دمیند... اصال جوابشو نده.بذار فکرکنه یوا یا_
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 تا بهت بدم. هیبگو موضوع چ_ 

 و... دمشید یوامروز اتفاق رازهیبابا ش_

و به جا  یزبانیحکم م یتور گردشگر یحتما قرار شده بعنوان راهنما_

 !یاریب

 لدایکه  شهیم یبه هم.گفتم بهونه ا زهیر یدونستم احوالم م یچه م_

 روهم

 و... رونیب ببرم

 رهیشماره ساکت شد و متعجب به اوخ یرو ریشدن انگشت ام دهیکش با

را کنار گوشش  یکه گوش یاو بود. وقت یبه لبها یبار طنتی.لبخند شماند

 گذاشت

انگشت مقابل  لی ریاما ام دیبگو یزیزد ،خواست چ شیبرا یچشمک و

 اش ینیب

 گفت: یمیمحترمانه والبته صم یلیو خ گرفت

 شبتون خوش النا خانم... شهابم..._
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شهاب ، کم مانده بود باعث منفجر شدنش شود.  یگرد شده  یها چشم 

 فکرش

 برسد. نجایشب نحس و تلخ به ا نیا کردینم را

 سالم جناب ارجمند. احوال شما؟_

وهمراه  ندازدیالنا باعث شد، ابرو باال ب یو دوست داشتن فیظر یصدا

 یچشمک

 سر تکان دهد. طنتیشهاب ، باش یبرا

 خوبم. یلیصحبت شدم خممنون. االن که باشما هم _

دهانش  ی، محکم رو ریبزند اما دست ام یدهان باز کرد تا حرف شهاب

 و دیچسب

 گرد کرد .با لب زدن گفت: چشم

 .قهیدو دق ریالل بم_

دو مرد جوان به اشتباه افتاده بود ،تشکر کرد  یکه دچار شباهت صدا النا

 ریو ام

 ادامه داد: لی
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 یشما؟ امر دیبود. خب خوب ریجواب دادم. دستم گ رید خوامیعذر م_ 

 بود؟

 شدم. راستش فردا با دوستان قراره یموقع شب مزاحم م نیا دیمن نبا_

و  هیهم که راه طوالن یی. از اونجامیگذاشت دیو تخت جمش پاسارگاد

 احتماال

آشنا  شتریبد نباشه با همکارم ب دیکشه ، فکر کردم شا یطول م تاشب

 شم

 مکث کرد و افزود: طنتیباش

 ...سمییر دی. ببخش_

تراشد.  یم شیبرا یبتیرا مطمئن کرد، مص ر،شهابیام ی افهیق حالت

 دست به

کنترل شده اش  یباز و صدا شیاما او با ن "ریام " دیگرفت و نال سرش

 گفت:

 ما. سییر یشما شد دی. همون همکار برازنده تره.شادیدار اریاخت_
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 یبار فحش نیشهاب کرد تاا یحواله  یچشمک ریو باز ام دیخند النا 

 لیتحو

 .ردیبگ

 د؟یاریم فی. پس تشردیلطف دار_

 .لیباکمال م_

 دوست دارم باهاش آشنا شم. یلی.خدیخانومتونم حتما هماهنگ کن_

 النا جواب داد: "خانمم؟"اراده تکرار کرد یوا رفت . ب ریام

 ...یعنی. گهیبله د_

 ...نمتونیب یاوه.چشم... حتما... پس صبح م_

گفت و تلفن را قطع کرد. به محض  یمجددا تشکر کرد.شب خوش النا

 تمام شدن

 با تاسف گفت: لی ریوقطع تماس ، ام مکالمه

 عالم تو سرت... یوجدانا خاک تموم قبرستونا_

 گفت: یتوجه به حرف او ، بلند وعصب یب شهاب
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 ؟یقرار گذاشت یواسه چ ؟یکن یم یمعلوم هست چه غلط_ 

 ینم ی، فسفر و انرژ یکرد یزن نمونه اتو به همه معرف نیدونستم ا یم_

 یو نگ یدهنتو ببند یساعت راه نتونست مین یاندازه  یعنی. سوزوندم

 سرم ریخ

 دارم؟ زن

 داد و گفت: رونیاش را ب ینفس عصب شهاب

 منظور؟_

 .یراحت تر یریبم ی. برشمی. مزاحم اوقاتت نمیچیه_

 یتو نم ؟یقرار گذاشت یرو اعصاب من نرو. واسه چ نیاز ا شتریب ریام_

 یدون

دارم؟ اونوقت به اسم من،  یچه شب مزخرف یدیحوصله ندارم؟ ند من

 واسه کله

 ؟یقرار گذاشت صبح

 ... ی. فکر کردم آدمشهیتا کمرم جلوش خم م رمینرو. خودم جات م_
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 یفحش لیریشد. ام ادهیرا باز کرد و پ نیاز رفتار او ، درماش یعصب شهاب 

 رلبیز

 رفت: نییکرد و پا نثارش

 کجا حاال؟_

 سمتش برگشت و با حرص گفت: شهاب

 ؟یایقبرستون... م_

 .ایشیم یداره و موج یموقع شب خوف برت م نیا_

 ...ریام ریبرو بم_

تموم شد ، زنگ بزن  تیقبرستون. فاتحه خون یریم یفعال که تودار_

 هی میبر

 .رمینم گهی.من خونه آقا جون دگهید قبرستون

با  لی ریسرعت داد. ام شیپرت کرد و به قدم ها شیبرا یدست شهاب

 انگشتانش

 لب گفت: ریضرب گرفت و ز نیسقف ماش یرو
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 پیاالغ و خوش ت ییجونمو به پات نندازم پسر دا ییدا ستمین لی ریام" 

 من.

 "دسته گل ارجمندها نیبسازم باا یچ نیتماشا کن. بب حاال

 لدای یشماره  دنیزنگ خورد.باد لشینشست که موبا نیماش داخل

 زد یپوزخند

 جواب داد: و

 خانم.شماره شوهرت فرق داره. یاشتباه گرفت_

 گرفته گفت: ییبا صدا لدای

 ...! توروخدا با شهاب حرف بزن و متقاعدش کن بمونه. من... ریام_

 را دردستش جابه جا کرد وگفت: یگوش ریام

و شهابو با  یداریبولدوزر برم یبابات اونجور یتا وقت یکن یفکر نم_

 آسفالت

آوردم.  ی. من بودم که حالشوخوب جا مادی، محاله کوتاه ب کنهیم یکی

 وجدانا

 افتاده ... رتونیگ ییایبا ح بچه
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 ...لیریام_ 

که  لدای شهیم تیشده؟ حال یامشب چه حال یدونی... مایوقانقار لیریام_

 یزنش

 ازت داره؟ یودلگرم تیتوقع حما و

 رو اعصابش رفت: لدای ی هیگر یصدا

 ذره فکر کن. هی نینکن. برو بش هیزر زر گر_

. مگه انتخاب شهاب بامن بود که حاال بتونم به  یشناس یتو بابامو نم_

 خاطر نگه

 اما شهابو دوست دارم. ریندارم ام یاریتالش کنم؟ من اخت داشتنش

کوزه آبشو بخور. ازنظر من به بذار در  تویدوست داشتن ماست نی! انیبب_

 حرف

سراغت.  ادیآدم لنگه خودت ب هی نیوبش ریگوش بده.طالق بگ بابات

 اقتیتول

 .یندار شهابو

 ...ریام یشعوریب یلیخ_
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 کن... هیقشنگ تر گر نی.برو بشیهرجور راحت_ 

 گفت: یرا قطع کرد و عصب یگوش

 زرزرو و رو اعصاب... خاک تو سرت شهاب... یدختره _

**** 

 کردم. خی....اون پنجره وامونده رو ببند،یال_

،  نهیبرگشت که طبق معمول مقابل آ وایپنجره را بست و سمت ش النا

 مشغول

 .بود

 دی... ببخشییسرما یدرست کنن. دختره  ی بگم برات کرس ُیخوایم_

 نازک

 !ینارنج

 یگفت .اتفاق نظرشان درمورد برنامه دوست داشتن "یشیا"باخنده  وایش

 مدرسه

 بامزه ومعروف یرا به همان موشها گریهم د یباعث شده بود ، گاه موشها
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 ششیکوچک آرا فیو از داخل کمد ، ک دیها صدا بزنند. النا خند یکودک 

 را

 و لب تخت نشست: برداشت

 حرارت اتو مو وسشوار هنوز سردته؟ نیباا_

 شانه اش انداخت: یرا صاف کرد و رو شیاز موها یتکه ا وایش

 خورهیبه ظهر آفتاب م دهیسرده.بعد نرس یلیخ نجایصبح ا ی.هواآره بابا_

 وسط

 .ینخ ایبپوشم  میدونم مانتو ضخ یسر آدم... حاال نم مغز

 .یاریاونو بپوش که گرمت شد درب یخوایکت بهاره دارم.م هیمن _

 حوصله بار اضافه بردن ، ندارم._

 سرما رو.غرم نزن. ایگرما رو تحمل کن  ایپس _

 رو ولش کن. دم دراز کجا رفت؟ نایا_

 :دیرا باال کش شیرا داخل بسته گذاشت و لب ها یشیپد آرا النا

 باهاش حرف نزدم. یلیخ شبی.من که از ددونمیچه م_
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 :دیرا جمع کرد و سمت او چرخ شیموها وایش 

 ؟ی... تو واقعا با ارسالن تموم کردیال گمیم_

را پشت گوشش  شیکوچکش نگاهش کرد و موها ی نهیآ یاز باال النا

 داد. با

 به طرفش رفت و کنارش نشست: وای،کارش را ادامه داد. ش "اوهوم" گفتن

 ...یخوا یخب گناه داره. نم یها ول یحق دار_

 بدم. حیموضوع تموم شده ، هزار بار توض هیحوصله ندارم درمورد  وایش_

اومده  نجایکه تاا نیزنه. هم یو ارسالن خالف حرف تورو م یرفتار ناز_

 یعنی

 دنبالته. هنوز

را ساده ومحکم پشت  شیرا جمع کرد و موها فشینگفت. ک یزیچ النا

 سرش

 او نگاه کرد وباز گفت: یاعتنا یبه رفتار ب وای. شبست

 مونه؟ یخودمون م نیبگم ! ب یزیچ هی_

 اگه درمورد ارسالنه..._
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حقشه. حرفم درمورد  یدلم براش سوخت ول نکهی. باایچیاونو که ه_ 

 . انگارهیناز

 .ومدهیشما دوتا بدش ن نیاز هم به هم خوردن ب یلیخ

 یتالش کرد منو متقاعد کنه اما خب طفل یلی. خوایمزخرف نگو ش_

 نتونست.

 .ستین شهیهم نین،نازنینازن نیا گمیمن که م_

 دلخوره. دیازدست من شا_

 ...یکه چقدر تو ساده و بدبخت یوا_

 شانه باال انداخت: النا

 .یکرد یقدر بزک،دوزک نم نیواال ا ستین تیاالن ساده مده.حال_

 هست؟ یک یباهاش قرار گذاشت شبیهمکارت که د نیا گمیم_

 خنده اش گرفت و گفت: النا

صابون به دلت  ؟یریکه سراغ اونو بگ یبافت سمونیهمه آسمون و ر نیا_

 نزن.

 .الوارهیع
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 و گفت: دیاش را درهم کش افهیق وایش 

 کردنت. دایهمکار پ نیتو هم باا یریبم_

آن  دنیآمد و باد رونیاز ب یبعد ناز قهیباخنده سر تکان داد . چند دق النا

 دو که

 رفتن بودن،گفت: ی آماده

 د؟یچقدر زود آماده شد_

 .میارگ قرار دار دونیساعت هشت تو م نکهیواسه ا_

 :دیپرس یجب و کنجکاوبا تع یناز

 ؟یبا ک_

 گفت: طنتیبا ش وایش

 ...یال یقایدوست ورف_

 رفت: شیو سمت لباس ها دیرا باال کش شیلب ها یناز

 ؟یال یدار رازمیمگه تو دوست تو ش_

 ؟یدونست ی.مث اسمش... نمهیجهان یال_
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 د؟یقرار دار یبا ک ینه ! جد_ 

 کاله نقاب دارش را داخل کوله اش گذاشت و گفت: النا

 !یفهم ی، م ینیبب_

 به النا گفت: یقیبر دانستن همراهان نکرد . فقط با نگاه دق یاصرار یناز

 .یکه بعدا با من قهر نکن ی.گفتم بدونادیخواد ب یارسالنم م_

 یکرد ب یاش ، سع یو دلخور یاعتراض کرد که النا با تمام ناراحت وایش

 الیخ

 :باشد

منو  ژنیباشم. نه هوا و اکس یکه مانع اومدن کس ستین میارث پدر_

 صاحب

 یباعث نشه که همه چ دوارمی. فقط امکنهینه جامو تنگ م شه،یم

 زهرمارمون

 .بشه

 رفت و درهمان حال گفت: رونیاما النا ب "یال"مستاصل گفت یناز

 گرمم شد. نجایمنتظرم.ا نییمن پا_
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اش کرد. تلفنش را برداشت  یبه ساعت مچ ینشست و نگاه یالب داخل 

 و مردد

دانست تماس گرفتنش درست است  یشهاب نگاه کرد. نم یشماره  به

 ! اولانهی

ساعت  میدانست بچه ها تا ن یبود وممکن بود هنوز خواب باشد، م صبح

 گرید

سر ساعت مقرر  دیبفرستد و بگو امیداد باز پ حی. ترجدیآ ینم نییپا هم

 اگر

،اما هنوز  ندیرا بب گهیخودشان را برسانند ،داخل پاسارگاد همد نتوانست

 امشیپ

 یافتاد. لبخند ب نیاسکر یشهاب رو یارسال نکرده بود که شماره  را

 اجازه رو

 نشست و جواب داد: لبش

 جناب ارجمند... ریصبحتون بخ_

 د؟یسرکارخانم. خواب که نبود ریصبح شما م بخ_
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شب قبل فرق  یبا سرزندگ یخسته بود و انگار کم یشهاب کم یصدا 

 داشت. به

 و گفت: اوردیخودش ن یرو

 .میاومدن رونیب ینه. اتفاقا آماده _

 همراهتونه؟ نیماش_

 .میهماهنگ کرد ینه. با تاکس_

 من هست. نینداره ،ماش یاگه واستون مورد_

 م؟یکنم.باعث مزاحمت نباش یخواهش م_

 ه؟یفقط تعدادتون کاف ؟یچه مزاحمت_

 .میسه نفر_

 .نمتونیب یپس م_

 میومقابل ارگ کر گهیساعت د کیارجمند... قرارمون باشه همون  یآقا_

 خان.

 .میفتیبعد راه ب میکن دنیاز اونجا د میخوا یم
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 . فعال خداحافظ...دیدون یهر طور صالح م_ 

بود  ردای. شهاب بدیرا قطع کرد . از داخل تراس به اتاق سر کش یگوش

 به یول

تخت  یزد و وارد اتاق شد. کنارش رو یآورد. پوزخند یخودش نم یرو

 نشست و

تخت دمر افتاده بود . سرش  یکه رو دیمحکم پشت کمر شهاب کوب یکی

 داخل

 سرش: یرو شیبود و دست ها بالش

 ساختم. افتیپاشو... پاشو که واست ض_

 باال آورد و خواب آلود گفت: یسرش را کم شهاب

 . حوصله ندارم.امیگفتم نم شبمید_

 .یدون ی،نه من. حاال خودت م یتوبهش قول داد_

 سرش را دوباره داخل بالش کرد و گفت: صالیبا است شهاب

 ؟یکشم که تو هم اضافه شد یم هی... کم ازدست بقریگندت بزنن ام_

 برد و گفت: کیسرش را نزد لیریام
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 ینم نویبخوره. مگه هم یتکون هیموضوع  نیا دنیبا فهم لدای دیشا_ 

 ؟یخوا

 گفت: یو عصب دیچرخ شهاب

 ساخت. شهیوقت نم چیبا خراب کردن ه_

 می. دلمون خواست برحهیتفر هیآقا جون  ؟یکن کاریچ یخوایمگه م_

 گردش

 ...یترکون یکه با دختره الو نم تیچه! وسط جمع ی. به کسیگرد رازیوش

 . و....ینداره تو انظار عموم تی... خوبیی،جایبرو توخلوت یبترکون یخواست

 ر؟یام یشیخفه م_

بهش  یتعهد گهید ومدهیتوخونه ات ن لدایتا  ینگفت شبیمگه خودت د_

 ؟یندار

 زدم،تو رو چرا جو گرفت؟ یزر هیبودم  یمن عصبان_

 شانه اش زد و بلند شد: یرو ریام

 مونیپش یگرفت که به حق تعال یجد دیمفتو با یوقتا حرفا یبعض_

 وکال یش
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 ...شهیم ریشه! پاشو د یجد 

 ....دیباخنده ازجا پر ریحواله اش کرد و ام یمشت شهاب

*** 

 نه؟ یگیشده، تو م شیمرگ هی یناز گمیمن م_

 .ادیمعذب بود ونخواست ب_

 به النا نگاه کرد: یشده ا زیر یبا چشمها وایش

 .ادیبگو بهش ب یزیچ هیو خجالت؟  یناز_

 .ادینداشت همراهمون ب ! به ما چه! اصال دوستدونمیچه م_

 ؟یستیاالن اصال ناراحت ن یعنی_

 نگاه کرد: وایرا تنگ کرد و به ش شیچشم ها النا

. مخ وایش ستین یکه هست ، معطل پس زده شدن کس یهرچ یناز_

 وبتویمع

 کن. درست
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 یج یظاهر شدن ارسالن از کانادا و ج هوی نی. اوبهیاون مخ توئه که مع_ 

 یباج

 یزد تیدار بود .ازاولشم بهت گفتم وخودتو به خر باهات بو یناز شدن

 ...یال

بحث  یبرا یلیاشتباه! االن دل ای ،درستیفکر کرد یتو درمورد هر چ_

 دوباره

 .نداره

 زد و گفت: شیموهایرا رو نکشیع وایش

 ومدی! چرا ن زبانی جناب ِ همکار ِ متاهل ِ و متعهد م ِنی! ایتو بگ یهر چ_

 پس؟

داره. منم  یبابا بنده خدا کار و زندگ ؟ینبود بهش ببند یا گهید زیچ _

 شبید

 زنگ زدم و... روقتید

باال  شیابرو یرا نگاه کرد وگوشه  لیحرفش ،تلفن زنگ خورد. موبا انیم

 رفت:
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 ...سییر یچه حالل زاده هم هست...! سالم آقا_ 

 شما؟ ییسبز ارگ هستم.کجا یسالم خانم. من مقابل فضا کیعل_

 :دیرا کش وایش یبلند شد و بازو النا

 .دمیو ند نتونیمحوطه، اما ماش نیتوهم_

 خانم روشن! نیماش دهیسف ایپرش_

او بلند  یشد و دستش را برا ادهیسرش را چرخاند و همزمان شهاب پ النا

 کرد.

 زد و با تکان سر جلو رفت.تلفن را قطع کرد که متعجب گفت: لبخند

 بار؟ نیچرا صداش فرق داشت ا نیا_

 شرکتتون پژو داره؟ سیی... ریال_

 باتعجب نگاهش کرد: النا

 مگه؟ هیآره خب.تازه اون دفعه چهارصدو پنج سوار بود.چ_

بنز سوار نشدن. توهم کال خر  ریز میدیشرکت د سییر یواال ما هرچ_

 یماه
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 .یکن یم دیص 

نگاه کنم بعدشم  نشیخوام زنش شم که به ماش یخفه شو.مگه م_

 شرکت تازه

 .متهیاندازه هم غن نیدوتا جوون تاهم هیبا سرما سیاست

 .یدیهم بهشون م یزیچ هیحقوق گرفتن  یبه تو باشه جا_

 بهشون زشته. میدیخفه شو .رس وایش_

گفت. شهاب سر خم کرد وبا  ریازهمان فاصله سالم داد و صبح بخ النا

 احترام

تر  قیلبخندش عم لیریام دنیرا داد. النا به محض نشستن و باد جوابش

 شد و

همسر شهاب بالفاصله  دنیو ند وایش یکرد. بعد از معرف یپرس احوال

 گفت:

 ارجمند پس خانمتون کجا هستن؟ یآقا_

 به او انداخت: ینگاه نهیو از آ دیکمربندش را کش شهاب

 .ادیاومد ونتونست ب شیپ یمتاسفانه مشکل_



 

284 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 گفت: هیحاش یالنا جمع شد و ب لبخند 

 من... امیپ اینکنه به خاطر تماس _

 نشد... یول ادینه.نه اصال... قراربود ب_

 در را گرفت وگفت: ی رهی،دستگ فتدیشهاب راه ب نکهیازا قبل

که اوضاع خانمتون  گهیروز د هی یقرارمون باشه برا دیپس اگه اجازه بد_

 هم

 تر بود. مساعد

به النا و  نهیخشک شد و نگاهش از داخل آ چییسو یشهاب رو دست

 لحن

 ریرا باز کرد . ام نیکرد و در ماش یعذر خواه ی... خصوصا وقتمحکمش

 کامال لی

 گفت: یمصلحت یو با سرفه ا برگشت

 اگه مشکلش حل شده بود دنبال ره،یگ یالنا خانم... االن شهاب تماس م_

 .میکرد یزیواسه امروز برنامه ر گهی. دمیر یم شونمیا

 ... "یبتمرگ سرجات ال"لب گفت ریالنا زد و ز یآرام به پهلو وایش
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 میکرد یکنسلش م دی. اگه گفته بودستیاصال درست ن ینجوریآخه ا_ 

 و گفت: دیعقب چرخ یکم شهاب

دفعه به هم خورد. حاال  هیبه تماس شما نداشت. برنامه  یربط دیباورکن_

 بازم هر

 .دیدون یخودتون صالح م طور

 بالفاصله حرف او را ادامه داد: لیریام

 خانم. دیارینه ن یلیخ ریکه در کار خ نهیصالحم درا_

 نیدرماش واینداشت اما با سقلمه دوباره ش یالنا مردد بود.حس خوب دل

 را بست

 به شهاب نگاه کرد: و

 شهی.انشاال مشکل حل مدیریبا خانمتون بگ گهیتماس د هیپس لطفا _

 .انیوم

 زد و سر خم کرد. یلبخند کمرنگ شهاب

که  رمیگیبه منزله. تماس م کی. همونجا نزدنیپمپ بنز میاول بر دیبا_

 میبر
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 .دنبالش 

کنارش گوشش  وایکه راه افتاد،ش نیلبخند زد و عقب نشست. ماش النا

 و دیچسب

 :گفت

 ه؟یک یکی نی... ایتوروحت ال_

 با اخم نگاهش کرد و گفت: النا

 سرجات واال ... نی. بشسمییر یکیاون _

 یتوشرکتشون واال نونتو آجر م یدی.منم جامساییر نیکوفتت شن ا_

 کنم.

 ؟یای.مخوانیم یآبدارچ_

 زد و گفت: یچشمک وایش

. من فکر کردم  یبا اون حقوق کم ساخت ستین خودیتوبگو دربون. ب_

 .یسوخت

 .ارمیحال ارسالنو جا م نا،خوبیاز ا یکیتو باشم امروز با  یجا

 داد و آرام گفت: رونینفسش را ب النا
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ماه از به هم زدنت با  هیبدبخت. بذار  ی دهیسرجات پسر ند نیبش_ 

 بگذره یکسر

 کن. ادیچشمات بره بعد دوباره روتو ز یسرخ و

نثارش کرد. شهاب داخل پمپ  "یلیبخ"نازک کرد و  یپشت چشم وایش

 نیبنز

 شد و کنارش رفت. ادهیهم دنبالش پ لی ریشد. ام ادهیو پ دیچیپ

 ها. ادیکه ب یزنگ بزن لدایبه  یخر نش_

 اش را درآورد و گفت: یگوش شهاب

 .امیببر جلو من االن م نویبزن وماش نیتوبنز_

 .نییبود پا ختهیزده بودم ر واریشهاب ...بقران اون همه حرف به د_

 ییناسزا رلبیز ریرفت. ام گاهیپا یاعتنا نکرد و به سمت خروج شهاب

 نثارش

 و مشغول شد.... کرد

 ایخاموش بود. دل به در یرا گرفت وباز گوش لدای یبار شماره  نیچندم

 زد و
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 شد: ادهیترمز زد وباز پ شیکنار پا ریمنزل عمو را گرفت.ام ی شماره 

 پشت فرمون. نیخودت بش_

. نگاه شهاب دیرامحکم به هم کوب نینشست و در ماش گریسمت د سپس

 سمت

 یبیلحظه مکث کرد. حس غر کیکرد.  رشیا غافلگبرگشت و نگاه الن او

 عیبود.سر

. تمرکزش را ازدست دیچیعمو درگوشش پ یرا برگرداند و صدا نگاهش

 داده بود

 ینیاما با سالم کردنش اوضاع خراب شد.هنوز سنگ کردیزودتر قطع م واال

 نگاه

 ، امروز آشنا بود؟... نقدری.چرا اکردیجوان راحس م دختر

 ؟ لدای دیبد ویگوش شهیم_

 ؟یفکراتو کرد_

 دور بزنم وباهاش حرف بزنم. هیبرم  خوامیعمو...! م_
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 ایبعد ب ریبگ متویاما اول تصم ستین ی،مشکل یدور بزن یبر یخوایم_ 

 ببرش.

 زدم. شبیمن حرفمو د_

 پس همون که گفتم._

 حرف بزنم. لدایبا دیلطفا اجازه بد_

 شی. چشم هاختیاعصابش را به هم ر دیچیبوق که درگوشش پ یصدا اما

 را

 نییراپا شهیش لی ریفشار داد. ام گرشیدست د انیرا م یو گوش بست

 داد

 :وگفت

 شد شهاب؟ یچ_

نگاه  ینیحرف پشت فرمان نشست و راه افتاد. باز هم سنگ یب شهاب

 دختر

 گریوتمام.ود دیآ ینم لدایگفت که  یمختصر حیآزارش داد. باتوض جوان

 یحرف
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 .نزد 

بار در  نینخست یکه انگار برا دیبه هم تن یافکار یطوالن ریآن مس تمام

 مقابل

 تیمرکز کی. دونگاه آشنا بایتکرار ریمس کیقرار گرفته اند. هم

 توجه.دودل و

 حسرت... کی

.چشم دیتاب یم میمستق دیوخم نبود . خورش چیپرپ یلیجاده خ ریمس

 یها

 یپناه برد .کاش م نکیع یاهیانوارش به پشت س ریتحت تاث شهاب

 نیدانست ا

که درست پشت  یقتیرا نشانش دهد.حق قتیحق کیخواهد  یم دیخورش

 سرش

حسرت بزرگ را بعد ازسالها به دنبال خود  کیکه  یبود. نشانه ا نشسته

 یم

 ...دیکش
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... درآن ساعت روز که یوحش یوگاه بیدارد. غر یبیغر یها یباز ایدن 

 قرار بود

. ستادیپابرجا ا یساله تکرار شود ،آسمان به شهادت تلخ یس خیتار کی

 بار نیا

 باهم آمد... یو تلخ یرحم یو ب غربت

*** 

کرد و باهر  یآثار قدمت دار و چندهزار ساله زوم م یمدام رو نشیدورب

 ک،یت

کوروش  یخیو تار میآورد. اطراف آرامگاه عظ یبه لب دختر جوان م لبخند

 بزرگ

کند.  یم دایبودن باهم معنا پ یرانیب انداختن و او باد به غبغ دنیچرخ

 آنقدر که

و به دور از تمدن امروز ، فقط قدرت و قدمت و اصل  ایاز دن یا گوشه

 رانیا
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بلند و  ی. ستونهایستیبا شیتا به رو یبدان یبودن را کوه یوپارس 

 تخت یپابرجا

 ایکه دن یو گلو صاف کن یو کف دست به هم بکوب یرا تماشا کن دیجمش

، 

ستونها ونقش  نی... اریام. ازنسل کوروش کب یرانیا کیکن .  میتماشا

 چند یها

تواند من و نسل  یم یدست رنج حضور پدران من است. چه کس هزارساله

 و

 بکشد؟... شیبه سو دیبشمارد و انگشت تهد ریرا حق خاکم

داند و  یم یرانیآن همه غرور جاودانه را فقط ا یکودکانه برا یها ذوق

 خاطره

آن  یوتماشا دیتخت جمش یپلکان چوب یرو یها دنیدو انیم شیها

 یعظمت ب

 !لیبد

 :دیرا شن دایغرولند ش یانداخت و صدا نییرا پا نشیدورب
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 .مینیبش قهیدو دق میبر ایبابا. ب یریگ یچقدر عکس م_ 

آنکه چشم از  یکج شده ، ب یو با سر ستادیا یسنگ ریش کینزد النا

 نوشته

 بردارد ،گفت: شیها

پرست  کتای خیبوده که درطول تار یتنها کشور رانیا یدون یم چیه_

 بوده؟

براق و پرذوق او  یداد و به چشم ها هیحائل شده تک ی شهیبه ش وایش

 نگاه کرد:

 خ؟یبه درس تار یدیباز چسب_

 ومرورشه. خیتار یتماشا حیتفر نیدرحال حاضر لذت بخش تر_

عقب رفت و النا با اخم  وایمحافظ مجموعه ، ش یاخطار گرفتن از سو با

 گفت:

 وا؟یکن ش کاریبهت بگن چ دیها با یهنوز مث بچه مدرسه ا_

 غر نزن خب. حوصله ام سر رفت._

 ؟یهست یک گهیحوصله ات سررفته؟ تود نجایواقعا ا_
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ذوق  گهیها د بهیکت نیو خوندن ا دنیشده برام. چندبار د یخب تکرار_ 

 نداره.

 مجموعه به راه افتاد. انیم یرا به او کرد وسمت کاخ هاپشتش  النا

 ندارم. یپس من باهات حرف_

 گذره بچه ها؟ یخوش م_

ارسالن متعجبش نکرد.  دنیو برگشت. د ستادیا یناز یصدا دنیباشن_

 خودش را

 نگاه کرد: یگفت و به ناز یریآماده کرده بود. روز بخ یهر حرف یبرا

 شدم. یم وونهید وایش یداشتم از دست غرغرا گهی. دیخوب شد اومد_

 معترض گفت: وایش

 ستونا باال بره! نیتا نوک ا خوادیاگه غر بهش نزنم م_

 شهیکه همه محافظت شده است و نم نایا وا؟یش یزنیم یچرا حرف الک_

 دست

 زد. بهشون
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 کیچه خبره و نزد نهیمن بود رفت باال تا بب یاز آتشکده پاسارگاد عمه _ 

 بود

 ،نه؟ فتهیب

 با تعجب گفت: یناز

 ؟یآره ال_

 وگفت: دیخند النا

ذوقو باور نکن.پام سر خورد فقط... کف  یخل و ب یدختره  یحرفا_

 کم هیکفشام 

 ...دیموقع خر کردمیدقت م دی. بازهیل

 داد: رونیباال داد ونفسش را ب ییابرو یناز

 نشده.مراقب باش. یزیباز خدارو شکر چ_

 لبخند زد و تشکر کرد. النا

 .شهیم کی.االن هوا تارمیریحداقل چندتاعکس باهم بگ میبر ایب_

 شه.ساعت تازه چهاره. کیکوتا هوا تار_
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 ...ری..! عصربخدیدار دیبازد یفقط تا ساعت پنج اجازه _ 

 نگاه همه طرفشان برگشت. النا با اخم گفت: لی ریجلو آمدن ام با

 قدر زود؟ نیچرا ا_

 وگفت: دیرا باال کش شیلب ها ریام

 مونهیرازیش یدوست داشتن یو محافظت دست هموطنا دیبازد اریاخت_

 .گهید

 وایدخترک زد که باعث خنده اش شد. ش یبرا یحرفش چشمک متعاقب

 گفت:

 !دیرازیخوبه خودتون اهل ش_

 کنم خانم. یافتخار م_

 گفت: النا

 !دیکه من متوجه شدم شما تهران ساکن نجوریا_

 گنیکه م ییوصلم . پدرم تهرانه اما از جا بایشهر ز نیمادرم به ااز طرف _

 طرف
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شهر تعلق  نیمام مطلقا به ا گمیبذار ازدواج کنم بعد م گهیبود؟ م ییکجا 

 .میدار

 بده مگه؟_

 .هیتفاهم خانوادگ ی جهینت نایا یبرمنکرش لعنت. همه _

 به اطراف انداخت و گفت: ینگاه النا

 .مینیب یارجمند و نم یآقا یراست_

 گم کرده. خیتار ونیخودشو م شونیا_

 برداشتند. یگریبه حساب د گرانیبود اما د هیکنا ریام حرف

 یاراده نگاهش کرد واخم ها ینگاه ارسالن را حس کرد. ب ینیسنگ النا

 درهمش

 را دردستش جابه جا کرد: نی. اعتنا نکرد و دوربدیراد

 فاده کنم.پس تا وقت هست من از فرصت است_

 .دیکنم.راحت باش یخواهش م_

 برداشت که ارسالن گفت: یقدم النا
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 .یال امیمنم باهات م_ 

نزد و راهش را ادامه  یاما حرف "وزهرمار یال"دیخواست بگو یدلش م النا

 داد.

از مسائل  یلیو باز خ دیند شیرا دنبال قدم ها یکردن نگاه دایپ کش

 پشت

 جاماند. سرش

 گذره؟ یخوش م_

 به ارسالن انداخت و گفت: ینگاه مین

 . اومدم که خوش بگذرونم.ادیز یلیخ_

 دیبه من که رس یول یختیهمکار برنامه ر ونیآقا نیدوروزه خوب باا_

 یگفت

 !یراحت باش یخوایم

رفت  ییآمد و سمت آرامگاه ها رونیبه او از محوطه ب یبا نگاه کوتاه النا

 که

 دستش را مشت کرد و دنبالش رفت: یکوه بود. ارسالن عصب برفراز
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 النا! یریگ ینم جهیکردن نت یبا قهر کردن و کم محل_ 

 مگه بچه ام باهات قهر کنم؟_

 :ستادیا شیشد و روبه رو متوقف

 یمرافعه ها نیو ا یبود تموم شد.اسمشو قهر و لجباز یارسالن! هرچ_

 بچگونه

 . باشه؟نذار

 برات راحت بود؟ نقدریا_

عمر به خاطر هر  هیخوام  یراحتش کردم چون نم یولنه! راحت نبود _

 که یقدم

 که قراره بشنوم تبرئه کنم. ییبه تو جواب بدم وخودمو از تهمتا دارمیم بر

 تر از قبل است: یبود که ارسالن عصب معلوم

کردم وبابتش عذر  یرفتار ناپسند هی صالیواست یمن تو اوج ناراحت_

 خوامیم

 ...اما
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مردد شدم ارسالن و  ممیتو تصم یشرط بند اهل دمیشن یمن وقت_ 

 رفتارت روز

شناسمت. عالقه امون به همم اونقدر  یباعث شد بفهمم کال نم بعدش

 تند و

 ینامزد هینبود که باعث بشه عقلمو بسوزونه. فرض کن  یشیوآت گداخته

 بود وبه

 .نیخورد.هم هم

 .ستین یگیکه تو م یسادگ نیبه ا_

 گفت: یبا لحن محکم النا

 ساده تره. نمیازا_

 النا..._

 لطفا روزمو خراب نکن ارسالن..._

نثارش کرد و راهش را رفت.  " یلعنت"رلبیرا تند کرد. ز شیها قدم

 نفسش
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 چینگاه کرد.ه نیینشست و به پا یتخته سنگ یرو ریمس ی.باالگرفت 

 کدوم از

 میمستق یکه قدم زنان وبا نگاه دینفر راد کی. فقط دید یها را نم بچه

 به او باال

 که مقصد ییآرامگاه ها ی. ته دلش خواست مقصدش به جادیآ یم

مرد  نیبود،خودش باشد. خودش هم در شناختن ا دکنندگانیبازد

 که یلیوتما

 داشت ، مانده ودرتعجب بود! وجود

 :دیو بالبخند پرس ستادیالنا ا کینزد شهاب

 د؟یخسته شد_

 ازش دل کند. شهینم داره که تیجذاب نقدریجا ا نیاما ا یکم هی_

 و گفت: دیشهاب به اطراف چرخ نگاه

 بازم برام جذابه. یاز ده ها بار اومدم ول شتریب نکهیمن با ا_

 بلند شد و گفت: النا

 حرفتونو بشنوه. نیا دیبا وایش_
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 چطور؟_ 

 .کنهیم تیو ذوق کردن کفا دنید کباریداره  دنیعق _

 باالتره. نجای. ارزش استیبحث ذوق کردن و گردش ن_

 .میا دهیکامال هم عق_

 نجا؟یا یایباره م نیاول_

 سرش برداشت: یهم راه افتادند و النا کالهش را ازرو کنار

 یوقت نشد. جا چیاما خب ه امیب نایدوست داشتم زودتر از ا یلیبله. خ_

 ایآر

 .یخال

 ا؟یآر_

 برادرمه._

 شهاب باال رفت: یابرو

 لحظه ذهنم رفت سمت همراهتون. هی_

 وگفت: اوردیخودش ن یشهاب به رو یبا تعجب نگاهش کرد ول النا
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 .گذرهیبهتون خوش م شتریبعد باخانواده ب یانشاال دفعه _ 

 !میهم با خانم شما همراه بش کباریاگه قسمت بشه تا زمان رفتن _

نداره. خصوصا که  یخیبه مکان تار یمثل دوست شما عالقه ا لدای_

 چندبار هم

 شده. یوبراش تکرار میاومد باهم

فکرو  نیبودن ا یخیسفر تار کی یقطعا اگر مثل ما دائم در تالش برا_

 ینم

 .کردن

 دنیخند نیا یو باز آن حس قلقلک سراغ النا رفت. حت دیخند شهاب

 هم آشنا

 .بود

 بوده. یانگار تور جهانگرد نیزن یحرف م یجور هی_

 باوجود مادرم کمترم نبود._

 تن؟مخالف مسافرتاتون هس_

 دوست نداره. رازوینه. فکرکنم کال ش_



 

304 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 النا متوجه شود ، گفت: نکهیلحظه مکث کرد اما قبل ازا کی شهاب 

 ازش ندارن. یخوب یخاطره  دیشا_

 ...دیشا_

 شهاب نگاه کرد و گفت: مرخین به

 کنه؟ یاداره م انیکاو یشرکتو آقا ای دیساکن تهران ش دیشما قصد دار_

 به او گفت: یبانگاه کوتاه شهاب

 .میکن یتهران. به قول معروف کوچ م رمیم گهیدوروز د_

 ست؟یخانم سخت ن لدای یبرا_

تا زمان  مونهیخب فعال کنار خانوادش م یسخت که هست ول_

 ازدواجمون.

 باتعجب گفت: النا

 د؟یمگه ازدواج نکرد_

مرد  نیا یازحد داشت در زندگ شی.بدیکه زد خجالت کش یحرف از

 کنکاش
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 خاطر بالفاصله گفت: نی.به همکردیم 

 کردم. یاز حد کنجکاو شی.انگار بخوامیعذر م_

 زد : یلبخند کمرنگ شهاب

 .میفعال عقد کرد_

 سخت تره . یلیکه خ ینجوریا_

 کرد که شهاب با خنده گفت: ینگاه شهاب مجددا عذرخواه با

. انگار دیپله ها مراقب باش نی. روامیدون یدرعوض قدر همو بهتر م_

 کفشاتون

 نبود. مناسب

 جلوتر راه افتاد... یالنا محو شد و شهاب کم لبخند

 یگرید یزدند و حواس النا جا یبود.بچه ها باهم حرف م ریدرگ فکرش

 یبود. رو

 پا گذاشت که ارسالن کنارش آمد: یپلکان چوب نیآخر

ارزش  یالنا. گشت وگذار با دوتا آدم ب ینکن یمنو عصب شتریبهتره ب_

 هفقط فاصل
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 کنه. یم شتریب امونو 

بزند ، آن  یحرف نکهیاما قبل ازا دیبه خودش آمد و سمتش چرخ النا

 و زیکفش ل

بتواند خودش را کنترل  نکهیلب پله کار خودش را کرد. قبل ازا ستادنیا

 کند ،

باعث شد کال معلق شود  یگریشخص د یباز اطراف وخوردن تنه  یفضا

 و ...

. کردیاطراف را پر نم یسنگ یها وارهیکرد اگر آن د ینم دشیتهد یخطر

 تنها

 یاش بود و صداها قهیدر کنار شق یریماند درد نفس گ ادشیکه  یزیچ

 گنگ...

 "...ایآر"دیکش غیدرسرش ج ییصدا اما

**** 

 نفس شدنها... یها... ب دنیشب... ترس... دلهره... هراس... دو یکیتار
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 یکه کجا فرو م دیرا جا گذاشت و ند فشیتن نح ییرسوا یکجا روزگار 

 زد؟یر

سهم  نی... همشیآوار آرزوها انیآواره م کیخواست ستون باشد نه  یم

 کوچک

 شد؟ی؟ چه کم م شدیگذاشت و تمام م یم یباق شیبرا ایدن را

 انی. جسم کوچک و گرشدیوحشت تکرار م نیباربود که ا نیچندم یبرا

 ، هق

 خواست و ... یبهانه م کیقلبها را فقط به  نیکه تپش ا یا نهیس هق

که  یو قدرت چهیدر کیوباز شدن  دیکه کش ییا،دردهایورو شدن دن ریز

 تمام

اش بسته  یکمر به نابود شیو آدم ها ای.دن دیاش را از آغوشش کش بهانه

 بود .

 که فضا را شکافت: یغیو ج شیاشک ها دنیخون و غلت یسرخ

 "...ایآر"

**** 
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را گرفت  شیمحسن محکم شانه ها ".ایآر"دیکش ادیلمس شانه اش فر با 

 و

 :گفت

 ... منم..میآروم مر_

 ترس خورده اش سمت او برگشت و وحشت زده گفت: نگاه

 .نییافتاد پا ای... آرایآر_

 هم گذاشت : یپلک رو محسن

 حرف زدم.خوب بود.نگران نباش. شیساعت پ مین ایبا آر_

 هیدر آغوش اوشکست. دست به کتف محسن انداخت و گر میمر بغض

 کرد:

 شه؟یکابوس تموم نم نیچرا ا_

نوازشگر محسن ،اصرار بر آرام کردن او  یدست ها شهیهم برخالف

 نداشت. چرا

 :دیشانه اش را گرفت و دست به صورت او کش که

 که همه اش خوابه. یدون یم ؟ینگران نباش. االن بهتر_
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 تکان داد و لبش را به دندان گرفت. یسر میمر 

 یکابوس که بخاطرش ؛ همه  هیخواب تلخ وپردرد...  هیآره خوابه. _

 ام به یزندگ

 رفت. خواب

 و گفت: دیاوکش یدست به موها محسن

 .گمیم یچ نی. گوش کن ببمیآروم باش مر_

 او پنهان کرد: سیخ ینگاهش کرد ومحسن نگاهش را ازچشمها میمر

 زود اومدم. نیبرم سفر. واسه هم دیاومده که با شیپ یمشکل هی_

انداخته  هیامروزش هم سا یآن کابوس رو یها یاهیخورد .س یتکان میمر

 بود.

 کرد. زمزمه کرد: ریبهت وترس گ انیم

 سفر؟ کجا؟_

نگاهش کرد. اصال  میتخت بلند شد و سمت کمد رفت. مر یاز رو محسن

 ینم
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او چه زمان به خانه آمده و دوش گرفته که حاال مشغول لباس  دانست 

 دنیپوش

 ..!.است

 نیبه ساعت کرد.هفت غروب بود. ا یتنش کنار زد و نگاه یرا از رو پتو

 که یخواب

همه  نیساعت از شب! ا نیاز سالها به سراغش آمد ! آن هم درا پس

 دلشوره!

 ...ای... آرایو ...آر یناگهان سفر

 رونیکرد. مثل همان روز که النا از مدرسه ب یقراریاش ب نهیدرس نفس

 رفت .

 یبه شوخ ایکه دوستان آر ی. مثل روزدید بیآس شیخورد و مچ پا نیزم

 از

از  یلی. مثل خدید بیآس شیاستفاده کردند و بازو یساچمه ا تفنگ

 یروزها

 را درگوش وذهنش تکرار کرد. غیج نیخراش ا کی یکه حت گرید
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بار خواست بازهم خود را به خواب بزند.حال بچه ها خوب بود. اسم  نیا 

 آن شهر

 ها بود. ینا آرام نیتمام ا لیدل

. دیدزد یرا از او م شی. هنوز هم چشمهاستادیرفت و کنار محسن ا جلو

 آرام

 گفت: وگرفته

 ه؟یسفرت کار_

 که یگذاشت و با عجله ا زیم یرا رو فشیبه او ک یبانگاه کوتاه محسن

 ، مدارکش را چک کرد،کوتاه پاسخ داد: خوردیبه چشم م شیرکارهاد

 .گردمیآره. زود برم_

 ؟یریکجا م_

 .گردمیاصفهان. تا فردا برم_

دانست  یکدام از بچه ها نبودند . م چینشست. ه میبه دل مر ایدن غم

 اوضاعش

 گفت: یدی. با ناامزدیر یبه هم م شتریب
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 ام؟یامکانش هست که منم ب_ 

نگاهش کرد. تازه  ب،یعج یو با حال دیلحظه دست از کار کش کی محسن

 میمر

 . جلوتر رفت و گفت:دیاو راد یپنهان شده در چشمها ترس

 شده؟ یزیچ_

 بالفاصله سر برگرداند و گفت: محسن

 .میریبعد م یمتاسفانه.انشاال مرتبه  شهینه! نم_

را جواب  یفرار کرد و گوش میبه مر حیزنگ خوردن تلفنش از بند توض با

 داد:

 ؟یمحب یشد آقا یچ_

، دو ساعت  رازیساعت پرواز واسه ش نیتر کیواال من تالشمو کردم.نزد_

 گهید

 .است

 وباز شما... هیاتیاز ساعت پنج من به شما گفتم که عجله دارم.موضوع ح_
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بلند  یآمد.صدا رازیتکرار شد.باز اسم ش میدرگوش مر غیباز آن ج انگار 

 یمحب

جلو رفت ودرست مقابل محسن  میکارخودش را کرد. مر یگوش پشت

 تا ستادیا

 شود: خکوبیصورتش م یاو رو یچشمها

 محسن؟ یواسه چ رازیش_

 میمر یبا زمزمه  شیچشم ها یاز دست محسن سر خورد و نگران یگوش

 لو

 .رفت

 النا..._

وحشت زده او را نگاه کند، دل ِ دلواپس خودش  یدانست چشم ها ینم

 را

 جواب مرد پشت خط را بدهد. دست باال گرفت و آرام گفت: ای ابدیدر

 بهت. دمیم حیتوض_

 از پشت تلفن گفت: یمحب
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 روشن برنامه ها رو سامان دادم و... یآقا_ 

 صورتش گذاشت و لب تخت نشست. محسن آرام گفت: یدست رو میمر

 .ادی... خانمم همراهم میمحب یآقا دیریبگ طیدوتا بل_

نبود.  جایصورتش نشست. تکرار آن کابوس ب یرو میلرزان مر یها دست

 آن

آن شهر بازهم دامنش را گرفت... پژواک آن  نیدروغ نبود. نفر کابوس

 و غیج

 لرزاند. امتحانش تمام نشده بود... یرا م شیایهنوز هم دن یفروپاش

*** 

آمد ، تلفنش را قطع کرد .جلو رفت و  رونیشهاب که ب دنیبا د لی ریام

 نگران

 :دیپرس

 شد؟ یچ_

 کالفه و خسته گفت: شهاب

 .هیرعادیغ ومدنشیبهوش ن نیاما ا ستین یخطر گهیواال دکتر م_
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خورد  نیدختر زم نیکه سر ا یبخاطر شدت ضربه است. اون جور دیشا_ 

 مخ منم

گذشته پس  ریبه حال خودش! دکترم که ازاول گفت بخ یگرفت ، وا درد

 نگران

 .نباش

را درهم فرو  شینشست. دست ها مکتین یتکان داد و رو یسر شهاب

 کرد و

 مارستانیب یسنگ یگذاشت. به روبه رو و نما شیزانوها یرا رو آرنجش

 رهیخ

 کنارش نشست و گفت: لی ری. ام شد

 انه؟یبه خانواده اش خبر دادن _

و دکتر  مارستانیب میدیمن به دوستش گفتم، انگار همون موقع که رس_

 اومد

 .انیپرواز ب نیسرش به پدرش خبر دادن. قراربوده بااول یباال
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شهاب زنگ خورد. تلفن را به  یتکان داد و دوباره گوش یسر لی ریام 

 طرفش

 و گفت: گرفت

 ؟یدیآقا جونه. جواب نم_

را روشن کرد ،  یرا گرفت. تا گوش یکرد وگوش ریبه ام ینگاه شهاب

 یصدا

 آمد: رمردیپ یعصب

خونه  یایم یشیخاک بسه شهاب. پام ریم رفت زبار آبروم با جوون هی_

 واال به

 بابات قسم ... خاک

 سالم آقا جون..._

 تر از قبل گفت: یگرفت و عصب ینفس رمردیپ

خونه  یایحاال م نیواسه بعد. هم یذاریسالم وسالمتتو م_

 ؟یدیشهاب.شن
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خسته و  شیبرد وبلند شد. قدم ها شیموها انیکالفه دست م شهاب 

 طول یعصب

 :مودیرا پ محوطه

برم تهران. االن  خوامیآقاجون... من قبال با شما صحبت کردم.گفتم م_

 هم باور

 .ستیبحث ن یبرا یوقت مناسب دیکن

 کنم. ی. حرفمو برات تکرار نم یرازیالدنگ هنوز تو ش یتو با اون پسره _

 و با تحکم گفت: ستادیا

 نیا یبه حد کاف. ستیبه تکرار شدن حرف شما و تالش تازه ن اجیاحت_

 همه سال

 .رمیبگ میخودم تصم یخودم برا دیاجازه بد گهیزحمت دادم،د بهتون

 ؟یبر یکدوم جهنم یخوایم_

 .گرانیکه خودم صاحبش باشم ، نه گناه د یجهنم_

 گرفت وگفت: یآزارش داد. نفس رمردیپ سکوت
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مدت به حال خودم باشم. خسته شدم.  هی دیببخش آقا جون اما بذار_ 

 ینم گهید

 هنوز داغش رو دلته خسته شدم. یگی. به همون خاک بابا قسم که مکشم

 پسر! یخوام تو هم ازدستم بر ینم_

هوا محکم به مرد  یاز پشت سر ب یهم افتاد . کس یشهاب رو یپلکها

 جوان

 زده رتیرفت.ح یاز دستش افتاد و هرتکه اش به گوشه ا یزد.گوش ضربه

لحظه زمان  کی. ستادیقدم عقب تر و دست بر دهان ا کی. زن  برگشت

 متوقف

 اتفاق کجا افتاده بود؟ کجا خوانده بود؟ کجا؟... نی.اشد

 .میجوون . ما عجله دار خوامیعذر م_

 خودش آمد ونگاه از زن برداشت: به

 .ستادمیا یراه م انیم دیکنم.من نبا یخواهش م_

 بحث را جمع کرد و دست زن راگرفت: عیتشکر کرد. سر انسالیم مرد

 ومدهین شیبراش پ ی. انشاال که مشکلزمیکنم آروم عز یخواهش م_
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 اراده گفت: یمرتبه ب کیاش را بردارد . یخم شده بود گوش شهاب 

 روشن... یآقا_

گره شده شهاب باز شد.پس اشتباه نکرد.  ی. ابروهاستادیمتعجب ا محسن

 لیدل

 برد: شیفت و دست پبود.جلو ر نیهم یآشنا نگاه

خانمتون به دخترتون  یاشتباه نکرده باشم. از شباهت چهره  دوارمیام_

 متوجه

 !دیاحتماال پدرومادر النا خانم هست شدم

 عجله داشت اما دست او رافشرد و گفت: محسن

 د؟یبله. از دوستان النا هست_

 .دیبله. ماجرا مفصله. اما حال دخترتون خوبه.نگران نباش بایتقر_

 حس گفت: یب ییبا صدا میمر

 د؟یستیارجمند ن یشما آقا_

 زد: ینبود. شهاب لبخند کمرنگ ایدن یشباهت با باز یچشم ها ب یباز
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 بله._ 

 .نمیزودتر النا رو بب دی.من با خوامیعذر م_

کوتاه  یقدم تند کرد. محسن با نگاه مارستانیچشم بست و سمت ب میمر

 به

 ،مجددا دستش را فشرد وگفت: شهاب

 نگرانه دخترمونه. یلی.همسرم خستین یفرصت مناسب_

 فورا سرتکان داد: شهاب

 .دییکنم. بفرما یدرک م_

 یرفت. شهاب گوش میمر یتند درپ ییتشکر کرد و باقدم ها محسن

 یمتالش

 آرام گفت: لیریام دنیبرداشت. بارس نیزم یرا ازرو شده

 .ستیدرست ن شتری. موندنمون بمیما بر گهیبهتره د_

 شه؟یم یچ فشیتکل مینیصبرکن بب_

 .ازاون بپرس.یدوستشو گرفت یتوکه شماره _
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او خورد و دنبالش راه افتاد.شهاب  یخنده اش را با چشم غره  لی ریام 

 یایدردن

اما  کردیقصه را درگوشش زمزمه م کیناخوداگاهش  ریبود. ضم یگرید

 یاز صدا

 .دیفهم ینم یزیچ گنگش

 آشنا بود... ینشان کیهنوز دنبال  مارستانیآن ب اطیدرح

*** 

بود. انگار دور تا دورش  ی مخزن خنث ِکیاطراف ، مثل  یخاکستر یفضا

 را

 زیچ چیبود که ه بیهم نداشت. عج ییهوا چیبلند گرفته و ه یوارهاید

 بخاطر

. فقط دیفهم یداشت و نه حالش را م ی.نه گذشته در ذهنش راهنداشت

 درآن

نبود.سردرگم نبود. فقط  جیدرک معلق بود.گ رقابلیغ یوخلسه  حالت

 فراموش
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از پشت سر  ی. کسستادیبودکه ا ییبود واال هدف درست همان جا کرده 

 شیصدا

مرد ِ  کیاز یخاکستر یهاله  کی.برگشت.بازهم دی.اسمش را شنزد

 آشنا... چشم

پژواک وار  شیراتنگ کرد.دست مرد به سمتش دراز شد وصدا شیها

 درفضا

 ".ای:دنبالم ب"دیچیپ

 کیقدم ختم شد. کی،دنبالش راه افتاد.تمام راه به  عیحرف و مط یب

 گورستان

اراده  یباز گشت. ب شیبود. حس ها شیو سه قبر درست مقابل پا سرد

 یقدم

ماند. صدا درست کنار  رهیخ اهیس یرفت و نگاهش به سنگ ها عقب

 گوشش

 کرد زمزمه

 اف.قبر وبشک نیا یینجایبشکاف.حاال که ا_
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 "تو..."چرخاند.نفسش بند آمد. زمزمه کرد  سر 

 "ش؟یخوایمگه نم"دیکش گری.دلخور انگشت سمت ددیخند مرد

 ی هیسنگ قبر خورد تمام تنش را لرزاند. سا انیکه م یا شهیت یصدا

 کی یآشنا

تحمل دوره  رقابلیغ یصدا آشناتر بود. حرارت کیتر آمد.  کینزد جوان

 اش

 "یی:رسوا"کلمه پر شد کیفضا از  ی.همه کرد

 کرد: هینفس زد و گر نفس

 ...رشیازم نگ_

 سر تکان داد. مرد

 ... ی. بد کرد یبدکرد_

آمد.  یم گرید یا هیگر یسنگ قبر صدا قیعم اریش انیکرد . ازم پشت

 تن خسته

مثل طوفان دورش را گرفت.انگار  ییسنگ افتاد. کاغذها یرو اش

 سنگسارش
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 نداشت.... قتیکردند. نه! حق یم 

**** 

بود. صداها هنوز درسرش  سیکه باز شد ، تنش از عرق خ شیها چشم

 تکرار

 یدانست چه کس یگم کرد. نم شی. آن جوان را در پس ترس هاشدیم

 بود اما

بغض  هیالنا... شب یها هیالنا را خوب به خاطر داشت. گر یها هیگر یصدا

 یها

اش گذاشت  نهیس یبود. آه از نهادش بر آمد.دست رو هیشب سا مهین

 وزمزمه

 :کرد

من  ای.کاش از اول خوردیبهت گره نم میوقت زندگ چی.. کاش ههیسا_

 مرده بودم

 ...اتوی

 گفت: هیگرفت و با گر سرباال
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 نجاتم بده. ایخدا_ 

 نیدانست پابه ا یرا فشار داد. م شیگفتند. بغض گلو ی. اذان صبح را م

 شهر

 ای.تمام دنگرددیبازم هیگردد. اسم سا یباز م شی،کابوس ها دبگذار

 هماهنگ

سجاده فرود  ینحس تکرار شوند. سرش رو یبودند تا باز آن روزها شده

 آمد و

 ..."العفو یاله"کرد زمزمه

**** 

 اراده و بغض آلود گفت: یکه باز شد ، ب شیها چشم

 مامان..._

سرش  ینشست و باال شیدست ها یرو میمر یآشنا یدست ها بالفاصله

 :ستادیا

 زم؟یعز یخوایم یجون دلم.چ_

 صورتش سر خورد: یهم گذاشت و انگشتان مادر رو یرا رو شیها چشم
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 .دمی فکر کردم مردم. خوابشو د ُ_ 

 :دیاش را بوس یشانیخم شد و پ میمر

 حرفو نزن. نیا گهیخدانکنه.د_

 آب دهانش را قورت درد.دهانش تلخ وگس شده بود. النا

اسم  یبه جا یول دمیاون لحظه فقط به تو فکرکردم.مامان صداتم شن__

 ایمن آر

 .یصدا کرد رو

نگاهش کرد.النا بالبخند نگاهش  یداد وبا ناباور ستیحکم ا میمر قلب

 کرد:

 .یدوسش دار شتریحاال مطمئن شدم ازمن ب_

 زد و دلخور گفت: یپلک میمر

تاچشمات باز  دمیذاب کشدوازده ساعت ع نیا یلوس نشو النا.به حدکاف_

 شد

 .دختر

 مرطوب مادر زل زد و زمزمه کرد: یبه چشمها النا
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 دوستت دارم؟ یلیخ یدونیم_ 

 .خم شد و او را درآغوش گرفت.دیچک میمر اشک

ازعمرمن کم  فتهی. خط رودستتون بدیمن شد یزندگ یهمه  ایتو وآر_

 !شهیم

 کرد: طنتیوش دیاورا بوس سیخ یگونه  النا

 ؟یچ پس بابام_

 به النا نگاه کرد و صادقانه گفت: میمر

 کرد. یواال منو تحمل نم استیهمسر دن نیبابات بهتر_

 معترض گفت: النا

. بذار کنهیو تواضعت آدمو خجالت زده م اتیصبور نیا شهیمامان هم_

 کم هی

 .رمیبابام اعتراف بگ واسه

 ؟یدار یحالت هم دست بر نم نیتوا_

 کرد: یکم جان یخنده  النا
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 بلکه زودتر مرخصم کنن. ارمیدرم یپرو باز_ 

راحت شه  الشیو اسکن ها خ شای.دکتر گفت از آزمایشیمرخص م_

 خونه. میریم

 م؟یبمون نجایچندروز ا شهیحاال نم_

 اعتراض کرد: میمر

 به فکر حالت باش النا._

 زیخ میپدرش ن دنیبه در اتاق خورد ومحسن وارد شد.النا باد یا ضربه

 شد و

 زد: لبخند

 .نجایترفند تونستم بکشمتون ا هیباالخره با_

 وگفت: ستادیتخت ا گریسمت د محسن

 دخترم؟ یبهتر_

 بابا؟ میریم ی.کشمینم نیبهتر ازا_

 . متیببر میتون یوم یدکتر گفت فردا مرخص_
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 النا دوباره درخواستش را مطرح کند ، فورا گفت: نکهیقبل ازا میمر 

 ؟یخبر دار ایخب خداروشکر. از آر_

 .رازیاونم برسه ش گهیفکرکنم تا دوساعت د_

 گرد شد: میمر یها چشم

 ؟یچ یعنی_

شده از  یشده؛ زنگ زد گفت باهرترفند یچ دهیانگار از حاج خانم شن_

 نفوذ

پادگان  واریرد کنن واال از د یاستفاده کنم و براش مرخص یعیرف سرهنگ

 ادیم

 .باال

 النا نگاه کرد وبالبخندگفت: به

 !یشناس یکشتم که مبرادر سر_

 .میمون یم نجایشترایدوروز ب ادیبهتر بابا.ب_

 نگاهش را برگرداند وگفت: میبرگشت که مر میمحسن سمت مر نگاه
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 .امیوب رونیوقت اذانه. من برم ب_ 

 :دیالنا راشن یبرود ، صدا رونیب نکهیازا قبل

 مامان... یجون ال_

 در رابست ونفس بغض دارش را رها کرد.زمزمه کرد: میمر

 نیخودت منو توا یگوشیبه خاطر باز یخوایکه م یدون یم یتو چ_

 جهنم نگه

 دخترکم. یدار

 کیگذشت  یقفس بود. هرلحظه که م هیاش شب یشهر باتمام بزرگ نیا

 نام،

که هنوز هم  یی.درد از زخم هاشدیم یتداع شیخاطره و درد برا هزاران

 تازه

متوقفش  ییسالن رفت که صدا ی.بغضش را پس زد .به سمت انتهابود

 کرد.

 یسراغ دلش آمد. حس بیحس عج کیشهاب ،دوباره  دنیوباد برگشت

 که قصد.
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با تمام  میرفت. مر شیگفت وپ یریکردنش را داشت. شهاب روزبخ وانهید 

 خود

را  شیحس تازه، دست وپا کینوجوان،مقابل  یاش مثل دخترها یدار

 گم کرد.

فضا را ازآن  یبا گفتن خوشامد میتر شد اما مر قیدق یشهاب کم نگاه

 حالت

احساس  نیکرد. کم از دست ا ییواوراسمت اتاق راهنما دیکش رونیب

 سرکش

و سمت او  ستادیبود که باز فعال شده بود. شهاب مقابل در ا دهینکش

 برگشت:

 گهیدوساعد د یکیکه بدموقع مزاحم شدم خانم روشن. خوامیعذرم_

 هیراه

 از النا خانم داشته باشم. یاحوالپرس هی.گفتم قبل از رفتن تهرانم

 شده. داریداخل اتاق. النا هم تازه ب دیی.بفرمادیلطف کرد_

 سالن برگشت که باز شهاب گفت: یرابازکرد وخودش سمت انتها دراتاق
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 .دیارینم فیشما تشر_ 

 زد وگفت: یلبخند زورک میمر

 .گردمی.برمخوامینمازه.عذر موقت _

نگاه دستپاچه اش را برداشت و دور شد.نگاه  میلبخندزد و مر شهاب

 شهاب

. به دیآب به صورتش پاش یمشت سیداخل سرو میزن رفت. مر دنبال

 ریتصو

 دیتبع یزندگ کیکه به  یدل ینگاه کرد. برا نهیداخل آ خودش

 شد،سرخوردن

 فرجام ممنوعه. کینبود. خصوصا  یفرجام چیحبس ابد ه یبود. برا اشتباه

 و بابغض و تشر گفت: دیپاش نهیآب به آ یمشت

 ...یستین شیسال پ یس میمر گهیخجالت بکش زن.تود_

**** 

به النا نگاه  یمختصر ی،دست محسن رافشرد و پس از احوال پرس شهاب

 کرد
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 :وگفت 

 نگران شدن خانم روشن. خداروشکر که حالتون خوبه. یهمه حساب_

 تشکر کرد وگفت: النا

حادثه  هیمنتظر  دیکه در هر قرار تازه باشما ، با دمیمهم رس جهینت هیبه _

 دیجد

 .باشم

 :دیدرهم کش یرا به شوخ شیابروها شهاب

 فسخ قرارداد؟ یباشه برا یقراره بهونه ا_

 :دیخند النا

 جمع کنم که سپر بال نباشم. شتریبه بعد حواسمو ب نیازا دی. بارینه خ_

 سرخم کرد و گفت: شهاب

 خانم؟ میداشت_

اراده  یدخترک ب نیمتفاوت ودلنش تیالنا تکرار شد. شخص ی خنده

 حواس
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را  تشی، قدرت شخص یبود. درهر حالت دهیرا سمت خود کش شهاب 

 نیدرع

داشتن  طنتیحال و ناز نکردن و ش نی. درادیکش یبه رخ م ظرافتش

 شیبرا

 یو آن همه دست وپا زدن را برا لدایداشت و جذاب بود. ناخوداگاه  یتازگ

 بود. لیریحق با ام دیبخاطر آورد و لبخندش جمع شد. شا حفظش

 رفت وگفت: شیپ محسن

که قراره النا مشغول  یشرکت تیریشب قبل از رفتنتون متوجه شدم ، مد_

 بشه

شد تا زودتر باهاتون آشنا  ی، بهانه وفرصت یسفر اجبار نی. اباشماست

 .میبش

که لبخند به لبش  دادیم ینگاه کرد.حرفش هزاران معنبه محسن  شهاب

 آورد:

 کیاتفاقات رو به فال ن دیبا م،ی دلهره آور روز قبل بگذر ِیازحادثه _

 گرفت. اگر
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 هست من درخدمتتون هستم. یسوال 

کالم او خوشش آمد و دستش را لب تخت  نانیاز قدرت و اطم محسن

 النا

 . آسوده ترگفت: گذاشت

 ییآشنا یجناب ارجمند. فرصت هم برا ستیبه استخاره ن یحاجت_

 هست.

 حتما. باعث افتخاره._

صورتش افتاد.  ی، رو شیاز موها ی. تکه ادیخودش را باال کش یکم النا

 نگاه

 تیکرد. معصوم ریدرخشانش گ یاو وچشم ها یمو یتارها انی،م شهاب

 نیا

 یهم نمبه مادرش داشت. خودش  ینظر شباهت وافر کیها در چشم

 دانست ،

وحضور  یگردد. هرزمان با او روبرو شد،دلش همراه یم یزیچه چ دنبال

 را لدای
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 یبه خودش آمد. لبخند ش،ی. با ثابت ماندن نگاه النا در چشم هاخواست 

 داد و گفت: لشیتحو

، کار شروع  گهید یخدا ازدوسه هفته  دیکه به ام دیخوب استراحت کن_

 .شهیم

 گفت: یبا خوشحال النا

 چقدر خوب.زود مشکل حل شد؟_

 یکه ظاهرا مشکل میکرد دایپ یمکان مناسب یتحت نظر شرکت مرکز_

 نداره.

 .فتهیب شیکه کارمون پ رمیم زودتر

 .ادیتون درست از آب درم ینیب شیپ دوارمیام_

 طورهم خواهدبود. نیشرکت،قطعا هم دییباتا_

 اریاخت یرفت. نگاهش ب رونیکرد و ب یسالمت یاو آرزو یمجددا برا سپس

 ، به

داد وبه سمت  رونی.نفسش را بدیاما اوراند دیچرخ میمر دنید دنبال

 آسانسور
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است . منتظر ماند  کیگفت که زمان مالقات نزد ی. رفت وآمدها مرفت 

 تا

 ریحرف النا افتاد ولبخند به لبش آمد. به قول ام ادی. دیایباال ب آسانسور

 دختر ل،ی

،بازهم رفتار خودش  یجد بیهمه آس نیپررو بود. با ا یو تاحدود جسور

 را

با عجله  فهیبالباس خدمت ِ وظ ی. در آسانسور باز شد. پسر جوانداشت

 وگفتن

تا  ستادیازکنارهمه گذشت. شهاب ابرو باال داد و کنار ا یکوتاه دیببخش

 هیبق

 توجهش را جلب کرد: یی. صداندیایب رونیب

 مامان. نجایا ای... بایآر_

آمد. النا گفته بود که اسم  ادشی "...ایآر"وزمزمه کرد دیدرهم کش ابرو

 برادرش

 بود. ایپسر جوان وسرباز ،آر نی.پس ااستیآر
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 لیدانست، دل یزد.نم دنیاما خودش را به ند دید یشهاب را به خوب میمر 

ترسناک  شیشهر برا نیا یجوان به اندازه  نیاما ا ستیاش چ دلشوره

 شده بود.

 یو رفت.گوش دی. راهش را کشدیند ییاعتنا یب نیا یبرا یلیدل شهاب

 اش

 جواب داد: لی ریام یشماره  دنی.بادزنگخورد

 تموم شد؟_

 یکرد ریگ یهنوز تو احوالپرس ایدنبالم  نجایا یایآره. نصبش کردن. م_

 س؟ییر

 متلک نگو.اومدم ..._

*** 

 با حرص گفت: ایآر

 لندهور برسه که... یپسره  نیدستم به ا_

 خنده اش را قورت داد: النا

 داره؟ ی! ُ کفش من سر بود. به ارسالن چه ارتباطایآر_
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 !یکه کله پاشد یگفت بااون بود وایش_ 

. اون که ازعمد هولم نداد. پام رو پله سر میزد یحرف م میداشت_

 !نیخورد.هم

 جلو رفت و گفت: محسن

 د؟یایازاول قرار بود باهم ب_

 گفت: یفور النا

 اومدم. یدونستم که ارسالنم اومده واال کال نم ینه به خدا.... من اصال نم_

بامن  یلیخ شبید ه؟یعوض شدن نظرت چ لیدل یبگ یخوایهنوزم نم_

 حرف زد

 سو تفاهم شده و النا بزرگش کرده. گهی! مالنا

بابا.  شترهیب رشونیسوتفاهم ها اونقدر بزرگن که از اشتباه تاث یبعض_

 سالنار

 .زنهیموارد حرف م ازهمون

 ه؟یجد متیپس واقعا تصم_

 بودم. یازاولم جد_
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 را باال گرفت و گفت: شیدست ها ایآر 

 خواهر ما به کار افتاد نیآکبند ا یخداروشکر کله _

 گفت: هیو کنا طنتیبا ش النا

 ها. ستیفراموش کار ن یممکنه آکبند باشه ول_

 کرد: یمضحک یخنده  ایآر

 قربونت برم ،حله؟من بگم _

زد ودست به ته  شیبرا یچشمک ایگفت. آر یابرو باال انداخت ونچ النا

 شیر

 :دی. النا خنددیکش اهشیس

 .مینیبب شتمیکه ما ر یسرباز یخوب شد رفت_

 تکان داد: یسر ایآر

 نهیس گنیم یریم ینوریبگو. ا دینگو، زندان هارون الرش یسرباز_

 یز،اونوریخ

 کالغ پر تاخود ِ خوابگاه... گنی! م یریم
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 ؟یشد هیتنب نقدریا یچهارروزه رفت_ 

 دونم... یم ممویتازه قدر مامان مر_

بود  ستادهیا ینگاه کرد که درسکوت وغرق افکارش گوشه ا میبه مر النا

 و

 کرد. لبخندش محو شد و گفت: یم نگاهشان

 ؟یمامان... خوب_

 زد. یجمع شد ولبخند میمر حواس

 ؟یخوایم یزی.چزمیآره عز_

 سرباال انداخت: النا

 .یتو فکر یلینه! آخه خ_

 خسته ام. ی.کمستین یزیچ_

 گفت: محسن

 .ایوب ریدوش بگ هیمونم. توبرو هتل  یالنا م شیمن پ_

 زد. یلبخند کمرنگ میمر
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 مامان جان؟ یایتوم ای. آرگردمیبرم گهیساعت د کیتا_ 

 .امیشما برو . من بعد ازتموم شدن وقت مالقات م_

کرد. محسن دنبالش رفت و مقابل  یوخداخافظ دیصورت النا رابوس میمر

 در

 زد: شیصدا آرام

 ...،منیبر ییجا یخوایاگه م_

 تنها باشم محسن... دمیم حیبخوام برم ترج_

کرد و رفت. دلش  یآرام یاما خداحافظ دیدرهم و دلخور او راد یها اخم

 ینم

 کس خلوت چندساله اش را به هم بزند. چیه خواست

**** 

 لیریاسم ها، ثابت ماند. ام یسنگ گذاشت و نگاهش رو یگل را رو دسته

 خم

 و گفت: شد
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که سنگو عوض  نهیبب ادیب گهید یدلت خنک شد؟ باز آقا جون هفته _ 

 ،زنگ یکرد

اندازتش  یکنه وم یم شهیازبن ور کنه،بعدمیبارت م چاریوچهارتا ل زنهیم

 ..دور.

 کرده؟ یادیپولت ز ای یدار مرض

 وآرام گفت: دیسنگ کش یانتها یانگشت رو شهاب

 ست؟یسنگ قبرم ،حق من ن هیازمادر داشتن ،_

 آخه شهاب..._

 .شمیآروم م ینجوری،خودمو آروم کنم.من ا یگیتوخودت م_

 وگفت: بلندشد

 بوده،مادرم بوده. یبوده،هرچ یهرک_

 :دینگاه کرد و آه کش لی ریام به

 ییکه الال فهمهیم یفهمه.فقط بچه ا یکس حرف منو نم چیه_

 نینفر شیکودک
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 یی،گناه ورسوا یاسطوره ا یمادرش باشه وقصه ها یبزرگش برا مادر 

 مادرش..

 گفت: یبا ناراحت لی ریام

 یخوایم ای یکنیخوردم اسم پدرومادر تو رو دوباره آوردم.ول م زیمن چ_

 خودتو

 گذشته بکش پسر... خیخودتو کم به چهارم ؟دیخاطرشون بکش به

 ریسنگ ز نیسنگ سرجاش بمونه ، دل منم مث هم نیاگه بذارن ، ا_

 اسمشون

 .شهیم خاک

آخر را به مزار پدر ومادرش و آن سنگ مشترک کرد وبه سمت  نگاه

 راه نیماش

 .افتاد

*** 

فاق باز هم ات یعنیمرد جوان ماند.  یرد قدم ها یناباورش از دور رو نگاه

 بود ؟
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که خودت را  دیکش یوهوار م دیدو یاوهامش م انیترس م شد؟یم مگر 

 آماده

دستش نگاه کرد.  انیاست. به کاغذ م کینزد تیها ی. باز آوارگکن

 قبرستان

نداشت. ازشماره  شیو چندسال پ ستیبه ب یشباهت چیکرده بود وه رییتغ

 یها

، قلبش کم توان تر  شدیتر م کیگذشت وهرچه به آن قبر نزد یم قبور

 .دیکوب یم

 یزدگ خی همان قبر دوطبقه ، متوقف کرد.  ِیاورا باال شیروزگار وپاها اما

 عروقش

سخت  یزمستان انی. انگار مکردیحس م یمتعادل بهار یآن هوا انیم را

 گرفتار

 شیبه گلو شیبود. نفس ها دهیدواسم خط کش ریبود. دسته گل ز شده

 یخنج م

 حک شده خشک شد. یزانو نشست. نگاهش به اسم ها ی.رودیکش
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 "نیآذ هیسا"،"ا َرس ارجمند زاده َ" 

صورتش گذاشت  یگور... دست رو کیداخل  ش،یرپایهردوکنارهم،ز

 ودست

پسر جوان مقابل  ی. چشم هادیسنگ را به ناخن کش یسخت گرشید

 نگاهش

 .شهاب...! َ پسر ا َرس؟..آمد

 تکان خورد.زمزمه کرد: سرش

 ... امکان نداره...دمیمرد... خودم قبرشو د ُای! امکان نداره... آرنه _

ازناله هم ،کم جان تر بود.  یآدم روبه احتضار بود.حت کیمثل  شیصدا

 دروغ

که تنها  یسنگ قبر نیا ی. باالکردیقبر زمزمه م نیا ی. شهاب ، باالنبود

 از ینشان

درکارنبود. ِ شهاب،خود ارس بود.  یبود. اشتباه شیآرزوها دفن

 بود... ایشهاب،آر

*** 
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 مبل پرت کرد و خودش هم ولو شد : یبالش را رو لیریام 

 بهت وصله؟ ی سوخت شهردار ِلنگی. شمونهیالمصب مث تراکتور م_

 :ستادی،دست به کمر زد و مقابلش ا شهاب

تا آخر هفته آماده  دیخراب شده با نی. جمع کن خودتو... اریپاشو ام_

 باشه.

 گفت: الیخ یسرش گذاشت و ب ریرا ز شیدست ها لی ریام

 ...یکرد سیازم رفته. بابا دهنمو سرو یتونم. حساب ینم گهید یکیمن _

 گفت: دیبه تهد ختهیو آم یدیتاک یگردن خم کرد و با لحن شهاب

که کارگر حرفه  رمیگ یتماس م یشرکت خدمات هیخب ! منم با یلیخ_

 یا

 .بفرستن

 سرش را سمت او پرت کرد: ریشد و بالش ز زیخ مین ریام

 توروح اون جد وآبادت که..._

 ... حواست به چاک دهنت باشه!یاو_



 

348 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

. پول یبیخاک تو اون سرت که درهمه حال، مث اسب! وفادار ونج_ 

 از یخوایم

 رفت! ،یهمه رو به باد فنا داد ؟یاریسر قبر پدر جد من ب ِِ

که باهاش پر  مویشد! حساب بانک ییج جابه جادادم رفت؟ خب خر_

 نکردم!

 نیوا یکن یگردن کلفت یآسانسور خواست هیهمونجا. سر  یدیتمرگ یم_

 همه

 .میداد ضرر

 کوب ها رفت. واریچپ چپ نگاهش کرد و سمت د شهاب

هم گردنمون  یکی هی. دشدیهرروز خرجمون ده برابر م م،یموند یاونجا م_

 ینم

 بود. یلی،خ افتاد

سر کارگرها ونصاب ها بود  یکارش شد. خوب شد که حداقل باال مشغول

 یو م

  ، پس معرکه بود. ِ یخال بیج نیچه کند واال کالهشان با ا دیفهم
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 لی ریاز ام یی. صداستادیتابلو ها رانصب کرد ودست به کمر عقب ا برق 

 آمد. ینم

 همانجا بلند گفت: از

 ؟یدیباز خواب ریام_

ساعت کپه مرگمو بذارم که  میبذار ن تیعشق زورکشهاب ! جون اون _

 نفس نیا

 ی. از صبح مثل قاطر! دارم کار م شمیباال ؛ بعد دوباره بلند م ادیب وامونده

 کنم.

پرت کرد و سمت او برگشت  نیزم یدرون دستش را رو لیوسا شهاب

 .سرش

را باال ، درهم چفت کرده بود. نفسش را  شیبالش بود و دست ها ریز

 رونیب

 کرد و گفت: فوت

 جمعت کنه. ادیکه عمه ب زنمیشه زنگ م شتریساعت ب مین_
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شهاب به  "بروبابا." یعنیبالش به سمت او پرت شد  یرو ریام دست 

 سمت اتاق

 یمین بایهفته تقر کی نیشد. درا لیو مشغول جمع وجور کردن وسا رفت

 از

 نیگذاشت ،هم یرا کنار م یتنبل لیریتمام شده بود . اگر ام شانیکارها

 هفته

و عقب افتادن  یپول یهمه غرولند و ب نیشد، اما با ا یتمام م کارشان

 کارها،

 را یکه نمونه اجناس واردات یتکان داد و قفسه ا یدانست. سر یم دیبع

خورد ،شرکت  یاجناس ضربه م نیاز ا یکیکرد، مرتب کرد.  یم محافظت

 نمونه

ضرر بزرگ بود. وسواس او  کی شانیبرا نیداد و هم ینم یگرید ی

 درمقابل

دانست به  یکرد؛ اما م یاعصابش را خورد م ل،ی ریام یها یگ شلخته

 وقتش
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 یرد،حتیبگ ینبود که بخواهد سوار یپسر لی ریخواهد کرد. ام جبران 

 جور

بود. ِ سرگرم ِ نصب نمونه ها بود که  دهی را درنبود شهاب، کش ِشیکارها

 در یصدا

 زد و گفت: ی. پوزخندآمد

 ید یبرو اون ال ا ؟یخورد یتکون هیو  یگرفت ی عذاب وجدان قاطر ِ_

 ها رو نصب

 جات... هیاگه به  کن

 .دیخسته نباش_

لبش را به دندان  یالنا خشکش زد. النا گوشه  دنیسر چرخاند وباد شوکه

 گرفت

 گفت: و

. دیلگفتن که داخل اتاق مشغو انیکاو یدر نزده اومدم تو... آقا دیببخش_

 درم باز

 .بود
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کرد  یکرد و سع لی رینثار ام یلب فحش ریبه خودش آمد. ز شهاب 

 افتضاحش را

 کند: جمع

 .دی. خوش اومدخوامی. عذر مرهیفکر کردم ام_

 و گفت: دیخند یستیرودربا یب النا

 بله.متوجه شدم._

 کرد و سر تکان داد: زیرا تم شیدست ها زیم یبا دستمال رو شهاب

 شمارو نداشتم. دنیتوقع د ت،یموقع نیدرا دیقبول کن_

 میکن دیکم خر هی میاومد وای. با شامیب یزود نیخب قرار هم نبود به ا_

 که

 شرکت خورد. ریبه مس یاتفاق

 آمد: نییپا شیباال داد وصدا ابرو

 دنیفهم ی.خصوصا وقتمیاومد یبه اصرار کس دیالبته اصال فکر نکن_

 .میکینزد

 واضح النا خنده اش گرفت. ی هیاز کنا شهاب
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 کنترلش کنم. شتریب دیخواب بود.با شیپ قهیباورکن تا چنددق_ 

 .دیرینگ یجوونن جناب ارجمند.جد_

 شهاب باال رفت: یابروها

 آهان. حق باشماست._

 زد وافزود: لبخند

 .شهیهم م ریسبب خ ریوقتا شرشدن ام یالبته گاه_

 .دیدار اجیاحت یلیکامال موافقم. انگار به کمک هم خ_

 به سمت در رفت و گفت: شهاب

 .میدار اجیاحت گهید یبه کمک ولطف شما انشاال ازهفته _

 خوام. یهفته زودتر ، حقوق اضافه نم کیحاال از_

 گفت: یدر راگرفت که النا فور ی رهیدستگ شهاب

 خوبه ها. رونیب دیبعد بر د،یدر بزن هی گمیم_

زد و سر  یو به النا نگاه کرد. دخترک چشمک دیشهاب پر یابرو ی گوشه

 تکان
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 :داد 

 .گهیجوونن د_

 او خنده اش گرفت و هم دستش شد: طنتیش از

 .ستیکردن ن یجوون ی،جا ییهرجا رنیادبگی دیاتفاقا با_

 " یهول"لب  ریرا صدا زد. داخل سالن نبود. ز ریراباز کرد وبلند ام در

 نثارش کرد

 آمد و گفت: رونینه باز آشپزخا وایاو همراه ش که

 کردم. ی. داشتم قهوه درست میمزخرف کن یفکرا یجد وآبادم ونیمد_

با  یمختصر یاحوالپرس "شهیبشر آدم نم نیا" نکهیا یبازمزمه  شهاب

 کرد وایش

قسمت جمع کرد و درهمان  کیگفت. چندمبل پراکنده را در وخوشامد

 نیح

 :دیالنا راهم پرس احوال

 مشکل کامل رفع شد؟_

 نبود. یازاولم مشکل_
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را  فشیطرف کاناپه را گرفت.النا ک کیبه النا انداخت و  یکوتاه نگاه 

 یکنار

 یو به کمکش رفت. شهاب تشکر کرد و با قرار دادن کاناپه سرجا گذاشت

 خودش

 :،گفت

 هیهم  نجای. بهتر بود همستیهم ساده ن یلیخ یهوشیچندساعت ب_

 متخصص

 کرد. یم تتونیزیو

هم داشت. االن  یکم سخت بود که قاعدتا عوارض هی. ضربه ستین یازین_

 یمشکل

 نداره. وجود

و  ندیرا صدا زد.به النا تعارف کرد بنش ریگفت و باز ام "یشکر" شهاب

 خودش

بدون آنکه دخترها متوجه شوند  ر،یآمدن ام رونیآشپزخانه رفت.باب سمت

، 
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 گفت: تیهولش داد و با عصبان داخل 

 نجا؟یا انیب یزنگ زد وایتوبه ش_

 زد: یلبخند پت وپهن لیریام

 کمکم کنه.به توچه! خوادیدوستم داره وم_

 رونیبذار مال ِ ب تویکنما. دختر باز یجا چالت م نیبه قران هم ریام_

 خراب نیازا

 .شده

 را به دندان گرفت وچشم درشت کرد: نشیریلب ز ریام

 النا که همکاره؟_

خانم روشن... به کثافت نکش  شهیخراب شده م نیخانم روشن!!! توا_

 ...ویهمه چ

 چته بابا؟_

که برن. خودتم  یاریخودت سروتهشو هم م یجور هیقهوه که خوردن _

 بلند
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حالتو  ای ی. گرفتنیزم یشیکار تموم نشده پهن نم یوتاوقت یشیم 

 ارم؟یجاب

 عقبش زد و گفت: ریام

 ... یلدایبکش کنار بابا. حقا که شوهر همون _

 که پس سرش خورد کم مانده بود ، هوار بکشد اما بخاطر  ِیضربه ا با

 حضور

 دهانش را بست و گفت: دخترها

 شهاب. ستمین ریام یوا ند نجاینکنم خودت ا یکار_

 منظور؟_

 .ادیمچتو که گرفتم حالت جا م_

 اشاره کرد و گفت: رونیباچشم وابرو به ب شهاب

 من نده. لیچرت تحو نقدرمیوا رونیگمشو ب_

رفت.  رونیزد وتاشهاب خواست جواب دهد ،ب یحرف رلبیز لیریام

 به یخوشامد
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به دست وصورتش زد  یمبل نشست. شهاب هم آب یگفت و رو دخترها 

 رونیو ب

 گفت: لیری. تا نشست، امرفت

 خانم. وایصاحبش اومد ش_

 نگاه کرد: وایشد و به ش کیشهاب به هم نزد یابروها

 ؟یصاحب چ_

 زد وگفت: یلبخند وایش

کار دارم. اگه  یمنم سابقه  د،یدار اجیهم احت یبه منش دمیستش شنرا_

 یکس

 هاتون باشم. نهیاز گز شمیخوشحال م دیدرنظر ندار رو

نشسته بود وتکان  شینگاه کرد که او سرجا لی ریجاخورد. به ام شهاب

 ینم

را  شیاخم ها د،ی. درست ندخوردیکه ماجرا از کجا آب م دی.فهمخورد

 درهم

 را رد کند اما لبخند زد وگفت: وایش حانهیو صر بکشد
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مد  ییروین ی اگر از طرف خود شرکت اصل ِره،یشرکت پا بگ دیاجازه بد_ 

 نظر نبود

 .دیها هست تیشما جزء اولو ،حتما

. فقط دردلش اوردیخودش ن یشد اما به رو وایوش ریجاخوردن ام متوجه

 یبرا

و فنجان قهوه اش را به دست گرفت.تعارف کرد  دیخط ونشان کش لیریام

 که

که فنجان را بعدازاو برداشت ،النا بود.  یکس نیکنند . اول ییرایپذ ازخود

 نگاه

با حرص  وایکه ش یدخترک شد و ضربه ا یواشکی یمتوجه خنده  شهاب

 به

 سرخود ریتکان داد و قهوه اش را مزه کرد .طبق معمول ام یزد. سر شیپا

 یجا نینبود وهم شهیهم ینیریبار به ش نیه بود. استثنائا اکرد نشیریش

 شکر

 گذاشت و گفت: زیم یبود. النا فنجانش را رو گذاشته
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 .دیازم براومد لطفا بگ ی. اگه کمککارمیمن فعال ب_ 

 گفت: شهاب

 .دیکار باش یکامل آماده  گهید یکه تاهفته  دیشما استراحت کن_

 متعجب گفت: لیریکه به در خورد ، ام یضربه ا با

 شهاب؟ یقرار داشت یباکس_

 سر تکان داد: شهاب

 ذارم . یموقع ساعت که قرار نم نینه! ا_

 با بلند شدنش ،النا هم برخاست و گفت: همزمان

 شمیبود خوشحال م ی. به هرحال اگر امرمیماهم بهتره رفع زحمت کن_

 تماس

 ارجمند. یآقا دیریبگ

گرفت.  دهیزد وغرولندش را ناد وایش یبرا یتشکر کرد.النا چشمک شهاب

 وایش

لحظه  کیشد بلند شود. شهاب جلوتر رفت و در راباز کرد اما  مجبور

 حس کرد
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 یخداحافظ یو همزمان صدا دیچسب نیبه زم شیکند. پا یم اشتباه 

 کردن

شدو سالم  ریبه وجودش سراز یآمد.حس بد لی ریهم با ام دخترها

 دنیکرد.باد

زد  نیزم یرا رو شیاوضاع هم از نظرش خرابتر شد.. پدربزرگ عصا لدای

 کیو عل

دو دختر  دنیگفت. بدون تعارف شهاب از کنارش رد شد اماباد یسالم

 جوان

 یبرزخ یبود . چشمها لدای. ازهمه بدتر نگاه مات  ستادیا شیبرجا

 پدربزرگ

ارند برگشت و شهاب فقط آرزو کرد دخترها زودتر جانشان را برد سمتش

 وبروند.

 گفت: عیالنا زودتر متوجه موضوع شد،چراکه سر انگار

 ارجمند. منتظر تماستون هستم یآقا میشیمزاحم نم شتریب گهید_
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نگفت تا  یزیکس چ چیخم کرد ولبخند زد . ه یبه زور سر شهاب 

 دخترها

خورد . انگار  نیزم یلعنت ی.اما به محض بسته شدن در، باز آن عصارفتند

 با پتک

صدا به گوش  نیا دی. چشم بست. انگار فهمدندیکوب یمغز شهاب م بر

 دخترک

 رسد... یدرهم م پشت

 یبود شهاب؟ که بدبخت نیتهران اومدن هم یتمام دست وپا زدنت برا_

 ؟یاریلندهور بار ب نیتازه با ا ییورسوا

 برگشت و ناراحت گفت: شهاب

 ...د،منیآقا جون لطفا زود قضاوت نکن_

 یگردیامشب برم نیوهم یکن یوام بشنوم. جمع مخ ینم یحیتوض_

 ...رازیش

 .میعمه ات منتظر یخونه  لدایو من
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 لیری. امکردی، نگاهش م رهینم گرفته وخ یافتاد.با چشمها لدای ادی تازه 

 که

 است ،گفت: دهیچیاوضاع بدجور به هم پ دیفهم

 آقاجون.اون خانما فقط همکار بودن... دیشلوغش نکن_

 گرفت تا اوخودش را عقب بکشد: لیریرا سمت ام شیعصا رمردیپ

 کنم. یتوروهم مشخص م فی... تکلیالابال یساکت شو پسره  یکیتو_

را گرفت و  لدای یبرگشت و اشاره کرد که بروند.شهاب بازو لدای سمت

 آرام گفت:

 ؟یدار نانیتوکه به من اطم_

قلبش را سر کرد.دربسته شد و شهاب جاماند. بهت  یسکوت لعنت نیا باز

 هنوز

. ستین یکه او دنباله دار گناه کردیکس باور نم چیبود. ه درجانش

 دستش پشت

حالش را بدتر  لی ریام یعذرخواه یگاه تنش شد و صدا هی، تک دربسته

 کرد...
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به حال ِ  ا،دلشیدن یهمه  ی، پشت دستش نشست و اندازه  سرش 

 خودش

 ...سوخت

***** 

 خیشهاب وارد خانه شود،س نکهیرا زد و قبل از ا نیماش موتیر لیریام

 مقابلش

 :ستادیا

 ؟یبگ یزیقبل از ورود به محکمه چ یخواینم_

 :دیچشم بست و سرش را کنار کش شهاب

 رفت! یبه همه چ یگندزد یگمشو اون طرف... به حد کاف ریام_

 را مقابل او باال گرفت و گفت: شیدست ها لیریام

 ی. موقعرسنیسر م هویدونستم  ی! بابا من چه میگیکه تو م یاصال هرچ_

 که

به من  ی.تو گند شانسدنید یاومدن وم یم دیبا یکرد یخر کار م مث

 چه!
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 گفت: یعصب شهاب 

 نیریبه ش یربط چیه اهمه،ینوشت س یشونیمن ، از پ هیکال بدبخت_

 تو یایکار

 .نداره

 وگفت: دیرا کش شیبازو لی ریزد که ام کنارش

ذره خوش  هیخواستم  یبابا غلط کردم،خوبه؟ به جون عمه ات م_

 .میبگذرون

 عقب رفت وگفت: یشهاب ، کم زینگاه ت با

 مادرخودم. شهیمث آقاجون ابن شمر نگاه نکن. عمه ات م_

فکر  ؟یشرکت خوش بگذرون یدیببند دهنتو ،دختر مردمو کش ریام_

 من یکرد

 خرم؟

 گهید یتا هفته  یبگ نکهی،نه ا یزد یکه مخ دختره رو م یخر نبود_

 استراحت
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.حداقل اونو داشته دیی. تو که گاوت دوقلو زازیپشت م نیبش ایبعد ب کن 

 باش.

 دی. اسمت و بایچنان بزنم توسرت که کال الل ش گهیم طونهیش_

 ذاشتنیم

 .لیری،نه ام ربختکیام

 فکر کنه. شنهادتیپ یرو یدرمورد داداش بعد گمیبه مامانم م_

 سرش را کالفه باال گرفت: شهاب

به سرم  ی چه گل ِدیبا نمیحوصله ندارم. بذار خبرمرگم برم تو ، بب _

 .رمیبگ

 یباش. دارت که نم لکسیکم ر هیتو بدتره شهاب.  یبر یبخدا عصب_

 زنن.

 با درد نگاهش کرد و آرام گفت: شهاب

 شدیزدن وتموم م یشده م نینفر یزندگ نیخالص به ا ریت هیکاش _

 یتابدون

 .ستیهم سخت ن یلیخ مردن
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او  یاما شهاب وارد خانه شد و حرفا دیبگو یزیلب باز کرد ،چ لیریام 

 پشت

کرد. همه جوابش را دادند جز پدر بزرگ...  یجمع یجاماند. سالم سرش

 نیاول

گران تر، تمام  شیبار برا نیگرفت اما ا ینبود که جواب سالمش را نم بار

 شد. به

بود،جا خورد.  دهیتخت دراز کش یکه رو لدای دنیاتاق رفت. از د سمت

 با لدای

لبش آمد و به  یرو ینشست و سالم کرد. لبخند دلگرم کننده ا دنشید

 طرفش

هم بودند ،نگاه کرد.  زانیکه آو شی. کنارش نشست و به دست هارفت

 یدست رو

 گذاشت و آرام گفت: دستش

 .یکه اومد یکرد یچقدر خوب کار_
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، دل شهاب را مچاله  شیسر چرخاند ونگاهش کرد. رطوبت چشم ها لدای 

 کرد .

 گونه اش گذاشت و گفت: یرو دست

 !ستی،ن یکن یکه تو فکر م یزیاون چ هیباورکن قض_

 شهاب. میبرگرد ای، ب ستیاگه ن_

اش از کنار او برخاست.درست  شهیچشم بست و به عادت هم شهاب

 که یزمان

 خواستند ، او رو برگرداند: یتر شدن م کینزد یو دلش ،کم لدای

 محاله که برگردم. یبدون دیبا یکه منو برگردون یاگه اومد_

 شهاب..._

 به طرفش برگشت و گفت: شهاب

 حرف اول وآخرمه... نیبمون. ا یخوایتو اگه منو م_

 بلند شد و گفت: لدای

 زیاعتنا باشم . از اول قرارمون چ یتونم به خواست خانواده ام ب یمن نم_

 گهید
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 بود. یا 

تهران. اون موقع  امیگرفتم ب میومن تصم میکرد یفکرکن االن عروس_

 بازم بحث

 مهم بود؟ نقدریاز خانواده ات ا یدور

 وگفت: دیچک لدایاشک از چشم  یها قطره

 تونم... یمن بهشون وابسته ام شهاب. نم_

 دوست داشتنت به من هم پوچه! یحساب ! ادعا نیپس باا_

رفت. پدر بزرگ  رونیشد و سر تکان داد وب یطوالن لدا،نگاهشی باسکوت

 یباال

، روح وجسم مرد جوان را نشانه رفته بود.  زشینشسته بود و نگاه ت سالن

 شهاب

کنارش نشست  لیریاز مبل ها نشست. ام یکی یرا جدا کرد و رو نگاهش

 و

 گفت: رلبیز
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رفتن تو حلق من آماده است.  یکه از عرض برا یا هیعصاش در زاو_ 

 هی ریجون ام

 کن... براورد

.  ردینتوانست مقابل خنده اش را بگ تیو عصبان یدر اوج کالفگ شهاب

 خفه

بماند،  یمخف شیکرد ،خنده اش پشت لب ها ینثارش کرد وسع ییشو

 اما پدر

 شیصدا برا یکوتاه و ب یخنده  نیانفجار بود ؛ انگار ا یکه آماده  بزرگ

 حکم

بر کف پوش ،  شیعصا دنیبرانبار باروت بود که همزمان با کوب یتیکبر

 منفجر

 :دیرا شن شیو شهاب صدا دیخودش را کنار کش لیری.امشد

 رو گرفت سمتت.اشهد ان الاله االاله... رباریت_

 آمد: رمردیپ یبار صدا نیچشم بست و ا شهاب

 من باعث خنده اته،نه؟ تیاونقدر بهت خوش گذشته که عصبان_
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 :دیرا درهم کش شیبه پدربزرگ نگاه کرد و ابروها شهاب 

 شهیشما موجب خنده ام بشه،چون هم تیباشم که عصبان ضیمر دیبا_

 به

 یکه خودمو از زندگ شهیانجام م ییورفتارا شهیزده م ییحرفا  دنبالش

 کنه. ریس

 مداخله کرد و گفت: لی ریام

 .دیگفتم که خند یزیچ هیمن _

 تر گفت: یعصب پدربزرگ

نکن  ی... پس کارلیریپسر ام نی توجلد ا ِ یورفت میرج طانیش یتو شد_

 آب

 بچه! شتیرو آت زمیبر

 نشست و صورتش جمع شد: خیس لیریام

 جان؟_

 لب گفت: ریز شهاب

 بارت نکرده. چاری...خفه شو تا چهارتا لریجان و زهرمار ام_
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 گفت: وبلندتر 

من نداره.خود  میتصم نیبه ا یربط چیه ریبار هزارم آقاجون.. ام یبرا_

 من

 .میکردم که شرکتو راه بنداز شنهادیپ

 .یکرد جایتو ب_

دخالت کرد  انیکاو یبار آقا نیاول یشهاب ، برا یسرخ شدن چهره  با

 وگفت:

 مساله با صحبت حل شه؟ ستیحاج آقا جوونن. بهتر ن_

 وگفت: دیسمت دامادش چرخ رمردیپ سر

چشم من ننشسته بودن  یبود االن جلو شونیاگه حرف حال نایا_

 وپوزخند

 دادن! ینم لمیتحو

 که ازخشم دورگه بود،گفت: ییبلند شد و با صدا شهاب

شده...اصال  یتکرار یادیادامه اش و من بگم آقا جون؟ ز نیخوا یم_

 گوشام
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از  یفاجعه وتکرار تلخش عادت شده که جزئ نیا نقدریکرده...ا عادت 

 میزندگ

 گردم؟یبرم ییوبا رسوا دیکه منم مثل ارسم؟ که ولم کن ؟ی... که چشده

 ارس

اصال ازکجا معلوم  ن؟یبه بارآوردن چرا منو نگه داشت ییاگه رسوا وزنش

 ییحرفا

 شد ،راست باشه؟ یلیمنه طف ریوتحق هیعمر باعث تنب هی که

بلند شد و  لیریآمد. ام یجنجال م یده بود.بودرجا خشکشان ز همه

 یبازو

 که فقط خودش بشنود ،گفت: یوجور دیرا کش شهاب

 خره! آروم... ستیاالن وقت افسار پاره کردن ن_

و با التماس  ستادیبالفاصله مقابل پدرش ا ری، مادر ام رمردیبلند شدن پ با

 گفت:

که با صحبت حل شه. با  دینیتوروخدا بش ؟یشیم یآقا جون.چرا عصبان_

 جنجال
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 بدترشده. شهیهم 

 باال رفت: رمردیپ یصدا

 و تنت ینش یعوض هی ریبود که مث ارس اس نیسکوتم تا االن بخاطر ا_

 خورد نشه و داغت به دلم نمونه بچه! یبلند هیپرت شدن از  بخاطر

اما شهاب پسش زد و  دیرا کش شیربازویو جلو رفت .ام دیشهاب پر پلک

 گفت:

عمره منو داغ  هیکه رودلتون بود  یبخاطر مرهم شدن داغ_

 ...اونقدرنیکرد

 به تنگ اومدم نیواسه مرهم گذاشتنم نبوده.واسه هم ییکه جا سوختم

 چیبه ه گهیکنه اما د یکم نم ایدن نیاز ا یزی... بود ونبود من چدمیوبر

 ساز

 یحساب هر یمونم. رو یم نجایرقصم آقا جون. من ا ینم یو موافق مخالف

 که

 کشم... یکشم... نم ینم گهی. ددی، بذار دیخوا یم
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را به چشم  رمردیپ یآخرش را باداد گفت . نفس نفس زدن ها ی کلمه 

 و دید

 گرفته گفت: ییبه درد آمد. جلو رفت و با صدا قلبش

عشق ممنوعه نابود کرد. کدوم عشق؟  هیارس و  نیگ یهمه اتون م_

 حقمه بدونه

 نیفقط ازا ای انه؟یزنه ممنوعه بوده؟ حقم هست بدونم  هیچرا مادرم  که

 اش حق من بود؟ گناه،محاکمه

و  شیلرزان نشست. خس خس نفس ها یسر چرخاند و با تن رمردیپ

 که یدست

بود.کبود شدن چهره اش باعث  یجد یول یقلبش را گرفت ،تکرار یرو

 لدایشد ، 

نشست و دستش را گرفت اما  شیپا نییعمه به طرفش بدوند. شهاب پا و

 ریام

 و گفت: دیعقبش کش لی

 ادامه نده شهاب..._
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 نگاه کرد و کالفه گفت: لیریام به 

 ؟ینیب ی... منهیجوابم بعداز حرف زدن واعتراض هم ا_

بود.  نیزد. سرش مثل کوه سنگ رونیها از خانه ب وانهیشد و مثل د بلند

 یوانگید

 نیا یربود ، تازه با سنگفرش هاقرا شی. پاها زدیمرز عقلش قدم م در

 شهر آشنا

 وزمزمه دیبرد و سرش را با درد باال کش شیموها یرا ال شی. دست هاشود

 ":خدا...."کرد

را  نیماش نیاو راهم نداشت. مقابل اول ی.حوصله دیرا شن لیریام یصدا

 گرفت و

... فقط دلش فتدیاو برسد ،فقط خواهش کرد تا راننده راه ب نکهیازا قبل

 ییتنها

 خواست... یم

**** 

 وارد خانه شد،همه جا یکرد. وقت یدرد م شیراه رفته بود که پاها آنقدر
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نفر االن  کیخواست فقط  یمطلق فرو رفته بود. دلش م یکیدرتار 

 یمنتظرش م

که کمربه بازگرداندنش بسته بودند،انتظارش از  ییتا برگردد. آنها ماند

 نوع جبر

 کرد... یرا باور نم یمحبت کس گرینه محبت... د بود

آپارتمان را روشن کند به اتاق خواب رفت .چشم  یآنکه چراغها بدون

 بسته لباس

تخت  یپرت کرد. خودش را رو یرا درآورد و هرکدام را گوشه ا شیها

 انداخت

گرد  ییتخت نشست. با چشم ها یرو یمرتبه حس کرد ، کس کی که

 یشده ،کم

 :دیراشن لدای یآشنا یاما صدا دیکش عقب

 ؟یایصدا م یب نقدریا شهیشهاب... هم دمیترس_

چراغ خواب را زد.  دیکل دشیبردن ترد نیازب یدراز کرد و برا دست

 یاشتباه نم
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 :دیاش نگاه کرد و آرام پرس ختهیبه ظاهر درهم ر یبود. کم لدای.کرد 

 ؟یاومد یبا ک ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا_

اش را بادست مرتب کرد و نگاهش را از او جدا  ختهیبه هم ر یموها لدای

 کرد:

 اومدم. اون رفت. لی ریباام شهیم یساعت مین_

خودش را سمت او  یپوست شهاب رفت. کم ریز یخنک احساس

 .دخترکدیکش

کرده بود به خورد مغزش دهد ، عقب  یکه سع ییاراده وبا وجود حرفا یب

 دیکش

 آرام و پرخواهش بود: شیدست شهاب نگهش داشت. صدا اما

 لدا؟ی گه،نهید یبمون یاومد_

 :دیدخترک باز تر شد و دست به صورت او کش یها چشم

 ادعام پوچه. یمن تورو دوست دارم. اومدم که نگ_

 خی شیدست ها انی. تن او مدی،چشم بست و اورا در آغوش کش شهاب

 بود اما
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 یرسد. وقتبه ذهنش ن یتصور چیآنقدر دلگرم کننده بود که ه حضورش 

 یچانه اش برد و به چشمها ریرا آرام زمزمه کرد؛ دست ز لدا،اسمشی

 نگرانش

 کرد. آنقدر از حضور او شگفت زده بود که فقط به بدونش فکر کند،نه نگاه

 ...لشیدل

 .ی... خوبه که هستلدایدارم  اجیبهت احت_

دخترک آورد اما تاخواست  یبه لبها یپاک وصادق او لبخند کمرنگ حس

 یحرف

تنها  نیدرگوشش زنگ زد . ا ییبسته شد. باز حرف ها شی، لب ها بزند

 راه نگه

 اورا کنار گوشش یزمزمه  یرابست و وقت شیاو بود... چشم ها داشتن

نگرفته بود  ادیکرد...  یرا رد نم یخط قرمز چیشد. شهاب ه د،دلگرمیشن

 که خطا

 پنهان شده است... یا جهیاشتباه چه نت نیا یدانستند درپ ی... چه مکند

**** 
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 ادیآنقدر ز شیبود ، اما حجم کارها دنیخواب یهنوز تشنه  شیها چشم 

 بود که

 میتنش گذاشت و ن ریشود. دستش را ز داریآالرم هم ، سر ساعت ب بدون

 زیخ

باشد .لب تخت نشست .دست  ی، خال لدای ی. توقع نداشت که جاشد

 در شیها

 ینگاه کرد وبرا ختهیگاهش شد.به تخت درهم ر هینش ، تکبد دوطرف

 در یقیدقا

تلخ! آزارش  دیگس مانند و شا یکالفه بود. احساس یحالت ماند. کم همان

 یم

نداشت.  یرا گرفت، اکنون حس خوب بانشیکه گر یجانی. برخالف هداد

 شهیهم

بر  انیرا ازم ارتباطات ی، سرد لدایکرد؛ کم شدن فاصله اش با  یم فکر

 دارد ؛ یم

 حاال... اما
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و بدون آنکه  دیرا پوش راهنشیبرد و برخاست. پ شیموها انیم دست 

 دکمه

داخل آشپزخانه ،  لدایرفت.  رونیکرد. از اتاق ب شیرا ببندد ، رها شیها

 پشت

 ی. از پشت سر و بدیجو ینشسته بود و ناخن م یکوچک غذا خور زیم

 صدا

 یخفه ا نیگذاشت. دختر جوان ه شیشانه ها یرفت ودست رو کینزد

 گفت و با

محکم شد و سر به  شیشانه ها یشهاب رو ی.دست هادیاز جا پر ترس

 سمتش

 کرد: خم

 خانمم... ریصبح بخ_

رنگ  یمتفاوت شب قبل، کم یخواست با محبت ، حال وهوا یم دلش

 احساس

 گفت. شهاب  ریلب صبح بخ ریبالفاصله چشم گرفت و ز لدای. ردیبگ
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 نشست:کنارش  

 ؟یشد داریب یک ِ_

 ،گفت: شهیآرامتر از هم ییاز کنارش بلند شد و با صدا لدای

 اصال خوابم نبرد._

 :دیدرونش سر کش یمانینگاه شهاب ، دنبالش کرد و باز آن حس پش

 چرا؟_

 آماده کردنِ  صبحانه شد لدای

ِِ 

 انیشهاب باز م یباال داد و مشغول . انگشتها شانه

 د:رفت و بلند ش شیموها

 .زینر ییچا_

ماند و به سمتش برگشت. شهاب لبخند  یبرق یقور یرو لدای دست

 زد و یکمرنگ

 :گفت
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 و توحاضر شو. رمیگ یدوش م هی. من  رونیب میریم_ 

 ؟یبخور یزیچ هیتو خونه  شهینم_

 لدایحرفش ماند.  یشد و منتظر ادامه  کیشهاب به هم نزد یابروها

 یگوشه 

 گرفت و نگاهش را از او گرفت: یرا به باز بلوزش

؛  ستمیآقا جون خواب بود که اومدم. تا متوجه نشدم که خونه ن شبید_

 بهتره

 .برگردم

دختر  یصورت او برد و وقت ری. دست زستادیرفت و مقابلش ا شیپ شهاب

 جوان

 کرد؛ لبخند زد و گفت: نگاهش

 توهمه؟ یمن که سر قولم موندم ؛ پس اخمات واسه چ_

باعث شد که  "یچیه"و با گفتن  دیسرش را پس کش یبا حال بد لدای

 لبخند

 کند: زیمحو شود و چشم ر شهاب
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 ؟یناراحت یاز چ لدا؟یچته _ 

 پنجه انداخت وباز گفت: لدای یبه گلو بغض

 .میکه بر ایوب ری. برو دوش بگیچیه_

رفت و نگاه  رونیاز آشپزخانه ب لدایبزند اما  یباز خواست حرف شهاب

 یشهاب رو

اشتباه بود. باز خودش  انیم نیدرا یزیچ کیماند.  یپر باق مهین فنجان

 ماند

 یبدتر از ب زیچ چی! ه دیمرد شا کی ی... برایحس سرخوردگ کیو

 نبود. یاعتماد

 تایتا نها دیثمر دست و پا زد و عقب کش یب ارتباط در آن  لدایکه  آنقدر

 شیرها

شد  یوقت ها ساده م یبار و... گاه نیاول ی، اما همه را گذاشت به پا کرد

 عقل را

امان از  یهوس پرت کرد ، ول یها یگوشیزد و حواس دل را با باز گول

 یلحظه ا
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 هوس رو شود. یدست ِ خاکستر که 

مبل مقابل  یکه رو لدایبه  یو با نگاه دیاش کش یشانیبه پ دست

 ، ونیزیتلو

 نیهزارم یداد؛ سمت اتاق رفت. برا ینشان م ونیزیرا سرگرم تلو خودش

 بار

واکنش  کی ی جهیاست و قطعا نت یعیلب تکرار کرد که رفتارش طب ریز

 یرارادیغ

راحت بود که افسار اراده اش را از دست نداد و مرز  الشی. حداقل خاست

 و

را  راهنشیبهتر بود. وارد حمام شد و پ یطور نینشکست. ا یتیمحدود

 رونیب

، چشمش  نهیکرد. مقابل آ بشینشد که تعق لدای ی هی. متوجه ساانداخت

 به

هم  نیاز شر ا دی. با دیچندروزه اش کش شیبه ته ر یافتاد.دست صورتش

 راحت
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 یافتاد. دوش آب را باز کرد و دوش ی. کم کم صورتش به خارش مشدیم 

 عیسر

 یدنش خورد بود. پوزخندجا آمد. انگار ب ی. حالش با آب ولرم کمگرفت

 به تب و

گفت.  یآمد. راست م ادشی لیریزود هنگام خودش زد و حرف ام عرق

 آنقدر از

 یدور مانده بود که تن خشکش با نم نم و رطوبت هم به تکاپو م آب

 یافتاد. کم

داد که حاال  یهم رخ نم یمعن یاتفاق ب نیکرد، هم یرا جمع م خودش

 بخواهد

به ساز دلش برقصد. گره حوله اش را  یرا تحمل کند وحت لدای یها اخم

 با

داخل  سیسرو رینثار خودش کرد. ش ییمحکم کرد و خفه شو یناراحت

 حمام را

 تراشش ، داخل کمد است و هنوز استفاده شیآمد که ر ادشیکرد ، اما  باز
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 ی. بدیراشن لدایآرام  یرفت و در کمد را باز کرد که صدا رونی. بنکرده 

 اراده

مبل کنار  یدرست رو لدایشد.  کیشد وبه درگاه در نزد زیت شیها گوش

 اتاق

 گفت: دنیبود و درحال ناخن جو نشسته

 ...یاگه بدون یهنوز حمومه نسترن. وا_

کند  یزنانه با دختر خاله اش صحبت م یکرد او به دنبال مشاوره  الیخ

 تا آسوده

 :دیچسب نیبه زم شیپا لدا،یشود ، اما با حرف بعد  خاطر

 یوقت نم چیان ، ه یاگه عمه ومامانم نگفته بودن که خودشون راض_

 اومدم.

 اما ... نهیتنها راه نگه داشتن شهاب هم گنیم

سقوط کرد .  قیعم یشد و به دره ا یخال شیپا ریکرد ز احساس

 شیچشمها

 :دیاو راشن یحرفها یادامه  شیماند وگوش ها مات
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 لی ریترسم که ام یخودشم اصرار نکرد فقط م نه نسترن. حواسم بود ._ 

 یزیچ

سوال و جوابم کرد تا  یلیآورد ، خ یکه منو م شبیبگه.چون د بهش

 بفهمه چرا

ترسم و مجبور  یم یدونست من مث چ ینم گهینظرم عوض شده،د هوی

 شدم به

 یکه شهاب ... اصال نم دمیترس یعمه گوش بدم. از اون طرفم م حرف

 دونم

 بود. یبهت بگم چه شب بد چطور

.لرزه گرددیبرق به حال خود باز م انیکه درشوک است وبا جر یکس مثل

 یا

فرستاد و  رونیبه تنش افتاد . نفس داغ و آتش گرفته اش را ب فیخف

 شیپا

در حال حرف زدن بود که تلفن ازدستش  لدای.هنوز دیاو چرخ سمت

 و به دهیکش
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 ماند . اصال رهیبه او خ یوک وناباوربا ش شیدر جا لدایشد.  دهیکوب نیزم 

 یکشد. صورت سرخ و چشمها یکرد که زنده است ونفس م ینم احساس

 به

آب  یبند را بدجور دینداشت تا بگو یازین گریشهاب د ینشسته  خون

 داده است.

، احتضار درحال وحشت  دیکوبنده اش را شن یاو لب باز کرد و صدا یوقت

 را

 کرد... تجربه

 . هان؟زمیکن عز فیاشو واسه من تعر هیبق یخوا یم_

 تته پته افتاد و گفت: به

 شهاب ... من فقط داشتم ..._

 شهاب باال رفت: یصدا

،نه؟ به  یکرد یم فیاز خر شدن من واسه دختر خاله ات تعر یداشت_

 ینظر نم
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 یزیچ ایناز ونوازشاس  ی جهیآه وناله نت نیبهت بد گذشته باشه. ا اومد 

 که تو

 ؟یدیبود وبهش نرس ذهنت

مبل گرفت و بلند شد. شهاب قدم بلند سمتش  یدست به دسته  لدای

 برداشت که

مبل افتاد. شهاب سمتش خم شد و  یاراده ، دوباره رو یازترس وب او

 انیم

 ترسناک گفت: ی،آرام ول اهیطوفان س همان

 رتیکه اج ییاونا ی. برو براستیهم از من بشنو که برات بد ن ییزایچ هی_

 کردن

 یکن خوشگلم. سنتا فیتعر یهم کن ریمنو تو بند تعهد قل وزنج یپا تا

مثل  یعمر عروسک دم دست هیبه دردم خورد و وا ندادم تا  مزخرفشون

 تورو

 کنم. اراده ام محکم بود تا عروسک دست تو نشم. تحمل

 او ادامه داد: یبه چشمها رهیو خ ستادیا صاف
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سال که اسمت تو شناسنامه  هی یهم کردم ،نوش جونم. اندازه  یفیهر ک_ 

 ام

 ، حقم بود. بود

 که شهاب گفت: دیایکم مانده بود ازحدقه درب لدای یچشمها

 یکتاتوریحفظ د یتا برا دهیم ادتیکه  یبمون ور دل همون مادر_

 از تیخانوادگ

 . یباج بد حرمتت

. حوله اش را  دیپوش لباس عیوسر یبرگرداند وسمت اتاق رفت ،عصب رو

 یرو

 یرو لشی. تازه فشارها احاطه اش کرده بود. زنگ موبادیکوب نیزم

 اعصابش

 یخودخواه یجواب دادن،آن هم طعمه  یرابرداشت اما به جا ی.گوشبود

شد.  یجا نم نهیدرس شیشد. نفس ها دهیاتاق کوب ی نهیآ گران،بهید

 انگار قلبش
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 تیهمه ضعف بخاطر خر نیزدن از حلقومش بود. ا رونیحال ب در 

 وحماقت

سکوت و گوش به فرمان بودن ، اجازه داده بود که  یبود. عمر خودش

 یحت

اما جرات  دیشکستن ها راشن یصدا لدای. رندیبگ یاش را به باز یمردانگ

 ینم

نجات دهد. درحال  یاحتمال یها بی، داخل اتاق برود و او را از آس کرد

 سکته

بدتر  نیالل شده بود. ازا شهی.مثل همختیر ی، فقط اشک م کردن

 ...شدینم

رفت. لباس  رونیاو افتاد.به همه چنگ زد وب یشهاب به لباس ها چشم

 ها را به

 :دیپرت کرد و داد کش طرفش

 .فتیبپوش و راه ب_

 به هق هق افتاد وبلند شد: لدای
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 من... ،یکن یشهاب بخدا اشتباه م_ 

. فقط یکه ازش اومد یشده ا... بپوش و برو همون خراب لدایخفه شو _

 بار هی

، اونم تومحضره تا از شرت راحت شم. حالم از  نمتیب یتو عمرم م گهید

 دنید

 .خورهیاتم به هم م افهیق

 ترش کرد: وانهیاو د یاشک ها دنید

 زادیدست مر دی... به عمو جونم باتویگریتمساح وباز یاشکا نیجمع کن ا_

 بگم

 هی... هرکدومتون نیکه پس انداخته... ذاتا هنرمند یا شهیهنرپ بابت

 جور...

خانه  انیمتوحش م لیریدر خانه باز شد و ام شیدادزدن ها انیم

 آن لدای.ستادیا

 ریام یوجه حواسش به اوضاعش نبود. جلو چیبودکه به ه دهیترس قدر

 یب یلی
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بود. شهاب  دهیرا هم ند شیتارمو کیبود که تابه آن روز  ستادهیا حجاب 

 دنیباد

 :دیبلند تر هوار کش او

 تو؟ یو اومد نییپا یاست که سرتو مث چهارپا انداخت لهیمگه طو_

گرفت و  لدایکه اوضاع بدجور خراب است. نگاهش را از  دیفهم لیریام

 نگران

 :جلورفت

 ...رونیب رمیخب.م یلیخ_

رو بردار وبرو و به همه  یشب باز مهیعروسک خ نیا ،یبر نکهیقبل ازا_

 اشون بگو

 .رهیسراغشو نگ یمرد هم کس شهاب

 یزد. هوا رونیجلورفت که شهاب به شدت پسش زد و از خانه ب لیریام

 صبح هم

کرد تا  یم دایپ یکوه خال کیقفس بود. کاش  ایبود. اصال کل دن نیسنگ

 یهمه 
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 یکرد تا تمام بدبخت یم دایپ قیچاه عم کیرا هوار بکشد. شیها عقده 

 را شیها

را  ایدن نی. کاش اخوردیاز مرد بودن هم حالش به هم م ی. حتاوردیب باال

 جهنم

 یرا با مردانگ کمردینبود که  یسوزاند... جهنم داغتر از آن لحظه ا یم

 اش آتش

 ...بزنند

ر روز قبل و اتفاق ِ داخل شرکت بود. انگشتانش،  ِیهنوز درگ ذهنش

 گرم ی وارهید

 یحالت نگاه ها لیتحل یکرد و حواسش در پ ِ یرا لمس م ریش انویل

 و نیسنگ

 یها ، چهره  یریدرگ نیازتمام ا یدار و محکوم کننده بود. گوشه ا معنا

 آن

آدم  کی یریغافلگ هیبود که نگاه شوکه اش ، شب یجوان و چادر  دختر

 نیدرح
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دختر ،  نیجرم بود. در آن لحظه اصال از ذهنش نگذشت که ا ارتکاب 

 به یربط

،  یمبهم یصدا دنیرفتن وشن رونیداشته باشد اما به محض ب شهاب

 خشکش

برخالف  یبود. حت شتریب یلیبود. انگار توقعش ازهمسر شهاب ، خ زده

 شهیهم

 نیگرفت؛ ا یجبهه م گران،یبه انتخاب د شیو غرزدن ها وایمقابل ش که

 بار

اما از روز قبل،  دیفهم یذهنش را نم یریهمه درگ نیا لیکرد. دل سکوت

 گاه

زد و  یآمد. تا دست به سرزنش خودش نم یفکر سراغش م نیا گاه،یوب

 به من

خودش هم در کار افکارش  قتایکرد. حق ینم شیگفت؛ رها ی! نم یا چه

 مانده

 کرد... یم ریذهنش را درگ دیبود که با یآدم نیربط تر یمرد ب نی. ابود
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 کرد النا. خی رتیش_ 

 با لبخند ، نگاهش کرد: یخورد و فور یآرام مادر ، تکان یصدا با

 کم خنک شه. هیداغ بود،گذاشتم  یلیخ_

قبل  یرا آماده کرد و به سمتش دهانش برد ول یکوچک یلقمه  محسن

 از

 گفت: خوردنش

 یرو ونیزیسوزه... تلو یمامانت م یشه،غذایسرد م رتویروزا ش نیا_

 یشبکه 

 ست؟ین بیرتون عجکنه... به نظ یجا خوش م خبر

مادر بود.  یبا تعجب به پدرش نگاه کرد ، اما نگاه او وحواسش در پ النا

 اگر دیشا

همسر و دخترش  ریذهن درگ ی جهینت راتییتغ نیتمام ا دیفهم یم

 کی یبرا

از  یلیکرد ، اما ظاهر خ یم رییاست ، لحنش تغ دهی تازه از راه رس ِجوان

 مسائل
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 کرد. یباطنش را پنهان م ، 

که اخم  دیرا مزه کرد. به وضوح د شیسکوتش را نشکست و چا میمر

 پدر یها

 یاز آن فضا دنیکش رونیو ب ضهینبودن عر یخال یهم شد ، برا در

 که بیعج

 بود،گفت: دهید کمتر

 سر رفتم شرکت ، تو فکر اونجام... هی روزیمن د_

، از  میشد و نبض گرفتن احساس مر دهیمحسن به سمت النا کش نگاه

 چشم

روز ِ ها خود زن راهم  نیکه ا یدور ماند. لرزش دست ها و احساس شیها

 یعاص

 .فتدیبه جانش ب یتا باز آن شک لعنت دیبود را ند کرده

 کار؟یچ یاونجا رفت_

 وگفت: دیرا نوش رشیاز ش یجرعه ا النا

 چه خبره! نمیسر بزنم وبب هیگفتم  رون،یب میرفت وایباش_
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 خب!_ 

 را عقب گذاشت و گفت: وانیل النا

 یخود کفا هستن بابا. تمام کاراشونو داشتن خودشون انجام م یلیخ_

 دادن.

 بود. بیبرام عج نیهم

 زد وعقب نشست: یلبخند کمرنگ محسن

 یدیرو کسل و تنبل د یامروز یازبس جوونا زم؟یعز بهیبرات عج شیچ_

 که

 ؟ینیبب یجوون فعال و ساع هی یندار عادت

 لبخند زد وگفت: النا

 بابا؟ یکن یم نیبه نسل محترم ِ من توه یباز دار_

 .یعوض کن دگاهتویو سطح د یتا بدون گمی! م رینه خ_

 چطور؟_

 یپسرا دیکنه،بلکه با یصدق نم یلیبابا خ یدخترا یموردبرا نیالبته ا_

 مامان
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، رودوششون هست  یزندگ کیو بدونن فردا ، بار  انیبه خودشون ب شتریب 

 و

 تگریحما ییجا هیبگن. پدر ومادر تا یاعلیزانو بزنن و یدست رو جبورنم

 هستن

 یخودشون و مستقل شدنشون ، همکار یکه خود جوونا هم ،برا وخوبه

 کنن.

 چانه اش زد وگفت: ریدست ز النا

خاص هم ممکنه  طیدرسته اما خب شرا نیگ یکه شما م ییزایچ نیا_

 در

 شدن ِزودهنگام جوونا موثر باشه. مستقل

 بابا جون سازهیخود آدم م طویشرا_

 شهیداره مستقل م یلیارجمند بنا بر دال یآقا دمیخب من شن یبله، ول_

 که هر

 نداره. یتیقابل حما جوون

 بزند ، رونیب شیکه کم مانده بود از گلو یبا قلب میکنجکاو و مر محسن
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خبر از آنچه اطرافش درحال رخ دادن بود،گفت  یکردند و النا ب شیتماشا 

: 

خودشو ازدست داده و تحت  یانگار دوسه سالش بوده که خانواده _

 یسرپرست

 گرفته مستقل شه. میقرار گرفته. حاالم تصم شیپدر ی خانواده

 را ازهمانجا شروع کرد . شیها یدور ، سرکش یمثل دوران میمر احساس

 شیکه تمام آرزو یزد. پسر مرد یداشت از پسر ارس حرف م دخترش

 بود و

خواست تمام  یکه دلش م یرحم ، تصاحبش کرد. کودک یب ییها دست

 عمرش

 خودش ، داشته یبرا خواستیکه م ییای. آرردیداشتنش بم یو برا رابدهد

 و نشد. باشدش

 جان؟ یال یگرفت شیاطالعات جامع از زندگ نقدریا یزود نیبه ا_

تپش  یکرد تا صدا شیاز افکارش جدا یقو یمحسن مثل دست یصدا

 یها
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کرد هنوز  یآور ِ قلب زن،وحشت زده اش کند. چرا فکر م سرسام 

 دور یدرسالها

عشق کهنه دروجودش سر برداشته؟  کیبه  دنی؟ چرا توهم رس جامانده

 شهاب

 دنهایدست وپا لرز نیبود. نه خودش! پس ا ادگارشیارس بود، هیشب فقط

 و دل

 چه بود؟ یزدنها برا دل

 .هینگاه کاف هیبابا؟  دیجنس مارو دست کم گرفت_

 دیشد که با یم دهیکوتاه النا مثل پتک برمغز سرش کوب یخنده  یوقت

 گذشته و

 یقبل نبود. حت یبه سادگ زیچ چیه گریرا مرده فرض کند . د احساسش

 اگر

شد حاال محسن و فرزندانش مقابلش نشسته بودند ،  یهم زنده م ارس

 نیا

 خواست؟ یچه از جانش م یحس نجنو
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 ازدواج هم کرده. ای.ازش خوشم اومده. گوهیپسر معقول_ 

احساست که دربرخورد با  یبود؟ عرشه  نیگفتند هم یکه م خی کوه

 خیاز یکوه

سرما تا مرز مرگ بسوزانتت ،  یشود و احساس گزنده  دهیکوب درهم

 بود. نیهم

 یرا تداع یسوخت و ذهنش باز خاطره ا یاز ناباور ییها خی انیم زن

 یکرد. روز

شرمنده ام... "انداخت و زمزمه کرد نیی.سر پاستادیارس مقابلش ا که

 مصلحت

. ستیهم ازمن ساخته ن یدور تند رفته وکار یرو زینذاشت ، همه چ ها

 دونم یم

... ممکنه عشق گهیکنم. دله د یمنم نتونستم کار یظلم شد ول درحقت

 و هوس و

 "کنه یقات

 !میمر_
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شد.  زیخ میبلند محسن به خودش آمد ون یسوختن کف دستش وصدا با 

 چاقو

... یلعنت یزخم تازه از آن گذشته  کیهم  نیبود. ا دهیدستش را بر کف

 یحت

 یحلقه  کیکرده بودند. بغض  یشیگذشته هم مصلحت اند ادگاری یبرا

 داربود و

چه  ایدن نیطناب معلق بود. ا نیداد. تمام جانش از ا یرا فشار م شیگلو

 از

رفت و محسن دست  لیآوردن وسا یبرا یخواست. النا فور یم جانش

 اورا

 تا نگاه کند: گرفت

 و ... هی. سطحستین قیحواست کجاست؟ زخمت عم_

 یبه چشم ها شیتا محسن ساکت شود. چشم ها دیرا عقب کش دستش

 یخنث
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اول...  یبود. مثل همان سالها یتکرار مینگاه مر نیکرد.ا خیو  دیچسب او 

 درست

باشد و نشد  ایدن کی یکه فاصله اشان ، قرار بود اندازه  ییاز روزها بعد

 که

 کرد وحاال... حاال چرا؟ ی... دل وخواستن محسن فاصله را طباشد

 رفته گفت: لیتحل یینگاهش را برداشت و با صدا میمر

 .ستی. مهم نهییخراش جز هی_

 گفت: یآرام یباصدا محسن

 ...رازیکه ش یتو چت شده؟ ازروز میمر_

 خواهش لب زد: با

 کنم... ی... خواهش ماریشده رو ن نیاسم اون شهر نفر_

. ختیگر شیاز مقابل چشم ها میزده نگاهش کرد و مر رتیح محسن

 یسالها

خورد. آن دفتر واتفاقاتش  یورق م خیگشت. تار یداشت باز م گذشته

 هنوز زنده
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اش داخل  یدوش گرفتن را بهانه کرد و با حس سرخوردگ می. مربود 

 حمام و به

آب شوند،اشک شوند  شیگرما ریحسرتش ز یها خیولرم پناه برد تا  آب

 وفرو

 دایپ ینشان کی. بعد از سالها و آن همه بغض و حسرت،حاال که بچکند

 کرده بود ،

بچه خورده بود. هنوز خودش را مالک آن  یو اشتباه گرید یآدرس شیرو

 یم

کرد  یداشت فراموش م میجوان بود و مر یکه حاال مرد ی. بچه ادانست

 گرید

 آمد... ی... فاجعه داشت به دنبالش مستیزن جوان ن کی

 !"بابا یجنس مارو دست کم گرفت"شد یالنا درسرش اکو م یصدا

  ِ نیکرد.ازا یم یپشتش را خال دیگرفت. نبا یدست کم م دینبا محسن

 حس زن
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طاقت طاق  دی. شادیترس دیسرکش با یحس ها نی. از ادیترس دیبا بودن 

 شود و

 یم یمن هم زندگ"دیو دل زدنها سربلند کند وبگو یخودخواه باالخره

 ."..خواهم

*** 

 کف دستش را به چهار چوب در زد و نگاهش کرد: محسن

 چت شده؟ یبگ یخوا ینم_

 زیت مهل داد و با مرتب کردن لباسش ، ازپش شیکشو را سرجا میمر

 برخاست:

 .یچیه_

.جلو دی، برسرش کوب میبود که لحن آرام مر یگنگ مثل پتک یکلمه  نیا

 رفت و

تا  ستادیکه بود ، ا یدرهمان حالت میرا پشت سرش بست. مر دراتاق

 محسن
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به  تیکرد و درنها یصورت او باز یرو شی. چشم هادیرس مقابلش 

 چشمانش

 ماند: رهیخ

 ی. شدیذاریباهات حرف بزنم اما نم خوادیوقته دلم م یلیخ_

 سخت...سنگ...

 یکه من ازت خواستم فقط اسم تو شناسنامه ام باش ییهمون روزا مثل

 و

 نه اسم... ،یگاه هیتک هیدنبال  یتوگفت

 یپر شد و آن روزها، خوب درخاطرش ،پررنگ شد. پلک میمر یها چشم

 زد

 :دیچک واشکش

 گهید میمر هی یو گفت یاتاقو به روم بست نیسخت شدم چون تو در هم_

 ینم

 .خوام

 برد: کیشانه اش را گرفت و سرش را نزد محسن
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. یو قبول کرد یدیبودم. تو فهم ضی.من اشتباه کردم. من مر ینبود_ 

 ضعفمو

برات  نقدریاحوال ازت عذر خواستم. ا نی. باایوتالش نکرد یدونست یم

 سخته

 ؟یکوب یهمه سال هنوز مثل پتک تو مغز سرم م نیبعدازا که

 من عادت کردم که باشم و..._

محکمش شود و  یدست ها ریزن اس یمحسن باال آمد تا شانه ها کفر

 انیم

 :دیبگو ی، بلند وعصب کالمش

 ...ینگو بهم عادت دار نقدریجون من... ا یتو شده بال یعادت کردنا نیا_

محسن  یعصب یطرف چهره سمت در رفت وباز به  میمر یچشمها

 برگشت. آرام

 شده گفت: وکنترل

 .ستیشنوه محسن. درست ن یالنا صداتو م_
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برد و آرام  شیموها انیکرد و لب تخت نشست. دست م شیرها محسن 

 گفت:

که بهت  ییکنم که اگه بچه ها نبودن ، همون روزا یفکر م نیمدام به ا_

 اجیاحت

 یفکر م نی... به ایخواست یمنونم. چون ازاولم یکرد ی، رهام م داشتم

 کنم که

 یتظاهر به خوشبخت یحاال وبرا نیصدات باال نرفته درست مثل هم اگه

 که هیا

حروم  تویخودشون از پدرومادرشون داشته باشن. زنانگ شیها پ بچه

 یمادر

 .یکرد هات

فقط به فکر بچه هامون  دیحرفا از من وتو گذشته محسن. االن با نیا_

 .میباش

 :دیرا درهم کش شیباال آمد و ابروها عیسر یمحسن با حرکت سر

 از توبه فکرشونم اما خودمم آدمم. شتریهستم.ب_
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روبه  یمادرانه  یتخت نشست و به تابلو گریحوصله سمت د یب میمر 

 شیرو

 آرام تکان خورد: شیمات بود ولب ها شیماند.چشم ها رهیخ

 ی،شک کرد یدمن بو یزندگ یدوست داشتن یکه تو ناج نیبه ا_

 محسن؟

 کوبنده گفت: یو با لحن دیمحسن کامال به سمتش چرخ یتنه  مین

 دوست یدوباره شدم همون ناج میکه پامونو تو اون شهر گذاشت یاز روز_

 ... فقط همون!یداشتن

 اش قفل شد . آرام وخسته گفت: یشانیپ یرو میمر انگشتان

 . من... ستیبچگونه ن یاالن وقت بحثا_

اسم بچه  یتو حت یبچگونه امروز تو باعث شد بخاطر گذشته  یبحثا_

 ام تحت

 یو بابغض گفت یچندروزه رو بغل کرد یایآر ی.تاوقترهیقرار بگ ریتاث

 الل "ایآر"

 پسرمون بذاره و... یرو خوادیم یآرامشش هراسم یو بگم برا شم
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 الل شد. میمر 

 بلند شد و گفت: محسن

باتالق اشتباهات  ونیشدن تو ماالن فقط وقت حسرت خوردن و غرق _

 و از دست

 گذشتته. یها داده

 ی. چهره دی. محسن کتش را برداشت وپوش دیچرخ یبا ناباور میمر سر

اختالف  نیا ریدرگ گریداد. سالها بود که د ی، حال بدش را لو م رشیمتغ

 ینم

 میمسائل ، باز مر یشهاب و باق دنی، د ی، اما با آن سفر اجبار شدند

 یساعتها

 ریموقع خواب که دست محسن ز یبود .حت ریرا با خودش درگ یادیز

 یسرش م

 یم دهیچشمانش کش شیبود که پ یریشهاب تنها تصو ی، چهره  آمد

 شد .
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باتالق  انی. مزدیکرد و دست او راهم پس م یرا لعنت م طانیش میمر 

 کرده ریگ

محسن برود  نکهیاعتراضش ، بلند شد. قبل از ا یو بعد از ده روز صدا بود

، 

 :ستادیرا به او رساند و مقابلش ا خودش

 ، شک نکن. ینداشته هامو گرفت یهمه  یکه تو جا نیدرا_

 او زل زد.تلخ و گزنده گفت: یبه چشم ها محسن

 از دروغ متنفرم ،پس دروغ نگو . یدون یم_

 با عجز گفت: میمر

.بخدا ستین ی. االن وقت ناسازگاریدون یمحسن توخودت حال منو م_

 ..ستین

بار دست تو طرفم  هیتا  دمیحضورت رقص یصدایهمه سال به ساز ب نیا_

 و ادیب

 گذره. یاز سر تو هم خواستن م بفهمم

 شد و گفت: دهیاشاره اش سمت تخت کش انگشت
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باشه که بارها باعث  یاتاق و اون تخت نیتنها شاهدم بعدازخدا ا دیشا_ 

 شد حالم

 خودم به هم بخوره. از

 و گفت: دیکش سشیت به صورت خدس میمر

 ممانعت کردم که... یاز چ_

 !یشد یاون بچه نم یوقت باعث نابود چیاز دلت... واال ه_

بهت زده و نا باور  یینشست و با چشمها شیلب ها یرو میمر دست

 نگاهش

آمد ... چه در  یم شیبار بود که به رو نیاول نی. پس از پانزده سال اکرد

 نیدل ا

مانده بود تا مثل شالق  یباق ییزهایبود وسکوت کرده بود. چه چ مرد

 برروحش

رحمانه تر سر تکان  یو محسن ب دیپشت هم چک شی. اشک هادیایب فرود

 داد:
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اون موضوع بخاطر  دنیشبت بعد از فهم مهین یها هیفهمم گر یتازه م_ 

 بود. یچ

 هیتو فقط  یوسط زندگ نکهی. اشهیتازه داره برام روشن م زایچ یلیخ

 مترسکم...

 کنارم بود و بچه امو نابود کرد که فقط با نفس یوپوچ... زن یآدم توخال هی

تنش بمونه... کاش  ریدستم ز ذارهی، نم مشیعشق قد یتو هوا دنیکش

 کم هی

 ... یداشت مونیتعهدو به زندگ نیا

تن او راحس کرد وکنارش زد.االن حال خودش از همه بدتر بود.  دنیلرز

 میمر

را به لبش فشار داد تا  شیعقب رفت و لب تخت نشست . دست ها عقب

 یصدا

اش شده بود اما  ینرود. محکوم شدن هم عادت زندگ رونیاش ب هیگر

 وقت چیه
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 نیتخت در خودش مچاله شد. از ا یسخت نبود. چشم بست و رو نقدریا 

 عقده

. شده بود دیترس ی. از محسن مدیترس یمردش م یدرگلو مانده  یها

 همان

خودش و  یرا به رو ایزخم خورد و در دن انتیکه از توهم خ یمحسن

 اش یزندگ

 ...بست

*** 

چهارچوب  شیگرفتار بود و دست ها زشیت یدندانها انیم شیها لب

 سخت

همه سال  نی. درادیشن یاعترافات چه بود که م نیرا چنگ گرفت. ا اتاق

 سرشان

سوخت.  یفاصله م یها خی یبود وتنشان در باال یبرف خوشبخت ریز

 مادرش
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پدرش صبور بود. کدامشان حق داشتند. عقب رفت  ایکرد  یم یفداکار 

 واریو به د

 ادشیرابست.خوب  شیاش را محکم فشرد. چشم ها قهیداد. شق هیتک

 بود. در

 دایاتاق خوابشان پ انیمادرش را غرق به خون درم یزییعصر سرد پا آن

 کرد و

 خودش را رساند و... مهی. پدر سراسدیکش غیج

نبود که دست  یشدت سرش را تکان داد و چشم باز کرد. مادرش زن به

 به قتل

اش بود.محال بود.  یدر زندگ ثاریا یاسطوره  میخودش بزند.مر کودک

 شالش را

را فراموش کرد. به اتاق پدر  یو ناز وایو قرارش با ش دیسرش کش از

 ومادرش

 نیبه زم شیتا پشت در اتاق ، پا دینراش میآرام مر ی هیگر یو صدا رفت

 بچسبد
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مبل  نیاول یو رو دیکش یشود. آه دهیکش شیلب ها یناخنش رو و 

 نشست. غم

 کیهمه سال  نیدلش کم بود. باورش سخت بود که ا یهم برا عالم

 بایز یتابلو

خودش را  شهیو غم بوده.هم یاهیپر ازخطوط س رشیکرده وز تماشا

 خوشبخت

کرد  یبستر پر مهر تصور م کی انیدختر م نیو خوش اقبال تر نیتر

 یوحاال م

 ...ایآرامش او وآر یبوده برا شنامهینما کیفقط  دید

 کیسوخت. از جابلند شد و  شیوپشت پلک ها دیپر شیبه گلو بغض

 مرتبه

 نیروزها،ا نیماند. ا رهیخ زیم ریدر ز یآب یبه آن دفترچه  نگاهش

 دفترچه را

به درگاه اتاق کرد و در  ی.نگاهدید یم میمر یدست ها انیم ادیز

 یمیتصم
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دفتر  یکه انتها یورقش زد. نخ ستادهیدفترچه را برداشت. ا یناگهان 

 بود،نشان

 خواندن نگذاشته است. یبرا یعالمت میداد مر یم

کردن  یدور لیدل دیفهم یپدرش درگوشش تکرار شد. تازه م یصدا

 از میمر

 یبود وبا هم دست ختهیبه هم آم یو ناراحت یکنجکاو. ستیچ رازیش شهر

به او ندارد سربکشد. وارد  یدانست ربط یکه م یکرد به خاطرات مجابش

 اتاقش

اش زنگ  یتخت انداخت که گوش یرا رو شیو در رابست. مانتو شد

 یخورد. اه

مجبور شد، جواب دهد. هرچه کرد نتوانست  وایش یشماره  دنیو باد گفت

 آنها

گذاشت و  یتواند برود. عاقبت دفترچه را گوشه ا یکند که نم راقانع

 لباس عیسر
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 یخانه خداحافظ انیآنکه زود بتواند برگردد. از م دی.به امدیرا پوش شیها 

 ییرسا

 و رفت. گفت

آن  دنید یشد. دلش تشنه  زیخ مین میبسته شدن در آمد و مر یصدا

 عکس

 رونیکوچک ته کمد، آن دوعکس کوچک را ب یصندوقچه  انی.ازمبود

 . دیکش

نشست و پشتش به کمد  نیزم یرا تار کرد. رو دشیها مقابل د اشک

 .دیچسب

ماند.  رهیارس خ ی رهیت یو نگاهش به چشمها دیعکس کش یرو انگشت

 چشم

خواست  یجانش شد. خدا چه قدر م ی جوان شهاب بال ِ یو چهره  بست

 محکش

 ارس و شهاب نبود... انیهمه شباهت م نی. کاش حداقل ابزند
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امروز  یچشمانش حرفها یسیبه خاطرات دور بازگشت و خ ذهنش 

 محسن را

 کرد... دییآن عشق کهنه تا یبرا

**** 

 یرو وای. دست ش دیکش یم یمعن یکاراملش ، خطوط ب یچاقو رو با

 دستش

زد. افکار درهمش را کنار گذاشت وبا لبخند به  شیو آرام صدا آمد

 ستش نگاهدو

 تکان داد: یسر وای. شکرد

 ؟یشده؟ چرا تو فکر یزیچ_

 سر باال انداخت و گفت: النا

 .ستیمامانه.مهم ن ریکم ذهنم درگ هی_

 کرده؟ دایپ یچرا؟ باز شبا مشکل_

 یاما باطنا... نم وایآرومه ش ی.ظاهرا همه چدهیبروز نم یزیدونم. چ ینم_

 دونم...
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 ارهیخودش ن یبه رو خوادی. مستیروبراه ن یلی، خ میکه برگشت یازروز 

 مگه یول

 همه اش تو خودشه و... د؟ینفهم شهیم

با خبر  یکس شانیزندگ یکرد. دوست نداشت از مسائل خصوص مکث

 باشد. دختر

بود.  یموج یبودن وب اینگه نداشتن! مثل در نهیبودن وراز درس میمر

 ...میمر

 ادشیپدر  یدختر! دهانش تلخ شد. حرفها کی یزندگ ی... اسطوره مادر

 آمد. چه

نشکست؟ چه  میمر یبغض ها انیهمه سال م نیبود که ا انیدرم یراز

 یجان

چه  زد؟یبر رونیسفر بر لب پدر آمد تا دردش را ب کیکه بعد از  بود

 بود یعفونت

چه خبر  یهمه بلند شد؟ به راست یگندش ، صدا یپس از سالها از بو که

 بود؟
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 ...یال_ 

 یخوبش ، کمک یکارامل داخل دهانش گذاشت. مزه  یزد و قاشق یپلک

 به طعم

 ییتوانا یابر چیبهتر بود. مطمئن بود ه یچیدهانش نکرد اما از ه بد

 پوشاندن

سالها از سمت  نیکه ا یاندازه ا ی عشق ب ِهیشب یعشق یراندارد.حت ماه

 پدر به

 یدست وپا نیمادر... بنابرا یمثال زدن یها یصبور ای دید مادرش

 افکارش را

 جمع دوستانه اش جمع کرد و گفت: انیازم

 . فراموشش کن.وایش ستیمهم ن_

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه

 ومد؟ین نیچرا نازن_

 اش را مزه کرد: یدنیاز مشکالت او نکرد و نوش دنیبر شن یاصرار وایش

 ش؟یشناس یداداششو گرفته و توراه مونده. نم نیحتما باز ماش_
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را درهم  شیرا کنار زد و دست ها وانشیل وایالنا باال رفت وش یابرو کی 

 ی،رو

 چفت کرد: ز،یم

شده  یعوض شده. البته بگم عوض یلی، اونم خ میکه اومد یاز روز_

 بهتره!

 دست او زد : یدرهم رو یبا ابروها النا

. ناخوداگاه هیعیاز من طب شی. دلخورهیعینزن. رفتارش طب خودیحرف ب_

 موجش

 .رهیگ یروهم م تو

 افتاده. ی. انگار نه انگار اتفاقیکنم ال یوقتا به عقلت شک م یبعض_

 گردنش را سمت چپ خم کرد و به او نگاه کرد.بالبخند گفت: النا

 !چونی.لقمه رو دور سرت نپوایبگو ش_

 :دیشلبش ک یبه اطرافش کرد و زبان رو ینگاه وایش

 حرفا... نیشرکت وا میبودم،بهش گفتم رفت یکه با ناز شیدوسه روز پ_

 کرده و... ی،اونم حسود یکرد فیبراش تعر دتیالبد از دوست جد_
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بهم گفت کوفتت  رازی! توهمون شری. نه خیدهنتو ببند ال قهیدق هیا... _ 

 نیشه که ا

 به تورت خورد. یآدم حساب بار

 و مشغول خوردن گفت: دیخند النا

 شما تموم شه. یتورتون جرواجر شه ودعواها نیبشه ا یک ِ_

 انه؟یبگم  یذار یزهر مار. خره م_

 جلوتر رفت: یکم وایسر تکان داد و ش النا

 اما چون خراب بود، ییرفتم داخل دستشو ییدست شو یمن به هوا_

گلکرد وخودمو نشون  می. فضول زنهیداره با تلفن حرف م دمی.دبرگشتم

 ندادم که

 زنه. یبا ارسالن حرف م دمیشد و بعدش فهم زیبااومدن اسم تو ت گوشام

 خب!_

 .دهینکبتش م ییخب داره؟ مدام آمار تورو به پسردا_

 ...وایش_
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 ...وای! باز بگو شیریشد بم یداشت باعث م شعوریب ؟یچ وایش__ 

 تو ش _

ِِ 

 به اون یخودم بود،نه غرض ارسالن. ربط یبخاطر سهل انگار رازی اتفاق

 درموردش حرف نزن. گهی. توهم دنداشت

 .شدینم ینجوریکرد که ا ینم زیو زیاگه دائم مث مگس دورو برت و_

 گذشته. ریبخ ممیحاال که به قول مامان مر_

 جابه جا شد و گفت: یکم وایش

 یاتون چطور باطارت  یعنیبا ارسالن ...  ارتباط ... تو یال گمی... میآره ول_

 بود؟

 گفت: یبا خونسرد النا

 .مث دوتا دوست. یمعمول_

 و ادامه داد: دیخند

 قربون ،صدقه بهش اضافه کن. یکم چاشن هیالبته _
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زود خنده  یلیخ یدست او زد ول یرو ییکوتاه وگذرا یبا خنده  وایش 

 اش جمع

 لبش ماند و گفت: یرو ی.لبخند محوشد

خواستن زود وارد عمل شن  یبه هم خورده م دنیفهم یوقت نایمامانم ا_

 یول

 . گفتم اول به خودت بگم. دمیترمزشونو کش من

 باتعجب نگاهش کرد و گفت: النا

 اونوقت؟ یواسه چ_

 ...گهید یابله.واسه خواستگار یاه... دختره _

 النا درشت شد.خنده اش هم گرفته بود: یچشمها

 حتما واسه شهروز؟_

 با ذوق گفت: وایش

 مگه داداشم؟چشه _

 خنده اش را قورت داد و گفت: النا
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االن من دست وپامو گم کردم.بذار فکرکنم به شهروز خان بعد جواب _ 

 .دمیم

 بااخم گفت: وایش

 ؟یکن یمسخره م_

 :دیخند النا

به جوانب بزرگ کردن بچه فکر کنم بعد جواب  خوامینه جون تو. فقط م_

 مثبت

 .بدم

 نثارش کرد و گفت: " یزهرمار"وایش

 !ییو آقا یپیهم دلت بخواد.داداشم به اون خوش ت یلیخ_

 ناجورم؟ یبراش وصله  یکم هیمن  یکن یفکر نم یبرمنکرش لعنت. ول_

تو  شیخاک توسر گلوش پ یخنده ول یمنم گفتم النا بفهمه بهتون م_

 ریگ

 کنم؟ کارشی.چکرده

 وفنجون لیاخه؟ مث ف . شهروز ومنارهیپشتش باال ب زنمیم امیخودم م_
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 .میشیم 

پروار  رهیکف دست قدوباالته.شهروزم فقط الغره. زن بگ هیبه قول بابام _

 .شهیم

 و النا گفت: دندیآخرش هردو خند یجمله  با

به قد وباالست؟ شهروز فقط  ی؟ مگه همه چ یدوسال سن کمترش چ_

 ستیب

 د؟ید یم تی، دلش بخواد. شما چرا اهم نهیبب ویهرک دی. شاسالشه

تا تب کرده  گهیاست. از اون طرفم مادرربزرگم م لهیدونم. بد پ یچه م_

، 

 واالممکنه کمربندش به فساد وحروم باز شه. دیبد زودزنش

از  یسر وایاطراف نگاهش کردند. ش یزهایخنده زد که م ریچنان ز النا

 تاسف

 داد وگفت: تکان

ازبس  گهیه. به بابام منداز یومتلک م رهیداره.به منم که راه م هیگر نایا_

 مث
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. دختر ادیکس سراغش نم چیه گهیپرست خودشو رنگ کرده د آفتاب 

 ورد ستیب

 .دیخمره براش خر دیشوهر نرفت با یوخونه  کرد

 را گرفت و سر تکان داد: شیلب ها یرو النا

مامان  نیپس بگو چرا سطح شهر پر از خمره است.نگو خواستن قوان_

 بزرگا رو

 .زنهیحرفو م نیهم قایمنم دق یکنن. چون مامان تیرعا

 را باال فرستاد: شیچانه اش زد و ابروها ریدست ز وایش

 یلیخ نکهی.باا شهیبسته م ایلیو جلب کنم،دهن خ ریاگه بتونم توجه ام_

 پولدار

 ظاهرش دهن پرکنه. یول ستین

 .یکن یبه قصه نگاه م قیعم یلی. خوایش یشیم یتوحتما زن خوشبخت_

 ؟یباز مسخره کرد_

 .ادینم ستیگفتم. چون باطن کال برات تول ینه.جد_

 شل شد: وایش شین
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 .ستی. ظاهرا هم ذاتش بد نطونهی. شوخ وشهیپسر خوب_ 

 خداکنه ..._

 .هیجد یلیخ شییبرعکس پسر دا_

 تره. پیتره. خوش ت یاما دوست داشتن_

 تا انتها باال رفت: وایش یابروها

 یکی افهیوق پیاز ت فیخانم و تعر یانشاال... ال ادیاوه... چشم ارسالن درب_

 !!!!گهید

 مگه من دل ندارم؟_

 مرده شور دلتو ببرن،اون که صاحاب داره._

 وعقب نشست: دیخند النا

 .میستین لیخوش به حال صاحبش. ما که بخ_

 کرد وگفت: زانیلب و لوچه اش را آو وایش

 من ننشست.بود. دختره اصال به دل  ادیز یلیاز سر زنش خ_

 اومد.بانمک بود. یکم سن وسال به نظر م_
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. اونروز مث ینیب ینمک بود. توهم که همه رو بانمک م یهم ب یلیخ_ 

 مجسمه

 ونگامون کرد.جواب سالممونم نداد. سادیوا

 ؟یدیجاخورده بود طفلک. نفهم_

 .می، سر بزن میکه قراره کار کن یبه شرکت میجاخوردن داره؟ رفت_

 یبا فرهنگ اونا هم خون دی.شاوایش یریگ یساده م نقدریتوا_

 نداره.بعدشم

که جناب ارجمند بهتون  یدلتو خوش نکن. فکر نکنم بااون ضدحال خودیب

 زد ،

 خوش نشون بده. یرو

 .زدیم یا گهیکه حرف د ریام_

 شانه باال انداخت و به ساعتش نگاه کرد. النا

 قصد اومدن نداره. ی. نازوایش میپاشو بر_

رفتند. با  رونیراحساب کردند وب زینکرد و برخاست. م یمخالفت وایش

 شنهادیپ
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 وایو ش ستادندیا ینیتریرفتند . مقابل و یدور زدن داخل پاساژ یبرا وایش 

 گفت:

 رم؟ی. به نظرت براش لباس بگرهیماه تولده ام نیآخر ا_

رفتار نکن که فکر  یجور هی. وایتر شه ش یاتون جد ارتباط کم  هیبذار _

 کنه

 .یخودتو بهش بچسبون یخوایم

 توهم که همه اش ضدحال بزن._

 !یدون یخودت م_

.باتعجب برگشتند دندیرا شن یناز یبودند که صدا فتادهیراه ن هنوز

 ونگاهشان

با دو خودش را به آنها رساند و سالم کرد.جواب سالمش را  ی.نازکردند

 دادند

 با طعنه گفت: وایوش

 . یاومد یم گهیت دساع هی_

 :دیکش یقیقلبش گذاشت و نفس عم یدست رو یناز
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 ...دی. ببخشمیشه.مهمون داشت رید نقدریخواستم ا ینم_ 

 گفت: النا

 نداره. خداکنه وقت ثبت نام کالستون نگذشته باشه. یخب اشکال_

 .میبر نیآوردم . با ماش نیمن ماش_

رفتند به  ینداشتند. زودتر م یبه هم کردند . مخالفت ینگاه وایوش النا

 ثبت نام

مقابل پاساژ  دنی. به محض رسدندیرس یم یو ناز وایش یهم برا کالس

 یپاها

 ی. صداستادیداده بود از حرکت ا هیتک نیارسالن که به ماش دنیباد النا

 اعتراض

 زودتر بلند شد: وایش

آدم دبگه باهات قرارهم  یکن یم یکار هی ؟یناز یگندشو در آورد_

 نذاره.

را مخاطب  وایرا برداشت ، ش نکشیاو ع دنیبه ارسالن که باد رهیخ النا

 قرار داد و
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 گفت: یخونسرد با 

 سوء تفاهم برطرف شه. یسر هی دی. انگار باواینکن ش تیخودتو اذ_

 یقدم را برداشت که ارسالن باق نیشانه اش انداخت واول یرا رو شالش

 را ریمس

 وسالم کرد: مودیپ تندتر

 باور کن حرفام مهمه. یول یال یندار دنمویدونم چشم د یم_

 سرش را خم کرد: النا

 نیارسالن چون ا یکالنتر یریباشه،صاف م یاگه تکرار یباشه.مهمه. ول_

 بار به

 کنم.باشه؟ یم تیمزاحمت ازت شکا جرم

 زد: ینگاهش کرد.النا پوزخند یجا خورد وکم ارسالن

... یتکرار حیوتوض هیتوج کی شهی. مثل همستین یتازه ا پس حرف_

 درسته؟

تکان داد ورو برگرداند که او مچ دستش را  یسکوت ارسالن ، سر با

 . النا بادیکش
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 راباز کرد: نیبرگشت و ارسالن در ماش اخم 

 .نیتوماش نیشرطت قبوله. بش_

 جلو آمد وگفت: واینگاهش کرد. ش یکم النا

 بابات؟النا زنگ بزنم به _

 .امینه! خودم همراه دارم.توبرو نگران نباش. من بعدا م_

نشست. ارسالن  نیو داخل ماش دیدستش را ازدست ارسالن کش مچ

 یچشمک

 نشست و سمت او برگشت: گریزد و بالفاصله درسمت د یناز یبرا

 النا باور کن من بابت اون روز...._

 حرفش گفت: انیدست بلند کرد وم النا

و...و... و... باشه ارسالن.منم  فتهیاون اتفاق ب یخواست ینم... یمتاسف_

 تورو مقصر

اگه حرفات  یول ستمیازت دلخورم ن ممیدونم. به جون مامان مر ینم

 یتکرار

 ...باشه
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 .ستیبار ن نی.استین_ 

 خب!_

 سکوت کرد که النا دوباره گفت: یو کم دیلب به دندان کش ارسالن

 شنوم ارسالن! یم_

 جابه جاشد وگفت: یکم ارسالن

 باهات حرف بزنه. خوادینفر م هی_

را باز کرد که  چییو سو دیشد .ارسالن چرخ کیالنا به هم نزد یابروها

 النا گفت:

 ؟یزن یحرف م یاز ک ه؟یمنظورت چ_

کرد اما النا فقط نگاهش  کیارسالن، اعصابش را تحر یرپوستیز لبخند

 کرد.

 ...دی، با هیک یبدون یخوایعجله نکن.اگه م_

 حرفش با تحکم گفت: انیم النا

واسطه  هیکه فقط  ییکنم که منتظرم هستن. نه تو یم نییمن تع دویبا_

 ...یا
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 .شمیم ادهینگه دار .پ پس 

با  یکرد.خصوصا وقت یارسالن را نقش برآب م یهاینیب شیپ شهیهم النا

 آن

 و کمربندش را باز دیکش ابانیخ هیرا به حاش نیزد. ماش یحرف م تحکم

اما دختر جوان دستش را پس  ردیبرد تا دست النا را بگ شی.دست پکرد

 و دیکش

 :گفت

 معما درست نکن._

من عالقه ام به تو  نکهی.ایبدون ویتیواقع هی دیقبلش با یول یباشه ال_

 و هیواقع

 نبود. یشینما

 من تموم شده است. یموضوع برا نیا_

 .ستیمن ن یاما برا_

 به من نداره. یمشکل تو ربط_

 گفت: یبا آزردگ ارسالن
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 اشتباه... هی_ 

 اصل موضوع و بگو ارسالن._

 فرستاد و عاقبت برگ آخرش را رو کرد: رونینفس کالفه اش را ب ارسالن

کرد  یگرده. فکر م یهست که تو کانادا سالهاست دنبال تو م یکی_

 یول ییاونجا

 و... رانیا یفهمه برگشت یم شیپ چندسال

 یکن یدونم و مطمئنم درک م یبا تو م ارتباط رو د یالنا... من همه چ_

 که دوست

 ...داشتنم

 و خشم پسش زد وگفت: تیبا عصبان النا

 تو ، تو طئه بود . یبود.ظاهر شدن ناگهان وایحق با ش_

 النا..._

خواست  یشد.هوا کم شده بود.دلش م ادهیرا باز کرد وپ نیدرماش النا

 تمام
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اعتماد نداشت.  شی. به گوش هازدیرا تکه پاره کند ودور بر شیها لباس 

 دیشا

گشت؟ به  یهمه سال... دنبال آرامشش م نیبود.بعداز ا دهینشن درست

 یجا

خواست.  یخواست.دلش آغوش مادرش را م یم دنیدلش هوار کش ه،یگر

 تمام

 چشمش آمد و نفسش تنگ شد شیپ اهیس یروزها آن

ارسالن زد. با  ی نهیبرگشت و به س یشدن دستش عصبان دنیکش با

 خشم و

 که گرفته بود ، گفت: یونفس تیعصبان

 هیشب شمی، م نمیبب میزندگ کیاتو نزد هیسا گهیبار د کیبار...فقط  کی_

 همون

 کرده ارسالن... رتیکه اج یآدم

 نیو مقابل اول دیدو ابانیبهت زده نگاهش کرد. النا سمت خ ارسالن

 را نیماش
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 یتکان داد وگوش یشماره،سر دنید. تلفن ارسالن زنگ خورد. با گرفت 

 را

 نیزده، حسابش با کرام الکاتب یچه گند دیفهم یکرد. اگر او م خاموش

 بود...

**** 

خورد. عاقبت با حرص خاموشش کرد و داخل  یمدام ، زنگ م تلفنش

 نیماش

پارک به راه افتاد. دست  یسنگفرش ها یرا زد و رو موتیکرد. ر پرتش

 را شیها

فرو برد و صورت سمت آسمان بلند کرد. از صبح آنقدر  شیها بیج در

 یروزها

مغزش در  یها رگیتا امروز را مرور کرد که از شدت فشار ، مو گذشته

 حال ذوب

 دایخواست آرامش پ یسکوت، چه برسرش آورده بود؟ م یبود. عمر شدن

 کند و
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که شناسنامه اش را  ییخواست اسم ها یتا گردن ، کاله رفت. م سرش 

 اهیس

 یشده بود و پا شهیبود ، درحد همان سنگ قبر ها بداند اما ت کرده

 یغرورش م

باشد.  شهیانسان ، ت ی شهی. قلبش سوخت. ِ دردناک بود که خود ردیکوب

 یرشد کن

 یاتیخون و ح تی. درساقه هایو کوچک بمان ی. بالنده شویدرد بکش و

 انیجر

هست؟  یهم درد نیتر ازا ریکه طعم مرگ دهد. تلخ تر و نفس گ ابدی

 نیدرع

 کشنده باشد. ی، خونت پر از عفونت ها سالمت

از دوطرف باز شد  شیولو شد. دست ها یخال یمکتین ی. رودیکش یآه

 و پشت

از سر گذرانده اش  یخواست رها تر باشد ، زندگ یافتاد. هرچه م مکتین

 شتری، ب
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 ییروبه رو افتاد ودست ها ی. نگاهش به محوطه دیکش یبندش م به 

 دختر وپسر

 یکه تازه در زندگ یکه درهم قفل بود. نگاهش با بغض و حسرت یجوان

 اش

 ییمات ماند. سال قبل را باز مرورکرد. روزها شیبود، به روبرو سربرداشته

 که

 شنهادیپدربزرگ پ یکه عمو در خانه  یکرد. از روز ریرا هم غافلگ خودش

که درآن محضر  یرا داد و شوکه نگاهشان کرد، تا روز لدایبا  ازدواجش

 کوچک

دوماه هم نگذشت.  یدر شناسنامه اش ثبت شد، حت شیدخترعمو اسم

 در مغز

 یزیرا بفهمد ، چ شنهادیپ نیا لیتا دل کردیورو م ریاش هرچه ز خسته

 دینفهم

 کی شیفقط برا لدایخواهند. تا قبل از آن  یفقط صالحش را م نکهیا جز

 دختر
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 لی ریدرموردش نداشت. فقط ام یبود که نظر خاص ریوسربه ز ساده 

 که یگهگاه

شد. سرزنشش  یگذاشت و باعث خنده اشان م یآمد ، سربه سرش م یم

 یم

دخترک بردارد و کم آزارش دهد. حاال همان  نیکه دست از سرا کرد

 دخترک

اش وارد شد. محرمش بود.  یکه بر زندگ یسخت یضربه  نیبود دوم شده

 دلش

جانانه از  یضربه  کیفقط  یخواست نفسش باشد، عشقش باشد ول یم

 پشت

 ستدیعقل با یپا یکرد تا نتواند رو جشیکه آنقدر گ یبود . ضربه ا سر

 تیو شکا

خاندانش را نزدشان ببرد و فقط خودش را آواره  انتیو خ یناجوانمرد نیا

 ی
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 نهیکرد. نفسش ، آه بود که از س بیغر شهر نیا یاهویپره یابانهایخ 

 رونیاش ب

 دهد؟ یرا پس م یبار زمزمه کرد که تاوان چه اشتباه نیهزارم یوبرا آمد

سنگ قبر  هیبرات فقط  رمی، منم م یخودتو گم وگور کن ؛یفکر کرد_

 یدرست م

 کنم؟

 مکتین کیدرهم ، نزد ییبرگشت که با اخم ها لیریسمت ام شیها چشم

هم  یرو شیکرد. پلک ها یطلبکارانه ، نگاهش م یبود و با ژست ستادهیا

 افتاد و

 گفت: یخش دار یعقب افتاد. با صدا گردنش

 .ستی. اصال حال و روزم خوب نریبرو ام_

را انداخت و جلو رفت. ِ االن وقت گوش دادن به  شیدست ها لیریام

 یحرف ها

هلش داد.  ُگریانداخت و به سمت د مکتین ینبود. دست شهاب رااز رو او

 شهاب
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 اش قفل شد. یشانیپ یکرد و انگشتانش رو ینچ 

 .ستیپاشو برو که االن وقت حرف زدن ن_

و به نفع  یریدم موجو بگ دیاتفاقا االن که انقالب ، استارت خورده ؛ با_

 خودت

 .یکن تمومش

 نگاهش کرد و تلخ گفت: یبا آزردگ شهاب

 تو ، نه؟ یباز ی هیمنم شده ما یسگ یزندگ_

 گفت: تیبا عصبان لیریام

 یو نتون یبزنم تو فکت که کال الل ش نیهم چ خوادیاالن دلم م یدونیم_

 اون

 ؟یاحمقو طالق بد ی دختره

 گفت: یصاف نشست و عصب شهاب

 ش؟یآورد یواسه چ شبی، د یکن یرفاقت م یتوکه دائم ادعا_

به من  یواشکیمارموزم  یدختره  نیدونستم چه خبره؟ ا یمن چه م_

 گفت.
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داره سرت  یچه کاله گشاد دمیمامانم با تلفن ، فهم یاز پچ پچا صبح 

 ره. یم

 ادامه داد: یبه شهاب نگاه کرد و با لحن محتاط تر یچشم ریز

 .یزنگ زدم جواب نداد یتوحال که هرچ یرفته بود نمیهم چ_

 و دست باال گرفت: دیشهاب ، خودش را عقب کش زینگاه ت با

. یجواب نداد یبه مرگ خودت تاصبح راه رفتم وشماره اتو گرفتم ول_

 حاال خاک

 انه؟یسرت شد  تو

 منقبض شده گفت: یبا فک شهاب

 ر؟یام یبند یدهنتو م_

 ...هویآخه،  یگفتم هار_

 چشم و ابرو آمد: شیو برا دیاز جا پر ریبرداشت، ام زیبه سمتش خ تا

 یبه جا ی. شانس نداررنتیگ یم انیوحش م اتیاز حکارا رو نکن،  نیا_

 قفس

 تو قفس گرگ. یریآهو،م
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 و بلند گفت: یسرش را سمت آسمان بلند کرد،کالفه وعصب شهاب 

 من. یبه روان له شده  نقدریخفه شو. گند نزن ا ریام_

 تر افزود: یبزند ،سر سمتش چرخاند و عصب یخواست حرف ریتاام

 .کتیواال ممکنه تورو هم بفرستم وردل خاندان درجه _

 :دییرا به هم سا شیشل شده دست ها یشیبا ن ریام

 .زمیعز ییمثل دختر دا_

 او زل زد . تلخ و برنده گفت: یبه چشم ها شهاب

و فکر  یوبعد تو نشست دیمنو به کثافت کش یزندگ زتویعز ییدختر دا_

 یکن یم

که به  یدیعمر درد نکش هی. یندار یریسرشکستنک داره؟ تقص یباز که

 دیام

 شهیکه هم ی. آدمیضربه رو از همون آدم بخور نیو باز بدتر ینیبش مرهم

 یرو

که  یفهم یفهمه. نم یوقت نم چیآدم فلج و ه هیراه رفته، درد  پاهاش

 یب
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 یدردم ندارم. فقط جا گهی. دریحسم ام یحسه ب یدرده. ب نیبدتر یحس 

 زخما

 کنه... یم تیاذ

پر دود  یهوا نی. لعنت به ادیکش نییرا پا شرتشیت ی قهیو  دیکش آه

 سرنوشت...

از آنکه ،  شیب قشیعم یمبتال شد. نفس ها یهاش زود به کم کار هیر

 نفس

 نین ْفسش شد و ا َریکه اس ییکرد. َ ازن َفس ها یم یدرد را تداع دهد،

 همه از

الش به هم خورد. ح یکرد، حالش به هم خورد. از مردانگ زارشیب خودش

 چه

زن ، از  یطنتهایش یگفت مرد باش و حکومت کن. گاه یم یکس

 مرد یپادشاه

 یبخنداند. با حال شیبرقصد و لب ها شیساخت تا برا یتلخک م کی فقط
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ها را  نیاش بدتر یشد. دوزن زندگ زاریاز هرچه زن بود ، ب یناگهان 

 درحقش

 . لب به هم فشردو بلند گفت:کردند

 همه اتون...لعنت به _

 و گفت: دیاز بلند شدنش کش شیاورا پ یبازو لیریام

مثل شمر اومده ،نشسته  ییرو به خودشون بگو. دا نایخونه ما. هم میبر_

 و

 .منتظرته

 یبار جد نیا لی ریکرد. ام شیبه خون نشسته تماشا ییبا چشم ها شهاب

 شد:

شهاب. نذار بخاطر دو دنگ کارخونه ، افسار  ناسیاز ا شتریحقت ب_

 به تویزندگ

 ها خودشون گره کنن. یخودخواه

انداخت و  ریسربه ز لی ریکه ماند ، خشک شد. ام یدرهمان حالت شهاب

 گفت:



 

451 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

مانده هم نصفش  یبه اسمته، از چهاردنگ باق ییدو دنگ کارخونه دا_ 

 سهمته.

کنه اگه بهت  یحرومم م رشویدو سوم کارخونه! مامان گفته بود ش یعنی

 بگم.

اما قسم مامان باعث شد  یرو عقد کرد لدایکه  دمیپارسال فهم همون

 نتونم

 بگم. بهت

و شرمنده  دیکامل سمتش چرخ ریکرد .ام ینگاهش م رهیهنوز خ شهاب

 گفت:

 کردمیلحظه تعلل نم هیبودم  دهیشرمنده اتم شهاب. اگه خودم فهم_

 یوبهت م

 دمیکه من شن زدنیحرف م یپنهان ییاما نصف شب داشتن با زن دا گفتم

 و

 ...یرو عقد کرده بود لدایکار از کارم گذشته بود . تو  یگرفتن. ول مچمو
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شانه اش  یمات مانده بود ، او دست رو ریهنوز به صورت ام نگاهش 

 گذاشت .

 خورد. یآرام تکان

 ه؟یمنظورت چ_

 دستش را انداخت و گفت: لیریام

 اون کارخونه مال توئه. شترینصف ب یعنی_

 کرد: یا یعصب یخنده  شهاب

 ستیمگه ممکنه؟ اون کارخونه وسهامش رو عمو ب ؟یگ یچرا مزخرف م_

 وچند

 .شهیمحسوب نم یخانوادگ راثیجزء م گهی. ددهیخر شیپ سال

 تو شراکت داشته. یاما با بابا دهیخر ییآره شهاب. دا_

 شهاب باال رفت: یصدا

 یعد از مرگ بابام به حساب من اومد که بعد از هجده سالگسهام ب_

 برداشت
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خاندان درسمو  نیا یچطور تونستم برخالف خواسته  ی. فکر کردکردم 

 بخونم و

 ام؟یب شیپ نجایا تا

 او باال گرفت وگفت: یدو دستش را مقابل چشم ها لی ریام

شد مربوط به اموال  زیکه پول شد و به حسابت وار یاموال نیدرسته. ا_

 .تهیپدر

بوده  یزی،چ یبانک ،حسابیزنم خونه ا یدونم اما حدس م ینم درست

 که

 سهمت از کارخونه هنوز سرجاشه. نی. اما اختهیبه حساب خودت ر دولت

را فشار داد. مغزش درحال انفجار بود.  شیها قهیومنگ شق جیگ شهاب

 نیا

 یباز نیتمام ا یعنی د؟یکش یبود که او را سمت خود م یچه چاه گرید

 ها و

ازدواجش با  یسهام بود؟ حت نیها بخاطر ا دنیدست کش ریو ز فشارها

 لدا؟ی
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 مرتبه باال آمد و تکان خورد: کی سرش 

. من به درک! عمو با دختر خودش که یدی.اشتباه فهمریاشتباهه ام_

 یمعامله نم

 .کنه

 نگاهش کرد و سرخم کرد: صالیاست با

 کنه؟ یم_

 ا تاسف تکان خورد:ب ریام سر

 نیظاهرا هم یشهاب ول یباش هشونیکنم که عل کتیخوام تحر ینم_

 طوره.

جواب پس  دیبا شونیپنهان کار یگرو نگه داشتن حقت، برا یبرا حاال

 نیبدن. ا

کردن  یتو زندگ نید ریعلنا اونا ز یحقت نبود وقت ییحقارت و تنها همه

 .همون

بحث شد و آقا جون سرکوفت زدناشو از سر گرفت،  رازیکه تو ش شب

 دهن باز
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ذارم  یدونست آبرو براشون نم یکه مامان محکم جلوشو گرفت. م کردم 

 و...

 و گفت: ستادیمقابلش ا یبلند شدن شهاب و افتادن دستش ، فور با

 منو از اونا جدا حساب کن، باور کن..._

فرق داشت. نگاهش ، فرق داشت. پس  شهیشهاب با هم یبرزخ یچشمها

 زده

 کرده بود. رییهم تغ شیصدا یفرق داشت. حت لی ریدست ام شدن

 پس بدن. دیجواب اون همه حقارت و با_

 و محکم گفت: دیرکشیمقابل ام انگشت

 یهمه  دی، ق ریباشه ام لدایبه حالت اگه رفاقت مثل عشق پوچ  یوا_

 و ایدن

 زنم. یم مویوابستگ

 و گفت: دیدنبالش دو لیریراه افتاد . ام بانایسمت خ به

 گفتم. یحاالشم بهت نم نیبه جون خودت سکوتم به اجبار بود واال هم_

 کنارش نشست و گفت: عیسر رینشست.ام نیداخل ماش شهاب
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 ؟ یبر یخوایکجا م_ 

 متفاوت گفت: یبه روبرو استارت زد و با لحن رهیخ شهاب

 که منتظرم هستن. ییهمونجا_

گفت. ترس از واکنش  "ییخدا ای"لب  ریز ریپدال فشرد و ام یرا رو شیپا

 شهاب

بس بود.  گریخانواده باعث شد تا امروز سکوت کند اما د نیب یریدرگ و

 مرد نیا

 شده بود. مالیکه سالها پا یداشت... حق یحق هم

*** 

 نیدانست ا ینداشت. دختر جوان م یتمام لدایآرش به  یبرزخ نگاه

 آرامش

. دیکش یدوام دارد که به خانه نرسد. جهنم انتظارش را م یتا وقت یظاهر

 یب

 انیکه سالهاست جر یباز کی یسوخته  یبداند شده بود مهره  آنکه

 دارد.
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چشم پدرش بلند شود وبه اتاق برود.  شیاشاره کرد تا از پ لدایبه  آمنه 

 لدای

از کرد ، . تا آرش دهان بدیاز اتاق ها چپ یکیداخل  عینکرد و سر معطل

 یحرف

 گفت: یمحتاط یآمنه با صدا بزند،

زنش  ؟یکن یم یجور نیداداش. آخه چرا ا دهیجواب نم گهیسرو صدا د_

 بوده.

 شب کنارش باشه. هیکه نکرده خواسته  گناه

 آرش تا بناگوش سرخ شد: صورت

. من واسه دیزیمنو به هم نر یجا برنامه ها یب یصدبار گفتم با دخالتا_

 رفتارم

برگ برنده  نیآخر لدایشده.  یاغیدارم.به سر ِشهاب هوا افتاده.  لیدل

 است که

 ویهمه چ یاشتباه خاله زنک هینگهش دارم.بعد شما با  رازیتو ش بتونم

 خراب
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 .دیکرد 

 دونن که ... یزنا م ییزایچ هیداداش.  نجاستیاشتباهت هم_

ازتو،اونم از زن  نی. اگهیداشته باشم د دینبا یاز زن ناقص العقل توقع_

 ساده

 و آخرشم دختر احمقم. لوحم

 آمنه درهم شد: یها اخم

 نه؟یتو ا یدستت درد نکنه آرش. جواب تمام دل دادن به خواسته ها_

 خودت

 ینم لدایبار ازدواج با  ریمن با شهاب نبود ز یاگه صحبتا یدون یم خوب

 رفت

 ندارم اما... یبرنامه ا چیازدواج ه یگفت هنوز برا یم چون

 دست بلند کرد: آرش

تو طبق  دیبه بعد آبرومو نذار نیدستت درد نکنه اما ازا یکرد یهرکار_

 یتا گندا

 .یجمع کن پسرتو
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 داره؟ لیریبه ام یچه ربط_ 

خوند که شهاب پا از  یگوشش نم ری. اون زشمیم وونهینگو نداره که د_

 رازیش

 ذاشت. ینم رونیب

 گفت: زیت یبا لحن آمنه

رس داداش. من بلدم افسار زبون پسرمو بکشم واال تا االن شهاب همه نت_

 رو

 کرده بود. آواره

که  یوبلند شود. به اتاق ردیوحشتناک آرش باعث شد ،چشم بگ یها اخم

 پدرش

 ی، لبخند کمرنگ رمردیباز پ یچشم ها دنیکرد ،رفت و باد یم استراحت

 زد:

 آقا جون؟ دیخوا ینم یزیچ_

. آمنه ندیجابه جا شد تا بنش یخورد و کم یدخترش تکان دنیباد رمردیپ

 به عیسر
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 لب تخت نشست. رمردیرفت و پ کمکش 

 آمنه. ادیآرشو صدا کن ب_

 .هیعصبان یلیبعد آقا جون. االن خ قهیچند دق یبرا دیبذار_

را از کنار تخت برداشت و بلند  شیبه دخترش انداخت.عصا ینگاه رمردیپ

 شد.به

پدر بلند شد و  دنینداد و به سالن رفت. آرش با د تیدختر اهم یحرفها

 حالش

مبل نشست.  نیاول یرفت و رو کشینداد. نزد یجواب رمردی.پدیپرس را

 نگاهش

 به پسرش بود که گفت: میمستق

 !هیبه خاطر چ رازیوقتشه که شهاب بدونه موندنش توش_

خورد و نگاهش به  نیزم رمردیپ ی. عصادیوضوح رنگ از رخ مرد پر به

 ینقطه ا

 :دیچسب نامعلوم
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تو و غرور  یجوون یا َرس و بخاطر تو ازدست دادم آرش. بخاطر هوا َ_ 

 واشتباه

 گرفتم. ینم لیرفت و جنازه اشو تحو یخودش نم یواال باپا خودم

همه  نیسرکوفت را بعد ازا نیداد که توقع ا یکبود آرش نشان م رخسار

 سال

 .ندارد

 کم نذاشتم آقا جون. یزیمن واسه شهاب چ_

 :دیچیشهاب در سالن پ یموقع صدا همان

 یشدن دخترتون به آدم احمق شکشیعموجون. از پ دیواقعا لطف کرد_

 مثل من

 معلوم بود. کامال

تازه  یبرگشت که درقالب یزده همه سمت مرد جوان رتیناباور وح نگاه

 فرو رفته

 ی که ا َرس با کودک َ یمثل روز یوناگهان بیبازگشت عج کی. بود

 درآغوشش
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 و گفت ثمر عشقش است... دیرس 

آن خانه  یآدمها یشهاب و برزخ درونش آشنا بود. برا ی رهیخ یها نگاه

 نیا

 یزنگ زدند و کم آوردند. سرکش رهایقبال هم افتاده بود. غل و زنج اتفاق

 شهاب

و شد  یتنگ ، زندان یبود که سالها درقفس ینیهمان شاه یمثل آزاد ،

 یحت

و جسور با  یو وحش زیت یچشمها نیدم وبازدمش هم ، تاوان داد. ا یبرا

 کی

را  زیجلو آمد. فقط از سر آرش گذشت که کاش همه چ یگرم پشت

 دهینفهم

 یدانست جز خودش و آن زن ینم ی.کسدهی. مطمئن بود که نفهمباشد

 که سالها

 ریز اینامش کنار اسم ارس کنده شد. اورا با وارونه جلوه دادن قضا شیپ

 خاک و
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کرد.  یم دی، چه با ستادیکه امروز مقابلش ا یجوان نیفرستاد اما باا دق 

 کابوس

 رفت. شیاما خودش را نباخت و پ شدیم ریداشت تعب ها

 که... یا کهیاون زن یاز زاده _

 شهاب باال رفت: یصدا

که  یمونه که نگه دارم عمو. زبون ینم یحرمت گهید دیحرمت بشکن_

 یرو ریشمش

 کنم. یبه بعد غالف م نیمادرم بکشه رو ازا اسم

 دهیپر یآرش فراخ شد. آمنه مات مانده بود و پدربزرگ با رنگ یها چشم

عمر دورش  کیکه  ییآدمها انیم یکرد. نگاه شهاب چرخ یم شیتماشا

 را

 یبه لب آورد. کامش مثل دهان یربودند ، زد . پوزخند درد آو گرفته

 زهرالود تلخ

 داد. یطعم زهرمار م شی.حرفهابود
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که دست پرمهرتون نذاشت  یخور یاز آدم توسر د؟یتعجب کرد ه؟یچ_ 

 بخاطر

 د؟ینداشت دنیمادرش ، تو پرورشگاه بزرگ شه ، توقع افسار بر ینامرد

 تر آمد . غم حجم نییپا شیوجلو رفت.صدا دیچرخ رمردیسمت پ نگاهش

 را گرفت: شیاز نگاه وصدا یمیعظ

 نیآقاجون؟ رسمش ا نیعذابم داد نقدریپسر خودت ا یمیتیبه جرم _

 بود؟

شهاب تاب حرمتش را  یشده  زیفقط نگاهش کرد. دل سر ر رمردیپ

 گرفت

 باال رفت: یکم شیوصدا

کدوم خدا  یبست یپنج بار مقابلش قامت م یکه روز یقبله ا یروبه رو_

 ستادهیا

 بده؟ ادتونی ینواز میتیرو فرستاد تا  یکه عل ییآقا جون؟ همون خدا بود

 خودش زد و بلندتر گفت: ی نهیس به
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پسر خودت  یمن که از گوشت و تن خودتون بودم. من که بازمونده _ 

 بودم.

 انتقام گرفتناتون؟ بلیس چراشدم

که  یسرخ تر... آتش شد و رخسار مرد جوان مقابلش دتریسف رمردیپ رنگ

 سالها

 .دیکش یروشن شده بود ، باز داشت باال م شیپ

شد. برگشت  دهینگرفته بود که شانه اش از پشت سر کش یجواب شهاب

 وچشم

 :دیدادش را شن یچشم عمو ، صدا در

 ؟یشد یاغیو  یچته شهاب؟ گند زد_

 شد و کنار چشمش خط افتاد: کیشهاب به هم نزد یابروها

 عمو! یدیند مویگر یاغی_

 و افزود: دیعقب کش یقدم

. واال... به دیگ یگذشته رو بهم م ازیتا پ ریتر نشم از س یاغی دیخوا یم_

 یخدا
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نداشته رو جرواجر  یو ندارم قسم! حرمتا یسرم که االن جز اون کس باال 

 یم

 .ایدن یتو آشغالدون زمیر یو م کنم

 یافسار پاره شده  متیکرد با مال یآمد و مداخله کرد.سع شیپ آمنه

 برادرزاده

 :ردیرا دست بگ اش

 ...تیشهاب جان.! عمه...! االن آروم ! ... آخه با عصبان_

 گفت: زیحرف عمه اش آمد و ت انیم

تعهد نابه جام  هیبند  یتا پا یکه با برادرت هم دست شد یشما وقت_

 ، برام یکن

 عمه. یکرد یمادر

 پروا تر افزود: یب

از هوا  شتریرفت خودتون پامو ب ادتونی یشد ولادا  شبیحق مطلبم د_

 وهوس

 جا به درد م خورد. هی. حداقل  دیمزخرف بست یبه سنتا یجوون
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شهاب  نیکرد. ا یبود وبهت زده فقط تماشا م ستادهیا یگوشه ا لیریام 

 فوران

کرده بود تا بسوزاند و  زیتوانست مهار کند.سرر یرا کوه هم نم کرده

 بخشکاند.

 قدم شد. شیوارونه جلوه دادن حق باز پ یبرا آرش

 کنم شهاب. یات م چارهی، خودم ب یدادن دختر من بزن یحرف از باز_

 وباز چشم تنگ کرد: دیچرخ شهاب

گرو نگه داشتن حقم ، دخترتونو  یتا برا دیکرد یم یکه تبان یموقع_

 معامله

 قشنگ تر بود.نه؟ ی. بازدیکن

 آرش براق شد: یچشمها

 ... یدهنتو ببند پسره _

 شهاب باال آمد: دست

تا کجا هم  ایعمو نذار جوابتو بدم. نذار دهنم باز شه که بخاطر مال دن_

 خون و
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 ونیمن م ی. اگه اسم اون کارخونه نبود ، بازم جایدیبه لجن کش دخترتو 

 شما

 شدم؟ یمثل مادرم گم وگور م انه؟ی بود

 زد: ادیفر بایسرخ شد و تقر صورتش

 ی هی.تادنبال سادیتا خفه ام کن دیبرام ساخت یزن روسپ هیقصه از  هی_

 مادرم نرم.

 سنگ قبر بمونه. یاسمش رو تا

 وچند ساله گفت: ستیب یاز درد خش برداشت فقط با بغض شیگلو

 کجاست؟ هیمن خاک کرد. سا یها یکدوم دست مادرمو تو بچه گ_

 بلند شد: رمردیلرزان پ یصدا

 شیبکش ؟یکن کارشیچ یخوا یهمون سنگ قبر وکنار بابات. م ریز_

 رونیب

 بخونه؟ ییتا برات الال یبزن وضجه

 شهاب تکان خورد: سر
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اون سنگ  ریز هیدونم سا یم دیکه بع دیاون قدر تو دروغ گفتن قهار_ 

 باشه. که

 اصال مرده باشه. مادرم

 :دیشد و به قلب شهاب کوب ادیفر رمردیلرزان پ یصدا

 .دمیکش یهمه سال زجر نم نیپسر... اگه مادرت بود که من ا_

را رها  شیعصا رمردیبرسر شهاب خورد. ساکت شد. پ یپتک محکم انگار

 کرد

 کت پسرش را گرفت و تکانش داد: یآرش رفت. گوشه  وسمت

 .میسکوت کرد یشد ؟ بسه هرچ یکن که چ فیبراش تعر_

دستش را پس زد  رمردیرا گرفت اما پ شیسمت پدرش رفت وبازو آمنه

 وگفت:

 ببند آرش. نویدهن ا ومدهیتاجونم باال ن_

 سمت شهاب برگشت و بلند تر گفت: باز

 یدودنگ کارخونه رو خودم به نامت زدم. حق دخترامو دادم و باق_

 سهمت هم
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نگهت دارم.واسه  نکهی. چهاردنگ اون خراب شده مال توئه. واسه اسرجاشه 

 نکهیا

قدم ازم  هی دمیکس وکاره اما ترس یکه گفتن ب نیباا .ادین کهیاون زن اسم

 دور

عمر  کیاگه خطاهاش باعث شد  ی.حتیارسم بود ادگاریشهاب. تو یش

 داغ

 برام بمونه. شیونفس کش خجالت

 آقا جون.اون کارخونه مگه متعلق به بابام نبود؟_

 به اسم پسرت باشه. دیاومد بخره شرط گذاشتم وگفتم فقط با ینه! وقت_

 چرخاند و دست به مبل گرفت: سر

 از اون زن بچه دار شد و بدبخت شد. دمیتازه فهم_

 بود ، گفت: دنیکه درحال ترک یبا دل شهاب

 کرده بود؟ کاریمگه مادرم چ_

 :دیرا کش ریجلو آمد و با حرفش شمش آرش

  زن من بود! ِهیسا_
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 اهیس ی. چشمهادندی. عقربه ها از ترس بر بستر زمان چسبستادیا ایدن 

 جوان کی

مرگ چنگ  ریو نفس گ یسروته شد. حجم خال ایمات ماند. دن ینگاه به

 شد و

 رمردیاو پ یشد.اما جا انیدرم یکی. کبود شد. نفسش دیاش را کش قهی

 یرو

 بود... یافتاد. تازه اول باز نیزم

خس خس  یمرد ثابت بود. صدا ریبه پ شیخطوط قرمز، چشم ها انیم از

 نفس

داشت. شدت ضربه آنقدر  جهیشد . هنوز سرگ یها رد م قیعا نیازا شیها

 ادیز

چند لحظه دردش را حس کرد.هنوز تنش داغ بود.  یکه فقط برا بود

 هنوز فرصت

پدر بزرگ که روبه  ی. نفس هاردیادعا را بگ نیتا دنبال ا خواستیم

 یفروپاش
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 ، تن او هم کم کم سرد شد. رفت 

 راحت شد؟ التیخ_

افکار ِ درهم  یایعمو ازپشت سرش آمد . همزمان از دن یعصبان یصدا

 وبرهمش

. دیساعد دستش بلند شد و گردنش چرخ یگرفت و سرش از رو فاصله

 یصدا

 :دیرا شن لی ریو بلند ام معترض

همه سال بخاطر نفع ِ خودت، همه رو  نیکه ا ییشما یمقصر اصل_

 یچوندیپ

 !ییدا

 که بلند گفت: شیوصدا لیریام ی نهیدست آرش به تخت س یضربه  با

 ...یالابال یتو دم درازتو بکش کنار پسره _

 شهاب افتاد و قبل از عمه بلند گفت: دست

 بوده عمو. نیاز طرف شما توه شهیحرف حق جوابش هم_

 به خون نشسته بود: شی.چشم هادیآرش چرخ سر
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گند و هم  نیاحمق! واال ا یپسره  دیارس به تو هم ارث رس تیخر_ 

 تا یزدینم

؛ رو تخت  یکه نذاشت کمبود حس کن یکثافتش ، اون آدم یبو

 مارستانیب

 !فتهیجون ب مهیون

 پروا گفت: یرفت و ب شیپ شهاب

 کرد نه اصرار من بر دونستن! نی حرف شما آقا جون و نقش زم ِ_

 گرفت و افزود: یشیآرش لب باز کرد ؛ شهاب پ تا

به فکر جبران  دید یا مخط نقدریادعاهات برعکسه عمو. آقا جون اگه ا_

 ینم

کس با  چینه انتقام. ه ادیو جبران م یتالف ینام کارخونه بو نی. ازاافتاد

 لطف ،

 .رهیگ ینم انتقام

 تر شد: رهیناباور عمو خ یکرد و به چشم ها مکث
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 ستیب یدونم بابت چ یکه نم یسرپوش باشه. مثل اون پول هی دمیشا_ 

 و چند

. دهیخون م یبو نایشده. ا ختهیبه حساب من واز طرف دولت ر شیپ ساله

 یبو

 .دهیم دروغ

 کبود ، داد زد: یبا صورت آرش

 نمک به حروم؟ یفهم یتو حرف دهنتو م_

 نمکم سرسفره شما خوردم. نیا_

محکم شهاب  یهوا ، در پنجه  انیآرش باال رفت اما مچش م دست

 گرفتار شد.

نخورده  یها یلیکه جواب س هیواحترام هم خون دیسپ ی به حرمت مو ِ_

 رو با

 .دمینم ناتونیتوه

آن روز هم ارس  "چشمش را روشن کرد . شیمثل صاعقه پ گذشته

 دستش را
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 زل زد: شیهوا گرفت و به چشم ها انیم 

 که جواب کارتو تهیداداش... به حرمت بزرگتر یحقمو ناحق کن ذارمینم_

 "...دمینم

 :دیافتاد و شهاب سر کش دستش

 .دیبد دیاما جواب تک تک حرفاتونو با_

 چرخاند وبه همه نگاه کرد.بلندتر گفت: سر

 .دید یهمه اتون جواب م_

 ادیرفتن را  ش،یتذکر سرپرستار بخش ، نگاهش را جمع کرد وبه پاها با

 یآور

 با بغض گفت: دویرا کش شیبازو لدای. قبل از رد شدن ، کرد

 توروخدا... نرو شهاب..._

و چشم درچشم دخترک شد. صورت بغض زده اش،  دیشهاب چرخ سر

 حالش را

 همه
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 ِِ 

 دردها ،کنار هم، راحت  ِنیا یبه هم زد اما فراموش کردن  ازخودش

 نبود.

 زد: یو پوزخند دیرا پس کش شیبازو

مهر قرمز تو شناسنامه ات  هینترس. هنوز بابات صاحب کارخونه است. _

 ، از

 کنه دخترعمو! یکم نم ارزشت

اش باال زد. تلخ شد. مار  نهی. بغض وکدیجسورانه سمت آرش چرخ سرش

 نهیک

 زبانش را زهر دار کرد تا به تن مرد بکوبد: شیو ن دیخز

 یآدم احمق بسه. عمو حتما کمکت م هی چوندنیدودنگ هم واسه پ_

 کنه.

 :دیشده غر دیکل یدندان ها انیاز م آرش

همه  یاب. غالف کن زبونتو که مثل اون مادر بشکنم شه یگردنتو م_

 زتیچ



 

477 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 داره. شین 

که مرد وتموم شد.  هیارجمند زاده بودنه. سا ی جهینت نیعمو. ا گهینه د_

 از

 یکه بفهمم قصه  یاز روز دی. بترسدیانتقامش بترس ی هیبرگشتن سا ِِ

 یگذشته ا

 یک هینفهمم که سا دیبوده. فقط دعا کن یعمرم بخاطرش تباه شد چ که

 بود!

 یرا جا گذاشت ورفت. حت زهایچ یلیتند شد و رفت. خ شیها قدم

 را شیباورها

آن آدم  گری. ددندی، سر بر بیغر یآن ادعا انی... شهاب را همان شب م

 قبل نبود.

 لی ری. امدیکوبنده او چسب یآمنه به رد پاها سیوخ دهیترس یها چشم

 دنبالش

 و آمنه زمزمه کرد: دیاش را کش قهی. آرش رفت

 ...یداداش.. باهمه بدتا کرد یبد کرد_
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 اشک ِ زن را چکاند... یسرخ آرش،قطره ها نگاه 

*** 

. پشت رو ، ختیر نیکرد. باز آن عکس ها زم یخال نیرا کف زم جعبه

 کف یرو

 یاش برا نهیکاغذ ها نشست. س یزده اش رو خی یافتاد. دستها پوش

 نفس

. عکس ها  " زن من بود ِهیسا"آمد یآرش هنوز م یکرد.صدا ینم یاری

 در

 یو پشت سرش عقب افتاد. صدا دیکوب شیمچاله شد. سرزانو دستش

 ییآرام پا

 غرور نجوا کرد: ینشست وب شیپلک ها ی. مشتش روآمد

 .ریجهنم تنها باشم ام نیشب بذار تو ا هی_

کهنه  یها یادگاریآن  یزانو نشست و چشمانش رو یمقابلش رو لیریام

 دور

 :زد
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 .هوی یکن یبه خودت فرصت بده پسر.سکته م_ 

 باال آمد و گردنش افتاد. سرشهاب

 ؟ی... چی، برادر کش انتیام؟ هوس ،خ یچ ی جهیمن نت_

 شانه اش نشست: یرو لی ریام دست

 ریکردن شهاب. سرتو بگ یهمه سال سکوت نم نینداشتن، ا یاگه جرم_

 باال

 ...پسر

 و گفت: دیوپاره پاره ناخن کش اهیس یدفترچه  یرو شهاب

 یا گهید زیاز جنگ چ هیسا یدفتر کامل بود. کاش جز حرفا نیکاش ا_

 توش

 ...بود،کاش

 !یستیکه باخت تو ن یتوهماتو... چشماتو بازکن... اون نیدور ا زیبر_

 نگاهش کرد: یبا درماندگ شهاب

 ؟یچ رهیاگه آقا جون بم_
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زانو شل کرد، کنارش بماند اما شهاب دست بلند کرد با خواهش  لی ریام 

 گفت:

 ... بذار امشبو تنها باشم...ریبرو ام_

 زد وشانه اش را فشرد: یرپلکیام

 !ینکن تیخر_

 فقط زمزمه کرد : شهاب

 برو..._

گفت و بلند شد. درکه بسته شد، دست شهاب به  یآرام "باشه "ریام

 یعکس ها

. دیآورد. اشک مرد چک شیرا به رو بشیلبخند نج هیکرد. سا ریگ یمیقد

 چه

 است؟یهق هق ِ دن نیمرد تلخ تر کی ی هیدانست گر یم یکس

**** 

 سرخش ، بخاطر ِ آن حجم ُ نفس  ِیبه خانه رفت تا چشم ها رید آنقدر

 بر ِ بغض،
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 پشت پرده نگه داشتن  ِیبرا یلیچشمانش ،دل یسیبرود. تا خ نیازب 

 مصلحت ها

، عذابش کم تر بود . پشت در  دیکه مجبور نبود دروغ بگو نی. همنباشد

 ، نفس

را درقفل چرخاند. هنوز وارد سالن نشده بود که  دیو کل دیکش یقیعم

 میمر

رنگ وپربغض او ،  یصورت ب دنی. دل ِالنا باددیمقابلش رس مهیسراس

 مچاله

 :دیپرس یلرزان یبا صدا ی.خصوصا وقتشد

 تو؟ ییدق کردم دختر. کجا_

 یحنجرش، پنهان کرد تا اشکش مقابل چشمها یرا درپستو ها بغضش

 دلواپس

 خودش را لعنت نکند. ن،یاز ا شترینشود. تاب ریسراز او،

گذاشتم رو  ممیخوب نبود.قدم زدم. گوش یلیببخش مامانم. حالم خ_

 .لنتیسا
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 ؟یریبگ دهیامشبو ناد شهیم 

 ریدخترکش گ ی دهیمعصوم وگردن تاب یبه چشم ها میمر یها چشم

 کرد .

براق وجوان او، دست از  یتپش شدن بود. باز چشمها یدرحال ب قلبش

 سرش

 یکردند. هرکدام به نحو یم میداشت. انگار داشتند قلبش را دون یبرنم

 عذاب

هم بود وغصه  ی، روبرو شانیدانستند. فقط چشم ها یو نم دندیکش یم

 ییها

 اشان، فاصله انداخت... یدخترو یمادر نیکه ب ییوارهاینبود. د یگفتن که

زن فشرد . ازکنارش  یسرد شده  ینزد و النا لب به گونه  یحرف میمر

 رد شد. نه

بود که دلش  ختهیازاو گرفت. آنقدر به هم ر یو نه سراغ دیراد پدرش

 فقط

 وتاب و چیآن همه پ انیخواست. دلش م یرا م شیها ییوتنها اتاقش
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باشد ومحکم بغلش کند. از عطر تنش بو  نکهیرا داشت. ا ایآر غصه،هوس 

 بکشد

 ادشانی می... مرشانیها ی. درست مثل همان کودکستیکه تنها ن وبداند

 داد که

به  ارایکه آر یبه هم وابسته شوند تا مرهم شوند. ازهمان لحظه ا آنقدر

 خانه

 زمزمه کرد: شیمقابل دخترک زانو زد و با نوازش موها می. مرآوردند

وقت  چیداداش خوشامد بگو ؛ بعدم براش بغل بازکن تا بدونه هاول به _

 نیتوا

 مونه. یخوشگلش، تنها نم ی با وجود آبج ِایدن

را  ای، آر یمصنوع یومحبتها یعروسک باز یچهارسالش بود که جا فقط

 و دیبوس

 شیخواباند و مثل مادر برا شیپا یگرفت. رو ادیکردن به اورا  محبت

 ییالال
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اش  یبود که وابستگ یواقع یدخترک چهارساله، عروسک یراب ای. آرخواند 

 به او

 یکند. بعد از آن ، کاف هیبغض کند تا النا گر ایبود آر یشد.کاف یزدن مثال

 بود

بود که محسن را هم بعد از آن  نیتب کند. هم ایالنا نم بزند و آر چشم

 یدور

گذشته هنوز  ی هیپس داده شد اما سا یوزندگ میبه آغوش مر یطوالن

 آنقدر

 نیتمام ا یتر ازخوشباور ری، نفس گ ییبود که رها نیوسنگ سخت

 سالهابود.

 ی همه ازسر تظاهر بود. طوفان ها وسونام ِا،یدر نیا یموج ها یها آرامش

 یها

 در راه بود. شان،یزندگ

حوصله بود اما آنها را مرتب  یب نکهیرا عوض کرد. باا شیها لباس

 شانیسرجا
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را برداشت ومحکم  ای. قاب عکس آردیتخت دراز کش یورو گذاشت 

 .بابغضدیبوس

 کرد: زمزمه

 من. داداشم... یدلم برات تنگ شده کچل دوست داشتن_

 :دیو اشکش چک دیکش ایصورت آر یرو انگشت

 . الایآر یکاش بود_

ِِ 

 مامان یحت ستیکس ن چی تنها گرفت وه ِیدل  باز

بهش گفت داداش. چون درد داره گفتنش...  شهی... چون نمممونیمر

 تو نکهیباا

اما دلم  یزیرو به هم بر ایدن یترسم از ناراحت یو م یدار رتیغ هم

 خواستیم

 باز برگشته. رتیغ یگفتم اون ب یو بهت م یبود

اش را پشت قاب پنهان کرد.  نهیاشک وتالطم س یکردن قطره ها شره

 اشک نیا
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حرام بود.قسم خورده  مشیدرخفا حقش بود اما مقابل چشم ِ مامان مر ها 

 بود

 خاموش شده نباشند. یجهنم یتا دوباره دود زده  دینفهمد.نگو یزیچ او

تختش گذاشت. با دستمال  یو آن را باال دیرا بوس ایبار عکس آر چند

 یرو

 لشیموبا ژیق ژیق یرافشرد. صدا شیها قهیو نشست. شق دیکش چشمانش

 آمد.

انگاشتنش بود. با  دهیهمه درد و غصه ، ناد نیفرار از ا یراه برا نیبهتر

 دنید

 ی. بعد قفسه دیلحظه نتپ کیقلبش  لیموبا یصفحه  یرو یناز اسم

 اش نهیس

 یسربه مهر مانده بود را چه کس یکه عمر یحرکت کرد.راز یتند به

 بهیغر یبرا

 یانداخت؟ باحرص دکمه رافشار داد . عادت نداشت با ب رونیاز پرده ب ها

 یعقل
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احمقانه و  یودوست یآمد ، نثار ناز یبزند واال هرچه ازدهانش در م حرف 

 یب

 :دیارسالن را شن یکرد اما صدا یم شیها یمعرفت

 النا؟ یدیمنو جواب نم یچرا شماره _

 زمزمه کرد: یاش حبس بود ، وقت نهیدرس نفس

... اصال مرد یارسالن... پست ی. تو نامردخورهیبه هم مچون حالم ازت _

 ...یستین

 چیکه تو ه هیبه معرفت و صداقت و رو راست ست،ین تیبه جنس یمرد

 کدومو

 ... ازت متنفرم...یندار

 گفت: یعصب ارسالن

، من پشت  یریو م یالنا. فکر نکن تخته گاز گرفت میشو باهم بر ادهیپ_

 سرت جا

 مونم. یم

 باال رفت: یکم شیصدا
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 ...رتیغ ی؟ تو و اون ب یخوا یاز جونم م یچ_ 

برات افتاده،  یهم تو کودک ی. هراتفاقسیمن ننو یپا گرانوید یخطا_

 گذشته.

 خودتو دوست دارم. من

. دیکش غیدرگوشش ج یشد. مرد. کس خی تنش سرشد.داغ شد.  ِتمام

 یکودک

 زد: ادی. فردیکش غیخودش از درد ج هیشب

گم شو  می... خفه شو کثافت... گمشو... اززندگیشو لعنت خفه شو... خفه_

 ...رونیب

 ...ی.... لعنتیشو... لعنت گم

 یبلند رو یا هیخورد . سا واری.دربه ددیکوب نیرا باتمام قدرت زم تلفنش

 سر ش

 کرد: هیفرو رفت و ازته دل گر شیزانوها انی. سرخجالت زده اش مافتاد

 ...یلعنت_
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رفت،محسن خودش را  شیپ میدوطرفش نشستند. تامر میومر محسن 

 جلو

عکس  عیسرخ النا سر یدخترش را گرفت. چشمها یو بازوها دیکش

 العمل نشان

. محسن دلواپس نگاهش کرد والنا با دیو بعد خودش را عقب کش داد

 یزار

 :گفت

 توروخدا تو برو بابا... برو... برو.._

 با بهت لب زد : محسن

 النا... بابا.._

و صورتش را از پدر گرفت. خوب آن روزها را  دیچسب میبه آغوش مر النا

 ادشی

بود که پدر تا مرز  ادشیرا پر کرد. خوب  شیتمام کودک یاهیکه س بود

 کشتن
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دردها ،کمتر از درد  نیبود . ا ادشیخوب  نهایا یرفت. همه  شیپ میمر 

 باختن

 کی... رتیغ یب کینامرد نداشت...  کی یدستها ریز شیها کودکانه

 محرم...

 بود... ادشیبود... هنوز  ادشی خوب

سرش را بغل گرفت و کنار گوشش  م،یمهربان و دلواپس مر یها دست

 زمزمه

 :کرد

 شده؟ یالنا... بابات رفت دخترم. باز چ_

النا  یو صورتش را باال آورد. اشک از چشمها دیاو کش یچانه  ریز دست

 نییپا

از ترس آنقدر آهسته بود  شی. صدادیاز هق هق لرز شیو لب ها ختیر

 که به

 :دیشن میمر زحمت

 بابا بشنوه مامان. ترسمیم_
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 لباس او چنگ زد و با ترس گفت: نییتکان خورد. النا به پا میمر سر 

 شده. داشیخسرو... دوباره پ ییدا_

، النا  دیبگو یزیگرد شد اما تا خواست چ میمر یوحشت زده  یچشمها

 زانو یرو

 گذاشت.التماس کرد: میمر یلب ها یو دست رو نشست

 ادمهیشد.  وونهید ادمهی. شهیم وونهیبابانفهمه واال دوباره مثل اون سال د_

 یم

 ...خواست

 او را گرفت و سر تکان داد: یدست ها میمر

 .آروم باش.زمیباشه النا.... باشه عز_

  اد... ِیاون روزا افتادم...  ادیمن خوبم.بخدا خوبم... فقط _

و  ستادیا میرفت. پشت به مر رونیب میرا تکان داد و از آغوش مر سرش

 دست

 آشفته اش برد: یموها انیم

 و ... مونهیارسالن و اونا فرستادن. خودش گفت پش_
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به طرفش رفت. حال  میتا خورد و لب تخت نشست. مر شیزانوها 

 دخترجوان را

که دردوسن متفاوت از سر گذراندند ،  یمشابه ی. روزهادیفهم یم خوب

 کی

ماند.  یتنشان م یکه ردش تا آخر عمر رو یمشترک داشت. درد درد

 مقابل

 زانو زد و دست او را گرفت: شیپا

 کنم؟ یم فیرو برات تعر هیسا یروز قصه  هیگفتم  ادتهیالنا... _

 سرخم کرد و گفت: می.مر دیسرخ النا سمت مادر چرخ یچشمها

 رو پام تا برات بگم... سرتو بذار_

 او گذاشت: یپا یو سرش را رو دیدراز کش النا

 ؟یآب یاون دفترچه _

 .ستیتو کم ن یهم درد کودک یآره.بخونش. بخونش تا بفهم_

 وگفت: دیکش شیموها انی. دست مدیاورا بوس یشانیشد ومحکم پ خم

 و بابات متوجه شد . یدچار نشد هیبازم خداروشکر توبه عاقبت بق_
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 شد مامان؟ وونهیکه د دهیچه فا_ 

 االن که خوبه._

 اگه باز بفهمه و..._

کنه.  هیارسالن روکامال توج گمیکه بفهمه. فقط بهش م فتادهین یاتفاق_

 !نیهم

ورق  یآب ی. باز آن دفترچه دیچسب واریبه د میپلک بست. سر مر النا

 خورد...

***** 

 :یدفترآب

نگاه کرد. بچه ها هرکدام  یباز یمحوطه  یو خزان زده  یخال یفضا به

 یگوشه ا

 یکردند.گرد ماتم به فضا یرا نگاه م گریکرده و زانو به بغل ، همد کز

 موسسه

 ی هیسهم یاز غرزدن پسرها ، برا یخبر گریبودند. د دهیپاش

 یخوراک ِشتریب
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حوصله  یخواست . خانم احمد ینم شتری.دخترها دلشان ناز شدن ِ بنبود 

 قبل ی

اش هم ، کم نشده بود . ازهمه آرامتر ، خانم  یما از مهرباننداشت ا را

 یریام

به سرعت خودش را رساند ، چند قطره  د؛یشن ی. روز حادثه نبود. وقتبود

 اشک

را آرامکند. گفت با غصه خوردن آنها  هیکرد ، بق یوبعد از آن سع ختیر

 ، رعنا

شدند،  یو ماتم زدن، مرده ها، زنده م ختنیگردد . اگر با اشک ر یبرنم

 گرید

مرگ  ی، فرشته  یشد. هرروز و به هربهانه ا یکم نم ایکس از دن چیه

 سراغ ِ

کنند.  یسوگوار شیداشته تا برا یزانیرفت و قطعا اوهم عز یبنده م کی

 هنوز



 

495 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

زد و گفت  هیگر ریاز دختربچه ها بلند ز یکیتمام نشده بود ؛  شیحرفها 

 که رعنا

هم درآمد . راست  هیکند. اشک سا هیگر شیرا نداشت برا یبود. کس تنها

 یم

. دخترک درست به هدف زد تا باز همه در ماتم فرو روند. دست گفت

 یب یها

بود که ضجه  ی. اما نه مادردیرحم و زبر خاک ، دخترک را در بر کش ِِ

 بزند و بر

بود تا  یگور نکنند، نه پدر یبکوبد تا عروسکش را طعمه  نهیس سرو

 دست به کمر

بود. فقط از سر ترحم  بهیغر گرانید یوزانو از غم بزند. اشک ها ردیبگ

 بود. جز

  ِ انیم نیبه عقوبت رعنا دچار شوند. درا دندیترس یکه م یکودکان همان

 ، حواس
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 ی در پ ِ ِیعقوبت نیکرد چن یاز هما دور ماند . فکرش راهم نم هیسا 

 رعنا باشد . تا

 شدند و هما نبود. داریبروز صبح که  آن

 گشت  ِ یگذشت. کم کم حواس ها باز م یاز مرگ رعنا م یا دوهفته

 وغم نبود

قاب عکس کوچک  کیخاطراتش راهم  یکه کم کم جا یمعصوم دخترک

 و

چه  ییآمد که آن شب کذا ادشی هیگرفت ، کمرنگ شد. سا یم یچوب

 دید

 سراغ هما رفت تا سر حرف را باز کند، اما او با طفره  ِی. چند باردیوشن

 رفتن و

 داد انیم یخانم احمد یکه پا روزیزد؛ تاد یخشونت کنارش م تیدرنها

داشت  یسع هیکه سا یهما ، به ماجرا باز شد. درست زمان یدادهایوب

 آرامش



 

497 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 خی. هما را توبدیسر رس ی؛ او چنگ به صورتش انداخت و خانم احمد کند 

 کرد و

هم تذکر داد ، کمتر دور وبرش باشد؛ تادر زمان مناسب  هیسا به

 را حشانیتوض

بود و آن شب رفت واال  ضیمر ینبود ومادر خانم احمد اری. شانس بشنود

 به

 یبود. حت یهما خال یشده بودند ، جا داری. حاال که بدندیرس ینم صبح

 تمام

 یخبر یزدند، ولدور  یخانم احمد دنیاطراف را تا رس یابانهایخ

 نبود.خون ،

اول به  هینشد. سا دایاز او پ ییخورد و رد پا یرا از دلشوره م خونشان

 سراغ

 هیفقط سا یریکرد که خانم ام یرفت و اوچنان ماهرانه نقش باز کمال

 راهمراه
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 یهم نداشت.وقت یا جهیاطراف بفرستد که نت یابانهایاز بچه هابه خ یکی 

 د،یرس

 هم آمده بود ودست به سر داشت... یاحمد خانم

 کجا رفته؟ یعنی اد؟یکه به سرمون م هیبالها چ نیا ایخدا_

 نگاه کرد و گفت: هیبه سا ظیبا غ یریام خانم

 !یآخرشم کار دستمون داد ه؟یچند بار گفتم سربه سرش نذار سا_

، تلفن را برداشت  یبا ناراحت یهاج و واج نگاهشان کرد . خانم احمد هیسا

 و

 گفت: یگرفتن شماره ا درحال

 ...ی... الو ... کالنتریرینداره خانم ام یربط هیهما عوض شده بود. به سا_

رفت و وارد محوطه شد. سرما کم کم آزار دهنده  رونیب یبا ناراحت هیسا

 یم

ساده نداشت. بغضش گرفته بود.  یمانتو کیجز  یادیهم پوشش ز شدواو

 یم



 

499 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

و  دیلرز شیآواره اش کند. لب ها کهنیبه هما کمک کند، نه ا خواست 

 زمزمه کرد

 "؟ییاالن کجا یعنی"

برگشت. کمال ، کت سرمه  ی. فوردیرا شن ییخش خش کفش ها یصدا

 را شیا

 داشت. سا بیزده و دست به ج عقب

ِِ 

 از شکم گنده اش به هم خورد. باز هی حال

 اوردیب شیچه کند؟ به رو دیدانست با یآمد. نم ادشیآن شب  یحرفها

 سیپل ای

کرد که کمال  ینگاهش م رهیخ رهیبگذارد. همان طورخ انیدرجر را

 زد یپوزخند

 گفت: و

 دختر جون؟ یشناخت_
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به اندامش افتاد که از چشم کمال دور نماند و پوزخندش  فیخف یا لرزه 

 را به

کرد،  یو سع ستادیصاف ا هیکرد. سا لیتبد هیو کر صدایب یا خنده

 شجاعت خرج

 :کند

 ؟یکرد کاریهما رو چ_

 :دیکمال تا ته باال رفت و گردن کش یابروها

 و؟ یک_

 لب به هم فشرد وگفت: هیسا

 شیاریتا دنبال هما بگردن. اگه تاشب ن سیزنگ زد به پل یخانم احمد_

 بهشون

 .دمیشن یچ گمی. مستین یگم تو کارات عاد یم

درهم گره خورد.  یمرد به طور وحشتناک یابروها ده،ینکش هیثان به

 دستش را از

 را زد و اشتباه کرد: یحرف بعد هیانداخت . سا بشیج



 

501 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 اون شب که رعنا مرد ..._ 

 قطع شود: هیشد تا حرف سا دهیکمال مقابل صورتش کش انگشت

بود و داشتم آرومش  دهیحرف مفت به هم نباف بچه جون. گفتم که ترس_

 یم

 .کردم

 ؟یسرش آورد ییبالچه  ش،یبر یم نجایازا نکهیباقول ا_

 یمرد ِ ب یبرا نیچند قدم پس برود وهم هیقدم جلورفت تا سا کی کمال

 وجدان

 ندارد: یکوچک پروبال یپرنده  نیبس بود تا بفهمد ا مقابلش

 ؟یبشنو یتونم بدم.دوست دار یقول به تو م_

اندام  یپروا تر ، رو یاو ب یونگاه آلوده  دیاز رخسار دخترک پر رنگ

 دخترک

 مکث کرد: جوان

 گذره! یبهت بد نم ؟یتوهم دخترم باش یدوست دار_



 

502 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

. مثل جوجه دیشد. لرز یپشت دخترجوان جار ی رهیبر ت یسرد عرق 

 ییپرستو

 یی.به جرم تنهادیچسب شیگلو خیدر سرما از کوچ جا مانده. بغض ب که

 چه

اهلل اکبر  یقرار بود با نامردمان و نامحرمان پس دهند. هرروز صدا یتاوان

 کیاز 

 یهمچون سرو، ب ستادهیتازه بر پا ا یو جوانان شدیخاک بلند م ی گوشه

 سر و

مثل  یدرون یو دشمنان فتدین گانهیدست ب رانیماندند تا ا یوپا م دست

 زالو از

 چه خبر بود؟ تیایدن ادری.خدادندیمک یرا م یخون پاک آزاد درون

و سمت  دیرفت و دخترک باز قدم عقب کش شیکمال پ ه،یمکث سا با

 ساختمان

 مکث کرد وسمتش برگشت: ی.اما لحظه ارفت

 گم. یم سیبه پل ویهمه چ_
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 . تنها مکان امن ، همانجادیکمال سمتش رفت، به سمت ساختمان دو تا 

کرده  ایمردم رو یرا برا تیامن گانه،یب یها اذیت و ازار...هرچند که بود

 نیبود اماا

از  یعجز مظلومان در برهه ا یکشنده تر بود. صدا یدرون یهایزیخونر

 زمان

 ی. هنوز صدادینرس یبزرگ چیشد و به گوش ه دهیتا عرش کش یگاه

 تمسخر

رسد. لعنت به  یگرفت،به گوش م یکه فال قهوه م یفنجان و نعلبک آن

 جنگ...

*** 

 د،یرفتن د رونیب ی، آماده  اطیرااز پنجره و داخل ح یخانم احمد یوقت

 رونیب

نفس زنان جلو  هی. ساستادیمنتظرش ا یزد. خانم احمد شیو صدا دیدو

 رفت

 :وگفت
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 ام؟یمنم ب شهیم_ 

 با تعجب گفت: یاحمد خانم

 کجا؟_

 گفت: دیبا مکث و ترد هیسا

 .امیب خوامیمنم م ؟یکالنتر دیر یمگه نم_

 اورا کنکاش کرد وگفت: یبا دقت، چهره  یاحمد خانم

 ه؟یسا هی. قصه چیشد یحال هیتو نجا،یاومد ا سیکه پل روزمید_

 متفاوت ادامه داد : یکرد و با لحن مکث

 هما کجاست؟ یدون ینکنه م_

کمال و  یدهایکرد . روز قبل با وجود تهد دنیشروع به کوب هیسا قلب

 ینگاه ها

 یبرود اما با کابوسها شینتوانست پ دویدولغزیلرز شیدهنده اش پا آزار

 یب

 حیشد، ترج یو خواب از چشمانش فرار دیکه شب گذشته د یسروته

 داد،
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داند واال  یم ییزهایترس نکند. مطمئن بود آن مرد چ یرا فدا تشیانسان 

 نیا

 یکی دیبگو یزیتکان داد اما تا خواست چ یکرد. سر یصحبت نم طور

 از بچه ها

 :دیو داد کش دیدو اطیح داخل

زنگ زدن وباشما  سیپل یاداره از  گهیم یریخانم... خانم... خانم ام_

 کاردارن.

. دیو با زمزمه نام ائمه داخل ساختمان دو یبدون معطل یاحمد خانم

 هیدست سا

وسالم  حیبود که خبر دهند ، هما صح نیا شیقلبش رفت. تمام آرزو یرو

 دایپ

 شیباعث شد که سر برگرداند . چشمها ینگاه ینیاست. سنگ شده

 دیچرخ

 عیشد و سر دهیکش نیزم یرو شی. پاهادیکمال، باز قلبش لرز دنی.باد

 سمت
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 هم باسرعت ی، خانم احمد تیریبه اتاق مد دنیرفت. همزمان با رس سالن 

 یزیچ هیسا نکهیآمدن بود و باهم برخورد کردند. قبل از ا رونیب درحال

 گفت: یبا خوشحال یاحمد بپرسد،خانم

 .خداروشکر...هیکردن سا دایهما رو پ_

. نفس  دیچیرا درهم پ شیدست ها هی. سادیدو یوبه سمت خروج گفت

 یقیعم

 نداشت... یوشکر گفت اما ته دلش احساس خوب دیکش

*** 

 یزمان یفاصله  نیبرگشت. آمدنش غم را از دل دوستانش برد. درا هما

 کوتاه،

گفته بودندکه  نیبودند. مامور  دهیتنش را تراش یتمام گوشتها انگار

 دخترک

کرده  یآمده وگفته که گم شده است. خودش را معرف یبه کالنتر خودش

 و گفته
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که خانم  یمتعلق به کدام موسسه است. آنها هم به سرعت و با خبر بود 

 یاحمد

به  حیتوض یمتعلق به کجاست و خبر دادند . هما برا دندیبود فهم داده

 خانم

ده فقط دوروز را کجا بو نیا دندیپرس یرا گفت. وقت نیهم هم یاحمد

 یگفت زن

همراهش  یرا منزل او سر کرده ، بعدهم تا کالنتر یکرده و شب کمکش

 بوده

! هرچه هم آدرس آن خانه و خانواده را خواستند نیکرده.هم شیورها

 ،گفت

 یخانم احمد یدانسته کدام منطقه بوده اند. با خواهش وصحبت ها ینم

، 

 یحرف ها یلبته کسکرد . ا دایپ صلهیکوتاه آمدند و موضوع ف نیمامور

 هما را
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که سالمت بازگشته  نیتناقض داشت اما هم شیکرد. حرف ها ینم باور 

 بود ،

هما را باور  یرا نگاه کنند و حرفها وانیپر ل ی مهیبود تا ن یخوب لیدل

 کنند . اما

. زدیم یدیازضعف به سپ شیلب ها ینبود که رفت. حت ییهما گرید هما

 هنگام

پتو برد. بچه ها فکر کردند از خانم  ریرا به خواب زد و سر ز غذا،خودش

 و یریام

 شانیبرا یآورده بود چه خطر شیبه رو نکهیناراحت است. ازا شیتشرها

 درست

مرگ رعنا بودند. قانون هنوز باور نکرده بود  یریگی. هنوز درحال پکرده

 کیکه 

کرده  دیق یخوردن ساده باعث مرگ رعنا شده. پزشک درگزارش نیزم

 بود که سر
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شهادت  یاست ول دهید بیآس گرید یمحکم از سو یبچه با ضربه ا نیا 

 بچه ها

 کرد و... ینم دییخورده خالف حرف پزشک را تا نیگفتند زم یم که

رخ دهد.  گرید یچشم ببندد و فاجعه ا دیترس یبرد. م یخوابش نم باز

 درست

که دلش نا آرام بود و همه درخواب ناز فرو رفتند. به  یهمان شب مثل

 رفت اطیح

سرخ شد.  نیشد . آسمان و زم امتیمرتبه ق کیهوا بخورد و  یکم تا

 آسمان از

 یب یها یاز خون هم شهر نیرحم دشمن وزم یب یجنگده ها حضور

 گناهش...

فن که آرام گرفته بودند،د یبستر انیخاک و م ریکه ز یخون خانواده ا از

 شدند.

 تیهمه مظلوم نیا یودلش برا دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

 دفن یها
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که معلوم  یبه آرامش وجان مردم یها و هتاک تیسوخت. مظلوم شده 

 نبود تا

را بدهند. در  گرانید یخواه ادهیو ز فیکث یها استیتاوان س دیبا یک

 افکارش

 شی. گوش هادیرا از اتاق شن یا هیهق هق آرام گر یبود که صدا غرق

 شده زیت

 . هما کنج تخت نشسته بوددیفراخ شد و سمت اتاق دو شی. چشم هابود

باال  شیفشرد تا صدا یم شیرابغل گرفته بود. دهان به پتو شیوزانوها

 نرود اما

به خون نشسته بود  شیساکت شد. چشم ها یبه طور ناگهان هیسا دنیباد

 وبا

و به طرفش رفت. کنارش  ختیآب ر یوانیل هیکرد. سا ینگاهش م ترس

 یرو

 :دیکوتاه و درهمش کش ینشست و دست به موها تخت

 آب بخور هما جون._
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 دهیبر دهی، بر دهیگرفته وترس ییدست او را پس زد و با صدا دخترک 

 گفت:

 ؟یکجا بود_

 اشاره کرد وگفت: رونیبا سر به ب هیسا

 ؟یدید یپشت پنجره . خواب م_

بدحال تر از قبل  هیزل و وحشت زده که هرثان یشم هابا همان چ هما

 شد ، یم

 برد و گفت: هیکنار گوش سا سر

 ؟یشی دختر اون م ِیدروغ نگو.نکنه توهم دار_

 ی. دخترک سر تکان داد.تنش مدیو وحشت زده عقب کش دیلرز هیسا تن

 :دیلرز

.به منم دروغ گفت.بعد که گهی. گولشو نخور.دروغ مهیگه سا یدروغ م_

 رفتم

 یمنو ببر خونه ات. منو زد و انداخت اونور..گفت.. گفت دختر بد گفتم

 ام... گفت
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 بد دوست نداره .گفت... دختر 

شد و  داریهما ب ی هیگر یاز بچه ها ازصدا یکی. دیهق امانش رابر هق

 باترس و

 وفالکت راه نفسش یبغض کرد. ازشدت بدبخت هینگاهش کرد. سا وحشت

 _ گریدخترک د _آمد. پس اشتباه نکرده بود. به آرزو  یبند م داشت،

 اشاره

اما چشمان گرد شده اش هنوزبه  دیپتو خز ریز عانهی. اوهم مطکردتابخوابد

 هما

 ری، هما را محکم بغل گرفت و از او خواست آرام باشد . ز هیبود. سا هیوسا

 ریزنند. هما ز یو بعدا باهم حرف م ستین یگفت اودختر بد گوشش

 شیوپت

دخترک آرام آرام و  ی. چشم هادیکش شیموها یدست رو هی. سا رفت

 هق انیم

 تخت برخاست.سر نییو لرزان از پا دهیترس هیهم افتاد. سا یرو هقش
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 ینشست و انگشت رو هیسا دنیآرزو هنوز باز بود.باد ی.چشم هاچرخاند 

 ینیب

 شیپا یزده وناباور نگاهش کرد. آرزو پتو را رو رتیح هیگذاشت. سا اش

 دیکش

 ،گفت: دیلرز یکه م ییکنارش نشست. باصدا هیسا و

 شده آرزو؟ یچ_

.دوستش درخود دیدخترک از او جدا شد وسمت هما چرخ یها چشم

 مچاله

رد نگاه اورا دنبال کرد  هی.سادیلرز یم فشیازبغض ،بدن نح بودوهنوز

 یوصدا

 مثل پتک بر مغز سرش فرود آمد: آرزو

. من ذوق شمیباشم ، دخترش م یدختر خوب عموکمال به منم گفت اگه_

 کردم.

 بکنم و ... گهیم یهرکار دیگفتم باشه، گفت با یوقت اما

 برگشت : هیبا وحشت سمت سا نگاهش
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 یبود. م تیترب ینبود. عموکمال ب تیترب یمن مهربون بود. ب یاما بابا_ 

 خواست

و با نشان داد  هیازبدنش را به سا یکنه منم فرار کردم. قسمت تمیاذ

 خجالت و

 گفت: ترس

 دست زد و.... نجایبه ا_

گذاشت و آرزو  شیلب ها یشد. دست رو اهیس هیچشم سا شیپ ایدن

 بابغض

 :گفت

 بگم... ریبه خانم مد دمیخجالت کش_

، خبر جهنم داده  رانهیو نیافتاد. درا شیدست ها انیم هیسرسا

 بودند.انصاف

. برق اتاق دیدو نیینبود. دست آرزو را گرفت وپا یوقت معطل گری... دبود؟

 خانم
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داخل رفتند ، سرنماز بود. سالم نمازش راداد و  یروشن بود. وقت یاحمد 

 باتعجب

 وحشت زده اش کرد و بلند شد: هیسا یآنها نگاه کرد.ترس چشمها به

 شده بچه ها؟ یچ_

**** 

اش را  قهیزد.  یسحر طعنه م شیکبود زن، به آسمان گرگ وم ی چهره

 چنگ

، به دخترک مانده بود. مدام لب  خکوبیناباورش م یو چشم ها گرفت

 از شیها

افتاده از آب  رونیب یاما مثل ماه دیبگو یزیگرفت تا چ یفاصله م هم

 که جان

بود.  سیکرد. صورتش خ یهوا تقال م دنیبلع یلبش آمده فقط برا به

 اشک

اجعه ببارد، بلکه فقط ف نیا یانگار شرم داشت برا شی. چشم هاختینر

 رطوبت از
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بود که جانش را احاطه کرد. بال بال زدن نفس  یو بغض یشرم حرارت 

 را شیها

چه  یگناه یب نیدرع ری، گناه و تقص دیفهم یم یکرد. چه کس یم حس

 ییمعنا

که به همکارانش کرد.مقصر بود  یدهد؟ زن مقصر بود. مقصر اعتماد یم

 ؛ چون

چرخد. که بره  یاطراف او هم م زادیدر قالب آدم طانینبرد ش گمان

 وگرگ

 ییایمیروند.که دشمن فقط با تانک و خمپاره و ش یهم فروم درلباس

 یحمله نم

 که با  ِینشد. هنوز درخاک لیتحم گانهیب ی.که جنگ فقط از سوکند

 خون گل

که  ینیسرزم نیخاک،ازهم نیجوشد. ازهم یهم م طانیرگ ش شد،یم

 یآوازه 

 را کر کرد. از کنار گوشش... ایاش گوش دن یوفداکار شجاعت
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باترس اشک  هیشد . سا دهیمشتش کش انیتار وپودش باز م یب ی قهی 

 را شیها

گرفته حالش  یینشست. دستش را گرفت وباصدا شیپا نییزد و پا کنار

 را

ازگوشه  یزن تکان خورد. قطره اشک یچشمها دهی. مردمک خشکدیپرس

 ی

 ) !"زهرا(س یفاطمه  ای"کردوزمزمه  دیچک چشمش

 یبه زحمت خودش را رو ی. خانم احمد دیآرزو به هق هق رس ی هیگر

 نیزم

 شیو سمت آرزو رفت.دخترک درآغوش زن فرو رفت و دست ها دیکش

 را دور

دستانش فشرد و چشم بست.  انیاورا م یاو انداخت. خانم احمد گردن

 مدام

همان  هی. سادیبوس یکرد و سر و صورت کودک را م یواستغفار م استغاثه

 طور
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.آنقدر درآن دیبگو دیدانست چه با یکرد. نم یوگرفته نگاهش م مغموم 

 حال

به هوا کرد . چقدر  ینگاه یتا هوا کامال روشن شد. خانم احمد ماندند

 خوب که

. فتندیبه مدرسه فرستادن بچه ها به تکاپوب یبودو مجبور نبودند برا جمعه

 با هیسا

 رفت و آرام گفت: شیپ زانو

 .یآرزو خوابش برده خانم احمد_

اورا گرفت و  هیبه سر کودک زد. سا یسر بلند کرد.بوسه ا یاحمد خانم

 تخت یرو

 یگرفته و ب ییدست به صورتش گذاشت و با صدا ی. خانم احمدخواباند

 جان

 :گفت

بچه ها دست من امانت بودن! جواب  نیا ای. خدادمیچطور من نفهم_

 خانواده
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 ا؟یبدم اون دن یچ اشونو 

 با بغض گفت: هیسا

خانم. ِ حال هما هم خوب  زهیر یبه هم م یبچه ها اگه بفهمن همه چ_

 .ستین

 ... دیبا

 صورت خودش زدوگفت: یمحکم تو یاحمد خانم

 خدا... ایسرش آورده؟  ییچه بال یعنی_

 .میکن کاریما چ دیبگ دیخانم. شما با دیآروم باش شهیتوروخدا مثل هم_

 با بغض وتنفر گفت: یاحمد خانم

 م؟یکن کاری. چمیقانون بد لیتحو دیبا زویهمه چ یاون ب_

 مرتعش گفت: یی. با صدادیپر هیاز رخ سا رنگ

 م؟یبد لیخودمون تحو_

نسبت دوربا  هیچون  ادیب سینفهمه تا پل یزیفعال چ یریآره . خانم ام_

 همسر
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 داره. یریام خانم 

کرد اما آنقدر فاجعه رخ داده  یم تیحکا رتشیاز ح هیباز سا مهین دهان

 بود که

. دیرا پوش شیبلند شد ولباس ها عیسر ینکنند. خانم احمد ییاعتنا

 درهمان

 گفت: حال

 .یهما رو ببرم کالنتر دی. من باهیحواست به بچه ها باشه سا_

 بابغض گفت: هیسا

 ترسم. یمن خبر دارم خانم. ازش م دونهیاون م_

خشک شد. نگاه وحشت  شیمانتو یدکمه ها یرو یخانم احمد دست

 زده اش

 برگشت و لب زد: هیسا سمت

 نکنه... نکنه تو ..._

 تکان خورد. یفور هیسا سر

 که رعنا... ی.همون شبدمیشب حرفاشو با هما شن هی ینه ... نه... اتفاق_
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 باال رفت : یخانم احمد یصدا 

 ؟یبه من بگ دیاونوقت االن با_

. با بغض به آنها دیبلند زن باعث شد که آرزو با ترس از خواب پر یصدا

 نگاه

 گفت: هیبا گر یافتاد. خانم احمد نییپا هی.سر ساکرد

بود  یچه خاک نیبچه ها. ا نیگذشتم به خاطر ا میمن که از زندگ ایخدا_

 توسرم

 .شد

را  شیلب ها هیگرفت و لب تخت نشست. سا شیدست ها انیرا م سرش

 و دیجو

دور خودش  یکم یگذشت.خانم احمد ینگاهش کرد. مدت فیبالتکل

 تا دیچرخ

 نگاه کرد. هیو به سا ستادیا یقیپس از دقا باالخره

رو قفل  ی. در اصلیکن کاریچ دیبا یبر یدون ی. نمهیسا نجابمونیتو هم_

 کن
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 .امیرم وزود م یم.من با آرزو یکن جلب توجه نکن یوسع 

 آرزو نشست و گفت: یچشم گفت ومقابل پا هیسا

 کن آرزو. باشه؟ فیتعر سامیپل یبرا ،یکرد فیمن تعر یبرا یهرچ_

 اش عقب زد و گفت: یشانیپ یاش را از رو ختهیبه هم ر یموها آرزو

 .نجایاز ا رهیاونوقت عمو م_

 رابست و زمزمه کرد: شیچشم ها یاحمد خانم

 کنه... خدا لعنتش کنه...خدالعنتش _

*** 

 ریز هیقفل شد ، سا شیتقالها انیکمال م یبسته شده  یدست ها یوقت

 لب

. دیآخر نگاه کبود مرد سمتش چرخ یشکر کرد اما درست لحظه  خدارا

 وحشت

مرد بسته بود اما هجوم چشم  ی. لب ها ودست هاختیر هیقلب سا به

 هیکر یها
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از کنار پنجره عقب آمد.  عیو سر دیرا حس کرد. پشتش لرز شیایح یوب 

 خانم

اطالع دادند هرکس  نی. ماموردیدو نییپا هیرا صدا زد . سا هیسا یاحمد

 که

برود و بعد هم در دادگاه حاضر شود.  یبه کالنتر دیبوده ، با یاتفاق شاهد

 سوال

همراه هما و  یماند وخانم احمد هیشدو باز سا یمختصر یها وجواب

 آرزورفت.

 افتاده. یدانستند چه اتفاق یها همه در شوک بودند و نم بچه

 طانیدانستند آن ش یدانست. هنوز نم ینم یعمق فاجعه را کس هنوز

 مجسم

هما را به  یشد. وقت یط یکودکان معصوم چه کرده. روال قانون نیباا

 یپزشک

از همان دادگاه  یکی انیدادند عمق فاجعه مشخص شد. م لیتحو یقانون

 ها با
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بعد از دعوا با هما  ییبوده و درآن روز کذا یگفت که رعنا شاهد هیگر 

 دشیتهد

جنون وار  یخواهد گفت. هما با حالت ریرا به خانم مد زیهمه چ کرده

 یوعصب

 یکند و باعث مرگ دوستش م یرا ازپشت سر سمتش پرت م یسنگ

 شود. بعد از

همه نباشد به  یشود که اگر دختر خوب یکمال شروع م یدهایتهد آن

 دیگو یم

 به زندان برود و... دیمرگ رعنا شده و با باعث

. هرکدام از بچه هابه دیاز کارش استعفا داد. مرکز ازهم پاش یاحمد خانم

 یکی

 دایکه پ یو روح یمشکالت جسم لیمراکز فرستاده شدند . هما به دل از

 کرد به

صادر شود.  یفرستاده شد و کمال هم منتظر دادگاه ها ماند تا را تهران

 نیبه هم
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بود که پاک شد.  یصورت مساله ا نیاما ا دیازهم پاش زیهمه چ یسادگ 

 قتیحق

 قتیطعمش را داشته باشد. حق دنیجرات چش یتر از آن بود که کس تلخ

شدند.  ییایدن یسوزاننده  قیحر یبودند که طعمه  یمعصوم کودکان

 که ییایدن

دادند.  یهم م ی نهیب کخودش مانده بود و توپ وتانک در جوا درکار

 پوست ریز

 یسپر کردن جوانان ، رنگ آرامش موقت م نهیکه با س ییشهرها نیا

 چه د،ید

مقدم بود و در پشت  یمعطوف به خط ها ایبود؟ تمام هم وغم دن خبر

 جبهه ها

مقدم جبهه نبود.  یبه حال خود رها شد. جنگ فقط در خط ها یزندگ

 انیم

از  دیقلب پاره پاره هم با نیهم بود. ا طانی ش ِدیکودکان و نامردان مر ِِ

 درون
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 یگرفت. درروزها یم گرانیو هم دست مقابل هجوم د شدیم درمان 

که حجله ها الله گون  یی... در روزهانی... درهشت سال ِ خونیخاکستر

 بسته

خون  نیمردم چه بود؟ آن خون دادنها افتخار بود وا رپوستیدرد ز شد،یم

 دل

 دانست؟ یرا چه کس تیداد. قدر عاف یدرد م خوردنها

*** 

 رنگ ورو گفت: یب یلرزان و چهره ا ییلب ها با

 کنم؟ کاریمن چ دیگ یحاال م_

 وگفت: دیکش هیسر سا یدست رو یاحمد خانم

 شرفتیپ یتون ی. اونجا بهتر م هیکردم سا ییسفارشتو به اون مرکز ابتدا_

 یکن

 از... یکیموقتا تو  اما

 تونم. من تنهام... ینم_
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خاصت،  طینترس. با وجود شرا یی. از تنهازمیعز یشجاع باش دیتو با_ 

 دولت هم

و بخت بهت رو  شهیزود تمام مشکالتت حل م یلیداره. انشاال خ هواتو

 کنه. یم

 شیدر آغوشش فرورفت و دست دور شانه ها هیرا باز کرد.سا شیها دست

 :انداخت

 .شهیدلم براتون تنگ م_

 صورت اورا باال گرفت و گفت: یبا تعلل کوتاه یاحمد خانم

 ش من و مادر؟ ِ یپ یایفعال ب ی.دوست دارهیسا_

 با لبخند گفت: یجاخورد . خانم احمد دخترجوان

 ...یاگه دوست دار ،یریبگ میواسه خودت تصم یتونی.مهیسن تو قانون_

 و گفت: دیلب برچ دخترک

 مزاحم باشم... ترسمیم_

سقف امن کنار  کیتر شد و او را بغل گرفت.  قیعم یخانم احمد لبخند

 زن نیا
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 حکم بهشت را داشت... هیمثل سا ییدختر تنها یبرا مهربان 

*** 

 یم شانیها فیرا داخل ک شانی. بچه ها با شوق وذوق دفتر و کتابها

کردند تا زودتر از کالس  یرا جابه جا م لیراه وسا انیهم م ی.بعضختندیر

 رونیب

کردند و دوان  یم یهم از معلم موقتشان خداحافظ انیدرم یکی. بروند

 دوان

رفتن به خانه  یبرا یعجله ا یبا تمام خستگ هیرفتند. سا یم رونیب

 نداشت.

خواستند.  یآمد و قطعا مزاحم نم یاز جبهه م یشوهر خانم احمد امروز

 صبح

 کتا نگرانش نشوند. خانواده ساده ، کوچ گرددیبر م رترید یبود کم گفته

هم در زمان نبودن همسرش کنار او  یبودند. مادر خانم احمد یومهربان

 یم
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 یفرزندانش م گرید یآقا را کنار خانواده  یعل یمرخص یو روزها ماند 

 گذراند.

 یآنجا بود احساس خوب نکهیاز ا یکرد. گاه یرا معذب م هیهم سا نیهم

کرد خرج  یم یبود اما سع زی. انگار سربار شده بود. حقوقش ناچنداشت

 خودرا

بار هم با تذکر خانم  نیبدهد که چند یحتاجیوما لیوسا دنیخر با

 روبه یاحمد

فکر نکند. به دفتر  یزیباشد و به چ الیخ یتوانست ب یشد اما نم رو

 مدرسه سر

داردو  یدوم مرخص ی هیپا یاز معلم ها یکیروز بعد هم  دیو فهم زد

 .دیآ ینم

آمدن از خانه دارد. تشکر کرد  رونیب یبرا یشدبازهم بهانه ا خوشحال

 واز

شد.  یم دهید ابانهایرفت. اواخر اسفند بود و برف هنوز درخ رونیب مدرسه

 به
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شد و دور زد.آنقدر  یاجناس تازه به بازار آمده وارد پاساژ دنید ی بهانه 

 راه رفت

از  یکیزنگ را زد  یشد و مجبور شد به خانه برود . وقت کیهوا تار تا

 ها هیهمسا

 و سالم دخترک را جواب داد.سپس با عجله گفت: دیرس

جان. زنگ زدند که شوهرش مجروح  هیسا مارستانیخانم رفت ب الیل_

 شده.

 :دیپر هیاز رخ سا رنگ

 ...مارستانیکدوم ب_

برسد  مارستانیمعطل نکرد. تا به ب گریرا گفت د مارستانیزن اسم ب یوقت

 دائم

از  مارستانیمقابل ب دنیلب ذکر گفت و خدا را صدا زد. به محض رس ریز

 نیماش

درست  شیچشم ها ی. از نگران دیدو مارستانیب اطیوسمت ح دیپر نییپا

 ینم
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شد.  نینفر برخورد کردو نقش زم کیبه خود آمد که محکم به  ی.وقتدید 

 درد در

 یکه کنارش رو یمرد یو چهره اش جمع شد. باصدا دیچیپ شیزانوها

 پا کی

 یجفت چکمه  کی دیکه د یزیچ نیچشمانش باز شد و اول نشست

 و اهیس

 بود : یخاک

 شد؟ تیزیخانم؟ چ یخوب_

خواب  انیم ی.احساس کرد از نقطه اختیکه بلند کرد،قلبش فرو ر سر

 یداریوب

 نگاهش کرد،سپس لبخند زد و گفت: یشد. مرد جوان کم معلق

 ر حالت خوبه؟انگا ؟یکمکت کنم بلند ش_

را جمع کرد و سرتکان داد. به زحمت  شیدست وپا یخودش آمد. فور به

 تشکر
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را  ینگران یاش را تکاند وهمزمان صدا یخاک ی. بلند شد و مانتوکرد 

 ازدور

 :دیشن

 ا َرس... َ_

آن جوان به سمت مرد  ی. َا َرس؟... با جلورفتن قدم هادیچرخ سرش

 جوان

فرو رفتند سر چرخاند  گریدر آغوش همد ی. وقتدی، نامش را فهم یگرید

 یو سع

 :دیشن یهنوز م شیفرارکند. گوش ها کرد

 پسر... یمارستانیب یگفت یسکته کردم وقت_

 ترکش خورده من همراش اومدم.بادمجون بم آفت نداره داداش... یعل_

بود تا سمت  ریدست تقد ای د،یدانست! بهانه تراش یمکث کرد. نم هیسا

 آن مرد

 و بپرسد: برگردد

 د؟یشناس یآقا رو م یشما عل_



 

533 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

افتاد که بر وبر نگاهش  گریبه مرد جوان د هیعقب برگشت و چشم سا ارس 

 یم

 :دی. آب دهانش را قورت داد و نگاهش را دزدکرد

 .فکر کنم اشتباه شده.دیببخش_

 برود،ارس گفت: تاخواست

 ؟یخانم الینکنه شما دوست ل_

که  یرد جوان باعث شد همان حسو نگاهش کرد.لبخند م ستادیا هیسا

 یمرتبه 

 را گم کند: شیشود تاباز دست وپا ایبه سراغش رفت ،اح اول

برو  یکن دایخانمشو پ یخوایآقا دوست منه. نگرانش نباش. اگرم م یعل_

 توسالن

 . اونجا نشسته.انتظار

 کرد وبدون آنکه بپرسد، سالن انتظار کجاست؛ سمت یتشکر کوتاه هیسا

که همزمان به دنبالش  ی.غافل ماند ازدو نگاهدیدو مارستانی ب ِساختمان

 دهیکش
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 ...شد 

**** 

در  یینگاه کرد. ارتباط با خدا الیل ی دهیدلواپس و رنگ پر یچهره  به

 دست

 :دیخواند . آرام پرس یرا م یو سوره ا داشت

 ندارن؟ یاالن حالشون خوبه؟ مشکل_

 فرستاد: رونیرا ب قشیچشم از کتاب برداشت و نفس عم الیل

گفت درحال حاضر مشکل  یفعال که خدا رحم کرده بهش. دکتر م_

 یحاد

از  یکیدرمانش کامل شه و خوب استراحت کنه. یدوره  دی.باستین

 ترکش ها

 نخاعش بوده. کینزد

 افزود: یدختر جوان نگاه کرد و با درماندگ به

 پاکه. یلی. تو دلت خهیبراش دعا کن سا_
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کتاب  الیکرد. ل یسالمت یآقا آرزو یعل یو براگفت  یلب چشم ریز هیسا 

 را بست

 :دیچرخ هیسمت سا و

 نشده تو برو خونه. رتریتا د_

 همراه داشته باشه. ماری، ب دنیگفتن که اجازه نم ؟یایمگه شما نم_

 .ادیب شیپ یکار دیمونم.شا یم نجاینداره.هم یاشکال_

 .دیش یخسته م ینجوریآخه ا_

 سر تکان داد: الیل

 که برم خونه. ارهیطاقت نمدلم _

 کنه. ینم یبه بهتر شدن عل یشما هم کمک یخستگ_

آمد .  شی. ارس همراه همان مرد جوان پدیهردو همزمان عقب چرخ سر

 هیسا

 یاش را نم یهمه دست پاچگ نیا لی. دلدیوضوح نگاهش را دزد به

 دانست.
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 رییآورد، اما آنچه دست خوش تغ یتازه م ییمرد باخودش هوا نیا انگار 

 شد

 بود دخترک

ِِ 

 دل

ِِ 

 ... حال

 خانم؟ الیل دیبود دهیبرادرمو د_

 بالبخند گفت: آرش

 به هم ندارن. یشباهت چیکه ه ییآقا،دوقلوها یبه قول عل_

 .دیخند ارس

 من بهترم. نهیمنظورش ا_

 زد: یلبخند کم جان الیل

 خدا حفظتون کنه ._
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 خونه. دیشما برانشاال. پس قرار شد _ 

 راحت تره. المیتونم برم ارس خان. کنارش باشم،خ یخونه نم_

 . پسدیدیوحالشو پرس دیدی.خودشم که ددیستیخب االنم که کنارش ن_

نداره. شما برو؛ من قول  یا جهی؛ جز آزار دادن خودتون ، نت موندنتون

 دم،یم

 .خوبه؟مارستانیب دیایدنبالتون که ب امیصبح م اول

 دهد .آرش مداخله کرد وگفت: یمستاصل ماند که چه پاسخ زن

 راحت باشه. التونیبود، من هستم.خ ریارس هم درگ_

 کمتون نکنه ، اما... یخدا از برادر_

 کرد وگفت: یکالم او، عذرخواه انیم ارس

خودتونم  یکرد. پس لطفا به فکر راحت یآرش هم اعالم آمادگ گهید_

 .دیباش

قبول کرد به خانه برود اما قرار بر آن  الیداد.ل جهیمرد جوان ، نت اصرار

 کباریشد تا 
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همراه ارس رفت.نگاه  الیبعد ل قهی، بعد برود. چند دق ندیرا بب یعل گرید 

 هیسا

 آنها بود که آرش گفت: یدر پ هنوز

 فیخانم تشر الیتا ارس ول نیتو ماش دییرسونمتون. شما بفرما یمن م_

 .ارنیب

دو  نیچشم به آرش نگاه کرد. از ذهنش گذشت واقعا ا یاز گوشه  هیسا

 مرد

 نیبه هم نداشتند؟ با سنگ یشباهت چیآن هم دوقلو؟ پس چرا ه برادرند؟

 انداخت.تشکر کرد و آرام گفت: نییشدن ِ نگاه آرش ، سرش را پا قیودق

 .انیجون ب الیکنم تا ل یصبر م_

احساس  یمشغول شد.کم نشینشست و با سر آست یصندل یرو سپس

 معذب

 هیفاصله کنار سا یصندل کیقدم زد ، سپس با یداشت. آرش کم بودن

 نشست
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بود که توجه را  یزیچ نیدخترک اول یچهره  تیکرد. معصوم ونگاهش 

 یجلب م

مقدمه  یهم بود. ب باتریآمد،ز یدر م یهمه سادگ نیاگر ازا دی.شاکرد

 شروع به

 کرد: صحبت

 ؟یخانم دار الیبا ل ینسبت_

 کوتاه نگاهش کرد و کوتاهتر پاسخ داد: هیسا

 .مینه. فقط دوست_

 آرش باال رفت: یابروها

 .دیکن یم یاما انگار ارس گفت باهم زندگ_

با خانواده  یمیقد یی،آشنا دیمرد که تازه امروز د نی؛ ا دیحرف فهم نیباا

 الیل

 یگریاکتفاء کرد. آرش خواست سوال د یکوتاه ی. به گفتن بله دارد

 بپرسد اما
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نبود که به زور  یشد.آدم مانید،پشیرا د هیو خجالت سا یلیم یب یوقت 

 را یزیچ

 دانستند سرنوشت چه ها رقم زده است... ینم گریکند. د طلب

را  یبه اصرار ساعت دندیتنها آمد و سراغ ارس را گرفتند،فهم الیل یوقت

 باال مانده

 یاز دستش برآمد. آرش سر یکمک دیبماند ، شا شیکنار هم سنگرها تا

 تکان

. برادرش را دیآ یرساند وبعد دنبال ارس م یو گفت فعال آنها را م داد

 یخوب م

 ...شناخت

*** 

کارگاه  هیاول  گنی.مشونهیدارن. ارث پدر کیکوچ یکارخونه  هی_

 بوده کیکوچ

 یداره ول یکیسهم کوچ هیگفت ارس  یم یرسوندنش. عل نجایبه ا که

 قایمن دق
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 یدرموردش نشده. عل یهاشون خبر ندارم.چون صحبت خاص یکار زهیازر 

 تا قبل

اونجا  یادیز یفروش محصوالتشون بود. سابقه  ریبره جبهه، مد نکهیا از

 داره.

 یاصال موافق استعفاش نبودن،خصوصا پدرشون ! باالخره هم مرخص اولش

موندگار شد،  یدادن. قرار شد چندماه بره جبهه وبرگرده اما وقت بهش

 استعفاشو

 تیجز رضا یکرد اما چاره ا یکم ارجمند بزرگ بدقلق هیکردن.  قبول

حقوق  هیهمه سال زحمت به صورت  نیا ی جهی.قرارهم شد نتنشد

 مختصر

 هم برگشت یتموم شد و عل یجنگ لعنت نیروز باالخره ا هی دیباشه،شا

، هنوز خرمشهر آزاد نشده بود که  یسال بعد از رفتن عل هی. سرکارش

 ارسم

تر شه و از  کیاشون نزد ارتباط باعث شد ،  نیشد ورفت. هم داوطلب

 اون حالت
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تره  کیکوچ یاز عل یسال ازدهیارس ده  نکهی. بااانیدرب یو مرئوس سییر 

 اما

 شهیشناخت.نم شهیآدمو نم نیا گهیبراش قائله. م یاحترام خاص یعل

 ازش

پسرشونم  یکی. اون هیک یبدون یکن یباهاش زندگ دیکرد.فقط با فیتعر

 وجهه

فرقشون ده  گنیشناسمش. م یکمتر م یلیداره. خ یخوب یاجتماع

 ماهه.همه

ارس عاقلتره. البته اونم  ادیبه نظر م یدوقلوأن. آرش بزرگتره ول گنیم

 جوون

شناسم، به نظرم بهتر  یم شتریچون من ارس و ب دی.شاهیومعقول خوب

 ومهربون

 . خدا هردوشونو واسه خانواده اشون حفظ کنه...ادیم تر

 یبد یهم هوا فیتعار نیمرد جوان شده بود.باا ریبدجور درگ هیسا ذهن
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بحث  یعوض شدن فضا ینداشت. برا یافتاده بود. حس خوب درسرش 

 وذهنش

 :گفت

 د؟یشما چرا تا حاال بچه دار نشد_

 زد: یلبخند تلخ الیل

 .میخدا نخواست بچه دار ش_

 وگفت: دیکش یآه

سرپرست اما  یب یموسسه وبچه ها یرفتم دنبال کارها نیواسه هم_

 شرمنده

 ینبودم واالاون فاجعه ها رخ نم یمادر قی.خدا حق داشت .من الشدم

 داد.

 .دینگ ینجوریا_

چرا  دنیها پرس یحام ی. اون قدر شرمنده ام که وقتهیسا قتهیحق_

 موسسه رو



 

544 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 نیهم ، هم شونیکیدادم واستعفا دادم، نتونستم راستشو بگم.  لیتحو 

 ارس

من  یگفتم ، سهل انگار یکردم و م یتوچشمشون نگاه م ی. چطوربود

 ندهیآ

 یم شیآت گرمیافتم ج ی اد رعنا که م ِ یچندتا بچه رو نابود کرده. وجون

 . بچهرهیگ

.. اونم ازهما .زیهمه چ یب طونهیگل پرپر شد. خدا نگذره از اون ش نیع ام

 که ...

 تکان داد وگفت: یسر الی. لدیاز چشم هردو جوش اشک

بترسن و بهم بگن  یزیازهرچ ستیداده بودم که الزم ن ادیاگه بهشون _

 یچ

 خورد ریشد. اونقدر دائم درگ ینم یجور نیوقت ا چیه کنه،یم تشونیاذ

کردن روحشون ازدستم  زیوپوشاک ومدرسه اشون شدم که تم وخوراک

 در
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، چشم  یلیبود به خاطر تعصب فام دهید یهم که هرچ یری.خانم امرفت 

 بست

 یاومد یدونم اگه تونم ینگاه کرد تا همه بدبخت شدن. نم نانهیب وخوش

 ؛ چه

 اومد. یسرمون م یا گهید یبالها

 :دیاشکش را پاک کرد و پرس هیسا

 د؟یازهما خبر دار_

و مخارجشو برعهده  یخانواده هم سرپرست هیآره.تحت درمانه. انگار _

 گرفته.

 .نهیرنگ آرامش بب بتیبتونه بعدازاون همه مص خداکنه

 مش؟ینیبب میبر شهینم_

بهتر بشه وبتونم تنهاش  یکه عل یموقع یبذارم واسه  دیبا یچرا. ول_

 بذارم.

 .شهیکه نم طیشرا نیباا

 د؟یو تهران دار یشما کس_
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ه دار نشدن ودورشون عمو وزن عمو داره که بچ هی یمن که نه! اما عل_ 

 یلیخ

 میایدرب ییتا ازتنها میکن یتهران وبااونا زندگ میبر میداشت می. تصمخلوته

 یول

 یدادم کنارخانواده خودم وبعدم بچه ها حی، من ترج یبا رفتن عل خب

 موسسه

 .میشد که باز موندگار شد نی. اباشم

 نگاه کرد: هیکرد.سرچرخاند وبه سا مکث

 ؟یاتو تو بمباران از دست دادتو تمام خانواده  _

 و سرتکان داد: دیلب برچ هیسا

بودند.  یپدرو مادرم جنوب یول میکرد یم یما خودمون تهران زندگ_

 یعروس

دونه خواهرو داشت که اون شب  هی نیبا خاله ام بود. مادرم هم عموم

 عروس
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پدربزرگم جمع  ی. اون شب تو اون بمبارون وحشتناک همه خونه شد 

 هیبودن که 

موندم.  ینبودم زنده نم اطیدرست وسط خونه خورد. منم اگه توح خمپاره

 فقط

اونقدر حالش  یآوردنش ول رونیداشتم که زنده ب کیکوچ یپسرعمه  هی

 بدبود

 دوروز بعد تموم کرد. که

 :دیلرز شیچشمش شره کرد و صدا یاشک ازگوشه  یها قطره

ن شب فقط مناطق همه قتل عام شدن. خانواده ام. خواهروبرادرم. او_

 یمسکون

 یکس رحم نکردن. نه بچه  چیزدن.همه رو کشتن... همه رو... به ه رو

 روزه کی

 کنه و... یزندگ خواستیکه تازه م یساله... نه تازه عروس کیو

 تر از شب قبل شروع  ِاهیکه س یستاره وصبح یآن شب ب یادآوریبا

 شد،بغضش
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کرد ، آرامش کند  یسر او را درآغوش گرفت.سع الی. لدیهق هق رس به 

 چیاما ه

کرد.  ینشست، درمان نم هیکه برجسم وروح سا ییآن زخم ها یمرهم

 هنوز آن

بود.  رانیشد ،و یدسته جمع یکه مامن آرامش بود وبعد گور یا خانه

 فراموش

 نبود.. یشدن

*** 

فتاد. انگار ا هی شب قبل از سر سا ِیشدن ، حال وهوا داریشروع صبح وب با

 عادت

بود ، هرروزش را در روز قبل جا بگذارد. تا روزگارش راحت تر  کرده

 بگذرد. هوا

خواست ازدست  یاوقات از شدت سرما دلش نم یسوز داشت. گاه صبح

 ییشو
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 شی. دست هاشدیاو درست نم یبا اراده  زیچ چیاستفاده کند اما ه هم 

 را

به صورتش زد . پاتند کرد تا زودتر داخل برود اما با بلند  یو آب شست

 یشدن صدا

 آورد و گفت: رونیآشپزخانه سر ب یاز پنجره  الیزنگ در ، ل ِِ

 جان. چادر هم رو بند هست. هیدرو باز کن سا_

باران کند اما  ریموقع صبح آمده ، ت نیرا که ا یخواست آدم یم دلش

 عانهیمط

درهم  یا افهیسر انداخت و سمت در رفت. باق یگفت. چادر را رو یچشم

 در را

 شیبرا زیبود ، همه چ ستادهیکه منتظر ا ییجوان آشنا دنیکرد اما باد باز

 ضیمهم شد که تنها تفاوتش تعو شیبرا روزیشد. همان آدم د کمرنگ

 آن لباس

 بود. یمشک یو شلوار پارچه ا یسرمه ا یوریبا پل یخاک یها

 شکر خدا؟ یخانم. خوب هیسا ریصبح بخ_
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 دیشا ایرا قرض داد.  دیو خورش دیکش یاسفندماه، مرداد سرک انیم انگار 

 هم

را با خود همراه داشت.  دیاز خورش یمرد اشعه ا نیا نیولحن دلنش صدا

 حس

. ردیگ یاش را به سخره م ینگاهش کند، دست پاچگ میاگر مستق کرد

 سالم

تشکر کرد. ارس احوال ِ  یرا جواب داد وبابت احوال پرس رشیبخ وصبح

 دخترک

 کرد راحتش کند: یخجالتش گذاشت و سع یپا را

 شده؟ داریخانم ب الیل_

 انیعقلش م یکرد آرام وموقر رفتار کند اماواقعا دست وپا یسع هیسا

 هجوم آن

 احساس گم بود: همه

 کنم. یبله. االن صداشون م_

 .مارستانیب میبر ادینتظرم تا ب. فقط بگو مستیالزم ن_
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تکان داد.چشم گفت و  ی، سر نیسنگ یاز آن فضا زیگر یبرا هیسا 

 خواست در

در راکامل ببندد،دوباره  نکهیمرتبه به خودش آمد. قبل ازا کی راببنددکه

 یلنگه 

 یو لبش را به دندان گرفت. نگاهش به چهره  دیدر را عقب کش یفلز

 خندان

 راهم ارشیراه انداخته بود و اراده واخت یگوشیافتاد. چرا دلش باز ارس

افسار بزند اما دستش  تواندیکرد رفتارش را م یگرفته بود. فکر م درکنترل

 یبرا

 جوان کم کم روشد. با خجالت گفت: مرد

 داخل تا... دیی.بفرمادیببخش_

خانم خبر  الیمونم.شما فقط لطف کن و به ل یمنتظرم نجایممنونم. هم_

 بده.

صدا ولحن و چهره، از همه  نیا ایشده  وانهیدانست د ینم گرید هیسا

 تر بیعج
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معطل نکرد واال معلوم نبود ، چه رفتار  گرید انه؟یاست  ییلبخند جادو آن 

 خنده

در  الیباز گذاشت و به داخل برگشت. ل مهیبروز دهد. در را ن یدار

 چهارچوب در با

 هی سا ِ حیود که ارس است وبا مختصر، توضبرخورد کرد.حدس زده ب او

 هم

 :ستادیا الیرفت که با حرف ل یبه سمت اتاق م هیشد. سا مطمئن

 ؟یریامروزمدرسه م _

 سوم باشم. یاز کالس ها یکیسر دیبله. امروز کامل با_

 .میپس حاضر شو باهم بر_

زبانش را کنترل کرد.  یول "او"همراه ِ یعنیخواست بپرسد  یم دلش

 یچشم

پوش  نیمرد ِ پوت نی. استادیاتاق ا انیم یو سمت اتاق رفت. لحظه ا گفت

 با
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ساده و  یدخترک یاتفاق زندگ نیرنگ ، داشت مهم تر یخاک یها لباس 

 یسخت

 شد... یم هیمثل سا دهیکش

 نیمختصر وگرم ارس را جواب دادند و داخل ماش یواحوالپرس سالم

 نشستند.

 پشت فرمان نشست و در حال استارت زدن ، گفت: ارس

 مارستان؟یبرم ب میمستق ن؟یکار ندار ییجا_

 گفت: الیل

 .میشرمنده ارس خان. مزاحم شما هم شد_

 .میقرار شد باهم تعارف نداشته باش_

 بره مدرسه. دیبا هیاما سا مارستانیب رمیمن م_

 دیپائ یکه اورا مدخترک  ینگاه کرد. چشم ها هیبه سا نهیاز داخل آ ارس

، 

را  شیچشم ها یماند. وقت رهیبه او خ هیچند ثان یشد و برا ریغافلگ

 د،گوشهیدزد
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خودش  یکرد به رو یخورد اما سع نیچ قشیپلک ارس از لبخند عم ی 

 .اوردین

 اش گفت: یمیلحن ساده و صم باهمان

خانم. به چشمم بزرگتر  هیمن فکر کردم درس ومدرسه تموم شده سا_

 .یاومد

سراغش آمد.  بیعج یحس کرد باز آن گرما هیلبخند زد اما سا الیل

 که ییگرما

 لذت ناشناخته همراهش بود: کی

 نیگزیبخواد،من جا یاز معلم ها مرخص یکیروز  هی. اگه نمیگزیمعلم جا_

 .شمیم

 ارس باال رفت: یابرو

 نشدم هنوز. رینبوده. پ دید یبه شما. پس خطا نیآفر_

 با لبخند گفت: الیل

 .تونیکجا بود؟ انشاال داماد یریپ_

 صفه ل _
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 ِِ 

 داره. مادروآقا جون با اون ادیخانم. که اونم ادا واصول ز الیآرش سر  فعال

سفره عقد. منم به گناه اون ده  یاقتدار هنوز نتونستن بنشوننش پا همه

 ماه

 وبسازم . دبسوزمیبا یتر کیکوچ

 :دیخند الیل

 .شهیزود بخت آرش خان هم باز م یلی. انشاال خدینگران نباش_

راه  ی هیهم به خنده افتاد. بق هیارس،سا ظهیگفتن ِ غل "انشاال"با

 به دنیتارس

گفت  الیشد ل یم ادهیپ هیسا ینبود. فقط وقت ی، صحبت خاص مدرسه

 ظهر که به

تکان  یسر هیرود، مجبور است تنها بماند تاشب او بازگردد. سا یم خانه

 داد و

 ریبه ارس نگاه کند واال مس یجرات نکرد هنگام خداحافظکرد. یخداحافظ

 دنباله
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 ...دید ینگاه او راهم م دار 

*** 

 دیبا یکردند که تامدت دیچندروز بعد مرخص شد. سفارش اک یعل

 استراحت

 او به خانه آمد، رفت یکند واال ممکن بود مشکلش حاد شود. وقت مطلق

 الیآنکه ل یبرا هیشد. سا ادیز ادتیع یدوست وآشنا واقوام برا یوآمدها

 دست

 یوقت الیتواند برود. ل یبه مدرسه اعالم کرد که نم ینماند،چندروز تنها

 دیفهم

کمک به او خانه  ی سر حرف خودش ماند و برا ِهیکرد اما سا مخالفت

 ماند. واقعا

چه  دیفهم یسخت بود . تازه م طیبا آن شرا ماریومراقبت از ب یمهماندار

 یبار

 یادتیافتاده است. خصوصا که اکثر اقوام فقط درحد ع الیدوش ل یرو

 ساعته کی
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 ریدرگ یخودشان... هرکس یخواهر وبرادرها یرفتند ، حت یآمدند و م یم 

 کار

هم  الیکرد. ل یم دادیخودش بود که در آن برهه از زمان ب ومشکالت

 یتیشکا

 یا کسکرد. تنه یوصبورانه و بامحبت همسرش را تر و خشک م نداشت

 که

 یماند،ارس بود. روز مارشیخانه وب نیچندروز دائم حواسش به ا نیدرا

 چندبار

رفت و  نیرفت. درا یو م زدیبه آنها م یگرفت وشبها هم سر یم تماس

 آمدها

 یبزرگ برا یهم ارجمند زاده  کباریآرش هم همراهش آمد و  چندبار،

 دنید

سر خود آورد  ییسرزنشش کرد که چه بال یاش آمد. کم یمیقد کارمند

 اما
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آتش خاموش  نیکرد و دعا کرد زودتر ا یسالمت یآرزو شیبرا درانتها 

 شود.

 بیمسجل شد وآن هم تفاوت عج هیسا یموضوع برا کیها  دارید نیدرا

 ارس

 برخوردار بود. رفتار آرش یبیعج یتیخانواده اش شد. از انعطاف و جذاب با

وغرور  ینوع خشک کیبه پدرشان داشت.  یشتریاما شباهت ب بدنبود

 خاص در

 یرا به راحت نیکرد.ا یرا معذب م زبانیآمد که م یبه چشم م رفتارشان

 شد یم

آدم خاص و  کی. درمجموع ارس دینوع رفتار وصحبت کردنشان فهم از

 متفاوت

 ریدانست قلبش را درگ یکه تا روز آخر ، نم یبود. آدم ِ متفاوت شده

 کرده...

 گفت: اریاخت یبه ساعت نگاه کرد و ب هیمهمانها رفتند،سا یوقت

 .ادیب گهید قهیفکرکنم تاده دق_
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 وسا الیل 

ِِ 

 وظروف گفت: لی جمع کردن  ِسرگرم

 ؟یک_

 .گهیارس خان د_

 لبخند زد وگفت: هیبا تعجب نگاهش کرد.سا الیل

 .ادیآخه هرشب سرساعت نه م_

 .رهیوم ادیم یمن حواسم نبود که چه ساعت_

کرد  یو سع دیراجمع کرد لبخند وذوقش را پس کش شیدست وپا هیسا

 ی هیسا

 :اندازدیحرفش ب یرو هیوتوج یتفاوت یب

 هیعی. طبیش یخسته م یلیو خ یآقا هست یوعل رمهمونیخب شما درگ_

 نباشه. حواستون

 دخترجون. شهینم قیواسه آدم مهم نباشه،روش دق یزیچ هیتا  یول_
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 حالت گرفت: شیدخترک گل انداخت و صدا یها گونه 

 متوجه شدم. یجور نیمن هم_

 زد وگفت: یلبخند محو الیل

 نداشتم. ی.منم منظوردونمیم_

به ساعت نگاه کرد.ساعت  الی شدن حرفش ، زنگ در راهم زدند. ل ِباتمام

 درست نه

بود. لبخندش پررنگ تر شد.  یخال هیسا یسرچرخاند،جا ی.وقت بود

 یاهایرو

 یآدم ریبود. خصوصا اگر درگ بایز شهیو احساسات آن دوران هم دخترانه

 مثل

 ...!یشد یم ارس

مرد  یتازه  یلطف ها نیازا الیهم دوباره همراه ارس آمده بود. ل آرش

 جوان

 دی. باالخره اوهم برادر ارس بود. بااوردیخودش ن یبود اما به رو متعجب

 شباهت
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که آنها آورده بودند ؛  ییها ینیریش،  هیبه هم داشته باشند. سا ییها 

 داخل ظرف

 رفتند. رونیو باهم ب ختیر یهم چا الی.لدیچ

بود،  یتخت نشسته بود و مشغول گپ زدن و شوخ یرو یکنار عل ارس

 اما آرش

. با آمدن زدیم یارس ،حرف ینشسته بود و گه گاه با اشاره  یمبل یرو

 هیوسا الیل

 یچهره  یاحساس کرد ؛ چشمانش رو هیآرش متوجهشان شد. سا نگاه

 یاو مکث

 یمختصر یاحوالپرس ییرایکرد وجواب سالمش را داد. هنگام پذ یطوالن

 کردند

 ...ونشستند

 ؟یندار مونیوا نیپسر؟ مگه تو د یوبر یکن ییمنو هوا یاومد_

 وگفت: دیخند ارس
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هم  رینظ یب یکدبانو هیو یدیو خواب یکنم. گرفت یم یبهت گفتم تالف_ 

 مدام

 شم. ییهوا دیکه شا یکن یکشه. ِ فکر منه عذبم نم یم نازتو

جابه جاشد.چهره اش از درد جمع شد.ارس کمک کرد  یبا خنده کم یعل

 وبالش

 :ندیپشتش گذاشت تا راحت تر بنش را

 ارس. یقصه رو به نفع خودت تموم کن یخوب بلد_

 یکن حتیرش و نصبلکه آ ارمیتو م ی برادر من؟ دارم به رو ِیچه قصه ا_

 و راه

 هموار شه. منم

 زد: یلبخند آرش

واال دوسال بااون همه آه  برهیم شیکار خودشو پ یطور نیهم شهیهم_

 یوناله 

 موند. یتو جبهه نم مادرمون

 زد: شیبرا یچشمک ارس
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 بده که به فکرتم داداش؟_ 

 راهتو صاف کنم. یواجب شد که منم به زود_

دست  یبا لبخند دست رو یگفت. عل نیارس باال رفت و آم یها دست

 او گذاشت:

 ؟یهست یراه ی حاال ک ِ_

 بالبخند نگاهش کرد: ارس

 فردا صبح انشاال._

 شی. تاپشت لب هادیخوردونگاهش به او چسب یتکان سخت هیسا قلب

 آمد که

. دیربط نگو ینشست تا باز ب شیلب ها یاما دستش رو "کجا؟"بپرسد

 کاش فقط

تا اضطراب نگاه دخترک را  دیچرخ یاو م یمردمک چشم ها هیثان چند

 ابد،یدر

وخنده  یبود. انگار بغض داشت. شوخ یحواس ِ ارس متوجه عل یهمه  اما

 افاقه
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،  یخاک یکنار محراب ها زها،ی مرد ، پشت آن خاکر ِنیکرد.دل ِ ا ینم 

 قتله انیم

 یشد هوا یجامانده بود. مگر م ش،یو جان فدا دیهم رزمان شه گاه

 بهشت را

رزمنده ها ، به دور از  یکرد و به برزخ خو گرفت؟ حال ِ عرفان استشمام

 هر

 ،رنگ ِ و جنس ِ همان خاکِ  گرم  ِینیباهر رنگ و نژاد و قوم ود ،یتعلق

 الله زار بود.

بود که اعتبارش را جان  یثاری.دروغ نبود. ِ جبهه ، مهد عشق واشعارنبود

 یفشان

و تمدن  رانیشد ، تاا ختهیکه ر ینیرنگ یکرد. خون ها یها مهر م ُِ

 هفت

  آن قوم ظالم نرود... ِی ربار عقده ها ِیاش، ز هزارساله

 ییزهایکنار همون خاکر ی بچه ها برسون وبگو دل عل ِیسالم به همه _

 مونده که
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 یقراره حلوا یکه ک میبست یم م،شرطیشد یجمع م اتیاز هر عمل قبل 

تخت موند و سرودست  نیا ی اقت من رو ِیل یبخوره. ِ جون ب کدوممونو

 بچه ها

 یگل وال ونیحلوا وخرما م ی... بوزارهاشیون یکنار ِ اون رود وحش ِِ

 زاریاون ن

 هم زهایشد ، اما من از خاکر بشونیها گم شد وعطر بهشت نص ومرداب

 .جاموندم

هم بود. ارس در یسر خورد. اخم ها ُیپلک عل یاشک از گوشه  قطره

 یدست عل

 فشرد وآرام گفت: را

 جونشونو گرفتن کف دستشون و رفتن تو دل  ِیبچه ها وقت یهمه _

 دشمن ،با

که همه مثل هم باشن. توحقتو  ستی، اما قرار ن یشهادت رفتن عل یآرزو

 ادا
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فقط به  نید یجنگ وجبهه. ادا یپا یگذاشت توی. چندساله زندگیکرد 

 جون سپر

 برادر من. انشاال توهم زودتر  ِ ستیو تانک وخمپاره ن رباریمقابل ت کردن

 پا یرو

 .یگردیو برم یشیم

 حرف ارس را ادامه داد: الیل

 .شهیروزگار سخت همتموم م نیروزا ، ا نیانشاال هم_

 یبه چشم ها یگذر شیراه، چشم ها انیاما م دیارس سمت اوچرخ سر

 سرخ و

انداخت.  نییسر پاکرد وبا مکث او  یآب دخترک زد که نگاهش م پر

 نفسش را

 گفت و افزود: نیآم الیفرستاد و لبخند زد. درجواب ل رونیب

.چون رفتن با دیحالل کن دیدید یخانم. بد الیجنوبم ل یمن صبح راه_

 خودمونه

 باخدا. وبرگشتن
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 . هنوز دوهفته مونده.دیماهه دار هی یمرخص هیکه گفت  یعل_ 

 .گردنیبچه ها دارن برم یاومده که همه  شیپ یضرورت هی_

 گفت: آرش

 ها فرق داره. یو اجبار نیداوطلب طیشرا_

 به برادرش نگاه کرد وگفت: ارس

درجنگ ؛ داوطلب و  یاضطرار طی. شراستیتر ن نیخونشون رنگ یول_

 یاجبار

  سر عهدش بمونه. ِدیکه متعهده با ی.اوننداره

گوشت جلو تانک  یوبر یوکارو درستو بذار یعمر وجوون یعنیتعهد _

 ارس؟ یش

 ببرن. ضیهم ف هیبذار بق ؟یدیجنگ دوسال

 درهم گفت: یبا چهره ا ارس

 یبره داداش پس ب یآدمو سر م یکم حوصله  هی یتکرار یبحث ها_

 شو. الیخ

 تکان داد وگفت: یسر آرش
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آخرش چه  نی. برو ببیکن ی کار خودتو م ِ م،توبازیگ یم یماکه هرچ_ 

 یا جهینت

 .یریگ یم

بحث سر دراز دارد اما با سکوت ِ  نیارس ، معلوم شد که ا یاخم ها از

 خود

 نگاه کرد: یداد وبه عل صلهیرا ف ،بحث

. ی زودتر سر پا ش ِیکن تا بتون تیشمام فکرتو راحت بذار وخودتو تقو_

 فقط

! طول یایوب یفتی؛ دوباره راه ن یپا بلند شد یتا رو یلی... خداوکیعل

 درمانت

 .یخوب استراحت کن دی.باادهیز

 اش خدا بزرگه. هیپا بشم. واسه بق یتودعا کن که من رو_

 هم ازجا هی. با بلند شدنش،بقدیرا بوس ی خم شد و سر عل ِیبا مهربان ارس

 جلو تر رفت وگفت: الی. لبرخاستند

 .دی. امشبو بد بگذرونمیما هنوز شام نخورد_
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کرده  ریدجور نمک گخانم. دست پخت شما منو که ب الیل دیدار اریاخت_ 

 ومزه اش

 شتریکم ناخوش احواله. بهتره که ب هیدندونمه اما مادر امشب  ریز هنوز

 ششیپ

 .بمونم

 دست داد و گفت: یبا عل آرش

 خبرم یبود ب یآقا. کار ی درنبودن ارس، منم دوست خودتون بدون عل ِ_

 هست. می.تلفن خونه وکارخونه هم که مستقنذار

 مدت زحمت دادم. نیتو ا یجوون.حساب یبزرگوار_

 رونیبرگشت که تشکر کرد. ِ پشت سر ارس ب الیلبخند زد و سمت ل آرش

 رفت.

 دنبال  ِار،یاخت ی. نگاهش ، ب ستادیا شیکفش ها دنیبعد از پوش ارس

 دخترک

مختصر داخل خانه عقب نشسته بود  یکه انگار باهمان خداحافظ گشت

 یوبرا
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کرد.گفت  الیرا به ل یز سفارش علگرفت و با ی. نفسامدیاشان ن بدرقه 

 تعارف را

بگذارد. باالخره  انیداشت حتما آرش را درجر یبگذارد وکار کنار

 یخداحافظ

را دور  نیرفتند. آرش پشت ِ فرمان نشست.ارس ماش رونیو ب کردند

 زد.درراباز

براق  یافتاد.چشم ها یعل یخانه  یکه چشمش به پنجره  ندیتابنش کرد

 دخترک

 یاراده مکث کرد ونگاهش طوالن یشد. ب ریپرده،انگار نم داشت.غافلگ کنار

 شد. با

. دوباره که سرچرخاند  "امیاالن م"خورد وگفت یکه آرش زد ، تکان یبوق

 پرده

هنوز مشخص بود.چشم بست. ِ انگار قلب ِ  یکوچک ی هیاما سا افتاد

 اوهم،پشت
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 یبغض انیکه دخترک صورتش را م ییدر آن خانه، درست جا ِِ 

 شکسته،پشت

 پنهان کرد،جاماند... دستانش

**** 

شده است.  جادیبزرگ ا یحفره  کیاش ،  یخال یکرد در زندگ یم فکر

 درتمام

به  یوابسته نشود،حت یزیکرد که زود به چ یم یعمرش سع طول

 ییعروسکها

شدن  یهم بود که بعد از متالش نیدخترانه اش را پر کرد.هم یایدن که

 خانواده

ارس  ی. واضح بود که جا دیایسخت ، کنار ب طیشرا نی، توانست باا اش

 و

تمام بود که او  یمسجل وباور شیشده است. برا یهرروزه خال یدارهاید

 شیبرا
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را تجربه کرد که روح باکره اش را  یحس دنشیآدم خاص است. باد کی 

 دست

 یدلتنگ هیحس ،آزاردهنده شد. شب نیکرد وبا رفتنش ا جانیه خوش

 شد. دلش

 یکه بار آخر او آورد خورده شوند. دلش م ییها ینیریخواست ش ینم

 خواست

جعبه اش را نگه دارد ،اما باز به خودش تشر زد که  الیدور از چشم ل به

 عاقل

زد ودلش  ی. عقلش تشر م ستیچ بیو غر بیعج یکارها نی. اباش

 یبغض م

اش  یخاک یس هاپوش با لبا نی اه پوت ِی. ِ دلش آن جوانک چشم سکرد

 یرا م

شکست. ارس رفت  یشد. با هر تلنگر م ی. دل که تشر سرش نمخواست

 یورد پا
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روزها گذشت.زمستان  یاحساس نو پا در قلب دخترک جا ماند. وقت کی 

 رفت

ترش کرد.  یمنزو یخال یوجا یآمد. کسالت و روزمرگ یبهار یها وماه

 کارش

دوست  بهشتیشهر را درماه ارد یبا صفا یابانهایخ یشد. حت کمتر

 الینداشت. ل

 میکرد. عاقبت تصم یم یشانه خال هیوسا کردیم بشیرفتن ترغ رونیب به

 گرفت تا

 یراه ،مقصد نینداشته بسپارد. ا یکم ارس را به دست همان خاطره  کم

 الی. انصافا از کمک به لدیآرش راهم د شیمدت کم وب نی. درانداشت

 ینم غیدر

هنگام برگشتن از  یمعذب بودند.چندبار یلیهمه هنوز بااو خ نی. بااکرد

 مدرسه

آمدند. بارها خواست احوال ارس  نیبه پست او خورد وتاخانه باماش یاتفاق

 را
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 یب نکهیکرد. باا یکرد و سکوت م یاما باز احساسش را مهار م بپرسد 

 حوصله

 یهرباناما به نظرش ، قضاوتش درمورد آرش هم عجوالنه بود.جوان م بود

 بود.

کند  یصرف نم ایسخت است  شیداد اگر کار درمدرسه برا شنهادیپ یحت

 ی، م

 یانیپا یمشغول شود اما با توجه به روزها یدر دفتر کارخانه به کار تواند

 سال

 اجیاحت شتریرا رد کرد . االن مدرسه به حضورش ب شنهادشی، پ یلیتحص

 داشت.

 ییدارا یمانده  یجمع وجوررا هم که باق یهنوز آن حساب بانک درضمن

 یم یجیخواست. احساس گ یاش بود را داشت. دلش آرامش م خانواده

،  یسردرگم یگم شده بود. گاه ایدن یروزها وساعت ها انی.انگار مکرد

 تمام
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 یکه رو یآزار دهنده شده بود. عل یفیکرد. بالتکل یرا احاطه م وجودش 

 پا شد ،

مانع شد که  الیل یخواست دوباره به جبهه برگردد اما قسم دادن ها یم

 حداقل تا

 یهم عل تی، استراحت کند. درنها اوردهیکه سالمتش را به دست ن یزمان

 قانع

 وهیاش را که م یرفت و کار خانوادگ یکوچک یبه سراغ مغازه  یو ل شد

 یفروش

ماند.رفتارش هم داخل خانه ب یلیتواند خ ینم گفتیانداخت.م بود،راه

 هیباسا

او را دخترش  یرفتن به سر دخترک نزند. گاه یخوب بود تا هوا آنقدر

 یصدا م

بهتر بود  ارتباطاتآورد . ِ  یم هیولبخند را هرچند کمرنگ به لب سا کرد

 اما دل سر

 داشت. یناسازگار
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تا آن روز به عنوان مراقب  هیسال تمام شد. سا انیامتحانات پا باالخره 

 هرروز به

تکرار شد.  شیزد. موقع برگشت باز اتفاق چندوقت پ یسر م مدارس

 منتظر

. لبخند  ستادیا شیرنگ مقابل پا اهیس زریبود که باز آن بل اتوبوس

 به یکمرنگ

 شیمرد روبه رو نباریشد،خشکش زد.ا ادهیراننده پ یآمد اما وقت لبش

 آرش نبود.

 گرفت: یکه تمام قلب دخترک رابه باز ین لبخندبود باهما ارس

 ...یسالم خانم معلم. خسته نباش_

را گرفت. شوق ،بهت  هیدور قلب سا یخنک بهار میوزش نس هیشب یحس

 را کنار

مفرط ،مقابلش چشمه  یتشنگ کیو لبخند به لبش آمد.انگار پس از  زد

 زالل یا
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لرزش  جانیکه از فرط ه ییکه عطش را رفع کند. با صدا دید یم 

 یمحسوس

تر ولبخندش  ی، سالمش را جواب داد و تشکر کرد. نگاه ارس طوالن داشت

 قیعم

 اشاره کرد وگفت: نیشد. به ماش تر

 شما. یخونه  رمی.دارم مدییبفرما_

 آخه مزاحم..._

 خانم. هیسا نیکنن.بش یخانم معلما تعارف نم_

 نیبخورد. ا نیاز فرط شعف ،زم دیترس ی. م دیلرز یم هیسا یوپا دست

 همه

 الینوشت؟ خواب وخ یم دهیکدام مهر ند ی وذوق دلش را پا ِیخوش

 دچارش

زد؟ دل در  یلبخند م شیساده به رو نقدریا یواقعا زندگ ایبود  کرده

 آسمان
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 یرا معلق نگه نم ایشد دن یچه م ای. خدانیزم یرو شیبود وپا هفتم 

 ؟یداشت

نبود که دل را  یکاف هیتنب نی. هممیشد ینیو زم یبهشت داد ی وعده

 به بهانه

 آنقدر که حال خوب معلقمان  ِ؟یکن یم ریاس نیدر برزخ زم بهشت،

 ایکند؟ خدا

 جهیرا از سرگ نیزم نیهم ؟یرا ببخش تیشود بنده ها یم ؟یتوخوب

 اوریدرب

 محض است... یقتی. حقستین ایمحبت فقط خواب ورو میکن تاباور

، باعث شد تا  هیسا بی جان عج ِی گرم اواخر خرداد و حال وه ِیهوا

 احساس

داد. ارس در حال حرکت  نییرا پا نیماش ی شهیکند. نشست و ش یخفگ

 ینگاه

 گفت: یطرفش انداخت و با مهربان به
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سخت  دیمشت بچه با هیکالفه کننده،سروکله زدن با  یگرما نیتوا_ 

 باشه،نه؟

 چشم نگاهش کرد.آرام گفت: یاز گوشه  هیسا

آقا بااون  یعل ی.وقتادیم ونیزیوتلو ویگلوله از راد کیشل یصدا یوقت_

 همه

 ی. وقتگهیو حماسه ها م دنیودرد ،بااون همه عشق از خاطرات جنگ زخم

 شما

 یتا من در آرامش باشم، خستگ دیگذر یم هاتونیوابستگ یلیو از خ یریم

 هم داره؟ ییچندتا بچه معنا مقابل

تر  قیدخترک ثابت ماند و لبخندش عم یارغوان مرخین یارس رو نگاه

 شد:

 ینبود. دختر مهربون و متعهد جایپس شناختم تواون مدت کم ازت ب_

 .یهست

... شتریها ب یهاست و درخون جنوب یرانیخصلت تو خون همه ا نیا البته

 واسه
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 .شدیوقت خرمشهر آزاد نم چیمونه واال ه ینبض م هیمثل  اشون 

 رزمنده هامونو حفظ کنه. یجنوب وشمال نداره ارس خان. خدا همه _

 داشت ،گفت: طنتیش یکه کم ینیبا لحن دلنش ارس

 چشم انتظاراشونم خسته نکنه._

را برسرش  یدختر جنوب کیدربند احساسات بود و عقلش مدام وقار  دلش

 یم

 یم". دیخواست به عقل بگو یم یانجیم کیکشمکش ،  نی. درادیکوب

 ایان آتو

 را از عقوبت وانهیدهد.د یدل جواب نم یبرا ی... قلدر "دل دستور داد؟ به

همه دل دل زدن  نیتوانست افسار ا یم هیخنده آور است اما سا ترساندن

 ها

کالم او نفسش را  طنتیو حرمت ونجابتش راحفظ کند. ش رابکشد

 حبس نهیدرس

همه شوق ،مدهوش  نیجرات نکرد نگاهش کند.ممکن بود از ا گری.دکرد

 شود.
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که مدتها بود از محبت خانواده محروم  یدخترک ی. براستیدار ن خنده 

 نیبود،اول

دلش ضرر  یهمه احساس برا نی. اختیحال دلش را به هم ر توجه،

 داشت و

 دانست. ینم خودش

 یکه کار م ی. مگه مدرسه ادتتید ریمس نیوقتا توا یآرش گفت گاه_

 یکرد

 شده؟ عوض

 گفت: شیبا دست ها یباز مشغول هیسا

هم به خاطر مقبول بودن کارم وکم بودن معلم باهام  گهیمدرسه د هینه. _

 کار

 معلم ثابت باشم. تونمیم گهیبرم؛ از دوسه سال د شیپ یجور نی. همکرد

 .نی.آفریدار یپشت کار خوب_

 لب تشکر کرد و ارس دوباره گفت: ریز هیسا

 .یوارد دانشگاهم بش یتونی،م یکن شتریکم تالشتو ب هی_
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 دوست دارم اما... سخته خب._ 

 .یتو کارت موفق ترم هست ینجوریچرا؟ ا_

 چشم نگاهش کرد وگفت: یباز از گوشه  هیسا

 ن؟یچرا درستونو رها کرد ه،شماینجوریاگه ا_

 افتاد. نییپا عیسر هیلبخند زد و نگاهش کرد که سر سا ارس

 یم دیبود که با یدرس مهم ترمن درسمو رها نکردم. وقفه توش افتاد. _

 خوندم

 گرفتم. یم ادیو

 کرد وزمزمه کرد: مکث

 یشگیهم یزندگ یاما تجربه  ادگرفتیورق زد و شهیم شهیکتابو هم_

 .ستین

 شه؟یم دایپ یوسط توپ وتانک وترس ولرز چ_

 !یحرفو بزن نیا دی،نبا یتوکه خودت وسط جنگ بود_

 داد: حیتوض یفور هیسا
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 شما نبود. یحرفا منظورم مخالفت با_ 

 یتجربه م کیکه مرگو از نزد یکیگم. یبرات خالصه م نیدونم. بب یم_

 کنه ، قدر

 ی. تو جبهه، وسط اون همه دود و خاک، زندگدونهیرو بهتر م یزندگ

 اتیوح

 یشه که وقت جادیا ییفضا شهیباعث م نیباهم ادغام شده. هم ومبارزه

 درونش

. البته یلذت ببر شتریب یترس ومرگ، از زندگ یقدم کی، یریگیم قرار

 یفضا

 کنه هم بحثش جداست. یم دادیکه اونجا ب یو خاص یمعنو

 شیحرف ها یکه منتظر ادامه  هیو به سا دیچیکوچه پ داخل

 بود،بالبخندگفت:

 شما خارج باشه. یاز حوصله  دیشا_

 حواس گفت: یب هیسا

 بدونم. شترینه! اتفاقا دوست دارم ب_
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 :دیرا پارک کرد و سمت او چرخ نیشما ارس 

 ؟یرو که دوست دار هیحافظ_

 بالبخند سرتکان داد و ارس ادامه داد: هیسا

 خوامیهم م گهید یقصه  هیقصه امون باشه همونجا.تازه  ی هیپس بق_

 برات

 کنم که... فیتعر

 از دخترک جدا کرد: یکرد ونگاهش را بالبخند معنادار مکث

 بزرگترت باشه. یبا اجازه  دیکه اون با_

. دییحال ِ او را پا یچشم ریخشکش زد وبا بهت نگاهش کرد. ارس ز هیسا

 معلوم

 که متوجه منظورش شده است. نگاهش نرم باال آمد وگفت: بود

وفا کرد. قراره جاده واسه منم هموار  یآرش به وعده اش خوب موقع_

 شه.

 آدم ِ... هیبا  یبعداز بزرگترت،خودت هم مشکل انشاال
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ارس ناتمام ماند  یفرار کرد.جمله  نیقلبش را برداشت و از ماش هیسا 

 ولبخندش

شد و سالم  ادهیداخل رفته بود.ارس پ هی،سایعل دنیتر شد. بارس قیعم

 کرد تا

 ...ردیبرگردد و در آغوشش بگ شیبا شعف به سو مرد

**** 

 یشود. نم یم یچطور سپر شیکه آن روز و ساعت ها دیفهم ینم اصالً

 دانست

آسمان  یاز جنس ابرها ش؛یپا ریز یسنگ فرش ها ایاست  نیزم یرو

 است.

 ای. دنندیچ یآرزو را م یشد که اگر دست دراز کند، ستاره  ینم باورش

 نیو ا

همه فرجام و تحقق آرزو؟ باورش سخت بود  نی؟ سرنوشت و ا یخوب همه

 ؛ اما

 ارس، یو صدا دیکش ی، دست به صورتش م شتریب نانیاطم یبرا یوقت
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اش  یقدم کی یکرد که خوشبخت یشد ، باور م یتکرار م درخاطرش 

 ستادهیا

هم دور نماند.  الیل ی، از چشم ها شیو شوق چشم ها جانی. هاست

 خصوصا که

 خوب ِ دختر جوان، مصادف با رس نیا

ِِ 

 حدسش یارس شد. کم کم رو دنی حال

کوتاه داخل  ی قهیخورد. ارس ، ظهر فقط چنددق یمحکم دییتا مهر

 ، اطیح

 نکهیکرد و اجازه گرفت که غروب بازگردد. باا یمختصر یپرس احوال

 یاشاره 

 یبه مشام م یخوب یرخصت گرفتن ، بو ها نینکرد ، اما ازا یمیمستق

 .دیرس

جواب داد؛ از لحن صحبت کردنش،  یکه تلفن خانه زنگ خورد و عل غروب

 یم
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شد.  یم یسپر یبه کند هیسا یبرا قیکه ارس است. دقا دیفهم شد 

 کیدنبال 

رها شود. به  یفیبالتکل نیبود ، تاازا نیدلنش یآن حرف ها یبرا جهینت

 اتاق پناه

آنها، به حرفشان  یتا بدون خجالت از نگاه ها دی، اما پشت در چسب برد

 گوش

زن  نیا یکرد که نگاه ها ی. از ظهر که به خانه بازگشت ، حس مدهد

 وشوهر

متفاوت  یکوتاه، با لحن یپس از سکوت یعل یدار است. وقت معنا

 قدمتون"گفت

قلبش رامحکم گرفت.  یرو ه،یسا یدست ها "دیاریب فیچشم. تشر یرو

 یم

 غیبرد، ج یاش هجوم م نهیس واریکه ازذوق به د ییکوبش ها نیا دیترس

 کردن احساس و  ِیکه سرکش دیفهم یاش را بلند کند. تازه م ییرسوا

 آرزو
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مساله بود که انگار  کیظاهر  نهایا ی. اما همه باستیچه قدر ز کردن 

 دخترک را

 اشتباه انداخت... به

به اتاق آمد ودرمورد مراسم شب ، با او صحبت  الیساعت بعد ، ل مین بایتقر

 کرد.

امشب جا دارد.  یستاره ها انینماند که لبخند خدا م یباق یدیترد گرید

 الیل

 سرش را بامحبت د،یشدن و دست وپا زدن حس او را د دیسرخ وسف یوقت

 و گفت: دیبوس

و  فتهیسرت ب یاش رو هی. انشاال ساهیسا هیپسر ِ خوب و با اصل و نسب_

 آرامش

 .یرو تجربه کن یواقع

 کرد ، نتوانست لبخندش را مهار کند، هرچه

 گفت: یبا مکث کوتاه الیل

 لفن زد و قرار گذاشت.خانواده اش ت یدونم چرا خودش به جا یفقط نم_
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هم  یخواست بپرسد ، مگر فرق ینگاه کرد. م جیمحو شد و گ هیسا لبخند 

 یم

 الیدست ِ دلش رو نشود. ل نیازا شیاما زبانش را گاز گرفت تا ب کند

 رییمتوجه تغ

 شد او

ِِ 

 زد و گفت: ی. لبخند دلگرم کننده ا حال

 قد نیالبته ا_

ِِ 

 شیبود. االن داماد دوست داشته که خودش پا پ میها مال  سنت

 .انیکه گفت با خانواده م نهیگذره. مهم ا یم ری. انشاال که به خبذاره

بلند  الیرود، ل یم رونیب دیخر یداد، برا یکه خبر م یبلند ِ عل یصدا با

 شد و با

 گفت: یمهربان
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کنم تا  یلباس خوب برات آماده م هی. خودم ریدوش بگ هیپاشو برو _ 

 نتونه یکس

  خدا سعادتت تو راهه. ِ دیازت برداره و به انتخابت شک کنه. به ام چشم

او  یموها یافتاد. دست رو نییدخترک گل انداخت وسرش پا صورت

 دیکش

 ی شد ، اگرتمام ِ اتفاقات ،رنگ آرزوها ِیم بایچقدر ز یرفت.زندگ رونیوب

 بشر را

 گرفت... یخود م به

*** 

 یاو را به داخل آشپزخانه فرستاد. دلشوره ا الیدند، لدر را که ز زنگ

 از بیعج

را گرفته بود. به عکس تمام آن روز ، االن حس  بانشی، گر شیپ قیدقا

 یخوب

 زی. گوش تدیها را شن ییها و خوشامد گو یاحوال پرس ی. صدانداشت

 کرد ،بلکه
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. دینشن ییتکرار شود ،اما صدا شیبرا گری کبار د ِی،  نیدلنش یصدا آن 

 قهیچنددق

 آنقدر ، درحال خود بود که متوجه حال  ِهیبه آشپزخانه آمد. سا الیل بعد

 الیل ریمتغ

 تیو درنها دیرا بگو یکند تا حرف یاو نگاهش م دینفهم ی. حتنشد

 نتوانست.

به  شیرفت. بازدست ها رونیب الیرا آماده کرد و پشت سر ل یچا ینیس

 آن لرزش

 یرفت. دلش م شیکرد و پ یجمع یکرد. سالم خیدچار شد و  محسوس

 یبیو آرامش غر یارس باشد. انرژ کیزودتر از همه بگذرد و نزد خواست

 از او

چرا با او وکنار ِ او  دیوقت از خودش نپرس چیکه ه یگرفت. حال یم

 یم بشینص

را  شیدسته ها فتد،یبخاطر لرزش دستانش ن ینیس نکهی. ازترس اشود

 محکم
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  ِیاش باعث شد که متوجه سرد یاحساس جانیرارت وهبود. ح دهیچسب 

 رفتار

هم سن وسال خودش ،گرم تر برخورد  یمادر ِ ارس نشود.زن جوان پدرو

 کرد و

اش ،  دهیکه کت وشلوار مرتب و اتو کش دیرس ی مرد ِکی، نزد تیدرنها

 یمعرف

 کرد. خودش نبود یم اش

ِِ 

 آرش ، یصدا یرا تعارف کرد اما وقت یمال . چا قلبش

 یاز تنش رد شد. بهت جا یشوک قو کیانگار  د؛یسر کش شیاهایرو به

 شرم را

در قلبش فرو رفت.  یزی ت ِغیدر چشمانش گرفت ولبخند آرش ، مثل ت ِِ

 پس ارس

 بود؟... کجا
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. ارس نبود.دست دیرس یخال یرا دنبال کرد و به صندل ریمس چشمانش 

 شیها

گذشت. قلبش مثل  شیها یشد و از مقابل نگاه او و خوش باور سست

 کی

ذره را به عقلش پس داد.  نیکه برعکس گذاشته شد ، آخر یشن ساعت

 خبر

  و خواهش دل بود... ِیجز عشق و خوشبخت یگرید

نبود  یا هیآن سا گرینشست، د یصندل یکه مبهوت وناباور رو یدختر

 که از

حکم  ایبود که گو یسین خدا بند نبود.تند ِیپا و زم یقلبش، رو یخوش

 کی

به  دیکه ام ی. قصه ادی. نگاه ها را نددیرا داشت. حرف ها رانشن مترسک

 ینیریش

او برادرش  یبست، آنقدر ترش بود که دلش را زد. ارس نبود و جا اش

 نشسته
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 یگرید یسراغ قصه  ن،یو لحن دلنش یدوست داشتن ی.آن چشم هابود 

 رفته

 ...بود

ارس آمد ، قلبش بغض کرد.  یبعد که زنگ در را زدند وصدا قهیدق چند

 یدلش م

 یزندگ یقصه  ی،برایکدام برادر"بکشد وبپرسد  ادیبلند فر خواست

 برادرش

 شیاما صدا "؟یو مرا به اشتباه انداخت یکند که توکرد یخرج م احساس

 را مثل

او از محسنات برادرش گفت و پدرشان از  یدرگلو چال کرد. وقت بغضش

 اصرارو

بغض  انیم هیکردن خانواده توسط آرش وبعد توسط ارس گفت،سا متقاعد

 یها

 ینم ینیب شیروزگار خود پ یاسفبار تر برا نیگم بود. ازا گاهشیوب گاه

 کرد...
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 *** 

برد. هنوز  ینشسته بود. خوابش نم وانیا یپله  یحرف و مغموم رو یب

 آن ریدرگ

 ایدفعه دن کیکرد و  ریگ بشیبهت و اشتباه عج انیبود که م یساعات

 کیمثل 

 تلخ  ِیقصه ها هیمحکم برفرق سرش خورد. خنده دار بود. شب پتک

 دور یافسانه 

در آغوشش... شب  شیبود و پاها شیدورزانوها شیبود. دست ها شده

  اه ِیس

 کی دیستاره هم نداشت. دردش آمد. زود به ام کی یبود. حت اهیس

 آرزو،سقف

از بغض جمع شد و  شیسرش خراب شد. لب ها یها رو یخوش

 انگشتانش

 شد. مشت

 ؟یدیچرا هنوز نخواب_
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 خود ب یایدن انی، دختر جوان را ازم الیل یصدا 

ِِ 

 چشم ی. از گوشه دیکش رونی تلخ

 به او کرد و آرام گفت: ینگاه

 بره. یخوابم نم_

او انداخت. آرام و شرمنده  یکنارش نشست و دست دور شانه ها الیل

 گفت:

 ی، اما باور کن وقت یجان. حق دار هیشده سا تیناراحتاشتباه من باعث _

 با یعل

تلفن و  نیفکر کردم ا دم،یمن حرف زد و رفتار ظهر ارس و د ِِ

 یبرا یخواستگار

 برادرش. خودشه،نه

 و گرفته گفت: آرام

 شدم،آخه... آخه... ریجون. جاخوردم. غافلگ الیل ستمیناراحت ن_
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خب اگه اونم  یشت اومده ولبودم از ارس خو دهیدونم. من فهم یم_ 

 نیچن

 نقدریکرد و ا یوقت تو مراسم برادرش شرکت نم چیداشت، ه ینظر

 خونسرد

مابشه.  دینداشت که باعث ترد یرفتار چیکرد. امشب ارس ه ینم برخورد

 یعل

گفته مراسم به ِ  ی، گفت که بعدازظهر هم تلفن دیتعجب منو د یوقت هم

 خاطر

 و ... میدیکه اصل موضوعو نپرس.اشتباه از خودمون بود آرشه

 نگاه کرد و گفت: الیبه ل هیسا

 شدم. ری. گفتم که فقط غافلگ ستیمهم ن_

 لبخند زد و دست اورافشرد: الیل

 .یهست ینی خب خداروشکر که دختر واقع ب ِ_

داد.  یبود که طعم زهرمار م یکج شد اما لبخند نبود.زهر خند هیسا لب

 کی یبرا
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 یلحظه ا یمرگ یتداع یعنی قتیبه اسم حق یزیسرخورده چ احساس 

 که دردش

 ، ادامه داد: دیسکوت او را که د الیهزاربار مردن بدتر بود. ل از

 یم شتریارس و ب نکهی. قبال هم بهت گفتم.بااهیآرش هم پسر خوب_

 اما میشناس

مدت چقدر  نیکه ا ی. خودت شاهد بودهیخوب یلیهم آدم خ برادرش

 هوامونو

و عالقه  لیتما نیکم ا هیاز ارس کم نداره. خب ...  یزیچ. درواقع داشت

 که یا

بود ، اما  ینیب شیپ رقابلیو غ بیاش و ارس ازش دم زدن عج خانواده

 خب

 یتر باشه ول یکم خشک و جد هی دیباهم فرق دارن . ظاهرش شا آدما

 مقبوله و

 یاحساسش هم ارزش قائله. از حضور خانواده اش با تمام ب یبرا معلومه
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به  خوادیکه م یهرچ یعنی. هیمعلوم بود که آدم ثابت قدم شون،یلیم 

 دست

کرد،قلب من  تیارس اون طور برادرشو حما یوقت ی. راستشو بخواارهیم

 یوعل

دونن وبا علم  یدرمورد تو م ویکه همه چ نهیا شیقرص تر شد. خوب هم

 نیبه ا

حاال . یندار یگذاشتن پس درمورد گذشته هم مشکل شیپاپ موضوع

 خوب

 .ریبگ متویبکن و تصم فکراتو

 نگاه کرد: هیدرهم سا مرخیکرد وبه ن مکث

. فکر هیخوب ی نهی. آرش گزهیعشق بعد از ازدواج مستحکم تره سا_

 وعالقه به

 .زمینداره عز یا دهیکن چون فا رونیاز ذهنت ب ارسو

 :دیاش را بوس یشانیلبخند زد و پ الیتکان خورد. ل هیسا سر
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و باخودت  ادیداخل که قرارشد فردا جناب داماد ب میبر حاال پاشو_ 

 صحبت کنه.

 خدا بخواد ی. نگران نباش. هرچزهیر یم نتونیب خی نیباحرف زدن ا حتما

 .ادیم شیبدونه ،همون پ وصالح

 کیبود. کاش  ریبه سمت آسمان برگشت. بغض هنوز نفس گ هیسا نگاه

 ستاره

تو دور است  یآرزو ی. ستاره نیرا بچ نیگفت هم یداد و م یم نشانش

 ودست

 ینم گریبلند پرواز شده بود. د هیفانوس بود. سا کی هی. آرش شبیافتنین

 دانست

از شدت بغض ، سنگ فرش ها را له  ییقدم ها اه،یهمان آسمان س ریز

 کند یم

 ...دید یکه درراه بود ، م یبهار را سردتر از زمستان یروزها نیوآخر

*** 
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 ی مرد ِریداده بود . ذهنش درگ هیداخل آشپزخانه تک یفلز یقفسه  به 

 بود که

 ندهیکوچک خانه نشسته بود. آمده بود تا حرف از آ ییرایسالن پذ داخل

 بزند.

و  جانیاز ه ینشان چیمه آلود فرو رفته و ه یایدن کیکه پشت  یا ندهیآ

 ذوق

 ییرایپذ لیوسا الی، دروجودش نبود. ل یدی به پشت آن سپ ِدنیرس یبرا

 را آماده

 یچهره  دنیبرگشت. باد هی را برداشت و به طرف سا ِیچا ینی. سکرد

 مغموم او،

 :دیکرد و نگاه او را سمت ِ خود کش شیکرد. آرام صدا مکث

 صحبت کوتاهه. هیدختر؟  یتو فکر نقدریچرا ا_

 گذار افزود: ریتاث یرفت و با لحن جلو

خواستگارت  نیو آخر نی. آرش اولهیباشه سا ادتیرو هم  یزیچ هی_

 .ستین
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تر بهش فکر  یو جد شتریمناسبش ، باعث بشه ب تیو موقع طیشرا دیشا 

 ؛ یکن

 .انهیدرم یعمر زندگ کی یفراموش نکن که پا اما

 تر آمد و محتاط تر گفت: نییپا شیصدا

عمر  هیکه  یبدون دیانتخاب عجوالنه ات باشه،با لیاگر قراره ارس دل _

 قراره

 توچشمش باشه. چشمت

 رنگ ِ بغض گرفت و پر از غصه شد: هیسا یها چشم

 حرف زد که... که من فکر کردم... یجور هی_

و دوستانه اشو به  مانهیز دلم. اگه رفتار صم ِیعز یاشتباه فکر کرد_

 حساب ِ منظور

و گذاشتم، ا ِ ز اشتباه خودمون بود،خصوصا من که  یگذاشت یا گهید

 رفتار ِ ارس

و اشتباه ودرک  هیاما خب آدم هیچه جور آدم دونستمیودم و مب دهید و

 نکردن
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ننشسته  رونیما درست بود ؛ االن آرش ب یباف الی... اگه حدس و خاوضاع 

 بود.

تو مجلس حاضر  شبیداشت، د یخوب فکر کن؛ اگر ارس منظور خودت

 شد یم

 کرد؟ یگرانه رفتار م تیو حما یاونقدر منطق و

 احساس تند و  ِکی ریگفت. او اس یدرست م الیافتاد. ل نییپا هیسا سر

 ییایرو

دست به گونه  الیکس نبود. ل چیر ه ِیتقص نیتند رفت. زود وا داد وا خام،

 او ی

 و گفت: دیکش

 ...ایزد  یحرف میارس مستق_

 فرستاد و گفت: رونیب یقینفس عم الیتکان خورد . ل هیسا سر

و درست  یکن فکرتم باز بذار یسع .نیو بش رونیخب. حاال برو ب یلیخ_

 باهاش
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و  دیشناس ی. چون همو نم ی. ازش فرصت بخواه که فکر کنیکن صحبت 

 قراره

ِِ 

 .دیری احساس ِ کوتاه مدت کنار هم قرار بگ ِهی بخاطر

رفت. آرش  رونی، ب یچا ینی گرفت و با گرفتن س ِالینگاهش را از ل هیسا

 دنیبا د

 ی تعارف مختصر ِهیتشکر کرد. سا یلبخند زد و همراه با برداشتن چا او

 کرد و

 به آشپزخانه برگردد که آرش گفت: خواست

 .یکن ییرایکه ازم پذ نجایا ومدمی. ن نیبش شهیاگه م_

 یدانست و نم یبود. حاال نظر او را م یعاد هیبه رنگ شدن سا رنگ

 یتوانست ب

 کی ◌ ِی مرد نبود و هنوز پ ِنیبا ادلش  یلیباشد. هرچند که خ تفاوت

 خام یایرو
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شد و  یم دهیدرست، سر بر میتصم کیبا  دیکه با ییایگشت. رو یم 

 خونش را

 .ختیر ینهال مصلحت ها م یپا

مبل نشست. لبخند ِ آرش  نیاول یدستانش گرفت و رو انیرا م ینیس

 پررنگ تر

آمد.با  رونیب ییرایپذ لیبا وسا الی، ل دیبگو یزیچ نکهیقبل از ا یول شد

 خوشامد

 گذاشت و گفت: زیم یمجدد ، آن ها را رو ییگو

 .دیکه راحت باش شمیمزاحم نم یلی. من خدیکن ییرایاز خودتون پذ_

 یسمت آشپزخانه برگشت. نگاه مرد جوان رو الیتشکر کرد و ل آرش

 مرخین

 یکه مقابلش بود. در برخوردها یکوچک زیبود و نگاه او به م دخترک

 گذشته ،

 نی است اما درحال حاضر ا ِی بود که او دختر آرام وکم حرف ِدهیفهم

 سکوت را
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 جابه جا شد و آرام گفت: ینداشت. کم دوست 

 ...هیسا_

را درقلبش حس کرد. گذرا نگاهش کرد و باز سر  یفیلرزش خف دخترک

 نییپا

 سخن را به دست بگ یآرش کاف یبرا نی. هم انداخت

ِِ 

 :ردیبود تا سر نخ  ِِ

 .میحرف بزن میخجالت و بذار کنار تا راحت تر بتون شهیاگه م_

 گفت: د،یرس یکه مشکل به گوش م ییزبان گشود و باصدا یسخت به

 شنوم. ی. من حرفاتونو مدییشما بفرما_

باشه که چرا تو رو انتخاب کردم، نه  نیحرفت ا نیکردم اول یفکر م_

 انداخت ِن

 من. نیدر زم توپ

چشم  ری. دخترک از زردیرا به حرف بگ هیخواهد سا یبود که م معلوم

 نگاهش
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 شباهت به ارس نبود ، اما انگار خدا آن لبخند را یزد،بی. لبخند که مکرد 

مرتبه به خود تشر زد و  کیبود.  دهیاو آفر نیدلنش یچهره  مخصوص

 خجالت

کرد. چه  یم سهی. مقابل آرش نشسته بود و او را با برادرش مقادیکش

 یحماقت

 بود؟

 و گفت: دیلبش کش یکننده، زبان رو رانی فرار از آن افکار و ِیبرا

 منم مهمه بدونم. یکه برا دیانتخابتون دار یبرا یمهم لیحتما شما دل_

 سر تکان داد: آرش

 .یستین یخجالت ده،یخوبه. پس اونقدرام که نشون م_

 سکوت کرد و آرش دوباره گفت: هیسا

فکر ِ ازدواج من وارس هستن. خصوصا که مدتهاست که خانواده ام به _

 ارس

 یتذکر دادن ، من مانع یوجد یشوخ ونیقصد ازدواج داره و م گفته

 هستم و تا
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نداشتم اما رسم  یازدواج نداره. من مشکل ینکنم ، اون اجازه  ازدواج 

 وسنت تو

 ی نامزد ِانیآقا درجر یعل دیاست. شا ژهیو گاهشیکم جا هیما  ی خانواده

 ارس

 ختر خاله امون باشه...د با

بلند سقوط کرد و حسش ازهم  یخورد. انگار از نقطه ا یتکان سخت هیسا

 .دیپاش

 را ادامه داد: شیبود که آرش حرفها یحس یب ریاس

بود که کم کم داره  ییصحبت ها یاما از کودک ستین یالبته هنوز رسم_

 یجد

 کرد که خب  ِیموضوع درمورد من و دختر عموم هم صدق م نی. اشهیم

 من سال

که خودم  ییدخترعموم به خواستگارش عالقه داره و از اونجا دمیشن شیپ

 هم
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نداشتم،رسما اعالم کردم منتظر من نباشن. دخترعموم ازدواج  یلیتما 

 کرد

زودتر  یمختلف برا یها شنهادیمن برداشته شد اما پ یاز رو وفشارها

 ازدواج

تر به موضوع فکر کنم  یکم جد هیداشتم  میتموم نشد. تصم کردنمون

 نیو ب

اول ظاهر ساده ات  یاز همون مرتبه  گمی. نمدمیافکار، تورو د نیهم

 جذبم کرد

ماه ِ  کی. ینظرمو جلب کرد میکه داشت ییدارهاید نینه! اما خب ب ،

 شیپ

گرفتم وبا خانواده مطرح کردم اما با مخالفتشون روبرو شدم.  مویتصم

 اصرار

 ینم یرم،کسیبگ میتصم یاما خب من وقت دترشدیو برخورد شد کردم

 تونه
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کرد ،  دییشدن. ارس که برگشت و تو رو تا یبشه و باالخره راض مانع 

 خانواده هم

درموضوع ازدواج من  یدخالت چیکه ه یهمراه شدن،به شرط باالخره

 نداشته

 رو به خودم واگذار کردن. ی. درواقع عقوبت هرکار باشن

 :کرد و گفت یکوتاه مکث

تونستم راحت چشم  یواال م یو دار سکیر نیبه نظرم تو ارزش ِ ا_

 ببندم و به

 خانواده ام رفتار کنم. دلخواه

بعد دوباره  یساکت مانده بود. آرش کم د،یکه شن ییدرشوک حرفها هیسا

 گفت:

نبود . از نظرم  یاتفاق دارهایکدوم از اون د چینظرت گرفتم.ه ریمدتها ز_

 یم

 .یبرام باش یهمراه خوب یتون

 آب دهانش را قورت داد وگفت: هیسا
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 من خانواده امو ازدست دادم و ..._ 

که پدرم هم موافقت کرد  یلیاز دال یکی. یدونم که جنگ زده هست یم_

 نی، هم

تونه از اصل  یسرپرست نم یب یبچه ها نیکردنت ب ی. چندسال زندگبود

 ونسبت

کنه  یمشخص م تتویکه خودش هو یشناسنامه دار هیکنه. تو  دورت

 واال...

 کرد و گفت: یکوتاه مکث

تونم در رفاه  ی. میخبر دار یمن تاحدود یزندگ طی. ازشرامیبگذر_

 کامل

 دییتونه تا یآقا م یعل یحت ای یسوابق خانوادگ نویکنم . ا خوشبختت

 کنه. خب ...

 شنوم. یم یدار یاگه حرف حاال

زد .  شیآرش مجددا صدا یزنگ زد . وقت هیدرگوش ِ سا الیل یها حرف

 سر بلند
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 وگفت: کرد 

فاصله  نیاما... اما راستش من... از ا نیداد حیتوض ویممنون که همه چ_

 ها

 ترسم و... یها م وسنت

مدت  هی،ینداشته باش ی. اگه مشکلمیفردا ازدواج کن نیهم ستیقرار ن_

 نامزد

ت موقت خونده شه واال خانواده ها  ِیمحرم هی دی. البته خب بامیمون یم

 مشکل

 !شنیم ساز

و قصد داشت  دوختیو م دیبر یسردرگم بود.انگار او داشت م هیسا

 سرنوشت

 باهم بودن را، تن دخترک کند. به خود جرات داد و گفت: ِِ

 گرفت. میراحت وساده تصم شهیکم فکر کنم. نم هیمن  دیاجازه بد_

 دنیسربلند کرد و نگاهش کرد. با د یسکوت آرش و از سر کنجکاو با

 یاخم ها
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. آرش پس از دیرا دزد شی. صورتش داغ شد و چشم هاختی، قلبش ر او 

 فاصله

 دوباره به حرف آمد: یکوتاه یزمان ی

 ؟یبگ دتویترد لیدل شهیاما م ستیمعلومه که ساده ن_

حبس  نهیاو نفسش را درس ی. لحن جددیچیرا درهم پ شیدست ها هیسا

 کرد:

 شناسم. یخب... گفتم که من هنوز شمارو نم_

 .هیا گهید زیمساله ،چ دیپات راه حل گذاشتم. شا یمنم جلو_

که  ییدخترها هیبا بق دیمن شا طی. شرادیفرصت کوتاه به من بد هی_

 ی هیسا

 ندارم. سکیسرشونه فرق دارم. فرصت ر یاشون باال خانواده

 افزود: عیبزند،سر یآرش خواست حرف تا

. از خودم مطمئن ستیبودن شما ن رموجهینکرده منظورم به غ ییخدا_

 .ستمین

 ؟یفکر کن یخوایم یتا ک_
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 فرو رفت: بانشیدر گر هیسا سر 

 دونم. ینم_

 نیتوقع نداشتم ا نکهیخانم. با ا هیدونم که نشد جواب ِ من سا ینم_

 جوابو

 م،بمون ممیتصم یپا خوامیو م یکه انتخاب خودم بود ییاما از جا رمیبگ

فرصت داشته  یکاف ی. فکر کنم تا آخرهفته به اندازه  ستین یمشکل

 تا یباش

تا اگه  رمیگ ی. پنج شنبه باهات تماس میریومشورت بگ یفکر کن خوب

 موافق

 .میحرفا رو بزن نیآخر ،جمعهیبود

که منتظر جواب باشد.حرفش  دینپرس ینبود. سوال یاستفهام شیها حرف

 را زد

به لب  ی. آرش لبخندکمرنگستادیدست پاچه ا هیاز جا بلند شد. سا و

 آورد و گفت:
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 میزودتر تصم دیرفتن باهات بذارم ،شا رونیقراره ب هی خواستمیفقط م_ 

 .یگرفت

 چشم نگاهش کرد و آرام گفت: ریاز ز هیسا

 آقا هماهنگ باشم و... یخانم وعل الیبا ل دیمن با_

 امیاما پس فردا بعدازظهر م رمی. فردا درگزنمیآقا حرف م یخودم با عل_

 دنبالت.

از آشپزخانه  الیآرش، ل یبار سکوت کرد. بارساتر شدن صدا نیا هیسا

 آمد رونیب

غذا بماند اما آرش درکمال احترام دعوتش را  یبه او تعارف کرد تا برا و

 رد و

 یماند. دوراه رهیخ اطیو به در ح ستادیکنار در ا هیکرد. سا یخداحافظ

 بود. یبد

بود که باعلم به تمام گذشته اش پا  یمناسب ی نهیسو آرش گز کیاز

 شیپ
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ماندنش ،  گرید ییارزش قائل بود، ازسو شیو مهم تر از آن برا گذاشته 

 از شیب

مقابل  یدر نقطه  یدانست ول یرا سربار بودن م الیل یدر خانه  نیا

 بود یحس

به آرش  یوارد آن خانواده شود . حس دیترس یداد. م یآزارش م که

 نداشت و

ارس...  دوید یشدن به او را سخت م کیبود که نزد یا بهیغر شیبرا

 توانستیم

 ش،عقلشیاهایرو دیترس یروز قبلش بگذرد؟ م یببندد و از حرفها چشم

 را خام

 برگشت و با بغض گفت: الینگاه ل ینیوخراب کند. باسنگ کند

 کنم؟ کاریدونم چ ینم_

 درآغوشش گرفت: یجلو رفت و با مهربان الیل

 خواد. ی. مطمئن باش خدا بده بنده هاشو نمزمیبه خودت فرصت بده عز_
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دل وعقلش را  توانستیآرش نگاه کرد. کاش م یخال یبه جا دخترک  

 کند. یکی

**** 

 ؛ تمام زمانش به فکر  ِندیکه داشت تادوباره آرش را بب یدو روز فرصت در

 کردن و

داشت،  یبر م زانیم یروزگارش گذشت. احساس را از کفه  دنیسنج

 صالحش

 یذهنش خطا م ی، گاه قیدقا نیا انیبود. م شتری قبول کردن او ب ِیبرا

 کرد تا

 یو ابرها دیکش یرا م الشیافسار خ عیشود اما سر دهیارس کش سمت

وانفسا و  نیپراند. درا یسر ِ سرنوشت م یرا از باال ییایو رو یاحساس

 جنگ

ارس آنقدر محکم  ینبود. رد پا یالبافیخ یبرا ییروز وشب ها ، جا وجدال

 نشد
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 کرد تا به  ِیخود تکرار م یرا برا نهایمحو شدنش سخت شود. تمام ا تا 

 خورد

رفت. کم کم فکر آرش پر رنگ تر شد. تا آخر هفته فقط  الشیوخ ذهن

 دوروز

 دوروز  ِ ایکرد که امروزجوابش را بدهد  ینم یفرق گریمانده بود. د یباق

 ...گرید

شد که چند  یباعث م شهیهم شیموها یرا محکم بست اما لخت شیموها

 تکه از

 یکرم رنگش را سر کرد . نگاه ینداد . روسر یتیبماند. اهم رونیسر ب گل

 به

 یقبل تمام شده بود. االن کم یروزها یحس یمرتبش انداخت. ب ظاهر

 استرس

 بودکه یدور تند رفته است اما سرنوشت یکرد اتفاقات رو یم. حس داشت

 زد.... یخودش رقم م یداشت، برا خودش
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غذا را سفارش  ه،یاز سا یداد. با نظر خواه هیتک یصندل یبه پشت آرش 

 یداد . بو

بود، اشتها  شانیکنار غذاها شهیکه هم ی کباب ، کنار عطر نارنج ِخوش

 را

به خوردن نداشت. با آرش راحت نبود.  یلیم هیکرد اما سا یم کیتحر

 ینم

 شود ، اما فعال آزار دهنده یتمام م یبگیحال و غر نیچه زمان، ا دانست

تمام شود و به خانه  شانیخواست زودتر حرف ها ی.آنقدر که دلش مبود

 برگردد.

حواس آرش کامل به رفتار ِ او جمع بود. ِ درک حال دخترک سخت  ِِ

 ینبود. جرعه ا

 گذاشت: زیم یرا رو وانینوشابه اش را خورد و ل از

 ؟یکش یاز من خجالت م ای یغذا رو دوست ندار_

داد و با همان لحن ِ آرام و معذب  یاز برنج را با قاشقش باز یمقدار هیسا

 گفت:
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از رستوران بود،  ریغ ییاگه جا یعنیکم سخته برام...  هیراستش ...! _ 

 راحت تر

 زدم. یم حرف

 زد:لبخند  آرش

 یم ی دختر خوب. غذاتو بخور ، هرجا خواست ِیگفت یاز اول م نویخب ا_

 .میر

 اراده گفت: یب

 .هیحافظ مینداره،بر یاگه اشکال_

 آرش باال رفت : یابرو

 ؟یاونجا رو دوست دار_

 . البته حرمم دوست دارم .دهیخب آره. به آدم آرامش م_

. امروز  یکن یم ارتیز هی میر یبعد هم م ه،یحافظ میر یپس اول م_

 یهرچ

 .دییبفرما شما
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 شی. آرش به غذادیایدخترک ب یلبها یاجازه نگرفت تا رو یاز کس لبخند 

 اشاره

 وگفت: کرد

 پس اول غذاتو بخور._

 یفضا نیغذا به دهان برد.خوب بود که زودتر از ا یقاشق عانهیمط هیسا

 بسته

 رفتند... یم رونیب

*** 

رنگ  دیشلوغ نبود. کنار سنگ سف یلیروز بود و آرامگاه ِ حافظ خ انیم

 و مرتفع

 ی. مردستادیخواند و ا ی. فاتحه ادیسنگ کش یو انگشت رو نشست

 آمد و شیپ

کرد و دوصفحه  تیبا لبخند تشکر کرد.ن هیسمتش گرفت . سا یوانید

 مقابلش باز

 :دیهمان مصرع اول خشک یصفحه دور زد و رو یرو شی. چشم هاشد
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 نخواهد شد رونیچشمان ز سر ب هیمرامهر س_ 

 گون نخواهد... گریود نستیآسمان ا یقضا

 دیداخل کتاب کش یگذاشت. آرش جلو رفت و سرک دنیتپ یبنا قلبش

 . دست

. ندیآن غزل را بب یخواست کس یاراده کتاب را بست. نم یب هیسا یها

 آرش با

 :دینگاهش کرد و پرس تعجب

 شد؟ یچ_

 به لب آورد و گفت: یاجبار یلبخند

 نداشت. تمیبه ن یغزلش ربط_

 فکر کرد و افزود: یکم

 کجاست؟ اریسحر آرامگه  مینس یا_

 و گفت: دیخند آرش

 .شهیم دای، آرامگاهتم پ یزودتر فکراتو بکن_
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انداخت . کتاب را به آن مرد پس داد و تشکر کرد.هنوز  نییسر پا هیسا 

 در فکر

. لب دید یهم م شیرا در تفال ها شیبود که ردپا یاهیس یچشمها رنگ

 و دیگز

 دیبه سنگ سف یاحساس را بخشکاند. نگاه نیا ی شهیرا برداشت تا ر تبر

درکار نبود.  یرا فراموش کرد. عشق یالساق هایا ایانداخت و اال آرامگاه

 ازامروز به

 نبود. گرید بعد

که با  یدوساعت نیرفت و بعد متوقف شد. درا نییکوتاه پا یچندپله  از

 آرش بود

او سر  یفکرش را جمع کرد.کمتر حرف زد تا بحث تمام شود. با صدا ،

 بلند کرد:

 ؟یسادیچرا وا_

 م؟ینیبش نجایهم شهیم_
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 یدر مکان ها ادیخوشم نم یلیحرف زد. من خ شهیهم م نیتوماش_ 

 شلوغ

 کنم. معطل

 نیبه نظر او داشته باشد ،سمت ماش یوا رفت. آرش بدون آنکه توجه هیسا

 رفت.

 که نشست،آرش گفت: نیحرف دنبالش راه افتاد. داخل ِ ماش یب هیسا

 بشم. دهید یلیخواست خ یبودن ،دلم نم نجایچند تا آشنا ا_

 نداره. یاشکال_

 ؟یبگ یخواست یم یخب . چ_

 یو کل یجمع کرد وبه سخت را دردستش فیک اهیبلند و س یدسته  هیسا

 من

 گفت: ومن

 موافقم. یعنیندارم ...  ی... من مشکل یعنی... دیخواستم بدون_

اش  نهیگفت و احساس کرد،نفس درس عیکوتاه آخرش را سر ی جمله

 جا ماند.
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 بود که آرامشش را گرفت. بیحس عج کینفس نبود، یول 

 .یخوبه. خوشحالم کرد یلیخ نکهیا_

حرف  یتا باق دیبه دختر جرات وجسارت بخش یآرش کم میمال لحن

 را شیها

 :بزند

 بود و... یبدونم مخالفت خانواده اتون چقدر جد شهیفقط م_

کم شد. پس اگه  یلیاز شدتش خ دنتیاومدن و د یوقت یبودول یجد_

 یمشکل

 هماهنگ کنم. هیجمعه با بق یمن برا یندار

خالص را به احساس خودش زد . آرش استارت  ری، ت یبا نه خفه ا هیسا

 را زد و

 خودش هم ناشناخته بود،گفت: یکه برا یبا لحن هیسا

 .ارتیز میبر شهیاگه م_

 ارتی. تا ز یبر ییخودت تنها یبرمت. فقط مجبور یحتما.گفتم که م_

 یکن
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 دارم. کیکوچ دیخر هی ،منمیوبرگرد 

 حرکت کرد. نینکرد و ماش یمخالفت هیسا

*** 

همه اشک  نیخواهد که ا یچه از جانش م یبغض لعنت نیدانست ا ینم

 جواب ِ 

 ارتیروز وهفته بود و راحت توانست ز انیدهد. م یاش را نم ینیسنگ

 یکند.فضا

 یکند. دلش م یبود تا خودش را خال یحرم تلنگر یو ساده  یمعنو

 خواست

عاقبت  تیرا که سر رفته بود،باز گرداند. دورکعت نماز به ن یحس ی همه

 یریبخ

. سمت دیساده اش را پوش یرفت. کفش ها رونیآخر ، ب ارتیو با ز خواند

 حرم

و قامت  یداد و بازگشت تا برود اما نگاهش در صحن کنار ی.سالمبرگشت

 یمرد



 

627 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

گذاشت و سالم داد ، خشک شد. نگاهش آنقدر وزن  نهیس یدست رو که 

 داشت

 و ... دیسر ارس به سمتش چرخ که

ساخت.  یاز جنس بغض م یهاکه قفل دیحس و نبا ختنیلعنت به درآم"

" 

. انگار درهجوم باد دیبند نگاه و دلش را بر عیکامل او، سر دنیچرخ با

 یسوزان

بار آرزو کرد، کاش  نیاول ی.گرمش شد. دست پاچه بود. براقرارگرفت

 یآرش م

را  فشیآرام ِ او تکل یکرده بود که صدا ریماندن ورفتن گ انی. م آمد

 روشن کرد:

 قبول خانم معلم. ارتیز_

غم  غیبوداما خش داشت. ت نیمهربان ودلنش شهیارس مثل هم یصدا

 داشت.
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چانه اش برد تا سرباال  ری. جسارت انگشت زدیقلب دخترک خط کش یرو 

 و ردیبگ

فرق دارد. آب دهانش را قورت داد  شهیهم با هم ینگاه ِ فرار نیا ندیبب

 و تشکر

 .کرد

 .دیوصحبت کن دی. قراربود امروز باهم باشدمیردونه ندآرشوتو م_

دخترک را  یکه آرزوها یبه آتش یکار یشد اما کس یاو ساکت م کاش

 یدود م

 یاو حاال سمفون ی. انگار صداکردی. روزگار کار خودش را مکرد،نداشت

 یعذاب م

 حکم باطل گرفت. شیاهایرو نیدلنش یقی. موسنواخت

 کنن. دی.رفتن که خرمیبود_

 ؟ییاالن تنها_

 گرده. یبرم_
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و همانجا  دیفهم یکرد، م یدقت م یکم هیسا دیکالفه بود. شا یکم ارس 

 یلیخ

 کند که ارس آرام گفت: یشد. خواست خداحافظ یمسائل روشن م از

 انه؟یشد  دواریام یآرش به خوشبخت_

را به استثمار برد. اما گلو صاف  هیسا یاز نفس ها یمیبغض حجم عظ باز

 کرد.

بود.  یرحم یعشق و ب ی،باز ی. باز دیرا از رو کش ریشمش ندانسته

 یجوانمرد

 نداشت. معنا

 براتون مهمه . یلیانگار خ_

 معلومه که هست.آرش برادرمه و تو..._

 کرد. سخت بود اما ادامه داد: مکث

. البته اگه یمثل آمنه باش یتونی،اما بعدا م یدوست بود هیتا حاال مثل _

 قبول

 .یکن
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 یآخر هزار معن یجمله  یکرد واال مکث اورو یکار نم هیعقل ِ سا گرید 

 داشت.

 را قورت داد و آرام گفت: بغضش

 مثل شما داشته باشه. یپس خوبه آدم برادر_

 یبود که داشت ازتنش م یارس رها شد، همان جان ی نهیکه از س ینفس

 رفت

 لبخند زد: اما

 .گمیم کینفرم که تبر نیپس اول_

که دردستش بود ،  یقیتشکر کرد و ارس نگاهش را به انگشتر عق هیسا

 چسباند:

مونم.  یم شتونی، اما فکرم پ ستمیگردم خط... جمعه ن یمن صبح برم_

 قول

 اعتماد هست. نیا قیکه آرش ال دمیم

 یشد و حرف ها یتکرار م هیدر گوش ِ سا تیساده نبود.آن ب گرید ماندن

 تو بلند
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 یکرد. تشکر کرد و با آرزو یم یوانگیماند د یکرد. م یمحوش م تر 

 یسالمت

تا برقامت او  امدیارس باال ن بیاو پشت کرد ودور شد. نگاه نج یبرا

 و دل ندیبنش

رنگ نگاه  یا روزهیف یزدن ها را سر ببرد. سر چرخاند و به گنبد دل

 میکرد.نس

و چشم  دیافتاد. آه کش یاش به باز یشانیپ یرو شی. موهادیوز یمیمال

 بست.

را به سمت  میتصم کی ی هیبود که هد یبرادر ابانیدرهمان خ درست

 دخترک

خاموش  یگرید یرا برا دیام یانگشتر ستاره ها یرو یها نی.نگگرفت

 نیکرد.ا

همان هفته خط  یکه در جمعه  یتمام شده بود. قصه ا یقصه  کی

 یظیقرمز غل
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اتفاقات کمتر زخم  دی. زمان فرصت نداد تا شاختیپاک ر یاحساس یرو 

 بزنند.

 ینشست و حلقه  نهیآ کیزودتر از آنچه منتظرش بود مقابل  هیسا

 به یتعهد

 تزلزل... یو ب ی. هرچند موقت بود اما رسمدید انگشت

ِِ 

 عمر کنارش ماند... کی یآخرتابستان ماند و نام آرش برا یازدواج برا قرار

**** 

 یبه باز ،یشانیپ یحالت گرفته اش را رو ی، موها یخنک بهار مینس

 گرفت.

. به اهیس یبه آن دفترچه  الشیبود و خ دهیبه آسمان چسب شیها چشم

 بغض

 ایگناه  ست؟یاز چ یدانست ناش یکه نم ییو دلنوشته ها هیسا یها

 .ییتنها
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 کی ی جهیامروزش نت تیوهو تیموجود یتاوان! به راست ای یمانیپش 

 عشق بود

فرستاد.  رونیاش را ب نهیس یدود گرفته  یچشم بست و هوا! انت؟یخ ای

 کاش

تلخ  یقصه  کیو  اهیس یدفترچه  کیرخ ،  می عکس ن ِ کی یورا یزیچ

 یم

 یکه حت یرفت؟ از کنار سنگ یم قتیدنبال حق دی. از کجا بادانست

 دنیتراش

 دانستند؟ یممنوع م شیرا هم برا هیسا اسم

 یخانه  یشماره  دنیبود که تلفنش زنگ خورد. باد الشی فکر وخ ِغرق

 عمه ،

 را برداشت: یزد و گوش گارشیبه س گرید یپک

 ن؟یسالم عمه.خوب_

 با اضطراب و عجله گفت: آمنه

 قربونت برم؟ یکرد کاریسالم شهاب. عمه جون تو چ_
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 دراز کرد: زیم یرا رو شیمبل نشست و پا یحوصله رو یب 

 که... دیو که درسته ؛ زنگ نزد یکار_

  حرف شهاب آمد و گفت: ِ انیم آمنه

مشکلت با عموتو چرا سر ِ  هیتالف ؟یلج کرد یعمه قربونت بره.با چ_

 لدایخودتو 

 ؟یاریم در

 اش گذاشت و چشم بست: یشانیپ یپشت دستش را رو ِِ

 اشتباه کردم عمه. اشتباه کردم._

 گفت: یبا خوشحال آمنه

 ی، همه چ رازیش یو بر یحاالم برگرد نیرت بگردم. همنداره دو یبیع_

 درست

 .یهست یدونستم پسر عاقل ی. من مشهیم

به درخورد و درباز شد. شهاب باهمان چشم بسته  یموقع ضربه ا همان

 گفت:

 .امیاالن م سایوا قهیچنددق_
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 در جواب ِ آمنه گفت: وبعد 

 گهیمتوجه اشتباهم نشدم. من د شی سال پ ِهیچرا همون  مونمیپش_

 تونم ینم

 تونم! یخوام،نه م یادامه بدم عمه. نه م لدای با

 خدمتتون. دمیکارتابال رو م گهید قهیارجمند، من چنددق یآقا دیببخش_

 یالنا ،شوک شده چشم باز کرد و نشست. صدا یصدا دنیبا شن شهاب

 عمه در

به اوضاع آشفته  یالنا گم شد و تازه با رفتن دختر جوان ، نگاه یعذرخواه

 ی

 ریرا داخل ز گارشیاش زد و ته س یشانیبه پ یکرد. عصب خودش

 گارشیس

 عمه آمد: یحرفها انیو م دیکوب

موضوع تموم شده رو دوباره از سر  هی نیکنم تالش نکن یخواهش م_

 دیریبگ

 ... االنم من کار دارم. فعال خداحافظ.عمه
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 انداخت. زیم یرا قطع کرد و رو ینکرد.گوش ی شهاب گفتن آمنه توجه ِبه 

 شیموها انیگاه سرش کرد ودودستش م هی، تک شیپاها یرا رو آرنجش

 قفل

 صیاوضاع را از سر گذرانده بود. بعد از ترخ نیچند روز ، بدتر نی. اشد

 پدربزرگ

بود که  ییکه کرد ، درخواست جدا یهم نرفت.تنها کار دنشانید یحت

 به دادگاه

است و آشوب  دهیوعمو رس لدایبه دست ِ  هیکرد .معلوم بود احضار میتسل

 درراه

جسورشودوتمام سنت  نقدریکرد، شهاب ا یفکرش را نم ی. انگار کساست

 ها را

رفته بود  ادشانیمهم نبود. انگار کال  شیبرا یزیچ گریپا بگذارد. د ریز

 که شهاب،

 هیاست که سنت ش ِ کن خانواده شد و بعد هم سا یپسر همان ارس ِِ

 و...
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و  دیکش شیبه موها یرا مرتب کرد. دست راهنشیجا برخاست و پ از 

 رفت. رونیب

 یهم بسته بود. آنقدر عصب لیری. ِ در اتاق امدیند یمنش زیرا پشت م وایش

 شد که

 به ستادویرا بکشد ، ا رهیدستگ نکهیفکر به آن سمت برود اما قبل از ا یب

 یمحکم به در زد و عقب رفت. وقت یچنگ زد. سپس دوضربه  شیموها

 یخبر

 که النا از پشت سرش گفت: دیدر راکش ی رهیدستگ تیباعصبان نشد،

 .رونیرفتن ب شیساعت پ میکنم ن یفکر م_

. دیاو راد یدرهم و عصب یبه سمت او برگشت و النا تازه چهره  شهاب

 یروزها

نبود که قبالً  ید،مردید یچندروز م نیکه ا یشهاب نی کار بود . اما ا ِاول

 در

که انگار  دیرس یحوصله به نظر م یو ب یشناخت. عصب یم شانیدارهاید

 امروز از
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 ، حالش بدتر بود. شیپ یروزها 

 کجاست؟ یپس خانم واحد_

 باهم رفتن و..._

 بوستان گفتگو و عشق وحال! ایخراب شده شرکته  نیدونم ا یمن نم_

 زیم یخراب تر تلفن را از رو یالنا گرد شد و شهاب با اعصاب یها چشم

 برداشت

 یتماس با لحن یکرد و شهاب به محض ِ برقرار ی. النا بهت زده نگاهش م

 یعصب

 پرخاشگر گفت: و

 روشن شه. زایچ یلیخ فیتا تکل یایاالن م نیهم یشیپا م_

 زده گفت: رتیح لی ریام

 چته شهاب؟ من..._

 که گفتم... نیهم_

پرت کرد. سمت اتاق رفت و در را چنان محکم  زیم یرا رو یوگوش گفت

 به هم
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آمد، لبش  رونی. بعد از چند لحظه که از شوک بدیکه النا از جا پر دیکوب 

 را

 وایز ش ِیم یدرون دستش را رو لیبه در اتاق ِ او کرد . وسا ی.نگاهدیجو

 گذاشت و

 یشتریو با غلظت بسمت آشپزخانه رفت. قهوه را از قفسه برداشت  ِِ

 آماده کرد.

شد.  یگرفت ، آرام م شیکه مادر درپ یا وهیش نیبا ا شهیهم پدرش

 خصوصا که

 و.. دیهم د گاریس دستش

شد. حرف  کیبه هم نزد شیحرکت ماند. ابروها یلحظه دستش ب کی

 او یها

شده بود ودست خودش نبود. انگار مشکالت  ریآمد . ذهنش درگ ادشی

 یادیز

که از شهاب  یبا شناخت کردیسر راه او وهمسرش بود . فکرش راهم نم ِِ

 دایپ
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چند روز  نیاش متالطم وپر مشکل باشد. هرچند درا یزندگ نقدریکرد،ا 

 به بعد

شد،به شدت  یو کم حوصله که م ی. عصبدیاو رس تیاز شخص یدیجد

 بداخالق و

 زهینالدانست چرا درخلوتش به آ یبود. سرش را تکان داد. نم بدقلق

  او ِتیشخص

که  یآن آشفته بازار انیآدم ، در م نیربط تر یشود. ب یم مشغول

 را شانیزندگ

 ...تشیو شخص یکرده بود،شهاب بود و ابعاد مختلف زندگ ریگ در

 باز شدن در آمد.  ِینرفته بود که صدا رونیرا آماده کرد ، اما هنوز ب قهوه

 با

 دنیبا د لی ریرفت. ام رونیقدم تندکرد و ب یآرام یگفتگو یصدا دنیشن

 او مکث

 و سر تکان داد: کرد

 شده ؟ یچ_
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 شانه باال انداخت و آرام گفت: النا 

 .هیعصبان یلیدونم.فقط خ ینم_

 از باز  ِ شی سمت اتاق ِ او رفت پ ِ"یکنه ا ریخدا به خ"با گفتن  لیریام

 کردن در،

لبخند زد و  یفور لیریاو مکث کرد. ام دنیآمد.باد رونیخودش ب شهاب

 گفت:

 خدمت برسم.جانم؟ عیتا سر نیامر فرمود_

  جواب ِ لحن شوخ او را نداد و فقط با تحکم گفت: ِشهاب

 شیو قوم و خو ارتباط  گهی. ِ محل کار! دانی محل ِ کار جناب ِ کاو ِنجایا_

 بودن

حرفام ابهام که . گهید یزایو چ ینداره چه برسه به خوش گذرون یمعن

 نداره؟

اما شهاب رو به دخترها که فقط نگاه  "شهاب"زمزمه کرد رلبیز لیریام

 یم

 ادامه داد: کردند
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اشتباه گرفته  یبا پارک و محل خوش گذرون نجایا طیمح ادیخوشم نم_ 

 شه.

مون  ی. اگه قراره همکارستین رفتهیاز کار پذ ریغ یزیچ یکار توساعت

 ادامه

 م تکرار نشه.باشه ، حرفا داشته

 نییکه ثابت ماند، دختر جوان با خجالت سرش را پا وایش یرو نگاهش

 انداخت.

 لی ریرفت. ام رونیداد و از شرکت ب گرشیرا دست د فشیک شهاب

 به ینگاه

 یاز تاسف تکان داد. ِ سمت اتاقش رفت و لحظه ا یکرد و سر وایوش النا

 بعد

 :دیپرس وای. از شستادیا

 امروز بره سراغ معراج؟ قرار بود  ِ_

 دنیرفت و به دفتر نگاه کرد.باد زی، سمت م زانیآو یبا لب و لوچه ا وایش

 و خیتار
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 گفت: روز 

بعد  یبرا رمیآره.قرار بود صبح برن که گفت کنسل شه وتماس بگ_

 ازظهر..

 گفت: رلبیتکان داد و ز یسر ریام

 "پس همون که مث سگ پاچه گرفت"

که  ردیاو را بگ ینشست.خواست شماره  زیاتاق رفت و پشت م داخل

 تلفنش با

 خانه زنگ خورد. ی شماره

 جانم مامان؟_

 تا شر به پا نشده! نجایا اری. شهاب و بردار بریام یوا_

 صاف نشست و گفت: لی ریام

 شده مگه؟ یچ_

 طالق بده؟ لدارویرفته دادگاه تا  یتو خبر ندار یبگ یخوا یم_

 و از جابلند شد: دیپر ریاز سر ام برق
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 ؟ی طالق؟ ک ِ؟یچ_ 

خورده  ریمثل ببر ت تیی. دارازیش دهیرس هیپسر... امروز احضار یوا یا_

 است. من

 تا حل شه،آخه... رازیش میاریشهابو م میبا هزار التماس گفت وبابات

 باال رفت: لی ریام یصدا

 یبابا نم ش؟یببر یکه قول داد یا کارهید .. آخه مادر من شما چ_

 خوادش...

 خواد... ینم گهید

 ... من زنگ زدم که تو...لیریام_

بابا  ن؟یوشما طلبکار یی، بازم دا نیکه سرش آورد ییبااون همه بال_

 دیبذار

 کنه. اه... شویزندگ

 در ظاهر شد و گفت: یدر آستانه  وایرا قطع کرد. ش یوگوش گفت

 ر؟یشده ام یزیچ_

 انداخت و لبخند زد: سرباال
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 به کارت برس. نه. توبرو_ 

و لب خندانش باهم متناقض  یعصب یبا تعجب نگاهش کرد.چشم ها وایش

 بود.

 گفت: ریوخواست برود که ام دیرا باال کش شیها لب

تا اعصاب  میروپادگان کن نجایا میچند وقت مجبور هی... وایش یراست_

 تحفه نیا

 سرجاش. برگرده

 شد: زانیآو وایش یلب ها دوباره

 .کنهیم خمی یکرد واال سنگ رو میبهم تفه_

 و به طرفش رفت: دیکوتاه خند لی ریام

 کنم. یتودعا کن درست شه ،بعدا خودم خشت وگلش م_

 وا..._

کرد.النا  یخداحافظ ییرسا یدخترک زد و با صدا یبرا یچشمک ریام

 ینیهنوز س

 به اونگاه کرد و گفت: وایبود. ش ستادهیدست ا به
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 کم دارن... یخانوادگ_ 

 متفکر سر تکان داد وفقط گفت: النا

 کم سردشده. هیفقط  ؟یخور یقهوه م_

 به طرفش رفت وگفت: وایش

 بد اخالق که غذامون و کوفتمون کرد. سییر نیبهتره.ا یچیآره بابا.ازه_

**** 

 ی. عذر خواهدیرا از پشت سر شن لی ریام یرا باز کرد.صدا یدرتاکس

 از یکوتاه

دوان دوان خودش را به او رساند و  ریکرد و در راباز نگه داشت. ام راننده

 نفس

 گفت: زنان

با اسب که  م؟ی بعد هم د برو که رفت ِ،یکن ی بار آدم م ِیخوایم یهرچ_

 رفتار

 !یکن ینم
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نشست . خواست در  نینگاه کالفه اش را از او گرفت و داخل ماش شهاب 

 را ببندد.

 در را گرفت و گفت: ریام

نصف اموالشو  نکهیا یراه افتاده بود، به جا یجور نیواال دنبال آقا جون ا_

 به

 کرد. یتو بزنه،منو پربار م اسم

 هم معطل ِ منه. شونیشده، ا ریام و هم د یبرو که هم عصبان ریام_

 خونه ات و منتظرم. رمیپس م_

آدرس را به  یکوتاه یرا بست . با عذر خواه نیتکان داد و در ماش یسر

 انندهر

 کیرو برگشت و  ادهی به طرف پ ِشیداد. چشم ها هیو به عقب تک گفت

 لحظه

. با گذر دیکش شیاراده خودش را پ ی. بدیآشنا د یا هیکرد که سا حس

 عیسر
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 یزن ماند. سر یاز پشت سر ، درپ شیو چشم ها دیعقب چرخ نیماش 

 تکان داد

 شناخت... یزن را نم نیدرکار بود. ا یاشتباه دیچشم بست. شا و

*** 

بود تا درست کارش راانجام دهد.  یها کرد. مشغول بررس لیمیبه ا ینگاه

 ینم

باعث شود که کارش دچار مشکل شود. شرکت  یحواس پرت خواست

 معراج

کرد  دیرا به آنها سپرده بود. همان روز شهاب تاک یقرارداد خارج نیاول

 که النا

صعود ِ شرکت  ای قرارداد حکم نزول  ِنیرا خوب جمع کند. ا حواسش

 کوچکشان

به  ارتباط شرکت باز کرد . سوال ها در  یرا از سو لیمیا نیدارد. آخر را

 محصول
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 لی ریام دنیرا به دندان گرفت و بلند شد. باد نشیریبود. لب ز یاصل 

 خوشحال

 و گفت: شد

 اومده. لیمی. دوباره از شرکت مربوط اانیکاو یآقا نیخوب شد برگشت_

 اومده؟ شیپ یخب.مشکل_

کردن که من اطالع  ییمحصول سواال نیآخر اتییراستش درمورد جز_

 یقیدق

 ارجمند هماهنگ شه. یآقا ایحتما با خودتون  دی.باندارم

 انتقالشون بده. ستین یباشه.اگه زحمت_

 گه؟یکامل د یبا ترجمه _

 :دیاش کش یشانیبا خنده دست به پ لی ریام

 .فتهیخطم جا ن هی_

بعد کامل  قهیگفت . سمت اتاقش برگشت. چند دق یبا لبخند چشم النا

 متن را
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 که مشغول  ِمیمر دنیرفت اما با د رونیگرفت . ب نتیکرد و پر ترجمه 

 احوال

 کرد. ییگرد شد و سالم بلند باال شیبود، چشم ها وایبا ش یپرس

 ؟یکن یم کاریچ نجایشما ا_

 بالبخند گفت: میمر

 بهتون بزنم، هم برات غذا آوردم. یسر هیهم اومدم _

 :دیجلو رفت و صورت او را بوس النا

 هنوز. میقربونت برم. اتفاقا ناهارم نخورد یاله_

 گفت: طنتیبا ش وایش

 سوزه؟ی دل من م ِد،یکن یکارا رو م نیا یگیجون نم میمر_

 کنم. یمطمئن باش تو رو فراموش نم زم؟یچرا عز_

 النا نگاه کرد و گفت: به

 نه؟ گه،ید دیچهارنفر_

 با اخم گفت: وایبالبخند سرتکان داد و ش النا
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 . جناب بخت النحس رفت.میالبته فعال سه نفر_ 

 با تعجب نگاه کرد و النا با اخم، آرام گفت: میمر

جدا  تونویو شخص یکار ی ارتباط . از اولش گفت؛ گهیخودته د ریتقص_

 . توهمدیکن

 ...که

 یزد و با لحن یا مهیلبخند نصفه ن وایبه مادرش مکث کرد . ش ینگاه با

 ظاهرا

 به النا گفت: زیآم دیاما تهد پرخنده

 .یکن یبداخالقتم م سیرئ یکه طرفدار دهیبهت نم یقیخب حاال . تشو_

توانست نقاب  یم کباریشد. کاش فقط  یآن حس لعنت ریباز درگ میمر

 بردارد و

نه! احساسش  ایاست  قتیحق الیخواب وخ نیا نکهیرا بپرسد. ا قتیحق

 یم

 یکه از گذشته ماند، م یاما منطق وعقل و مدارک استیشهاب آر گفت

 ایگفت آر
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 یکنار ِ اسم پدر ومادرش دفن شد. هرچند که آن روز قبر کودک ِِ 

 ...دیراند

 ارجمنده؟ یمنظورتون به همون آقا_

 تکان داد و گفت: یسر النا

 . ارمیهم برات ب ییچا هیاتاق ِ من تا  میبر ایبله مامان جان. حاال ب_

 در آورد و گفت: یچیکه دستش بود ، ساندو یلونیاز نا میمر

 .وایکن ش میاش و تو تقس هیدونم.بق یشکم دخترمو م یاندازه _

کرد  یگرم یاحوال پرس میمر دنیآمد.باد رونیهم ب لی ریموقع ام همان

 و

 گفت: طنتیها افتاد ، با لبخند وش چیگفت.چشمش که به ساندو خوشامد

احتماال شهاب از اومدن شما خبر داشت که اجازه نداد ما غذا سفارش _

 .میبد

تسلط بر  گریآمد،د یجوان م نیخورد. اسم ا یتکان سخت میمر قلب

 رفتارش
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 شهیشد اما آنقدر با خودش کلنجار رفته بود که مثل هم یم سخت 

 را یگریباز

 کرد. یمهارت اجرا م با

 .دینوش جونتون . انشاال دوست داشته باش_

کتلت که کال خوشمزه است. شکم که گرسنه باشه ، سنگم حکم بره _

 داره یکباب

و  شهیباشه، قطعا گوشت م دهیمثل شما زحمتشو کش ییکدبانو گهید اما

 چسبه. یم تنمون به

کنم  یم یمن سع د،یدوست دار یو خونگ یسنت یحد غذا نیاگه تاا_

 یهرازگاه

 .نیدخترکمو خوب داشته باش یسر بزنم. درعوض هوا بهتون

 نور چشمن. شونیخانم روشن. ا دیدار اریاخت_

 ندیبود تا بب یشهاب خال یبه خنده اشان انداخت. جا ریام یچاپلوس

 یهرچه م

 کند. یاش پنبه م یذات یبا رفتار و سرخوش ریسد،امیر
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دنبال النا ، وارد اتاق کوچک شد.  میخندان تشکر کرد . مر یبا لب وایش 

 جمع

 و ساده بود. لبخند به لبش آمد وگفت: وجور

. ِ کامال معلومه چند تا جوون با اراده دست هیو ساده ا کیشرکت کوچ_

 رو زانو

 گفتن. یعل ایو  گذاشتن

 را درهم فرو کرد و گفت: شیدست ها النا

 یجد شییپسردا یداره ول طنتیش انی کم جناب کاو ِهیآره مامان. _

 تره. امروزم

 اخماش تو هم بود؟ یدیزد . ند وایتشر به ش هی

 .نیشیهم ناراحت م یازدست شما دخترا. فور_

 .می... نازدارگهید میدختر_

 و گفت: دیخند میمر

 انه؟ی یقربون دخترم برم. حاال غذا خورد_

 .مینه. تازه قرار بود سفارش بد_
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 .میکم حرف بزن هیبخور که  چتویپس ساندو_ 

 کتلت  ِ نیا رهینم نییمن که پا یاز گلو ؟ینگاه کن ینیاونوقت شما بش_

 خوشمزه.

 من خوردم. توراحت باش._

 گرفت و گفت: می را سمت مر ِچیسر ساندو النا

مامان. لطفا بخور  ادیکه نصفش اضافه م مونهیپر وپ شهیمثل هم نقدریا_

 تا من

 .فتادمیپس ن یگرسنگ از

 یزند. از گوشه  یاش نکند، او لب به غذا نم یدانست همراه یم میمر

 چیساندو

 ها نشست . یاز صندل یکی یجدا کرد و رو او

 .میکم حرف بزن هیحاال غذاتو بخور تا _

 میگفتنش، لبخند به لب مر "هوم"زد و از چیپراشتها به ساندو یگاز النا

 آمد.
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شد که فک ِر  یچ چقدرم خوشمزه شده مامان. دستت دردنکنه... حاال_ 

 من

 ؟یافتاد

 ستم؟یمن به فکرت ن یبگ یخواینوش جان... م_

 :دیخند میابرو باال داد ومر النا

 دخترجان.. میرس یبه هم م_

توقع نداشته باش مامان  شتریب یامروز ی دهیبر سیدختره گ هیاز _

 .ممیمر

النا تمام شد.  یبا او حرف زد تا غذا یوجد یشوخ انیهمان طور م میمر

 تشکر

مزه داد.  شتریآمد، غذا ب یچا ینیبا س وایش یاز او کرد . وقت یا جانانه

 وایش

 معطل نکرد و گفت: یلیخ

رحم به  گهیبار د نیا ادیترسم جناب ارجمند ب ی. منمیبرم سرجام بش_

 میجوون



 

657 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 نکنه. هم 

 هم بزرگش نکن. یخودی... بوایحقت بود ش_

 باخنده گفت: میرفت. مر رونیاو در آوردو ب یبرا یشکلک وایش

 گه؟یم ینجوریکرده که ا کاریمگه چ_

 هیهم شب یکیکه.  شیشناسی. موایش طونهینقض قانون مامان جان. ش_

 خودش،

 اش و حدس بزن. هیخودت بق گهیتنگ دلش افتاده! د ِِ

 خاطره؟ نیاومدنش هم به هم نجاینکنه کال ا_

ارجمند مخالف  یهمون آقا یعنیمامان؟ ازاولشم شهاب...  یشک دار_

 بود اما

بهت  ینتونست مخالفت کنه. راست یلی. خگهید کشهیهم شر انیکاو خب

 گفته

 انه؟ی جناب کاو ِییاستادم، دا بودم

 ارجمنده! شییدا یلیفام یگیتوکه م_

 باباشه. ییارجمند ،نه! ارجمند زاده. بعدم دا_
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چشمش  شیدور پ یاکو شد و خاطره ا می ارجمند زاده در سر مر ِاسم 

 دهیکش

شهاب را فراموش  دنید یاما فورا پسش زد و به النا نگاه کرد تا بهانه  شد،

 کند

 .نجاستیا یبخاطر چه مساله ا وبداند

 چه جالب. زنده باشن انشاال._

 مامان؟ یبه من بگ یخواست یم یزیچ_

 مکث گفت: یبا اندک میمر

 ؟یاون دفترچه روخوند_

 وگفت: دیکش یمادرش ماند. آه یالنا به چشم ها ی رهیخ نگاه

رو بدونم مامان. چرا فقط از  هیسرگذشت سا یدوست دارم همه _

 پرورشگاه و

 و... ازدواجش

 بدونن. دیکه با دوننیم ییآدما هیبعد از اون و فقط _

 ارس و دوست... یآخه وقت_
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 کالمش گفت: انیم میمر 

 هیروز بق هی دیجان. شا یال میکن یگذشته رو کالبد شکاف ستین قرار_

 یقصه  ی

خواستم حال اون بچه ها  یکردم اما فقط م فیدفترچه رو برات تعر اون

 رو

 .یوبفهم یبخون

 یکرد. آب دهانش را قورت داد. تلخ شده بود. اتفاق رییتغ یالنا کم رنگ

 که او از

 ق یگذراند، با فاجعه ا سر

ِِ 

 نبود. سرش اسیاز سر آن بچه هاگذشته بود، قابل  که

 افتاد وزمزمه وار گفت: نییپا

االن  ی... منم النایبابارو نداشت یمامان، اگه هوا یاگه تو هوامو نداشت _

 نبودم.

 االنونداشتم. یزندگ
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  سمت اوخم شد ودستش را گرفت: ِمیمر 

رفتارش عوض  مامان قربونت بره النا. بابات شک کرده . بعداز اون شب_

 شده.

 ؟یمتوجه نشد یبگ یخوایم

 بغض سر بلند کردو گفت: با

 کنم مامان؟ اگه بهش بگم... کاریچ یگیم_

 رگوششیقربونت برم. خصوصا که ارسالن هم مدام داره ز یبگ دیبا_

 که خونهیم

 صحبت کنه. باتو

 گفت: رتیباح النا

 ارسالن؟ با بابا؟_

 شیپ یازکجا با تبان میدون یو م یگفتآره. اون که خبر نداره تو به من _

 اومده!

داره، ازش  ی. خسرو با بابات دشمنشهیدرست م زایچ یلیبفهمه خ بابات

 نهیک
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 واال ... داره 

 انگشتانش فشرد: انیکرد و دست او رامحکم م مکث

خسرو با محسن روبرو شه.  خوامیخوب فکراتو بکن مامان جان. من نم_

 باور کن

که چرا نکشتتش. بذاربدونه و  زهیر یهمون سالها به هم م ی اندازه

 مزاحمت

 تموم شه. ارسالن

کرد. اما دلش  یفکر م اهیس یساکت مانده بود وداشت به آن روزها النا

 ینم

 خواستیپدرش تکرار شود. نم یلحظه از آن لحظات برا کی یحت خواست

وجه مشکل مت یکاف یبرگردد. به اندازه  شانیدوباره به زندگ یتشنج

 پدر انیم

 بس بود. ختنشانیبه هم ر یبرا نیشده بود.هم ومادرش

**** 

 کانتر گذاشت و گفت: یرا که دستش بود ، رو یلونینا لی ریام
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 شد؟ یخب چ_ 

رفت . درحال شستن ِ  نکی ساز را روشن کرد و سمت س ِیچا شهاب

 شیدست ها

 :گفت

و  یبعد یکارا و قراردادا دیی قرارداد ؛ حکم تا ِنی. گفتم که! ایچیه_

 بزرگترو

 .داره

 آب را بست و سمت او برگشت: ریش

 کار دررفتن باش. ریو از ز یحاال تو مدام ، دنبال خوش گذرون_

 شد و گفت: زانیلب کانتر آو ریام

. عبوس و گهید یاز اون بابا بزرگه بداخالقت، برده باش دیبا یارث هی_

 .لیبخ

خودش باشه. هر وقت  یجا دیبا یزیهر چ گمیدارم م ر؛یچرند نگو ام_

 اومدم



 

663 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

دوساعت  ای یگیو چرت وپرت م یدیخواب وای ش ِزیلب م دمید سروقتت 

 یزودتر م

؛  میریدوتا کارمند بگ میو بتون میفتی. ِ اول کاره. بذار جا بیریوم یچونیپ

 بعد

 برو. شی! پیپادشاه

 شده ، گفت: میرا باال گرفت و تسل شی جفت دست ها ِریام

 .سییر یگیخب. چشم. تو راست م یلیخ_

املت خورد کند ، سمت او  یرا که برداشته بود تا برا یگوجه ا شهاب

 پرت کرد :

 دارم! استیر یو زهرمار. انگار عقده  سییر_

 زد: یآن را در هوا گرفت و گاز ریام

 ! نامردم اگه بگم زهرمار.سیمن دارم. تو بگو رئ_

 د االغ! اون گوجه نشسته است._

 اش را متعجب کرد: افهیبه گوجه کرد و ق ینگاه لی ریام

 بود؟ سیا... پس چرا خ_
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 ؟یبلمبون دیتو با سهیخ یهرچ_ 

 باشه! یتا چ_

 به گوجه زد: یگریگاز د ریچپ چپ نگاهش کرد . ام شهاب

 ؟یخور یجون؟ خوشمزه است! م_

و تا خواست پوست  ختیتکان داد و چند گوجه داخل تابه ر یسر شهاب

 بکند،

 گفت: ریام

 بدبخت. یتخم مرغ شد هیشب ؟یاملت بخور یخوایباز م_

 .ادهیاز سرم ز نمیفعال هم_

 بود. دستش درد نکنه مونیبخور. پر وپ چتویساندو نیبش ایب_

 با تعجب نگاهش کرد: شهاب

 ؟یک ؟یچ چیساندو_

 داد: حیبه اطرافش کرد و درهمان حال توض یدرحال خوردن ، نگاه ریام
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 یو پهنمون کرد یکه دستم بود ، کو؟ امروز تو که شست لونهینا نیا_ 

 روبند

از  یگشنگ یناج هیمادر ِ النا مثل  م؛یبخور میریکوفت بگ ینذاشت ،یورفت

 راه

 تپل ومشت کتلت هم آورده بود. سفارش کرد  ِچی. چند تا ساندودیرس

 سهم تورو

 .میبذار کنار

کانتر افتاد و  یرو لونی چشم شهاب به نا ِ زد؛یطور که او حرف م همان

 جلو رفت.

 گفت: اتشیمحتو دنیباد

 !ناهاشیا ج؛ینگرد گ_

 .گهید ینیهان! آره! اومدم ؛ گذاشتم اونجا بب_

چند ساعت از پخت و  نکهیآورد . باا رونیبزرگ را ب چیدو ساندو شهاب

 بستنش

  خوبش، تازه بود: ِیبود ، اما هنوز بخاطر بسته بند گذشته
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 بشوی دست توئه و مال منه؟ چطور تو ترت ِیبدونم چدارم که  بیعلم و غ_ 

 ؟ینداد

 ؟یاومدن، غر نزد اشیو اول دیشد؟ به النا خانم رس یچ_

دهنتو ببند؛ نه پادگانه که قانون مالقات داشته باشه؛ نه پارک که  ریام_

 محل

 باشه. یگذرون خوش

 چشم نگاهش کرد: یسرش را طرف شانه خم کرد و از باال ریام

که از  یزاپاس داشته باش یخوایشناسم. م یپررو. من تو رو م برو بچه_

 لدایشر 

 .یبهتر داشته باش ی رهیذخ هی،  یشد راحت

 سرش را باال گرفت وگفت: شهاب

 الاله اال اله..._

دختره رو بزن شهاب. مادر که  نیبگو. مخ ا کیاون که بله ، عشق و لب_

 اونه، دختر

 واسه هیا کهی.تستیمادرش هم کمتر از دختره ن یلیمعلومه. خداوک گهید
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 و... خودش 

وچشم درشت  دیکه از طرف شهاب خورد، عقب کش یمحکم یضربه  با

 کرد:

 ؟یکن یچرا رم م_

 ر؟یام یفهم یحرفاتو م یلیخداوک_

 خواستم بگم خوش به حال بابائه. مادرش االن  ِیگفتم مگه ؟ م یچ_

 ستیب نه،یا

 رشیوبگ نیمادره بش یپا ریبرو ز ایبوده؟ نگفتم ب یچه لعبت شیپ سال

 که.

 در رفت و باخنده گفت: ری رفتن شهاب ، ام ِشیپ با

 ؟یچ یعنی یزندگ یفهم ی به مرگ شهاب تازه م ِ_

کانتر  یدستش را رو یچاقو یعصب یو با حالت ستادیا شیسرجا شهاب

 پرت

 :کردوگفت
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 یسگ ی. کال مسخره کردن زندگ یکن حیمن تفر یبا بدبخت یحق دار_ 

 من ، تو

 .دهیخاندان به همه ارث رس نیا

و گوشه  دیکش رونیرا از سرش ب راهنشیخشکش زد . شهاب پ لی ریام

 پرت یا

به  ییوسط خانه پرت کرد و ناسزا یتنها کاناپه  ی. خودش را روکرد

 روزگارش

مبل  یدسته  یگذاشت و سرش را رو شیچشمها ی. دست روداد

 ریانداخت. ام

 متفاوت گفت: یجلو رفت و بالحن لی

 کردم شهاب. چته تو؟ یم یشوخ_

اطرافش را  شیچشمانش انداخت و با دست ها یدستش را از رو شهاب

 نشان

 :داد
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رقصه؟ به  یوسط جهنم جا حه؟یو تفر یشوخ یجا رونه،یو نیوسط ا_ 

 نیا یکجا

 هیکه عکسشو با  یپدربخندم ؟ توبگو تا من قانع شم. به  یبدبخت همه

 لباس

کرد  یپاک بود و خودکش غمبریگذاشتن جلوم و گفتن مث پسر پ یخاک

 به ای

 یکه درموردش م ییدونم از کجا اومد وچقدر حرفا یکه هنوز نم یمادر

 زنن

زنم که دست نشونده عمه ومادرش شد تا خرم کنه؟ تا کارم  ای درسته؟

 به نفرت

ها  یدربه در نیبه ا دیازش بکشه؟ به کدومش بخندم؟ نکنه با یزاریب و

 و

 ها قهقه بزنم وخبر ندارم؟ یبدبخت

 گفت: یمقابل مبل نشست و با ناراحت زیلب م لی ریام

 ؟یبزن وید زندگ ِیق دیبا یکه گفت یینایا یبخاطر همه _
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 کنه. یم می. بذار دهنم بسته بمونه. تکرارشم روانریولم کن ام_ 

 به جلو خم شد وگفت: ریام

دونم  ی. من که میکرد یم نایزودتر از ا دیو با یکه االن کرد یکار_

 همه نیا

 ی! دخترغمبری، به پ ریطالقتونه. بابا به پ یشدنت واسه خاطر برنامه  سگ

 مثل

 خوره. یبه درد تو نم لدای

 شیگلو بکی تکان خوردن س ِریچشمش نشست و ام یشهاب رو ساعد

 .دیرا د

 داد وگفت: رونیصدا ب یرا ب نفسش

. رازیش دهیرس هیو احضار یاقدام کرد یامروز مامان بهم گفت رفت_

 شهاب! حاال

 تا تهش برو. یشروع کرد که

 گفت: یکم جان یصدا با
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خراب  وی. خراب کرد. همه چریدوسش داشتم ام ادشیباتمام کم وز_ 

 کرد.

بهت  لدای. یفتگر یکه اسم عادت و دوست داشتنو عوض نهیتو ا یبدبخت_

 لیتحم

 . یکه دوسش دار یکرد نیتو هم به خودت تلق شد،

 کالفه نشست و گفت: شهاب

بزرگ  یرد پا هی نیدرک کن. اسمش تو شناسنامه ام خورد. ا یآره ، ول_

 ریو تاث

 یوقت ی! چون درک نکردیو احساسم بود. ساده گرفت یتو زندگ گذار

 یخوایم

شه ،  یپات خال ریو ز یکن یگذار هیاسم سرما هیرو  تویزندگ ی همه

 !یچ یعنی

 را مشت کرد: شیبا حرص دست ها ریام

به  تویاتو سفت نگه دار و مردونگ هیبار سرما نی. اومدهیزن که ن یقحط_

 یکس
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 یایباز نیخواستت هم یاگه م لدایباشه. که بخوادت!  قیکن که ال ثابت 

 مسخره

و تا  نیدندون لق و بکن و بنداز دور واال بش نیآورد. ا یسرت درنم رو

 آخر عمرت

 نباشه. ییسر عمه وخاله ودا ریمحبتاش، ز یباش که همه  نگران

 :ستادیا ابانیبلند شد وپشت پنجره مشرف به خ شهاب

 یمونه. تو ذوق م یم یخال شه،یکنده م شهیکه هم یدندون لق یجا_

 زنه.

 ادیهم به چشم نم یلیخ یکه کدوم دندون باشه. دندون کرس نهیمهم ا_

 داداش.

 لبخند زد وگفت: ریبرگشت و نگاهش کرد.ام شهاب

 مونه. یم یچقدر خال لدای یجا نیلبخند بزن. بب هیچشاتو ببند و_

 را مقابل او نگه داشت و افزود: دستش

 رو شستم. زیخاک بر لمه،یاگه به چشم اومد، به قول اون ف_

 آن همه غصه خنده اش گرفت. انیم شهاب
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 .شهیکنده م شهیشست تو آخر از بن ور نیا_ 

 سرت. ی، دست من از آرنج بره تو گچ.فدا ایدن یتو بخند وبگو گوربابا_

 جلورفت و گفت: رینگفت. ام یزیو چ دیدست به صورتش کش شهاب

 تیبرو غذاتو بخور ولباس بپوش ؛ امشب ببرمت عشق وحال. خستگ_

 .ادیدرم

 .ستیتو برو بخور. من گشنه م ن_

 .یناهارم که نخورد_

 ندارم. لیم_

 !یکه دار لیمیا_

 داره؟ یچه ربط_

 خوشمزه مامانش. یبزن به النا خانم و تشکر کن بابت غذا لیمیا هیبرو _

 یمنم روش حساس م یدار یدختره بردار. الک نیدست از سرا ریام_

 .یکن

را  لیریتوانست دهان ام ینم گریشد.د مانی محض گفتن حرفش پش ِبه

 ببند.
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 مشت گره کرده اش را به هوا پرت کرد وگفت: ریام 

 دوست دارم. تتوی! اون حساسنهیا_

 چرت وپرت نگو. نقدریبرو گمشو ، ا ایب_

،باهات هم خونه شم.  ارمیبرم بندوبساطمو ب خوامیتازه م شم،یگم نم_

 منتها

 ا هیبرو  قبلش

ِِ 

 . انگار وارد خونه ارواحریون بگقبرست نیآت وآشغال مال  کم

 .خودیب ونیزیتخت و کاناپه و تلو هینداره جز  یچی. هیشیم

 تو رو ندارم. ی. من حوصله کارایغلط کرد_

 .میکن یامشب شروع م نی. ازهمارمتینترس. سر حوصله م_

برو بابا. سمت آشپزخانه رفت.  یعنیپرت کرد  شیبرا یدست شهاب

 ها چیساندو

را برداشت. قبل  یکیچشمک زد. ناخوداگاه به ان سمت رفت و  شیرو به

 نکهیازا
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 را صدا زد و گفت: ریبخورد،ام 

 گذاشتم مال تو... شویکی_

 .میدستت درست. بخور که بر_

 ؟یفهم ی. چرا نمریحوصله ندارم ام گمیم_

 یپاتوق دارم بچه ها اونجا هم ورق م هی. میبزن یدست باز هی میبذار بر_

 زن،یر

 برمت. ینم گهی.اگه بد گذشت دایدارن. امشب و ب زیم هم

 ینم شیرها گریکرد ، د یم لهیپ لیریفرستاد.ام رونیرا پر صدا ب نفسش

 کرد.

  ِ یزد. ِ همزمان با احساس طعم خوشمزه اش،  چیگاز را به ساندو نیاول

 اد آن زن

تکان داد. به  ی. سردیرا ازپشت سر د می. پس اشتباه نکرده بود. مرافتاد

 یحد کاف

 یو بدبخت یریدرگ

ِِ 
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 ...ردیحس ِ آشنا را نگ نیا یتا پ ِ داشت 

**** 

 را پارک کرد و گفت: نیماش ریام

 ویو بدبخت یتو؛ واسه دوساعت غم وغصه و زن وزندگ میدر رفت نیاز ا_

 زیبر

 .دورشهاب

 م؟یوارد بهشت بش م؛یرو بذار ایقراره دن_

 ؟یجدو آبادتو دوست ندار_

 دلت خواست بهشون بگو. ینه! هرچ_

 را زد: موتیشد و ر ادهیپ نیاز ماش لیریام

 از کجا شروع کنم من؟_

 : دیخند شهاب

 داشته. ی، نقش پررنگ میازعمه ام . درنصف بدبخت_
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 به  ِیدیو چسب یول کرد وی. عمو به اون گردن کلفتیچقدر تو بدبخت_ 

 من؟ مادر دلسوز

 ر،خب؟یببند دهنتو ام_

 رنگ را هل داد و با خنده گفت: یدود در ریام

. رهی کل جد وآبادت م ِیآبرو شه،بعدیباز م گهید یجا هویدهنمو ببندم،_

 یم

خودشون  نایکه ! تو حرف درآوردنم؛ استادن! از دستمونم در بره ،ا یدون

 شیپ

 کنن. یم ایرومه نهیزم

 کمربندت و سفت کن، به جد وآباد ِ من کار نداشته باش._

 یداده، س ریحرومم کرده. دوسال ش رشویمرگ تو. عمه ات شسفته به _

 ساله

 .می، راحت تر میبها به مادرمون بد ریدوشتمون. ش یم داره

شلوغ نبود. فقط  یلینثارش کرد. باشگاه خ ییو خفه شو دیخند شهاب

 یتعداد
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اتاقک  کیهم داخل  یمشغول بودند. تعداد یداخل سالن بدنساز ِِ 

 یا شهیش

 و گفت: دیراباال کش شیبودند. شهاب لب ها جمع

 داره. زیم ی. گفتریام ستین یکه خبر نجایا_

 اشاره کرد وگفت: کیسالن بار یانتها یبا چشم و ابرو به پله ها ریام

 .اوردمتیبد ن یراه درو داره. نترس. جا_

 .میکن فیو تعر مینیبب_

 رخان؟یام یچطور نجاست؟یا یک نیبه به! بب_

 لبخند زد و گفت: ری،ام یکلیه یشدن مرد جوان و قو کینزد با

 عطا جان. میمخلص_

بار  نیاول یکرد و دومرد برا ی، شهاب را معرف ریهم را فشردند . ام دست

 دست

 ادامه داد: ریگفت و روبه ام یدادند. عطا خوشامد ییآشنا

. نکنه پاتوق یاونور رفت ،نهیایم نجای. نه اریام ییدایچند ماهه کم پ_

 دایپ دیدج
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 .یکرد 

 دهیچیکم به هم پ هیشرکت وبندوبساطش بودم.  ینه بابا. دنبال کارا_

 یکیبود. 

 . البته اون طرف بودم.یهم که وقت کردم به باشگاه سر بزنم، تونبود دوبار

.سرش گرم شده. خالصه کهیاون طرف و که سپردم دست داداش کوچ_

 خر شده

 .رهیزنم بگ که

 ترک کرد مگه؟_

دختره شد ، همونم ترکش داد . کال دختره  هیآره بابا. پاکه پاکه. عاشق _

 هی

ام  هیبرداشتن. گفت مهر یوودیبال یالوا پیریت نی. از اشهیم شیزیچ

 تو هیپاک

اش  هیو خالصه بق خوامتیجر داد که م قهیخزعبالت. اونم  نیو ازا باشه

 مثبت

 .ستیبار خوب ن نیواسه اول قتیرف یو جلو شهیم هجده
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حرف عطا سرچرخاند  نیبود ؛ باا یبدنساز لیوسا یدرحال تماشا شهاب 

 و

 گفت: بالبخند

 شنوم! یعطا خان. قرارباشه نشونم ، نم نیراحت باش_

خودش  ری. امستیحرفا ن نیشهاب جان، نه بابا. ِ نقل ا کتمیکوچ_

 نجای. اانهیدرجر

که بعد جا نخورن. انشاال شمام  میکن یکم مهمونا رو با جو آشنا م هی

 صاحب

 .یو موندگار ش یش باشگاه

 گفت: ریتشکر کرد و ام شهاب

 و چوب و راشه. زیم یباالست هنوز؟ شهاب خوره  زاتیم_

 یزی. چایهم زدم، فقط واسه خودمون یطبقه خصوص مین هیآره بابا._

 یخوریم

 ارن؟یب بگم

 ؟یریگ یهنوز سفارش م_
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ازمابهترونه  یسر هی. ریمونن ام ینم نجایفارش اها بدون س ییطبقه باال_ 

 دیجد

نون اون  دیرو پاتوق کردن. باالخره با نجای ار غار شدن و ا ِ یظاهرا  هم

 دوتا پدر

 یپسند یم نمیباال بب می. برگهید ارمیزنه رو هم درب هیو و مهر سوخته

 انه؟ی

 یمشغول باز یعده ا یهم سمت پلکان رفتند . داخل سالن کوچک همراه

 بودند.

 گفت: یز خال ِیم کی دنیباد ریام

 نداره وسالمه ، خوبه عطا. یرادیاگه ا زهیهمون م_

 پشت او زد وگفت: عطا

 .یپ یآ یو میمال بچه مچه هاس. بر نجایا_

شهاب؟ نه سم  ایازما بهترونم  هی مال ازما بهترونه؟ من شب ِیگیمگه نم_

 م،یدار

 یماش نه
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 ِِن 

 .یونیلیم چندصد

 برو شر وور نگو. ای. بیما که هست قیرف_

 ییباورود به سالن ابرو ریشدند. ام یگریو باهم وارد سالن د دیخند لیریام

 باال

 و گفت: داد

 ؟یدرست کرده. طبقه باالتر ندار یاوهو... چه جا ومکان_

 مال خونه اتون. گهیاون د_

کناربار ثابت مانده بود.  یاما چشم شهاب درگوشه ا دیخند لیریام

 که یمردجوان

را  شیسرخ رنگ مقابلش بود .ورق ها لیوان  ِکینشسته بود و زیم پشت

 یبالبخند

ثابت  شیانگشت ها انیاست ، م یکه معلوم بود از سر خوش شانس ِِ

 نگه داشته

 گفت: لی ری. همان موقع امبود
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 گفتن با النا نامزده؟ یکه م ستین ارویهمون _ 

 آره.خودشه._

 متعجب گفت: عطا

 آشنا دراومده؟ یکس د؟یگ یم ویک_

 سرچرخاند و گفت: لی ریقبل از ام شهاب

 .میازهم ندار یهمکارمونه. شناخت یاز آشناها یکینه جناب! _

را گرفت و عطا  یزیبه شهاب نگاه کرد ،اما شهاب سراغ م لی ریام

 تشانیهدا

ان تشکر کردند. عطا را درکنج خلوت کرد . دومرد جو یزی. مکرد

 ریکنارگوش ِ ام

 :گفت

 . همه اش اصله.ریاز بار بردار ام یخواست یهرچ_

 دستت درد نکنه. یول ستیاهلش ن یلیشهاب خ_

 کرد ،گفت: یبار به شهاب که چوب را برانداز م نیا عطا
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 داداش. یمن ،مهمونیتر کن یلب یشهاب خان،امشب خواست_ 

 نگاهش کرد و گفت: شهاب

 شب،سرم سبک باشه. دمیم حیترجممنون ، _

خوابت  دهیاتفاقا خوبه که شب مغزت راحت باشه و سرت به بالش نرس_

 ببره. مگه

 بچه ها حساس باشن. خانم

گذاشته بود و  زیلبخند کمرنگ شهاب هم محو شد. دست لب م همان

 حلقه اش

 یبود. صدا اهیس ارتباط  نی. برعکس قلبش که از ادیدرخش ینور م ریز

 پدربزرگش

که با آن بزرگ شد. چهره اش جمع شد.  یشد واعتقادات یاکوم درمغزش

 ازهمه

 ینم شیبرا یادیفرق ز گریاعتقاداتش. انگار د یبود.حت نیدل چرک زیچ

 کرد.
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 یباال بزند وبعد استغفار کند. م لیوانی تیعصبان انیخواست م ینم گرید 

 خواست

 نیباا دیش باشد وبس.شاخود یرها کند.خودش برا زیرا ازهمه چ خودش

 روش

 اراده سر چرخاند و گفت: یشد. ب یفراموش م زهایچ یلیخ

 اگه ش_

ِِ 

 خوام عطاخان. یم یدار رازوی اصل

وباتعجب نگاهش کرد ، اما عطا لبخند زد و سرشانه  دیباال پر ریام یابرو

 او زد: ی

.توبار ارمی. فقط صبرکن برات بقیدم رف یمن جنس بد به مهمونم نم_

 .ستین

 ش

ِِ 

 خوره. ینم یو هرکس رازی اصل
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 دستت درد نکنه._ 

 و گفت: ستادیزایم گریسمت د لی ریرفتن عطا،ام با

! دست یستیاهلش ن یلیمثبت برداشتم خ پیریمن ت هو؟یشد  یچ_

 یگذاشت

 ؟یرازیپسر ش راز،یش ابمیوه یرو

دستانش  انیزدن توپ ها م یخم شد و چوب را برا زیم یرو شهاب

 میتنظ

 حال گفت: کرد،درهمان

 به خودم بدم. یحال هیمفته،گفتم  دمید_

 شهیکه عطا با ش دیطول نکش یلی. خدیخند لی ریها پخش شد و ام توپ

 بلند و ی

 آمد و گفت: لیوانو دو یاصل

 ...یرازیش لیاص یمخصوص پسرا_

 حساب کن عطاخان. یرازی زان ش ِیعز تیحاال مارو هم درمع_
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شهاب برگشت و در نگاه معنا داره ارسالن قفل شد. ارسالن با  سر 

 کج یپوزخند

 آمد: شیو دست ارسالن پ ستادیجلوتر آمد. شهاب ا ومعنادار

 !نیاحوال ِ شما جناب ِ ارجمند؟ منور فرمود_

 یاراده چهره  ی از سر مصلحت زد و دست او رافشرد. ب ِیلبخند شهاب

 دوست

شرط دانست ارسالن اهل  یچشمش آمد. او م شیدخترک پ یداشتن

 است؟ بندی

 .نیلطف دار_

نرفته  ادشیهنوز  یکرد؛ ول یمختصر یهم احوال پرس ریبا ام ارسالن

 بود . آن

را  رشیمرد بود. بااو مس نی النا هم قدم ا ِد،یو تخت جمش رازیدر ش روز

 تمام

 یل ناگهانمشک کیو لبش به لبخند نشست. از همانجا بود که او را  کرد

 فرض
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 یم یداد ول یدرون دستش خبر از تعهد م یهرچند که حلقه  کرد، 

 دانست

و درشهر خود،هم قدم کارمندش  ییباشد،به تنها بندیکه به تعهد پا یمرد

 ینم

راه  یتوانست با النا هم خوب باز یکار داشت... م یجا نی. همشود

 تا اندازدیب

 کیپس زدنش بهانه نکند.تابه هدفش نزد یرا برا شرط بندیاسم  گرید

 یشود. با باز

خواست به هر  یراه النا قرار گرفت اما دوست داشتنش دروغ نبود.م سر

 ییبها

برد.  یالنا را م دی... با بیرق کیبا وارد کردن  ی، اورا داشته باشد.حت شده

 هم

در هوسش گم شده  یظاهر یها رتیاهدافش. غ یخودش،هم برا یبرا

 بود.
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شدن به  کیکه گرفته بود،مهم بود. نزد ییدهایهدفش و وعده و وع فقط 

 شهاب

 هموار بود... شینبود. خصوصا که راه برا سخت

 گفت: زیبه م یبانگاه ارسالن

 وسط باشه. انیسود وز یداره. مخصوصا اگه پا یخوب یکردن مزه  یباز_

 ادامه داد: ینگاه کرد و با لبخند خاص لی ریشهاب وام به

 ن؟یفقموا_

پوزخند او  یطعنه  یزد ، ارسالن به خوب ی لبخند معنا دار ِشهاب

 یراگرفت و ب

تر از آن بود که شهاب تصور کند ، اما  زیت شینگذاشت. چشمها جوابش

 هنوز

 فتد؛ینرم راه ب یقرارباشد جنگ یشناختند. وقت یرا نم گریکدام همد چیه

 یانرژ

 دوئل خاموش بود. کینگاه ها آغاز  نیصرف شود. ا دیبا یشتریب

 اش را ادامه داد: یبرگشت و باز زی سمت م ِیبا خونسرد شهاب
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 زیم هیرفتم سر ی؛ باز م زدیشما بودم و شانس بهم لبخند م یمنم جا_ 

 و گهید

 .کردمیامتحان م شانسمو

 ستادیزد و راش قرمز رنگ داخل سوراخ افتاد. ا دیاش را به توپ سف ضربه

 و

 کرد: به ارسالن نگاه بالبخند

جا از دستت  هیبار برگ ِ آس دست شما نباشه. باالخره  نیا دیاما شا_

 ره،مگهیم

 درکار باشه. یتقلب نکهیا

 :دیرا بهم سائ شیراباال داد و کف دستها شیابرو ارسالن

 جناب ارجمند! هی! حرفه ایتراش بیرق نیدرع دنتیخط ونشون کش_

 :دیخند شهاب

 خوش شانسه. یآدما یبرا یتراش بیبابا. بنده آماتورم . رق یا_

 فرو رفت و اغوا گرانه گفت: طانیدر جلد ش ارسالن

 .ادیحرفت درست درب دیشا م؟یامتحان کن_
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 دیچرخ زیبراندازش کرد. ِ دوباره سمت م یمعنا دارو طوالن یبانگاه شهاب 

. 

مرگش بود.  هینظرش داشت. شهاب امشب  ریموشکافانه ز یبانگاه لیریام

 ینم

تا اگر خواست  ستادیرا ثابت کند. آماده باش ا زیچه چ خواهدیم دانست

 خود را

 را جمع کند. ارسالن با خنده گفت: شیدست وپا لودهد،

 .امیرفقا کنارم یچک مدت دارم قبوله. نترس. بابدشانس_

 و تحکم گفت: تیگذاشت و با جد زیرا لب م شیدست ها شهاب

 اومد باهات دست وپنجه نرم کنم. یواال بدم نم ستمنی اهل شرط بندی _

 زد وگفت: یا روزمندانهیلبخند پ ارسالن

 ؟یکن یم یکه باز ی.. حله. رفاقتیاک_

 نگاه کرد و گفت: لی ریشهاب جواب دهد،به ام نکهیازا قبل

 !نیشیناراحت نم تونیالبته اگه از بهم خوردن باز_

 یا خوب مرفت. شهاب ومهارتش ر زیم گریلبخند زد و به سمت د لیریام
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 . ِ چوب را سمت ارسالن گرفت و گفت:شناخت 

 دوست دارم. شتریب گرانیاما رقابتشو با د میعمره با شهاب همباز هیمن _

 و گفت: ستادیخود ا یسر جا ارسالن

شهاب خان. خوشم اومد. از  یدیطلب فیآماتور بودن، حر یپس باقصه _

 یآدما

 .ادیخوشم م یا حرفه

 کنار  ِریکه همراهه ارسالن بودند ؛ ام یشدن چند مرد جوان کینزد با

 شهاب

 گوشش گفت: ریو ز ستادیا

بزن شتکش کن که با برف سال  نیازخود مچکره. همچ یلیخ کهیمرت_

 ادیب گهید

 .گمیم یکه چ ی. گرفتنییپا

 لبخند زد و به ارسالن نگاه کرد: شهاب

 دست اولو شروع کن._

 با غرورگفت: ارسالن
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 دادم،پس توشروع کن. شنهادیمن پ_ 

 دایبا شکست توپها آغاز شد و ماهرانه ادامه پ ینکرد.باز یمخالفت شهاب

 کرد.

 یتذکر فیحر یبرا نیکردند وا یزدن ضربه عجله نم یکدام برا چیه

 بود که با

گرفتند. هنوز  یفرصت ها را ازهم م دی. باستیروبرو ن یتازه کار شخص

 یاپایپا

قرار داد  یرا درقسمت وبالیرفتند . ارسالن با دقت عمل ِ باال ک یم شیپ

 دیکه بع

کند اما  کیخود نزد ی شهاب بتواند آن رابه شار رنگ ِگریدانست د یم

 نیآخر

. لبخندش کمرنگ بود. ارسالن صاف  ستادیرا سه باند زد و صاف ا ضربه

 و ستادیا

 .دیدستش را بهم کوب کف

 کردم . فیبود. ک یعال_
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 گذاشت و گفت: شیچوب را سر جا ابشه 

چک ِ مدت  شنهادیشد که پ یاما تجربه ا یکن یم یتوهم خوب باز_

 .یدارهم ند

بلندتر بود.  شی، صدا دیکه دردل کش یاما خط ونشان دیخند ارسالن

 شکست ، به

 بدحال کردنش؛ شارژش کرده بود. یجا

بار بهت قول بدم که دست  نیارزششو داشت. حاضرم ا یا یباز نیچن_

 یم ویبعد

 .یباز

 .میبر دیماهم کم کم با ،چونیفرصت مناسب تر یباشه برا_

 سرتکان داد: ارسالن

 اصل  ِ نیاز ا یخوای.چطور مرهیگ یوقتتو نم یلیشدن که خ مونهیهم پ_

 یرازیش

 ؟یبگذر
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. یدنیشدن وسفارش نوش ریجوگ یبه خودش لعنت فرستاد برا شهاب 

 یچاره ا

ورق ها به گردش  انینشستند و نگاهش م یزیتحمل او نبود. سرم جز

 افتاد. مزه

 ینکرد.خودش را م یرو ادهیز شهیبه سفارش ارسالن آمد اما مثل هم ها

 بود... یادیز ی، سرآغاز ِ ماجراها یحیشب ِ ظاهرا تفر نی... اشناخت

*** 

 :دیچیمرد درگوشش پ یصدا

 !یکن یصبرکن دختر... کجا فرار م_

 گفت: هیوگر غیج با

گم...  ی... به مامانم مییدوستت ندارم دا گهی... دیتیترب یب گمیبه بابام م_

 به

 گم. یم ممیمر مامان

 غیگشوده شد. دخترک ج یوحشتناک یدر با صدا دیپشت درکه رس به

 و دیکش
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کرد . دخترک  یم شیو صدا دیدو یدنبال محسن م می. مردیدو عقب 

 باترس و

 هق گفت: هق

 گذاشت و رفت بابا. نجایمنو ا میمر مامان_

فاجعه بود اما  یسرخ هیآتش جهنم بود. شب هیسرخ پدرش شب یچشمها

 درک

ممکن  ییدا یدور گلو دهیچیپ یکه آن دستها کردیکرد. درک نم ینم

 است چه

. چشم دیچسب واریو با ترس به د دیکش غی.فقط جندیافریب یا فاجعه

 بسته شیها

 یدرپ یپ یها یلیشد اما س یداشت آرام م .دیدربرش کش یی.دستهابود

نبرد تا کابوس  ادیصورت مادرش راهرگز از یقدرتمند پدر رو یدستها

 شیها

 دهد.. دومعنا
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زد. آب دهانش را  یسرش زنگ م ی. ساعت باالدیس عرق از جا پر ِیخ 

 قورت داد

طور آشفته  نیوقت بود که ا یلیبرد. خ شانشیپر یموها انیدست م و

 نبود .

تنش کنار زد. انگار به  یپتو را ازرو یرا خاموش کرد و با خستگ ساعت

 یجا

آورد.  ی دوش آب گرم، حالش را جا م ِکی، به جنگ رفته بود.  خواب

 حوله اش را

 شیچشم ها خت؛یسروتنش ر یو به حمام رفت.آب که رو برداشت

 دیرابست . با

کمبودها  خواست دوباره آن یشد. نم یممتد تمام م یکابوس ها نیا

 تکرار

 ...شود

گفت که  یم یخال یرفت. آشپزخانه  رونیو ب دیرا پوش شیها لباس

 به میمر
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آمدنش به شرکت  لیخواب مانده است. ِ هنوز به فکر دل شهیهم عکس 

 بود.

بگذارد وبه خواب برود.  نیاجازه نداد که شب راحت سربه بال شیحرفها

 یآه

آن  یگونه اش گذاشت. راحت نبود. ِ تکرار دوباره  یو دست رو دیکش

 خاطرات

که مادرش  دیرس جهینت نیخوب فکر کرد ؛ به ا یراحت نبود؛ اما وقت اهیس

 حق

تکرار  خی؛ ممکن بود تار دیرس یبه گوش پدرش م یگری. اگر طور ددارد

 شود.

 ید،وقتید گیجیدخترکش وبا آن  میک حر ِ یرا نزد ییکه دا یاز روز بعد

 سهل

را  ییبود که چه روزها ادشیشد. خوب  وانهی، د دیمادرش راد یانگار

 ازنظر
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 ی خورد و به سمت تراس انتها ِی آرام در تراس ، تکان ِ ی. با صداگذراند 

 آشپزخانه

بود که  یرنگ یپدرش جا خورد. از همه بدتر دود خاکستر دنی. از درفت

 انیاز م

 ی.مدید یاو را نم دنیکش گاریآمد. سالها بود که س یباال م انگشتانش

 دانست

 دایپ یندیحس خوشا دنشیترک نکرده؛ اما باز هم از د شهیهم یبرا

 نکرد.

شهاب و آن اوضاع و احوال آشفته  دنیکه روز قبل باد یمثل حس درست

 دایپ

پدرش،  یذهنش برا یها یآشفتگ انیدانست چرا م ی. خودش هم نمکرد

 هیسا

 داشت، یکه داشت درونش سر برم یشود. از احساس یشهاب پررنگ م ی

  ِیگفت او م یکه م یآخر یجمله  دنیداشت.خصوصا باشن هراس

 خواهد از بند
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بودکه احساسش را قلقلک  یطنتیهمان انگشت پر ش نیرها شود. ا تعهد 

 داد یم

 ...اما

تکان داد وجلو رفت . مسخره بود. ِ دلش شور حرف زدن را داشت و  سر

 از فکر مرد

. دی به گوش محسن رس ِشیقدم ها یافتاده بود. صدا جانیبه ه یگرید

 انگار

 گرفت که گفت: اشتباه

 .میآروم باشه مر یبذار فعال همه چ_

گذاشت و سرش  یباچند لحظه مکث،جلوتر رفت .دست ؛ پشت ِ صندل النا

 یکمرا 

 کرد: خم

 بابا جونم..._

معصوم دخترجوان ثابت  یو درچشم ها دیمکث چرخ یمحسن ب سر

 ماند. النا
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 خواست بت  ِ ینچرخد. نم گاریتالشش را کرد که نگاهش سمت س تمام 

 غرور پدر

 دنیکه قولش راشکسته. چرخ اوردیب شیخواست به رو یبپاشد. نم ازهم

 دست

انگشتانش حس کرد. انگار به قلبش  انیروشن را م گاریوله شدن س او

 ناخن

 یاز اشتباهات م یلیخ یچشم رو دی.با اوردیخودش ن یبه رو دندامایکش

 ...میمثل مر بست،درست

 اش را عقب زد: یشانیپ یرو یو موها ستادیپدر ا یرو به رو النا

 بابا؟ ینشست نجایچرا ا_

 زد: یلبخند کمرنگ محسن

 دختر؟ یفضول ِ بابا شد_

 نوع عشق به باباس . هیفضول بودن دختر هم _

که از هرکجا  یلبخند ناز دخترش را دوست داشت. هنوز مثل همان دوران 

 خسته
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تاآرام  دیکش یم هیفشرد و عطر تنش را به ر یشد؛ اورا به آغوش م یم 

 شود؛

فراموش  ی را در پس محبت پدر ِشیخواست حجم غصه ها یم دلش

 کند ؛ اما

روزها دل  نیارضاء کرد. ا یشد با هر خواستن یرا نم ازیمحبت و ن کی

 ینگران

داشت ،  میکه با مر یزد اما فاصله ا یاحساس پدرانه اش پرسه م انیم

 از شیب

 یاحساس یها یآوارگ نیدانست چه زمان ا یداد. نم یآزارش م شهیهم

 تمام

 فوت کردو گفت: رونیراب قشیشود. نفس عم یم

 پنهان نکنه. ویزیکه خودش ، عشق باباشو باور کنه و چ یبه شرط_

 افتادن نگاه النا ، محسن مطمئن شد که اشتباه نکرده است.  ِنییپا با

 دست النا را
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پدر نشست ، محسن  ی. النا مقابل پادیگرفت و اوراسمت خود کش ِِ 

 بااخم گفت:

 دختر... نینش نیزم یرو_

 رام گفت:پدرش گذاشت و آ یپاها یسرش را رو النا

 یو پشتم گرمه. از چ یتو گرمه. شما هست یپا یسرده بابا ول نیزم_

 بترسم؟

کهنه  یاز بغض شینم دار او نشست. راه گلو یموها یدست محسن رو ِِ

 درحال

 شدن بود: بسته

 یرفتار م یتو دختر؟ چرا جور یمظلوم نقدریا طنتاتیش نیچرا درع_

 که یکن

 نبوده و... یوقت اشتباه چیکنم ه باور

 دو دستش گرفت و چشم بست: انیدست او را م النا

 نهیترسم ازا یهمه سال آروم بودم. همه  نیتموم اون روزا رفته بابا . ا_

 که
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 شما... شما... دوباره 

کرد. ادامه دادن سخت بود. هرچه شجاعت خرج کرده بود،حاال  مکث

 ترس و

او را بلند کرد. آرام انداخت. محسن خم شد و سر  ی، لرز به تنش م خوف

 گفت:

 النا... بگو بابا._

 آب دهانش را قورت داد و با بغض گفت: النا

اسمش  گهیخوام د یخوش نشون نده بابا. نم یبه ارسالن رو گهیلطفا د_

 تو

کردم.  یداشتم م یچه اشتباه ادیب ادمی یخوام حت یتکرار شه، نم روزامم

 بابا

 ترسم. یاشم م هی. از ساادیبدم م. بخدا از اسمشم سایتو روش وا محکم

 شد: کیمحسن به هم نزد یابروها

 کرده که ... یا ینکنه گستاخ_

 نه بابا. نه به خدا..._
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 دیکنارش نشاند. کامال به طرفش چرخ یصندل یاورا بلند کرد ورو محسن 

 و با

 :دیپرس تیجد

 ؟یپس چ_

 سکوت النا ادامه داد: با

و به ما  یتو خودت ارسالنو خواست در لفافه حرف نزن النا. واضح بگو._

 هی ؛یگفت

 ؟یحد ازش متنفر شد نی شده که در عرض سه چهار ماه تاا ِیچ دفعه

هم  د؛یترس یدست او، هم م یگرفت. از گرما یانگشتان پدر رابه باز النا

 دل گرم

 زد: یحرفش را م دی. حاال که شروع کرده بود، باشدیم

 نیرمو درموردش عوض کرد. اکه نظ دمیشن ییحرفا یروز خواستگار_

 که اهل

 میوبچگانه تصم یخواستم آن ی. نمهیبزرگ حهیو براش تفر هشرط بندی

 واسه رم،یبگ
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بده. اما... خب  حینگفتم و فقط بهش فرصت دادم برام توض یچیه نیهم 

.... 

شدم.  دیزد که کامال ازش ناام ییسو تفاهم حرفا هیبعد بخاطر  یروزا

 تو یحت

نتونستم بابا... تا  گهیکرد قانعم کنه اما خب د یسع یلیهم خ رازیش

 ... بعدنکهیا

 ... دمیفهم دمشویروز د هیبرگشتنمون...  از

. دست پدر را محکم نگه داشت و سر بلند کرد. دیکوب یبه شدت م قلبش

 شیصدا

 اما چشم از چشم پدر برنداشت و ادامه داد: دیلرز وتنش

 گرده. یخسرو دنبالم م ییدا_

اش باعث شد که النا از  یناگهان ستادنیپدر و ا ی حالت چشم ها ِرییتغ

 جا بپرد.

 نشو. یبابا... عصبان_

 سرخ گفت: ییبا چشم ها محسن
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 ؟یو نگفت یدیو د عوضی ،اونیهمون روز که به اون حال افتاد_ 

 بابغض گفت: النا

 که... دمینه به خدا... فقط شن_

 داره؟ ارتباط ارسالن با خسرو _

.  دیزد که النا ترس یمحسن آنقدر تند م ی قهیت شد. نبض شقساک النا

 رونیبا ب

دهانش گذاشت و اسم خدا را زمزمه  ی محسن از تراس ، دست رو ِرفتن

 کرد .

به سمت اتاق  د،یداخل آشپزخانه وسالن او را ند یوقرار نداشت. وقت آرام

 خواب

و  تیهمه عصبان نیشده بود و نگران به دنبال ِ عل ِت ا داریب می. مررفت

 یآشفتگ

شد و النا فقط  ای. نگاهش که به النا افتاد ؛ با تکان سر علت را جوبود

 که یبااشک
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 انیبالفاصله متوجه جر میسر تکان داد. مر د،یچشمش چک ی ازگوشه 

 شد. ِ سمت

 برگشت و محتاطانه گفت: محسن

،  یکن ی. االن هر کارمیکم آروم باش. بذار صحبت کن هیمحسن جان،_

 ممکنه

 شه. یمونیپش باعث

، هنگام  یجوان یجوابش را نداد. درست مثل همان روزها محسن

 تیعصبان

را برداشت  چشییزد. سو یم شیکرد وناگهان مثل عقرب ن یم سکوت

 که النا

 گفت: هیآمد و با گر شیپ

 النا تا عصبان _

ِِ 

 نکن بابا... یکار یهست ی جون

 جلو رفت وگفت: میمر ستاد،یکه ا محسن
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نداشته  یچیبذاره تا ترس از ه ونیمحسن من به النا گفتم باهات درم_ 

 باشه. نه

 ستیکه معلوم ن یسراغ اون جوون یبر یو بخوا یبش یتو عصبان نکهیا

 چه یرو

 شده. کیحد به النا نزد نیتاا یحساب

 گفت: یبلند و دورگه ا یبا صدا محسن

حساب و  ینامردحساب و کتاب بود؟  یرو زمگهیهمه چ یاون ب یکارا_

 کتاب

 که... داره

پرخواهش نام اورا زمزمه کرد. ِ چشم محسن به صورت سرخ و  میمر

  النا ِسیخ

حرفش را رها کند. به سمت دخترجوان رفت و شانه  یتا ادامه  افتاد

 را شیها

 : دی. ِ النا بابغض به آغوش پدر چسب گرفت
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بهشون نداشته باش بابا. نذار اون روزا تکرار شه. بذار  یتوروخدا کار_ 

 فراموش

 .میکن

 آغوشش فشار داد وگفت: انیاو رامحکم م یبا حال بد محسن

 بابا؟ یدار هیچه حال نی، پس ا یاگه فراموش کرد_

خوام  ی. نمیخوام باهاشون روبرو ش یترسم. نم یشدنت م یاز عصبان_

 ادمی

 خوام... ی. نمیشد تیبخاطر ِ من چقدر اذ ادیب

 وگفت: دیسراو را بوس محسن

 ینم فتهیب نیزم یتارمو از سرت کم شه بابا جان. نعشمم رو هی ذارمینم_

 ذارم .

 یادیسر بلند کرد و به صورت کبود پدر نگاه کرد. ِ معلوم بود فشار ز النا

 را تحمل

 را پاک کرد و گفت: شیکند که هوار نکشد. با پشت دست اشک ها یم
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 تتویخوام حما یخداروشکرکردم که حواست بهم بوده بابا. نم شهیهم_ 

 چیه

 ازدست بدم. وقت

 .... الاله اال اله... یاون پسره _

 چیاز دست ه یکار چیشه. ه کینذار بهت نزد گهیبابا توروخدا. فقط د_

 کس

 کنه. ینم تمیکس اذ چیه ،ی. اگه تو مراقبم باشادیبرنم

 دنیمرد و باد یمقابل چشم ها یکه روز یحس بلند مردانه و پدرانه ا آن

 لباس

و سالمت ماندن  دنیبا قد کش خت،حاالیدخترکش فرو ر یتکه پاره  یها

 روح

 یهمان کودک باز رو وجسم

 ِِپ

 النا نکهیآرامش کرد.ا نیغرور بنا شده بود. هم ی

 است . سالم است. آرام
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 :دیاش را بوس یشانیشد وپ خم 

 . باشه...زمیباشه عز_

 امروز خونه بمون.پس _

 النا..._

 نرو. رونیب تیعصبان نیکنم بابا. باا یخواهش م_

 محسن ، سر خم کرد و مظلومانه تکرار کرد: باسکوت

 باشه باباجونم؟_

تواند  یو دل دخترک قرص شد که م دیاو را محکم به آغوش کش محسن

 یسد

 بکشد... یلعنت یآن گذشته  مقابل

گذاشت . نگاه محسن به طرفش  زیم یرا رو کیو ظرف ِ ک یچا یفنجا

 برگشت.

 لبخند زد و گفت: میمر

تازه درست کردم. ِ مطمئنم به خاطر طعم قهوه اش خوشت  کشویک_

 .ادیم
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 گفت: یبرخالف نگاه ِ طوفان زده و پر آشوبش ، بالحن آرام محسن 

 نباشه؟ یوعال یآماده کن یزیتو چ شهیمگه م_

 و گفت: دیکش یقینفس عم میمر

 .یذره آرومتر هیخوشحالم _

 کناررفت و به مبل اشاره کرد: محسن

 .میمر نیبش_

 کنارش نشست و دست محسن دور شانه اش حلقه  ِیحرف چیه یب میمر

 شد.

 یروزها نیا یآغوش همسرش و سرد یزن بسته شد. از گرم یها چشم

 خودش

داد،شرم کرد. کاش  یکه در ذهنش جوالن م ی. از افکاردیکش خجالت

 شد یم

 نقدریرا ا شیروزها نیا یایمانداما آتش گذشته ،دن یم یخبر یدرب

 یسردنم
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 از  ِدیکه شا ییروزها و لحظه ها ولذت ها ی. دلش تنگ شده بود. براکرد 

 سر

کند. سرش  یشد تا زندگ یبهانه ا بت،یبعد از آن همه مص ینبود ول عشق

 یرا رو

 او گذاشت و آرام گفت: کتف

 گذشته تکرار شه یترسه که روزا یمحسن. مالنا رو درک کن _

ِِ 

 دوست گهی. د تلخ

 .نهیتورو، تو اون حال بب نداره

 و گفت: دیکش یقینفس عم محسن

سر بچه ام آورد اون کثافت!  ییچه بال یدی. دمیمر یدیو د یتوکه بود_

 بخاطر

 غفلت، کممونده بود که... چندساعت

 سربلند کردو گفت: عیسر میمر
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 شدیمحسن. اگه اون اتفاق دوباره تکرار م میدیکه فهم بازم خداروشکر_ 

 دی، شا

. میدوستمون داشت که بزنگاه متوجه شد یلیداشت. خدا خ یبدتر تبعات

 پس با

 هم خودتو و هم النا رو عذاب نده. تکرارش

 اونگاه کرد: یسرخم کرد و به چشم ها محسن

رفته. اگه  ادمی  تموم اون روزا بخاطر ِ وجود توبود که گذشت. فکر نکن ِ_

 ، یتونبود

 .میکه االن هست شدینم ینیسرنوشت من والنا ا دیشا

 کرد. نگاهش رنگ شرم گرفت و ادامه داد: مکث

 ازهمه. شتریهمه عوض شدن و حال تو ب میبرگشت یاز وقت_

تکان خورد ، خواست خودش را عقب بکشد که محسن نگهش  می مر ِقلب

 داشت:

صدات کنم.  میخواد مر یدلم نم گهیشدم که د زاریاز او شهر ب یاونقدر_

 دلم
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ته  خوادی. دلم م نمیگذشته رو بب ی هیکنم سا ینگات م یوقت خوادینم 

 اون قصه

 تموم شه . یا گهید جور

 :دیچک میاشک مر قطره

 ...یبراتون کم نذارم محسن. ول یزیکردم چ یسع_

بود. هنوز بغض ِ از  نی. دلم سنگمیاون روزو فراموش کن مر یحرفا_

 دست دادن

 بچه باهامه . اون

 من مقصر نبودم. باورکن... ِ به جون بچه ها اتفاق بود._

 چشم بست وسر تکان داد: محسن

 یباعث شده که از شدت ناراحت نمیدونم ... هم یزم،میدونم عز یم_

 نتونم

 .خوامیحرفامو بزنم. بابت اون روز عذر م درست

 گفت: یو با حال خاص صورت او گذاشت یرو دست
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و  ی. بخاطر زندگمیباهام بدتا کرد و تا مرز جنون رفتم مر یبار زندگ هی_ 

 بچه

بشه  یاون صندوقچه رو بنداز دور. بذار تموم گذشته همون قصه ا هامون

 که

 نوشته شده. یسخت باتمام

 ...هیمحسن ، سا_

 لبش نشست: یاو رو انگشت

 اجیکنم . من االن بهت احت یفراموششون کن.همه اشونو... خواهش م_

 ...اشی.بدون اون گذشته، بدون نام ونشوندارم

 شد: ریسراز میمر یاشکها

 .سیننو گهیاون قصه رو د_

 و خودت ادامه بده. شیباق_

 معترض زمزمه کرد: میمر

 تونم... یرحم نباش . من نم یب نقدریا_
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 خوامیم اما ازامروز ،یبارها اعتراف کردم که دوستت دارم وباور نکرد_ 

 خودخواه

 .میتونم تحمل کنم مر یارس و نم ی هیسا گهی. دباشم

 ی. محسن فراموشدیاو چسب ی نهیبه س میبسته وپراشک مر یچشمها

 مطلق

کرده بود.  دایتازه از عشق پ ینشان کی م،یخواست و مر یرا م گذشته

 و دنیند

 نبود... گریشهاب ساده نبود ... د یبستن به رو چشم

کرد. در اتاق را  یگرفت. بغض داشت خفه اش م شیر گلو ِیدست ز النا

 صدایب

شناخت.  ینام را م نیشد. ارس... ا ریهم گذاشت و اشکش سراز یرو

 خوب هم

 یپدرش سوخت. نم ییمادرش و تنها تیمظلوم یشناخت. دلش برا یم

 دانست



 

719 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 نیها از سر گذرانده است اما ا م،چهیمر بیپرفراز ونش یگذشته  دران 

 خواهش

، کار  یاز زندگ یمیمحض بود. ِ فراموش کردن ن یهم خودخواه پدر

 یراحت

 .نبود

کرد،آرام باشد. آنقدر  ی. چشم بست وسعدیسمت تخت رفت ودراز کش به

 آرام

دودستش  انیرام ایتواند دن یم ردیبگ ادیکرده بود تا  نیرا تمر بودن

 و ردیبگ

 میر مرفرضش کند. آنقد فیاش ضع یتواندبخاطر کودک ینم یکس

 درگوشش

دست به  کی یبود تا باورکرد زن بودن و پاک بودن را آلودگ خوانده

 یکثافت نم

ونفسش را قطع  اتی شاه رگ ح ِدینبا فینگاه کث کی. که بخاطر کشد

 دیکند . با
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. به صرف دیخط بطالن کش "زن" بودن ِ"فهیضع"جمله ونسبت نیا یرو 

 فیظر

را  ی. مردانگستین تیبه زور بازو و جنس یبود. مردانگ فیضع دینبا بودن

 ییجا

وخم نشدند.  دندیبه دوش کش یمردانگ فشانیدادند که زنها باتن ضع ادی

 قصه

 دست  ِریاش و ز یگفت، آن قدر تکرار شد تا النا درکودک میکه مر ییها

 ینامرد

 یم ادی ایکند . نفس بکشد. کاش دن یدفن نشود. تا امروز زندگ گیج

 گرفت که

 نیاست. به هم اتیلذت ندارد. ِ زن از جنس ِ خود ح یبرا یفقط تن زن

 خاطر است

پوشش و بند و  کیفقط با نکهیباشد. نه ا ینجابتش مثال زدن دیبا که

 تبصره
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 رینگاه ودست ز کی یکه نه با آلودگ یحکم صادر شود. نجابت شیبرا 

 یسوال م

 شود... یم نیمحدود تضم یپارچه  کیو نه با  رود

 مامان؟ یجان.خواب النا_

 چشم باز کرد و سر چرخاند: میمر یباصدا

 ...دارمینه مامانم... ب_

 .ی. پاشو بخور تاضعف نکردیآوردم. صبحانه نخورد ییوچا کیبرات ک_

 نشست و دست اورا گرفت: النا

 مامان. دمیبابا رو شن یحرفا_

انداخت و  ریحرف نگاهش کرد.النا با خجالت ، سر به ز یب میمر

 کرد. یواهعذرخ

 او را نوازش کرد: یو موها دیکش یآه میمر

 نداره. یاشکال_

 سربلند کرد وگفت: النا
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 مامان؟ یچرا باهاش مخالفت نکرد_ 

 دخترجوان نگاه کرد و اعتراف کرد: یبه چشم ها میمر

 خوام آزارش بدم. یچون دوسش دارم. نم_

 خودته یاما... گذشته _

ِِ 

 .رهیبگ میتونه برات تصم ینم یمال . کس تو

 .یا گهیخودمه النا. نه کس د میتصم نیا_

 اون صندوقچه رو ... یخوایواقعا م یعنی_

  حرف او گفت: ِانیم میمر

 کنم. یحرفشم نزن النا. چون به بابات قول دادم فراموش کنم و م گهید_

 گفت: یبا مکث کوتاه میسکوت کرد.مر النا

 شرکت امروز؟ یبر یخواست ینم_

زنگ زدم که جواب  وامیحالم برم. اعصابم خورد بود. به ش نینتونستم باا_

 نداد.
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 .رمیم گهیساعت د هیبشه تا اگه 

هم بذارم که  کیک نی؛ بگو برات ازا یشد یخب. اگه رفتن یلیخ_

 .تازه است.یببر

که تلفن النا زنگ خورد.  دیبالبخند وتشکر ، صورت مهربان اورا بوس النا

  دن ِیباد

 گرفت و گفت: شهاب لبش را گاز اسم

بداخالق بود.جرات نکردم به  یلیروزا خ نیاالنه که شستشوم بده. ا_

 خودش

 .امیبزنم وبگم نم زنگ

 :دیپرس یبا کنجکاو میمر

 ؟یک_

 حواس گفت: یب والنا

 شهاب..._

دلش را جا گذاشت  میپاره شد. النا که تماس را برقرار کردمر میدل مر بند

 یو رو
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 یرفت. بغض کمر به قتلش بسته بود... کاش م رونیجسمش ب یپا 

 توانست

 کند... مقاومت

 .ریارجمند.صبحتون بخ یسالم آقا_

 ؟یومدیسالم خانم روشن. ممنون. چرا شما امروز ن_

 گفت: یبا شرمندگ النا

ساعت  کیاومد و نتونستم هم خبر بدم. تا  شیپ یمشکل هی.خوامیعذر م_

 گهید

 رسونم. یم خودمو

 افتاده؟ یاتفاق_

 بود. یمساله خانوادگ هینه . اصال! _

 و گفت: ردیاش را بگ یکرد مقابل کنجکاو یسع شهاب

مهمه. با من تماس  یلیکه خ هیامروز تو شرکت معراج جلسه ا قتشیحق_

 گرفتن
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. میمعراج یمجموعه  ریکه ما ز دیدون یحتما با مترجم شرکت برم. م که 

 انگار

خبر  شیساعت پ کیمتاسفانه من تابشن و یکارمندا همه معرف دیبا

 نداشتم.

 نشست و گفت: عیسر النا

 که مشکل ساز شدم. دیارجمند.ببخش یافتم آقا یاالن راه م نیمن هم_

 مقابل گهیربع د کی، من تا  ستیکنه ومشکل ساز ن ینم یاگه برات فرق_

 دنبالت. امی. خودم ممنزلتونم

زمان را ازدست بدهند فقط تشکر کرد و تماس  دیدانست نبا یچون م النا

 را قطع

بود انداخت و  شانیپر یبه چهره اش که کم یبلند شد. نگاه عی. سرکرد

 سر تکان

و کرم را برداشت.  دیکش رونیرا ب زشیم ی. انگار شانس نداشت. کشوداد

 کی

 شد... یروز نم روز،هزار
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 به چهره اش ی، نگاه یجاکفش ی نهیرا به پا کرد و مقابل آ شیها کفش 

صورتش  یو رو رونیاز مقنعه ب یطبق معمول کم شی. موهاانداخت

 بود. ختهیر

 میو مر ستادیکرد. ا شیصدا میاز ظاهرش ،در را باز کرد که مر تیرضا با

 به او

 گفت: یرا دستش داد و با مهربان یلونی. نادیرس

 .دیبخور ییعصرونه با چا نویتابستون بلنده. ا یروزا_

 میو تشکر کرد. محسن ، پشت سر مر دیاو را بوس یلبخند زد. گونه  النا

 آمد و

 :گفت

 رم. ینم رونی راه نرو. منم امروز ب ِنیبردار بابا. با ماش چوییسو_

 و گفت: دیصورتش کش یدست گوشه  النا

 ارجمند اومده دنبالم. یرم. ِ خود آقا ین راه نم ِیراستش با ماش_

داد  حیموضوع را توض عیمحسن به هم ، النا سر ی شدن ابروها ِکینزد با

 و
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 ، پرت شد. میمر یمردمک چشم ها یاز لرزش لحظه ا حواسش 

 یدنبالم. اشکال ادیم نجایگفت از هم م،یمعطل نش شتریب نکهیواسه ا_

 داره بابا؟

 تکان داد وگفت: یسر محسن

 .رونیب امی،نه! فقط صبر کن منم ب یگ یکه تو م یاوصاف نیبا ا_

 یسع مینگاه کرد . مر میمحسن رفت ، به مر یتعجب کرد. وقت یکم النا

 کرد ،

 بزند . آرام گفت: لبخند

 دایناخواسته پ ینیبدب هیکه ارسالن کرده ، االن نسبت به همه  یبا کار_

 کرده.

 شد و آرام گفت: نیالنا ته نش یدر چشمها غم

 دوباره شروع نشه مامان؟_

 :دیصورت او کش یسرباال انداخت و دست رو میمر

 یتونست یفرق کرده واال امروز نم یلینه قربونت برم. بابات با اون موقع خ_

 به



 

728 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 .یرفتنش بش رونیوجه مانع ب چیه 

. با دیدرست بگو میبود که مر دواریفرستاد. ام رونیرا ب قشینفس عم النا

 آمدن

 رونی، به ب شیمهازد تا دل غمزده اش از چش یلبخند عی، سر محسن

 سر نکشد.

 وگفت: ستادیعقب ا یشود. النا کم دیپدر تشد تیخواست حساس ینم

 ؟یایمامان نم_

با عقل ومنطق ، محکم مقابل  د،یکش یکه هوار م یبرخالف قلب میمر

 دهان

 را گرفت و گفت: احساسش

 .دی. سالم برسونزمینه عز_

کنار رفت.  میمر یکرد ودر بسته شد. انگار نقاب از چهره  یخداحافظ النا

 دست

اش چنگ زد. ِ خودش را سمت پنجره  قهیکرد. به  خیبه شدت  شیوپا

 .دیکش
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خانه پارک شده بود. بغض و حسرت آتشش زد.  کینزد یدیسف نیماش 

 اگر

همه شباهت به  نیرفت، پس ا نینبود؟ اگر آن بچه واقعا از ب ایآر شهاب،

 چه

 شهاب قطعا پسر آمنه نبود ،  ِ ؟ینسبت خون کی بود؟ فقط بخاطر  ِلیدل

 یفقط م

 .آرش! ...ستادیمرتبه قلبش ا کیآرش و...  ماند

آمد.  شیارس مقابل چشم ها دیرش یشد. قد وباال ادهیپ نیاز ماش شهاب

 پرده

 دستش افتاد. مر از

ِِ 

 فاجعه نی پسر آرش به کوبش افتاده بود؟ نه. ا ِیبرا می دل

 . محال بود...بود

 یم دی. بادیخشک یسستش کنار مبل تا شد. نگاهش به گوشه ا یپاها

 .دیفهم
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 ، طناب  ِدهایترد نیاگر کنار رفتن ِ ا یآورد . حت یراز سر در م نیاز ا دیبا 

 از یدار

 ساخت... ی بغض تازه م ِکی جنس

*** 

 ، دست مرد را فشرد و مودبانه گفت: شهاب

 مجددتون خوشحال شدم. داری. از دنیلطف کرد_

 لبخند زد: محسن

اما  د،یدیکه زحمت کش دیکنم چون دخترم گفت عجله دار یتعارف نم_

 دنبال

 النا آشنا بشم. یبا همکارا شتریهستم که ب یفرصت

 اش لبخند زد و گفت: یبرخالف حس درون شهاب

 نشه. ریکه د میحتما. با اجازه اتون زودتر بر_

 اشاره کرد و گفت: نیبه ماش محسن

 .دییکنم. بفرما یخواهش م_
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پدرش تکان داد و داخل  یبرا یکرد والنا دست یتشکر و خداحافظ شهاب 

 نیماش

 چیی، داخل خانه شد. شهاب سو نی. ِ محسن زودتر از حرکت ماشنشست

 را

 به النا کرد: یو نگاه چرخاند

 مراقبته. یلیپدرت خ_

 به خرج داد وگفت: استیس النا

 .دهیجوابتونو بهتر م د،یبگ ایمقابل آر نویا_

 ینم یمعن د،لبخندیکه النا د یزیتکان خورد اما چ یشهاب کم یها لب

 داد.

نزد. نگاهش را  یکرد، اما حرف دایپ یبود. ناخوداگاه حس بد پوزخند

 گرفت و به

 یمرد در نظر اول ، ساده و قابل نفوذ به نظر م نیچشم دوخت. ا رونیب

 د،امایرس
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آورد. دوست  یدر نم شیداشت. سر از واکنش ها یبیاحساس عج حاال 

 نداشت

به مقصد  دنیفکرش را مشغول کند ، اما دست خودش نبود. تا رس که

 سکوت

را در  نیشد و ماش یبرج تجار نگیبرقرار بود. شهاب وارد پارک نشانیب

 قسمت

 پارک کرد. النا آرام گفت: یمناسب

 ماش لونینا نینداره ا یاشکال_

ِِ 

 بمونه؟ نی داخل

 ست؟یمدارک ن_

 .هینه. خوراک_

 ؟یگردش علم یمگه اومد ؟یخوراک_

 النا برخورد و نگاهش کرد: به
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 ضعف نکردنه عصر خودم وهمکارامه. حاال شما  ِیمادرم برا یدل نگران_ 

 دوست

 .هیک خونگ ِیک هی. کین کیپ ایاسمشو بذار اردو  یدار

ت غبار دلش را کنار زد و با لبخند .النا به همان سرعدیشهاب باال پر یابرو

 گفت:

 شه؟ی. حاال چقدر از حقوقم کم مرسهیبداخالق نم یاما به رووسا_

تابستان تب کرد. ِ تب ولرز  یاز گرما ایدلش تکان خورد  دینفهم شهاب

 احساس

دخترک گرفت. در دل  یچشم ها طنتیبود. نگاهش را از ش ،خطرناک

 به یلعنت

  خود النا جواب داد: ِی وهیفرستاد و به ش لیریام

 ک _

ِِ 

با من دوئل راه ننداز  گهیگم که د یک مامان پزتون م ِیاز خوردن  بعد

 دختر
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 .خانم 

شانه اش انداخت و  یرا کج رو فشیشد. ک ادهیوپ دیصدا خند یب النا

 کنار شهاب

 سمت ِ آسانسور رفت: به

هم اومد وبرامون ناهار آورد.البته گفتم اگه  روزی، د یجاتون خال_

 سمونییر

 کنه . خمونیممکنه توب بفهمه

 آسانسور را زد و اخم کرد: یدکمه  شهاب

 !یش سییروز ر هی خوادیدلت م یلیفکر کنم خ_

 ندارم. یفانتز نیاصال چن دیکنم؟ باور کن یکه به شما امر و نه_

 ؟یسوال ببر ریمنو ز تیریمد یخوایم_

 یموفق نم نیبدون دیبا یکن خیمنو توب یشما امروز هوس کرداگه _

  جناب ِنیش

 خی. برعکس توبنیستیاصال اهل باج دادن ن دمیفهم روزی. چون د ارجمند

 کردن.
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نگاهش را عوض  رینگه داشت و مس شیخنده اش را پشت لبها شهاب 

 کرد.

 گرفت که کارشو درست انجام بده. یدوستتون تذکر م دیبا_

و پسر عمه  نیحق رو هم ادا کرد دمیجواب نداره.چون دحرف حق _

 شتریاتون ب

 شد. خیتر توب وواضح

دست  انیرا م فشیو بندک دیاو نگاه کرد. النا خند یبه چشم ها شهاب

 شیها

 :فشرد

 .دیببخش_

 ؟ ویچ_

 .سییر بتونویسوال بردن نا ریز_

سمت او خم شدو انگشتش مقابل ِ صورت النا تکان خورد  یشهاب کم سر

: 

 .سییبگو ر گهیبار د هیامروز نصف حقوقتوکم کنم ؛ یخوایاگه م_
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را به هم چسباند که نخندد، اما نتوانست مانع کش  شیبه زور لب ها النا 

 آمدن

و  لیریشود تا حواس او را پرت کند. ام شیبایخوش رنگ وز یها لب

 حرف

را لعنت کند و چشم  طانیزد تا ش یم پوریشهاب شدر ذهن  شیها

 وسرش را

برد و  شیاراده دست پ یالنا افتاد و ب یرها یبکشد.نگاهش به موها پس

 آرام

 او زد وگفت: یاشاره اش را به موها انگشت

 کم موهاتو ببر تو مقنعه. هیلطفا _

جمع کردن  ینثار خود کرد وبرا ییجاخورد.شهاب بالفاصله ناسزا النا

 افتضاحش

 زد: یلبخند

 کنه. یکم فرق م هی نجایا یفضا_
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به  دنیکه رس ییرفت و همزمان با اعالم صدا شیالنا سمت موها دست 

 مقصد را

به چشم  اریاخت ی. نگاهش بدیچیدر ذهنش پ ییکرد ، صداها یم اعالم

 یها

برود.  رونیبود که در باز شد و او بالبخند تعارف کرد النا ب دهیچسب شهاب

 النا

رفت.شهاب چشم بست و نفس حبس  رونیانداخت و ب نییراپا سرش

 شده اش

 گفت: رلبیفرستاد،ز رونیراب

 ...ریخدالعنتت کنه ام_

 :دیبه سمتش برگشت و متعجب پرس النا

 ن؟یگفت یزیچ_

 به دست چپ اشاره کرد و گفت: شهاب

 .میسمت بر نیازا دیگفتم با_
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کرد.  یحلقه اش ثابت ماند. احساس خفگ یرا افتاد اما نگاه شهاب رو النا 

 انگار

است.  شیبند تعهد هنوز به پا نیکه ا دیبرسرش کوب یبا باتوم برق یکس

 اسم

 تا احساس گناه تنش را ک ِر خت کند.  ِ دیچیدورش پ یمثل گردباد لدای

 بامکثش

 سست ستادیا النا

ِِ 

 تا دیشهاب فورا راه افتاد و دل خودش را شماتت کرد. با اما

نتوانست  یداشت . ول یبندتعهد را محکم نگه م نیبود ا لدایکه اسم  یوقت

 نیا

 کند. خال لیرا به دلش تحم مساله

ِِ 

 پر شود. ِ دل یممکن بود با هرنگاه ی دل
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خواست  یبود که م یریشدن به مس دهیشهاب درحال کش فیبالتکل 

 برخالفش

 ..بدود

کرد حواسش را جمع  یکه انجام شد، سع یطول جلسه و مصاحبه ا در

 نیکند و ا

محکم زد تا  ین ْفسش ، افسار َیتالش را به باد ندهد. به دهانه  همه

 محکم

 با دخترک

ِِ 

 یگوشینگاه و باز کی. جوان هجده،نوزده ساله نبود که با ستدی مقابل

جلسه تمام شد، مسوول  یا وا دهد. وقتالن یبایز یو چشم ها دلش

 تیریومد

گفت.  دیشرکت ازهمه بابت حضورشان تشکر کرد و خسته نباش یداخل

 یادآوری
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 شرفتیشود تا نوع پ یبرگذار م یی، جلسه ها کباریکه هرچندماه  کرد 

 شرکت ها

 پررنگ بود. ارینقش مترجم ها ، بس نیب نیشود و درا یبررس

 ریز شیآمد و درحال فرو کردن موها رونیهم گام با شهاب از سالن ب النا

 مقنعه

 :گفت

. چقدر نکته سنج هیآدما و شرکت کار سخت نی واقعا جذب اعتماد ا ِ_

 وحساسن.

 زد وگفت: یکالفه بود ، اما به در شوخ یکم نکهیبا ا شهاب

 کن. فیبعدا واسه دوستتم تعر نارویا_

 جمع کرد و گفت: یچهره اش را با حالت بامزه ا النا

 که... میبد اخالق دار سییر هی_

 و سر خم کرد: دینگاه شهاب خند با

 .دیببخش_

 تکان داد و گفت: یسر شهاب
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 .ستین فتونیحر ی از دست شما خانما. کس ِ_ 

 استفاده را برد و گفت: تینها تیاز موقع النا

 هم خوبه، بعد بشنوه ممکنه ناراحت بشه. یلیخانمتون خ_

شد  دهیطرح لبخندش کش یرو ی حالت نگاه ِ شهاب مثل پاک کن ِرییتغ

 . النا نگاه

 و شهاب آرام گفت: برگرداند

 برسه. لدایاز طرف من به گوش  یندیموضوع خوشا گهیکنم د یفکر نم_

. انگار  بهت زده نگاهش کرد. دلش به تکاپو افتاد تا او ادامه دهد النا

 منتظر بهانه

بود تا سد محکم دلش را بشکند ، اما سکوت شهاب به احساسش  یا

 یدهن کج

 ی گفتن عقلش کم آورد و سوال ِسیو قلقلک قلبش هم مقابل ه کرد

 . بهدینپرس

رفتند . حواس النا پرت بود و در آسانسور که باز شد  یآسانسور م سمت

، 
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برود  نیمحکمش باعث شد تعادلش از ب یآمد و با تنه  رونیب یشخص 

 یوسکندر

اورا گرفت و نگهش داشت. مرد جوان که با النا  ی. شهاب فورا بازوبخورد

 برخورد

 آمد وگفت: شیپ عیبود، سر کرده

 یزیخانم. عجله داشتم ومتوجه شما نشدم. پاتون که چ خوامیعذر م_

 نشد؟

پاشنه  شیکفش ها بود واال اگر دهیشانس آورد که کفش اسپرت پوش النا

 دار

 چیپ یکم شیپا نحالیآمد. باا یم شیسر پا یینبود چه بال بود،معلوم

 خورد

 زد و به مرد جوان نگاه کرد: یزورک یکرد. لبخند یم یناراحت واحساس

 نشد. یزینداره آقا.چ یاشکال_

 دیدو شیپ یانسالیبزند که مرد م یزد و خواست حرف یجوان لبخند مرد

 و گفت:
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 شدن. یشما؟ مهندس عصبان ییخان، جلسه تموم شد.کجامعراج _ 

تکان  ی شدن ِ نگاه شهاب، النا هم کنجکاو شد. مرد جوان سر ِقیدق با

 داد وگفت:

 .امیکردم. االن م رید شهیمثل هم_

 گفت: یبا کنجکاو شهاب

 د؟ییشما ی مهندس معراج واحد ِ_

 شیباز شد. دست پ یشهاب کم یکرد.چهره  دییجوان لبخند زد و تا مرد

 برد و

 :گفت

 شرکت. یمجموعه ها ریاز ز یکیارجمند هستم. _

  دست شهاب را فشرد وگفت: ِمعراج

که من ازدست  یدر جلسه ا دیخوشبختم جناب ارجمند.شما هم با_

 دادم حضور

 شد. ری. متاسفم ددیباش داشته

 .ی. انشاال جلسات بعدمیمالقاتتون کن ینجوریبود تاا اریبخت _
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 گفت: ییبا خوشرو اجمعر 

 حتما._

 به النا افزود: ورو

 بازم بابت برخورد متاسفم خانم._

 تکان داد و معراج به خاطر عجله اش ، زودتر رفت. وارد آسانسور یسر النا

 :دیبه النا نگاه کرد و پرس شدند،شهاب

 نشد؟ یزیپات چ_

 بود و گفت: ریدرگ شیباز با موها النا

 آقا چرا هم اسم  ِنی. اشهی.خوب مستیدرد گرفت که مهم ن یکم هی_

 شرکت

 بود؟

 شرکت. یگذار اصل هی. سرماهی پسر ِ بزرگ ِ جناب واحد ِ_
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 النا گرد شد: یها چشم 

 پس چقدر خوش برخورد بود._

 خنده اش گرفت: شهاب

 چرا نباشه؟_

 یی.الاقل اوناشترهیکم غرورشون ب هیپولدار ،  یلیخ یدونم. آدما ینم_

 که من

 .یالملل نیکه ثروتشون ب نایبودن. ا ینجوریبرخورد داشتم ا باهاشون

 مهمه؟ یلیپول برات خ_

 نگاهش کرد وگفت: النا

به دست  یپولدار بودن مهم باشه،برام مهمه که از چه راه نکهیازا شتریب_

 .ادیب

 را کنار زد و گفت: دیترد شهاب

 !یقصد ازدواج داشت یبا ارسالن نام دمیشن_

 با تعجب نگاهش کرد و شهاب با لبخند گفت: النا
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 داره؟ ی. اشکالدمیبعد از اون حادثه فهم رازیتوش_ 

 نیبدهد. به سمت ماش ی.النا نتواسنت جوابدیرس نگیبه پارک آسانسور

 رفتند وبه

 نشستن ، النا مقنعه اش را رها کرد و گفت: محض

 .سییر دینبود که شما به من تذکر داد یاونقدر هم اسالم نجایا طیمح_

 زد و به او نگاه کرد: یپلک شهاب

نه به  د،یبشناس تیبنده رو داخل شرکت به رسم استیالنا خانم... ر_

 نکهیمحض ا

 .میذار یم رونی، پاب یکار طیمح از

 گفت: یبا تخس النا

 .دینکن خیچشم. شما فقط توب_

 و گفت: دیش را جورا روشن کرد. النا لب نیو ماش دیخند شهاب

 د؟یشناس ینکنه ارسالنو شما هم م_

 چشم نگاهش کرد وگفت: یاز گوشه  شهاب
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 محض اون  ِیشناسم ول یشناختمش.البته االنم نم ینم یلیخ شبیتاد_ 

 موضوع

 یاتون تا نامزد ارتباط و نوع درامد برام جالب شد که چطور یپولدار

 رفته. شیپ

 و گفت: دیکش رونیب هیموضوع را از حاش یرودرواس یب النا

 اد؟یو پول درآوردن خوشت م ختنیشما هم از ورق ر_

 زد: یجا خورد و نگاهش کرد.النا لبخند تلخ شهاب

 چرا ؟_

 اخم کرد: شهاب

 چرا؟ یچ_

 پول در آوردن لذت داره؟ نیواقعا ا_

 ؟یکن یقضاوت م ینجوریهم شهیهم_

به  قیدق نقدریا یوقت یشنوم ول یطرف مقابلمو م یحرفا شهینه! هم_

 علت

 .دیخبر دار زایچ یلیاز خ یعنید،یکن یما اشاره م ییجدا
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دست  شبید یکه اتفاق ییوورقه ها زیهمون م یاطالعاتم اندازه _ 

 .دمیارسالن د

 مختلف مثل  قیبه طر گرانید یکه از زندگ ستمین کاری. اونقدرم بنیهم

 ی ارتباط

 خانمروشن. ارمیام با دوستش سر درب پسرعمه

 و گفت: دیلبش را گز النا

 نداشتم شهاب خان. یمنظور_

 تشانینشست تا بعد از محرم لدایکه با یروز اول ادیخورد.  یتکان شهاب

 یکم

اراده  ی. به النا نگاه کرد و بدیتر نشن مانهیکند هم شهاب را صم صحبت

 لبخند

 :زد

 .ینکن یدونم. منم گفتم فکر اشتباه یم_

 شد: رهیآب دهانش را قورت داد وبه روبرو خ النا



 

750 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

خب  یول میباهم آشنا شد یمعمول یلیدوستم بود وخ ییارسالن پسردا_ 

 زود

که خدا دوستم داشت  ییاما ازاونجا م،یکرد ارتباط کردن  یبه جد میتصم

 ، با

 موضوع از ازدواج منصرف شدم. نیا دنیفهم

 قبول کرد؟ یسادگ نیبه هم_

 خودشو داره. تیشخص شونیتموم شد. ا یاز نظر من همه چ_

 اراده اعتراف کرد: یب شهاب

 ؟یدونست یمحکمت خاصه النا. م تیشخص_

وجود آمد. با نگاه  هیحرف شهاب  نیشد باا یزده م دیکه با یجرقه ا آن

 میمستق

 :دیرا دزد شی، چشم ها النا

 نداشتم. ی. منظورشهیم تیمیصم جادیرفتار خودت باعث ا_

آن فشار کشته شود.  انیم جانشیرا درهم فشرد،بلکه ه شیدست ها النا

 به راه
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 زدو با لبخند گفت: یگرید 

 داره؟ یخب چه اشکال_

 ؟یچ_

 و کارمند دوست باشن؟ سییر نکهیا_

 و با لبخند گفت: ستادیپشت چراغ قرمز ا شهاب

هم آزاردهنده  یکار ی رهیاز دا رونی. منتها ممکنه ترکشش بیچیه_

 شه.

 سرباال انداخت و گفت: النا

حساب کرد تا  تونیدوست یرو شهی. میهست ی. شما آدم مهربونشهینم_

 باعث

 سواستفاده بشه. یکل

خواست کف دستش را مقابل او باز کند و دستش را  یدلش م شهاب

 محکم

داشت اما با سبزشدن چراغ وبوق  ازیجنس ن نیاز ا یا ارتباط . به بفشارد

 نیماش
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 پشت سر ،نگاه گرفت وگفت: یها 

 روز به ضررت تموم شه. هیخوبه اماممکنه  یلیخ تیصاف وسادگ_

 یرو پا یکنه جناب ارجمند. سادگ میتونم حفظ حر یکه م نهیمهم ا_

 یبچگ

 .نینذار

 لدایمقابل  یدختر درست نقطه  نینگاهش کرد والنا لبخند زد. ا شهاب

 بود و

خبر بود که در  یک بباعث هراسش شد. از احساس دختر نیهم

 کشمکش حس

مرد کم آورد و فقط خواست از آن حالت  نیبه ا یکیو نزد یکنجکاو و

 رها یرسم

 ...شود

**** 

پرت کرد.  یو گوشه ا دیکش رونیرا ازتن ب راهنشیهوا پ یاز گرما کالفه

 لی ریام
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 :گفت 

 ؟یبا عمه ات چرا قهر کرد_

 فوت کرد: رونیو نفسش را ب دیآب را الجرعه سر کش وانیل شهاب

 .رینکن ام جایدورتر باشم، بهتره. اصرار ب یهرچ_

 را باال گرفت و گفت: شیدست ها ریام

مامان گفت  یول ؛یدیدونستم راه نم یکنم . م یخب. اصرار نم یلیخ_

 یجور هی

 .یایکنم که ب تیراض

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ شهاب

 هیباز قراره  امیندارم؛ بدستت درد نکنه. قصد دلخور کردن عمه رو هم _

 یسر

 تکرار شه. دیبشنوم که نبا ییحرفا

 گفت: طنتیبا ش ریام

که  ی. از روزیستادیمسائل ا یبعض یمحکم جلو یلیها ؛ خ یتازگ_

 مامان
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تو برجکش، بد جور  یو زد دهیکش شیرو باهات پ لدایبحث  دوباره 

 یمقاومت م

 ه؟ی. قصه چیکن

 تکان داد وگفت: یسر شهاب

 تموم شه. خوامی. تهشه. آخرشه. چون واقعا مستیقصه ن_

 تر هم ادامه داد: آرام

 هم دادگاهه. گهید یشنبه _

 نگاه کرد و سر تکان داد: لی ریام به

 نشده. رتریتا د گهیبرو د_

 .ستین یچاره ا یول زنهیمنم واسه رفتن لنگ م ی جون شهاب ، پا ِ_

 شب برگرد. یدونم. برو و اگه خواست یم_

خواد زنگ بزنه. امشب و  یمونه و من نباشم ؛ مامان دائم م یم عمه ام_

 یم

 .امیوباز فردا م مونم
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مبل ولو  یکرد. شهاب در رابست و رو یبا او دست داد و خداحافظ سپس 

 شد.

که گذشت ، فکر کرد. ذهنش همه  ییبرد و به روزها شیموها انیم دست

 را زیچ

 یکه با النا به شرکت رفت. باق یو روز دیرس شیماه پ کیکرد تا به  مرور

 مانده

که درونش  یازیکالمش و ن یالنا و سادگ شنهادیروز دائم در فکر بود. پ ی

 به

تر و راحت تر  کیاش با اون نزد ارتباط اراده  یو خروش افتاد. ب جوش

 شده بود.

مختلف به  الیشکسته بود و از هجوم ِ فکر وخ ییمرز در تنها نیا یگاه

 معجون

 شیدختر طبق تمام حرف ها نیممنوعه پناه برده بود. هرچند ا یها

 یرفتار
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 همه احساس خالء دختر  ِنیباا شدیاز عرف نداشت اما مگر م خارج 

 مثل یطناز

توانست  یزود هنگامش کالفه بود. نم دنیگرفت. از لغز دهیرا ناد النا

 میتصم

و او را بتراشد  یخواست بهانه ا یوقت ها دلش م ی. گاهردیبگ یدرست

 اخراج

 انیم نی. درادیرس یفکر مسخره وکودکانه به نظر م کی، اما فقط  کند

 به یگاه

 کرد و فقط  ِیورو م ریبرد . تمام ذهنش را ز یپناه م رازیش خاطرات

 کیدنبال 

و  یگشت ؛ افسوس که جز تلخ یمشترک و دلگرم کننده م ی خاطره

 ریتحق

 ی اد ِ آن شب لعنت ِیزد که  یبه سرش م یشد. وقت ینم بشینص یزیچ

 ی ارتباط و 
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 یم زاریافتاد. آن موقع بود که از هرچه اطرافش بود ب یکننده م ریتحق 

 شد و

که فقط خودش باشد وخدا و  ییخواست. جا یخلوت مطلق م کی دلش

 دل پر

 اش... هیگال

  ِکی. چشم بست و باز دیفرستاد و دراز کش رونیرا ب نشیسنگ نفس

 جفت چشم

لب گفت. بلند  ریز ی. صاف نشست و استغفاردیپشت پلکش پر گوشیباز

 شد و

هوس  نیا دیآورد. با یحالش را جا م یقدم زدن کم دی. شادیپوش لباس

 را از

که دروجودش  ییازهایآن دختر و ن تیگرفت. جذاب یم شینفس ها انیم

 بود ،

 یر دست هوس به نابود ِیخواست اس یبود کار دستش دهد. نم ممکن

 دهیکش
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را در  شی. دست ها دیرو رس ادهیپ یبه سنگ فرش ها شی. پاهاشود 

 بیج

 را بداند... فشیخواست آنقدر راه برود تا تکل یفرو کرد و راه افتاد. م شیها

خسته شد و خواست به خانه بازگردد که  شیچقدر راه رفت.پاها دینفهم

 یگوش

 داد: نا آشنا متعجب جواب یشماره  کی دنیزنگ خورد. باد تلفنش

 بله؟_

 ارجمند؟ شهاب ِ ارجمند؟ یآقا_

 ...دییبفرما_

 ؟یمعراج هستم آقا شهاب. خوب_

 ازهم باز شد ومتعجب گفت: شیتفکر ، ابروها یبا کم شهاب

 افتاده؟ ی! اتفاقی احوال ِ شما جناب واحد ِ_

 ، آدرس گمیکه م یآدرس نیخواستم بدونم ا ی. فقط مدینه . نگران نباش_

 و... سیتهران پارس،پارک پل شماست؟
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 شهاب ، معراج گفت: دییتا با 

 یزنم،کسیواحد شش و م ی! چون من هرچدیستیپس انگار منزل ن_

 جواب

 .دهینم

 :دیزده پرس رتیح شهاب

 ؟یشما منزل بنده هست_

 با اجازه اتون..._

 شهرک به راه افتاد و گفت: ریشهاب درمس یها قدم

 .امیتا ب دیخونه ام . بمون گهید ی قهی. تا پنج دقیشرمنده جناب واحد_

،  یجیبهت و گ انیکرد. شهاب م یخداحافظ"میمنتظر"با گفتن معراج

 عیسر

نشست. تا به  نیرا گرفت و با گفتن دربست داخل ماش ینیماش مقابل

 خانه برسد

 یا جهیبه مغزش هجوم برد. نه تنها به نت بیو غر بیهزار مدل فکر عج ،

 د؛ینرس



 

760 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

به  یشد . نگاه ادهیپ نیهم شد. مقابل ساختمان از ماشکالفه تر  بلکه 

 اطراف

شد. معراج  زیر یکم شی، چشم ها یمشک یپورشه  دنیو با د انداخت

 بالفاصله

رفت. معراج دست  شیشد . شهاب لبخند زد و پ ادهیراباز کرد و پ در

 اورافشرد و

 شد.سپس با خنده گفت: ایرا جو احوالش

 شهاب خان. یشد ریغافلگ دنمیاز د یانگار بد جور_

 شهاب پر رنگ تر شد و صادقانه گفت: لبخند

 بشم؟ دیمن. نبا یجا دیخودتون و بذار_

منم نبود. مقابل اصرار  ریبود. منتها تقص زیشک برانگ یشد یالبته. نم_

 بابا

 مقاومت کرد. شهینم

مرد  دنی. باددیباز شد. سرش چرخ نیشد و در ماش شتریشهاب ب بهت

 انسالیم
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که  دیبرداشت، فهم یاو قدم یشد، تعجب کرد. وقت ادهیکه پ یقد بلند و 

 را شیپا

 وگفت: دیکشد. ِ معراج دست سمت پدرش کش یم

 ... ِ پدر مشتاق ِ بنده...ی مهندس محراب واحد ِ_

 برد: شیلبخند زد و دست پ شهاب

 ارتتونیجا ز نیکردم بتونم ا یخوشبختم جناب مهندس. فکرشم نم_

 کنم .

 دو رگه گفت: ییا دو دست، دست پسر جوان را گرفت و با صداب مرد

 صدات... ی... چهره ات و حتی. تو پسر ارسستیدرکار ن یاشتباه_

نام پدرش را  یشهاب وقت یمرد را لرزاند، از بهت زدگ یکه صدا یبغض

 د،یشن

 تر شد و با خواهش گفت: کینزد یبود. محراب قدم شتریب

 بذار بغلت کنم پسر جون..._

لرزان مرد دور کتفش حلقه  یبود که دست ها ستادهیحرکت ا یب شهاب

 شد.
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چند قطره اشک،  دیمانده بود و فهم رهیخ یبه نقطه ا شیها چشم 

 را راهنشیپ

 کرد... سیخ

**** 

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو ینیریوش یچا ینیس شهاب

 هیا یمجرد یمهندس. خونه  ستین ایمه ییرایپذ لیشرمنده که وسا_

 یو ب

 ...یتجربگ

 بدون آنکه چشم از اوبردارد گفت: محراب

 .هیا گهید زیچ چیبود پسرم، نه ه دنتیقصدم فقط د_

 زد و گفت: یلبخند شهاب

 .دیشما لطف دار_

مزاحمت  نایزودتر از ا یلیو کنار گوش خودم، خ یدونستم تهران یاگه م_

 یم

 .شدم
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 !نیدار اریاخت_ 

 کرد و آرام تر ادامه داد: مکث

با شما داشته ؛  یا ارتباط متعجبم که پدرم چه  یلیهنوز خ قتشیحق_

 یاون قدر

 و دنبال خانواده اش دیباش رشیباعث شده بعد از سالها هنوز تحت تاث که

 .دیبگرد

 ا _

ِِ 

 .شیبشناس یو درست نتونست شیدیکه ند نهی بخاطر

نبود ؛ هرچه هم  ادشیشد. نه تنها اورا  یبه قلب شهاب مستول یبد حال

 دهینش

 یواحد ی. سوال بعدردیفاصله بگ هیاز نام ارس و سا ییایباعث شد دن بود

 مثل

 به شهاب بود: یبیعج شوک

 رازه؟یمادرت هنوز ش_
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 با تعجب تکرار کرد: شهاب 

 که پدرم ... یفوت شدن. همون سال شونیمادرم؟ ا_

! ی. فوت! خودکشاوردیدانست اسم مرگ ارس را چه ب یکرد. نم مکث

 ...ایحادثه 

 را پس زد و گفت: شیصدا یمحراب، بغض کهنه  ینگاه بهت زده  با

 کدومشون بهره ببرم. چیمتاسفانه نتونستم از وجود ه_

 و گفت: دیکش ینیآه سنگ محراب

پدر ومادرت  نیبودم، اون قدر عالقه ب رازیکه من ش یسال کیتو اون _

 که دمید

واقعا  نکهی خبر ِ فوت ارس، فقط درفکر مادرت بودم . ا ِ دنیاز شن بعد

 نیچطور ا

نبودم و  رانیا یزمان یرو تحمل کرده . متاسفانه من در اون برهه  فاجعه

 یبرا

 م،یبود یکه با پدرت وعل یاتیعمل یبه آلمان رفتم. تو جبهه و ط مداوا

 مجروح
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 هم یعل یه شدم و جناز یم رینبود، من اس شی. اگه ارس و مردونگشدم 

و برگشت واال  دیبه دوش کش یموند. هردمونو به هزار بدبخت یم همونجا

 معلوم

 .ادیسرمون ب ییچه بال نبود

 بیعج یدرهم قفل شد. با حال شیبه جلو خم شد و دست ها یکم شهاب

 به

 مرد زل زد و گفت: یها چشم

 ن؟یازش بگ شتریب شهیم_

 زد: یلبخند تلخ محراب

 .یهاش بدون یاز قهرمان یتو واقعا مشتاق تیپدر یانگار برعکس خانواده _

 .دمیازش نشن یدرست یوقت خاطره  چیمتاسفانه ه_

 خوام به بهانه اش دعوتت کنم منزل خودمون. یم_

 جاخورد وصاف نشست: شهاب

 مهندس اما... نیلطف دار_
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 .اری. خانمتم حتما ب یمتاهل هم هست دمی. تو استعالم من داریاما واگر ن_ 

 حرف پدرش گفت: یدر ادامه  معراج

 . درسته؟گهید دمیباشه که اون روز همراهت د یهمون خانم دیبا_

 به معراج نگاه کردو گفت: شهاب

 هم کار هستن . شونیا _

 معراج باال رفت و لبخند زد: یابرو

 .شونهیدونم چرا فکرکردم همسرت ا یجالب شد. نم_

 را خورد : شینداشت. محراب چا یا حس خوبنگفت ام یزیچ شهاب

 باهات هم صحبت بشم ، اما از شانس  ِشتریب یلیخ خوادیدلم م نکهیباا_

 بد

 از یمنزل باشم واال بانو حساب گهید ی قهیتا چند دق دیدارم و با مهمون

 .انیدرم خجالتمون

 برخاست و گفت: شیبلند شد،شهاب هم به پا یوقت

 خوشحال شدم مهندس... دنتونیاز د واقعا
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 او گذاشت و گفت: یحرفش دست به شانه  انیم محراب 

سالت بود وتازه زبون باز کرده  کیفقط  دمتیکه د یبار نیآخر_

 .ارسیبود

. حاال گفتنش یگفت یبچگ یناز و ادا یعمو و با کل یداد بهم بگ ادتی

 دینبا

 یلیمعرفت خ یکه منه ب یباشه پسرم... ارس برادرم بود. برادر سخت

 بهش

 ... ونمیومد بدهکار

 یکرد و قلب شهاب را به کوبش م یم دادیمرد ب یباز ته چشمها بغض

 .دیکش

 فاصله گرفت و دست پشت کمر پدر گذاشت: طنتیاز ش معراج

کنما. پس فکر  یکردم، محوش م داشیکه خودم برات پ یهمونجور_

 قلبت باش

 پدر من. ِِ

 را رو به شهاب گرفت و با لبخند ادامه داد: دستش
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 من اسطوره ساخته. ی. بابا از ارس برامیباش یخوب یدوستا دوارمیام_ 

ارس را سالها  یبت پاک دیدستش را فشرد و دردلش ماند که بگو شهاب

 شیپ

 .. دندیکوب نیزم مقابلش

 یگرفت تا حالش کم ی شب قبل خسته اش کرده بود. دوش ِیخواب یب

 .دیایجا ب

 یروز را بدون فکر و خ کیبود  دواریام

ِِ 

 اضافه ، از سر بگذراند . از در آسانسور ال

کرد .  یمختصر یها احوال پرس هیرفت . با چند تن از همسا رونیب

 شناختش از

 یآپارتمان ، فقط در حد دانستن اسمشان بود وبس. از در اصل نیساکن

 رونیب

آمد و  رونیازاتاقکش ب عیسر به نگهبان گفت که او یریو روز بخ رفت

 شیصدا
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 را سمت او گرفت: یگفت و پاکت ی. مرد سالمستادی. شهاب ازد 

دونسته  یمن بود و نم یپاکتو آورده. پسرم جا نیصبح ، پست ا روزید_

 قایدق

 د. ری. شرمنده اگه ددمیچه کنه. امروز اومدم ود دیبا

،  هیاحضار دنیتشکر کرد و پاکت را گرفت . باد یبا کنجکاو شهاب

 احساس

بر سرش آوار شد.  ایبد دن یشد. تمام حس ها یخال شیپا ریز کردکه

 رخالصیت

که  یاحساس یدست وپا زدن برا یبود. ته مانده  نیگفتند هم یم که

 جز

نشست  یم دیرفت. حاال با رونینداشت، از قلبش ب یا جهینت یسرخوردگ

 و باز

عمر  کیساخت و  یکه شروع نشد ، م یا یزندگ یسنگ قبر برا کی

 شیتماشا
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شد.  یبد، پوزخند تلخ و زهر آلود یحس ها نیتمام ا ی جهیکرد. نت یم 

 رییتغ

. شهاب پوزخندش دیچهره اش از چشم مرد دور نماند و حالش را پرس ِِ

 را وسعت

کرد. آنقدر انگشتانش  یو فقط تشکر کرد . کاغذ را تاکرد و خداحافظ داد

 را

مانده اش  یخواست ، تمام ِ احساس باق یبه هم فشرد که دلش م محکم

 را

آسمان بلند  یآن کاغذ و مشتش له کند. چشم بست و سر به رو انیم

 یکرد. رو

 ...دیخط قرمز ِ پررنگ کش کیلدا،ی اسم

*** 

متعجب  وای سمت اتاق رفت. ش ِمیرا آرام جواب داد و مستق وایسالم ش ِِ

 لب
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آمد  رونیبعد النا ب قهینشست. چند دق شیو سر جا دیرا باال کش شیها 

 و آرام

 :دیپرس

 کدومشون بود؟_

با چشم وابرو به اتاق ِ شهاب اشاره کرد . سپس با دست اشاره کرد  وایش

 که النا

را در آغوش جمع کرد .جلو رفت و با تکان  شیبرود. النا دست ها جلو

 :دیسر پرس

 شده؟ یچ_

 بود. شیزیچ هیدونم. باز  ینم_

 او ستون بدنش کرد  ِزیم یشد. دستش را رو کیالنا به هم نزد یابروها

 و گفت:

 بود؟ یمگه چطور ه؟یمنظورت چ_

 توهم بود. یلیدونم. فقط خ ینم_

 جلوتر رفت: یکرد و کم ییصدا یب ی خنده
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 دعواشون شده. شبیخانم اومده و د لدای دیشا_ 

 دست او زد: یکرد و رو یاخم النا

 یم ادیزن وشوهرا خنده نداره. سرت ب یمسائل و مشکالت خصوص_

 یفهم

 ذاره. یم ریاعصاب وروان تاث یرو چقدر

 عقب نشست و شانه باال انداخت: وایش

 نداره. خواست زنشو طالق بده،خواست نده. یبه ما ربط_

 وا؟یش یگیچرا مزخرف م_

 به در اتاق او نگاه کرد وسمت النا برگشت: جانیه یبا کم وایش

 گفت باهم مشکل دارن. ری. امگمیم یباورکن جد_

بعدم هر زن  ست،ین ی خان فضولت بگو آمار دادن کار خوب ِریبه اون ام_

 وشوهر

 باهم اختالف دارن. یجوون

 زد و ادامه داد: لبخند
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 .شهیم دهی، دوران جدال نام یاصوال پنج سال اوله زندگ_ 

 زد و گفت: یپوزخند وایش

 تو. یالیچه خوش خ_

 یبیشانه اش را باال داد و به در اتاق او نگاه کرد. ِ ته دلش احساس عج النا

 داشت.

موضوع  نیکه به ا یکرده بود .از احساس ریگ یوبد یجدال خوب انیم انگار

 دایپ

ومحکم فشار  ردیقلبش را بگ یخواست گلو ی. دلش مامدین کرد،خوشش

 دهد تا

. ستیکه بداند از چ خواست یدانست و نم یکه نم یطور نکوبد. کوبش نیا

 لب

 یچشم در چشم شد . با چشم ها وایو سر چرخاند.با ش دیرا گز نشییپا

 شده زیر

 گفت: ستادویاو صاف ا ی

 ؟یکن ینگاه م ینجوریباز چرا ا_
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 ؟یکن ینگاه م شونیا یبه رد پا یلیحواست هست خ_ 

 باز اخم کرد: النا

 ؟یگیچرت وپرت م یلیحواست هست خ_

گفت. ِ النا سمت اتاق خودش  یمعنا دار "باشه"سرش را خم کرد و  وایش

 برگشت.

 رونیاز اتاق ب گریگفت و د یریصبح بخ ستاد،یا یلحظه ا لی ریآمدن ام با

 نرفت.

کرد کارش را درست انجام دهد.  یتاب را مقابلش روشن کرد و سع لب

 بعد از

را به آنهاواگذار کرده  یشتریب یالملل نیقرار داد، شرکت امور ب آن

 بود.سرشان

و  زییپا دنیدر اسرع وقت با شهاب درمورد رس دیتر شده بود .با شلوغ

 شروع

مجبور  دیکرد. ترم آخر مهم و سخت بود. شا یدانشگاه صحبت م شدن

 شد ، یم
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توانست وقتش را  یروش بهتر م نی. باادیایبه شرکت ب انیروز درم کی 

 میتنظ

 یموضوع منعطف کرد تا از کنجکاو نیوکالس بردارد. ذهنش را به ا کند

 درمورد

وارد  وایاش دور شود. ِ سرگرم کارش بود که ش یخصوص یو زندگ شهاب

 اتاق

 و گفت: شد

 ؟یایم م،یناهار بخور نییپا میر یم میدار ریمن و ام یال_

 و دست به کمر عقب نشست: دیکش یقینفس عم النا

 بهت بگه؟ یزیچ هی یخوا ی. باز مدیو شرکت بخورو ت دیریحاال بگ_

گفت با  یگفتم ول ریبه ام نویمنم هم ی اوال که وقت استراحته. درثان ِ_

 سییخود ر

 صحبت کرده. جان

 افزود: یاش را چپ کرد و با لحن مسخره ا افهیق

 اجازه گرفته ._
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 وبلند شد: دیخند النا 

 ؟یکن یم یشکل نیاتو ا افهیحاال چرا ق_

 .رهیگ یخرده ازش حرصم م هی. ینجوریهم_

که کارتو درست انجام  یبخور که حقتو بخورن، نه وقت یحرصو زمان_

 و یدینم

 .یتذکر هم ندار توقع

 دست به کمر و طلبکار گفت: وایش

 انه؟ی یایم_

 :دیخند النا

 خورم. یم نجایوهم دمیسفارش م چینه قربونت. من ساندو_

 رفت. رونیهم خودش ب سییها. ر یمون یتنها م_

 کشم. یدراز م رونیب یکاناپه  یذره رو هیبهتر. _

سرشان گرم نشود و  نکهینکرد و النا با سفارش به ا یشتریاصرار ب وایش

 زود



 

777 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 یلی. میشرکت خال کیبدرقه اش کرد. با رفتن آنها،النا ماند و برگردند، 

 به غذا

خودش درست کرد. داشت  یبرا ی. به آشپزخانه رفت و قهوه انداشت

 قهوه را

 که شهاب گفت: ختیر یفنجان م داخل

 ؟یزیمنم بر یبرا شهیم_

 یمانتو یسر چرخاند که باعث شد قهوه رو عیهل شد و سر یکم النا

 روشنش

کرد و  یگذاشت. شهاب نچ شیگفت و قهوه جوش را سرجا ی. آخزدیبر

 جلو

 :رفت

 ؟ی. سوختخوامیعذر م_

 زد: یلبخند النا

 نداره. یاشکالنه. _

 درهمش نگاه کرد و افزود: یشهاب و اخم ها به
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 جاخوردم. هوی نیواسه هم ،یستیگفت ن وایش_ 

 ؟یشدم. ناهار سفارش داد مونیخب پش یول رونیخواستم برم ب یم_

 سر تکان داد . شهاب گفت: النا

 کس تو شرکت نباشه. چیرفت وه رونیب شهی. نمدمیسفارش م_

سفارش  چیساندو هی. ستمیهم گرسنه ن یلیشما راحت باش. من خ_

 و... دمیم

 حرفشم نزن. باشه؟_

 رونیاز رفتار او تعجب کرد.اما لبخند زد و تشکر کرد.شهاب ب یکم النا

 رفت. النا

 رونیب ینیو با س ختیتکان داد. دوقهوه ر یکرد و سر شیبه مانتو ینگاه

 رفت .

 گذاشت و سمت او برگشت: وایز ش ِیم یهمان موقع تلفن را رو شهاب

 .ارهیغذا رو ب ستین ی. متاسفانه کسنییبرم پا دیبا_

 رومن دارم. یآشپزخونه  هی یخب شماره _

 کباب! ای. خورش گردمی. زود برمشهیم ریارن،دیتا بخوان ب_
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 کنه. ینم یممنون.فرق_ 

 دیرا باال کش شیرفت. النا لب ها رونیخم کرد و از شرکت ب یسر شهاب

 و با

گذاشت و از فکرش  زیم یقهوه را رو ینیبه آشپزخانه برگشت. س ینیس

 گذشت

خورده نشد. فنجان ها را شست و  یقهوه هم پرماجرا شد ول نیا که

 شیسرجا

.گوشش به صدا در بود دیکاناپه دراز کش یرو یرفت وکم رونی. بگذاشت

 که فورا

 نشد،حوصله اش سر رفت. یگذشت وخبر قهیده دق یشود اما وقت بلند

 یم

 اراده سمت  ِ یچرا ب دیخواست به سمت اتاق خودش برود اما نفهم ِِ

 اتاق شهاب

به در زد و واردشد . از کار خودش  یضربه ا شهیشد. به عادت هم دهیکش

 خنده
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مرتب اوانداخت.  شهیبه اتاق کوچک وهم یاجمال یگرفت. نگاه اش 

 نکهیباا

نظافت را انجام دهد ، اما از روز اول شهاب با لحن  ینبود تا کارها یکس

 مودبانه

 یتا شخص رندیرا خودشان برعهده بگ شانیخواست تا نظافت اتاق ها یا

 یرا برا

 تینخورد. رعا یبه مشکل یچهارماه کس نیکار استخدام کنند. درا نیا

 نظافت

را هم  نیکرد و ا یغرولند م یگاه لیرینبود. البته ام یچندان سخت کار

 از دهان

چند کاغذ  دنیبرود اما باد رونیب امدهیخواست تا اون ی. مدیشن یم وایش

 فیو ک

که مهر  ینامه ا دنیکه باز بود ، ناخواسته آن سمت رفت. باد یمدارک

 یدادگستر
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را لعنت  طانیدر سرش تکرار شد. ش وایش یکرد. حرفها رتیح داشت، 

 کرد و

رفت.  زیو سمت ِ م دیعقلش را کش افسار یبرود اما باز کنجکاو برگشت

 نامه را

 لحظه کینامه خواند اما  یبود. از باال هی. درست حدس زد.احضاربرداشت

 "ارس...!"فرزند "شهاب ارجمند زاده"زد. نوشته شده بود خوانده خشکش

افتاد.  میمر یها ادبغضیدرونش برپا شد و  یاراده طوفان یب "ارس..."

 یزیچ کی

وجود دارد؟ چند  یآمد که چه شباهت ینم ادشیگم بود. چرا  انیم نیدرا

 یتکه 

را کامل  ریتوانست تصو یکوچک پازل در ذهنش بود که نم ِِ

 بسازد.چشمش به

 یآشنا م ینشان کی،دنبال  میمر یحرفها انیخشک بود و ذهنش م نامه

 گشت.

 شهاب سرش برگشت: یرا فراموش کرد تا باصدا تیموقع یقیدقا یبرا
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 .یمن کنجکاو باش یشخص لیدرمورد وسا نقدریکردم ا ینمفکر _ 

 گفت: یجیبا گ النا

 بله؟_

گذاشت و برگه را ازدست او  زیم یکه دستش بود،رو ییلونهاینا شهاب

 گرفت:

 نبود؟ ینامه شخص نیبه نظرت ا_

 ینگاه یتازه به خودش آمد. لبش را محکم گاز گرفت و با شرمندگ النا

 به

 کرد: اطرافش

 ...یعنی... دیببخش... یوا_

 انداخت: نییکرد و سرش را پا مکث

 .خوامیواقعا شرمنده ام.عذر م_

 گذاشت: زیم یزد و نامه را رو یپوزخند شهاب

 غذاتو بخور. نی. بشستیمهم ن_
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 باال زدن آست مکث 

ِِ 

 نشست و گفت: شیها نیو درحال  کرد

سرک  لمیتو وسا ستی،ازخودم بپرس.الزم ن یبدون یخواست یزیاگرم چ_

 .یبکش

 گفت: یرا درهم فرو کرد و با ناراحت شیدست ها النا

نکردم پنهانش  یوقت سع چی، اما ه ستین یدیدر بد بودن کارمن ترد_

 کنم که

 طعنه باشه. جوابش

به سمت  یکوتاه یبا اخم وتعجب نگاهش کرد و النا با عذر خواه شهاب

 در

 ستیوقلبش حکم ا. ِ مچش که گرفتار دست او شد،خشکش زد. پاها رفت

 داد و

 آخر راداد: یاو را یصدا

 باز کرده بودم. یا گهیتو حساب د یلوسه. رو ی قهر کار دخترا ِ_
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 یکرده بود و تمام توان وانرژ تیتن النا به مچ دستش سرا یگرما تمام 

 اش را

 نی. اختیقلبش گرفت. مکث دست شهاب، حالش را به هم ر یها کوبش

 کار.

نبود. به او نگاه کرد و شهاب بالبخند دستش را رها  یبود،سهو ازعمد

 کرد:

 .گهیکه نه نم سشییدختر خوب. آدم به ر یحاال شد_

هراس  یو عمد یناگهان یبرخوردها نیبا وجود تمام قدرتش ازا النا

 داشت. خم

 کنترل شده گفت: ییرا برداشت و باصدا شیو ظرف غذا شد

 . ممنون از زحمتتون.خورمیتو اتاقم م_

 سمت در رفت و شهاب آرام گفت: به

 النا..._

برود اما  رونیبزند وب یتوانست خودش رابه کر ی.کاش مدیگز لب

 نشد.برگشت
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 جوابش را داد که شهاب به مبل اشاره کرد وگفت: یآرام "بله " وبا 

 باهات حرف بزنم. یکم هی خوامی. منجایهم نیبش شهیاگه م_

 ؟یدرمورد چ_

 شد و آرام گفت: رهین خدخترجوا یبه چشم ها شهاب

 ... اون نامه...لدای... میزندگ_

مبل نشست... اما  یالنا سست شد و شهاب سر تکان داد و رو یها دست

 النا تا

که  لیریام یآمد و به دنبالش صدا یدرورود یصدا ندیبنش خواست

 شهاب را

 دنیرفت اما باد رونیگذاشت و زودتر ب زیم یزد. النا ظرف غذا را رو صدا

 مرد

گفت اما  ریمتعجب شد.سالم کرد و روزبخ یکم لیریهمراه ام یانسالیم

 جوابش

 ز مرد شد. ِیت نگاه

 سالم عمو..._
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مرد پدر ِ  نیشهاب گرفت. ا یرا باصدا شیحس ها یهمه  یجا رتیح 

 بود. لدای

 شد و فورا به سمت اتاقش رفت .  ِیاودچار حس بد ندینگاه ناخوشا از

 قلبش انگار

 یبند آمده بود. به شدت از هر فکر مزخرف شی. نفس هازدیم شیپاها ریز

 هراس

زده بود.  جانیهم ه وایسر چرخاند.ش وای. چشم بست و باآمدن شداشت

 لب

جلو رفت وانگشتانش را درهم  وایاش نشست.ش یصندل یو رو دیگز

 چالند:

 ش؟یدی... پدرزنه شهابه. د یال_

 :ابدیکرد توانش را باز یسع النا

 مگه؟ هیچآره.خب _

 خونه. میمابر رگفتی. فقط امیچیه_

 مکث بلندشد و گفت: یبا کم النا
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 ...میبهتر.بر_ 

زد و  ی.لبخنددیرا درسالن د لیریراه افتاد.ام وایجلوتر از ش وخودش

 خسته

 ینگران او دلشوره راهم به حال بدش اضافه کرد. ب یگفت.چهره  دینباش

 اراده

 :دیپرس

 افتاده؟ یاتفاق_

 زد وگفت: یا یلبخند زورک لیریام

 .دی. خسته نباشدینه. فقط شما بر_

 یبیعج یرفت.فضا رونیزودتر ب وایتکان داد و با صدا زدن ش یسر النا

 شده جادیا

دانست  یسوزان در تنش فرو رفته بود. نم ییها غی. نگاه آن مرد مثل تبود

 چرا

 ...دیترس ازاو
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مجرم  یبود که برخالف ادعا یقاض کی هینافذ و پرخشم آرش شب نگاه 

 یبه ب

کرده است و حاال فقط  دایاثبات گناه، پ یبرا ی، اسناد معتبر یگناه

 منتظر

 یبود ونگاه م ستادهیا یحرف چیتا او زبان باز کند. شهاب بدون ه ستادهیا

وارد اتاق شد  لی ریآماده کرده بود. ام یهر نوع جدال ی.خودش را براکرد

 که

 دست بلند کرد . محکم و بلند گفت: آرش

 باش. رونیتو ب_

 ی. تازگدیفهم ی از حالت نگاهش نم ِزیچ چیبه شهاب کرد. ه ینگاه ریام

 کیها 

 نیآورد . باا یاز آن سر در نم ریناشناخته از وجودش رو شده بود و ام بعد

 ا

ِِ 

 بود. زبان خوش به کار گرفت تا بماند : ییرودر رو نینگران  احوال،
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 ...یاگه اجازه بد ییدا_ 

 با خشم ، سمت اوبرگشت و با انگشت اشاره ، به در اشاره کرد: آرش

 .لیریام رونیبا زبون خوش ب_

 گفت: یگذاشت و با لحن خونسرد ریام یبازو یجلورفت. دست رو شهاب

 باش. رونیتو ب_

و با لحن معنا دار و گزنده  دی سمت آرش چرخ ِیکرد.گردنش کم مکث

 افزود: یا

نداشته  تی! خوب یشجرنامه خانوادگ یزده شه که برا ییحرفا هی دیشا_

 باش.

 کنه. یفرق نم یچیه گهیسوخته ام ؛ د یکه مهره  یمن یبرا

 یباز نینبود.انگار درا یچاره ا د؛یآن دور چرخ انیم لیرینگران ِام نگاه

 که یا

خواستند  یبا تحکم ، استقالل م بیبوکس بود، هر دو رق نگیر هیشب

 واال آرش
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دونفره ، مقابلش  یخواست درخلوت یآمد و شهاب هم نم ینم تنها 

 . بهستدیبا

، او چشم  دیبگو یزیچ نکهی، نام شهاب را زمزمه کرد و قبل از ا یآرام

 را شیها

 یعقب رفت و شهاب در رابست. برگشت وبه چهره  لی ری. ام بست

 آرش یعصبان

 کرد: نگاه

تا قبل از شنبه ،  دیقدر براتون مهم باشه که بخوا نیکردم ، ا یفکر نم_

 دنمیبه د

 .دیایب

هم باز نشده بود  لشیکه فو ییو غذاها زیپر معنا به اتاق و م ینگاه آرش

، 

 شهاب نگاه کرد وگفت: ی، به سر تا پا زیآم ریتحق ی. سپس با حالتانداخت

پسر... آب  . نه...! خوشم اومد ازتیکرد یو رو نم یقدر باعرضه بود نیا_

 ینم
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 .یهست یواال شنا گر ماهر یدید 

 پروا گفت: یعمو و ب یبه چشم ها میمستق یبا نگاه شهاب

من به خودم مربوط باشه عمو،پس  یزندگ یکنم مسائل خصوص یفکر م_

 مرز

 عوض شده. زایچ یلیوسط خ نی.چون ادینشکن احترامو

 آرش باال رفت: یصدا

 و حاال ... یدلت خواسته کرد یهر غلط ؟یمسائل خصوص_

 حرف آرش آمد: انیشهاب کوبنده ومحکم م یصدا

سکوت کردم واال اونقدر دلم  دیدیکه برام کش یعمو...! به حرمت زحمت_

 پره و

 بشکنم. ویکه بتونم مرز همه چ لهیتکم تمیظرف

 آرش از خشم برق زد و جلو رفت: یها چشم

 یهست ی. پسر همون ارسستیبهت ن ی... هرجیخوبه.بشکن. توکه بلد_

 هیکه 

 پاش گذاشت. ریغرور و اعتبار منو ز روز
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 یوب یزیواکنش غر کیتنگ شد.  شیو چشم ها زیشهاب ت یها گوش 

 اراده

 را به تکاپو انداخت تا مقابل به مثل کند: زبانش

خودتون تبر  دیگذشت بوده. شا رقابلیاشتباه شمام مث دخترت غ دیشا_

 شهیبه ر

 .نیزد

به  شیکرد. چرا چشم ها رییآرش تغ ی دانست چرا رنگ چهره  ِینم

 دودو افتاد.

در تونل زمان به گذشته برگشت. ارس شد. با  هیچند ثان یبرا دینفهم

 همان لباس

 ینافذ. باهمان قدرت کالم ...باهمان جسارت... صدا یو چشم ها یخاک

 ارس

  ِ شهیو محکوم به ر ستادهیاو ا یزنگ زد.آن روز هم رو به رو درگوشش

 زدن

 شد معرفت
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 ی. برادرم ، پشت وپناه من ، کسیخراب کرد ویآرش. همه چ یبد کرد"_ 

 یو ب

 ..."کنه. اونم یپشت وپناه نم یو ب آبرو

شهاب را چنگ زد. دنددان به هم  ی قهیدستش ،  کیبست و  چشم

 فشرد تا

 نیا انیارس در ذهنش ، م یتا صدا دی. غرردیبد بم یآن حس ها تمام

 یفاصله 

کند.  ریبار با دخترش او را تحق نیتوانست ا یگم شود. شهاب نم یزمان

 شهاب

 دار کند. حهیتوانست دوباره غرورش را جر ینم

با  یسادگ نیبه ا یکه بخوا ستیدست تو ن ی چهی دختر من باز ِ_

 یباز شیزندگ

 ر ِ دست... ِیاش معلومه ز افهیکه از ق یدختر نیمث ا یکی. اونم بایکن

 مچ دست آرش را گرفت و با خشم گفت: شهاب

 من به خودم مربوطه... یعمو... مسائل خصوص_
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 و گفت: دیکش رونیاش را از چنگ او ب قهی 

فقط به خودتون و خانواده اتون مربوطه. من  گهیکه د یمثل گذشته ا_

 ویهمه چ

 ستمین یچیدنبال ه گهی، توهمون قبرستون چال کردم واومدم. د رازیش تو

. 

 یکه زندگ شهیها به پا م ییرسوا یلیاگه بخوام دنبالش برم خ چون

 خودمو قبل

 کنه. یجهنم م ازهمه

 یچنگ زد و با دو انگشت ، آن را مقابل چشم ها زشیروز م ینامه  به

 سرخ او

 کرد: باز

رو  زایچ یلیخ یدستم، فاتحه  دیرس هیاحضار نیامروز صبح که ا_

 یخوندم. حت

زدم که هم دست شماها و  یرو هم همون روز لدای دیامو.. ق شهیو ر رگ

 یبرا
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 خطاها 

ِِ 

 هیبدونم؛ زدم. مهر گهیخوامم د یو نم هیدونم چ یکه نم یی پوشوندن

 یا

خالص به  ریت نی، آخر دیخوا یبرگه تاوانشو م نیبهم نداد و االن باا که

 یوجدان

 اختالفات کنه. نیا ریرو درگ لدایخواست  یکه فقط نم بود

 کنترل شده گفت: یتیپرت کرد و با عصبان زیم یرا رو برگه

 یکارا رو برام راحت کرد. شما با تبحر خاص یلیخوب شد. خ یلیاما خ_

 تو هجده

اون  یکارا یتا بتون یاز من وکالت نامه گرفت تیومیوبه اسم ق یسالگ

 کارخونه

که آقا جون محبت  یحاالم لطف کن و سهم ،یخودت انجام بد لیبه م رو

 کرد رو

 شده باز نشه، اما... نیاسم دخترت برگردون تا منم پام به اون شهر نفر به
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 آرش زل زد و افزود: یچشم ها به 

. دهیبوده که براش زحمت کش یزیگذرم. چ یاز سهم االرث پدرم نم_

 اونو

. اون یعمر رو سوزوند کیکه بخاطرش  ییایو دن دی.بعد شما بمونخوامیم

 دو

 دایخودتون پ هیشب یکیسهمم پشت اسم دخترت بذار و مطمئن  دنگ

 که شهیم

 شوهر نمونه و... یب

پرت شد . به  یکه به صورتش خورد، سرش به سمت ینیسنگ یلیس با

 یفاصله 

همراه مادر وپدرش وارد اتاق شدند. آمنه  لیریدر باز شد و ام هیثان چند

 با

برادرش را زمزمه کرد. نگاه جلو رفت و معترض ، اسم  رتیو ح یناراحت

 شهاب



 

797 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

ضربه را هم لمس نکرد و  یجا یسوخت اما حت ی. صورتش مبرگشت 

 فقط گفت:

 تواقق نامه امون عمو. یرو یینها دییمهر تا نمیا_

 معترض و بلند گفت: آمنه

 ده. یم یچه معن هایباز نیبس کن شهاب. ا_

. دیرا کش شیندادو فقط از کنار آرش گذشت که او بازو یجواب شهاب

 آرش

 گفت: دویمقابل چشمش کش انگشت

 شهاب. یراه انداخت یا یبد باز_

که بهم  هیی. جواب تمام دروغانیکه بهم کرد هییتمام محبتا ی جهینت_

 .نیگفت

خجالت بکشم  یکه حت یپدر و مادر کردنمه.جور یعمر ب کی ی جهینت

 اسمشونو

شدنمو  یاغیفکر  دیعمو... با یکه به دلم گذاشت ییحسرتا ی جهی. نتارمیب

 یم
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 یم یو عمرمو باورام باز یبا بچگ دی. نبایگفت یدروغ م دینبا ،یکرد 

جنگش  یرفقا یکه اسطوره  یاز مرد دیکدومتون حق نداشت چی.هنیکرد

 بوده و

 .دیالنفس بساز فیپدرومادر ضع هیشهره بوده،  تیکه به معصوم یزن

 و با تحکم افزود: ستادیآرش ا یرو روبه

 سنگ قبر پاک کنه . یرو از رو هیاسم سا دیحاال به آقا جون بگ_

 ییبه شهاب باصدا رهیگذاشت و جلو رفت.خ شیلب ها یدست رو آمنه

 لرزان

 :گفت

 ...روزیشهاب؟ تا د یشد وونهید_

مادرم بعد از مردن ارس گم شد و  نیوهفت ساله توگوشم خوند ستیب_

 جنازه

 طبقه اش پره؟ هی، اما کجا دفن شده که اون قبر فقط  نیکرد دایپ اشو

 . سر شهاب ِ سمت آرش برگشت و گفت:دیاز رخ همه پر رنگ
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 یخیبوده که درست روز و تار یبچه ک نیارجمند زاده فرزند ارس !. ا ایآر_ 

 که

 ینام ونشون چی ، کنار قبر ارس خاک شده و ه ِنیرو باطل کرد هیسا اسم

 ازش

 ست؟ین

 بلند گفت: آمنه

اسم خودت بود که بخاطر آقا جون عوضش  ایشهاب؟ آر یگیم یدار یچ_

 کردن.

حرفا دروغه. اسم  نیچطور برات سنگ قبر ساختن؟ ا یتو زنده ا یوقت

 تو عوض

 .فتهیوحماقتش ب هی اد سا ِیخواست  ینم نکهی؛بخاطر ا شد

 داد زد: شهاب

زنده است  هی. سادیرو دست به سر کن هیبود که سا نینه عمه. واسه ا_

 واال اون قبر

 نبود. یخال
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 ه؟یگفته قبر ارس خال یک_ 

بار سنگ انداختم ومسوول باهام برخورد کرد  هی ی. وقت رازیقبرستون ش_

 که

 ی. وقت رمیتکون خوردم امااونقدر احمق بودم که دنبالشو نگ نهیقوان خالف

م وول فکر توسر نیجا خورد ، ا هیخبرمرگ سا دنی ارس با شن ِدوست

 خورد. با

تماس گرفتم . شبانه برام استعالم گرفت که اون  شبید قامیاز رف یکی

 هیقبر خال

 پره و... ایبا اسم آر شیدرعوض قبر کنار و

  همه به آرش بود و نگاه مات او به شهاب. شهاب سر تکان داد وگفت: ِنگاه

 سالها مرده باشه واال .... نیا یط هیحرفتون راست باشه و سا دیدعا کن_

  ان حرف او گفت: ِیم آرش

. دنبالش دیکس بهش نرس چیکه دست ه ییهمون سال رفت . جا هیسا_

 نگرد

 وقت هم برنگشت. چیه چون
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 شهاب، سمت آرش برگشت  ِیلرزان ِ ودود گرفته  یچشم ها مردمک 

 که او گفت:

 .ستیسنگ قبرم ن یاندازه  یکه حت یحاال بگرد دنبال گذشته ا_

بودند. پدر  ستادهیاتاق ا انیرفت. همه مات زده م رونیتند کرد وب قدم

 ریام

 اورفت . آمنه جلو رفت و بابغض گفت: دنبال

 شهاب،به خدا... رهیعمه برات بم_

 نگاه سرخش را برگرداند و گفت: شهاب

 .دیریازم نگ یهم سراغ گهی. ددیلطفا همه اتون بر_

 شهاب..._

 و بغض دار گفت: بلند

 .دی.راحتم بذاردیکنم عمه. بر یخواهش م_

دستانش  انیرفت. سرشهاب م رونیعقب عقب رفت و از شرکت ب آمنه

 معلق
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 انگشتانش  ِ انیرا م شیمبل نشست و موها یتا شد. رو شیو زانوها ماند 

 .دیکش

گفتن نداشت. جلو رفت و آرام  یبرا ینگاهش کرد.حرف یکم لیریام

 گفت:

 یبه من نگفت یچیچرا ه ؟یدیفهم یک ِنارویا ؟تویزد یدست هیشهاب _

 و...

 تموم شه و بتونم با مدرک حرف یگفتم؟ منتظر بودم همه چ یم یچ_

 کردم که عمو ... ی.فکرشم نمبزنم

که  یکه فنا شد و کودک یعمر یبرا ندیبگو خواستندیکرد. چه م سکوت

 و یبچگ

دست  لیریشد. ام ایرو شیشرمانه برا یب ینوازش ِ مادر با دروغ دست

 انیم

آشفته بازار  نیبود تا درا یگذاشت. کاش کس شیوتنها دیکش شیموها

 یناج

 شد... یم شهاب
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بود وچشمش به  شیلب ها انیرا در آغوش داشت . ناخنش م شیزانوها 

 صفحه

که شرکت را  ی. از لحظه ادیفهم یاز برنامه ها نم یزی. چونیزیتلو ی

 ترک کرد ،

شد.  یتکرار م شیبود که برا یزیشهاب و حالت نگاهش تنها چ یصدا

 پر یحت

. دی. سکوت کرد تا به خانه رساوردیرا در ن شیهم صدا وایش یها یحرف

 نیاز ا

نداشت. شهاب و  یحس خوب شیکشش و شل شدن دست وپا همه

 افکارش

کرد. چشم  یشدن به آن منعش م کیبود که اعتقادات النا از نزد یدام

 بست و

آورد.  یدر نم یهمه آشفتگ نیفرو رفت. سرازا شیموها انیم انگشتانش

 دلش
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خواست فقط از حال او بداند. دل دل زدن ها اراده اش را دور زده  یم 

 یبود. نم

و نگاهش  دی آرام مادر ، سرش چرخ ِیباشد. با صدا الیخ یب توانست

 میکرد. مر

 :دیاو ، کنارش نشست و نگران پرس یچشم ها یقراریب دنیباد

 شده النا؟ یچ_

 مبل نشست: یرا رها کرد و چهار زانو رو شیپاها النا

 دارم. یحس بد هیمامان _

 چرا؟_

 عمرش یدرتمام سالها میمر نکهیرا تکان داد. گفتنش ساده بود.باا سرش

 همه نیدوست و همراه بود اما سخت بود. حرف زدن از شهاب و ا نی،بهتر

 زد و باز النا نگاهش کرد: شیصدا میربط راحت نبود. مر یب ی رهدلشو

 مامان؟ یکن ریگ یمصلحت و اشتباه و کنجکاو نیتا حاال شده ب_

 حس ها داره. نیا یلیبه دل یبستگ_
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دوخت.  شیلبش را به دندان گرفت و نگاهش را به ناخن ها یگوشه  النا 

 یب

 الک انگشت د اریاخت

ِِ 

 و زمزمه کرد: دیرا خراش گرشیناخنش رنگ براق  با

 به من نداره، امروز... یربط لشیدل_

بلند شد  عیسر یکرد وهمزمان تلفنش زنگ خورد. با عکس العمل مکث

 لیو موبا

تنش روشن شد. داغ  ریانگار آتش ز د،یاسم شهاب را د یبرداشت. وقت را

 شدن

 :دیپرس میبدنش را حس کرد. با مکثش،مر یتک سلولها تک

 ه؟یک_

نگاه کرد. آب دهانش را قورت  میدستش گرفت و به مر انیرا م لیموبا النا

 داد

 گفت: وآرام
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 ارجمند... یآقا_ 

اسم  دنیازشن میدختر از سر بهت بود اما نه! مر الیبه خ میزدن مر پلک

 شهاب و

حرکت ماند.النا  یالنا ، شوکه شدو ب یاحوال آشفته  نیا انیهم م آن

 لبش را

 زیاستفهام آم الشیاو که به خ ی رهیشدن از نگاه خرها  یو برا دیجو

 بود، به

شد. ِ تکان خوردن  نیقلبش سنگ یرو میاتاق رفت. دست ِ مر سمت

 نهیس یقفسه 

 ی جهیدور سرش ، نت ایدن دنیو چرخ شی، محدود شدن نفس ها اش

 کی

  ِکیرحم وکوچک باشد. شهاب  یقدر ب نیا ایبود. محال بود دن یناباور

 مرد

. دیبه اوداشته باشد. تندتند نفس کش یتوانست ربط یبود. النا نم متاهل

 ایدن
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تحمل نداشت.  گریبار د نیشروع شده بود. ا یدور تند افتاده بود. باز یرو 

 را هیسا

اش فراموش کرد، اگر از تعلقاتش گذشت و نقاب  یبخاطر ارس وزندگ اگر

 یب

بخاطر شهاب... نه!  نباریبه چهره زد، گذشتن از النا راحت نبود. ا ییاعتنا

 ییاو جا

 داشته باشد... دیدخترش نداشت. نبا یزندگ در

*** 

دانست ممکن است ، تلفن قطع شود ؛ انگشت  یکه م یلحظه ا درست

 داغش را

 یبازساز ییو آب دهانش را قورت داد . باصدا دیصفحه کش یرو

 شده،گفت:

 د؟یارجمند. خوب یسالم آقا_

 شهاب پر ازخش بود: یصدا

 .یجواب داد رید_
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 یلب تخت نشست و باز تمام تالشش را به کار گرفت تا لحنش عاد النا 

 باشد:

 شده؟ یزینبود. چ کمینزد ی.گوشخوامیعذر م_

 آره._

کوبش گرفت.  یشتریو باز باشدت ب دینتپ هیچندصدم ثان یالنا برا قلب

 آب

 خواستیم قیطر نیقلبش باال بپردو انگار به ا دیرا قورت داد.ترس دهانش

 را سد کند: مقابلش

 آقاشهاب... ینگرانم کرد_

 نمت؟یکه بب ییجا هی یایب یتونیم_

 :رشدی درک النا، غافلگ ِرقابلیو غ بیعج یحس ها ی همه

 منو؟_

 چطور دل دختر جوان را به کوبش  ِ دیکه نفهم ییبا صدا شهاب

 انداخت،گفت:
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 اجیدوست احت هی. االن من به میباهم دوست باش میتون یم یگفت ادمهی_ 

 دارم

و جز تو  یورو کردم،کس ریذهنمو ز یکم باهاش حرف بزنم. هرچ هی که

 دایپ

 . اگه...نکردم

 حرف ِ او بپرد: انیفتاده،می النا حکم داد تا زبان دلش به کار ن ِعقل

 ی،دوست شونیتر از ا کینکنم نزد د،فکریریگ یتماس نم ریچرا با ام_

 داشته

 .یباش

 زمزمه کرد: یبا لحن خاص شهاب

 النا..._

 دنتونیمنزل ِ ما.بابا از د دیاریب فیامشب تشر دیتون یم دییاگه تنها_

 خوشحال

 و.. شهیم



 

810 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

بوق  یکرد و صدا یخداحافظ یگرفته ا یحرفش شهاب با صدا انیم 

 ممتد

هم افتاد و دست سست شده اش  یالنا رو ی. چشم هادیچیپ درگوشش

 نییپا

که  یشد. بغض ناخواسته ا یاکو م شهاب در سرش ی. نامش با صداآمد

 ینم

 نکهیا یشده بود، آزارش داد. برا نیته نش شیاز کدام غم در گلو دانست

 چانه

 شیلب ها ینلرزد و سد غرور حسش نشکند،دستش را محکم رو اش

 فشار داد.

سرش گذاشت و دستش  یرا باال لیتخت ودر پهلو جمع شد. موبا یرو

 ریرا ز

 خاک یآن جو ، رو انیم یو بذر دیوز یمیگذاشت. به اشتباه نس سرش

ممنوعه به ثمر  یدانه  نیداد ا یاجازه م دیاحساسش افتاد. نبا زیحاصلخ

 .ندیبنش
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. شدینم یبکشد. علف هرز ، درخت پربار رونشیب شهیانداخت تا ازر چنگ 

 مثل

. کردیرا مسموم م شیگرفت و تمام زندگ یشوم دور قلبش را م یچکیپ

 کینزد

  کیمستعد  نقدریکرد او ا یبه شهاب اشتباه بود. فکرش را نم شدن

 ی ارتباط

 یب لدای ی. چهره دیپلکش چک یشده باشد. اشکش از گوشه  فیتعر

 اراده ،پرده

درخود جمع شد وزمزمه  شتریکرد. ب ییوجدانش را کنار زد و رونما ی

 کرد:

 "منو ببخش...  ایخدا"

قلبش گذاشت و چشم از دخترک مچاله شده گرفت.  یدست رو میمر

 نگاهش به

. دیخط کش شیتمام باورها یجوان او رو یو چهره  دیرو چسب روبه

 یقلبش م
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رنگ  یگرفت و سمت آشپزخانه رفت. قرص صورت واری.دست به دسوخت 

 را از

رنگ التماس گرفت  شی.صدادیو خورد. اشکش چک دیکش رونیب خشابش

 یو رو

 نشست: یصندل

 "نه! ینجوریپاشه. ا یاز هم م مینه! زندگ ینجوری... اایخدا"

**** 

همه  نینثارش کرد. از ا یو به درک دیکوب زیم یرا با حرص رو لیموبا

 فشار و

پنجه اش گرفتار  انیم راهنشیپ ی قهیدر حال جان دادن بود.  ییتنها

 شد و

بار زنگ  نیهزارم یبرا لشی. موباندیتوانست بنش ینم یآمد. حت نییپا

 خورد. باز

 یبود. جوابش را نداد. دلش آنقدر از همه پر بود که فقط م لی ریام

 خواست خود
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 کیرفت. دلش  رونیرا بردارد ازخانه ب یکند. بدون آنکه گوش یخال را 

 معجون

 نیماش کیدور سفر کند. کاش  ییایخواست.بخورد و به دن یم زمان

 زمان بود تا

شانسش باخته بود و ضررش  طی. بلفتدیدور تند ب یرو یلعنت یروزها نیا

 را تا

 یفعال دنبالش م شیداد. اشتباهات و حماقت ها یپس م دیعمر با آخر

 آمد.همه

اورا...  ادیخواست.  یچه بود. ِ دلش عکس ارس را م ی جهینت نهایا ی

 که یادی

 یپرتگاه اشتباه بود و کس یخاطره اش را پس ندادند. لبه  یو حت گرفتند

 نبود تا

 چشمش شی ساختمان آشنا پ ِکی. به خودش که آمد ردیرا بگ دستش

 یجانش سوخت. تا قدم ی.پوزخندش آنقدر تلخ بود که تمام رگ و پبود

 شیپ



 

814 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

نفس زنان خودش  ری. چشم بست و سرچرخاند.امدیراشن ریام یصدا رفت، 

 را به

 رساند و با تشر گفت: او

اومدم  ؟یدینم تویچرا جواب گوش ؟یهست یمعلومه کدوم قبرستون_

 خونه هم

خراب شده؟  نیتوا یایب یخوایم یاریو ... حاال تا از هرجا کم م ینبود

 یمن برا

 آوردمت باشگاه نه دائم الخمر شدنت و... حیتفر

 بده. چتوییسو_

زد و از کنارش  ینگاهش کرد. بعد پوزخند یسکوت کرد. شهاب کم ریام

 رد

را که مقابل شهاب  یاش زد و دنبالش رفت.تاکس یشانیبه پ ری.امشد

 ستاد،ردیا

 را به طرفش گرفت: چییو سو کرد
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 ،نهیدیکنم. نه جواب م یبه قران نگرانتم شهاب. از ظهر دارم سکته م_ 

 حرف

 ...گرانیآخرش.چرا به خاطر اشتباه د یکن ی. دق م یزنیم

که  خوادیزبون م هیذره از خاطره اشو... دلم  هی. ریام خوادیدلم بابامو م _

 بت

 یکه محراب م یارسو بشکنه و جاشو مثل همون اسطوره ا هینامرد

 گفت،پرکنه.

بودنم و براش داد  یلیو طف یکه تموم دربه در خوادیگوش شنوا م هی دلم

 بکشم.

ذره آرامش  هی. دلم ستیدنبالش نگرد،ن گنیم خوادکهیم ویمادر دلم

 .خوادیم

 ؟یبهم بد یتونیتوم

 داد وگفت: رونی، نفس پرآهش را ب لیریسکوت ام با

 بتونه. یکی دیشا یول_

 گفت: ریرفت که ام نیسمت ماش به
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 دنبال اون دختره نرو، اون..._ 

 یلیدل_

ِِ 

 برم. بهیآدم غر هیدنبال  نداره

 به سمتش خم شد و گفت: رینشست.ام نیماش داخل

 ؟یزنیوبه النا زنگ م یدیمنو نم یپس چرا جواب تلفنا_

 به او گفت: رهیخ یبا نگاه شهاب

 دونم. ینم_

 بپرسد که شهاب گفت: یزیباز خواست چ ریام

 .میباهم بر ای،ب یخوای... اگه میواحد دنید رمیم_

 زد: یولبخنپ کمرنگ دیکش ینفس آسوده ا لیریام

 .ایبرو داداش. توخونه منتظرتم.زودب_

 پدال گاز فشرد... یتکان داد و پارو ی.شهاب سرستادیا عقب

**** 
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 لی ری آرام ام ِیو خواست در بزند که صدا دیشالش کش یگوشه  دست 

 .دیرا شن

با دست به اتاقش اشاره کرد و خواست  ریگفت. ام یآرام یو بله  برگشت

 که

زد و  یلبخند دوستانه ا ریبرود . النا با تکان سر قبول کرد. ام دنبالش

 تشکر کرد.

 مکث کرد: وایش زیجلو رفت و کنار م یکم النا

 ومده؟ین شیپ یزی،چیکار_

 سرباال انداخت و گفت: د،یکش یرا هوار م یکنجکاو شیکه چشم ها وایش

کرد. به گمونم  یصدا نم یواشکیو  ینجوریاگه مربوط به کار بود که ا_

 پسره نیا

 فاز مازش سوخته. روزید

 ؟یگیشهاب و م_

حرف زد که  یکردم ، جور رید قهی. صبح پنج دقگمیم ویثان تلریه_

 بود کینزد
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 کنم. سیخ خودمو 

 یباصدا وایرفت.ش ری نثارش کرد و سمت اتاق ام ِ " یشعوریب"النا

 گفت: یمحتاط

 به منم بگو چه خبره_

 باب دست النا

ِِ 

 ریباز ِاتاق ام مهی آرام به در ن ِیگفت.ضربه ا "خب یلیخ"کردن  لند

بالفاصله بلند شد. به سمت ِ دررفت و در را بست. النا  ریو وارد شد. ام زد

 باتعجب

 زد وگفت: یبخش نانیلبخند اطم ریکرد.ام نگاهش

 جا بمونه. نیحرفامون هم خوامیم_

 :دیو پرس دیابرو درهم کش النا

 ؟یچه حرف_

 به مبل اشاره کرد و گفت: ریام
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 .گمیم نیبش_ 

را  شیداد. کف دست ها هیتک زیکنار او به م ریحرف نشست و ام یب النا

 به هم

 و گفت: دییسا

و  شبیاز د یعنی. هیعصب یلیتو اتاق شهاب ، چون االن خ ینذاشتم بر_

 یاتفاقات

 !رهیگ یافتاده نشات م که

 نگاهش کرد وگفت: زیاستفهام آم یبا حالت النا

 داره؟ یبه من ربط نایا_

خب شهاب االن  یالنا ول یوسط تو باش نیآدم ا نیربط تر یب دینه.شا_

 تو فشار

 یزندگ طینه، اما شرا ایبهت گفته  یزیچ وایدونم ش ی. نمهیبد یروح

 هیشهاب 

 و... شهیهم جدا م لدایوبغرنج شده. خصوصا االن که داره از  دهیچیپ کم
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 یبزند. آن وقت سرکش یا یمنطق ریکه او حرف غ دیترس یم النا 

 احساسش

 کنترل بود. آرام گفت: رقابلیغ

 دیکه بتون یمشاور خانواده و ازدواج. نه آدم باتجربه ا لم،نهیوک من نه_

 ازش

 آدمم،پس.. نیربط تر ی.بقول خودت بدیریکمک بگ یمواقع نیدرچن

گشتم و تلفنشو چک  یدنبال شهاب م شبیگوش کن النا. من د_

 به دمیکردم.د

 نیا یا ارتباط دونم  یتو زنگ زده . نم ره،بهیبا ما تماس بگ نکهیا یجا

 وسط هست

 نه ، اما... ای

 مبل بلند شد و گفت: یاز رو یبا ناراحت النا

 نیچن یکنم رفتارم تابه حال خارج از عرف بوده باشه که بخوا یفکر نم_

 یحدس

 .رخانیام یبزن درموردم
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 اش گرفت وگفت: ینیانگشت مقابل ب ریام 

 .دیخبر ندارم . ببخش یزیخب. من که گفتم از چ یلیخ_

 :ستادیمقابلش ا ریسر تکان و برگشت که ام یبا ناراحت النا

قرارگرفته. ازهمه طرف تحت  یتنهاست النا. تو دوران بد یلیشهاب خ_

 فشاره.

 ...ادیازش بدت نم اگه

 کنترل شده ، گفت: ییاما با صدا یعصب النا

 ارتباطات نیب ینگر یهمه سطح نیکردم دوران ا یواقعا متاسفم. فکر م_

 گذشته.

 لیو تحص یدار یدیسف شیمختلف حق ر ارتباطاتاز شما که در  حداقل

 کرده

بوده که هست  یزیدرحد همون چ شونیمن با ا ی ارتباط . دهیبع یهست

 و خواهد

. نه نیپاک کردن صورت مساله به دنبال جوابش باش ی. بهتره به جابود

 با نکهیا
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پدرخانم ِ شهاب  یاز نگاه ها ی. حتدیبچگونه اوضاعو خرابتر کن یفکرا 

 شهیم

 کنه، اونوقت شما... ینگاه م یبه همه باچه سوء ظن دیفهم

کالم ِ النا در اتاق باز شد و شهاب بدون توجه به حضور النا داخل  انیم

 آمد و با

 درهم گفت: ییکه دردستش بود و اخم ها ییها برگه

 تو برو که... ایهماهنگ نیدنبال ا_

مکث کرد و نگاهش متفاوت  یلحظه االنا  دنیکردن سرش و د بابلند

 شد. با اخم

 :گفت

 د؟یزن یم یکاراتون تموم شده که گپ خصوص_

 گفت: یقاطع یسرش را باال گرفت و با لحن النا

که کارم تموم  دیش ی، متوجه م دینیرو دستم بب نتیپر یاگه برگه ها_

 شده. به
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درخالل  یو قطعا هر صحبت ستیبوستان گفتگو ن نجایخودتون ؛ ا ی گفته 

 کار

 .شهیم

 را باال داد: شیرا انداخت و ابرو شیدست ها شهاب

 یدست من م دیمگه نبا نتای. پردیواقف شد نیبه قوان یخوبه. همگ_

 .دیرس

 مداخله کرد و گفت: لی ریام

 ...نجایا ارهیب ،یمن گفتم حوصله ندار_

 جلو رفت و برگه ها رابه طرف شهاب گرفت: النا

 نداشته باشه. یدوباره مشکل دوارمیام_

 نگاهش کرد و برگه ها راگرفت: شهاب

 حواست پرت باشه. نکهی. مگه ارهینقص م ی از تو توقع کار ب ِ_

 خواستمیم ی. راسترمیکنم حواسمو جمع کنم که تذکر نگ یم یسع_

 درمورد

 کالسا... شروع
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 حرفش گفت: انیم شهاب 

 .میزن یبعد حرف م ادهیفعال کارا ز_

 ار من درحال حاضر تموم شده.اما ک_

 لبخند زد و گفت: شهاب

 نیشرکت نو یدرخواست ستیبه متن ل ینگاه هیچه خوب. پس لطفا _

 بنداز. شما

 .گهید یقراردادهام هست یهماهنگ مسوول

اما لب فرو بست. معلوم بود که شهاب قصد  دیبگو یزیخواست چ النا

 یوغرض

 رونیچشم گفت و ب یکرد. با لحن خاص ی. مثل بچه ها رفتار مدارد

 با ریرفت.ام

 گفت: اخم

 ویرو النا انجام بده؟ چ اینداره که هماهنگ یشرکت منش نیچته؟ مگه ا_

 یتالف

 ؟ یکن یم
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 به او نگاه کرد و گفت: میمستق شهاب 

 تونم. یزور بگم.م خوامیم ه؟یدوست دارم.مشکل_

اش زد و  قهیابتدا با تعجب نگاهش کرد،سپس انگشت کنار شق لیریام

 گفت:

 ؟یبد یخوایچطور م ویکی نیاومده. مهر ا نمی دادخواست طالق ا ِ_

 زد و گفت: یپوزخند شهاب

 که بهت گفتم انجام بده. منو ول کن. ییکارا_

 سرش را جلو برد و گفت: لیریام

 .یو بخور ابونیولت کنم،چمنزار سرخ ترسمیم_

 زد: یلبخند کم رنگ ابشه

 .رمینم یینترس بدون تو جا_

 درحال صحبت با تلفن وایرفت. ش رونیگذاشت و ب زیم یها را رو برگه

 را گذاشت و گفت: یاو گوش دنی.بادبود
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وصل کنم بهتون اما گفتن  خواستمیبودن. م یبه اسم واحد ییآقا هی_ 

 عجله

 .دیرو فراموش نکن. فقط گفتن قرارپنج شنبه رنیگیوبعد تماس م دارن

 کرد و گفت: یتشکر شهاب

،چون قراره دونفر به کارمندامون بابت امور  ایزودتر ب یکم هیفردا صبح _

 یداخل

زودتر ازشما  ستی. درست نادینظافت م یهم برا ییآقا هیشن.  اضافه

 برسن.

 ی.وقتاوردیخودش ن یدرهم شد اما به رو وایش یاخم ها دکهیوضوح د به

 سمت

. وارد اتاق شد و در رابست.  دیغرولندش را هم شن یرفت،صدا اتاق

 النا دنیباد

 و گفت: ستادیمبل نشسته بود جاخورد. النا با لب تاپش ا یرو که

تا من کارو شروع  دی. گفتم خودتون عالمت بزنخوانیهمه نمونه کار م_

 کنم.
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 به صفحه اش انداخت: یلب تاپ را گرفت و نگاه شهاب 

 .ستین لیتکم ستتیل_

 من نبود. فیامور جزء وظا نیآخه ا_

 لب شهاب کج شد: ی گوشه

 و از خطات بگذرم؟ یکه فکر کنم مظلوم یاعتراض نکرد_

 :دیابرو درهم کش النا

 ؟ییچه خطا_

 .یمعرفت یب_

شهاب باال آمد. چند لحظه همان  یخشک شد وچشم ها شیسرجا النا

 طور

گذاشت و  زیم ینگاه النا ، لب تاپ را رو دنیکرد که با چرخ نگاهش

 گفت:

داشت . سکوت امروز و سر دواندن  یدوست یروز ادعا هی یدختر خانم هی_

 شب

 گذاشت؟ شهیم یچ یپا قبلشو
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 . یرمنطقیغ یدر خواستا یسر هی یپا_ 

 اش جمع کرد: نهیس یرا رو شیلم داد ودست ها زیلب م شهاب

 ؟یمنطق ریچرا غ_

 چیدوستانه دارم اما جواب ه ی ارتباط هام  یهم کالس یمن با همه _

 کدومشونو

 دلشون برام تنگ شده باشه. ی، خصوصا وقت دمیهشت شب نم ساعت

 خنده اش گرفت: شهاب

 دلم برات تنگ شده بود؟ یدونیحاال ازکجا م_

کردن  یوداد برداشته بود وشهاب قصدباز غیزبان نفهم النا سر ج دل

 نیداشت.ا

حرف  یاز چه اوضاع آشفته ا لی رینگاهش معلوم بود. پس ام طنتیش از

 زد؟یم

 گفت: یرا ازپشت بسته بود. با لحن جد طانیمرد که دست ش نیا

 جناب ارجمند. استتونیر یپا ذارمیکالمتون و م طنتیش_

 درکار نبود. یطنتیش_
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 فرض کردم ینجوریخودم ا یراحت یمن برا_ 

 چرا؟_

ندارن ،بشم و  میبه زندگ یکه ربط ییچون عادت ندارم دلتنگ آدما_

 طور نیهم

 .بالعکس

 شهاب جلو رفت و لب تاپ رابرداشت: باسکوت

 .دیفهرست کاملشو بهم بد شهیاگه م_

زبانش را به  زیگر ی. برادینگاهش کرد. النا از نگاه پر حرف او ترس شهاب

 کار

 :انداخت

 .رمشیبگ امیب دیهرموقع آماده بود،بگ_

 لب تاپ را گرفت و گفت: یاز رفتنش شهاب گوشه  قبل

 ام؟ یربط یمن آدم ب_

 و گفت: ستادیمستاصل ا النا
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ازت  دمیم حیشده که ترج یجور هیمتاسفم اما رفتارت  شبیبخاطر د_ 

 دور

 .باشم

 چرا؟_

 خودم. یبخاطر راحت_

 او زل زد: یو به چشم ها ستادیا شهاب

 یکنه،افعال ربطش چ دایربط پ گهید یکی یبخواد به زندگ یکیاگه _

 تونهیم

 باشه؟

 گرفت: یاو را به خوب ی هی. کناکردیاما عقلش هنوز کار م دیالنا لرز دل

 .یبد ادیبه من  دیبا ،یکرد دایقبال پ تویزندگ یشما که فعل ربط_

علنا تعهد و تاهل شهاب را درتخم چشمش فروکرد. شهاب  دخترجوان

 آرام

 :گفت

 .رهیم رونیمن ب یزود رسما هم از زندگ یلیخ لدای_
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 به حالتون داشته باشه. یکنم گفتنش به من فرق یفکر نم_ 

 و ساده گفت: دیکش رونیب هیحرفش را از حاش شهاب

بگذرم  زایچ یلیمثل تو باشه تا مجبور نباشم از خ لدای خواستیدلم م_

 یول

 .ومدیتالش کردم ،اون پابه پام ن ی... هرچنشد

 رد تا حرف او تمام شود. شهاب آرام گفت:سکوت ک النا

 شانسم با تو امتحان کنم. خوادیدلم م_

 نپرد. بدون خجالت رونیاش فشار داد تا قلبش ب نهیس یلب تاپ را رو النا

 را کوتاه کرد: شیکرد و حرفها نگاهش

 یا گهید زیهرچ ای،عالقه  لیکرده ، تما ریکه تو رو درگ ییفضا نیا_

 که بشه ستین

بار شکست  هی. دنیشانسو روش گذاشت. به حماقت ها فرصت نم اسم

 ،یخورد

و احساسات  ینگر یسطح یبار دوم چشماتو خوب باز کن تا رو یبرا

 بچه گانه



 

832 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 ...ینذار یبدشانس اسم 

 قتیرفت. حق رونیکه گفت ازاتاق ب یریمات ماند و النا با روز بخ شهاب

 کیمثل 

 بیدخترک عج یشالق حرفها یمحکم به صورت شهاب خورد. جا یلیس

 سوخت

ببندد  قتیحق یچشم به رو خواستیدلش م یکفرش را درآورد. گاه و

 و احمق

 که مقابلش بود منطق راخرج احساس نکرد... یبار آدم نیاما ا باشد،

**** 

خوشامد گفت.  شهیجلو رفت و کت آرش را از دستش گرفت. مثل هم زن

 آرش

 کیق رفت. درهمان حال دستور لب جوابش را داد و به سمت اتا ریز

 آب وانیل

رفت  رونیآماده کرد و از آشپزخانه ب یفورا شربت خنک لدایرا داد.  خنک

. 
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و نگاهش کرد. زن آرام ومحتاط  ستادیا لدایزد.  شیآرام صدا مادرش 

 گفت:

 ها. ی. سوال وجوابش نکنلدایاالن خسته اس _

را  شی گفت و به سمت اتاق رفت. پدرش لباس ها ِیلب چشم ریز لدای

 عوض

 چشمش یدر دست از رو یبود. باصدا دهیتخت دراز کش یبود ورو کرده

  کوچک کنار تخت گذاشت: ِزیم یسالم کرد و شربت را رو لدای. برداشت

 بابا؟ دیندار یکار_

. مستاصل  دیلب گز لدایبه او سر باال انداخت .  یطوالن یبا نگاه آرش

 یزیبود چ

را در  دنیبود،جسارت سوال پرس دهیفا ینه. هرچه تالش کرد ب ای دیبگو

 خود

برود؛ آرش نشست و  رونیگفت و خواست ازاتاق ب یدی. ببخشدید ینم

 وانیل
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و منتظر نگاهش  ستادیرا صدا زد. دختر جوان ا لدایرا برداشت .  شربت 

 کرد.آرش

مواد مذاب در گلو داشت که  ایگو د؛یاز شربت خنک را نوش یا جرعه

 خنک چیه

 یداد. نفس یرا درونش نم ریحجم داغ و نفس گ نیجواب ا یا کننده

 گرفت و

 گذاشت: شیرا سرجا وانیل

 .شهیمحضر وتموم م یری. م رازیش ادیشهاب م گهید یهفته _

ناباورش به صورت سرخ پدر  یدرجا خشکش زد وچشم ها دخترک

 . نگاهدیچسب

درهم  شیشد و اخم ها یرنگ دخترجوان طوالن یب یبه چهره  آرش

 شد:

 نجا؟یا یسادیپس چرا وا_

لرزش  شیگرفت و آب دهانش را قورت داد.صدا شیگلو ریدست ز لدای

 یبیعج
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 :داشت 

تموم شه، پس  یتا همه چ یکن یم شیو راض یری... م یشما که گفت_

... 

 گفت: یرحم یمن ومن کردن ها وبغض دخترک آمد و با ب انیم آرش

 واسه تو تموم شد. گهید یاندازمش. ول یبه غلط کردن م_

 :دیچک لدای اشک

 خوام ازش جدا شم. یبابا... من... نم_

 یفرق نم یچیمونه. واسه تو ه ینترس . اسمشم توشناسنامه ات نم_

 یکنه. ول

 بره. نیینمک به حروم پا نیا یآب خوش از گلو ذارمینم

از  ی، انگار آرش را آتش زدند، عصب لدایاشک  یشره کردن قطره ها با

 تخت یرو

 :دیوداد کش برخاست

 ؟یکن یم هیچته؟ من مردم که گر_
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 ،یکی؛ همان نزد ییهمسرش وارد اتاق شد . انگار درجا ادش،یفر یباصدا 

 گوش

 . با ترس گفت:دیرا شن شانیبود و حرفها ستادهیا

 ؟یزن یشده آرش؟ چرا داد م یچ_

 تکان داد: لدایجلو رفت و انگشتش را مقابل صورت  آرش

 زیهمه چ یب هیاتو نشونم. اونم واسه خاطر  هیگر یصدا نم،یاشکتو نب_

 که تو رو

 پدرو مادر لنگه خودش ، بغل دستشه. یب هینداده،  طالق

نتوانست مقابا گشاد شدن چشم  یول دیچسب شیلب ها یرو لدای دست

 شیها

 یشهاب درگوشش تکرار م ی. صداردیسد غرورش را بگ ختنیفرو ر و

 شد. عقب

 رفت. آرش داد زد: عقب

 گفتم؟ یچ یدیشن_
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اتاق  انی. زن هاج وواج مدیدو رونیگفت وب "چشم" هیگر انیم دخترک 

 ستادهیا

 گفت: یکرد.آرش عصب یو آرش را نگاه م بود

 ؟یکن ینگاه م یبه چ_

 آب دهانش را قورت داد وگفت: زن

 .دهیداره طالقش مواقعا _

 سرخ گفت: ییبا چشم ها آرش

 .رمیگ ینه. طالقشو م_

 :دیپشت دستش زد و لب گز زن

آرش،فردا جواب دوست ودشمن و  گنیم یخاک عالم تو سرم، مردم چ_

 یچ

 که... بدم

 یدارم. افع یدست ازسر شهابم برنم یول دمیشوهرش م دهیبه سال نکش_

 شده

 کشم. یم ششوی. نزنهیم شیون
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 ...آرش_ 

 زر زر دخترتو خفه کن. یآرش مرد. برو صدا_

 شکسته گفت: یبغضش را قورت داد و با دل زن

 لدایتو خونه واسه ات مهم بود که  یدیکه به زور پسر و کش ینه وقت_

 خوادیم

 نی! اانهی یخوایطالق م یپرسی! نه حاال که دلبسته اش شده ، ازش مانهی

 چه

 ؟یبود که راه انداخت یا یباز

 ...رونیدونم چه کنم.ب یمن خودم م ه،یسم رونیببرو _

 یرفت.وقت لدایبه اتاق  میبغضش را برداشت و او را تنها گذاشت. مستق زن

 او را

 دنیهق هق دخترک با د یبغضش شکست. صدا د،یمچاله د درخود

 مادرش بلند

مادرش هم  یاما دستش را محکم مقابل دهانش گرفت تا اشک ها شد

 ریسراز
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 گفت: یدخترک را بغل گرفت و با شرمندگ. زن ، شود 

تو فقط ترس و  بیکه نص رمی... بمیکردم ونه بابات ،پدر ینه من مادر_

 شد. هیگر

 ری.اون پسرم تقصمیخودمون خراب کرد تویبدتر شد. زندگ میکرد یهرکار

 ...نداشت

 :ختیاشک ر 

 هیکردم  یکردم تا خدا تورو بهم داد فکر نم یازیکه هر نذر و ن یموقع_

 روز

 .میخواستنت بشم.حقا که ماالیق نبود ی شرمنده

 شیحماقت ها یبود که برا یتاوان نیکوچکتر هینداد.گر یجواب چیه لدای

 یم

 ینرفت ول شیاش با شهاب خوب پ ارتباط دانست در  ی. خودش مداد

 وقت چیه

 کرد... یرا نم شیروزها نیا ،فکر
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را  یو تلفنش را برداشت. شماره ا دیدر اتاق را محکم به هم کوب آرش 

 گرفت و

 گفت: یرا کنار گوشش گذاشت. با وصل شدن تماس ، عصب یگوش

 یقرت نیدختره هم هست تو شرکتش که ازا هی.  اریآمار شهابو برام درب_

 هاست.

قدوقامتش متوسط  یکنه ول یکار م یدونم تو اون خراب شده چ ینم

 بود ، اسم

 کن. دایباباشو برام پ وآدرس

 .دیخوا یم یچشم آقا.تاک_

 .یزودتر ،بهتر. فقط تا آخر هفته مهلت دار یهرچ_

پرت کرد و لب تخت نشست. آتش  زیم یرا رو یچشم گفتن مرد، گوش با

 نهیک

که با مرگ ارس ،سرد شد؛باز روشن شده بود. دندان به هم  یمیقد یا

 فشرد و

 :دیغر
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خواستم روح  ینمشهاب.  یکه مثل مادرت،گم وگور ش کنمیم یکار_ 

 ارس

 ...یپسر.خودت خواست یبکشه اما خودت خواست عذاب

شروع شده بود. رفت  هیتمام آن خاطرات زجرآور بعد از رفتن سا دوباره

 و

رو کرد و ضعف اراده واحساسش اجازه  رویز شیرا برا ایکه دن یبرگشت

 نداد

ارس  ی.حرف خوشبختردیوقت اجازه نداد سایه را رها کند و آرام بگ چیه

 و طعنه

 مردم هنوز در گوشش بود... یها

*** 

 داد و فنجان قهوه اش را دست گرفت: هیتک یصندل یبه پشت معراج

مورد باهام  نیکم سر ا هیبابا  دم،یم تیاهم حمیکار به تفر یمن اندازه _

 یم
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خودشو داره،منم صالح خودمو  ی دهیعق شونیخب باالخره ا یول جنگه 

 یم

 .دونم

 زد: یلبخند شهاب

 سخت هست. یبه حد کاف یدارن. زندگ ازیسالم ن حیهمه به تفر_

 به سمت او خم شد و آرام گفت: یکم معراج

بزن تنگش که  طنتمیکم ش هیسالمتو دوست داشتم منتها  حیتفر_

 بره جانیه

 .باال

 :دیخند شهاب

 ،موافقم. نییپا میایکه با مخ ن یبه شرط_

 خوشش آمد: معراج

 ؟یا هیپا_

 باشه؟ یتا چ_
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 گفت: یچشمک عیپدرش ، سر یتق تق عصا یصدا با 

 بمونه. کرتی. فعال سمیباشه تا بعد درموردش مفصل حرف بزن_

پا  یتکان داد ومعراج عقب نشست. شهاب به احترام مرد رو یسر شهاب

 ستادیا

 اودست بلندکرد: که

 کن. ییرایو ازخودت پذ نیراحت باش پسرم. بش_

 نشست و یمبل ینشست.محراب رو شیرجاتشکر کرد و دوباره س شهاب

پدربزرگ افتاد.دلش  یچوب یعصا ادیرا کنارش گذاشت. شهاب  شیعصا

 هوایب

به  لدا،ینمانده بود.انگار با جدا شدن از  یدلتنگ یبرا ییشد ، اما جا تنگ

 یمعنا

 دهیکرد ،چون به وضوح شن یتجربه م دیرابا یکس یو ب ییتنها یواقع

 بود که

باد به  یندارد.هرچند که تا وقت گریاورا د رفتنیعمه هم حق پذ یحت

 گوششان
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 یشد اما باز هم حس بد یم رایباز پذ ینبود،عمه بارو یوکس رساندینم 

 بود.

 شهاب جان؟ یومدیچرا باخانمت ن_

 تعلل گفت: یبا کم شهاب

 .رازهیش شونیا_

 زد و گفت: یلبخند مرد

که خانمم ودخترام رفتن غربت،  ی. منم از موقعمیفهم یپس درد همو م_

 نجایا

تونم برم  یشرکت نم یکنم اما بخاطر کارا یم ییاحساس تنها یلیخ

 وبمونم.

 پا انداخت وگفت: یپارو معراج

 .یستیشما گوش بده ، ن یول میوبر دیهمه رو واگذار کن گمیمن که م_

 بااخم گفت: محراب

 هیاش و سرما جهیو خون دل خوردم که نت دمیهمه سال زحمت کش نیا_

 کنم
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 به هزار راه درست یکاریخاک خودم از ب یها؟ جوونا بهیواسه غر وببرم 

 معراج؟ یزنیحرفه تو م نیشدن. ا دنیکش ونادرست

 دست بلند کرد وباخنده گفت: معراج

 .دی.ببخشدیشیم یکردم پدرمن.چرا عصبان یشوخ_

 و به شهاب نگاه کرد: دیکش یقینفس عم محراب

 جوونا...ازدست شما _

 ؟یکنیدعوا م شونوینزد بابا.چرا ا یشهاب که حرف_

 خنده اش گرفت: محراب

 معراج؟ انهیبرسم  میبه عذرخواه یذاریم_

 :دیگفت و شهاب پرس "دییبفرما"معراج

 مهندس؟ یبابت چ_

 .یدادیخبر م هیو من نبودم.کاش قبلش  یاومد شیچندروز پ نکهیا_

 وگفت: دیکش یقیافتاد. نفس عم ییآن روز کذا ادی شهاب

 اومد. شرمنده. شیدفعه پ کیگرفتم.  یتماس م دیمن با_
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 دشمنت شرمنده باشه پسرم._ 

 :دیکرد و ابرو درهم کش مکث

 یا گهید زیکردم که اسم تو انگار چ یمن چندروز مدام فکر م یراست_

 هیبوده. 

 توهم زدم . ای اسم خود ارس. اما گو ِ هیشب یاسم

 تلخ گفت: شهاب

 کرده. رییتغ یلیبوده که خب به دال ایمونده.اسمم آر ادتونینه . درست _

 مداخله کرد: معراج

 ؟یخودت عوض کرد_

 .دهیصالح د نطورینه.پدربزرگم وبعد از مرگ بابا ا_

 کارش داد و گفت: شیدرخواست قهوه به پ محراب

 نشدم. ریپ یلیجالبه.پس هنوز خ_

 وگفت: دیکش یکرد. محراب آه یلبخند زد وتعارف شهاب

 درخاطرم مونده. یبه خوب دم؛یآخر که ارس و د یمرتبه _
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 شد و افزود: رهیشهاب خ به 

 دمتیکه من د یعالقه داشت. اونقدر درهمون چند مرتبه ا یلیبهت خ_

 دست به

حرف  یسالگ کیکه درمرز  زدیو باهات حرف م دیکش یم سروگوشت

 و یزدیم

 باعث تعجبم شده بود. نیهم

او زل زد.حرف  یباشد،به لب ها دهیکه به آب رس یمثل تشنه ا شهاب

 یم ییها

 هیمبل تک یبازگو نکرد. محراب به پشت شیبرا ییزبان آشنا چیکه ه دیشن

 داد و

 گذاشت: شیپا یرو دست

کرده  فیخانم من تعر یکه مادرت برا یوعشق یزندگ یالبته با قصه _

 یلیبود،خ

 حد دوست داشت. نینبود که تو رو تاا بیعج هم

 :دیپرس دیترد یآب دهانش را قورت داد و باکم شهاب
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 ن؟یپدرومادرم تاچه حد اطالع داشت یشما اززندگ_ 

 شونیکرد و من ازا فیخانمم تعر یکه مادرت برا یدرهمون حد_

 یلی. خدمیشن

که ارس به خاطر مادرت از خانواده اش طرد  ادمهی.فقط ستمین انشیدرجر

 شده

 .بود

 :دیکرد و کنجکاو پرس مکث

 بدن؟ حیکه برات توض یپدرت نخواست یوقت از خانواده  چیچطور ه_

 دنیدهد،اما با رس یدانست چه پاسخ یدرمانده ماند ونم هیچندثان شهاب

 یفکر

 ذهنش گفت: به

مادرم به خاطر  از یسال گذشته اما دل خوش نیچند نکهیخب باا_

 ازدواجش با

 وقت به سواالم درست جواب ندادن. چیه نینداشتن.واسه هم پدرم
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موضوع شک نکن . اما خب  نیبودشهاب. درا یمادرت زن فوق العاده ا_ 

 رفتار

 مادرت، محرم  ِیبوده. باالخره چندماه یعیپدرت هم طب ی خانواده

 عموت بوده

 هم باعث اختالف شد. نیوهم

 .دیچیآرش در ذهنش پ ی. صداستادیا یشهاب لحظه ا قلب

 "زن من بود هیسا"

صورت محراب بود که او  یشد. چشمش رو ریبه قلبش سراز یبد حس

 درادامه

 کرد: دشیناام

افتاده که جداشدن وبعد باارس ازدواج کرد اما  یدونم چه اتفاق ینم_

 یلیخ

 بودن... خوشبخت

 یشد. محراب درقسمت درهم قفل شیو دست ها دیکش یآه شهاب

 سکوت کرد
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انفصال واتصال  نیا لیگشت.دل یشهاب دنبال آن پازل گمشدن م که 

 چه بیعج

 بوده؟

امضا را زد و خودکار را رها کرد. دفتر دار،  نیانگشت مرد، آخر ی بااشاره

 دفتر

 ریو عاقبت بخ تیموفق یآرزو شانیبه آنها کرد. برا یو نگاه دیکش راعقب

 شدن

انداخت و ازاتاق  نییفقط سرش را پا لدای یآرام تشکر کرد ول. شهاب کرد

 که

کس معطل نکرد و به سمت دررفتند اما شهاب قدم  چیرفتند،ه رونیب

 تند کردو

.آرش ستادیبرخالف کشش دستش ا لدایرا قبل از خروج صدا زد.  لدای

 یعصب

 :گفت

 ؟یسادیچرا وا_
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نگاه آرش وزن  ینی.سنگدیبا بغض نگاهش کرد و شهاب رس دخترک 

 را شیعمو

به داخل برگشت،جلو  لدای یکرد خونسرد باشد . وقت یکرد ؛ اما سع حس

 رفت .

از شهود و زن  یکیاما با کشش دست  دیایداخل ب خواستیم آرش

 به شیعمو

تکان داد.به  ی. سردیآرام بحث کردنشان را شن یرفت.صدا رونیب اجبار

 یحد کاف

 رونیبود ، ب بشیرا که داخل ج یود..پاکتب دهیموضوع ناراحت و رنج نیازا

 دیکش

 سمت او گرفت: و

 یارزش چیه یخودم به عمو گفتم که اون سندو به اسمت برگردونه ول_

 برام

 بهت ادا شده. نمیکه فکرکنم د نداشت

 :دیلرز شیو صدا دیچک لدای اشک
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 ...یشه شهاب . اشتباه کردم ول ینجوریخواستم ا یمن نم_ 

گرفته  شیدستش گذاشت. صدا انیدست اورا گرفت و پاکت را م شهاب

 بود:

 فکرنکن. باشه؟ گهیکه تموم شده،د یزیبه چ_

 ، خارج از اراده اش بود: لدای یاشک ها زشیر

 هی شهیکردم . نم یچه اشتباه دمیتازه فهم یرفت یسخته شهاب. وقت_

 گهیبار د

 ؟ یفرصت بد بهم

 که نگاهش کرد ،باالتماس دستش را گرفت و گفت: شهاب

 ...دم،فقطیتهران شهاب. قول م امیم_

بود.  نیکوه سنگ یقلب شهاب نشست. قلبش اندازه  یرو یبد حس

 یبغض بد

 گریشد. د یاحساس مانده بود تا بتواند ببخشد ،اما نم ی. کاش کمبود

 .شدینم
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 یداد و دست رو باز نامش را زمزمه کرد و شهاب بغضش راقورت لدای 

 صورتش

 :دیکش

 تونم. ینم گهید یول لدایببخش _

 :ردیدر آغوشش بگ اریاخت یدخترک باعث شد جلو برود و ب یچانه  لرزش

 ...ایپسرعمو، برادر  هیهستم . مثل  یداشت اجیهرموقع بهم احت_

 ...لدایخاک برسرم..._

مادرش ، با هل عقب رفت و ترس خورده نگاهش  یصدا دنیبا شن لدای

 کرد.زن با

 رفت و دستش را گرفت: شیپ یشماتت بار ودلخور نگاه

 ؟یبد یخواستیم یچه جواب دید یاومد و م یاالن بابات م یگینم_

 یبه چهره  ینگاه هیکرد. سم هیانداخت و فقط گر نییسرش را پا لدای

 درهم

 گفت: یشهاب انداخت و با دلخور ی وگرفته

 شهاب.ازت توقع نداشتم. یکه با عموت دشمن شد ینکرد یکار خوب_
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سرچرخاندو باز  لدایرفت.  رونیبا تکان سر ب هیساکت ماند و سم شهاب 

 با

 یبرا گریاشاره بود اما د کیبه شهاب نگاه کرد.انگار هنوزمنتظر  التماس

 ماندن

را نگاه  نیرفت و دور شدن ماش رونیآمد،ب نیماش یصدا یبود. وقت رید

 کرد.

کهنه.  یتیمسمو هیشب یزیداد. چ یآزارش م یبد و گس مانند احساس

 گرید

 یخواه ادهیو ز نهیسوزاننده تر است. ک یافع شیسم از ن نیدانست ا ینم

 ظیغل یرا رقم زده بود وشهاب هنوز درپس ِ مه یمرگ و آوارگ کی ی،روز

 از

 شیپ یهنوز در روزها شیپا یرفت ول یرو به جلو م ندهیدرآ گذشته

 جامانده

کنار قبر زانو زد. اسم  د،یبه گورستان رس ی. آنقدر خسته بود که وقتبود

 هیسا
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. نگاهش سمت گور دیکش ی. دوباره سنگ عوض شده بود. آه دردآورنبود 

 کوچک

 مانی. سدیخاک سخت کش یبرگشت. دست رو ینام ونشان کنار یوب

 سخت

نگاهش سمت قبر ارس برگشت و . باز دیبود. ِ کف دستش خراش شده

 زمزمه کرد:

و  یدیخند یعشق تو بودم، با خنده ام م یروز هیبهم نگفت  یکس_

 یجون م

 یچون مادرمو دوست داشت یکرد ینگفت که بالذت نگام م یکس ،یگرفت

 . همه

 هیمادرم گذشت.سا ییو رسوا انتیتو و خ یبا قباحت خودکش یبچگ ی

 که یا

راست  یدونم ک ی. نمامردهیدونم زنده است  یاشم گم کردم. نم هیسا

 گهیم
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 یبرم و تا روز خوامی. بابا... مانهیدنبالش بگردم  دونمینم یدروغ! حت یوک 

 که

 هیدعا...  هی. خوامیم یپدر هیتوقع ازت دارم. هیبرنگردم.  نجاینشدم ا آروم

 حق...

ونم د یاز دستم دررفته. نم میکنم. سرنخ زندگ دایکن که آرامشمو پ دعا

 یچ

درموردتون دروغ بوده. دعا  یغلط... به دلم افتاده که همه چ یوچ درسته

 کن تا

 کنم... یشم،زندگ بفهمم،سرپا

. حس دیاسم داغ ارس را بوس یو خم شد.رو دیسنگ کش یرو دست

 یخنک

 زد... یکودکش بوسه م یپدر به لب ها کیرفت. انگار  رپوستشیز

*** 

مهم بود که کارش را درست انجام دهد.  شیبرا یخسته بود ؛ ول یکم

 درمقابل
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را دردستش جابه جا کرد  یخوزستان ، گوش ی ندهینما تیپر رضا لحن 

 و دوباره

 گفت: ستادویپنجره اتاق ا پشت

 هیقرار گرفته ، شما کاف تیکه نمونه ها مورد رضا هیباعث خوشحال_

 رو به ستیل

 زمان ، محصول به دستتون برسه. نیتا در کوتاهتر دیبد لیتحو شرکت

به در خورد. به سمت در رفت و درهمان  یکوتاه یحرفش ضربه  انیم

 حال

. در را باز کرد. النا منتظر ردیصورت نگ یرا جمع کرد تا اشتباه حواسش

 ستادهیا

جاخورد اما فقط  یشهاب کم دنیاو وارد اتاق شود. ازد یکه با اجازه  بود

 روز

تر با  یجد ی تکان داد ومشغول مکالمه و کم ِیگفت.شهاب سر ریبخ

 دست به
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رفت. النا در را رها کرد وپشت  زشیاتاق اشاره کرد و به سمت م داخل 

 سر اووارد

 یهم به او م ینگاه ی. شهاب هنوز مشغول صحبت بود اما هراز گاهشد

 یمکالمه اش طوالن یوقت یبه نشستنش نکرد ول ی. اشاره اانداخت

 شد،النا به

خود ثابت نگه داشت.  یمبل رفت ونشست که نگاه او را رو نیاول سمت

 یحس

بود،اما برداشتن  دنیخاکستر،درحال شعله کش ریشده،باز از ز سرکوب

 نگاهش

طلبد. فقط  یگرگرفته م یدانست که خاکستر یم یمثال همان فوت را،

 زد یپلک

 دل و عقلش را  ِدنیکش ری که قصد به زنج ِ یبسازد مقابل حس یسد تا

 داشت. باز

 نیدختر درع نیا یچشم ها یرگیکه کم آورد شهاب بود.خ یکس

 یرو ت،یجذاب
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مقابلش دوخت و باالخره  یرفته بود. نگاهش را به برگه ها اعصابش 

 مکالمه را

گذاشت و ابتدا نگاهش سمت در برگشت.  زیم یرا رو یکرد. گوش تمام

 دینفهم

کرد مثل  یحرکت از چشم النا دورنماند. سع نیا یپوزخند زد ول چرا

 یروزها

و  اوردیخودش ن یگرفته بود،به رو دهیشهاب را ناد نیکه رفتار سنگ قبل

 حرفش

 بزند. را

 ، حرفمو بزنم! دیاگه وقت دار_

 خم شد: زیم یانگشتانش را درهم فرو کرد و رو شهاب

 ...دییبفرما_

 .شهیمن شروع م یکالسا زییاز اول پا_

 به بنده داره؟ یربط_

 به شرکت بله. یبه شما نه ول_
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 .یکم کن تیبه اسم کالس از ساعت کار یبخوا نکهیکنم.مگر ا یفکر نم_ 

 یترم از درسم مونده و مخالفت هیکه قرارداد بستم ؛ گفتم  یمن موقع_

 باهاش

 .دینداشت

 خب!_

 .رمیسرکالس هام حاضر باشم. سه روز رو کامل درگ دیاز دهم مهر من با_

 خب!_

 یاعصاب وروانش، با خونسرد یاو ، رو یدرمقابل قدم رو رفتن ها النا

 گفت:

 .دیکم کن تمیاز فعال دی. سه روز باگهیواضحه د_

 :دیشهاب باال رفت ودست به چانه اش کش یابرو

 گه؟یخوبه. و د_

 گفت: ییبا پررو النا

 شما. یسالمت_
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 نگاهش کرد وگفت: رهیخ رهیخ شهاب 

موافقت  ریومتاسفانه ام یمورد رو در قراردادت گفت نیچون از اول ا_

 یکرده،نم

دوم  ی مهین یباال تیشرکت و فعال یاش کنم اما با اوضاع کار ینف تونم

 سال ،

 .میادامه بد ویهمکار میهست تا بتون یطیشرا هی

 ادامه داد: یجاخورد و شهاب با خونسرد النا

 یکار یدوم ساعتا ؛یناستفاده ک یاز مرخص یتون ینم گهید نکهیاول ا_

 اون سه

 .شهیم میتقس یدر سه روز بعد روز

 النا درشت شد ،دست بلند کرد و گفت: یچشم ها تا

 یچندماه زحمتت بهت لطف کنم و به جا نیبخاطر ا تونمیالبته م_

 ستیب

 دی، دوازده ساعتشو با حقوق جبران کنم. اما هرشب با یکار وچهارساعت

 تا
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 .یو کاراتو انجام بد یبمون هشت 

 درسکوت نگاهش کرد. شهاب سر تکان داد: النا

 ؟یکه ندار یمشکل_

 کنم. لیتونم کارامو تکم یمن تو همون سه روز هم م_

 که گفتم. هینیمن ا دیصالح د_

 زد و رکگفت: یپوزخند النا

 دیدون یارجمند. چون م یاخراج آقا یحکم مودبانه  یعنی طیشرا نیا_

 قبول

 کنم. ینم

 زد و خونسرد گفت: یلبخند شهاب

 به حال شرکت  ِیفکر هیبگو من  ،یادامه بد یتون یخودته. اگر نم لیم_

 بکنم.

 مهمه. یلیخ یالملل نیب یمترجم وهماهنگ کننده با قراردادا چون

 مبل بلند شد و گفت: یازرو النا
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تونم  ینم طیشرا نی. متاسفانه من با ادیباش نیگزیجا کیپس به فکر _ 

 ادامه

 .بدم

نکرد.  یو مخالفت اوردیخودش ن یته دل شهاب نشست. به رو یبد حس

 انگار نه

و روزها از  دهیرا به بند کش شیاست که شبها یدختر همان نیکه ا انگار

 فکرش

 فرار است. در

 .یمناسب بمون بعد آزاد نیگزیجا کیشدن  دایپس تا پ_

 میاز تصم زیگر یو برا زد ینگاهش کرد.شهاب پلک یباحالت خاص النا

 زود

 گفت: یهنگام

 یتونی؛ م یا گهی؛ تاقبل از استخدام مترجم د یشد مونیالبته اگه پش_

 اعالم

 و ... یکن
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 حرفش گفت: انیم النا 

به  یازیکه ن رمیگیعاقالنه م مامویتصم شهیخوشبختانه من هم_

 یمونیپش

 متاسفم. گهیمونم،بعد از اون د یباشه. من تا اول مهر م نداشته

بااخم نگاهش کرد و النا برعکس درون آشفته اش، لبخند زد و  شهاب

 یریروزبخ

که مقابلش  یکارتابل ریرفت. درکه بسته شد شهاب باحرص ز رونیوب گفت

 بود

 یو عاقبت اه دیکش ششیته ر یو عقب نشست. چند بار دستش را رو زد

 گفت و

تا بتواند اوضاع را  کردیبود وهرچه م دهیچیاش به هم پ ی.زندگبرخاست

 کنترل

. النا برخالف ظاهر راحت و آزادش،پوسته رفتیاز کار در م یگوشه ا کند،

 ی
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 کیتوانست وارد شود تا تحر ینم یدر چیداشت. عاقل بود و از ه یسخت 

 شود و

بکشد. هرچه او دور تر شد،شهاب  شیرا پ ارتباط  یتمام شده  بحث

 تر شد صیحر

 لیما نکهیکرده بود.باا دای سر دراز پ ِلدایاز ییجدا یقصه  گرید ی. ازسو

 بود همه

 صحبت مجدد  ِریدوهفته ، تمام فکرش درگ نیزودتر تمام شود درا زیچ

 بود والنا

رساند.برخالف شهاب که رفتارش  یرفتارش تمام راهها را به بن بست م با

 کامال

 تشیو خونسردانه به فعال اوردیخودش ن یرابه رو زیچ چیکرد، ه رییتغ

 ادامه

 یشباهت چیجواب نداد. ه لدا،یدرمقابل  شیکدام از تجربه ها چی. هداد

 که دیند
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 ادیو  دیذهنش سر کش یباز از پستوها لدایاستفاده کند. فکر  بخواهد 

 یروز

 تمام شد... زیکه همه چ افتاد

 :دیباتعجب نگاهش کرد و پرس لیریام

 ؟یباهاش حرف زد یجور نیواقعا هم_

 یچشم نگاهش کرد و شبکه  یزد،ازگوشه  بشیبه س یگاز شهاب

 را ونیزیتلو

 داد: رییتغ

 مترجم ! ادهیکه ز یزیقراره التماس کنم که بمونه؟چ_

 با حرص گفت: لی ریام

 !تیبه خر یخودتو زد ای یواقعا خر ایتو _

 رینشان داد و اعتنا نکرد. ام ونیزیتلو ی خودش را مشغول تماشا ِشهاب

 به سمت

 رفت و خاموشش کرد،شهاب بااخم گفت: ونیزیتلو

 ؟یضیمر_
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 وگفت: ستادیخاموش ا ونیزیدست به کمر مقابل تلو ریام 

 دسته تبرم که ... هیشب یزیچ هینه.از نظر تو _

 تودهنت. زنمیو پرت نگو که م رچرتیام_

 .ادیمعلوم بود نم ؟یواسش گذاشت هیچ طیشرا نیا یآخه مرد ِ حساب_

 نگاهش کرد و سپس گفت: یکم شهاب

 تونستم عذرشو بخوام. یکه نم می. مستقادین گهید خوامیمنم م_

 بشه؟ یکه چ_

 حوصله بلند شد: یخورده را داخل بشقاب گذاشت و ب مین بیس شهاب

 کش نده. خودویبحث ب هی. ریبه خودم مربوطه .حوصله ندارم ام_

 دنبالش راه افتاد و گفت: ریام

دهن  یزنیمساله،م هی حل کردن  ِیجا نکهیا ه؟یمشکل تو چ یدون یم_

 صورت

و  یدمشو گرفت ،یحل کن یو نتونست ی. هرچیکن یم سیرو سرو مساله

 ازفکرت
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. دست خودتم خودیبحث ب ی. بعدم اسمشو گذاشترونیب یکرد پرتش 

 .ستاین

 .یتوسر و بدون عقل بزرگ شد خاک

 را باال برد: شیصدا یعصب شهاب

 ؟یبگ اوهی یخوایم یجور نیهم ای یفهم یحرف دهنتو م_

 جلو رفت و گفت: ریام

واال  ی.اعتماد به نفس نداریفیشهاب. ضع گمیم یفهمم چ یخوب م_

 یرفتار

چه مرگت  هویدونمم  ی. نمرهیده ساله توقع م یبچه  هیکه از  یکرد ینم

 شد با

 تابلو شد. یلیرفتارت خ یول یچپ افتاد النا

 داغتر از آش نشو. ی.توکاسه دونمیصالح کارمو،خودم بهتر م_

و به  فتهیدختر ترگل ورگل ب هیبود که چشمت به  نیصالح کارت ا_

 سرت بزنه

 ؟یرو طالق بد لدای
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 پروا افزود: یب ریشهاب به طرفش برگشت و ام زیت نگاه 

 پا دادنش ملسه و... یو فکر کرد یدیرنگ ولعاب دختره رو د_

 دست شهاب مچاله شد و چشمش در چشم  ِانیاش م قهیحرفش ،  انیم

 سرخ

 قفل شد: او

 یاگه دندوناتو خورد نم ر؟یام یفرض کرد یمن و مثل خودت عوض_

 کنم واسه

 .یزنیزر م یپس بفهم چ ست،یترسم ن خاطر

 :دیکش رونیاش را ازدست او ب قهیزد و  یپوزخند ریام

 یریگ یم قهیکو ناصر خان.  تیکت هیلنگ و کاله و کت  ؟یالت شد_

 و رگ گردن

 !یکن یم کلفت

  کانتر ستون سرش کرد: ِیپشتش را به او کرد و آرنجش را رو شهاب

 کار دستت ندادم. فتیامشب برو تا بخاطر اراج ریام_

 مطمئن گفت: یکنارش خم شد. کنار گوشش با لحن ریام
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 وردت کرده،نه؟ یداد شنهادیبهش پ_ 

 وچشم درچشم شدند: دیچرخ سرشهاب

 شه؟یخنک م شه؟دلتیراحت م التیخبگم آره ،_

 و سر تکان داد. دی. راباال کششیها رلبیام

وسط  یدیخاک تواون سرت که تورتم جرواجر ول م گمینه. فقط م_

 .یباز

 او پرت کردو فاصله گرفت: یدستش را برا شهاب

 گمشو بابا..._

 را برداشت و گاز زد: یاریولب کانتر نشست. خ دیپر ریام

من تکون  یهمون روز که زد تو برجکت شاخکا دم؟یمن نفهم یفکرکرد_

 خورد.

 از داخل اتاق بلند گفت: شهاب

 بوده. گهید زیچ رخان،یکه تکون خورده شاخک نبوده ام یزیاون چ_

 گفت: یو با لحن کش دار دیخند ریام
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 ؟یدیجوون. ازکجا فهم_ 

 .یجاشو پاک کن رهیم ادتیکه  ییازجا_

 و چشم گرد کرد: دیبر سروصورت وگردنش کش یدست ریام

 مونده؟ یزیچ یجون شهاب ، جا_

 تکان داد و گفت: ی. سردیآمد و حرکت اوراد رونیبا بالش ب شهاب

 ات مونده بود نه لب ولوچه ات. قهیرو _

 بلندکرد وگفت: یدست لی ریام

 .یگی. مهم نبود.فکرکردم امشبو مدیاونو که عمه اتم د_

مبل انداخت و ولو  یاو خنده اش گرفت . بالش را رو ییاز پررو شهاب

 شد:

 ،گاراژه. ستیدل که ن_

 کمر... یبگ یخوایفکرکردم م_

 ...ریام_
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بابا  ازهی. نیو انگار خواجه بود یسال زن داشت هی. تورید زهرمار و ام_ 

 هیجان. 

 داره. یچه مزه ا یفهمیعشقه. بذار دستت به گوشت برسه بعد م جور

 یسرکار و ازش استفاده م ی؛ دختره رو گذاشت یکه ندار عذاب وجدانم_

 ؟یکن

 .رمشیخوام بگ یم_

 منم گوشام درازه وباور کردم._

 و به سمت شهاب رفت: دیپر نییاز کانتر پا لی ریام

 کردم. یاش نم غهیشهاب. واال ص گمی به جون مامان آمنه ام راست م ِ_

داده است. لبخند  یسوت دیخشک شدن سرو چشم شهاب ، فهم با

 مزخرف

 :دی زد و دست پشت گردنش کش ِیینما ودندان

 برادر؟ یکن ینگاه م زیه یمث مردا ه؟چرایچ_

 شهاب جمع شد: صورت

 رو؟ وای؟شیاش کرد غهیص_
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 .ی. گاف ندستین انیدرجر ی. البته کسگهینه. النا رو... خب آره د_ 

 نشست و داد زد: خیس شهاب

 ؟ دختره مگه کس وکار نداره که... یکن یم یچه غلط یتو دار_

 گرد شده عقب نشست و گفت: یبا چشم ها ریام

 !هیقصه چ گمیبابا؟ گوش کن بهت م یکش یچرا هوار م_

 چنگ زد و نشست: شیموها انیم تیبا عصبان شهاب

 گذاشت و... اتونیکثافت کار یرو دیبا یدونم چه اسم یاصال نم_

 ریزبون به دهن بگ قهیدق هیگفتم.  . منم به ماماناننیخانواده اش درجر_

 تا بگم.

 زد: یعصب یپوزخند شهاب

 که باور کنم ؟ ادمیشاخ دارم _

 که شماره تلفنشم یعمه دار هی دونمیم یات نکردم بفهمم ول نهیمعا_

وطبق معمول  ی.زنگ بزن ازش بپرس که چرا بچه اتو عاق کردهست

 رتویش



 

874 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 ؟یکرد حرومش 

 اخم کرد: رینگاهش کرد وام یبا ناباور شهاب

 ؟یکن یبه خاندانت رفته که باور نم تیوونگیچندتا رگ د گمیم_

 من بفهمم؟ یحت نکهیا ؟بدونیهم رفت یخواستگار یبگ یخوایم_

با مادرش حرف زدم . موافقن.کال خانواده سخت  یکه نه ول یخواستگار_

 یریگ

وداد  غی. رفتم باذوق به عمه ت گفتم که گند زد به حالمون وج ستنین

 رمویکه ش

 یو مادرت. عمه  یدونی. به بابا گفتم اونم گفت خودت مکنمیم حرومت

 شمام که

 پا داره. هیفعال  مرغش

 خب._

دادم،اونم  شنهادیپ وایبه ش شه،یم یاوضاع داره خطر دمیخب نداره. د_

 قبول

 .انهیجر. البته فقط مادرش درکرد
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 ؟ینشه،چ یاالغ اگه عمه راض_ 

محضر  هیو بعدش  رمیگیم یخونه مجرد هی رمیاز تو کمتره؟ م میچ_

 یرزرو م

 و تمام. کنم

 چندوقته؟_

. گفتم سرت یبود لدای ریهست. از همون موقع که تودرگ یماه هی_

 خلوت شه

 .نییپا ادیب طونیو از خرش یبگم. بلکه با عمه اتم حرف بزن تابهت

 اخم کرد: لی ریکرد که ام یبابهت نگاهش م شهاب

 بود. ادینگاه نکن بابا. شرط وشروطمون ز ینجوریا_

فهمم مادرش چطور قبول  یکنه. نم یاز اشتباهاتون کم نم یزیبازم چ_

 کرده؟

 کارو نکردم. نیتا مطمئن نشدم ا یدونم ول یاونشو خودمم نم_

 ن؟یکه محرمم شد دونهیعمه م_
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. بفهمه خوامیدختره رو م دونهی. فقط مکنهیم زونمیبدونه که ازلنگ آو_ 

 روزگارم

 .اههیس

 احمق! ر،یام یاحمق_

 تازه لنگه توام._

 ن؟یشد ارتباط قدر زود وارد  نیا یچه حساب یآخه رو_

قبل  دمیازش پرس یشهاب. وقت هیبرخالف ظاهرش ، دختر ساده وصادق_

 ازمن با

فکر کنم دروغ  یبهت جد خوامیگفتم م یبوده، دورم نزد. وقت چندنفر

 نگفت.

هاش حدومرز داشته،  یدوست دمیفهم نویحداقل ا یبهم برخورد ول نکهیباا

 پاک

 .دهیکه برم دنبال دختره آفتاب مهتاب ند ستمین غمبریاز خودمه. پسر پ تر

رنگ  هیکردن و هرروز  یخسته شدم از باز گهی. دادهیاز سرم ز نمیهم

 شدن.
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 صمم کرد .م نیلنگه خودمه و هم وایش 

 او نگاه کرد وگفت: یجد یبه چهره  شهاب

 ؟یکن یراض یخوایم یعمه رو چطور_

 .رمیکنون ازش بگ یآشت ینیریکن تامن ش یتوباهاش آشت_

 بازمن سپر بالت شم؟_

 دختره تو تور  ِیکن کاریکن تا من بهت بگم چ یتوباعمه ت آشت_

 جرواجرت

 .بمونه

 کدوم دختره؟_

 .گهیالنا د_

 و گفت: دیدراز کش شهاب

 .ری. واسه من لقمه نگیباش که خودت باال آورد یتوبه فکر گند_

 نشست و گفت: کشیمبل در نزد یرو لیریام
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خوش  یرو هیعی. طبیجدا شد لدایشهاب ، النا هنوز خبر نداره که تو از _ 

 بهت

 نده. نشون

 عاقله. یادی. زخورهیبه درد من نم_

 ؟یکرد یتیچه خر یدونیپس خودت م_

 کنم. یدوره رو باهاش ط هیازش. دوست دارم فقط  ادیآره. خوشم م_

مدت  نی. تواستین هیبدون پا ی ارتباط  آدم  ِیقبولکنه ول کردمیفکرم

 جلو یلیخ

زودتر  یبهش نزنم اما سخت بود. االنم هر چ یو گرفتم که حرف خودم

 بره بهتره.

 جذبش شم. شتریب شهیاراده باعث م یب دنشید چون

 صورتش خم شد و گفت: یرو ریام

 رو به خودش بگو شهاب. نایهم_

. هنوزم ریکردم،دوباره تکرار شه ام لدایکه درمورد  یخوام اشتباه ینم_

 ریدرگ
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رو باهاش  لدای یجا خوامیم اریاخت یروز آخرشم. اگه النا بمونه ب یالتماسا 

 پر

 .شهیو نم کنم

 ؟یجاشو پرکن یتو داشت که بخوا یهم تو زندگ یریتاث لدایمگه _

 زد وگفت: یر،پوزخندیلحن پرتمسخر ام به

 دیکردم به ام یسال هرکار هی،نه! من  یتو که از دور تماشا کرد یبرا_

 بود یروز

 کنارم باشه. لدای که

 کنده نشده؟ دتیحاال که تموم شده ام_

 خوام... ینم گهید یچرا. ول_

 دنیباد یلو دیکش زیحرفش ، تلفنش زنگ خورد. خودش را سمت م انیم

 اسم

مکثش ،خم شد و اسم النا  دنیبا د ریدرهمان حالت ماند. ام النا

 ی.خنده دیراد

 کرد و گفت: یا انهیموذ



 

880 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 فکرکنم خودش دلش تنگ شد برات. جواب بده._ 

 درهم گفت: ینشست و باچهره ا شهاب

 زنگ نزده. میبه گوش گهیبعد ازاون ماجرا د_

 حاال تا قطع نشده جواب بده._

 .دیصفحه کش یتعلل نکرد و انگشت رو شهاب

 خانم روشن؟ یخوب_

گرفته اش ،شهاب را نگران وکنجکاو  یکرد . صدا یفقط تشکر کوتاه النا

 کرد:

 شده؟ یزیچ_

چون  دیباش نیگزیامشب به فکر جا نی. خواستم بگم بهتره از همدیشا_

 گهیمن د

 کنم. یتونم باهاتون همکار ینم

 :دیجاخورد و پرس شهاب

 ؟یبد حیتوض یخواینم_
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 یدانمیارتباط نداشته ام با شما پ یبرا یهیوتوج حیتوض چینه.چون ه_ 

 کنم. جز

وجدان خودم و مقابل  شیروهم قطع کنم تا پ یارتباط کار نیهم نکهیا

 پدرم از

 میبه زندگ تونهیاتفاق که م نیربط تر یتهمت شرمنده نشم. تا ب هی

 برگرده،

 ارجمند.. یشما از خانمتون نباشه. واقعا متاسفم آقا ییجدا

 یبوق ممتد درگوش یکرد وصدا یالل شده بود. النا خداحافظ شهاب

 .دیچیپ

و  دیکنجکاو از ماجرا پرس ریبه دست خشک شده بود.ام یگوش شهاب

 شهاب

 بود. رهیبه رو به رو خ همچنان

 چته شهاب.باتوام._

 نگاه کرد: ریاش تکان خورد وبه ام دهیخشک یها پلک

 ؟یچ یعنیحرفش  نیا ؟یچ یعنی_
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 کدوم حرف؟ ؟یگیم یچ_ 

دستگاه  یالنا را گرفت ول یتکان خورد و به سرعت شماره  سرشهاب

 خاموش

وگنگ بود.  جی. گدیچسب شیگفت و انگشتش به لب ها ی.کالفه اهبود

 سر از

بود ؟  دهیرا النا از کجا فهم لدایاو و  یی. جدا اوردیاو در ن یها حرف

 درمقابل

 برخاست و در طول سالن قدم رو رفت: ریام یسوالها

 ناراحت بود. انگار... یلی. فقط خریام اوردمیاز حرفاش سر درن_

 ایآرش درگوشش تکرار شد. گو یوصدا دیچسب نیبه زم شیمرتبه پا کی

 یکس

 خورد و... یاز خود شی. باز ن دیکش خیرا به چهارم روحش

دخترک گرفته  یصدا دیو تازه فهم دی.دل وروحش لرزدیلرز شیزانو

 از زینبود،لبر

 نشکسته بود. یبغض
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 رفت و نگران گفت: شیرپیام 

 شده؟ یچ یگینم_

 نگاه کرد و گفت: ریخراب به ام یبا حال شهاب

 !نینشکسته.هم مونی.فقط سنت خانوادگیچیه_

**** 

ضبط شده  یباز همان صدا یبار،شماره را گرفت ول نیچندم یبرا کالفه

 ، پخش

 انیم تیوعصبان یپرت کرد . دو دستش با کالفگ زیم یرا رو ی. گوششد

 فرو رفت و پشت گردنش قفل شد. از شب قبل خواب به  ِشیموها

 چشمانش

گرفت. مطمئن نبود که النا  یاز وجودش نم یبود و آرامش ، سراغ امدهین

 یرو

آورد  یسر از ماجرا در م دی، حرف زد ، اما با یو حساب دهیتصور وشن چه

 . هنوز
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به آرش ندارد  یموضوع ربط نیکند و ا یبود که اشتباه م یدیدلش ام ته 

 ؛

 ینم یگرید ی جهی، نت نیاش جز ا یمنطق و مدارک ذهن هرچندکه

 گرفت.

فرستاد  رونیحوصله و کالفه نفسش را ب یزنگ خورد . ب زیم یرو تلفنش

 و خم

معراج ،  یها یندگیاز نما یکیخبرداد که  وایرا برداشت و ش ی. گوششد

 قصد

کند و قطع کرد.  نییروز شنبه تع یدارد. فقط گفت قرار را برا مذاکره

 تلفنش را

نداشت. باحرص  دهیانگشتانش گرفت و باز شماره را وارد کرد اما فا انیم

 صفحه

 و گفت: رابست

 . آخه...شهیو ناز کردنش شروع م زنهی. حرفشو مدیقماش هیهمه اتون از_

 ارتباط را زد: یتلفن را برداشت و دکمه  عیمرتبه مکث کرد. سر کی
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 ،نه؟یداشته باش دیروشن و با یمنزل آقا یخانم ، توشماره  وایش_ 

 متعجب گفت: وایش

 بله،چطور؟_

 وگفت: دیکش شیرا پ لشیموبا عیسر شهاب

 لطف کن شماره رو بگو._

 آخه..._

 ه؟ینداشته باش. چون معلومه قصدم چ یتیمعذور_

ترسم ناراحت  یبره . م ینم شیاشو تا خونه پ گهید ارتباطاتآخه النا _

 شه.

 :دیشهاب درهم شد و پرس یها اخم

 ؟یمثال چه ارتباط_

 ادیم شیالنا کم پ یول ادیگرفته ن میتصم هویدونم چرا  یخب... من نم_

 نیتاا

 ناراحت بشه و... حد
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 گفت: یحرف اوبا ناراحت انیم شهاب 

فکر کنم از آدرسشون بهتر بشه استفاده کرد . شما کار خودتو انجام _

 بده.

را گذاشت. دست به صورت ِ داغش  یبزند،گوش یخواست حرف وایش تا

 .دیکش

رهاکرد و فقط تلفنش را برداشت.  زیم ینظم رو یرا همان طور ب لشیوسا

 وایش

که شهاب اعتنا نکرد و به سمت  دیبگو یزیاو برخاست و خواست چ مقابل

 اتاق ِ

 یداد ، خوشش نم یکه ذهن آنها هم پرورش م یرفت . از افکار ریام

 آمد. االن

 بود. عادت نداشت لشیدل دنیسوء تفاهم و فهم نیدغدغه اش رفع ا تمام

 انتخاب اشتباه  ِکی یدانست روز یبدهد. نم یگریاشتباهش را د تقاص

 ، جاده
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خوردن عادت  نیکند. به زم یا پر از سنگالخ مهموار سرنوشت ر ی 

 داشت. به تنها

 عادت داشت ، اما دنیو درد کش ستادنیا

ِِ 

 یاز سوتفاهم برا یرنج ناش تحمل

دانست  ینم یمثل النا را نداشت. گاه یدختر یهم برا دی؛شایگرید

 باخودش و

 چندچند است. احساسش

 او برخاست و گفت: دنیباد ریام

 کجا؟_

 سوال او را جواب دهد،گفت: نکهیا یجا به

 .خوامیم نتویماش چییسو_

 شده؟ یزیچ_

 گفت: یعصب
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 برم؟ ای یدیندارم، م یسوال ستیب یحوصله _ 

را برداشت و به سمت او  چییسو ز،یم یدست بلند کرد و از کشو ریام

 رفت.

 .ایکرد یبابا. قات ریبگ_

را به سمتش  یجلو آمد و برگه کوچک وایرا گرفت و برگشت که ش چییسو

 گرفت:

 خاموش کرده، حتما شوی. اگه گوشستیادب ن یب یناراحته ول یلیالنا خ_

 بده. یلیخ طشیشرا

انداخت . دختر جوان سرش  وایبه ش یبرگه را گرفت و نگاه معنادار شهاب

 را

 رونیکرد و از در ب یکوتاه یانداخت و عقب رفت. شهاب خداحافظ نییپا

 رفت.

 و گفت: ستادی دست به کمر وسط سالن ا ِلی ریام

 بگذره که دعوا نشه. ریخدا کنه بخ_

 :دیبه طرفش رفت و آرام پرس وایش
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 ؟ینگفت یزیبه شهاب چ_ 

 ؟یدرمورد چ_

 !یهمه چ_

 :دیابرو درهم کش لیریام

 داشت؟ یچطور؟چه ربط_

 بکنه. یموقع بشنوه و فکر بد هیخوام  یآخه من به النا گفته بودم، نم_

 و بالبخند گفت: دیدست به صورت او کش ریام

 راحت. التی.خرسنیما نم یکه به مفتش ادهیز یقدر جنگ روان نیاالن ا_

 کرد و بااخم افزود: مکث

 نفهمه،نه؟ یقراربود کس_

 اشاره کرد و آرام گفت: یباچشم به اتاق حسابدار وایش

 و... رونیب ادیم یکی هویشد؟ االن  یچ گمیبعد بهت م_

وداخل اتاق رفت. مقابل  دیدستش را کش ریازتمام شدن حرفش، ام قبل

 چشم
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 گفت: طنتیزد و باش یچشمک وایگرد ش یها 

 باهم، خوبه؟ هتیوتنب حیتوض_

 اخم کرد وگفت: وایش

 گردهیبرم هویمحترمو ندارم.ازشانس من االن  سییر یغرغرا یحوصله _

 و بعد

 .گهیم متلک

 رفت وسرباال انداخت: رسمتشیام

 .میرسیبه اونم م اب،یدر بشوینا تو_

 من نگرانم بعد تو... ر،یتو ام یالیخیچقدر ب_

 .شهینگران نباش.درست م_

 اوشد... یها طنتیزود خام ش یلیخ شهیمثل هم دوارمیبا گفتن ِ ام وایش

**** 

به پنجره ها انداخت.  یساختمان پارک کرد.سر خم کرد و نگاه کینزد

 ینم
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و تکه  یتکان داد و گوش ی. سر دیرس یکدام پنجره به اتاق او م دانست 

 کاغذ را

 یالنا را گرفت ؛ وقت یشماره  گرید کباریخاطر  نانیاطم ی. برابرداشت

 یجواب

داده بود، وارد کرد.فقط ته  وایرا که ش یشماره ا دیترد یباکم نگرفت،

 دلش آرزو

در  ییآشنا یصدا منتظر ماند تا یکه پدر النا جواب ندهد. کم کرد

 گوشش

بود. آب دهانش را  بیشناخت. عج یصدا را م نی. چقدر خوب ادیچیپ

 قورت داد

 یآن سو دیگفت.نفهم ریرا صاف کرد. سالم کرد و صبح بخ شیصدا و

 خط چه به

 دیقلب چطور پشت به تعهد کرد.بغض کرد ولرز کی دیزن آمد. نفهم روز

 . نفس

 یتکرار یزمزمه  کینکند. که دلش  شیلحظه اش گرفت تا اشک رسوا از
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 صدا که باز نامش را زمزمه کند. کی.بخواهد 

 یهست یشد همه  تیکه به خود آمدم و رد پا یقصه جا ماند یکجا"

 ام...

 من ؟ ای یدیدو تو

 اتو؟یجا ماندم  من

 مهر شد؟ ُمیبغض ها یپا ی رد پا ک ِنیا

 من؟ ای یحرمت شکست تو

 امن؟ی یوفا شد یب تو

 ،یمحبت را که بامن شکست جناق

 ؟یرا حسرت گذاشت یفراموش شرط

 حاال بغض به جانم بتازاند؟ که

 درمان هجرت... یمن ماندم و تو و درد ب حاال

 شفقت... یب یخاطره  کیو  ادتیو  یتوماند حاال

 "از حسرت... ینشان کیماند ودل من و  ایدن حاال
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 یکننده  رانیو یاش ،باز صدا نهیس انیم بی آن حس عج ِدنیغلت با 

 مرد جوان

 بلرزد. شیروح وجسمش تازاند تا دلش بلغزد ودست وپا بر

 الو.خانم روشن. شماره رو درست گرفتم؟_

 یها یها وباز یکرد تلخ یپنجه اش فشرد و سع انیرا م شیگلو

 ناجوانمردانه

محسن  یتاخت را عقب بزند. تا پژواک صدا یاش م یکه بر زندگ یا

 روحش را

 .نخراشد

 ؟یسالم . بله. شما خوب_

 گرفت و گفت: ینفس شهاب

 دهیجواب نم شویشرمنده ام که مزاحم منزل شدم،اما دخترتون گوش_

 ومن

 ایبگم ... اما گو دیدونم چطور با ی... نم قتشیکالفه و سردرگمم. حق واقعا

 سوء
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 دلخوره. یلیخ شونیاومده و ا شیپ یتفاهم 

 یدست ِ سرنوشت. باز روزها ریاس میهم بود و مر یضربات درپ نیا

 گذشته بود و

 احمقانه... یسکوت

 :دیایرا مجبور کرد تا دوباره به حرف ب سکوتش،شهاب

و  هیچ انیدونم جر یواقعا متاسف وشرمنده ام. اما واقعا درست نم_

 .جمیگ

 حس گفت: یآرام و ب میمر

 از دست من ساخته است؟ یکار_

 داینجات پ یسردرگم نیبا دخترتون صحبت کنم و ازا دیاگه اجازه بد_

 کنم.

 مکث گفت: یبا کم میمر

 بعد که... یبرا دینداره. بذار یالنا حال خوب_

 شدیاگر م دیبرام مهمه.باورکن یلیکنم خانم روشن. خ یخواهش م_

 یتحمل م
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 . شهیاما واقعا نم کردم 

 نتوانست ادامه دهد: گرید میمر

 بهش . دمیم ویباشه. گوش_

 دیلبش را گاز گرفت. با میوتشکر کرد. مر دیکش یقینفس عم شهاب

 ظاهرش را

کرد. ِ هرچند حال النا بابت بحث ِ شب قبل آنقدر بد بود که  یم حفظ

 متوجه نشود

که جسم وروحش را آزار  نیسنگ ییعادت داشت به ساختن نقاب ها اما

 داد و

 نزد. دم

مقابلش باز بود . ظاهرا سرش گرم  یکوتاه به در زد . النا کتاب یا ضربه

 بود اما

دست  می،آرام سالم کرد. مر میمر دنیشناخت. باد یرا خوب م دخترش

 به

 و تلفن را دستش داد. دیاو کش صورت
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 .ستیمشکالت ن یجوابگو شهیتو دلت بمونه.سکوت هم ینذار حرف_ 

رفت. النا  رونیو ازاتاق ب دیخم شد ،سرش را بوس مینگاهش کرد .مر النا

 به تلفن

. ختیشماره قلبش ر دنیرا زد وباد یروشن بود. دکمه ا یکرد.گوش نگاه

 یحت

قرمز رنگ  یخواست آن دکمه  یاو را از بر بود. دلش م ی شماره

 رافشاردهد و

 عقل... د،نهیبار دستش را دل کش نیرانشوند اما ا شیصدا

ش خجالت اطراف یایرا کنار گوشش برد و چشم بست تا از دن یگوش

 نکشد. حس

هم شاهدان  ایاست که تکرارش کرد و تمام دن ییکرد متهم به خطا یم

 ینیع

 شیصدا یاند. آب دهانش را قورت داد وآهسته سالم داد. از گرفتگ بوده

 ، چهره

 گفت: یشهاب جمع شد. با ناراحت ی
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 شبیاز د یبدجور ی! ولیدیشن یوچ یناراحت نقدریدونم چرا ا ینم_ 

 منو به هم

 .یختیر

اش را چند بار با انگشت ماساژ داد  یشانیپ نییسکوت کرد. شهاب پا النا

 بلکه

 .ندیکلمات را درست ، کنارهم بچ بتواند

 تا... میو صحبت کن نمتیبب دیبا_

 نداره. یلیمتاسفم. دل_

 گفت: یعصب یتحت فشار،کم شهاب

 تیکبر نکهی. نه ایزدیبه من زنگ م دیهم نبا شبینداره، د یلیاگه دل_

 باروت ریز

 نداره. یگرفتنش بهت ارتباط شیآت یو بگ یبکش

 شهیمنطقش داد تا سنگ بر ش یرحم ی بغض احساسش را دست ب ِالنا

 نازک ی

 بکوبد: دیام نیآخر
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شدم،بعد  یاول از نگاه ها مطمئن م دیاشتباه از من بود . با ؛یحق دار_ 

 به قرار

 .دیم نپاشطرف دیکردم تا گناه نکرده رو مثل اس یفکر م داد

 النا..._

 .یاسم منو صدا بزن یشما اجازه ندار_

 کالفه گفت: شهاب

 حاال من متهمم؟ ،ی و توسمت من دراز کرد ِیدست دوست_

 برآشفته گفت: النا

 من باعث شدم؟ ؟یباعث شد تو زنتو طالق بد نیا_

 گفته؟ یمزخرف نیچن یک_

 هم داره؟ یفرق_

 داره. یعنیپرسم  یم یوقت_

که چه خصومت  ستیبود. مهم ن یک ستیمن نداره.مهم ناما از نظر _

 یشخص
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که باعث شد،پدرم مقابلم  یوفاجعه اشه. فاجعه ا جهیداشت.مهم نت بامن 

 ستهیبا

 .رهیبخاطر اشتباه ِ نکرده، اعتمادشو ازم بگ و

 گرفت و با بغض افزود: ینفس

زودتر  زایچ یلیخ ی. چون پرونده دیدنبال حل مساله نباش گهیلطفا د_

 از اونچه

 آبرو ... ی. حتشهیکردم،بسته م یم فکر

 ناراحت اما مصمم گفت: شهاب

 هیهر روز  نمیو بب ستمیتونم کنار با یتو بسته شده اما من نم یبرا_

 نسبت تازه

 ساقط شم. یبدن تا از زندگ بهم

 ارجمنده،نه من! یبه خودت مربوطه آقا نیا_

 مشت شد و گفت: نیفرمان ماش یچشم بست. دستش رو شهاب

 .رتهیفکرم درگ ی،نخوایبه تو مربوطه چون بخوا_
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آمد.  یم یقرار یب یاش به جوش وخروش افتاد . صدا نهیالنا در س قلب 

 دهانش

کند اما باز شهاب گره  یچیبند ِبسته شده به قلبش را ق نیباز کرد تا ا را

 ی

 زد : یتر محکم

که با منطق  یزیهرچ ای ه،حماقتهیدونم بچگ یدونم حق ندارم، م یم_

 دختر

 .قتهیاما حق اد؛یمثل تو جور درن یکامل

 کرد: شتریسکوت دنباله دار النا جرات شهاب را ب ِِ

 منتظرتم. باشه؟ نیخونه اتونم. تو ماش کیمن نزد_

 کنم؟ دییتهمتا رو تا یکه همه _

  شهاب رنگ تمنا گرفت: ِیصدا

بشه.  دایمن پ یها یشکستن طلسم بدشانس یبرا یراه دینه! که شا_

 که بفهمم

 وچرا؟ خورمیدارم زخم م یعمره از ک هی
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برپا بود.  بیعج ی... جنگیواقع یدل دختر جوان بد بود. بد به معنا حال 

 از یدست

به دهانش خورده بود که  ی. چفت محکمدیکش یقلبش را م دوطرف

 ف ِیحر

که  یتر از بغض نیبود.سنگ یشد. بغض خفه کننده ا ینم شکستنش

 شبید

اشتباه  کیر  ِیخواست درگ ینشست. نم شیپدر بر گلو یحرفها بخاطر

 باشد اما

قصد رها کردنش رانداشت. دست وپا  یدر تله مانده بودو شکارچ شیپا

 زد.

 همرنگ بغض شد: شیاما صدا دینفهم

. خطاهام ستمی. من اهل اشتباه کردن نستیاز من ساخته ن یکار_

 پشت شهیهم

و ازروش  نمیتونم چاهو بب یداشتم، اما نم براشون یهیبوده و توج سرم

 بپرم.
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 سقوط کنم. دیشا دونمیم چون 

 تلخ شد: شهاب

 باشه. یجذاب تر ریجهنم تعب دی. اعتماد به من چاهه. شاهیقشنگ هیتشب_

 متاسفم ._

 کنه. یبه حال من نم یکمک گهینباش . چون تاسف خوردن د_

را قطع کرد. قلب دخترک کم آورد.  یبه النا دهد،گوش یآنکه فرصت بدون

 یقطره 

خوش  یو سرش در بالش فرو رفت. خواب ها دیگونه ش چک یرو اشک

 یرنگ

سر  یباال یالیابرک خ کیمثل  یدخترانه بود که گاه یاهایرو هیشب

 بزرگ

ضربه  نیحباب کوچک بود که با اول کی هیالنا شب یای. روشدیتر م وبزرگ

 .دیترک

جوش وخروش  ی جهیحباب نت نیا ندیرا نگاه نکرد تا بب شیپا ریز

 . فقطستیچ
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 گذاشت. انیپا ینقطه  کی زیهمه چ مقابل 

*** 

 :دیراشن ییشود، صدا نگیوارد پارک نکهیرا فشرد اما قبل از ا موتیر

 جناب ِ روشن. ریشب بخ_

 یشهاب جا خورد. شهاب جلو رفت و با کم دنیو باد دیمحسن چرخ سر

 فاصله از

 ندیبب ی. توقع داشت برخورد تند دیمحسن را د ی. اخم هاستادیا نیماش

 و

 شد و درکمال احترام جوابش را داد. ادهیاما او پ دیبرا یعذر خواه درصدد

جوابش نگذاشت.  یبرد و محسن ب شیآرام شد. دست پ یکم شهاب

 سکوت

 کرد محکم یشهاب بود تا آن را بشکند. سع ی فهیبود و انگار وظ نیسنگ

 باشد.

و هنوز دردش تازه  دیکه سربر یبود؛ نه احساس انیدرم فهیوظ یپا حاال

 بود.
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 مزاحمتون شم. قهینداره؛ چنددق یاگه اشکال_ 

 باال. دییوشما بفرما نگیداخل پارک برمیم نویمن ماش_

زد و داخل  ینکرد وتشکر کرد. محسن لبخند کمرنگ یمخالفت شهاب

 نیماش

 رفت و منتظر آمدن او ماند... نی. ِ شهاب به سمت ماشنشست

 گذاشت و گفت: زیم یگل را رو دسته

. ستین یقصد و غرض چیبودنم به ه نجایوبس. ا نی.همهیشرمندگ یبرا_

 یحت

 فمیوظ یروشن ول یشما رو هم نداشتم آقا یبرخورد محترمانه  توقع

 بود که

 یلیداره اما دل یادیز یوخما چیمن پ یبدم. زندگ حیباشم و توض نجایا

 نداره

، سنت  نید یانتخاب اشتباه، ادا کیهاش بشن.  یدگیچیپ ریدرگ گرانید

 غلط
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کنم باعث شد ازدواج کنم وخب  هیکه بشه باهاش کارمو توج یهرچ ای 

 یلیدال

 من یموضوع به مشکالت شخص نی. امیادامه بد میداشت که نتونست هم

 ودختر عموم. من یشخص سوم ینکرده  ینه خطا گرده،یام برم وخانواده

غلط با  ارتباطات ایمشکل ناپاک بودن چشم من  م،امایداشت مشکل

 همکارام نبوده.

 درهم محسن نگاه کرد: یبلند کرد وبه چهره  سر

موضوع  نیبه ا یربط چی؛ اما... دختر شما ه دیجسارت منو ببخش_

 نداشته.

 .شمیموضوع رد نم نیتفاوت هم از کنار ا یمن ب دیباش مطمئن

 نکهیگرفته و ناراحت شهاب جدا نکرد اما ازا ینگاهش را از چهره  محسن

 محکم

کوتاه  یکرد. شهاب با مکث نشیزد، دردل ،تحس یحرف م نانیبااطم و

 گفت:

 بوده و... یکه کار ک دیفقط اگر مطمئنم کن_
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 نبوده؟ نیدرب یموضوع نیچن یکن یشما مگه ادعا نم_ 

 .دیشک نکن_

بدخواه خودتو  دیشما با گهیکنه. البته که منطق هم م یم تیکفا نیهم_

 یبشناس

 ینشست نجایکه خودت ا نیاما هم یبحث ها بش نیا یمانع ادامه  و

 من یوبرا

 بود که نی. اگر هم شب قبل با النا حرف زدم بخاطر اهیکاف ،یداد حیتوض

 یشناسم که خطا نم یدختر خودمو خوب م یازشما نداشتم ول یشناخت

 کنه.

 مبل را لمس کرد: یزد و دسته  یلبخند کمرنگ شهاب

اما خوشحالم که حداقل باعث  هیعیبه من به جا وطب تونیاعتماد یب_

 رفع سوء

 شدم. تفاهم

 از جا برخاست و افزود: سپس

 مزاحم نباشم. شتریبهتره ب_
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به رسم ادب کرد اما شهاب فقط دست او رافشرد و  یتعارف محسن 

 یخداحافظ

آن خانه  یرفت. فضا رونیاو ممانعت کرد و ب یهمراه. شهاب از کرد

 بود. نیسنگ

 یآشنا م کیاش مثل بختک نشسته بود. دنبال  نهیس یرو یکس انگار

 گشت که

 .دیروبه کوچه چرخ یپنجره ها انینشست ونگاهش م نی.داخل ماشدیند

 دیعقب رفت. قلبش تپ یا هیشد.سا خکوبیپرده م کی یگوشه  نگاهش

 اما

 هیخانه وسا نیصاحب ا دیرا چرخاند. با چیینثار خودش کرد و سو یلعنت

 اش را

 کرد... یم فراموش

**** 

 یآمد.رنگ ورو رونیب میرفت که مر یبه سمت اتاق النا م محسن

 ، رشیمتغ
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خود  یآنقدر غرق در حال وهوا میاو درهم شود. مر یشد که چهره  باعث 

 بود که

 نشد و فقط گفت: متوجه

 شام بمونه. یبرا یکرد یتعارف م_

 نظر گرفت و گفت: ریحال او را ز محسن

 نقدرینداشت اصرار کنم.خصوصا که تو و النا ا یلیتعارف کردم اما دل_

 ناراحت

 .دیومدیهم ن رونیکه ب دیبود

جمع تر  یرا کم شیبه صدا درآمد و دست وپا میخطر درگوش مر زنگ

 کرد:

کنه.  هتیمردونه بهتر توج دی. گفتم شادیکه راحت تر باش ومدمیمن ن_

 النام که

 . ناهارم نخورده.ومدهین رونیکال ب شبید از

 ثایحرف وحد نینداشته وا یی. حداقل ثابت کرد که نظر سوهیپسر خوب_

 از سر
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 .هیودشمن یتالف 

 زد و گفت: یزورک یلبخند میمر

به هم  یلیخ شبیمحسن. بچه ام از د اریحاال برو وخودت از دل النا درب_

 .ختهیر

نرفته برگشت و دسته گل را  شیپ یتکان داد. اما قدم یسر محسن

 زیم یازرو

 . بالبخند گفت:برداشت

 بدم دست صاحبش و..._

 شد: کیبه هم نزد شیکرد و ابروها مکث

 که حالت خوبه؟ یتومطمئن_

 و گفت: دیدست به صورت سردش کش یفور میمر

 آره.چطور؟_

 کرده؟ تی. نکنه باز قلبت اذدهیرنگت پر_

 نییکم پا هینرفت. فشارم  نیینخورد، منم از گلوم پا یزینه. النا چ_

 اومده.
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 .رونیب میپس حاضر شو امشب بر_ 

 شام درست کردم._

 بذارش واسه فردا..._

خواست اعتراض کند اما محسن فرصت نداد و به سمت اتاق النا  میمر

 رفت. با

 انیم لشیود آموباتخت پاهاش جمع ب یوارد اتاق شد.باال یضربه ا تک

را جمع کرد و لب تخت  یگوش یمحسن فور دنیبود . باد دستانش

 نشست. از

 گذاشت و گفت: زیم یدسته گل تعجب کرد. محسن گل ها را رو دنید

تشر  هیلوس نباشه و بخاطر  نقدریآورد و گفت به النا خانم بگو ا ستییر_

 کیکوچ

 قهر نکنه. باباش

 را جمع کرد وگفت: شیلب ها النا

 بابا. من... یزدیتشر نم یاونجور یول یزدیکاش توگوشم م_

 :دیکش شیکنارش نشست و دست به موها محسن
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تحت کنترلت باشه تا  دیکه رفتارت با یالزم بود النا. الزم بود بفهم_ 

 اجازه یکس

 هم درموردت بکنه. ینکنه فکر بد دایپ

 ینجوریکردم که... که بخواد ا یارجمند متاهله بابا. من فکر نم یآقا_

 یبشه و برا

 نکنن. دایکوتاهتر از من پ وارید یتالف

 یبه جا دیسالم با یو دوست ی. راحتیروانتخاب نکرد یاصل درست_

 خودش باشه

 گهیاگه د گمی. فقط م هیمساله دار ایمرد بد  شونیا گممیجان. من نم بابا

 دوست

 یا ارتباط تکرار بشه اول جوانبو بسنج بعد وارد  یموضوع نیچن نداره

 یخوایکه م

 چیودوستانه ات ه یاجتماع ارتباطاتکه من با یدونی. خودت مبشو

 ندارم یمشکل

 کنم. مونمیروز برسه که ساده گرفتنم پش هی خوادیدلمم نم اما
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 حق با شماست بابا. اشتباه از خودم بود._ 

 بلند شد و گفت: محسن

 سیی. رستین ی،مشکلیکارتو تو اون شرکت ادامه بد یخوایالبته اگه م_

 یبد

 .نهی.حداقل وجدانش قابل تحسیندار

ِِ 

 ِ  ِیاو تالف نکهیبود. باا نیدرمورد شهاب هم قتیالنا به تکاپو افتاد. حق دل

 اشتباه

 رونی. محسن قبل از بدیانگار خود را بدهکارش د یرا کرد ول شیعمو

 رفتن

 :گفت

درآوردن از دل  یشام رستوران... البته برا یبرا میبر حاضر شو که قراره_

 تو...

. النا با دیچیدر خانه پ فونیآ یبه لب ِ النا آمد وهمان موقع صدا لبخند

 یکنجکاو
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 مادر آمد: یبعد صدا یا قهیو دق دیسر کش رونیب 

 ...استیآر_

 را باال گرفت: شیدست ها ایو آر دیدو رونیب النا

 .شهیم ییایمیکه ش ادیجلو ن ی.کسدمیگندم یبو_

 سرش زد و به سمت اتاق هلش داد: یباخنده کالهش را رو النا

 بوگندو _

ِِ 

 تنبل کچل .... ِِ

*** 

اول هفته ،  یطبق معمول روزا یول میدوست داشتم ناهارو باهم بخور_

 بابا قرار

 .میمهم داره و ناهار مهمون هست یمالقاتا

 بالبخند گفت: شهاب

 بهتره. یهر برنامه ا یاتفاقا شب برا_
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 سر تکان داد: معراج 

و به جاش تا  دمیم یتا سه وچهار به خودم سخت نیموافقم،واسه هم _

 نصف

 کنم. یم رهیذخ یانرژ شب

 نصف شب؟_

 :دیاز شربتش را نوش یجرعه ا دویرا باال کش شیلب ها معراج

 التیتعط یودو که تازه سرشبه. البته استثنائا شبا کی. واال گهیبابام م_

 بهم یکار

 .نداره

 متفاوته. یلیانگار طرز فکرتون خ_

 بلند کرد: دییدستش را به نشان تا معراج

شهاب. ِ اگه بخاطر  میشرکت تفاهم ندار یاداره  رازی،غ یچیتوه_

 طشیشرا

بگذره و نتونم  یموندم. البته کم ینم رانینبود ، منم ا شیضیومر

 تشویرضا
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 برگرده . چون سخته . خوامیاز مامان م رمیبگ 

 شد: کیشهاب به هم نزد یابروها

 سخت؟ اونم تو خاک خودمون؟ جالبه._

که  یمن یاما برا ادیب ،سختیبود نجایواسه تو که کل عمرتو ا دیشا_

 دربند ِ 

 ازدهی. . من ازستی، راحت ن تمیمجبور به رعا نجایوا ستمین زایچ یلیخ

 یسالگ

بودم. از اولشم دائم تو  میاونجا بودم. با خانواده مادر شیچهارسال پ تا

 رفت

. مادرم شنی. چون مادر وپدرم تو دوران بمب و موشک آشنا ممیبود وآمد

 دوره

. شهیمجروحم م یگذرونده که عاشق بابا یم مارستانیتو ب یانترن ی

 خانواده

مخالف ازدواجشون بودن. چون کال پدربزرگم قصد مهاجرت  هاشون

 ؛ اماداشته
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کانادا.  رنیچربه و بعد از ازدواجشون ، خانواده اش م یزور مادرم م خب 

 بابام

رفت وآمدا من هم  نی. تواموننیوم رنیم یدوسه سال شهیم ییایمیش که

 ایبه دن

و اونجا  دهی موندنه منو م ِشنهادیپدربزرگم پ یسالگ ازدهیاز  گهی. دامیم

 موندگار

 .شمیم

 بالبخند گفت: شهاب

 بوده. یاون زمان هم حماسه ا یعشقا_

 ییایمیاون دوره ،ش یبا جوونا گهی. اما انگار عشقم دیلیآره. خ_

 یشده.مفهوم

 .نداره

 کرده معراج. رییو نوع نگاهمون تغ تیچون ظرف_

 گفت: طنتیابرو باال انداخت و باش معراج
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همه رو به چشم  گهید شهی نوع نگاهتو دوست داشتم، چون واقعا نم ِ_ 

 یخواهر

 .دید

باالتر...  یبا جهش دیبود. شا لی ریاز ام یدی. معراج ورژن جددیخند شهاب

 معراج

 گذاشت و بلندشد: زیم یشربت را رو وانیل

قهوه خوردم معرکه  هیبار  هی یبود. ول یشربت خنک و خوشمزه ا یلیخ_

 بود.

 زحمت بکشه؟ یرمضان یبگم آقا_

 .دیه همکارت زحمتشو کش! البته اون دفعشهیم ینه بابا. شربت وقهوه چ_

شد. معراج سرشانه اش زد و با لبخند  کیبه هم نزد یشهاب کم یابروها

 گفت:

.اون موقع همون دوسه تا کارمند و گمیفکر نکن. مترجمتو م ادبهشیز_

 .یداشت
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 یالنا خال یشهاب باز شد . ِ باز آن حس بد به سراغش آمد. جا یابروها 

 بود و همه

. اوردیب شیبه رو شتریموضوع را ب نیدست به دست داده بود تا ا زیچ

 یحرفها

رانداشت و  یهمه سرسخت نیزد. توقع ا یقبل ِ او درگوشش زنگ م روز

 باز حس

بود.  ادیلبخند زدن با او ز یداد. بها یآزارش م یگریاما ازنوع د ییآشنا

 دیشا

خاص!  طشیرفته بود که شرا ادشیزد.  ینبود.پوزخند تلخ قیال اصال

 است.

  معراج را فشرد و از زحمتش تشکر کرد. ِدست

 بیسفر بفرستت اونور. کارت جهش عج هیبخواد  دبابای؛ شا یراست_

 یوموفق

 هم واسه خودت خوبه،هم واسه شرکت نوپات. منتها  ِ؛ی. برداشته

 مترجمتم ببر.
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مرکز. واال  ی. ِ چون تو شرکت توئه ،دعوت نشد براهیقو یلیخ کارش 

 یروهاین

 .میکن یخوبو جذب مرکز م ِِ

از  یمبهم یهم نگفت. سروصدا یزیاما چ امدیخوشش ن یلیخ شهاب

 سالن

 یالنا و پسر جوان دنی همراه معراج رفت . باد ِی.شهاب باکنجکاوآمد

بود.  یمشغول ِ احوال پرس هیو بق وایجا خورد. با ش قتایهمراهش،حق

 باز یصدا

در باعث شد بچرخد و با شهاب چشم درچشم شود. ِ برق نگاه  شدن

 دخترک،

 لغز یشین

ِِ 

 را پاسخ دهد. ردوسالمشیمرد جوان زد تا نگاهش را بگ ی دهیدل  به

 باتعجب به النا گفت: معراج

 شما؟ یبود یمرخص_
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 چشم و کنجکاوانه نگاهش ریبه شهاب که از ز ینگاه میلبخند زد و بان النا 

 گفت: کرد،یم

 .ِ  بخاطر فصل درس و دانشگاهه.ی جناب واحد ِهیفصل یمرخص_

 بمونه. یخال دیخانم. شرکت که نبا یکرد یوقت کار م مهین_

 لبخند زد و نگاه معراج از صورتش تکان نخورد: النا

 .امیکنار ب سمییبا ر دیبا_

 به شهاب انداخت وگفت: ینگاه مین معراج

 .میمملکتو دار یدانشجوها یناراحت نباش. ما هوا ،یاگه اخراج شد_

ظاهرا طنز داشت اما لحنش باعث شد، النا اول به شهاب نگاه  کالمش

 کند و بعد

 را مهارکند: لبخندش

 شما. دیلطف دار_

 :دیاخم او خند دنیو با د دیبار سمت ِ شهاب چرخ نیا معراج

 . سییکارمنداتو داشته باش ، جناب ر یهوا_
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پدر  " زد و دوباره دست اورافشرد وبا گفتن به ِیبه زور لبخند شهاب 

 سالم

 از نیداشته وا یشوخ یاو همه جنبه  ی! وانمود کرد که حرفها"برسون

. معراج باالخره رفت. شهاب به سمت ردیگ ینشات م تشانیمیصم

 دیآنهاچرخ

 النا گفت: که

 سر بزنم برم. ِ البته همراه برادرم. هیبااجازه اتون اومدم _

 رفت و دستش را جلو برد. شیپ ایآر

 هستم. ایارجمند.آر یخوشبختم آقا_

 یکرد به رو یشد. سع یبیدچار حال عج ایاسم آر دنیشهاب ،با شن قلب

 خودش

 . دست او رافشرد و لبخند زد:اوردین

. متاسفانه فعال سرمن دیروشن. راحت باش یآقا دنتیخوشبختم ازد_

 شلوغه.

 .دیناهار مهمون شرکت باش یبرا



 

922 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

چشم به النا نگاه کرد. ِ باز آن لبخند  یتشکرکرد .شهاب ازگوشه  ایآر 

 یشگیهم

 بر احساس خود کرد و سمت  ِینگاه را تشر میلبش بود. همان ن یرو

 اتاق رفت.

 و ابرو باال داد: ستادیدست به کمر ا ایآر

 کرد. فینبود بابا ازش تعر خودیالنا. ب یباحال سییچه ر_

 نشست و گفت: شیسرجا وایش

 مال منه. شهیهاش هم ی.بداخالقایآر یدیشمر شدنشو ند_

 :دیخند ایآر

 حتما باز کارات اضافه برسازمان بوده._

 زد و گفت: ایآر یبه بازو یضربه ا النا

 .یاون سازمان یخوبه خودت عضو رسم_

 گفت: ییبا پررو ایآر

 برمنکرش لعنت._
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 ریخندد و زقربان صدقه اش رفت تا او ب ایچپ چپ نگاهش کرد. آر النا 

 لب

 دیخط ونشان کش شیگفتن و واه واه او را بشنود. النا برا "خواهرشوهر"

 و به

 گفت: وایش

 کجاست؟ ریام یراست_

مربوط به شرکت و چک کردن  ی. کارارونیرفت ب یبعد از اومدن واحد_

 طیشرا

 رو نصف کردن. یداخل یقراردادا

 دادن واسه مترجم؟ یآگه_

 نگفتن. یزیدونم.به من که چ ینم_

 کرد و گفت: مکث

 ؟یایب یخواینم گهید ی... جد یال_

 گفت: ایسرش را باال انداخت . آر النا

 .اهل دله. ِ کالهش پس معرکه است.وایش ستیاهل ِ کار ن شونیا_
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 یکرد. النا انگشت دییرا تا ای، آر"واقعا"را کج کردوباگفتن شیلب ها وایش 

 تکان داد و گفت: شانیبرا

 یبا آقا ن،منیبش قهیتو چنددق ای. آردی. صبرکنارمیجا محال جفتتونو _

 ارجمند

 .میکه بر امیدارم و زود م ،کار

 برداشت: زیم یرا ازرو ینیریمبل ، راحت نشست و ش یرو ایآر

 بعد. میناهار بخور م؟یکجا بر_

 گفت: یفور وایش

 . بمون تاظهر.یال گهیراست م_

 .ستیهتل که ن_

 گفت: ایآر

 گفت. سیی خود ر ِه؟یهتل چ_

به غرولندشان نکردو به طرف ِ  ییگفت و با تکان دست اعتنا "سیه" النا

 اتاق
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به در وارد اتاق شد. شهاب مشغول کار با  یکوتاه ی. بعد از ضربه رفت 

 لب تاپ

گفت.  ی مجدد ِریکه باورود او سر بلندکرد. النا لبخند زد و روز بخ بود

 شهاب تمام

باشد.  یارش مثل ِ خوداو حساب شده و منطقتالشش را کرد که رفت ِِ

 سر تکان داد

 با دست به مبل اشاره کرد: و

 .نیدمت،بشیخوشحال شدم د_

 کینشست، نزد یم ییمبل انتها یکه رو شهیتشکر کرد و برعکس هم النا

 زیم

 نکیع نیاو نگاه کرد. باا یمبل نشست. به چهره  نیاول یو رو رفت

 مطالعه و

 آمد. یاما به چهره اش م د،یرس یتر به نظر م یاش ، جد یمشک قاب

به چشمت  دمیکم د ؟یزن ینکمیع ،یکن یکار م وتریبا کامپ یفقط وقت_

 باشه.
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 سرکش یحس ها نیداد . مقابله با ا یالنا شهاب را آزار م یشگیهم لحن 

 گذاشت: زیم یرا برداشت و رو نکشیبود. ع سخت

 .رشدمی. پگهیآره د_

 بالبخند گفت: النا

 .شنیتر م پیباالتر،خوش ت رهیسنشون م یمردا هرچ_

رفت،  یدوباره م تیمیکه رو به صم یجمع شدن جو یبرا شهاب

 را شیدستها

 کرد و گفت: جمع

 .م،آرهینش ریپ یکه تو جوون یبه شرط_

 شد: یهم جد النا

 .شهیباعث سخت تر شدنش م یزیسخت گرفتنه هرچ_

 وگفت: دیکش رونیب هیبحث را از حاش شهاب

 .میحرف بزن یکه درمورد ابعاد روان شناخت یکنم اومده باش یفکر نم_

 تشکر بهت بدهکار بودم. هینه. اومدم چون _
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 بابت؟_ 

 رفع سو تفاهم._

 زد و عقب نشست: یپوزخند شهاب

 راحت شد که سوتفاهم بوده؟ التیخ_

 نبود؟_

 ستیهم به تشکر ن یازیافتضاح بود . ن نیاشتباه و توه کیچرا. بود. _

 چون

به  یارتباط چیکرد حداقل از تو رفع اتهام کنم که ه یم جابیام ا فهیوظ

 من

 .ینداشت

 نیزتریبا ت شهیمثل هم ایدو پهلو بود. توقع داشت النا نگاه بردارد  حرفش

 جواب

سوال  یجا شیشدن نگاهش ، برا یبدهد اما سکوت او و طوالن پاسخ

 داشت.

 گفت: یمکث کوتاه. النا بعد از دینپرس یزیاحوال چ نیباا
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 .یارزش قائل شد نقدریممنون که ا_ 

 زد. ی لبخند تلخ ِشهاب

کنن. حرفمو بذار  یم یارزش گذار تشونیشخص یآدما خودشون برا_

 به حساب

کردم. ارزش  دایدفعه بهت پ هیدونم چرا  یکه نم یالنا، نه حس یدوست

 یلیتو خ

 .باالست

نگاهش را حس کرد.  ینیرا از دخترک گرفت و بلندشد. سنگ نگاهش

 پشت کرد و

شده است. پنجره  نیکرد،هوا کم و سنگ ی. احساس مستادیپنجره ا روبه

 را باز

 و آرام گفت: کرد

قبول کنه .  دنی، به صرف شن دیرو شن یگوشات هر چ ستیقرارن_

 ستیقرارن

 شبه عوض شه. اما .... هی باورت
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 کوتاهب آرام ادامه داد: بامکث 

 خوامیم مویتو زندگ لدای یخال یبخوام بگم جامحضه اگه  یخودخواه_

 آدم هیبا

 . یآدم فوق العاده ا هیالعاده پر کنم. تو  فوق

 ؟ی،جدا شد یبهش وابسته بود نقدریا یچرا وقت_

 خم شد: یرا لب پنجره گذاشت و کم شیدست ها شهاب

 کنارم باشه، اما... خواستیدلم م یوابسته نبودم. دلبسته نبودم ول_

 رها کرد و آرام ادامه داد: نهیرا ازس نشیسنگ نفس

 ی ارتباط به  رخالصوی. اما تستیهست که گفتنش راحت ن ییزایچ هی_

 و لدایما 

 خراب کنم. ویزد واال حاضر نبودم همه چ کاراش

 !یشد مونیپس پش_

 شهیر یقصد برگشتن داشت اما وقت لدای میکه جدا شد ینه! چون روز_

 هی ی



 

930 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

سم  ی. خصوصا وقتستی کردن مجددش ن ِشهیبه ر یاعتبار ،یوبزنیزیچ 

 یب

 به خورد ساقه ها رفته باشه. یاعتماد

بار زود  هیمثل من که  یآدم یبرا ست،خصوصایاعتماد کردن راحت ن_

 خواست

 .رهیبگ جهینت

بپرسد.  یبرنگشت سوال یفکر کرد که اشتباه متوجه شده است. حت شهاب

 حضور

 :دیآرامش را شن یحس کرد. صدا کشیرا نزد النا

 .یجا گذاشت یزیچ هیما  یخونه  روزتوید_

د وبسته افتاد. منظور  ِیرز سف یغنچه  کی. نگاهش به دیشهاب چرخ سر

 النا

او بود. النا گل را  یدرچشم ها یزیو کامل طرفش برگشت. چ دیرانفهم

 یکم

 آرام گفت: دویاش انگشت کش دهیچسب یگرفت و به گلبرگ ها باالتر
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 یم زنه،غنچهی. جوونه مشهیطرف مقابل شروع م یردن با ادعااعتماد ک_ 

 کنه.

شاخه  یبشه. رو یاریآب دیزمان بگذره . با دی. بادیرز سف نیمثل ا درست

 ی

باز بشه.  هیال هیتا آروم آروم وال رهی. نور ِ صداقت بگرهیجون بگ فرصت

 بشه لیتبد

چقدر چشم  شییبایز یدونی. مکنهیزده م رتیکه همه رو ح یگل به

 تا رتره؟یگ

زود  یلیکوتاه مدتش خ ییبای غنچه رو به صرف ز ِنیا یکه بخوا یزمان

 از شاخه

 ؟یجداکن

 منتظر او نگاه کرد: یدهانش را قورت داد. سربلند کرد و به چشمها آب

 هم _

ِِ 

 بود که بادست خودم زود از بوته یغنچه ا نیمن به ارسالن مثال  اعتماد
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غنچه  دمینفهم یکرد که حت جمیمدت عطرش اون قدر گ هیکردم. جداش 

 هی ی

 سم

ِِ 

ها  جهیزود دستمو سمت ِ نت گهیبوده. اما بهم درس داد که د ی گل

 وقضاوتام

 روحم هست. یاون اشتباه رو ی. چون هنوزجراحتا نبره

 خم کرد و گفت: یسرش را کم شهاب

 ؟یکنه چ دای غنچه تو خاک محبت ، خوب پرورش پ ِنیاگه ا_

 زد: یلبخند محو النا

 ه؟یاز خوشبخت ریغ یزیکه بارور شده، چ یمحبت واعتماد ی جهینت_

 شهاب باز شد. النا دست اورا گرفت و گل را کف دستش گذاشت: یابروها

 یکه آورد یدسته گل یما والبال یبود که خونه  یزیهمون چ نیا_

 جامونده بود.
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انداخت و برگشت  نییشده نگاهش کرد. النا سرش را پا ریغافلگ شهاب 

 که

 آرام و پرخواهش زمزمه کرد: یمچ دستش را گرفت و با لحن شهاب

 .دمی! قول میشینم مونیپش ؟یدیفرصتشو بهم م_

 به طرفش برگشت و گفت: النا

 ..یول ستمیباشم. حسود ن یکس نیگزیمن دوست ندارم جا_

 .خوامیفرصت م نیمنم واسه هم_

روشن  دیپررنگ شهاب انداخت. چلچراغ ام یدرچشم ها یالنا ، برق لبخند

 شد.

 رفت که النا انگشتش راباال گرفت: شیپ یقدم

 .دونمیمم خوب مارتباطاتحدومرز _

 شد و لبخند زد: رهیخ شیبه چشم ها شهاب

که برداشته شده. انگار فاصله  یقدم نیهمون اول یقدمو بذار پا هی نیا_

 یلیخ

 ...ادهیز
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 شد. ی. طوالنگهیمن برم د_ 

 ؟ یگرد یبرنم_

 محکم جواب داد: النا

 نه! گهیاومده، د شیکه شما گذاشت وپ یطیشرا نینه! باا_

 ؟یبمون کاریب یخوایم_

 فقط درسم تموم شه. خوامیم_

 ؟یگردیبعدش که برم_

 کنم. یتکرار نشه،بهش فکر م یوسوسه کننده جناب واحد شنهادیاگه پ_

 .دینگاه شهاب خند با

 منتظره. رونیب اینهار سرجاشه؟ آر شنهادیپ_

 .لیباکمال م_

بالبخند سالم کرد . النا  لی ریباز شد. ام یکوتاه یضربه  دربعداز

 ییباخوشرو
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 انشانیم لیریراداد و ازشهاب فاصله گرفت. نگاه معنادار ام جوابش 

 . النادیچرخ

دررابست.دست به  ریرفت. ام رونیب ل،یریبا ام یمختصر یاحوالپرس بعداز

 کمر

 سمت شهاب برگشت و گفت: ِِ

 ؟یکرد یم کاریچ زی پشت م ِ_

 لبخند زد و گفت: شهاب

 ...یزندگ_

 ز؟یم ریز ای زیرو م_

بعد چشم گرد کرد وباخنده  یاما لحظه ا دیابتدا منظور اورانفهم شهاب

 ی

دادن  یکه دم دستش بود را به طرفش پرت کرد و با جا خال یر،کارتابلیام

 او

 نثارش کرد ... یاش مرگ وخنده

**** 
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 نکرده؟ رید_ 

 خور ن. ینه .گفت شب شامو با دوستاشون م_

 برنگشت شرکت؟_

کرده که فقط به درسش فکرکنه. البته من فکر  دایپ ینه. گفت بهونه ا_

 کنم یم

 است. بهونه

 گفت: ستادویا میکنار مر محسن

 . زدیدو دو م یلیپسره اون شب توخونه خ نیا یچشا_

 باتعجب به محسن نگاه کرد و گفت: میمر

 دلخور بشه. شترینخواستم ب ینبودم النا برگرده تواون شرکت ول یراض_

 آب دهانش را قورت داد وگفت: میمر

 ... یبگ یخوایم یعنی_

تو گوش  ینبوده ول نجایا لیدل یمرد جوون ب نیبهم گفت ا یحس هی_

 النا زمزمه
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 تو سرش نباشه. یکه بهتره فکر کن 

 وانهید ینبود.فکرش هم. برا یتند شد. باور کردن یکم میمر یها نفس

 کردنش

 بود: یکاف

کنه محسن. شهاب متاهل بوده و قطعا النا  یاشتباه نیمحاله النا چن_

 به خودش

 نداده. یاجازه ا نیچن

 گفت: یبا مکث معنادار محسن

 شهاب!_

 لبخند زد: میمر

 ارجمند. یخب آقا_

 محسن باال رفت: یابرو

 باهات حرف زده؟ یمیصم نقدرینه النا درموردش انک_

 .رینگ ی. جددیزبونم چرخ ینجورینه. هم_
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 نکیخورش را داخل س انشان،ظرفیعوض شدن جو م یکرد و برا مکث 

 گذاشت:

که  یتهران بمونه محسن. از موقع ایکه آر یکرد یم یکار هیکاش _

 اومد و رفت

 شده. یجاش خال یحساب

 بالبخند نگاهش کرد: محسن

خودش خدمت  یمتاهل باشه؛ تو محدوده  رم؟یبراش زن بگ یخوایم_

 .کنهیم

 زد: یقیلبخند عم میمر

 .نمیزودتر ازدواجشونو بب خوادیزوده براش. واال دلم م_

 .شهیرنمی. دینیبیم_

 یته دلش مانده بود که داشت سربرم ییدرد گرفت.آرزوها میمر قلب

 داشت .

 را از محسن جدا کرد و گفت: نگاهش

 .شمیبچه ها به ثمر برسن، منم سبک م_
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که درمورد النا کردم،دوباره تکرار شه. کم کم  یخواد اشتباه یدلم نم_ 

 یهمه چ

 .شهیم بیعج داره

 کرد: یخال نکیپر خود را برداشت وداخل س مهین وانیل میمر

 چطور؟_

 اسم همکاره النا ،شهاب ارجمند زاده است. دمیتازه فهم شیچندشب پ_

 یل

ِِ 

حرکت ماند و رنگ  یسر خورد. دست محسن ب ُمیدوغ ازدست مر وان

 کبود

دست پاچه شد  میرنگ زن ثابت ماند. نگاه مر یصورت ب یرو چشمانش

 و

 را رها کرد: یگرید ریت محسن

 ؟یدونست یم_

 عکس العمل نشان داد: عیسر میمر
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 و؟یچ_ 

 ، بر حسب اتفاق شهرت ارس و داره و ... یرازیون شجو نیا نکهیا_

شد  انیدرم یکی میمر یدرست به هدف اصابت کرده بود. نفس ها رهایت

 و

چندبار پلک زد ،دست به  میجمله اش را رها کرد. مر یباق محسن

 صورتش

 نقدرینفس ا دتایکش یم شیدر گلو یاری. اگر توانش را داشت شدیکش

 در

با اسم ارس  گریکه قسم خورده بود د ینکند. بغض یبا بغض باز شیگلو

 مقابل

 نشکند: محسن

هاست.  یرازی معروف ش ِیاز شهرت ها یکیاتفاقه محسن. ارجمند زاده _

 کم

 .ستنین

 اش را از او گرفت و آرام گفت: ینگاه معنادار وطوالن محسن
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 ... دیحدسو زدم واال با نیمنم هم_ 

شکستنش  یافتاد وصدا نیزم یرو وانی.ل دیدستش را پس کش میمر

 باعث شد

 عقب رفت.محسن دستش را گرفت: عیسر می. مرزدیجا برخ از

ازت  ویکردم تا همه چ دای. بهونه پیاون قصه روتموم نکردم،چون نذاشت_

 .رمیبگ

 ....هیاون ادمارو... سا ادی یحت

 با بغض گفت: میمر

 ی.گم شد. براباهاش عذابم نده. اون آدم رفت نقدریمرده محسن. ا هیسا_

 من

 کار؟یچ یخوای. خاطره هاشو ممرد

 تمومش کنم وبسوزونمش. خوامیم_

 .دیبه صورت او چسب میمر یچشمها

 ینجوریشهرت ا کیشباهت  دنیراحت شه که باشن المیبسوزونم و خ_

 به هم
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 .یزیر ینم 

آغوش او  انیشد و م دهیجلو کش میمر ی دهیاو را گرفت.تن خشک دست

 فرو

 :رفت

 م؟یمر هیادیز یخواسته _

او آرام گرفت.برعکس  ی نهیس یبسته شد و سرش رو میمر یچشمها

 دلش که

 تاب تر بود. یب شهیازهم

 من که گفتم باشه. ِ تو مدام دنبال ..._

 یول کن ویروز همه چ هیترسم که باالخره  ی. مستیدست خودم ن_

 .یوبر

 سرش را باال گرفت : میمر

 ؟یشد وونهید_

 که از مرز عشق رد شدم. دمیبه خودم اومدم ود هوینه. _

 و آرام گفت: دینگفت.خودش را کنار کش یزیچ میمر
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 بود.لباست ... فیدستام کث_ 

 .ستیمهم ن_

با النا  دیفهم یاز نگاه او فرار کرد و محسن تلفن را برداشت. وقت میمر

 حرف

قلبش تپش گرفت.  ند،یآ ینم گریتا مطمئن شود تا چندساعت د زندیم

 یترفندها

 دیهرموقع اومد"که گفت دیشن یشناخت. خصوصا وقت یرا م محسن

 مهم

شل شد. جارو را برداشت تا  شیدست وپا"دیمراقب باش ست،فقطین

 شهیش

. جارو را ازدستش گرفت و کنار دیها راجمع کند اما محسن رس خورده

 نتیکاب

 :گذاشت

 بذارش واسه بعد._
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روزها که فکرش  نی.خصوصا دراکردیمحسن را حساس م شهیهم مقاومت 

 هم

ذهنش  اریاخت یبود. ب ازیتلنگر ن کیبه  دیکرد.شا یم انتیتعهداتش خ به

 به

 ری خون محسن تاث ِیکه الکل رو یدور برگشت. به تنها شب یسالها

 گذاشت تا

رنگ  یبرداشته شد، زندگ انشانیعوض شود. فاصله که ازم زهایچ یلیخ

 یگرید

 .گرفت

**** 

آرام  کردیخوب نبود. احساس م یلیهنوز حالش خ یرا ورق زد ول کتاب

 شودیم

 نداشت. یشروع شد. حس خوب شیها یمحسن که خوابش برد، آشفتگ اما

ذهن ودل  نیا دیدانست چطور با یمختلف پر بود و نم یاز فکرها سرش

 پر را
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زد  یرفت و باز برخودش تشر م ی ذهنش سمت النا م ِیکند. گاه یخال 

 که محال

دانست  یکه م یا ارتباط حس و  کی ریشناخت.درگ ی. النا را ماست

 خطاست،

دور گردنش حلقه شد و النا  یشود. غرق در افکارش بود که دست ینم

 محکم

 .دیش را بوس گونه

 مامانم؟ یدیچرا نخواب_

کرد لبخند  یداد و سع رونیرا ب شیصدا یالنا را گرفت.آه ب یها دست

 زد.

 عروسک خوشگله؟ یدیخودت چرا نخواب_

 و کنار او نشست: دیخند النا

حرف زدنت تنگ شده بود مامان. کال  یمدل نیدلم واسه ا نقدریآخ ا_

 دلم واسه
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کردن موهام. ست شدن گل سرام  ی. مث خرگوششهیتنگ م زایچ یلیخ 

 بااون

 یوشگله. نمعروسک خ یگفتیم یکردیکوتاها. بعد سفت بغلم م دامن

 چه یدون

 .یداد که االن دوباره گفت یفیک

 و گفت: دی دست به صورت ناز او کش ِمیمر

چه  ینیکه بب ینگاه کن نهیخودتو توآ ،برویازمن توقع کن نکهیا یبه جا_

 یدلبر

 .زمیعز یشد

 گفت: یرا باال داد و نچ شیابروها النا

 فرق داره. یتو بگ_

 را جلو برد و آرامتر گفت: سرش

 دمید یتازه امشب هوس کرده بودم که محکم بغلت کنم وبخوابم ول_

 بابام
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. انگار دمیرفتم و خواب نیورنگ نیکه سنگ نهیا خواد،یمزاحم نم امشب 

 طنتیش

 .رهیوبابا جونم باهم سر م من

 بااخم گفت: میمر

 موقوف دختر. یفضول_

 :دیخند النا

، کال دلم ضعف کرد  ایب رتریزنگ زد وگفت د یبامزه بود وقت نقدریا_

 نیواسه ا

 شدنش. ییهوا همه

 او زد و گفت: یخنده اش گرفت.سرشانه  میمر

 ؟ی. صبح کالس ندارینکن نصف شب یطونیپاشو برو بخواب. ش_

 نه. گفتم که سه روز درهفته است._

 انه؟یبهتون خوش گذشت  ازدهیتا ساعت  نمیکن بب فیخب پس تعر_

 خوب بود. یلیمامان. خ یجات خال_



 

948 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 حرف واسه گفتن یهات،حساب یبا هم کالس یفکرکنم بعد از مدتها دور_ 

 .یداشت

 راستش غروب از بچه ها جدا شدم._

 ؟یبود یپس شام با ک_

 سابق! یو همکارا وایبا ش_

 گفت: عیشد .النا سر کیبه هم نزد یکم میمر یابروها

 گهیمدت د هیشده. تا  یداد.باالخره مادرش راض لیریبود که ام یسور_

 .شهیم یرسم شونینامزد

 و گفت: دیکش یقینفس عم میمر

 کارشون عاقالنه نبود. یول یبه سالمت_

 مامان. شیشناس ی. مگهیو حماقتاش د واسیخب ش یاوهوم. ول_

 انشاال خوشبخت بشه._

 دهد، بپرسد: رییکرد بدون آنکه لحنش را تغ یکرد و سع مکث

 د؟یخودتون سه تا بود_
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 را عوض کرد و آرام گفت: ریکرد. چشمانش مس ریینگاه النا تغ حالت 

 خب نه. شهابم بود..._

 چه شد و آرامتر گفت: میمر یکه حال ِ چشمها دیند

 بود که خوابم نبرد. نیباهات حرف بزنم مامان.واسه هم دیراستش با_

 رفت: لیتحل میمر یصدا

 النا؟ یدرمورد چ_

 یاش م نهیس یکه بختک شد و رو یزمان ریدرگ میسکوت کرد ومر النا

 نشست،

ها ناز نکرده بودند  هیکشنده ماند. کم درانتظار نمانده بود و ثان یانتظار در

 ؛ اما

 شیکه تمام وجودش درتمنا ییآرزو د؛یترس یکشنده تر بود. م قیدقا نیا

 بود،

دخترش باشد. باالخره طاقتش طاق شد .نام النا را زمزمه کرد  یایرو

 ودختر

 تراف کرد:غافل از حال او اع جوان
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 .یفرصت تازه به خودم دادم بابت زندگ هی_ 

 یوناباور جانینگاه ِ مادر را به حساب ه یباال آمد.سرخ شیچشمها

 گذاشت

 داد: وادامه

بهش داشتم مامان. ازهمون  یبیکشش عج هی یدست خودم نبود ول_

 اول که

. ازترس زنهیحرفو م نیکه اونم هم بهیانگار برام آشنا اومد. عج دمشید

 نکهیا

دورتر شد ، فکرش  یاحساسم افسار زدم. هرچ ینباشه، به دهنه  تب

 شتریب

 یحس هیبهونه کرد. انگار  شترینه گفتم، دلم ب یاومد.هرچ توذهنم

 ...ههیشب

اصرار اونم  ری. تقصسمیکرده. نشد مقابل دلم وا رمیداشتن غافلگ دوست

 بود که

... 
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 نفس زمزمه کرد: یب میمر 

 النا؟ یک_

 را زد: رخالصیت ودخترک

 شهاب._

به  یداد که آن تهمت ربط حیهم رفت. النا توض یرو میمر یها چشم

 نیا

 واسمش بود، قلبش رابه لدایکرد که تا  هیندارد. توج یودلبستک یوابستگ

.که خطا نکرد! اما باهرجمله اش قلب زن کم توان تر شد. دیکش خیچهارم

 یباز

 شیلب ها میمر ی دهی رنگ پر ِکس نبود. چیه ریراه افتاده بود وتقص یبد

 را به

 شد و گفت: زیخ میدوخت.ن هم

 مامان..._

 با تضرع دست بلند کرد : میمر

 نگو... یچیه گهینگو النا.... د یچیه_
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گرفت تا بلند شود  یدست به صندل می.مردیالنا پر یبه گلو یناگهان یبغض 

 اما

 مهیو نصفه ن اوردیوزنش را تحمل نکرد تا قلبش هم بهانه ب شیپاها

 بکوبد.النا

آمد.  رونیو ب دی. محسن هراسان از خواب پردیازترس کش یخفه ا غیج

 النا هیگر

 کابوسش را معنا کرد... می جان مر ِمهیتن ن و

*** 

رنگش  یصورت ب یمرتب کرد . با بغض دست رو میبدن مر یرا رو پتو

 و دیکش

 :دیبرچ لب

 مامانم؟ یشد یچ هویآخه _

 پلکش را باز کرد: یدست ِ او گذاشت و ال یدست رو میمر

 بابات کجاست النا؟_

 کنارت بمونه. شترینفر ب هی ذارنی. نمنییپا_
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 آب دهانش را قورت داد وگفت: یبه سخت میمر 

 خونه. میبده که بر یشخص تیبگو رضا ریباهاش تماس بگ_

 مامان.._

 یروز بستر هیبا  ه؟یدونم مشکل چ ی. خودم مرمیم یبمونم م نجایا_

 شدن

 .شهیعوض نم یزیچ

 گفت: یبعد از مکث کوتاه النا

 کنم قبول کنه. یاما فکر نم گمیمن بهش م_

رفت. پشت سرش را نگاه نکرد تا افتادن  رونیچشم بست و النا ب میمر

 قطره

از آنکه  شی. سخت بود.بندیواستغاثه اش را به درگاه خدا بب میمر اشک

 یکس

شعله  انیپر زخم، مثل سوختن م یایدن کی انیراکند. سکوت م تصورش

 ییها
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راحت بود اما احساس سوختن  یکردند. دلسوز یم تیبود. تماشا سرکش 

 یرانم

. ریپشت سرش بود که دلت را پس بگ ییتصور کرد. النا رفت و دعا شد

 قدم ها

 کیجا نگذار.  یگریمهر د یرا رو تیزمزمه کرد ، رد پا یشد و زبان دور

 عشق

عمر وبال  کیکه  یها بود. تاوان سکوت یوان تمام دربه در، تا ممنوعه

 گردنش

 و طلسمش را نشکست. شد

*** 

 گفت: یگذاشت و با مهربان میدست مر یخانم دست رو حاج

کنه،باهاش  یقلبت ناز م یدون یمادر؟ توکه م یستیآخه چرا مراقب ن_

 مدارا

 .کن

 گفت: یبه تلخ میمر
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.مث منم شهی.خسته مارهیکم م یباشم حاج خانم؟ قلبه. گاه یمراقب چ_ 

 فوالد ِ 

 .ستین دهید آب

 خانم اخم کرد: حاج

 !ه؟یچه حرف نیا_

 مداخله کرد: النا

 .دیحاج خانم؛ دعواش کن زنهیم ادیبد ز یحرفا دایجد_

 زیبود.آنقدر ت بیعج شیشد.چشم ها یصورت النا طوالن یرو میمر نگاه

 که

کشد.  یم شیداخل مردمک ها ریکرد؛ شمش یجوان حس م دختر

 ییرهایشمش

کند.فقط  شیتوانست معنا یکه نم یخواهش وشماتت وبغض ازجنس

 یزیهرت

 گرفت. یرحمانه ،وجودش را نشانه م یب اش
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 یلبخندرو یایکرد با اح یانداخت و سع نیی.نگاهش را پااوردیطاقت ن النا 

 لب

بعد به بهانه زنگ خوردن  قهی. چنددقاوردیراخوب به جا ب یزبانیم شیها

 تلفنش

شهاب، دراتاق را بست و تلفن را  یشماره  دنی، سمت اتاق رفت. باد ِِ

 جواب داد.

دوسه روزم ،دوسه  نیازت نبود.توا یخبر گهی؛ د میکه جداشد یاز شب_

 بار زنگ

 .ستیامروز گفت حال مادرت خوب ن وایوخاموش بود. تا ش زدم

حالش بد  ینجوریتاحاال ا یکنه ول یم تشیکم قلب مامان اذ هیآره._

 نشده بود.

بارم که اومدم  هی. منم شارژ تلفنم تموم شده بود.میبود مارستانیب دوروز

 خونه،

 .مارستانیگذاشتم وباز رفتم ب جاش

 االن حالشون چطوره؟_
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 خداروشکر بهتره._ 

 :دیپرس دیترد یو شکر گفت.سپس با کم دیکش یقینفس عم شهاب

 ام؟یب دنشید ینداره برا یاشکال_

 جاخورد: یکم النا

 ؟یدیشن یاز ک یگیاونوقت م_

عروس  شهیکه نرفته داره م ادتی. دمیشن وای. ازشگمیمسلمه.راستشوم_

 عمه ام

 لبخند زد: النا

اما خب راستش چون با مامان درموردت صحبت کردم،  ،یگیراست م_

 کم هی

 است. دهیچیپ اوضاع

 شهاب باال رفت: یابرو

 ؟ راستشو بگو. یگفت یجالب شد.چ_

 نترس.اعتراف نکردم که عاشق شدم_
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 گفت: طنتیوباش دیخند شهاب 

 ؟ینشد_

 نه!_

 گفت: باتحکم

 . من سر حرفم هستم.یشیم_

 خواستن انیبود. دلش م بیتر شد. حسش به شهاب عج قیالنا عم لبخند

 معذب بود. به ،کنارشیراحت نیکرده بود. درع ریفاصله گ نیا ونخواستن

تکه  کیکند.  تیاعتماد داشت اما دوست داشت فاصله را رعا تشیشخص

 پازل ی

همه حس آشنا ودوست داشتن بود  نیا لینشده بود. آن هم دل دایپ هنوز

. 

. اعتراف دیترس یشدنش م کیرا دوست داشت اما هنوز از نزد شهاب

 به شیها

 طنتی. شدیترس یبه تپش قلبش م یکیرادوست داشت اما از نزد محبت

 شیها
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 یطعم گس مانند داشت. به تلخ کی شیداشت اما انتها ینیریش ی مزه 

 .زدیم

دانست درتله  یبود و به قلبش تلخ.. نم نیری عشق نوپا به کامش ش ِنیا

 کدام ی

 کرده است... ریگ یرحم یب

 را به حرف آورد: سکوتش،شهاب

 توئه. هیشب یلیخ دمیعروسک خر هی روزیالنا... د_

 ولب تخت نشست: دیخند النا

 نقدرخوشگلم؟یا_

 ؟یشک دار_

 به من؟ یبد هیکه هد یدینه.اعتماد به نفسم خوبه. خر_

 آره. یمهمون یایاگه ب_

 ،کجا؟ یمهمون_

 !نجایا_
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 کجاست؟ نجایاونوقت ا_ 

 ؟یوخانومش شد یقبول کرد دیکه شا یخونه ا_

 اخم کرد و گفت: النا

 !یشد یزود جد_

 .یکن یمازاولش بودم. منتها تو ناز _

 ...نیشهاب ،بب_

 حرفش گفت: انیوم دیخند شهاب

برم تو زودتر از  ی. آرزوشو به گور میکیتوتار ربودی. تزمیدونم عز یم_

 موعد

 .یبذار نجایپاتو ا مقرر

 شه؟یعوض م یحاال فرض کن گذاشتم. چ_

ته  شهیالنا. اون موقع م یبه من اعتماد کرد یعنی نجایا یایکه ب یروز_

 خط شرط

 .وشروطا
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بخورد. عادت شهاب بود.  یدوپهلو ومعنادارش باعث شد النا تکان حرف 

 درلفافه

 نیبودندوهم ی. مکمل خوبدیفهم یو النا معنا را خوب م زدیم حرف

 یگاه

 یلیکشش خ نیبود که ا بیآورد. عج یرابه لب هردو م طنتیش لبخند

 زودتر

 .کردیمقرر عمل م ازموعد

 دیبا یماه شناختمت شهاب.ول شیاز اون ش شتریب یلیدوماه خ نیا_

 زایچ یلیخ

 روشن شه. برام

 یریفردا م یراحت باشه. راست التیپنهان بمونه. خ یزیذارم چ ینم_

 دانشگاه؟

 میمراقب مامان باشم. االنم مهمون دار شتریب یچندروز دمیم حینه.ترج_

 که

 زنم. ینشستم وبا تو گپ م اومدم
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 رازمیمن چهارشنبه عازمه ش شم،فقطیمزاحمت نم یلیپس خ_ 

 هی ی.تونستیال

 .نمتیوقتتو آزاد کن که بب روز

 حساس شد: اریاخت یب النا

 شده؟ یزیچ_

که برم.  رنیگ ی. مدام تماس مستیحال مادربزرگم چندروزه خوب ن_

 چهارشنبه

 .گردمیتا شنبه برم برم

 گفت: یباناراحت النا

 چرا؟ گهید شونی؛خسته شدم.ا دمیشن یضیروزا ازبس خبر مر نیا_

 !دهیخواب بابامو د_

 :دیبا تعجب پرس النا

 ؟یچ_

 گفت: یبه تلخ شهاب
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 . برو کنار خانوادهشمیمزاحمت نم شتریب گهی. خب دستیمهم ن ؛یچیه_ 

 .زنمیسر م هیسالم برسون. من بتونم  وبهشون

رفت؛ پدرش  رونیب یقطع کرد.وقت یتشکر کرد و تماس را با خداحافظ النا

 دیرا د

 ییبا حاج خانم بود.سالم کرد ومحسن با خوشرو یمشغول احوالپرس که

 جوابش

 ینیمبل نشست. النا سمت آشپزخانه رفت وباس یرو میوکنارمر راداد

 و یچا

 کرد. ییرایبازگشت وبعنوان عصرانه پذ کیک

 خانم دست اورا گرفت وکنارخودش نشاند: حاج

 دایبراش خواهان پ. منم یداشته باش یدخترتو حساب یهوا دیبا میمر_

 کردم

 .ستیباهاتون صحبت کنن.االن وقتش ن گهیخب گفتم چندوقت د یول

 :دیخند النا

 استراحت کنه. من درخدمتم. دی.مامان باهیجه حرف نیحاج خانم ا_
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 با اخم ولبخند نگاهش کرد: محسن 

 دخترخانم. اجازه صادر شد. یآها_

 :دیلبش را گز النا

 که. میبنداز یترش دیخوا یخب نم یبابا ول دیببخش_

 آرامتر بود،گفت: شهیکه ازهم یبالحن میمر

کنه،چراکه  دشونییان ومحسن تا یخوب یمن خوبم حاج خانم. اگه آدما_

 نه!

قفل شد. دچار  میمر بیالنا کمرنگ شد و نگاهش در نگاه عج لبخند

 یحس بد

 یرا درک کرده.م شیتمام حرفها می.خصوصا که مطمئن بود مرشد

 باطارت دانست 

دارد. هرچه  یگفت که قصد شوخ یباشهاب دارد.چهره اش هم نم یا

 دنبال

 نشد. بشینص یزیچ یجیگشت جز گ یقانع کننده ا لیدل

 جان. میحاال سرپا شو بعد مهمون دعوت کن مر_
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 .فتمیزودتر به کار ب دیاستراحت کنم بدتره. با شتریب ینه محسن؛ هرچ_ 

 گفت: یخانم با دلسوز حاج

 .شهینم ری. نترس .دیستیوقت به فکر خودت ن چیه_

 یزد و دوباره به النا نگاه کرد.دخترک بااخم به نقطه ا یلبخند میمر

 شده رهیخ

 باز متالطم شد ودردلش التماس کرد که به شهاب فکر می.قلب مربود

 محسن اجازه نداد شهیبعد حاج خانم عزم رفتن کرد.مثل هم ی.ساعتنکن

 میرساند.حاج خانم اجازه نداد مر یوگفت خودش او را م ردیبگ آژانس

 بدرقه

 کنداماالنا لباس عوض کرد و همراهشان رفت. اش

گرفت.کم  شیدست ها انیتخت نشست و سرش رام یاتاق، رو داخل

 مانده بود

نرفتن به سمت صندوقچه  یبغض خفه اش کند.نتوانست برا دوباره

 مقاومت
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 ءیش کی. صندوقچه رامثل دیالنا بگورابه  زیهمه چ خواستی.دلش مکند 

 مقدس

 شیآغوش گرفت ولب تخت نشست.ارس درون آن عکس هنوز به رو در

 لبخند

عکس  ی.انگشتش رودیلرز شی.لب هادیاشکش چک یقطره ا نیزد.اول یم

 سر

 :دیچک گرشیواشک د خورد

 ذارهینم هاتیادگاریو ادتیارس... تو و شهیآروم بشم همه زنده م امیتام_

 آروم

بود و گفتم  نیقبول کن که سهم من ازبودنت هم یگفت ی. ولباشم

 باشه.حاال با

 تو چه کنم؟ یای... با آرشهاب

 پوشوندم هیرازمو با گر یعمر هی

 هنوز توکار عشق تو موندم یول

 ییوتنها یبارون دلتنگ نیتوا
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 یینجایبگو؛بفهمم ا یزیچ بهم 

 شیکه ارس رفت،ازنفس ها یکرد.درست مثل روز سیصورتش راخ اشک

 زاریب

 کرد: هیو گر دیاش به عکس چسب یشانی. پبود

شهاب مث  دنیبزنه ارس. د مانمویا ی شهیحس تبر برداشته تا ر نیا_

 که یروز

 .شهابدمیبر گهیهمه بغض خسته شدم. د نیسخت شده. از ا یرفت تو

تونم  یزنه ارس... نم یو محکوم به سکوتم.قلبم دادم ی.توروبرومروبرومه

... 

 نیباا یول شمیباالخره اروم م یتونم سرقولم باشم. توگفت ینم گهید

 ینشون

حسم به شهاب  یتونم چشامو رو ینگم.نم یچیساکت باشم و ه چطور

 ببندم

 تونم... ی.نمارس
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عطر محسن بود،نه  یشد.بو دهیکش رونیانگشتانش ب یاز البه ال عکس 

 یالنا. فور

که بک عمر به  ینگاه و صندوقچه ا. طلسم شکست. طلسم سرچرخاند

 یرو

بسته شده بود باالخره شکست. نگاه محسن به عکس ارس  محسن

 بود دهیچسب

شده بود  اهیکه س ییبه چشم ها میمر یناباور و بهت زده  یچشم ها و

 وخبر از

افتاد.پلک  نیزم یسست شد وصندوقچه رو شیداد.دست ها یم طوفان

 محسن

بزند  یحرف دیترس یطوق بال؛ دور گردنش بود.م کی. سکوت مثل دیپر

 طوق نیوا

 یتعهدش نمانده است.رگ ها یشود.تا متهم شود که پا دهیکش باال

 یبرجسته 
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 ی، مثل وردها شیدست ها انیمحسن ولرزش آن عکس کوچک م دست 

 کی

 ی.زهرندیبب کیگشت تا مرگش را نزد یبرم میکهنه سمت مر یجادو

 نیدرع

با  میبود وکم مانده بود مقاومتش را بشکند. مر ریدرکامش سراز یناباور

 بغض

به  یبیعج ینیاو بامکث وسنگ یمحسن را زمزمه کرد.چشم ها اسم

 طرفش

کرد.  زشیزن ر ی نهیس یرو نیسنگ یکوه شی.انگار ازچشم هابرگشت

 انگشتان

 یانوسیاق ریانگار از ز شیبرگشت.صدا میسمت ِ مر د،عکسیچرخ محسن

 طوفان

 :دیبه گوشش رس زده

 ...اشهابیکدومشونه؟ ارس _
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رفت.سوزن سوزن شدن قلبش را حس کرد.صورت  میازتن مر حس 

 محسن جمع

 خورد: نیچشمش چ یو گوشه  شد

 اهمزادش؟یعکسه؟خودش  نیکدوم عشقت صاحب ا_

 تکان خورد: میمر دهیخشک لب

 محسن..._

باال رفته محسن  یصدا یافتاد ول شیپا یصورتش خورد و رو یتو عکس

 مثل

 وصل شد تانتواند تکان بخورد: میبه تن مر برق

... فرار ختیشهرش به همه ات نر یفهمم که قبرارس وهوا یحاال م_

 کردن

 .گول خوردم.میبود. خوب نشناختمت مر نیازاون جوون واسه هم نگاهت

 که... یهست یاسم توهمون

 باالتماس گفت: میمر

 محسن..._
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 کرد: یخال شیپا ریرا ز نیزم ادشیفر یصدا 

 مرد. ُ_

رابست.محسن جلو رفت  شیگذاشت وچشم ها شیلبها یدست رو میمر

 .سر

که حکم اعدام  یکس ههیشب یخم کرد و با لحن میصورت مر مقابل

 خواندیم

 کرد: زمزمه

آره؟ من جواب خاطره هاتو ندادم که توخونه  خواد؛یدلت اون جوونو م_

 من و ی

 ؟یکنیو بهش فکر م ینیشیتخت خوابمون م یرو

 ازحرکت شیرا تجربه کرد.خشکش زد . زمان برا یآن یمرگ میمر

 صورتش خورد: یتو یلی.سرمحسن جلوتر رفت. نفسش مثل سستادیا

خواد؟  یارس م هیعشق تازه شب هیبا ویشتیوآت یدلت خاطرات جوون_

 یکپ هیبا

 باهاش داشته ؟ یچه نسبت ستیکه معلوم ن یا
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محسن باز شد واو ادامه  یدودگرفته  یچشم هادر میسرخ مر یها چشم 

 داد:

 باشهاب..._

که به صورت اوزد  یلیچه زمان دستش از س دیونفهم دیتنش لرز تمام

 سوخت.

محکم  یواریاراده به د یعروسک ب کی. مثل دیمچ دستش را کش محسن

 خورد

 ...شدینمانده بود.انگارداشت جنازه م یانگار روح یجان داشت ول که

 شمینم گهیشدم.د رتیغ ینکشتم، اگه گذاشتم بره، اگه ب مویاگه مر_

 ! توروهیسا

 کشم چون عاشقت شدم... یم

 داد زد: هیبا گر هیسا

 تمومش کن .عذابم نده محسن.ازخدا بترس... شهاب ...شهاب..._

 یاش بندآمد.صورتش بستر اشک ها هیوسوز گر نهیس ینیاز سنگ نفسش

 شکسته شد: یحسرت
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 منه... شهاب پسرمه. یایشهاب آر_ 

 هیگر ی.صدادیلرز هیسا ی. محسن خشکش زد.زانوستادیا انشانیم ایدن

 اش

 دیکرد.شا یم شیو بابغض تماشا ستادهیا ی.ارس گوشه ادیچیپ دراتاق

 هیسا

 :دیشن یرا م شیگرفت؛ صدا یم آرام

...مثل حاال یدیاما نشن اهستی؛ گفتم بمون؛ گفتم آر هیگفتم نترس سا"

 یکه نم

 "یریکم آروم بگ هیتا  یشنو

*** 

 بلند سالم کرد وبعد گفت: یرا درآورد و ازهمانجا با صدا شیها کفش

 ادهیحاج خانومو رسوندم وپ یوقت خوره؟یچرابد استارت م نیبابا ماش_

 شدم تا

 خورد،شانس آوردم واال... یاستارت نم گهیکنم،د یحاج آقا احوالپرس با
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جمله  یادامه  د،یوارد سالن شد و محسن را در آن حال وروز د یوقت اما 

 در

و  دهیمبل چسب یمبل نشسته بود .سرش به پشت ی.رودیماس دهانش

 نگاهش به

 :دیخوا ب بود.جلو رفت و نگران پرس اتاق

 شده؟ یبابا! چ_

. النا سر تکان داد وسوالش دیخاص به طرفش چرخ یمحسن با حالت نگاه

 را

سوخته  یگاریکردو باز النا س ریدستانش گ انیکرد. سر محسن م تکرار

 را تماشا

محسن پنهانش نکرد. آنقدر مچاله و درخود فرو رفته  یبار حت نی.اکرد

 بود که

. به سرعت س ِ مت اتاق دیکردن ،پرت بود. النا ترس یاز پدر حواسش

 نیرفت. اول
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شد و  یمبود که پر  یکه توجهش را جلب کرد، چمدان کوچک یزیچ 

 بعد از آن

 ! هیشکسته و پرارزش سا ی صندوقچه

 درشت شده نگاهش کرد: ییچشم ها با

 مامان!_

 یبود. دست وپا رنگیوصورتش ب سیخ شیبه او نگاه کرد .چشم ها هیسا

 شلش

که از  یو باترس و بغض ستادیا هیجمع کرد و جلو تر رفت. مقابل سا را

 یشانیپر

 دهد: حیگرفت ، التماس کرد تا توض یم نشات

 مامان... د؟یشد ینجوریافتاده مامان؟ چرا ا یتو دوساعت چه اتفاق_

. دیچمدانش را کش پیگذاشت و ز لشیمختصر وسا یمدارک را رو هیسا

 النا با

 تخت رفت و گفت: یرو زانو

 مامان آخه..._
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 شیصندوقچه مچاله بود .دست پ یرو یمیقد یمرتبه الل شد. عکس کی 

 برد و

 یفشار آورد. . احساس کرد اشتباه م شیرا برداشت.به چشم ها عکس

 کند،اما

 دتریناام ابد،یانکار ب یبرا یالتماس کرد تا نشان شی!هرچه به چشم هانه

 شد.

 مات النا نگاه کرد . َپ ِر ِ  ِ مرخیمتوجه شد.به ن هیخودش بود. سا انگار

 شال النا از

 دهیس را پوشاند اما نگاه درون عکس پوشاز عک یمیاش افتاد و ن سرشانه

 نشد.

دست جلو برد و عکس را گرفت. نگاه  هیکرد. سا ینگاهش م رهیخ ارس

 دهیخشک

صندوقچه را برداشت و  میالنا تکان خورد و دنبال عکس رفت. مر ی

 .النا ستادیا
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 ی. چهره دیچک هیخواب زده از کابوس فقط نگاه کرد. اشک سا کی مثل 

 رنگ یب

درقلبش فرو رفت. چمدانش را رها کرد و خم  یخنجر سم کیمثل  النا

 شد. سر

 .دیرا بوس او

اما  زدلمیمن ،باعث زجر شماباشه عز یعشق کهنه  یقرار نبود رد پا_

 نشد.

 مامانو دخترم. ببخش

چمدانش  یکرد.دسته  یم هیراحت گر هینگاهش کرد.سا یبا ناباور النا

 دیرا کش

 شوک به تن ِ النا وارد شد. شهاب مقابل چشمش رفت.انگار رونیازاتاق ب و

آمدن اسم  شی...اسم ارس... صحبتش بامادر و پ یمیقد ری.آن تصوآمد

 ارس و

او، ارجمند... ارجمند زاده... ارس ارجمند  یمیبا نام عشق قد شباهتش

 زاده...
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.نه....نه.... "تکرار کرد رلبی.زستادیا یارجمند زاده... قلبش داشت م شهاب 

 امکان

 شی. محسن هنوز سرجادیدو رونیازچله رها شده ب ریمثل ت "نداره

 نشسته بود

 نیدرماش هی. سادیدو رونیجان ب مهین یکرد. النا بانفس یدود م گاریوس

 را باز

نفس نفس زدن از  نیکرد. ا شی.النا نفس زنان صداندیبود،بنش کرده

 دنیدو

اش  نهیس یبود که مثل بختک رو یبود. از بغض ی.از بهت وناباورنبود

 نشست. از

او گره بخورد، به وحشت افتاده بود.  ی ندهیکه قرار بود به آ یا گذشته

 دنبال

 یرا تا کابوس م شیاهایرفت و تمام رو یکه داشت م دیدو یم یا هیسا

 کشاند.

 با ارس داشت؟ یچه نسبت شهاب
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زد. سرما به تن داغشان  یفیخف  رعد ِیزیی. آسمان غروب پاستادیا هیسا 

 دهن

 .ستادیا هیاش گذاشت و مقابل سا نهیس ی. النا دست روکردیم یکج

 مامان؟ اون عکس... اون عکس... یریکجا م_

 یوباز چشم ها دیلرز یم شیصورت النا گذاشت. صدا یدست رو هیسا

 پرش سر

 :رفت

 النا واال شک داشتم که... یاسم ارس و تو بهم گفت_

 فرود آمد و با بغض گفت: شیلب ها یالنا رو یزده  خی دست

 ...یعنی... یعنیداره ؟  یمن اشتباه کردم مامان؟ شهاب به اون عکس ربط_

 یزی.چدیکش رونیرا ب یگرید یو دفترچه  دیساکش را کش پیز هیسا

 همان هیشب

 النا گذاشت و درآغوشش گرفت: یدستها انیبود. آن را م یآب ی دفترچه

 امیآر یبخاطرت چشممو رو خواستمیبهت بگم ونشد النا. م خواستمیم_

 ببندم
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کن و قلبم باهام راه  یبهت بفهمونم که دور خواستمی. مزدلمیعز ونشد 

 ومدین

 .دخترکم

. لب دیصورتش را بوس هیشد. سا ریسراز شیچشم بست واشک ها النا

 به شیها

 نیکرد و داخل ماش شیآورد. رها ی. داشت کم م دیاشک او چسب یشور

. باران کردینگاه م رهایوناباور هنوز به رد تا سیخ یی. النا با چشمهانشست

 نم

 جلدش  ُیباران رو یشروع به بارش کرد. به دفتر نگاه کرد. قطره ها نم

 سر

راز بشکند.دوست نداشت  نیخواست طلسم ا یدلش نم گری. دخوردیم

 ارس را

 ی، اما روزگار بادلش سرسره بازخواست یگذشته را نم ی هی. سابشناسد

 .کردیم

 اجبار بود... کی نی. واکردیگذشته سفر م دبهیبا
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 **** 

 :یدفترآب

 روزها همه نیبه لب آورد. ا یبه خودانداخت. لبخند نهینگاه را درآ نیآخر

نشست،  دی که کنار آرش با ترد ِ شیبود. برخالف ِ سه ماهه پ زخوبیچ

 روزها نیا

 نکهیباشد. باا ی گاه خوب و محکم ِهیتواند تک ینداشت که او م یدیترد

 یگاه

به آن همه  یشد اما وقت یرفتار واعتقاداتش،باعث آزار دخترک م اوقات

 ییتنها

ها  ی،بلند یاالنش با تمام پست یکرد؛ روزها یاز سر گذراند،فکر م که

 کنار یحت

 یم شیرابه رو یآرش ، خوشبخت یخانواده  ندهیناخوشا یها نگاه

 شیآورد.برا

بارها کنار گوشش گفته بودکه  الیبود. ل یکاف ی احترام ظاهر ِنیهم فعال

 زن کی
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 یهمسرش ارتباط برقرار کند.کم ینحو با خانواده  نیتواند به بهتر یم 

 و یصبور

 الیآمد ؛ اما اعتمادش به ل یاز نظرش سخت م نکهی. باادیطلب یم متانت

 ادیهم ز

 ادیز نکهینخواهد گذاشت. باا شیکه تنها. آرش هم نشان داده بود بود

 اهل ابراز

دوست  یاش را پا یرفتار پرمهر و همراه هینبود اما سا یظاهر ی عالقه

 داشتن

را که  یلیمدت وسا نیهم توقع نداشت. تمام ا نیاز ا شیگذاشت وب یم

 آرش

 یآورد را مقابل خود گذاشته بود.روزها یمقابل چشمش م شتریراب

 ییابتدا

سرزدن هم  یبرا یارس حت یرفت . اما وقت یوغم زدگ یافسردگ تامرز

 و امدین
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کم کم کمرنگ  ادشیرساند،  یآنها م یجواب همه گفت خود راتاعروس در 

 شد و

رفت. اجازه نداد فکرش به خطا  هیحضور پررنگ آرش کامال به حاش با

 برود وبه

بود که زود هم عرق  یگوشزد کرد که آن محبت زودگذر تب احساسش

 کرد.

که حق  یزی.چردیبگ یاجازه داد تا رنگ خوش شیافکار به روزها نیباهم

 خود

زود  یتمام نداشته ها بست. با سهمش از زندگ یدانست وچشم رو یم

 خو

 بود. یوراض گرفت

 .ادیبارون گرفته و آرش خان هم داخل نم ؟یآماده شد هیسا_

 برگشت. دویاش کش یدست به روسر عیسر

 الجون؟یآماده ام. ظاهرم مناسبه ل_
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 یو با لحن پرمهر دیرفت و درآغوشش گرفت. صورتش را بوس شیپ الیل 

 گفت:

مقدار پول  هی یعل هیسا ی.راستهیعال ی. همه چزمیعز یخوشبخت باش_

 برات

نره.حواس که ندارم. اگه کم بود  ادمیکه  فتی.صبح گذاشتم تو ک گذاشت

 زنگ

 که... بزن

 .ستین یازی.من هنوز اون حسابمو دارم.نالجونینه ل_

 ماباشه. ی هیهد دتی. حاال خرلتیوسا یبرا یاونو که گذاشت_

 الید،لیبگو یزیانداخت.تا خواست چ نییمحو شد وسرش را پا هیسا لبخند

 دست

 چانه اش گذاشت و صورتش را باال آورد.بااخم گفت: ریز

 نی. انشاال اتهیوشاد ی. االن فقط وقت خوشحالهیسا ای،نکردیبغض کرد_

 دوهفته
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مزه  یفهم یخودت . اونوقت م یسر زندگ یریوم گذرهیزود م یلیخ هم 

 ی

 .هیچ یخوشبخت

 شمام. ونیهمه محبتو چطور بدم . تاآخر عمرم مد نیدونم جواب ا ینم_

 حرفونزن. نیدخترم. پس ا یخداکه به من بچه نداد.توشد_

 :دیلبخند زد و صورت زن را بوس هیسا

 دارم. ِ دست خدا درد نکنه. یمامان جوون وخوشگلچه _

 تر شد: قیعم الیل لبخند

 خودت و لوس نکن. اون پسر منتظره. نقدریبرو وا ایب_

آرش ، درسالم دادن ،  دنیکرد. باد یباالخره دل کند و خداحافظ هیسا

 مثل

نشست. آرش راه  نیقدم شد .جوابش را گرفت وداخل ماش شیپ شهیهم

 افتاد و

رد وبدل شد و بعد  نشانیب یمعمول یشد. حرفها یاصل ابانیخ وارد

 سکوت
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کرد که آرش ناراحت است. باالخره دل  یحاکم شد. احساس م انشانیم 

 ایبه در

 :دیو آرام ومحتاط پرس زد

 شده؟ یزیچ_

نکرد  یاصرار شهیمثل هم هینگاهش کرد و با تکان سر پاسخ داد. سا آرش

 ی.وقت

 تعجب کرد. دوباره به حرف آمد: هیشدند،سا ییآشنا ابانیخ وارد

 خونه اتون؟ میر یم_

 جوابش را کوتاه داد: یدرحال رانندگ آرش

 آره._

 م؟یکن دیخر میمگه قرارنبود بر_

 دنبال مامان و خاله ام برم. دی.بامیر یم_

 کنن؟ دیخر خوانیم_

 .دیشا_
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 شد: جیگ هیسا 

 برن؟ خوانیپس کجا م_

 .هینداره سا دنی. پرسگهید دیواسه خر انیبا ما م_

 . فقط آرام گفت:اوردیخودش ن یناراحت شد اما به رو هیسا

 نگفتم. یزی. من که چیشیم یچرا عصبان_

 داد: حیو توص دیکش شیکالفه دست به موها آرش

اما به خرجشون نرفت.  جاستیصحبت کردم که اومدنشون ب یهرچ_

 گنیم

 .رسمه

 بودم. دهیدونم. منم قبال د یم_

نزدند. آرش  یحرف گرید دندیکه به خانه رس ینگفت. تازمان یزیچ آرش

 به او

 نییاطاعت کرد. سرش را پا عانهیهم مط هی. سادیایمنتظر بماند تا ب گفت

 انداخت
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شد تا کم کم حوصله  یسپر یادیشد. زمان ز فشیبا بند ک یمشغول باز و 

 اش

 لحظه لرزش قلبش را حس کرد. ارس کیرفت. سر که بلند کرد، سر

 مقابل خانه

را  ینگاه ینیبود و دست باال برده بود تا زنگ بزند . انگار سنگ ستادهیا

 حس کرد

 نییمکث پا ی، دستش بعداز لحظه ا هیسا دنیچشم چرخاند. باد که

 هیافتاد. سا

آمد تا دخترجوان جلوتر  شیپ یشد.ارس لبخند زد وقدم ادهیاراده پ یب

 برود

 :دیکرد و پرس یاحوالپرس یکند. ارس با مهربان وسالم

 ؟یچرا داخل نرفت_

دگرگونش  گریاو د دنیکرد د یچشم نگاهش کرد. فکر م ریاز ز هیسا

 کند ینم

 گفت. یم یگرید زیلرزش قلبش چ اما
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 .انیب هی. منتظرم که بقدیخر میراستش قراره بر_ 

 مکث گفت: یبا کم ارس

 ه؟یعقد وعروس دیخر یبه سالمت_

 دیهوا به دل خودش سر کش یبغض ب ایاو غم داشت  یصدا دینفهم هیسا

 که

کرد.ارس برخالف  دییخفه تا ییپلکش سوخت. سرتکان داد و باصدا پشت

 او

 را پررنگ تر کرد و گفت: لبخندش

. سهیکم خس هی.  هیچقدر خوب. مبارک باشه. آرش و خوب کله پا کن سا_

 نمیبب

 !انهی یتون یم

لحظه از ذهنش گذشت که باز کاش ارس  کیسرش را باال آورد. هیسا

 او بود یجا

باتشر برخود لبخند زد و تشکر کرد. همان موقع هم  دینکش هیبه ثان اما

 در باز شد
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ارس جاخورد و  دنیآمد.اما باد رونیب یعصب یکم یآرش با چهره ا و 

 باتعجب

 قدم شیاو پ دنیدرآغوش کش یکرد.ارس زودتر جلو رفت و برا نگاهشان

جواب نگذاشت.  یبه لب آرش آمد و محبت او را ب یکم جان .لبخندشد

 ارس

 :دیپرس یاو شد. با کنجکاو تیعصبان متوجه

 شده؟ یچ_

 سرتکان داد: آرش

 .میزن یخونه ومفصل حرف م امی.حاال فعال عجله دارم.میچیه_

 ؟یخوایخب.کمک نم یلیخ_

 ازیبه کمکت ن یوحساب میخونه رو جابه جا کن دیفردا با یامروزنه ول_

 دارم. البته

 یهفته ا هیباال رو یدونم بازم بشه اتاقا یاما نم ادیگفته کارگر م مادر

 جمع

 .انهیکرد  وجور
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 اخم کرد: ارس 

 ؟یاونجا واسه چ_

 انداخت وگفت: هیبه سا ینگاه مین آرش

 .انیم نامی. االن مامان اهیسا نیتو برو عقب بش_

درمورد اتاق ها بداند. از ارس  یزیچ ستیکه قرارن دیفهم هیسا

 کرد یخداحافظ

به آنها نگاه کرد.با درهم شدن  شهینشست. از پشت ش نیداخل ماش و

 یاخم ها

 شود اما مقابل ایبرود و ماجرا را جو نییپا خواستینگران شد. دلش م ارس

اش را گرفت. احتماال هرچه مربوط به آنها بود،  یودل نگران یکنجکاو

 یآرش ب

 رونیآرش از در ب یبعد که مادر وخاله  قهیگذاشت. چنددق ینم خبرش

ارس  یشد تا سالم کند. قربان صدقه رفتن مادر را برا ادهیآمدند،پ

 .لبخند بهدیشن

 آمد و فقط از دور نگاهشان کرد. لبش
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 و گفت: دیصورت مادرش را بوس ارس 

 گه؟یم یمادر،آرش چ دیقربون صدقه من بر دیحاال وقت دار_

 زن درهم شد و خاله گفت: یها اخم

 یول یستیخودشون باشن. حاال که تو ن کینزد یاول زندگ خوادیبده م_

 آرش

 و سخته و... شهیزنم معذب م گهیم

 مداخله کرد: آرش

 .رشدهی.فعال دمیکن یبعد بحث م_

سالم کرد  هیکرد.سا ییراهنما نیمادر وخاله اش را به سمت ماش سپس

 اما سرد

شده بود  جیگ یرا گرفت. ِ درقسمت عقب کنار خاله نشست . کم جوابش

 اما

شروع  هیسا یکه مادر آرش سر حرف را باز کرد و برا دیطول نکش یلیخ

 به
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 یرابهانه کرد تا برا هیسا یخودشان و کم تجربگ یکرد . دلسوز صحبت 

 یزندگ

 هم تنگش یوبزرگتر حتینص یباشد. کل یخوب یبا آنها بهانه  مشترکشان

 ینبوده تا زندگ هیسر سا یباال یودرآخر اضافه کرد که چون مادر چسباند

 کردن

که  یناگهان میتصم نیازا هیدهد، بهتراست کنار آنها باشند.سا ادشی را

 در

جاخورد اما حرف آخر او بغض به  دیرسیروزها به گوشش م نیواپس

 شیگلو

مخاطب  مینگفت که زن اورا مستق یزیانداخت وچ نیی. سرش را پانشاند

 قرار

 :داد

 یتجربگ ینه ب ،یبه جهاز دار یازینه ن گهیعروس؟ د خوامیمن بد تورو م_

 کار
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باال  یجا.فردا هم من وپسرا اتاقا نیهم دیایوب دیکن ی. عروسدهیم دستت 

 رو

 ؟یستی. مخالف که نیاریب لتویکه مختصر وسا میکن یم یخال

مخالفت  شودیحق به جانب حرف زدن،مگر م نیباا دیبگو خواستیم دلش

 کرد

 نگاهش کرد و گفت: نهینگفت . آرش از داخل آ یزیچ اما

 . به نفعمونه.هینداده سا یبد شنهادیمامان پ_

 زد: یزورک یسربلند کرد و لبخند هیسا

 .دیکه گرفت متونویمونه. تصم ینم یپس حرف_

 با اخم گفت: مادر

 یآشفته بازار جنگ و قحط نینزن دخترجان. االن توا هیکنا_

 که یوهزاربدبخت

 ی. صدتومنو باهاتون هزارتومن حساب مستین دنیخونه خر وقت

 کنن.واال واسه

 .دینیب ی. شماها فقط ظاهرو مدنیپوال زحمت کش نیا
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 گفت: ینگفت. آرش بااخم و ناراحت یزیبغ کرد وچ هیسا 

 یدوباره.فقط وقت دی.بحث نکنگهید مینگفت.قبول کرد یزیکه چ هیسا_

 ارس و

 .خرمیمن خونه م شونیخواستن برن سر زندگ دخترخاله

 بااخم گفت: خاله

 رو هم معطل کرده. سهیکنه. نف یارس که فعال جبهه رو ول نم_

نظر  یکشاندهشد،بدون آنکه حت یگرید یراحت به واد یلیخ بحث

 را هیآخرسا

که شروع  یف روزکنند،بپرسد. برخال یکه قرار بود زندگ یخانه ا بابت

 کرد به

شدنظر نداد.  دهیکه خر یلیدرمورد وسا یلیتا غروب گذشت. خ یسخت

 ازهرچه

 دییکردند. او هم فقط تا یم هیگرفتند و دست سا یآمد م یم خوششان

 .کردیم
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غروب که  کهیبود و قدرت مخالفت نداشت. نزد فیآنها ضع درمقابل 

 دهایخر

 آرام گفت: هینشستند . خاله درگوش سا نیشد. باز داخل ماش تمام

 دکتر. میبر دیدنبالت با میایفردا صبح من ومادرشوهرت م_

داد تا بناگوش  حیزن کنار گوشش توض یباتعجب نگاه کرد ووقت هیسا

 سرخ شد.

 حرفها نیزند. تابحال ا یم رونیب شیکرد دود از گوش ها یم احساس

خواست زودتر آن  یدلش م . فقطاشکنجهیسنت بود  نهایبود.ا دهیرانشن

 روز

،قرار نبود  کردیبرسد وراحت شود. آنقدر هم که فکر م انیبه پا ییکذا

 ساده

 ....بگذرد

**** 

 د؟یواسه ساعت چند قرار دار_

 بدون آنکه سربلند کند، آرام جواب داد: هیسا
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 که دارم. یگفتن ساعت چهار با شما برم به آدرس_ 

 اورا درک کرد.کنارش نشست و دستش را گرفت: یناراحت الیل

 ینم ریخانماس . مردا خودشونو درگ نی. بهیرسمه سا زایجور چ نیا_

 کنن. پس

 آرش دلخور نباش. از

سرخ شد. از کنار او  یبار از شدت شرم و ناراحت نیچندم یبرا هیسا

 برخاست و

 :گفت

 است. هیحق با بق شهینزدم. انگار هم یمن که حرف_

 نیبه چن یتکان داد و رفتن اورا تماشا کرد. کمتر خانواده ا یسر الیل

 یموضوع

مانده بود  امیاال میبود که ازقد یهمان رسم شهیحساس بود. هم نقدری،ا

 و روز

ازحد حساس  شیارجمند زاده ب یشد اما انگار خانواده  یاجرا م یعروس

 بودند.
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تر جلوه  یعاد هیسا یداد بحث را برا حیهم ناراحت بود اما ترج خودش 

 دهد تا

 رونیاو که آماده از اتاق ب دنیاش شود. با د یباعث ناراحت کمتر

 آمد،متعجب

 و گفت: برخاست

 ؟یریکجام_

 هیکرده بودم که  یزیاز قبل واسه امروز قرار نذاشته بودن. منم برنامه ر_

 سر برم

وزود  رمیبا مسوولشون صحبت کنم. م یروز عروس یبچه ها تا برا شیپ

 .امیم

 لبخند زد: الیل

 .شنیخوشحال م یلی. خیکن یم یچقدر کارخوب_

 ؟یایشما م_

خونه  ادیب ی.علشهیرمید گهیاومدم امااالن د ی، م یگفت یزودتر م_

 میونباش
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 . سالم منم بهشون برسون.شهیم نگران 

 زد: شیدوباره صدا الیبا لبخند چشم گفت که ل هیسا

 .یدنبالت وتنها نر ادیکه خودش ب یگرفت یباآرش تماس م_

 یخونه اشونو جابه جا کنن. وقت نم یاتاقا خواستنیگفتم که امروز م_

 کنه.

 .ینکن ریپس مراقب خودت باش. د_

 تواندیدانست که م یکرد. خودش هم م یسر تکان داد و خداحافظ هیسا

 یروزها

آزارش  یبیبچه ها برود اما دلش گرفته بود. غم عج دنیهم به د گرید

 داد. یم

 ییاز آنها غصه بخورد. عادت به تنها ییجدا ینداشت تا برا یا خانواده

 داشت و

. بااو دیترس یآرش م ی. از خانواده یکس یهمه ب نیا یسوخت برا دلش

 فرق
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جبران  شیبه آن جمع، تمام کمبودها وستنیکرد با پ یم الی. خداشتند 

 شود یم

به لبش  یعجله کرده. پوزخند درد آور دیکه شا دیفهم یتازه م اما

 نشست. از

 یو وصله  یکرد و داشت به چاه بدبخت داینجات پ یدربه در ی چاله

 ناجور بودن،

درآن لحظه به سراغش آمد.دلش  ای بد دن ِیافتاد. تمام حس ها یم

 شور یخودیب

 یشتریب اطیشد،احت یکه رد م ابانیاتفاق بود. از خ کی. دائم منتظر زدیم

 کرد.

رفت. افکارش اورا دنبال  یها م وارید یرو که قدم زد از گوشه  ادهیدرپ

 یخود م

بود.  نیهم رشینبود. تقد یرفت. چاره ا یم ی، باخستگ هیو سا دندیکش

 مقابل
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را که گرفته  ینیریش یبه لبش آمد. جعبه  د،لبخندیکه رس مرکز 

 بود،دردست جابه

 گرفت. یآرامش م یبچه ها کم نیکرد وداخل رفت. کنارا جا

را  شیرا فراموش کرد. انگار غم ها زیکه کنار آنها بود ، همه چ یساعت

 پشت در

 لیهمه تما نیا یشد. مسوول وقت یگذاشت و وارد موسسه م یم جا

 یوعالقه 

 هیفکر کند. سا یداد به همکار شنهادی، پ دیدر ارتباط با بچه ها د او

 لبخندزد و

 یموضوع مخالفت نیآرش باا دیکند . شا یزد. قول داد که فکر م تشکر

 ینم

 یکار کردن بحث ای لی.هرچند که قبال گفته بود درمورد ادامه تحصکرد

 نکند، اما

از  یکی کیآمد. نزد رونیبار فرق داشت. از نگهبان تشکر کرد و ب نیا

 بود. ادیاع
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را مقابلش گرفت  کیاز ک یظرف کوچک یها شلوغ بود. پسربچه ا ابانیخ 

 هی. سا

کوچک را به دهان  کیو تشکر کرد. گرسنه بود. ک دیبه سرش کش دست

 برد و

شد رفت. برعکس  یم یمنته ابانیکه به خ یفرع یکوچه ا سمت

 نیابان،ایخ

بود که احساس تهوع  دهیکوچه نرس انیخلوت بود. هنوز م شهیهم کوچه

 دیشد

معده اش به  کردی. احساس مردیبگ واریباعث شد دست به د یوناگهان

 شیگلو

 نیلرزانش زم یزانوها یشد و رو یتنش خال کبارهیآورده. به  هجوم

 خورد.

به خس خس افتاد.  شی. نفس هادیمجاور چسب سیخ واریبه د دستش

 انگار آن
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 شیگلو ری. دست زدیشوکران بود و غافل سرکش لیوان کیک 

 گرفت.چشمانش

راباز  شیشد. چندبار چشمها کینزد ییآشنا بتیرفت. ه یم یاهیس

 وبسته کرد.

 شیآشنا بود؟ پ شیبرا نقدریمرگ و عذاب ا یکرده بود . فرشته  خی تنش

 ...دیرفت ، خدا رابه کمک طلب یاهیکه س چشمانش

*** 

را بهم فشار  شیپلک گشود. چندبار چشم ها یمفرط یجیگ بااحساس

 داد و باز

 و اهیس واری. چهاددیتر شد. چشمانش در اطراف چرخ اریهوش ی. کمکرد

خورد  یبود. تکان یآهن لیپر و وسا مهین یبود که پر از کارتن ها یترسناک

 ودرد

 یمی. با ترس به خودش نگاه کرد. طناب ضخ دیچیپ شیدست وپا در

 دست ها
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که به  یو فشار شیبود. سخت بودن نفس ها دهیرا به بند کش شیوپاها 

 دهانش

هم مقابل دهانش  یاهیبکشد .دستمال س نییآمد، باعث شد چشم پا یم

 را

 شیبه خودش بدهد.موها یکرد تکان یشد. سع یبود. ته دلش خال بسته

 یرو

اش را هم برداشته بودند. چه  ی. مانتو تنش نبود.روسرختیر صورتش

 خبر بود؟

خودش را  یداد. باهزار بدبخت یم ییشدنش چه معنا یدخمه و زندان نیا

 تکان

 نیوزم نیچراغ عالءالد کی یخورد و صدا یا لهیبه وس شی.پاداد

 خوردنش آمد.

 یی. بغض وترس و تنهادیچینفت دراتاق پ یراجمع کرد.بو شیپاها باترس

 یدانست چه خبر است؟ صدا یمحاصره اش کرده بود وهنوز نم وسرما

 باز ژیق
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از پشت  اهیس یا هیسا برگرداند. نییاش را به سمت پا دهینگاه ترس شدن 

 کارتن

ناباورش به مرد  یشد. ِ زمان در آن واحد متوقف شد وچشم ها دایپ ها

 که یهیکر

ماند.  رهیخ ستاد،یخورده اش ا نیبه کمر مقابل تن بسته وزم دست

 نفسش

 یجاماند. فقط ب اهیس یاز آن انسان نما دهیترس اه،یس یآن پارچه  پشت

 حرکت

که ظاهرش را  ربودیو نفس گ نینگاهش کرد. آن قدر فضا سنگ وباترس

 فراموش

وحشت آور  یدرخود جمع شد. خنده  هی. مرد به طرفش خم شد. ساکرد

 او از

 یبه طرفش خم شد.بو شتریتر بود. ب هیزرد و تهوع آورش کر یدندانها

 یگند

 :دینحسش را شن یوصدا دیچیپ هیسا درمشام
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 گفتم پا رو دم من شه؟یتموم م یهمه چ گهی، د یمن و لوبد یفکرکرد_ 

 . نذارجونور

 فیح دیبکشد و بگو ادیفر خواستی. مدیچک هیچشم سا یاز گوشه  اشک

 از اسم

گنگ به  ییخفه بود.فقط صدا شیتو بگذارند اما صدا یکه رو وانیح

 گوش کمال

 یو با لحن دیکش شینشست. دست به موها هیزانو، کنار سا ی. رودیرس

 مشمئز

 گفت: کننده

لب تر کن .  ،یمث هما و آرزو دخترم باش یگفتم اگه دوست دار_

 که یبادشمن

 گذره. ینم خوش

فقط نگاه  طانیش کیتکان خورد. به نفس نفس افتاده بود. اومثل  هیسا

 کرد یم
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 شیموها انیخسته شد و از تکاپو افتاد، دست کمال م ی. وقتزدیقهقهه م و 

 چنگ

 دیراکش شیرحمانه موها ی. آنقدربدیچیپ هی.درد تا مغزاستخوان سا شد

 که

نحس او کنار گوشش  یکنده خواهند شد. صدا شهیاز ر کردیم احساس

 ، حالش

 به هم زد: را

 یپدر ومادرا؟ توخودت ازهمه بدبخت تر یاون ب یناج یشد یفکرکرد_

، 

 یبعد واسه من ادا ن،یننه،باباهاتون ک ستیمشت که معلوم ن هی. بدبخت

 زاهدا

 دیبدم که بعدا وانمون ادتونیکار خوب وپر درآمد  خواستمیم ؟یاریدرم رو

 . بدبختا

 : دیکش شتریراب هیسا یموها
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اونقدر راحت از دست مامورا فرار کردم که به ذهنتم  شیقاراشم نیتوا_ 

 ینم

جون . منتها رمیگیوم دمی. جون ملمییبرسه. من خودم خدام. عزرا تونست

 تورو

 .رمیگیکم م کم

گرفت.نگاهش رنگ درد  یرام هیداشت جان سا یوترس و بدبخت درد

 گرفت .

 و عقده نگاهش کرد : نهیبا خشم وک کمال

آدم سرشناس ، نتونستم  هی، اونم با کهینزد تیعروس دمیشن یوقت یول_

 بذارم

 دمیبهت م ی.درسیکن یو زندگ یدربه در کردن من راحت بتمرگ عوض

 که هر

 ادی،حالت از دختر بودنت به هم بخوره. تا ینگاه کن نهیخودتو توآ وقت

 با یریبگ
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 گهیسگ باهات رفتار کنن. که د هی. تامث ینکن یاز خودت شوخ بزرگتر 

 سر ینتون

وکارهاشونو. منو نشناخته  گرانیچه برسه به د ینیواطرافتو بب یبلندکن

 ویبود

 ینامردکنه نگات کنه.  یکس رغبت نم چیه گهی.دیلگد کرد ودممو

 بهتر یواشکی

 کنه. یشهرو پر م نیکه گوش ا ییرسوا نیتا ا بود

خورد. چشمان وحشت زده وگشاد  نیزم هیرا رها کرد.سرسا شیموها

 شده اش

معلق  ایو دن ردیچشم بگ دیترس یمانده بود.م رهیدرقالب آدم خ یگرگ به

 شود.

دست اوکه سمت کمربند کهنه اش رفت،چشمانش گشادتر شد.احساس  

 کردیم

بجهد.به  رونیپاره شده اش ب یازحدقه ها شیاست که مردمک ها االن

 تقال
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  جر خوردن بلوزش ِیبسته شده جاماند. صدا یاهیپشت س شی.صداافتاد 

وحشتناک درتنش  ی. درددیچینفت پ یشد. بو سی. تنش خدیراشن

 . آندیچیپ

کفتار خفه شد که  کیدست  ریپشت آن دستمال وز شیها ادیفر قدر

 نیدرع

وحشت آور  ینگاهش کرد.حرف ها ایبارها جان داد. جان داد و دن یزندگ

 او

 یکیگفت.؟؟! ضربات  ی... چه میی،رسوا ینامردشد.  یاکو م درسرش

 یکی

خود  یسرجا نیرا مچاله کرد و آسمان غرش کرد. سوخت و زم کرشیپ

 .ستادیا

وسکوت کرده،فقط  ستادهیخداکجا ا"دیچیسوال در ذهنش پ کی فقط

 یتماشا م

 "...کند

***** 
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رفت. آرش دائم  یقدم رو م ی.علچاندیپ یرابه هم م شیدست ها الیل 

 انیم

 یکرد، اما ارس فقط گوشه ا یزد و به ساعت نگاه م یچنگ م شیموها

 ستادهیا

 بدون مکث به سمت تلفن  ِیکرد. تلفن زنگ خورد. عل یو تماشا م بود

 رفت. با

از  یو قطع شدن ِ تلفن، باز معلوم شد که خبر شیخوردن پلک ها برهم

 هیسا

 الیبه ل دوی. ساعت دوازده شب بود . آرش دست به صورتش کشستین

 نگاه کرد:

 بره موسسه؟ خواستیفقط م_

را درمشت جمع کرد وسر تکان داد. ارس جلورفت و آرام  حشیتسب الیل

 گفت:

خبر  سیافتاده. بهتره به پل یصددرصد اتفاق ومده،یموقع ن نیتاا یوقت_

 .میبد
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 :دیچرخ یآرش فور سر 

 س؟یپل_

 شانه اش گذاشت: یدست رو ارس

دست  یدست رو شهینم یبفهمه.ول یکس ذارمیمن آشنا دارم.نم_

 گذاشت

 پونزده ساعته که گم شده. کهی. دختره مردم نزدداداش

 سر تکان داد. ارس سرخم کرد: لصایواست یبا ناراحت آرش

برگرده. اگه توروخواستن به  دی. شایکالنتر رمیبمون. من م نجایتو ا_

 نجایهم

 زنم. یم زنگ

 بابا اگه بفهمه .._

 تکان داد و فقط شانه اش رافشرد: یسر ارس

 بامن . هیفقط دعا کن سالم باشه. جواب بق_

 رونیکرد وب ی، آهسته خداحافظ یوعل الیبه ل ییرا گفت. بانگاه گذرا نیا

 رفت.
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. صورتش راسمت آسمان گرفت. غوغا دیبار یم زییپا لیدراوا یتند باران 

 و آتش

دل  نیگفت؛ بلکه برا یلب ذکر م ریبردلش افتاده بود. دائم ز یا ممنوعه

 آشوبه

فاجعه، رخ داده  کیگفت  یدرونش م ی، اما حس دیفائق آ ریگ بانیگر ی

 است.

لحظه  یبرا نیکوچه ، نور ماش چیراروشن کرد و راه افتاد. در پ نیماش

 کیبه  یا

 نییرا پا شهی. شدیترمز کوب یاراده رو یب شیمچاله شده افتاد. پا جسم

 داد و

 ندچهیداد تا بب یکوچه درست اجازه نم یکیبرد. تار رونیرا ب سرش

 گوشه یزیچ

کرد. اشتباه  زیر یراکم شیدرخود جمع شده است. چشم ها وارید ی

 کینکرد. 
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 شیفرمان رفتن گرفت. لب ها شیداد وپاها ستیبود. قلبش حکم ا انسان 

 از

 نیمکث از ماش یرا زمزمه کرد. ب هیوشرع اجازه نگرفت و نام سا عقل

 شد. ادهیپ

 یجمع شد. ارس باال شتریدرخود ب ییپا یشدن صدا کیبانزد دخترک

 سرش

حالش را بد  یپاره و گل تکه یوخم شد . خشکش زد. لباس ها دیرس

 کرد. کنار او

که فشار  دید مانیس یدست لرزان او را رو "هیسا"زد وزمزمه کرد  زانو

 آورد تا

 را گرفت و بلندش کرد. اما شیبود. بازو دهیشود. هنوز صورتش راند بلند

اش  هیبود.انگار فقط سا هیسا هیشده شب یجسم متالش کیزد.  خشکش

 بود.

 خون ها گرفت و یحرکت ماند.باران رو یصورت متورم او ب یرو نگاهش
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صورت  کیرا پر کرد. آب دهانش راقورت داد و صورتش را نزد صورتش 

 اوبرد.

 وناباور زمزمه کرد: آشفته

 ؟یکش ی... نفس مهیسا_

 دیدو نیو ارس بلند شد. سمت ماش دیپلک او چک یاشک از گوشه  قطره

 ی. صدا

 یفاجعه ا کردیبود. فکرش راهم نم یان قاتبا شلپ شلپ آب بار شیپاها

 که رخ

 !ستیداده،چ

*** 

 ،دستیخبر یرژه رفتن ها وب نیرا گذاشت و پشت در اتاق رفت. ا تلفن

 از یکم

نداشت. حال  یمقابل ارتش بعث طیشرا نیچندروزه در بدتر یمقاومتها

 دلش بد
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 مارستانیب ییدرروشنا یکرد.وقت ینم شیرها ی. وحشت لحظه ابود 

 هیصورت سا

تصادف نبود. آن لباس  هیمعلوم بود. شب یضرب و شتم به خوب د،آثارید را

 یها

 رونیب یرفته واز روسر یکه هرتکه اش سمت یی. موها یپاره و گل تکه

 افتاده بود

 ...و

دخترک  کیبا  یداد. چه کس هیتک واریصورتش گذاشت و به د یرو دست

 پناه یب

 ینگذشت که صدا یلی. خاندازتشیروز ب نیداشت تابخواهد به ا یدشمن

 ییپاها

 :دیپرس دن،ی. آرش به محض رسستادی. کمرصاف کرد و ادیراشن

 کجاست؟تصادف کرده؟_

 و آهسته گفت: دینگاهش رادزد ارس

 دونم. ینم_
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 گفت: یعصب آرش 

 کنه؟یم کاریچ نجایارس؟ پس ا یچ یعنی_

 چشم نگاهش کرد و شرمنده گفت: ریاز ز ارس

بدبود.فقط  یلیکردم.حالش خ داشیخودشون پ یاز وسط کوچه _

 رسوندمش

 . بعدم به شما خبر دادم.مارستانیب

 او ثابت ماند و ارس فقط سر تکان داد.تازه یلب ها یهرسه آدم رو نگاه

و خواست  دیرا کش شینامرتب او افتاد. آرش بازو یبه لباس ها نگاهشان

 یزیچ

به طرفش  عیآمد. همه سر رونیر بکه دراتاق باز شد و دکت دیبگو

 رفتند.زن با

 گفت: یوناراحت تیعصبان

 دختر کجان؟ نیپدرومادر ا_

برقرار شد. در لحظه قدرت تمرکز ازهمه گرفته شده بود. آرش  سکوت

 یتکان
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 و جلو رفت: خورد 

 شده؟ ینامزدمنه. چ_

 کرد: شیها بیصورت آرش ثابت ماند و دست درج یزن رو نگاه

 ...ی... پدری. برادراخواهرشیکجان؟ مادر خانواده خودش_

 بار گفت: نیا یعل

 .دییدخترمنه. بفرما هینفس ماروگرفت. سا یخانم دکتر نگران_

تواند  یمرد نم نیانداخت.کامال مشخص بود که ا یبه عل ینگاه خاص زن

 پدر

 نگون بخت باشد. سرتکان داد وگفت: دخترک

 کینزد یعنی دیینجایشما ا یبدم اما وقت حیخانواده اش توض یبرا دیبا_

 .دیتر

 نگاه کرد وگفت: الیل به

 .ایشمابامن ب_

دکتر راصدا  یبه آنها کرد و دنبال دکتر راه افتاد.آرش عصب ینگاه الیل

 زد.ارس
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 را گرفت اما آرش اعتنا نکرد .راه دکتر راسد کرد و طلبکار گفت: شیبازو 

 جوابگو باشه. زن من لت وپار بوده،پس.. یکس دیخراب شده نبا نیتوا_

 .دمیم حیخانم توض نیا یبرا_

 ؟یدیم حیتوض یمن شوهرشم.واسه ک_

 برآشفته گفت: زن

 نه؟ ای یبشنو یچون فاجعه رخ داده. طاقتشو دار_

 یو او با ناراحت دیترس خورد اش به زن چسب یالل شد. چشم ها آرش

 ادامه

 :داد

 ه؟یچ یدونیفاجعه که م_

و  زشدیشد. گوشش ت لیمتما یآرش جمع شد و سرش به سمت صورت

 یجمله ا

 رازد: دشیام ی شهیر یبعد

 وضرب وشتم، یگر یشکل ممکن. همراه با وحش نیشده. به بدتر اذیت_
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 مرز مرگه... تو 

تن شرافت ، خجالت  یکبود ِ نیآسمان از ا یاهیسکوت گرفت. س ارایدن

 .دیکش

اش به روبرو ثابت ماند. پشت  دهیمغرور مرد افتاد و نگاه خشک دست

 شکسته

مبهم دورش را گرفت. فاجعه  ییو صداها دیکرده،چسب خی واریبه د اش

 یگاه

 ...ایتمام شدن دن یعنی

 ؟یدیاشک بار فرشتگان را کجا د یچشم ها"

 ... یگلوله کرد شکشیزمان که توتن پ آن

 ...یمرزکرد حفظ

 و لبخند برلب ... یبست ازهرای سربند

 تن... یآن سر ب بر

 ... یبست ییطال یطلوع روزها دبهیام

 که ازدرون ... یخبرنداشت
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 مکند... یزالوها خون را م یگاه 

 مکند تا منفجر شوند... یم

 بود... تلخ

 سم کشنده... کی مثل

 سوال است... یمن جا یبرا و

 قدرت رادانست؟ یکس

 د؟یبه برگشتن خورش دبستیام شودیم

 ...دهیکه روزگار چرخ دیگو یاست وساعت زمان م کیهوا تار هنوز

 چه بگذارم. یراپا یکبود نیدانم ا ینم

 تو... تیمظلوم

 به تاراج رفته... یها تیمعصوم ای

 کند... یآشت میبا روزها دیخورش کاش

 "باشد هایکبود نیبرا ینورش مرهم دیشا

*** 
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بود که سکوت  ییناودون پشت پنجره ، تنها صدا کیچ کیچ یصدا 

 مرگ آور آن

اتاقک حبس بود و  نیشکست. روزها بود ؛ درا یرا م اهیسرد و س اتاق

 یحت

 ید طاقت

ِِ 

 تمام شده و او در وقت ایدن کردیرانداشت. احساس م دینورخورش دن

جسمش  یرفت وزخمها یکه هرچه جلوتر م یکند. زمان یسر م یاضاف

 راروبه

. دیکش یروحش م قیعم یرحمانه بر زخم ها یب یبرد؛ ناخن یم بهبود

 یلیخ

 به یدانست. اشک هم گاه یم شیبود که سکوت را همدم لحظه ها وقت

را پر  شیایکه دن یسکوت یاما نه اندازه  د،یکش یسر م اهشیس یروزها

 کرد.

 نبود، ینبود.کابوس ها محو شدن ینبود. غم انکار شدن یپس زدن بغض
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 یانگشتر یاش راحت حراج خورد. آنقدر ساده که وقت یو پاک امااحساس 

 را بعد

بغض  الیغذا گذاشت، ل ی آرش کنار ظرف دست نخورده  ِیها امدنین از

 نکرده، به

آن  یخواست عفونت ها یاما نم اوردیکرد به حرفش ب یافتاد. سع هیگر

 همه

 یشد. وقت یم یقشنگ یآرزو یشود.مرگ گاه دهیکش رونیب جراحت

 دورتادور

سکوت، نجابت را سر ببرند  نیدرع رد،یاتهام بگ یبودن را انگشت ها زن

 و طعمه

 غیمعنادار و ت ییبا نگاه ها یهمدرد یبدانند و به جا تیرا جنا شدنت

 دار ،

خاموش  نهیرا درس شیادهایکند. فر یم تیکنند ، مردن کامروا مجازات

 نگه
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فظ کرد. دائم بسته ح ییاش را پشت پلک ها هیپر گال ی. نگاه هاداشت 

 انیم

که به  ی،آن لحظات پر شکنجه را مرور کرد تا روز شیها کابوس

 خدابرسد. تا

 ؟  ِیحوا به بند مردان کشاند یکند زن را به جرم خطا هیکه گال یروز

 گناه آدم را

 کیبخاطر  استیا،دنیکه تا دن ؟یفقط از زن گرفت بیس کی دنیچ یبرا

 اشتباه،

 گرتید ی دهیآفر یگوش به فرمان وبرده  ،یسست ارادگ کی بخاطر

 شود؟ قرار

 یواعتقاد رابه خوردش ده مانیو درس ا یکن هیراتنب زادیخودت آدم بود

 اما چرا

مرحمت ها شد؟ چرا دوباره مرد سوار بر  یته مانده  شهیزن هم بینص

 مرکب
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که خودش بردل  یبرتر را گرفت. نگاهش با بار تیتازاند.عنوان جنس غرور 

 یزن م

شود و  بیشود. تکذ ریعوض شود . تحق تیفقط به خاطر جنس گذارد،

 تیدرنها

نجابتش رخ دهد وباز انگشت اتهام به  یدگیاز هم در یبرا یا فاجعه

 سمتش

 !باشد

 یهمه سقوط وبه قهقرا رفتن چه کس نیجواب بود. مقصر ا کی دنبال

 بود؟

 یرحم یب نیا یبرا یجواب انهیهمه جور بگذرد ؟ نیخدا ازا قراربود

 خلقتش

 ...داشت

درد  یاشک یکرد . از ب یدرد م شیرا در بالش فرو برد. چشم ها سرش

 کرد. یم
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آن ضربات  ادی. دیچیکنار بالش را به چنگ گرفت و درد درتنش پ دستش 

 هربار

 تکرار شد، دردش را هزاربرابر کرد. اما... که

مرهم  شیدردها دیگرفت تا شا یآرش سراغش را م کباریفقط  کاش

 یکم

نشود. نفس  انیدرم یکی شی. تا نفس هاردیجان بگ شی. تا صدارندیبگ

 یلجباز

چنگ نزد تا به تن  شیبه گلو یاش جا خوش کرد. حت نهی. درسکرد

 پردردش

لبخند  شیتنش و نازکردن نفس ها دنی.لرزشدیکند. داشت تمام م رحم

 به لب

خانه خورد.  اطیها باز وسط ح یاش آورد. اشتباه نکرد.بمب بعث دهیخشک

 اما

رحمانه  یکه تکه تکه اش کرد و باز ب یآوار ماند.آوار ریخودش ز نباریا

 یراه برا
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 دادن هرروزه اش باز کرد... جان 

*** 

پوست  یهوا را رو دنیبدن داغ وتب دارش عقب رفت و لغز یاز رو پتو

 شیپا

کتر مچ چنگ گرفت. د انیرا م شیکرد. درخودش جمع شد و پتو حس

 دستش

 گرفت و آرام گفت: را

 بدنت عفونت کرده باشه. دی. شایش نهیبذارمعا_

صورتش خم شدو  یرابست و باز پتو را نگه داشت. دکتر رو شیچشمها

 با

 گفت: یمهربان

ازدست  مارستان؛یرسوندت ب یحالت چقدر بده؟ اگه به موقع نم نیبب_

 رفته

 یو معرف عوضیتا اون  یباش یقو دی. بادهیکه به آخر نرس ای. دنیبود

 و ... یکن
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داد که از  شنهادیفقط سر تکان داد. پرستار آرام کنار گوش دکتر پ هیسا 

 آرام

استفاده کنند تا بتوانند کارشان را انجام دهند. دکتر سربه نشانه  بخش

 ی

 نشان داد و فقط گفت: مخالفت

 ینجوریا مونیکه تو خونش عفونت نباشه. نگران نیریبگ شیازش آزما_

 کم

 .شهیم

 گذاشت و افزود: هیسا یبازو یرو دست

. واسه یشکنجه شد یبه حد کاف یحالتو درک کنم دخترم ول تونمینم_

 نیهم

دست وپا  ریکه ز یخوایخوام مجبورت کنم. به خودت کمک کن.نم ینم

 .یفتیب

 ی.حتستین یواال اجبار شمیدست به کار م یخودت اجازه داد هرموقع

 مرخصت
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 کنم. یم 

قبل سکوت بود و  یجواب دهداما مثل روزها هیبلکه سا منتظرماند

 سکوت. با

 :دیپرس یجلو رفت و با نگران الیرفت. ل رونیسر تکان داد وب تاسف

 کنه؟ یقدر تشنج م نیچرا ا_

 با تاسف گفت: دکتر

 بهش دست بزنه. یکس دهیاجازه نم یول ادهیاحتمال عفونت تو بدنش ز_

شد و  کینزد الیبه ل یبود کرد. کم الیکه پشت سر ل یبه مرد ینگاه

 آرامتر کنار

گونه  ی. دست رودیپر الیرا زمزمه کرد. رنگ از رخ ل یموضوع گوشش

 اش فشرد

 ریکرد. دکتر تحت تاث یکیفاطمه(س) بغض واشکش را  ای یزمزمه  و

 دست به

 .دیکش صورتش
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داشت و نشد که درست  یزی. خونردمیفهم شیمن همون ده روز پ نمیا_ 

 نهیمعا

 بیخطرناکه.ممکنه آس یلینکرد. خ یکه اصال همکار عدازاونمی.کنم

 دهید یداخل

کنه.  یتشنج م ینجوریکه بعد از ده روز هنوز ا قهی. جراحتش عمباشه

 کمکش

 کنه. یهمکار یسخته ول نکهیتا زبون باز کنه و با ا دیکن

 گفت: هیباگر الیل

 بکنم؟تونم  یم کاریآخه من چ_

بتونه کمکش کنه. متاسفانه با پس زده شدن از  دیروانشناس شا هی_

 طرف

 دویام دیعمق فاجعه چندبرابر شده وکاروسخت تر کردن اما نبا نامزدش

 ازدست

 .کنهی.انشاال خدا کمکش مدی. تالشتونو بکنداد
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چندبار  الیگذاشت و ازکنارش رد شد. ل الیل یشانه  یدست رو سپس 

 یمحکم رو

جلورفت  ینشست.عل یصندل یحس و حال رو یخودش زدوب دست

 وکنارش

 نیکرد ا یجرات نم یبپرسد . انگار کس یزیچ دی. زبانش نچرخنشست

 فاجعه را

 یارس برا دنیتوجهشان را جلب کرد. با د ییپاها یکند. صدا یادآوری

 یلحظات

را به واکنش  یاو عل یافتاده  نییهر دو نگاهش کردند. سر پا فقط

 واداشت. بلند

 یروزها ادیانداخت و  نیینگاهش را بابغض پا الیوجلو رفت اما ل شد

 دیترد

را فشرد  یعل یآمده  شیبه قلبش چنگ زد. ارس دست پ هیسا واشتباه

 و با

 رفته گفت: لیتحل ییصدا



 

1032 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 کردم که... ی. فکر نمیشرمنده ام عل_ 

 !ینکرد یتوکه اشتباه ؟یتوچرا شرمنده ا_

 لرزان گفت: ییباصدا الیکه ل دیبگو یزیخواست چ سار

موند تا هرشب  یو کنارش م کردیخرج م یکم مردونگ هیکاش برادرت _

 تشنج

که  کردمیزمزمه م هی. بعد خودم تو گوش ساادیو تادم مرگ نره وب نکنه

 یآبرو

 ...نکهی. نه ادادیو حلقه اشو پس م شماوسطه

دست به  الیآرام نامش را صدا زد تا سکوت کند. ل الیحرف ل انیم یعل

 صورتش

 و بلند شد.خواست برود اما کنار ارس مکث کرد وگفت: دیکش

 شیبرادرت پاپ یوقت یمنو به شک انداخت ارس خان. ول ییزایچ هی_

 گذاشت

تو براش گفتم.  یقبول کرد چون من از مردونگ هیاشتباه کردم. سا گفتم

 تو رو



 

1033 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

دختر  نیا یپناه یروز ب هیکردم  یو برادرتو قبول کرد. فکرشم نم دید 

 بشه نقطه

زود  نقدریکه ا دمید یتو نم یمردونگ یظلم کردن بهش. تو یبرا یضعف

 نیبخوا

 .نیکن یپاشو خال ریز

 بابغض گفت: الیو ل اوردیافتاده اش را باال ن نییسرپا ارس

 نیمن ا یم .اشتباه اصلکه درمورد تو سوتفاهم نشده بود فهممیحاال م_

 بود که

توئه. خدامنو ببخشه... همه امونو  هیخوندم آرش هم شب هیسا توگوش

 ببخشه.

شانه  یدست رو یاز عذاب .عل یتند کرد ورفت. ارس ماند وکوله بار قدم

 ارس ی

 و گفت: گذاشت

 ...الیببخش ارس. ل_

 زن را دنبال کرد و آهسته گفت: ی. نگاهش رد پا
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 .یعل حق با خانمته_ 

که دستش بود را به  یلونینگاهش کرد.ارس نا یجاخورد و باناباور یعل

 دست

 داد وگفت: مرد

 ...یکنه ول ی. هرچند که از اشتباه من کم نمیبدون عل ویزیچ هیفقط _

 کرد و آهسته تر افزود: مکث

آرش  ی نهیکه بهش زدم،دست رد به س ییکردم بعد از حرفا یفکرنم_

 نزنه.

 زمزمه کرد: یعل

 ارس..._

 افتاده دوباره گفت: نییباهمان سرپا واو

کنسل شه اما خودش خواست. چشم بست و  یمنتظر بودم که همه چ_

 اشتباه

اون اشتباه بود که حاال بخاطر  یدنبال کرد. در جازدن من و تندرو منو

 یزخم دوم
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عذاب بکشم. فقط شرمنده ام...  شتریاز طرف برادر من خورد، من ب که 

 یچیه

 گفتن ندارم. یبرا

و سمت  دیکش رونیب بشیرا ازج ی. برگه استادیبرود اما باز ا برگشت

 گرفت: یعل

 شیشه. باق دایپ عوضیتونستم رو انداختم تا فقط اون  یده روزه به هرک_

 بوده . یبگه ک نی. بذارنیاری. به حرفش بباخودت

 آرام گفت: یعل

 ؟ یریکجا م_

 :دیارس لرز یصدا

 کم آروم شم. هیاونجا  دیخط... شا رمیم_

 نیانگار زم شیغم صدا یول دیرا ند دیپلکش لغز یکه از گوشه  یاشک

 ریراز

 لرزاند... شیپا

*** 
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را به دنبال داشت.  یعمر بدبخت کیکه انگار  یفصل گذشت. فصل کی 

 روزها به

رفت.  یم انیکه سر برداشته بود روبه پا یدوخته شد و زمستان سرد هم

 یدردها

قرص وآمپول و دارو توانستند جسمش را  یکم شد. با مشت هیسا بدن

 کنند ایاح

که از سرش گذشت ، سرگردان بود.  یاهیس یروزها نیروحش هنوز ب اما

 یکبود

پوستش مرهم گرفت  یرو ی. زخم هاافتیبهبود  شیمچ دست وپا دور

 اما

 یرفت. جز شب ها ینم رونی. ازخانه بامدیکنار ن یمرهم چیباه روانش

 پنج

برقرار بود. اقوام  لیکم یدعا یبرا یکه درشاهچراغ مراسم کوچک نبهش

 الیل
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 یلیکرد. هرچند که خ یآمدند،خودش را دراتاق حبس م یکه م یوعل 

 هم به او

شرکت نکند. سکوتش  یجمع چیداد دره یم حیزدند اما ترج ینم سر

 یترک ها

 کیبرداشته بود اما هنوز حصارش را باز نکرده بود. انگار منتظر  یکوچک

 تلنگر

 مجبورش کردند تا الیول یعل کباریطلسم شکسته شود.فقط  نیتا ا بود

ند کمال دوباره  دیبرود و تازه آنجا بود که فهم یبه کالنتر همراهشان

 ریدستگ

زود صادر شد ودر انتظار اعدام نشست. آن  یلیبار حکمش خ نی. اشد

 یشب برا

،  تیهمه جنا نیا یبازگشت. برا یگل یو با سروتن روقتید هیسا باردوم

 بافتن

 یشدن کودک یکشته شدن رعنا،سالخ لیبود؟ دل یطناب دار کاف کی

 هما و به
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 کباریشد وفقط  ریدستگ هیسا ی ندهیو آ ی شدن جوان ِدهیکش خیم چهار 

 نفسش

 قابل هضم شیشد. برا یادم ها گرفته م یکه ازهمه  یشد.نفس یم گرفته

 هیکرده بودند . به خانه آمد و فقط تاصبح گر شتری.دردش را انگار بنبود

 گرد .

خود تکرار کرد وآرام  ی که سرخاک رعنا زد راهزار بار برا ِییحرفها

 نگرفت. شب

 خورد. وندیپ یخاکستر یبود وبه صبح یاهیس

 را لیتوانست وسا یکرده بود.درست نم دایپ یارتعاش کم شیها دست

را انتخاب کرد . هزار بار  ینگه دارد وتمرکز کند اما گل دوز دردستش

 یبرا

ش کر اما طاقت آورد تا نپوسد. سرش  یگلبرگ،سوزن زخم کی دوختن

 گرم بود

. ِ دیرابه ساعت د الی. سرش بلند شد و نگاه لدیزنگ در راشن یصدا که

 دنهوقت آم



 

1039 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

حرف بزند به اتاق رفت و در رابست.  الیل نکهینبود. بلند شد و قبل ازا یعل 

 یگوشه 

کرد.  میانداخت و کارگاهش را تنظ شیپا ینشست. پارچه را رو اتاق

 سوزن

 نیبرد. ا یاز آنکه در پارچه فرو کند،درپوست خودش فرو م شتریراب

 ها یآشفتگ

به در خورد  یبعد ضربه ا قهیداشت. چنددق یدست از سرش برنم ولرزها

 با الیول

سربلند نکرد که نگاهش کند  یحت هیزده به اتاق آمد. سا جانیه یصورت

 الیاما ل

 نشست و آهسته و شمرده گفت: کنارش

 !ی.مهمون دارهیسا رونیب ایپاشو ب_

 پارچه یخون رو یبار قطره ا نیسوزن در انگشتش فرورفت و ا باز

 دیچهره درهم کش الیپارچه را رها کرد.ل.انگشتش را محکم گرفت و دیچک

 را گرفت : ودستش
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 ؟یسر خودت آورد ییباز چه بال_ 

 نگفت و بلند شد. انگشتش را محکم نگه داشت و آرام گفت: یزیچ هیسا

 جون؟ الیتنها باشم ل شهیم_

 کنارش رفت وگفت: الیل

 ! تو...هیسا یمهمون دار گمیم_

 بغض نگاهش کرد: با

 است که... هیبازم دختر همسا_

 آرشه._

چند  یحس شد. اما جا یماند. بدنش ب یکه بود،باق یدرهمان حالت هیسا

 زخم

 الیاش حالش را لو داد.ل دهیکرد. رنگ پر یسوخت و درد م یم هنوز

 یفور

 را گرفت و گفت: دستش

 .ستین یاجبار شینیبب یخوایاگه نم ه؟یبگم بره سا_
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 :دیلرز یهنوز م شیصدا یبغضش را قورت داد ول هیسا 

 .ادیب ادمیخوام دردام  یجون. نم الیبگوبره ل_

 :دیبابغض فقط نگاهش کرد و دست به صورت معصوم او کش الیل

 . ارمیآب قند ب وانیل هیجا... بذار برات  نیهم نیباشه.توبش_

نشست. هنوز هنگام نشستن و برخاست  نیزم یمقاومت رو یب هیسا

 یعذاب م

 یآرش نبود. سرش را رو یدوباره  دنیازد شتریب یعذاب چیاما ه دیکش

چه  ی. شش ماه هم نشده بود. او پدیگذاشت و اشکش چک شیزانوها

 آمده بود؟

 :دیراشن الیل یدر آمد وبه دنبالش صدا ژیق یصدا

 . االن...گهیموقع د هی یبرا دی. بذارستیحالش خوب ن دیباورکن_

 ...هیسا_

قدرت آن  یکرد. انگار جان ازتنش رفت. حت خیآرش  یصدا دنیباشن

 رانداشت
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 ییمشتش جمع شد. حضور آشنا انیدامنش م یسربلند کند. پارچه  که 

 را

 :دیرا شن الیل یحس کرد وباز صدا کشینزد

 کنم. یاحترام یآرش خان. تازه سرپا شده. دوست ندارم به مهمونم ب_

 بدهکار نبود. یگوش آرش به حرف انگار

 یدستها ی. ازگرمادیو خود را عقب کش دیجوان با وحشت از جاپر دختر

 مردانه

اش در  دهیترس یاش به جهش افتاد وچشم ها نهیس یبود. قفسه  متنفر

 چشم

 یزانو نشسته بودوفقط نگاهش م یاو قفل شد. آرش رو ی رهیخ یها

 هیکرد. سا

 تر آمد: کینزد الیو ل دیکش ینفس م تندتند

 ؟ ی.خوبهیسا_

 گرشیگرفت. دست د شیگلو ریآب دهانش را قورت داد و دست ز هیسا

 را به
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ساکت او بود.  یگرفت و به زحمت برخاست. نگاهش هنوز به چهره  وارید 

 درک

کرد وحاال فقط  یهمه مدت درک نم نیکرد.حضورش را بعد ازا ینم

 دلش

 و ستادیبه سمت در رفت که آرش ا وارید یفرار کند. ازگوشه  خواستیم

 کرد: متوقفش

 نیهم یبار از جلو هیذارن.  یاما نم نمتیبب امیب خوامیوقته م یلیخ_

 در ارس با

 چندبار اومدم و رام ندادن. ست،یبحث برم گردوند.حاالم که ن یکل

 خفه گفت: ییباصدا هیسا

 . چالم کردن.یدیرس ریوقت تماشا کردنه من گذشت. د_

 باعجز هیرفت تا سا شیپ یحال آرش را بد کرد.قدم شینفس زدنها نفس

 :دیبگو والتماس

 .ایمن ن کیتوروخدا نزد_

 شد و ادامه داد: ریسراز اشکش
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دفنت کردم.  یداشتم ونبود اجیکه بهت احت ییهمون روزا یالبه ال_ 

 نکهیازا

 .شهیحالم بد م نمتیبب دوباره

 سر تکان داد وگفت: آرش

. یفرستاد اون موقع حال من از تو بدتر بود. حلقه رو خودت پس هیسا_

 من

 من... یعنیدنبالش.  ومدمین

کرم خورده  بیس هیکس از  چی. هی.اصال حق داشتیگیباشه. راست م_

 خوشش

 .شهیواال خودش مسموم م ارهی. بخورتش هم مجبوره باال بادینم

 غرورش را کنار گذاشت و آهسته گفت: آرش

 .هیسا خوامینشد که فراموش کنم. معذرت م_

 قبوله. حاال برو._

 جلوتر رفت و گفت: یقدم آرش
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 یکس گهیکنه . فقط د ینم یفرق چی. ه میاومدم دوباره با هم قرار بذار_ 

 ینم

 .باشه؟فهمه

 آمد. سکوتش را ی. نفسش داشت بند مدیبه آرش چسب هیسا یچشمها

 جلو رفت: یشدن گذاشت و کم زیغافلگ هیواه الیبه خ آرش

دخالت کنه.  یکس ستین . الزممیشی.دوباره هم ممیبار محرم شد هیما_

 فقط

 .میدون یم خودمون

 معترض و ناراحت گفت: الیبرداشتند.ل ی ریرا هرکدام به تعب هیسا سکوت

 ؟یگیم یدار یمعلوم هست شما چ_

 کرد وگفت: الیبه ل ینگاه کوتاه آرش

. میکن یکارو م نی. حاال امیازدواج کن شیماه پ شیما قرار بود ش_

 اشکالش

 ه؟یچ
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که ممکنه  نهی. اشکالش استیبهتون ن یاعتماد گهیکه د نهیاشکالش ا_ 

 دوباره

هوسه  هی. ستیمحبت ن دهیکش نجایکه شما رو تاا یزیچ نیبزنه. ا دلتو

 واال..

ساکت شد و به طرف او رفت. لرزش  الیل ه،ینشستن سا نیزم یرو با

 تنش

به دست  رهیخ هینگاهش کرد و سا یتر شده بود. آرش با ناباور مشهود

 چپ او

 رو به احتضار فقط زمزمه کرد: یآدم هیلرزان ، شب ییبا صدا فقط

 برو... برو..._

 سربلند کرد و با التماس گفت: الیل

 لطفا برو آرش خان. برو خرابترش نکن._

 انیرنگ م ییبراق وطال یهنوز به ش هیونگاه سا "هیسا"زمزمه کرد  آرش

 دنیباد یراصدا زد. عل یبلند عل الیدر،ل یاو بود. با آمدن صدا انگشتان

 آنها
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 یو با لحن دیرا درهم کش شیبعد اخم ها ی. لحظاتستادیزده ا رتیح 

 یعصب

 :گفت

 ؟یخوایم یچ نجایشما بعد از عقدت ا_

 یبا ناباور الی. لدیچسب الیبه آغوش ل شتریرفت و ب هیسا یقوا یمانده  ته

 به آرش

 کرد: شتریکرد و انکار نکردن او بهتش را ب نگاه

 یکس ستیرو دوست دارم. قرار ن هیاون انتخاب خانواده ام بود اما سا_

 بفهمه

 شه،فقط... میزندگ ومزاحم

 و با تشر وتحکم گفت: ستادیمرد جوان ا یدرست روبه رو یعل

حرمت ناموس  میدار یکنم ول رونیعادت ندارم مهمونمو از چهارچوب ب_

 منو

و رفاقت  یکنم بخاطر مردونگ ینم رونتیآرش. برو که اگه ب یشکن یم

 ارسه نه



 

1048 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 خودت... ارزش 

 کردو گفت: هیسا هی یآرش درهم شد.نگاه یها اخم

 سربارو... یخوایم ی.تاکهیسا میبر ایبامن ب_

 صورتش یرو هیسا یزده الل شد.اشکها رتیهلش داد ،ح یعل یوقت

چسباندو  الیل ی نهیبحث دومرد آمد و فقط سربه س ی.صداختیر

 زد: چنگچادرش را

 ...ستمی. من مقصر نستمین ی.من دم دستستمیمن بدن_

گم شد ودرساختمان چنان به هم  الیل ی هیگر انیجانش م مهین یصدا

 دهیکوب

 ...دیلرز شانیپا ریز نیکه زم شد

**** 

زوزه  هیشب یوحشتناک یفرو رفت. صدا شیموها انیمتعفن م ییها نفس

 ی

شد.  دهیکش شیبود. باز موها دهیرس زادیکنار گوشش ، به زبان آدم گرگ

 باز
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 آن گرگ... ی. همراه صداشدیالکل گرفت. درد مدام تکرار م یبو تنش 

. با درنده یبر ینم ی... از دختر بودنت لذتیزنیم شیخودت،خودتو آت_

 یشوخ

واسه  ییجا گهیبلعنت. د ی. زنده زنده میشیپاره م کهیکنن چون ت ینم

 یدلسوز

 ربه کن.. تجربه کن...مونه. زجر بکش.جهنمو تج ینم

باز نبود تا راحت جان دهد. داشت  شیدست وپا یرحم بود. حت یب درد

 زنده زنده

 مرد. هزار باره و... یمرد.دوباره م یم

گذاشته بود و قصد خفه کردنش را داشت.  شیدست دور گلو یکس انگار

 نفس

 وانیاش چنگ زد. ل قهیشد.به  زیمخیبه خس خس افتاده بود.ن شیها

 خنک یآب

سوخت .  یشد. سه روز بود دوباره درتب م کیتب دارش نزد یلب ها به

 سه
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 یکابوس برروان زخم ش،یبسته شدن پلکها قهیهردق یکه به ازا روزبود 

 یاش م

بود.سرد بود.  کیقهر کرده بود.تار دی. سه روز بود که دوباره خورشتازاند

 زمستان

با  الی.سر چرخاند. ل دیشن یرا م یآرام یکند. صدا یدل نم شیروزها از

 بغض

خفه  ییفشرد و باصدا فشیانگشتان ضع انیرا م شیکرد. گلو یم نگاهش

 گفت:

 کنم؟ یچرا نشد زندگ_

 :دیچک هیاسمش را زمزمه کرد. اشک سا الیل

باهام رفتار کنن.  فیدستمال کث هیکه مثل  ارهیبه سرم م ییگفت بال_

 من ...

 ی نهیس یرو هیجان سا مهین یسر او را به آغوش گرفت و نفس ها الیل

 او پخش
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و  دیچک شیاز حکمت خدا گفت.اشک ها الی. دوباره سکوت کرد و لشد 

 از الیل

تراش خوردن روح با  ی جهیاز نت الیخدا گفت. تنش مچاله شد ول صبر

 یها یزیت

همه غم،  نیقرار است او باا دیشد. کنار گوشش زمزمه کرد که شا روزگار

 یمرهم

 مرهم داشت. کیفقط  هیباشد اما... کاش سا گرید یزخم ها بر

 از آغوش او جدا کرد و آرام گفت: سر

 عمو وزن عمو داره که تهرانن؟ هیآقا  یعل یگفت ادتهی_

 گفت: یچارگیو با ب ختیاشک ر هیزده نگاهش کرد. سا رتیح الیل

خواب!  یجا هیخواد جز  ینم یچیکه ه زیکن هیخوان؟  یخدمتکار نم_

 هی

 آبرو و آرامش و.. ینداره حت یچیکه ه بدبخت

 بس کن. هیسا_

 والتماس کرد: ختیر اشک
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 ده،یم یکه نفس هم بهم امانت ییهوا نیشهر دور باشم.ازا نیازا خوامیم_ 

 یم

 یبهم نرسه.نگاه کس یکه دست کس ییبرم . برم جا خوامی. مترسم

 محکومم

که ازم غارت  ییکه اسممو ندونن. مثل خانواده وآبرو یی. جانکنه

 تممیشد،هو

 برم... تورو خدا کمکم کن... خوامیشه. م گم

راحت  یلیاش گرفت. او را بغل کرد. نوازشش کرد. قبول کرد.خ هیگر الیل

 قبول

نگاهش را  یداد. خوشبخت یغربت هرروز جان م نیدختر درا نی. اکرد

 برگرداند

 وغم مهمان سمج بختش شد... وزجر

*** 

بود که در روز  یفیشد. همان ک رهیرنگ و کوچکش خ رهیساک ت به

 آمدنش
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را جا  زهایچ یلیاضافه نشد.فقط خ شیبه داشته ها یزیبود. چ همراهش 

 یم

اش را... قلبش را... بغض  یتا برود. آرامشش را... احساس وجوان گذاشت

 داشت

را  فشیک ی. بلند شد و دسته دیرا کش فشیک پیکرد. ز یاش م وانهید

 گرفت.

کرد،جلو رفت و  یم شیبود وتماشا ستادهیکه در چهارچوب اتاق ا الیل

 مقابلش

 را رها کرد. گردن کج کرد و آهسته گفت: فیک یدسته  هی. ساستادیا

 همه... نیکه ا دیمنو ببخش شهیم_

 لرزان گفت: یی او مهر سکوت زد وبا صدا ُیلب ها یزن رو انگشتان

 .مینشد درست مراقبت باش یکه حت یمارو ببخش دیتوبا_

 فیزن دور بدن نح یقدم شد. دست ها شیدرآغوش رفتنش پ یبرا هیسا

و محکم اورا به خود فشرد. به هم وابسته ودلبسته  دیحصار کش دخترک

 شده
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 شدینم دایپ یجمله ا چیسخت بود.حرفش هم سخت بود.ه یی. جدابودند 

 که

 را آرام کنند. گریکدی بتوانند

 لیکم یپنج شنبه است و دعا ؟یکن ارتیز هیز رفتن قبل ا یخوا ینم_

 به راهه.

 کنه.وقت هست. یکه اخرشب حرکت م اتوبوسم

رنگش را برداشت  اهیچادرس هینگاه کرد. مرد لبخند زد . سا یبه عل هیسا

 و

 راقورت داد: بغضش

 .رمیتنها م_

 یاما دست عل دیبگو یزیخواست چ الیراه افتاد.ل هیچشم بست. سا یعل

 به نشان

 افتاد: نییباال رفت. در که بسته شد. دستش پا سکوت

 کنه. یم دایخودشو پ ییبذار آروم شه . تنها_

*** 
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بود که  ختهیهم خوانده شد. آنقدر اشک ر لیکم یدعا یفرازها نیآخر 

 یحس م

همان محوطه  انی. دلش رامندیب یرا نم ییدرست جا شیها کرد،چشم

 ی

 یجا م یمعنو یدعاها وفضاها نیو ا یا روزهیوساده،کنار گنبد ف کوچک

 ماند.

 شیمقابلش آمد.دست پ یوسبز رینان وپن یها چیاز ساندو یبزرگ ینیس

 برد

 باتعارف شیراه ماند. پلک ها انیاما مثل تمام دفعات قبل دستش م بردارد

را برداشت و  یچیزن به هم خورد. آب دهانش را قورت داد.ساندو مجدد

 لبخند

رفت و کفش  رونیانگشتانش نگه داشت.ب انیرا م چیزد. ساندو یکمرنگ

 شیها

رنگ انداخت.اشکش  یا روزهیبه گنبد ف ی. سر چرخاند و نگاهدیپوش را

 را
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اش گذاشت. هنوز  نهیس یچشمش پاک کرد و دست رو ی ازگوشه 

 برنگشته بود

 کنارش زمزمه کرد: نیآرام ودلنش یبا لحن ییآشنا یصدا که

 )"(عیاحمد بن الموس ای کیالسالم عل"

جان وتقال افتاده بود  یاش ب نهیگوشت داخل س یها بود که تکه ا ماه

 چیوه

 ینم جانیداد و به ه یخودش را انجام م ی فهینداشت. فقط وظ یتپش

 آمد.

قلبش تکاپو را آغاز کرد.  د،یارس را د یآشنا مرخیو ن دیکه چرخ سرش

 دست

بود که  یحی اش سر خورد اما نگاهش هنوز به ضر ُنهیس یاز رو ارس

 از یگاه

 یانگار جواب سالمش را پس م میرنگ و ضخ یسرمه ا یپرده  ی گوشه

 داد.
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بود  دهیمبارک کش نی آن زم ِخیرا به چهار م هیسا یپاها بیعج یقدرت 

 و چشم

 یقیکه تا دقا یی کنارش... سرما ِرینظ یآرام مرد ِ ب مرخیرا به ن شیها

 مغز شیپ

محکم  ینداشت. انگار سنگر ییسوزاند االن معنا یرا م استخوانش

 مقابلش

 آزارش دهد. یداد که آن گزندگ یو اجازه نم ستادیا

و از خدا صالح کارمو خواستم  ستادمیو بارگاه ا حیضر نیروز کنار هم هی_

 نکهی. ا

، فکر  دمیاومدم و تورو د رونیب دواریدل ام هیبا یبه خطا نتپه. وقت دلم

 کردم

 .یو تو زد رخالصیاما نشد. ت شهیخاطره م هیفقط  امیدلواپس تموم

. ارس سر چرخاند و دیعقب کش شیافتاد. پا هیبه تن سا یکم جان لرز

 نگاهش

 :کرد
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نداشت  یتیخاص چیکه برات ه ییاشتباه کردم که به نگاه خودم و حرفا_ 

 اعتماد

کردم و  شکشیودمو پدل خ یدیکردم فهم الی. اشتباه کردم که خکردم

 برادرم

 و حقمو ستادمی. اشتباه کردم که درست نایگذاشت و اعتنا نکرد شیپاپ

 .نخواستم

کرد. دوباره قدمش پس رفت و او  خی هیو سا دیوز یآن باد سرد م باز

 شیپ

 :دیکش

 .یکردم اگه ازت بگذرم خوشبخت تر الیاشتباه کردم که خ_

 :دیچشم از او برنداشت و اشکش چک هیسا

 ریکف دستتون و شب وروز ز دیکه جونتون و گذاشت ییاون مرزها یتو_

 بارون

خوب  ییهرجا یو دلسوز یکه فداکار دینگرفت ادی دیو گلوله ا ریو ت بمب

 ست؟ین



 

1059 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 شکسته تر ادامه داد: ییباصدا هیارس جمع شد. سا ی چهره 

نه  خواد،یقبر م هیآدم روبه احتضار فقط دلش  هیکه  یدون یهنوز نم_

 که یسپر

تو  ایدر یقدم هاتو به جا یدون یهنوز نم ره؟یجون دادنشو بگ یجلو

 مرداب فرو

 ی بخشش نداره مرد جنگ. دلسوز ِیخودکش ؟یکه ممکنه غرق ش ینکن

 هم

. یو جونتو پاش بذار یکه بهش تعهد داشته باش ستمی. من خاکت ننداره

 من

 یکه چشما یا یپاک ی. چشمه یپا توش بذار هیمردابم که کاف همون

 گل د،یتو د

 یبو نیا یشد،مسموم شد. لجن گرفت. هرچقدر دست تکون بد الود

 متعفن کنار

 نگو. یچیه گهید یهست دونمیکه م ی. پس اگه خداشناسرهینم
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 نیاش سنگ نهیو رفت. س دیشد و راهش را کش سیاز اشک خ صورتش 

 بود.

تند پشت  ییجاماند و رفت. اما انگار قدمها شیدرست پشت پاها قلبش

 سرش

به شماره افتاد  شیمقابلش سد شد. نفس ها یواریآمد که د یآمد. م یم

 و

 حرف زدن را ازاو گرفت: یکرد .انگشت ارس باال آمد و اجازه  سربلند

هم که بزنه باز ما آماده  خونیانصاف. دشمن شب ی فرصت دفاع بده ب ِ_

 .میباش

 .یهست یخود توکه

 باالتماس نگاهش کرد: هیسا

 یچ گهیله کرد. تود تمویهو یبرادرت اومد و ته مونده  یبه حد کاف_

 ؟یخوایم

 و ناباور زمزمه کرد: دیارس پر یشانیاز پ رنگ

 آرش؟_
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 بخدا... یمنو شهر برداشت ول ییرسوا_ 

 !سیه_

که درهم بود اللش کرد.  یکبود یاش و چهره  ینیاو مقابل ب انگشت

 نگاهش

 یکم یکرد ودلش برا ریگ یقیو خط عم دهیچیدرهم پ یابروها انیم

 رتیغ

درهمان حالت ماند.چشم که  ی. نگاهش کرد و ارس لحظاتدیتپ مردانه

 باز کرد

 شیچشمانش نقش زده بود. صدا یدیسف یسرخ رنگ ، رو ییها رگه

 آرام بود:

 ...،برویبر ی. بعد اگه خواستهیسا میکم حرف بزن هی_

ها  دنیکش شیپس وپ نیا انی. مدیکش شیپس رفت اما دلش پ شیپا

 اخم او

. دستش سست شد.آن لقمه نان هنوز ستادیبه دلش زد. ا یتازه ا یا گره

 انیم
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 اش بود... پنجه 

نشستند. شب جمعه بود و حرم  یکوتاه یپله  یاز صحن رو یا گوشه

 شلوغ بود.

 انیرا م چیآن ساندو هیرفت وآمدها بود. سا نیاز شب هم یپاس تا

 دستانش نگه

خاک آلودش بود. ارس  یساده و کم یبودونگاهش به کفش ها داشته

 آرنج

 شد: رهیگذاشت و به رو به رو خ شیزانو یرو

 یم اطیح یبحث تا تو یباهات صحبت کردم و رفتم خونه؛ صدا یوقت_

 اومد.

رفتم تو هنوز جواب سالممو نگرفته  یمعمول آرش بود و مادرم. وقت طبق

 بودم

من عقلم پاره سنگ برداشته وبه "آرش با انگشت نشونم داد وگفت که

 قول شما

 ! "شناستشون یدختره، خامم کرده،ارس خوب م جمال
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زد وگفت که اگه من  رخالصویجواب بدم که آقا جون ت یبودم چ مونده 

 دییتا

. اونقدر حالم بعد از ذارنیم شیپاپ یا گهید یحرف اضافه  یب کنم؛

 خوب دنتید

 یبا خنده وشوخ شهیباشه.مثل هم یکردم قصه چ یکرشم نمف بودکه

 دمیپرس

که درست وسط خونه  یدل غافل. جنگ یا دمیکه فهم ه؟یدختره ک مگه

 یپدر ی

بگم تا  یزیکرد چ ینم یاریشدم.زبونم  ریبرپاست بخاطر توئه. غافلگ من

 یوقت

 .ستادیآرش اومد و روبروم ا که

 افتاد: نییکرد.انگشتانش مشت شد وسرش پا مکث

آقا جون  یرو به رو یعل یخواست آبرو یکنم،وقت دییگفت تورو تا یوقت_

 ارمیب
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بود . اما من با تو حرف زده  یبود. حال بد ستادهیبرام ا ایدن انگار 

 هی نیبودم.هم

 ینگم.نم تویتونستم واقع ی. نمیکن یبود که آرشو قبول نم دیام ی بارقه

چون اونوقت محال بود بعدش . نهیسکوت کنم تا آرش عقب بش تونستم

 بتونم به

کردم .  دتییدل وعقلم بودو باالخره تا نیب یبشم. دوئل بد کینزد تو

 آرش که

 یمن حبس شد. مجبورم کردن خودم با عل د،نفسیکش یراحت نفس

 تماس

 ...رمویبگ

 :دینگاه کرد و آه کش هیسا مرخین به

 یفش جذب مبه طر شتریمنع بشه،ب یداره که از هرچ یخصلت هیآرش _

 شه.

 دونستم درمورد تو هم ی. م ارهیکنه تا بتونه به دستش ب یاصرار م اونقدر

 نه تو قدم جلو بذارم وبگم نیداشتم بااول میاما تصم شهیمصمم م نقدریا
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 بایگفت آرش اومده باهات صحبت کرده وتقر یعل یشده.اما وقت سوتفاهم 

 قبول

 .دمید نجایکه خودتو هم یمعلق شدم. آروم وقرار نداشتم. تاروز یکرد

 .باز نگاهش را گرفت:دیبست و دست پشت گردنش کش چشم

رفت. نتونستم بمونم. موندن  نیکامل از ب دمی. امهیبود سا یحال بد_

 وسط

بسته  یشبونه.شنا کردن بالباس یها اتی،عمل نیاون همه م نیوب ابونیب

 ی

 یمعبر دشمن، راحت تر بود.چون اونجا هدف مبارزه با دشمن ریز یغواص

 بود که

و مبارزه با خواستن  نجایطرفم ناموسمون دراز کرده بود.اماموندن ا دست

 تو

نبودم که بخاطر  لیطرف برادرم. قاب هیو  یطرف تو بود هینبود.  کارمن

 ت خون
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شه. رفتم تا تکرار زادیآدم یکهنه  خیبمونم وتار دمی. ترسزمیبر برادرمو 

 ادتی

 شه و برنگشتم تا دلم آروم شه. کهنه

 هیفراتر از  یزیبود بفهمه نگاه من به تو چ یبود.کاف یمرد حساس آرش

 ییآشنا

 یمساله نم نیبوده. اخالقش درست مثل مادرمه. از کوچکتر ساده

 حیگذرن.ترج

 نشه. نیبدب یبه حس یصورتم بزنم تا کس ینقاب رو دادم

که اون اتفاق  میبهونه بودم که برگردم. درست دوروز بعداز مرخص دنبال

 افتاد .

ارس گرفت و ناخن  یبود. صدا دهینگاه کرد. رنگش پر هیسا مرخین به

 کف شیها

 فرو رفت. دستش

سرت اومده،  ییدکتر گفت چه بال یکردم،وقت داتیپ یاونجور یوقت_

 یوقت
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 نهیون چندتا بچه ازت کفقط به تاوان نجات ج زیهمه چ یاون ب دمیفهم 

 کرده و

و زمان  نیام. از خداو زم قهی یگرفتم.سرم رفت تو شیگرفته، آت حرمتتو

 ... ازتو

شدم. که گوشت جلو گلوله شدم ونتونستم از ناموس خودم دفاع  شرمنده

 کنم.

اشو بکشم . داد زدم  قهیو ستمیام کرد تا مقابل برادرم با وونهیکرد.د میجر

 که

بکوبمش  خواستمیکرده. م چارهیام کرده.که عشق وهوسش منو ب شرمنده

 به

 ... یو بگم مرد باش ول واریدرود

 شد: نییآن همه فشار باال وپا انیم شیگلو بکیس

ماهه شب وروزم  شی. شهی شش ماهه نتونستم پا طرف خط بذارم سا ِ_

 به هم
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 ییدوباره آرش هوا دمیلحظه آرامش نداشتم. فهم هیخورده.  گره 

 شده.خصوصا

لو داد.چندبار بحثمون شد چون  شتریکه ازدواج کرد حالش و ب یوقت

 دهیفهم

 یدوباره پنهان کردمیاون هنوز بسته بود. خداخدا م یچشما یول بودم

 نکنه یکار

 ...و

 صورتش ی.اشک درآن سرما رودیچرخ هیبست وکامل به سمت سا چشم

نگاهش  شهیهم یببرد وبرا شیخواست انگشت پ یبود. دلش م جامانده

 را از

 درهم فرو رفت و آهسته گفت: شتریکنداما انگشتانش ب یبغض ها خال آن

 ومدمیعوض نشده. ن یچیتوگوشت زمزمه کنم و شعار بدم که ه ومدمین_

 برات

کم به من  هیببافم. فقط اومدم ازت خواهش کنم که قبل از رفتنت  ایرو

 فرصت
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سخت  یروزا نیو راحت ازا میریدست همو بگ میدتونستی. شایبد 

 .میبگذر

از خواستن  یموج انیارس م کرنگیبراق و یسر چرخاند.چشمها هیسا

 یم

 . سخت بود اما زمزمه کرد: دیدرخش

عوض  زی. بقول خودت همه چیجبران کن یکه بخوا یندار ینیشماد_

 شده.

 .ستیسرجاش ن یچیه

 را لرزاندو ادامه داد: شیصدا بغض

وگوش  شهیکوبن. خودش خورد م ینم نیزم گهیآدم شکسته رو د هی_

 عالم

 .ستیدوشت ن یرو یبار چیراحت. ه التونی. خشهیم تیاذ

چادرش را گرفت. همان طور که نشسته بود  یشد اما ارس گوشه  بلند

 به گنبد

 شد و زمزمه کرد: رهیخ یا روزهیف
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 . از عشقه.ستین نیگذاشتنم از د شیپاپ_ 

 :ستادیس اهم افتاد وار یرو هیسا یچشمها

که برو. اگه  یتونیاگه م ؟یدلمو پس بد یتونی. مییبدهکاره تو کهیاون_

 یتونیم

،برو. من مثل تو بخشنده  یکن یاحساس زندگ هیبار  ریعمر ز هی

 امتی.تاقستمین

 .یمون یاحساسم م نید ریز

 شیبه ارس جرات داد تا روبرو هیسا یآرام و سر فرو افتاده  ی هیگر یصدا

 :ستدیبا

 یحصار دورت م هی. مثل ینیبب یبیتازنده ام نذارم آس خورمیم قسم_

 .چمیپ

رو  ایام توخاک تنت محکم شه. بذار گل کنه.ثمر بده.دن شهیبذا ر فقط

 عطر خوش

 ازیخنک وجودت ن هیمن به سا یآفتاب سوخته  ی. زندگدارهیبرم آرامش

 داره.



 

1071 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 .ازهین هیخواهشه.  هی نیا 

 رفت: کینزد یهجوم احساسش گم بودو سرارس کم انیم هیسا

 قبوله؟_

 بود. برق نگاهش دیاو پرازام اهیس یباز شد.چشم ها هیسا سیخ یچشمها

. آهسته وبا ستادیوروبه گنبد ا دیپس رفت.چرخ یرا کم کرد.قدم طاقتش

 ییصدا

 زمزمه کرد: لرزان

 یباور نم . فالمو مچاله کردم.هیوکناربرادرت رفتم حافظ ادتویبه  یوقت_

 کردم

 دار باشه و... شهیر مهرت

 و با آرامش گفت: ستادیکنارش ا ارس

 م؟یقرارمون هنوز سرجاشه. حضرت حافظ هم منتظره. بر_

 نگاهش کرد . ارس سرباال داد وزمزمه کرد: هیسا

 ...یالساق هایاایاال_
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 لبخند زد و او مصرع بعد را زمزمه کرد: هیسا 

 افتاد مشکلها. یکه عشق آسان نمود اول ول_

 را گرفت. چدهیپ چیساندو یزد و گوشه  لبخند

 سهم دارم؟ نیمنم ازا_

 ینگاه کردوآن را به طرفش گرفت اما ارس گوشه  چیبه ساندو هیسا

 گریقرص شده بود.د هیکرد. دل سا میتر گرفت و آن را دون گررامحکمید

 یدیترس

 لقمه نان نداشت... دنیبلع از

***** 

 مرتب شیکرد و دست به ر زیم یکوچک رو یجعبه به دو  ینگاه یعل

 :دیاش کش یوجوگندم

 آخه پسر خوب. بعد خانواده ات... شهیکه نم ینجوریا_

 شد: لیبه سمت جلو متما یگذاشت و کم شیپا یدست رو ارس
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 یم کاریدونم دارم چ یجان. م یشناسم عل یمن خانواده امو خوب م_ 

 کنم.

 اعتماد کن. بهم

احترام  یتونم چشممو رو ی. ِ بحث احترامه. من نمستیبحث اعتماد ن_

 پدرت

 وبعد خجالت زده اش بشم. ببندم

افته و ممکنه هزار مدل سنگ  یراه م جایبحث ب هیدونم  یم یوقت_

 پام یجلو

مقابل عمل انجام شده قرار  یبدم. اما وقت حیبهشون توض ویچ بندازن،

 رن،یبگ

 .ادیاز دستشون برنم گهید یکار

 چادرش را مرتب کرد و آهسته گفت: الیل

خانواده اون طور عقب  یظاهر لیآرش خان با وجود تما یوقت_

 ... د،پسیکش

 :دیخجالت کش یصورت زن ماند و او کم یارس رو نگاه
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بار ضربه خورده، ممکنه  هی هیاما سا یبا برادرت فرق دار یلیدونم خ یم_ 

 بار نیا

 طرف خانواده ات... از

بهش خط بندازم. به شرافتم  یذارم نگاه کس ینم من هستم یتاوقت_

 قسم !

 یکنار درورود هی. ساختیر نییزن ومرد از لحن وقسم محکم او پا دل

 اتاق

محکم  یصدا دنیاز شن یرا درآغوش داشت. گاه شیبود و زانوها نشسته

 او

. دلش آرامش را هرچه زودتر در کنار دیچ یلب برم یکردوگاه یم ذوق

 یاو م

 گری. خصوصا که دکردیم دییرا تا الیول یعل یعقلش حرفها یول خواست

 ی هیسا

 شیزانو یسر رو الیگذاشتن آرش نبود. ازفشار فکر وخ شیزمان پاپ ِِ

 گذاشت .
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حکم فرما بود. انگار ارس با حرف ها  رونیب یبرفضا نیسنگ یسکوت 

 لشیودال

ازدواج سخت  نیا یآنها را ساکت کرده بود،هرچند که قانع شدن برا عقل

 بود.

نبود. ارس  یشناخت. اوضاع معمول یارجمند زاده را م یخانواده  یعل

 سراغ

سابق آرش آمده بود. رک وراست اعتراف کرده بود که از روز اول  نامزد

 اشتباه

قانع کردنش نبود تا  یبرا یبکشد. حرف نجایو اجازه داده تا کار به ا کرده

 یمدت

گفت  یرضا دهند. چون منطق وتجربه مصبر کند بلکه خانواده اش  را

 ریغ یامر

دانست. تنها  یاست و ارس فقط هدف خودش را مقدس ومحترم م ممکن

 آمده

 محکم قرص بود. یگاه هیو تک گرید ییایاما انگار پشتش به دن بود
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شانه اش نشست ، سربلند  یکه رو یبا دست هیگذشت . سا قهیچنددق 

 دنیکرد. باد

 و گفت: دیلرز شیلب ها الیل

 رفت؟_

 به لبش یاراده لبخند یاو ب یچشم ها ینگاهش کرد. نگران یکم الیل

 .سرباال انداخت و گفت:آورد

 نه! منتظره جوابه._

 را درهم چفت کرد و بابغض گفت: شیدست ها هیسا

 ارس... ینداره، ول یواسه من که فرق_

 یزیچ ستی. قرارم نهینشسته سا نجایکرده که ا ویاون حساب همه چ_

 پنهان

 پدرش . یبرتت خونه  یبعد از عقد م گهی.چون مبمونه

 عقب رفت و تکان خورد: هیسرسا

کنه. من  یم یترسم. آرش... اون حتما اونجا زندگ یمن م_

 ...یعنی.تونمینم
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 کیخونه کوچ هی گهی. خودش منیبرتت که بگه عقد کرد ی! مهیسا_ 

 گرفته.

 .مینیط بچو فق میببر دیتوهم که آماده است. با لیوسا

 یطاعون زده نگاه م هی! اونا به من مثل ستیساده ن یقدر همه چ نیا_

 کنن.

 کنن. یندارن. قبولم نم دوستم

 شد: رهیسرخش خ یدست او گذاشت و به چشم ها یدست رو الیل

 ؟یدونست ی. نمیدونستیرو م زایچ نی،ایکه ارس و قبول کرد یموقع_

 مکث گفت: یبعد ازکم الیافتاد. ل نییشد و پا سیخ هیسا نگاه

 پس اول خودتو بسپار به خدا و بعد هم به ارس._

و بلند شد.دست دخترک را  دیاو رابوس یشانیپ الینگفت.ل یزیچ هیسا

 گرفت و

 :گفت

 قسمتو گرفت. یجلو شهینم یجور چی. انگار ه رونیب میپاشو بر_
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او را مرتب کرد. لبخند زد.گونه  یروسر الی. لستادیلرزانش ا یپاها یرو 

 اش

 سعادتش را کرد. یبار ازته دل آرزو نیچندم یو برا دیرابوس

 ستادیهمه نشست. ارس ا یلب ها یاراده رو یکه رفت ،لبخند ب رونیب

 و

 کرد: نگاهش

 ومنتظر جواب بمونم. نمیبش نجایجور بست ا نیهم ای میبرم دنبال زندگ_

با لبخند و شعف  الیکرد سربلند کند ول یسرخ شد. جرات نم هیسا صورت

 گفت:

 نداره. یهم حرف هی. سادیبش ریهم پ یانشاال به پا_

 یآن خانه  انیبود. انگار کائنات م یدنیادیبود. دن یدنیارس د لبخند

 کوچک

 وندسادهیپ کیوند،یپ نیباشند. ا میجشن سه نیشدند تا درا جمع

 نبود.انگار

 جشن بزرگ برپا بود. کی ندهیآ چندروز
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 *** 

گفت. سپس با  کیو تبر دیصورتش را بوس الیبارل نیچندم یبرا

 گفت: یخوشحال

 یکه پاگشاتون م ینفر نیفردا ظهر وناهار منتظرتونم. اول یبرا_

 خوامیکنه،م

 باشه. خودم

درظاهر  یفقط لبخند هیکرد اما سا ییلبخند به لب تشکر بلند باال ارس

 زد.آنقدر

خورد به  یغبطه م یشد. گاه یداشت که دچار حالت تهوع م استرس

 همه نیا

دانست او فقط به خدا توکل کرده  یکه نم یارس درصورت یخونسرد

 داند یواالم

نشست وارس در رابست. خودش  نیدرراه است. داخل ماش یآشوب چه

 هم

 انداخت. وحشت در هیسا مرخیبه ن یرا روشن کرد.نگاه نیو ماش نشست



 

1080 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

اورا گرفت.  یزده  خیبرد و دست  شیکرد. دست پ یم دادیب صورتش 

 انگار

به دستش  یخورد. سربلند کرد و نگاهش کرد.ارس فشار هیبه سا یتلنگر

 آورد و

 گفت: یشگیهم نیلحن آرام ودلنش با

اگه  یکنه. من کنارتم، حت رییتغ یزیچ ستینترس. قرار ن یچیاز ه_

 ایدن یهمه 

 .ستهیبا مقابلم

 :دیلرز هیسا یصدا

 م؟یبر گهیروزد هی ایفردا  شهیم_

 نه!_

 :دیخورد. اشکش چک یدیجواب محکم ارس،دلش تکان شد از

 ترسم ارس. اگه فکر کنن که من ، تو رو... یمن م_

ارس باعث شد لب ببند و دستش راعقب بکشد اما ارس دستش  یها اخم

 را
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 :دیتر نگه داشت و باز نگاه او را سمت خود کش محکم 

پنهان  یشون رو پا یخبر یخوام ب ینم نهیبرمت واسه ا یروز ماگه ام_

 یکار

 .بذارن

 کنه؟ یم یچه فرق_

 یبود که نم نینگفتم واسه ا یزی. اگه قبل از عقد چهیفرق داره سا_

 خواستم

نکردم  ییچون خطا گمیاالن م یول یش تیپام سنگ بندازن و اذ یجلو

 که از

درمورد احمق  یبارت بود حرف نیآخر یشدنش بترسم. توهم برا معلوم

 فرض

چندماه عقب انداخت واال  موی. اشتباه من فقط زندگ ی من زد ِشدن

 خودت خوب

 .یاز روز اول انتخابم بود یدون یم
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جلو برد و  یانداخت و سکوت کرد. ارس سرش را کم ریسر به ز هیسا 

 گفت:

 .میفتیوراه ب رمیبگ روی لبخند خوشگل بزن که من ن ِهیحاال _

 شیزد و ارس چشم ها یچشم نگاهش کرد . لبخند کمرنگ ریاز ز هیسا

 را محکم

 یبرا ختنشیستون محکم بود که فرو ر کیمرد  نیهم فشار داد. ا یرو

 هیسا

 کابوس وحشتناک بود. کی فقط

*** 

عقب رفت. ارس برگشت و به صورت  هیسا یرا در قفل انداخت ول دیکل

 رنگ

 با بغض و دلشوره التماس کرد: هیاو نگاه کرد.سا ی دهیپر

 .امیخودت برو ارس. من نم_

 یزیدر را رها کرد و فقط دستش را سمت او دراز کرد. چ ارس

 نگفت.نگاهش
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از سقوط ِ  هیهوا معلق مانده بود وسا انیومنتظر ماند. دست او م کرد 

 یدوباره م

 یزندگ یها هیپا یرا در پ دیترد هیکرد و سا ی. او مصمم نگاهش مدیترس

 اش

پس زدن باترس و خواستن  انیم هیکرد. او منتظر بود و سا یم حس

 ریدلش گ

صورتش قل خورد. ارس چشم  ینکرد وباز رو شیبود. اشک رها کرده

 بست

 را تکان داد. ودستش

 نترس. یچی. ازههیسا ایب_

و دست  دیکش سشیآب دهانش را قورت داد . دست به صورت خ هیسا

 در دست

 ناباور  ِیگذاشت. ارس لبخند زد و پلک گشود که همان موقع صدا او

 آرش

 .دندیراشن
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 ارس..._ 

 اما انگشتان محکم ارس  ِدی. بالفاصله دستش را پس کشختیر هیسا قلب

 دور

افتاده  ی. انگار نه انگار که اتفاقدیقفل شد و او را سمت خود کش دستش

 است.

اه آرش به قفل دست آنها محکم سالم داد. نگ ییزد و با صدا لبخند

 شیافتاد.پاها

آن دو مرتب  انی. نگاهش مدیرفت اما آنها را به دنبال خود کش ینم شیپ

 در

 معما بود که جوابش کامال مقابلش کیوآمد بود و دنبال حل کردن ِ  رفت

بزند  یخواست خودش را به کور یکرد. فقط انگار دلش م یم ییخودنما

 و

نگاه کرد و با لحن تند و  هی. چهره اش از فشار جمع شد. به سا نفهمد

 یطلبکار

 :دیپرس
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 ؟یکنیم کاریچ نجایتوا_ 

بست اما  خی شیوزمان برا نیچند لحظه از کار افتاد. زم یبرا هیسا قلب

 فشار

 شیایدوباره اح هیشوک درعرض چندثان کیارس مثل  انگشتان

 را شیکرد.صدا

گاه  هیتک کینقش  یکه به خوب یو کوه مستحکم رتیغ یاز ورا باتحکم

 را

 آمد: داشت،

 کنن؟ یم ییرایپذ ینجوریداداش؟ از مهمون ا کتهیتبر یجا_

حال ارس راهم  نیکرده بود و ا رییآرش کامال درهم شد.رنگش تغ صورت

 بد

 یبود وچشم از همسرش برنم ستادهیکه مقابلش ا یکرد. مرد یم

 یاش را بکشد.صدا قهیتا راحت بتواند  بهیغر کیبود نه  داشت،برادرش

 او برنده

 :دیگوشش رس به
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 ؟یواسه چ کیتبر_ 

 رفته. ادتیازدواجم. قراربود بعد ازتو من اقدام کنم.انگار  یبرا_

 دیرا کش هیرا در قفل چرخاند و دست سا دینبود. کل شیدر صدا ینرمش

 وتعارف

بار نبودکه  نی.اولدندیکش یرا به شکنجه گاه م هیداخل شود. انگار سا کرد

 وارد

 تشیخانواده اما موقع نیشد. هربار هم به عنوان عروس ا یخانه م نیا

 یلیخ

 در راباز یخشک شده بود.ارس با خونسرد شیکرد. آرش سرجا یم فرق

 و گفت: گذاشت

 .یکار دار رونیداخل.انگار تو ب میر یسرده داداش.ما م_

 هیرا باز کرد. آمنه وسم یو قدم تند کرد. در ورود دیرا کش هیسا دست

 مشغول

تماشا  لمیمبل نشسته بود وف یانداختن بودند . پدرش هم رو سفره

 .کردیم
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داد. نگاه همه  ییمادرش هم داخل آشپزخانه بود. سالم بلند ورسا حتما 

 در

لحظه برق همه  کیاول با لبخند به طرفش برگشت اما انگار در ی مرحله

 را گرفت

د،ماندند. فقط جهت نگاه ها عوض شد وبه دختر که بودن یدرهمان حالت و

 یجوان

پنجه  انیبود ودستش م ستادهیپشت سر ارس ا دیکه بالباس سف دیرس

 محکم ی

 دیهم رس دی. شادینرس یبه گوش کس فشیسالم ضع یبود. صدا یزندان او

 و

سنگ  کیبود. انگار هرکس دنبال  نیبه حال خود نبود.سکوت سنگ یکس

 محکم

. مادرش از آشپزخانه دیرس یگشت تا طلسمش را بشکند وزورش نم یم

 رونیب
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 ینداشت که بدتر هم بود. باالخره صدا هیاز بق یبود.حالش دست کم آمده 

 به هم

آرش آن  یبلندوعصب یطلسم را شکست و صدا ی شدن در ورود ِدهیکوب

 سنگ

 شد تا به هدف بخورد: بزرگ

 یگرفت نویارس؟ دست ا یراه انداخت یا یمعلومه چه مسخره باز_

 نجایا یوآورد

 ...که

 حرفش گفت: انیانگشت مقابل آرش باال گرفت و بااخم وتحکم م ارس

 کنم. ینگرفتم حرمت شکن ادیحرمت زنم و نگه دار آرش. چون _

 خانه آمد: گرید یناله از گوشه  هیشب فیضع یصدا

 زنت؟_

 :دیجلو کش یرا کم هیبه مادرش نگاه کرد و سا ارس

 شیمعرف ستین یازی. ن نیشناس یروهم خوب م هیشما. سا یبا اجازه _

 کنم.
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 یرو نم ستادهیکنار تو ا نکهیا لیشناسنش . اما دل یآره.همه خوب م_ 

 .میفهم

 :دیارس دوباره چرخ سر

 ...م،حاالمیگفتم که آقا جون.ازدواج کرد_

 هیباز اهیس نیجمع کن ا م؟یبگ کیتا بهت تبر یحاالم حتما منتظر_

 مسخره اتو

 تا خودم جمعش نکردم. ارس

 با اخم گفت: ارس

 هیرنگ و هی یخواست قهیباشه که هردق یباز اهیواسه تو س دیشا یزندگ_

 شکل

 دیکه شا گهیرنگ د هیداره.  گهیمعنا د هیداداش. اما واسه من  یباش

 ایلیخ

 .رنشیمشت اعتقاد پوچ به مسخره بگ هینکنن و با  درکش

 درحال انفجار بود: آرش
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 هو؟یزنته؟  یجلو چشم منوبگ یاریو ب یریبگ نویدست ا نهیمعناش ا_ 

 یمنو چ

 که... یکرد فرض

 آرش... گفتم مراقب حرفات باش داداش._

و نگهش  دیرا کش شیجلو رفت که پدر بازو یزخم یمثل گرگ آرش

 داشت.عقب

 :ستادیارس ا یکرد و روبرو پرتش

 زنته؟_

باال گرفت و  یپدرش نگاه کرد.سرش را کم نیخشمگ یبه چهره  ارس

 آهسته

 :گفت

 شما آقاجون ... یبااجازه _

با  هی. سادیچیکه در خانه پ یا یلیس یحرفش برابر شد با صدا انیپا

 وحشت
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شماره اقتاده بود.ارس به او نگاه  هی شی. نفس ها دیو عقب پر سربلندکرد 

 کرد و

دستش را محکم گرفت و کنارخودش نگهش داشت. دوباره سربلند  باز

 کرد و

 گفت: آرام

که  یعشق یجا میذاشتم برادر یم دیحقم بود چون ازروز اول نبا_

 داشتمو

خودمم خراب کردم .حقمه آقاجون...  یحقمه چون زندگ شتری. برهیبگ

 یچون م

 یکن و دل به دلم بده،نم یدست بوس و بگم برام پدر امیاگه ب دونستم

 .یداد

وپس  دنیکش شیرو اول من با پ هیحقمه چون ارزش سا نایازا شتریب

 زدنش

غالم  شمینشده. فرصت واسه جبران هست. م ریدار کردم. اما د خدشه

 حلقه به
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 یزبونم نم یهم که بزن گهید یکمه،هزارتا یکی. یتا حاللم کن گوشت 

 چرخه به

 .ستمین مونیکه کردم پش یاما از کار هیگال

 بلند ولرزان مادرش آمد: یصدا

 ...یبگ یخوایم یعنی،یستیآبرو ن یارس تو که ب_

 ساکت زن..._

وباچشم  ستادیارس ا یبلند پدرش ،مادرش را ساکت کرد. روبرو یصدا

 ییها

 گفت: نیخشمگ

 یکرد تیخر هی. ستین دهیگند یها وهیم یبرا ییخانواده جا نیتو ا_

 هیوبخاطر 

کرم خورده  ی وهیم نیاالن ا نیهم یبخشم ارس ول یخلف بودنت م عمر

 رو

 یتونه بو یمن نم یتو خونه. خونه  یگردیپشت در و برم یذاریم

 یدگیگند
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 .رهیکه لجن بگ ییمن چشمه است نه جو یکنه.آبرو تحمل 

 انیکمال م یسوخت. حرفها یفقط سوخت.تنش م هیسا یها چشم

 نیا یصدا

 یزی. چدیلرز یتنش به ارتعاش افتاد.داشت به وضوح م. دیچیپ یم رمردیپ

و نگهش  دیچیارس دور تنش پ یشود که دستها نیبود نقش زم نمانده

 داشت.

 یضربات پرصدا انی.مدیشن شیایبه هم خوردن دن انیارس را م یصدا

 مرگ بود. هیکه شب یتب و لرز کی انیخورد. م یکه بهم م ییدندانها

 یخونه هست فرصت نیتو ا یداس نامرد یآقا جون.تا وقت یحق دار_

 مونه ینم

کرم  ی وهیم یذاریو م یزندگ هی یبه ثمر برسه. اسم ثمره  یمحبت تا

 خورده اما

 به هم خورده. نجایکال ا یها وهیدهن من از طعم گس م گهید

 :دیرا شن یبلند یصدا
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خونه  نیزن جات توا نیارس. باا یخوایکه م یپس برو هر قبرستون_ 

 یب ستین

 .آبرو

ارس  ی. صدا خوردیبه هم م شیهم افتاد. دندانها یرو هیسا یها چشم

 یرا م

 گرینداشت. له شده بود. تمام توانش رفت. د شیبرا یاما مفهموم دیشن

 یزیچ

 شکستن نماند ... یبرا

**** 

زد. انگار  یتاک ساعت تلنگر م کیت یآن خانه ، صدا نیسکوت سنگ به

 یحرف

کردند تاحال بدشان را  ینم دایپ یگفتن نداشتند. داشتند! کلمه ا یبرا

 یبه رو

داد. بدون  یآزار م شتریرا ب هی. سکوت ارس ، سااورندین یگرید دلواپس

 آنکه
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اشک  صدای سالن کوچک خانه نشسته بود و ب ِیعوض کند ؛ گوشه  لباس 

 یم

که  یبه خودش آمد درخانه بود. خانه ا یکم ی.ضعف کرد و وقتختیر

 عروسش

 شیبدرقه راهشان نکرد. اول زندگ ریخ یدعا یبزرگتر چیوه بود

 بودوپشتش

در رد  ییخاندان بود. حرفها کیمادر و نفرت  کیپدر و بغض  کی ادیفر

 شیپا

ننگ بود. غروب زمستان زودتر از هرروز به  یهر دختر یکه برا جاماند

 شیرو

؛ضعف  یزندگ نیاست. اوکدر  اهیس د،بازیکه هرچه روزگارش را بشو آورد

 کردن

 ینداشت. انگار چاره اش فقط مرگ بود که روبرو یحالیبغض و ب و

 کی ریارس؛ز

 کرد. ینم شیبود و باز اشک وغصه رها سقف
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  آرام ارس شکست: ِیخانه را صدا یسکوت کشنده  باالخره 

 تموم نشد؟_

. ختیر رونیو ب دیتازه به احساسش زدند وباز اشکش جوش یحفره ا انگار

 ارس

. لحنش آرام تر دیبرداشت و کامل سمت او چرخ شیپا یاز رو دست

 ریوتاث

 بود: گذارتر

 ؟ی. خسته نشدهیسا_

 گرفته گفت: ییبغل گرفته اش پناه گرفت و باصدا یزانو یرو سرش

 تا راحت شم؟ شهیتموم م یهم خسته شدم. ک ِ  یلیچرا. خ_

بلند کرد .  شیپا یجلو رفت و مقابلش نشست. سر او را از رو ارس

 یچشمها

و سرخ او را از نظر گذراند و آرام درآغوشش گرفت. قلبش درست  سیخ

 ریز

 :دیو سرش را بوس دیکش شی. دست به موهادیکوب یم هیسا گوش
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 میبخور نی. هربار که زمشهیها تموم م یتلخ نیا یهرموقع خودت بخوا_ 

نقطه است.اونم  کی زیهمه چ انی. پامیوبلند ش میبگ یاعلی میتونیم

 نه یمرگه.ول

 .میتجربه کن ویلذت زندگ میخوایکه تازه م ییمن وتو یبرا

 گاه را دوست داشت. هیتک نیسرش را محکم به تن او فشار داد. ا هیسا

مشتش چنگ شدو  انیارس م راهنیپ ی. گوشه زدیفرو بر دکهیترسیم

 هیباگر

 :گفت

 ...یکه بخاطر من خورد یلیامروز باس_

 .رمینگ یبه باز ویهمه چ گهینبود. حقم بود که دبخاطرتو _

 .یخوام توهم مثل من ش یبزرگ شدم ارس. نم یکس یمن تواوج ب_

 .درد داره.سخته

 ی. پدرو مادرمنن .خانواده ام هستن. اما گاههیکنم سا یمن رهاشون نم_

 فاصله
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داره  یحکمت هیفاصله  نیا دی.شامیبدون شتریتاقدر داشته هامونو ب الزمه 

 من که

 .میخبر یازش ب وتو

 هی. سازدیموج م شیدرچشمها یو صورت او را باال گرفت. حس دیکش یآه

بود. چشمانش دو دو زد وارس دست به  یکرد، شرمندگ ینم اشتباه

 صورتش

 :دیکش

روز ثابت  هی دمی. به من ببخشش. من قول مهیآقا جونمو حالل کن سا_

 بشه که

 تو کردن. ونیخودشونو مد چقدر

قل خورد . ارس چشم بست  هیپلک سا یخود، از گوشه  اریبه اخت اشک

 یو جا

 :دیاشک او را بوس یسیخ

اما...  ستیدونم حق ن ی.مستیراحت ن دونمی. مزمیبه من ببخششون عز_

 هی
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کم دلم آروم  هیازت بخوام. بخوام که  ییکنم باچه رو یدارم فکر م ساعته 

 شه.

شکستن من ازت آرامش طلبکار  ینجوریدل تو رو ا یوقت هیخودخواه

 ..یشم ول

 لب او نشست. یباال آمد و رو هیسا انگشتان

 بسه ارس._

 نگاهش کرد و سرخم کرد: ارس

. یش یکه دلت خواست. اونقدر که خال ی. هرجور اریسرمن درب شویتالف_

 اونقدر

روحتو تماشا  یبزرگ ستادنیخونه ا نیمقابل درا مونیاگه فردا پش که

 کنن.

آروم  تونمیم یآشوبه.توببخش یمحاله اما دلم بدجور دمیشا بزرگه،سخته،

 باشم.

 یخونه کز م یجندساعت گوشه  نیآرومت کنم. اما االن مثل ا تونمیم

 کنم و
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و دستمو  ستمیبا تونمینم ینجوریبگم. ا دیبا یچ یدونم از شرمندگ ینم 

 باال

که همه جوره ساز مخالف  یوزمان نی. نه زممیکه من وتو برنده ا رمیبگ

 زد.

 اشکاتم فقط... ی شرمنده

که  یو بغض خانواده ا یو نگران قتیحق هیبه تو،  دمیبخش مویزندگ_

 حقه رو

 بهت ببخشم؟ نتونم

 ازاو فاصله یانداخت و کم نیینگاهش را پا هیارس برق افتاد. سا یچشمها

 :گرفت

 دمیممنونشونم. قول م شهیدادن ، هم لیتحو ایتو رو به دن نکهیبخاطر ا_

 کم هی

 ارس. دمیاز دلم پاک شه. قول م یبگذره همه ج زمان

 که بودماند وبا تعجب نگاهش کرد. یارس درهمان حالت 
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پا  یرو هیبود. آرام اسمش را صدا زد اما سا دهیدخترک پر یورو رنگ 

 و ستادیا

 برداشت: یپشت یرا از رو شیمانتو

 درست کنم؟ یشام چ یدوست دار_

را  هیداشت. حال سا یبرد. حس بد شیموها انیزد و دست م یپلک ارس

 دیفهم

 یکرد لبخند بزند. بارها برا ی. سعدیپس زده شدن را نفهم نیا لیدل اما

 خودش

مهلت  دیرا از سر گذرانده وبا یبزرگ یفاجعه  هیکرده بود که سا یادآوری

 بدهد

پس زده شود! حد که درآغوشش بکشد و  نیاما نه تاا دیایخودش ب تابه

 ستادیا

 :وگفت

 ساده شروع کن. دو تا تخم مرغ،دوتا گوجه._

 لبخند زد: هیسا
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 گرسنمه. یلی. منم خشهیزود آماده م_ 

 مونیوخستگ میریدوش بگ هیکنم که بعدش  یپس منم حمامو روشن م_

 .ادیدرب

گفت. اما دلش درهول و وال بود.  یبه سمت آشپزخانه رفت و باشه ا هیسا

 حالش

 بدتر بود. شهیهم از

*** 

اتاق  انیقبل از برگشتشان به خانه م الیشده را ل یگلدوز یها رختخواب

 پهن

دانست  یداد و فقط نگاه کرد. نم هیتک واریرا به د یقیدقا هیبود. سا کرده

 آن شب

بماند.  یباق انشانیم یخواست ناگفته ا یشود اما نم یم یچطورسپر

 یوقت

شرشر اب بند آمد. برق اتاق را زد و زودتر از او به رختخواب رفت.  یصدا

 نور
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پتو برد.سرد بود. انگار  ریاز چراغ حمام داخل اتاق افتاد. سرش را ز یکم 

 تک تک

 یبودند. اعتنا نکرد. صدا یبستن ومجادله با زندگ خیدرحال ِ  شیها سلول

 دیکل

نگاهش را  ینیسنگ حس کرد. کشیاما حضور ارس را نزد دیرا نشن برق

 یرو

 و چشم باز کرد. ارس لبخند زد: دیبسته اش د یها پلک

 به خواب؟ یخودتو زد_

 پتو را در پنجه اش مچاله کرد: یآب دهانش را قورت داد و گوشه  هیسا

 .یاینه.منتظر بودم که ب_

. چقدر خوب بود که دیارس وحالت خاص نگاهش را د یشدن ابروها باز

 یکیتار

 شیاش لو برود. اما لرزش صدا دهیپر یداد تا رنگ ورو یاجازه نم اتاق

 پنهان
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 یمقاومت هیسر او گذاشت. سا ریو دست ز دینبود. ارس دراز کش یشدن 

 نکرد

درون سرش را تپش قلب ارس  یرابست. صداها شیرفت. چشم ها شیوپ

 خفه

 برهم زد. هیارس راباخودش،سا یو... تمام قول وقرارها کرد

*** 

رختخواب نشست و تن لرزان او را درآغوش گرفت. حالش  انیم ارس

 دست

 نداشت: هیاز سا یکم

 و... یکه وانمود کرد یاعتماد بود یبهم ب نقدریا_

 : ختیاشک ر هیسا

وخودشون  دنیهمه ظاهرمو د یکرد وقت یم یگفتم؟ چه فرق یم یچ_

 حکم

 . اون.. اون... شب...دادن

 .یبگ یزیچ خوادی... آروم باش. نمهیسا_
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کرد و خواهش کرد تا اجازه دهد آرام شود. ارس لب به هم فشرد.  هیگر 

 جسم وروحش یو از شکنجه  ختیاشک ر هیسا

 فیتنش گذاشت. تعر یسوختگ ی. دست او را گرفت و درست جاگفت

 کرد که

از شکنجه کردن  شیبرا یطانیش یبرد وباقهقه ا نیرا چطور ازب حرمتش

 کودکان

گفت  یا یآورد . از کفتار وحش هیکه مشابهش را سر سا ییو بال گفت

 یکه حت

و زمزمه کرد که حرمت  دیبدتر بود. تنش لرز وانیاز ح شاذیت و آزار

 را تشیانسان

 یگرفت نه باکرگ ءیش کی یزیکمربند کهنه و ت کیمحکم  یها باضربه

 اش را...

خورد. . کتک وانیح کیشد ،درست مثل  یروح وجسم و حرمتش تعد به

 درد
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طعمه است  کیگفت که او  شیبرا یوانیوحشت آلود و ح ییو صدا دیکش 

 . طعمه

 .دیکش یباکره بودنش زجر م نیکه درع یا

 ی انهیوحش یکه حمله ها یگفت که دچارش شد. از وحشت یدرد از

 که نام یادم

 نکهیرا لکه دار کرد تا فقط قدرت و هوسش را به رخ بکشد. ازا یمردانگ

 شود یم

بست ، هوس را باالبرد و به  ییرسوا ریرا طعمه کرد ، بختش رابه زنج زن

 لذت

فقط  اذیت و آزار یشد،معنایاندیب یلحظه ا یبرسد ،بدون آنکه کس خود

 دور شدن از

شدند. از زمزمه  دهیاست که در ییاهایبلکه باختن رو ستیها ن یدخترانگ

 ییها

 یدر جسم وروحش هج یواقع یرا به معنا اذیت و آزار یکه واژه  گفت

 یم نکهیکرد. ا



 

1107 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

به اسارت بردن  یجسمش را بدرند و برا نکهیپاک باشد ونباشد. ا تواند 

 شتریب

 یحرمت ی بگذارند وانگ ب ِیعصمتش را باق ی، نشانه  شیها یدخترانگ

 یرو

 یاش بچسبانند. زجر داشت آن همه درد جسم وجان وروح و ننگ یشانیپ

 که بود

 ...ونبود

صفت کم نشد بلکه  طانیآن مردک ش عیرفتار و عمل شن یاز زشت یزیچ

 شتریب

ارس درخود فرو رفت.دندان به هم فشرد  هیسا یشد. کنار حرف ها هم

 و

اشک او هزاربار ناخن درگوشت دستش فرو برد تا خودش را  باهرقطره

 آن یجا

و دلش هوار  دیاش به شدت کوب نهیس ینبرد. قفسه  نیاز ب وانیح

 دنیکش
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دانست  ی. انگار مزدیبر رونیرا ب شیما اجازه داد او تمام دردها. اخواست 

 او دیبا

بسته شد. پتو را  هیسا یپلک ها یها آماده کند. وقت یفداکار یبرا را

 تنش یرو

کرد. فقط نگاهش کرد و سکوت دورش را گرفت. قلبش پر بود و  مرتب

 خونش

 یاو گذاشت.جا یشانه  ی. تصورش هم کشنده بود . دست رودیجوش یم

 کی

زخم اورا  یپوستش بود. خم شد و جا یخاموش شده هنوز رو گاریس

 .دیبوس

عجب  "است که یتکرار یاش بود. زمزمه ا نهیس یرو بیعج یفشار

 خدا یصبر

 ."..دارد

**** 



 

1109 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 یارس در هرساعت دنی. د دیاز پنجره سر کش اط،یدر ح یصدا دنیشن با 

 از روز

را شست و به استقبالش  شیدست ها عیکرد. سر یرا خوب م حالش

 رفت. در

جواب داد.  دیارس را با خسته نباش یباز شد و سالم بلندباال یا شهیش

 یدهایخر

نشست، انتظارش را  شیموها یکه رو یرا ازدستش گرفت . بوسه ا او

 تمام

دهد.  لیو محبت تحو ردیدوماه عشق بگ نی.عادت کرده بود که دراکرد

 نفس

کرده  لیکار خود را تعط ایوابش بگذارد. انگار تمام دنو جان در ج ردیبگ

 بودند و

کردند. فقط خالء خانواده  یساده و عاشقانه را تماشا م یزندگ نیا فقط

 ها
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داد  یبروز م یگاه هیاما سا ختیر یداد. ارس درخودش م یم آزارشان 

 یو م

 یاو نزد خانواده اش برگردد. ارس درپاسخ فقط سکوت م خواست

 دیتوانست بگو یکرد. نم یو بحث را عوض م دیکش ی.درآغوشش مکرد

 رود یم

 اوردیب شی. نتوانست تهمت آرش را به رو ستدیا یپشت در بسته م وهربار

 که

 یبوده تا زندگ ینقشه ا نهایدرکار نبوده وتمام ا یاصال ربوده شدن دیشا

 او را به

شده است و  فیمقابل دوست وآشنا خف دی. نتوانست بگورندیبگ مسخره

 پدرش

 یکند .حت یاش را جمع نکند،نگاهش نم ییبرگردانده که تا رسوا رو

 خبرداده

 یگریاما نتوانست. درکارگاه د ردیبرود وسهمش را از کارگاه بگ بود

 مشغول
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مادرش را همراه  یها هیتوانست گر یبودتا اموراتشان بگذرد. نم کارشده 

 با لعن

 فیفرشته را داشت، تعر کیاو فقط حکم  یکه برا یمجسم طانیش

 کند.سکوت

 دیخواهد رس یدانست روز ینم گریوعشقش. د هیکرد به حرمت سا یم

 هیکه سا

 آرام ماندنش نماند. الیبه خ یکرد حرف پنهان یم آرزو

 .یامروز زود اومد_

حوله را ازدستش گرفت وسرو صورتش را خشک کرد. بالبخند  ارس

 نگاهش کرد

 :وگفت

 ام؟یبرم و شب ب یناراحت_

 اخم کرد: هیسا

 .یاومد یوقت زودتر از دونم چیفقط تعجب کردم ارس. ه_

 وگفت: دیدست به صورتش کش ارس
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 ادیرم دلم ز یم یکه وقت میکنارهم باش یدوسه روز حساب خوادیدلم م_ 

 بهونه

 .رینگ اتو

 دلواپس شد: هیسا ی چهره

 ؟یکجا بر_

 جبهه..._

 یماند وارس پا رهیبه او خ. نگاهش دندیرا انگار به چنگ کش هیسا دل

 یسفره 

رنگ را داخل دهانش گذاشت و با  یو صورت زینشست . ترب ر کوچک

 اشتها

 :گفت

 داره. ییبه به. کدبانو چه کرده. چه بو_

 سرچرخاند و گفت: هیسا باسکوت

 ؟یایپس چرا نم_

 خورد. آرام گفت: یتکان کوچک هیسا
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 .امی. االن ماوردمیبرات ساالد ن_ 

 چسبه. یم مهیق نیرنجم بکش. با اپس زحمت نا_

 خواست یسرخم کرد و به آشپزخانه رفت. دلش آشوب بود. اصال نم هیسا

دندانش  ریرا ز یخوشبخت یخوبش تمام شود. تازه داشت مزه  یروزها

 حس

شد.  یسخت شروع م یرفت باز تمام آن روزها یکرد.اگر ارس م یم

 که یاشک

را قاچ کرد و  یبا انگشت گرفت. نارنج ی؛ فور دیپلکش چک یگوشه  از

 همراه با

 او مثل تمام مردم شهرش به ساالد دیفهم یرفت. وقت رونیساالد ب ظرف

آماده اش گذاشت.  ییدارد، کنارهر غذا یخاص یعالقه  محبوبشان

 دوظرف

او را پر کرد  یرا داخل سفره گذاشت و کنارش نشست. ظرف غذا کوچک

 و

 رابرداشت و باخنده گفت:گذاشت.ارس قاشقش  مقابلش
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 یکدبانو هی دیشن یجوون. وقت یگفت پربار شد یامروز حاج محراب م_ 

 هنرمند

 یسرم گذاشت که تا خانم هیو سر دیخند یاضافه شده کل میزندگ به

 خونه ادتیز

 نکرده، دست بجنبونم. نمینش

 و گفت: دیو به اونگاه کرد. لب برچ دیخودش کش یبرنج برا یکم هیسا

 فرمانده اتون بود؟ یگیکه م ییمحراب همون آقاحاج _

 دوباره. دمشیبرگردم، د خوامیآره. امروز رفتم که بگم م_

 ره؟یپ_

بچه ها تو خط  یدوسال بامن تفاوت داشته باشه ول یکی دینه بابا. شا_

 یحاج

 نجایا یکنن. کارش درسته.زن وبچه اش تهرانن. اتفاق یم صداش

 گهی. ددمشید

 بخاطر کارش باشه. دمی. شاکارینشد بپرسم که اومده چ وقت

 گن؟یم یبه تو چ_
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 :دیخند ارس 

 بولدوزر.._

 .دیخند شتریباتعجب نگاه کرد و ارس ب هیسا

. شب یبهش فکرنکن. فعال غذاتو بخور که بعدش خوب استراحت کن_

 خوامیم

 .رونیب ببرمت

 .شمونیپ انیآقا ب یوعل الیبگم ل خواستمیشب م_

 .می. پس باشه که فردابریخوب چه فکر_

غذا  انیخودش را تا پا یشد. به سخت یکرد آرام باشد اما نم یسع هیسا

 و شکر

جمع کردن  یارس نگه داشت و بعد بالفاصله بلند شد. به بهانه  گفتن

 آشپزخانه

 یداد که بهانه ا یآنجا ماند. درخودش بود. به خودش حق م یقیدقا

 و اورا ردیبگ
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حلقه شد  شانشکه دور  یدانست چطور. با دست ید اما نمباز دار ازرفتن 

 ینیه

 وبرگشت.ارس بالبخند گفت: گفت

 شده؟ ی. چینخورد یچیه دمیفکر نکن نفهم_

 کرد: یسر باال انداخت. ارس اخم کم رنگ هیسا

 پسره بدبختم کرده و... نیا ی؟ پشت سرم گفت یکرد یخرابکار_

 ارس..._

 :دیخند ارس

 ؟یکن یچرا بغ م خب حرف بزن خانمم._

 .امی. االن مارمیب وهیم نیبرو بش_

 ست؟یکه ن ی. مشکلخوامیرو بذار واسه بعد ، من االن زنمو م وهیم_

نگاه وکالم ارس ، اشکش را درآورد تا او با تعجب نگاهش کند.  طنتیش

 خودش

رفتارش را  لی. دلستادیهمانجا ا یرفت. ارس کم رونیو ب دیعقب کش را

 به
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آرامش، احساس گناه داشت.  نینبود. با ا یدانست اما چاره ا یم یخوب 

 چند

گذاشت که  هیرفت و آن را مقابل سا رونیب وهیاز م یبعد باظرف قهیدق

 یروبرو

 بود. شیدور زانوها شیکوچک نشسته بود و دست ها ونیزیتلو

 ؟یغم بغل کرد یشوهرت مرده که زانو_

 رارها کرد وبا اعتراض و بغض نام او راصدا کرد.ارس شیزانوها یفور هیسا

 اشاره کرد: وهیکنارش نشست و به ظرف م بالبخند

 برات. دمی. خریبخور تا من بعدا زنمو بخوام. هوس گوجه سبز کرده بود_

 شیدست پ یناراحت نینگاه کرد وناخودگاه دلش ضعف رفت. در ع هیسا

 برد و

 تایو نها گرید یشد با دانه ها یگوجه را برداشت که همان مساو نیاول

 نیآخر

 ...گوجه

 غمش را هم فراموش کرد. یقیدقا یکه برا دیبه دلش چسب آنقدر
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 چه خوشمزه بودن._ 

 خنده اش گرفت: ارس

 هست. تعارفم به من نکن.همه اش مال خودت. لویک ینوش جان. _

آمد ودوباره  ادشیغصه اش  به خودش آمد. به ارس که نگاه کرد هیسا

 چشم

 گفت : یپر شد.ارس نچ شیها

 ارم؟یاشو ب هینخواستم بابا.برم بق_

 با بغض گفت: هیسا

 منو مسخره نکن ارس._

 کردم! جایمسخره کردم؟ ب یمن ک_

رفتن را  هیانداخت. ارس حاش نییظرف را پس زد و سرش را پا هیسا

 دید هودهیب

 دست او را گرفت. آرام گفت: و

 ... منو نگاه کن. هیسا_
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 که باال آمد، لبخند زد: سراو 

دوشم.  یبار رو هی نیا یول یشیم تیدونم اذ ی. مهیبرم سا دیمن با_

 هشت،نه

کرد  یتونستم . چون حس م یرفتم چون نم یکه از خط دورم. نم ماهه

 گهید

حقمو  دیسرو سامون گرفته با می. اما حاال که زندگستیمن اونجان یجا

 هم به

 ؟یمانعم بش یخوا یادا کنم. توکه نم کشورم

 آرام گفت: یا هیگر انیم هیسا

 .هنوز حقت ادا نشده؟یتوچندساله رفت_

 نیا ستیکشوروخاکمون تو خطره، من متعهدم. معلوم ن نیا یتاوقت_

 جنگ

 نیکه ممکنه جبهه با ا میفکر کن ینجوریطول بکشه. قرارباشه ا یتاک

 اتیهمه عمل



 

1120 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 یدونی. اونوقت مارهیکم ب روین ده،یکه م ییو شهدادومجروحا نیسنگ 

 یعنی

 یدرد وبدبخت یعنیخرمشهر...  بتینکرده تکرار مص ییخدا یعنی ؟یچ

 یورا

 اسارت رفتن. وغی ریزده بودن و ز جنگ

 ؟یچ یش دیاگه شه_

 مگه بده؟_

 وحشت زده نگاهش کرد: ییبا چشم ها هیسا

من بودم.گناهش  . بذار بگنیبر خوامی. نمگهید یبر ذارمینه ارس. نم_

 گردن

 .یبر خوامی. نممن

 دست جلو برد و او را درآغوش گرفت. ارس

 ؟یسعادت محروم کن ایدن هیمنو از  یخوایم_

کنم  یم ی. تازه دارم زندگیو دربه در ییخسته شدم از تنها ینه ول_

 ارس.



 

1121 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 اصرار نکن. توروخدا 

 یاالم اتفاق. من چند ساله توجبهه ام. تاحهیبرم وبرنگردم سا ستیقرار ن_

 اتفاق... هیجا باشم و  نیممکنه هم یخداروشکر. ول فتادهین

 .گهیبس کن د_

نگاه  ینجوریفقط ا یبه زندگ یگم. اگه بخوا یم ویزندگ قتیدارم حق_

  ،آخر ِیکن

 یبه اسم مرگه. اما حرف و اصرار من االن برا انیپا ینقطه  کی همه

 یارزشها

 یدون یچقدر سخته؟ م یریوم یذاریعشقتو م یوقت یدون ی. مهیا گهید

 دور

 یو آرامش چقدر آزار دهنده است؟ اما وقت یاز زندگ بودن

روز آرامش خونه  هیتا  یریم یبدون یباال باشه. وقت هدفت،ارزشت،آرمانت

 ات

از ترس  یقرمز زده نشه وبچه ا ریروز آژ هیهمه باشه، تا باالخره  بینص

 نلرزه، تا
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 یجهان یقله  کی ینقطه  نیروز اسم کشورت وپرچمش بر باالتر هی 

 نه،یبش

هدف چقدر  نیبه ا دنیرس یبرا یدونی... مهی. سارهیگ یقوت م پاهات

 رفقام

چندنفر مث من پشت معبر دشمن  یدون یچشمم پرپر زدن؟ م یجلو

 ریاس

 اهیها س اتیلو نرفتن عمل یزمستون سخت،برا هی ونیشدن وم باتالق

 خیشدن و

بچه اشونو  یکه فقط صدا یینشده؟ جوونا دایوهنوز جنازه اشونم پ زدن

 یتلفن

. حاال رواست که من بخاطر خودم ننشونیفرصت نکردن بب یوحت دنیشن

 بذارم

بدم؟ از اون گذشته خدا  یچ قامویبمونه؟ فردا جواب رف یخال سنگرشون

 رو
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 تیقانع کنم که فقط بخاطر جوون بودن وعاشق بودنم، از انسان چطور 

 وشرافتم

 گذشتم؟

اش  نهیانداخت. ارس سراورا محکم به س ریسربه ز هیدرسکوت و گر هیسا

 فشرد و

 گفت: آرام

 روز با آرامش کامل کنارهم هی نکهیا یاز تو واقعا برام سخته اما برا یدور_

 .ییحرفا نی، مجبورم برم. نذار پام سست شه. توبزرگتر ازا میباش

 ؟یو به منم فکر کن یمراقب خودت باش یدیقول م_

 به تو فکرنکرد؟ شهیمگه م_

 و ارس کنار گوشش زمزمه کرد: ختیاشک ر هیسا

 شه. ینبودنم طوالن یروزا دیبرات بذارم. شا یادگاری هی خوامیم_

نگاهش  یبند آمد و با ناباور گرفت. اشکش یفیرا لرز خف هیسا تن

 کرد.ارس
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 ریترسم د ی. مخوادینهال عشقوم نیازا دهیرس ی وهیم هیدلم _زد  لبخند 

 گفت: هیبا گر هیسابشه.

 ؟یکن تیوص یخوایارس. م یترسون یمنو م یدار_

خان مراقب مامانش  ایآر ستمیواسه ناموسم بپا بذارم. تامن ن خوامینه! م_

 باشه.

زد. خواب آن کودک  ییفقط شوکه نگاهش کرد و ارس لبخند پرمعنا هیسا

 را

 ...دیخودش د فقط

**** 

بهارنارنج  یشد.شربت ها یهوادر اواسط روز کم کم آزار دهنده م یگرما

 را

 دنیچادر نماز را جمع کردو باد الیرفت. ل رونیگذاشت و ب ینیس داخل

 او لبخند

 :زد

 چسبه. یم یدستت درد نکنه. االن حساب_
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 رونیزد و سجاده را از مقابل او برداشت. از اتاق ب یلبخند کم جان هیسا 

 آمد و

 نکهیکرد.باا یباچشم رفت وآمدش رانگاه م الیرا روشن کرد. ل ونیزیتلو

 یبه رو

بود.  دایپ شیوبغض در حرکات و چشم ها یقراریآورد اما ب ینم خودش

 یسر

 هیصحبت کرد که ارس را قانع کند تافعال کنار سا یباعل یداد. پنهان تکان

 بماند

 تیبود. چون ارس به روش خودش رضا هودهیانگار حرف زدنشان ب اما

 را هیسا

 یکوچک ی وهیاوداخل آشپزخانه رفت و با ظرف م یگرفته بود. وقت ظاهرا

 باز

 ، گفت: گشت

 ؟ینیش ی. چرا نمهیسا یریچقدر راه م_

 داد و آهسته گفت: رونیراب قشینفس عم هیسا
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 ؟یچ فتهیبراش ب ی. اگه اتفاقزنهیدلم شور م_ 

 گفت: یبا لبخند و لحن آرامش دهنده ا الیل

 .شهیصالح باشه همون م یبسپارش به خدا. هرچ_

او را به  وانیل الیخورده زل زد. ل مهین وانیبغ کرده نشست و به ل هیسا

 طرفش

 و گفت: گرفت

 خوش طعم شده.خودت بخور... یلیخ_

 آب دهانش راقورت داد: هیسا

 تونم... ینم_

 زل زد: الیو به ل دیجلو کش یرا کم خودش

. ستین یکولر و پنکه ا چیکه ه ابونیگرمتره،نه؟ وسط ب یلیاونجا هوا خ_

 ضیمر

. بااون لباسا... تو اون گرما... غذا هم که  دمید ونیزیتو تلو روزی. دشنیم

 معلوم

 ...یعنی... انهیدرست بخورن  ستین
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 .ستیاولشون که ن ی... آروم دختر. دفعه هیسا_ 

 با بغض گفت: هیسا

 ...یعنیتا برگرده.  نمیچشم انتظار بش دیاوله که من با یامادفعه _

 لب گفت و دستش را گرفت: ریز یاستغفار الی.لدیچک اشکش

 بره. یجان؛ تو خودت گفت هیسا_

زنه، لحن صداشم  یخواست بره. اصال از اونجا که حرف م یچون م_

 .شهیعوض م

 . نتونستم اصرار کنم که تنهام نذارم.انگار دهنمو بستن.شهیم یجور هی

 شهر و کشور مثل تو هستن؟ نیچند نفر االن توا یدون یم_

 !ستنیپشت وپناه ن یدونم همه مث من تنها و ب یم ینه ول_

با  هیبغضش گرفت. سر او را بغل کرد و سا الیافتاد. ل هیو به گر گفت

 التماس

 :گفت

آقا نبود  یمن؟ مث همون روزا که عل شیپ یایبرگردن ب یتا وقت شهیم_

 و تو
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از همون بچه  یکی. منم می. فکرکن هنوز تو موسسه ایموند یم موسسه 

 الیهام ل

هم بهش اضافه  ی. همون دردارو دارم . منتها درد اضطراب و دلواپسجون

 شده.

 کشتم. یانتظار م یترسم ول ینم ییاز تنها بخدا

 و آرام گفت: دیاو کش یموها یدست رو الیل

 یمن و گفت تنهات نذارم. عل شیاتفاقا ارس قبل از رفتنشون اومد پ_

 هم که

بود.  نیرفت باز سفارش کرد ببرمت خونه ، قصد خودمم هم یم داشت

 پس...

 م؟یاریب لتویوسا میبمون. بعدازظهر بر نجایپس شماا_

 لبخند زد: الیل

 میگرد یما تا من کارهام تموم شه،بعد برم یخونه  میبر ایامشب و توب_

 .نجایا

 .خوبه؟ میکن یم شینوبت
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 و تشکر کرد. دیصورت اورا بوس یبا خوشحال هیسا 

کردم. اگه ارس  یواسه ناهار درست کنم. امروز تنبل یزیچ هیپس من _

 بود االن

 ...یول میتو خواب ظهر باش دیبا

. االنم گرمه،آب یبد یبهش انرژ یبتون ادیحت کن تا ماتفاقا خوب استرا_

 دوغ

 چسبه. یم اریوخ

 ...،یدارم.اما آخه شما مهمونم لشمیاتفاقا وسا_

 .گهید میخوش کن زایچ نیدلمونو به هم دی. باهیسا میندار یمهمون باز_

را آماده کرد. در حال شستن کشمش  لیلبخند زد وبلند شد. وسا هیسا

 بود که

کرد که مشغول ِ خورد کردن  الیبه ل یخانه را زدند. باتعجب نگاه زنگ

 ها یسبز

 متوجه اضطراب ِ نگاه او شد. الی.لبود

 کنم. یباز م رمیمن م_
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 رفت: رونیرا خشک کرد . ب شیدست ها یفور هیسا 

 .رمینه خودم م_

کرد.  یرا به سرعت ط اطیبرداشت و طول ح یرا از چوب لباس چادرش

 پشت در

 یکه پشت در بودند،حساب یدو زن دنیگرفت و در را باز کرد. از د ینفس

 جا

کرد. آمنه  شانی. آنقدر که زبانش بند آمد وفقط بهت زده تماشاخورد

 زودتر از

 شد و لبخندش را وسعت داد: هیمتوجه حال سا مادرش

 ؟یسالم زن داداش. خوب_

زد . ِ نگاهش سمت ِ مادر ارس برگشت. هنوز نگاهش مثل  یپلک هیسا

 خی یدوگو

 یبود .هنوز آن برق نفرت بود اما انگارامواجش آرامتر بود. به سخت زده

 گفت:

 ... دی... ببخشدیی... بفرمادیسالم... خوش اومد_
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در کنار رفت. اول مادر داخل آمد و بعد آمنه پشت سرش وارد  ازمقابل 

 شد.دست

به  یآمنه، حس خوب مانهی. از رفتار صمدیرا گرفت وصورتش را بوس هیسا

 هیسا

 جانیکه به دستش داد،تشکر کرد و با ه ینیریش یشد. بابت جعبه  قیتزر

بالفاصله  هیآنها جاخورد.سا دنیهم از د الیکرد تا داخل شوند. ل تعارفشان

 یپشت

ودست زده  جانیشده اش را مرتب تر کرد. ه یگلدوز یها هیورو ها

 وپاگم کرده

 مکث سمت آشپزخانه  ِیآنها نشستند ب یخوش امد گفت. وقت دوباره

 رفت. دور

به  الیانجام دهدکه ل یچه کار دیدانست اول با یو نم دیچرخ خودش

 کمکش

شربت به خوردش داد و آرام کنار  ی.دستش را گرفت.اول مقدارآمد

 گوشش
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 یبا کم هیباعث شد سا نیارس راحفظ کند.هم یکه خودش وآبرو گفت 

 مکث

کمکش کرد  الی عرق نعنا وبهارنارنج برود تا شربت درست کند. ل ِ،سمت

 ینیریوش

 یا وهیمعطل کردن نبود.ظرف م ی. وقت برادیچ یرا درظرف کوچک ها

 راهم

آنها ،باز دست  یدوباره  دنیرفت. با د رونیب یکرد و با بسم اله مرتب

 پاچه

رفت. شربت ها راتعارف کرد. مادر گ یلرزش محسوس شی.دست هاشد

 یحت

 تشکر کرد وگفت: یهم نکرد اما آمنه به گرم نگاهش

 جان. هیسا نیبش م،یزود بر میخوایم_

نگاه ِ مادرشوهرش  نیذره ب ریگفت و با فاصله از آنها نشست. ز یچشم

 درحال
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جابه  ینگاه او قصد ذوب کردنش را داشت. کم یشدن بود. انگار اشعه  له 

 جا شد

کنند. باز آمنه  ییرایرفته تعارف کرد تا از خودشان پذ لیتحل ییباصدا و

 بود که

او زبان باز کرد،  یهم ازمادربشنود اما وقت یکرد. آرزو کرد تا حرف تشکر

 دلش

 !شیخواست باهمان نگاهش شالق بزند،نه حرف ها یم

کس چشم  چیبچه ام اومدم . واال ه ی. ِ محض دلواپس میومدین یمهمون_

 ندید

 افتاد ونداره. شیکه به زندگ یآشوب

 ی. حسدیآمنه را شن یگفتن آهسته  "مامان" یکرد. صدا خی هیسا

 خرچنگ به

 .اوردیافتاده اش را باال ن نییچنگ زد و دردش آمد اما سرپا قلبش

 به دخترش انداخت و دوباره گفت: ینگاه شماتت بار و پرحرص زن

 دخترم قبول داره پس تو ساکت باش آمنه. نیو خود ا قتیحق_
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زن جوان سوخت  ینگاه کرد.دلش برا هیلبش را گاز گرفت و به سا آمنه 

 یاما نم

.هرچند با ردیرابگ انهیکرد م یجو سع دنیبا د الیبزند. ل یحرف توانست

 یشناخت

 بزند و گفت : یاو حرف اشتباه دید یم دیداشت،بع هیازسا که

سر بچه ها  یمنت رو دیآورد فیتشر نجایوتاا دیکرد یشما که بزرگوار_

 .دیگذاشت

 خوشحال شده و... یلیخ هیسا

اومد. فکر  یحرف بود اما صداش م زد،کمیخودش قبال خوب حرف م_

 کردمیم

کجا وچطور بزنه که حاال منه  دونهیوساده است اما انگار حرفاشو م مظلوم

 مادر

 و انتخاب کنم . یکیپسرام  نیبشم ب مجبور

 دستش فشار داد.انگشتان وناخن انیرا م ینی.سدیچک هیاز چشم سا اشک

 رنگ عوض کرد.آمنه ناراحت به مادرش نگاه کرد و گفت: شیها
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 بود تموم شد. آرشم یمامان؟ هرچ دیحرفا رو بزن نیکه ا دیایب دیخواست_ 

 .گهید یدونه باارس. شما مادر هردوشون یم خودش

 دیکش رونیپول را ب یبسته ا فشیدندان به هم فشرد و از داخل ک مادر

 یو رو

 گذاشت: نیزم

تونم از بچه ام بگذرم. خصوصا  یتو که نم یبخاطر اشتباه و خدانشناس_

 که انگار

 که سفارشتو به خواهر وشوهر خواهرش کرده. یعقل ودلشو برد یبدجور

 یکن برگرده خونه و دست آقاجونشو ببوسه. اگه ازمون برا شیراض

 کنده شهیهم

 .هیکنم سا یوقت حاللت نم جیه شه

. زن ختیر ینشسته بود و اشک م شیهمان طور سرجا هیشد اما سا بلند

 نه

نشست. دست  هیکرد. آمنه جلو رفت وکنار سا یداد ونه خداحافظ سالم

 چانه ریز
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 گفت: یگذاشت و با ناراحت اش 

.ارس ازاولم به من گفته بود تورودوست ستیتون ریدونم تقص یمن م_

 داره

واال محال  دمیفهم ختیبهم ر یلیآرش که خ یبعد از خواستگار یعنی

 بود

گفتم نذاره اشتباه وسوتفاهم شه گوش نکرد وحاال  ی.منتها هرچبگه

 ینجوریا

کشم  یبد بود. من خجالت م یلی. به مامان حق بده.درست حرفاش خشد

 بخدا

 کنم وفردا جواب ارسو بدم اما خب دلش شکسته. مقابل خونواده نگات

گذاشته بودن که  یرسم یسرشکسته شد. قرار خواسنگار هوی خواهرشم

 ارس

 اومد و... باتو

 آمنه؟ یکجا موند_

 تر گفت: دوتندیبلند ومحکم مادر،آمنه لب گز یباصدا
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خواستم  یخودم که مامان اومدخونه امون واالنم شیاومدم ببرمت پ_ 

 .ارمشیب

 دنبالت. امی.حاال بعد مکنهیدونستم ناراحتت م یم

 کرد وگفت: النگاهیل به

 سفارش کرده و... یلیداداش خ_

 حرفش گفت: انیم الیل

 مونه. یبمونم.تنها نم ششی. من قراره پدینکن تیخودتونو اذ_

بهم تلفن بزن.شماره  یداشت اجیاحت یزیجان...چ هیبده. سا رتونیخداخ_

 امونو

 رو کاغذ نوشتم. برات

 هیدستش را گرفت.آمنه نگاهش کرد.سا هیبلند شد برود که سا سپس

 یبسته 

 گرفته گفت: ییرا در دست او گذاشت و با صدا پول

. به مادرت بگو منو خوامیکم محبت م هیندارم.فقط  اجیمن به پول احت_

 ببخشه
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 . بخدا...آمنه 

 بغلش کرد و بابغض گفت: آمنه

از پس خرج  یتون یکه نم ییباشه.تنها نیدونم قربونت برم. بذار ا یم_

 . یایبرب

 زنم. یداشتم بهتون زنگ م یندارم.اگه مشکل ازیارس برام گذاشته. ن_

 مادر ،آمنه هل کرد: یصدا یبلند شدن دوباره  با

 مطمئن باشم؟_

 و گفت: دیسرتکان داد. آمنه صورتش را بوس هیسا

. تو وداداشم هر نمتیب یم امیحتما دوباره م یزود برم ول دیفعال با_

 دوتون

 .دیزیزع

هرچه کرد نتوانست لبخند بزند.فقط تشکر کرد. آمنه باعجله  هیسا

 یخداحافظ

 لیس شیواشک ها دیکه بهم خورد. بغض ترک اطیرفت.درح رونیوب کرد

 آسا
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بعد که  یقیاش داد . دقا یازپشت سر بغلش کرد و دلدار الیشد. ل روان 

 یکم

 با آرامش گفت: الیشد ونشست.ل آرام

 نیاما هم یشد تیکه چقدر اذ هیبود.قبول دارم سا حرفاش بد بود.تلخ_

 که اومد

دور باشه.انشاال درست  اوردهیدلش طاقت ن یعنیحرفا رو زد  نیوا نجایا

 .شهیم

نگاه کرد ودعا کرد روزها  وارید ینگفت.فقط به عکس رو یزیچ هیسا

 زودتر

 کرد... یآرامش م نیو ارس برگردد.فقط هم بگذرند

*** 

که در  الیل دنیکردند،رساند. باد شییکه راهنما یدو خودش را به سالن با

 یانتها

به وجودش چنگ زد.  یدر دست داشت، نگران ییبود و کتاب دعا سالن

 یصدا
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ارس فورا برخاست. ارس  دنیزن را متوجه کرد.سربلند کرد وباد شیپا 

 و شانیپر

 نگاهش کرد: نگران

 کجاست؟ هیسا_

 بالبخندگفت: الیل

 . نگران نباش. حالش خوب بود.مانیاق زاات_

 انیسبز رنگ رفت. از م یوبه سمت درها دیدست به صورتش کش ارس

 شکاف

ومات  یا شهیدر ش کیداخل را نگاه کرد اما جز  یدر ها فضا نیب کیبار

 یزیچ

 و آرامش کردیم ینیاش سنگ نهیس ی. اضطرب واسترس به شدت رودیند

 برگشت و گفت: الی. ِ سمت لنداشت

 داده. گهیزنگ زدم که گفت دکتر احتمال دوسه هفته د شیمن دوروز پ_

 دانه درشتش را در دست چرخاند و گفت: حیتسب الیل
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 شهی. حرف و حدس دکترا همادیم ایبچه هرموقع که وقت باشه به دن_ 

 هم درست

 .ستین

 کنم؟ کاریچ دیاالن من با_

 .دعا کن بهش راحت بگذره.یچیه_

زد. آمنه به طرفش رفت  یآمنه برگشت و لبخند کم جان یصدا دنیشن با

 و

 :دیپرس یمختصر یگرفت. بعد از احوال پرس درآغوشش

 ؟یاومد یک_

. داشتم به خونه ستیکس ن چیه دمیهست. رفتم خونه د یساعت هی_

 تلفن یعل

 رو آوردن هیامون اومد وبهم گفت که سا ییروبرو هیکردم که همسا یم

 .مارستانیب

نرفته بود خونه اتون که  یبده داداش. به بهونه آش نذر رشیخدا خ_

 معلوم نبود
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 و... دیرسیم هیبه داد سا یک 

سر برگرداند ونگاه سرزنش  عیجوان سر ال،زنی گفتن ل ِ"آمنه خانم" با

 بارش

 و با استرس گفت: دی. ارس چهره درهم کشدیراد

 خانم؟ الیتنها بود؟ مگه خونه شما نبود ل_

 هی. همسا شهیاما دردش شروع م امیصبح اومد خونه اتون که منم بچرا. _

 اتون

تلفن زدن به  ی.فورستیحالش خوب ن فهمهیکه م ارهیبراش آش ب ادیم

 ما و

 خودمو رسوندم. منم

موضوع به هم  نیا دنیتکان خورد و عقب رفت. حالش بافهم سرارس

 .ختیر

اش  یگفت مرخص یمحراب اصرار کرد که بازگردد و عل شیپ چندروز

 یرابه او م
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قصد  ییکند. بعد از شناسا یچشم پوش اتیاما نتوانست ازآن عمل دهد 

 داشت

تماس گرفت،  هیباسا یهم حضور داشته باشد اما وقت دیجد اتیدرعمل

 حیترج

که  دید یکرده و برگشته بود وحاال م یکنار همسرش باشد.عذرخواه داد

 بازهم

افتاده بود. خدا  شیبه گلو یبیبغض عج هیسا ییاست. از تنها دهیرس رید

 یخدا م

 اش نشود. یمانیعمر پش کیکه غفلتش باعث  کرد

 واریدرد گرفت. به د شیطول وعرض سالن را راه رفته بود که پاها آنقدر

 داد هیتک

کنارش نبود  یمرد وهم جنس چیپشت گردنش قفل شد. ه شیدست ها و

 تا

 هیسا ییدرد وتنها دیبا بیحال غر نیا انیم دیاش دهد. شا یدلدار یکم

 را حس
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 یبودند وتکان نم دهیساعت انگاربه صفحه چسب یکرد. عقربه ها یم 

 دل دلواپس آن مرد سخت ، دوئل راه انداخته بود.  ِی.زمان براخوردند

 کیانگار 

 یتات یکرد فقط تات یزمان رانگاه م یصفحه  یگذشت و وقت یم عمر

 کردن

گره در راه نفسش.  کیشده بود  قهیوبس. هر دق دید یشمار را م قهیدق

 چیه

 یدستانش بود. آمنه صلوات م انیکتاب دعا م الیزد. ل ینم یحرف کس

 فرستاد و

اش در به حرف  یرفت. با آمدن همسر آمنه و سع یفقط راه م ارس

 گرفتن ارس

 به سرعت رفتند وآمدند و هربار یبود. چندبار دکتر و پرستار هودهیب هم

سحر بود.  کیگذشت و نزد مهیجواب گذاشتند. شب ازن یرا ب نسوالشا

 ارس
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 کیفاصله ها به سمت او شل نیا انیازم هیعرق بود. انگار درد سا سیخ 

 شد. یم

 رفت و ملتمس گفت: شیقرار پ یآمد ب رونیب یدوباره پرستار یوقت

 و ... دید یازش نم یخبر چیخانم من کجاست؟ االن هجده ساعته ه_

درد بکشه  دیکه زود تموم شه. با ستیآقا.. آمپول زدن ن مانیتو بخش زا_

 و

 .ادیب ایبشه تا بچه به دن وقتش

 تن ارس نشست. یرو یسرد عرق

 همه ساعت و... نیکنه؟ ا ی. چطورتحمل مفهیضع هیسا_

 به لباس او کرد. لحنش نرمتر شد و گفت: یپوش نگاه دیسپ زن

کنن. فقط  یمرحله رو رد م نیخانما ا ی. همه ستیفقط خانم شمان_

 دیدعا کن

. نیهم قوت قلب بد هیبه بق دیبا یبراش بگذره . ِ شما که مرد جنگ زودتر

 درد نیا

 .شهی. باالخره تموم مهیعیطب کامال
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ازخودشان  ریغ دینگاه کرد.تازه فهم هیرا گفت ورفت. ارس به بق نیا 

 یتعداد

 دیمشابه دارند اما شا یطیبرند که شرا یهم درسالن انتظار به سر م گرید

 چیه

داد  هیتک واریو درد را باهم تحمل نکرد. به د ییترس تنها هیمثل سا کدام

 وبه

آب کف  ریخاردارها در ز میآن س ینگاه کرد. هنوز جا شیها دست

 دستش

کرد.  دایرا پ حشیبند بند انگشتانش رالمس کرد و تسب یبود. رو مانده

 به یزیچ

 دیتکان خورد.نفهم شیرابست و لب ها شیها صبح نمانده بود. چشم اذان

دور  ی.چشم باز کرد.آرامش خاصدیاذان راشن یکه صدا چقدرگذشت

 قلبش را

. هیدر آمد و به دنبالش پرستار و خواندن ِ اسم همراه سا ی. صداگرفت

 مکث نکرد
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 جلوتر ازهمه خودش رابه زن رساند. و 

برنشون  یکه بگذره م یکم هیمبارک باشه. حال خانم وپسرتون خوبه. _

 بخش.

 یپتو انیبعد که کودک را م قهیبه لبش آمد . تشکر کرد. چنددق لبخند

 رنگ یآب

بسته ولبخند  یآن چشم ها ریدر ز ایدادند،حس کرد تمام دن نشانش

 بیعج

جا مانده است. پسرک را درآغوش گرفت و لبخندش وسعت  کودکش

 گرفت.

 د:را جلو برد و کنارگوشش زمزمه کر صورتش

 آرامش من... یبهونه  یخوش اومد_

 ی هیبعد گر یکودک آمد و کم یلبها انینازک و نامفهوم از م ییصدا

 را یبیعج

 شیچرا قلبش مچاله شد وپشت پلک ها دیسر گرفت. ارس نفهم از

 سوخت اما
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 جلو رفت و باخنده گفت: الیل 

 میکه زودتر بر دیبد لشیرو منتقل کردن.تحو هیپسرتون گرسنشه . سا_

 اون

 .طرف

بود.  یبیباز شد. حال غر شیرا از آغوش ارس گرفتند وچشم ها کودک

 از یتکه ا

 او جاگذاشت... یمعصومانه  یها هیرا کنار گر وجودش

*** 

را پوشاند. به سمت ارس  شیرا آرام داخل گهواره اش خواباند و رو ایآر

 برگشت

 ینگاه م ایزد. فقط به آر یبعد از آن تلفن هنوز درهم بود و حرف نم که

 کرد.

 یرا ماساژ م شیکرد. دست وپا یخوردنش بود. بغلش م ریبه ش حواسش

 داد. به
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بچه  یندارد وپاها ییمعنا گفتیکه قنداقش نکند . م کردیغرولند م هیسا 

 تیاذ

هم عادت نداشت  هینشست. سا یشود. عاقبت هم حرفش به کرس یم

 مقابل او

 یبیاعتماد عج شیبه حرف ها شهینشان دهد. هم یمحکم مخالفت

 داشت.

بودن در  نیازا یخواست لحظه ا یقرص بود که اوهست و نم دلش

 یدگیرنج

نه !  ایخورد  یم ییکه چا دیو پرس ستادیا شیروبه رو یشود. وقت یسپر

 ارس

 ایکنارش نشست و باالخره دل به در هیسرتکان داد وتشکر کرد.سا فقط

 زد:

 ؟یناراحت نقدریافتاده ارس؟ چرا ا یاتفاق_

 نگاه کرد: هیو به سا دیکش ینیآه سنگ ارس

 .زدمیبود که باهاش حرف م یحاج_
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 خب!_ 

 اش با ما بود؟ ییکه شناسا میداشت اتیعمل هیگفتم  ادتهی_

 شده؟ یآره.خب چ_

 وگفت: دیچسب یارس به پشت سر

 لو نره اما همه بچه ها قتل عام شدند. اتیتله گذاشتن که عمل_

 و او بغض کرده گفت: دیبا وحشت به صورت ارس چسب هیسا یها چشم

چه  ستیکدومشون... معلوم ن چی. ههیکدومشون برنگشتن سا چیه_

 ییبال

از  یکه برن تو دل خطر بلکه بشه رد خوانیم ویتعداد هیاومده.  سرشون

 بچه ها

رفته.  روزید یاست. عل ختهیبه هم ر یلیاوضاع اون طرف خ یکرد ول دایپ

 به من

 ازین یبانی. به پشتشدمینبود.متوجه نم یکه نرم . اگر امروزم اتفاق نگفتن

 دارن و
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اسم منو رد نکردن  یول ستیدرکارن ی.مرخصرهیم روی...ازهمه جا داره ن 

 که جز

 اون قسمت بودم و... یها بچه

 ؟یدوباره بر یخوایم یعنیارس... _

 نگاهش کرد. چشم بست و سرتکان داد: ارس

. ومدهیوصدات درن یشد تیمدت چقدر اذ نیتازه بهم گفت توا الیل_

 تونم ... ینم

 که... سخته

وقت  چی،برو. من ه یبر یخوایگذره اما اگه م یسخت م یستیتون یوقت_

 مانعت

 .شمینم

 راپاک کرد: شیاشک ها هینگاهش کرد وسا ارس

خمپاره اومد ودرست وسط  هیبار  هیبار همه کسمو ازدست دادم. هیمن _

 میزندگ
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. یزنیحرف م یدونم ازچ یو م دمیکش ویدربه در وی. طعم بدبختخورد 

 ونیمد

 .رمیاگه بخوام جلوتو بگ شمیخانواده ام م خون

 گفت: هیگر انیمسایه صاف نشست و دستش را سمت او دراز کرد. ارس

به منم فکر کن.  ی. خدمت کن ول یباشه تو تنها پناه من ادتیفقط _

 کن یبانیپشت

مراقب خودت  امیجون من وآر ی. ارس اونجا اندازه ریگاه منو نگ هیتک یول

 باش.

شد عقل  میکه دون یوسرش خم شد. دل دیاوچک یموها یمرد رو اشک

 را هم به

 هیسا یداد اما وقت یم صیبرد. درست وغلط را سخت تشخ یم جنون

 هلش داد

 بود. یاو کاف یمجوز برا نینگفت. ا نه

***** 
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 شیسرش مرتب کرد. خاطرات سال قبل پ یرا رو ایآر یبافتن کاله 

 شیچشمها

ارس را گرفت. زمستان  ی. بازوستادیرفت وا ینم شیپ شیرفت. پاها رژه

 یسرد

 دیداشت. ارس ابرو درهم کش یگرید لیدل هیسا یاما لرزش صدا بود

 ونگاهش

 رفته گفت: لیتحل ییبا صدا هی.ساکرد

 ؟یرو ببر ایخودت آر شهیم_

 ؟یچ یعنی_

 .یایمونم تا توب یمنتظر م نجایمن هم_

 شد: شتریارس ب اخم

 گره ایمن به تو وآر یبچه برگردم. زندگ هیکه حاال تنها با ومدمیباتو ن_

 .هرکدومتونو نخوان، منو نخواستن.خورده

 بابغض والتماس گفت: هیسا

 تونم ارس.بخدا سخته. ینم_



 

1154 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

او نگاه کرد. ازشب قبل که مادرش تلفن زد و گفت  بیبه احوال غر ارس 

 منتظر

که  شیپ یهستند و خواست بچه را نزدشان ببرند؛ تا ساعت ایآر دنید

 هیسا

ترس روبه رو شدن با خانواده اش  نیدانست ا یرا شکست ، نم سکوتش

 هنوز

 را از آغوش او گرفت. دست او را گرفت و آرام گفت: ایرها نکرده. آر اورا

 خونه. میگرد ی. برمیدیکش ی.به حد کافهیخوام آزارت بدم سا ینم_

 اورا نگه داشت: هیداد اماسا رییرا تغ رشیخشکش زد. ارس مس هیسا

 صبرکن ارس._

کرد لبخند  یبغضش را قورت داد وسع هیونگاهش کرد. سا ستادیا ارس

 بزند:

 . امیباشه م_

 سر خم کرد وگفت: ارس

 ؟یمطمئن_
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سرتکان داد.ارس لبخند زد ودستش رافشرد. ِ دوباره به سمت خانه  هیسا 

 یپدر ی

 یلیآن خانه را داشت اما زنگ در رافشرد. خ دیبرگشت. هنوز کل اش

 معطل

شد. نگاه  شانیرایباز کرد. با آغوش باز پذ شانیکه آمنه در را به رو نشدند

 هیسا

گشت اما  یوغم م یاز ناراحت یاو بود.دنبال رد یصورت وچشمها یرو

 جز یزیچ

را از آغوش ارس گرفت. مدام قربان صدقه اش  ای. آردیند یخوشحال برق

 یم

را از آغوش آمنه  ایدر ارس ، آر کیکرد. نزد یو به آنها تعارف م رفت

 گرفت وبا

 گفت: یمهربان

 وسالم باشه. یقو دیمن با یحواست به خودت باشه. خواهرزاده  گهیتود_
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. دیجلو کش یصورت زن جوان گل انداخت ولباس گشادش را کم درجا 

 آمنه هم

تا هم  خواهدیگذراند و بارها گفته بود دلش پسر م یآخر را م یماهها

 ایآر یباز

. دوباره به آنها تعارف کرد. مادر پشت در منتظر بود وبه محض شود

 دنشانید

 هی. به سادیارس جدا کرد. سر ارس را بوس را از آغوش ایرفت. آر شیپ

 نگاه کرد

 نیگرفت اما هم هیگفت. قلب سا یجلو نرفت و فقط خوشامد سرد اما

 هم

. نبودن دیبود. قبل از آنها کودک دست به دست چرخ متیغن شیبرا

 آرش همان

شدکه  د،مطمئنیرا د هیسم یکرد اما وقت یآرزو م هیبود که سا یزیچ

 اوهم
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 ایشد که مادر ارس،آر شتریب یآمد. اضطراب داشت. استرسش زمان خواهد 

 را

ترس از شکستن  هیفقط به صورت بچه نگاه کرد. سا رمردیپدر برد و پ نزد

 دوباره

. دلش شور دیاز حالش نفهم یزینگاه کرد .چ مرخشیارس داشت.به ن ی

 زد. یم

نگاه  رمردیانبار سوزن به جان تنش افتاذه بود. با استرس به پ کی انگار

 کرد.

بود. جواب سالمشان را هم  رهیکنده شده بود و به ارس خ ایاز آر نگاهش

 نداد.

درجا زدن؟  ایرفتن درست بود،برگشتن  شیدانست چه کند.پ ینم

 ینگاهش درپ

 رمردیسکوت کشنده ،شکسته شود. بابلند شدن پ نیجرقه بود تا ا کی

 اراده یب

 عقب رفت وپشت ارس پنهان شد . ارس سر چرخاند ونگاهش کرد. یقدم
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وباز  دهیاو کامال آرام بود.آنقدر آمده بود ورو گرداندن د هیسا برخالف 

 گشته بود

 ینم هیداد اما گال یکرد. فقط آزارش م یاش نم چارهیب گریدردش د که

 کرد.

 :دیشمحکم پدر ،نگاه هردو راسمت خود ک یبه هم بود که صدا نگاهشان

 ه؟یبچه مال ک نیا_

پدر ثابت ماند.  یو نگاهش به چهره  دیکرد. رنگ از رخ ارس پر خی هیسا

 رمردیپ

 آمد وگفت: جلوتر

 ؟یو پسرتو جلو فرستاد یسادیتوئه چراخودت عقب وا یاگه بچه _

 از یفکرکرد

 شه؟یکم م یزیچ اشتباهت

انداخت.تا مرز مرگ رفت وبرگشت  هیسا یارس،بغض به گلو قیعم نفس

 تا

 اورا بفهمد. ارس آرام گفت: منظور
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 تیاهم یموضوع ب هیکه بخاطر  یمن اشتباه کردم آقاجون. اونم موقع_ 

 سکوت

 ازدواج کردم. هیکه باسا ینه وقت کردم

 نییاز موضعش پا یخواست باالتماس از ارس بخواهد کم یدلش م هیسا

 دیایب

 توانست ... قدرت تکلمش دربرابر یتمام شود اما نم یماجرا ودور نیا بلکه

 نیارس ا شهیبود. ضعف داشت و هم چیآنها ه ینگاه ولحن برنده  قدرت

داد تا اعتماد به نفسش راحفظ  یم ادشیآورد و یم شیرا به رو ضعفش

 کند و

 گرانیخواست د یدلش م شهیکه هم ی. حق ردیحقش رابگ بتواند

 کنند تشیرعا

 شد. یکستش مباعث ش نیهم و

 زد: یپوزخند صدا دار پدر

رفتارت پنهان  ریارس. غرورت و ز یوقت از حرفت برنگشت چیخوبه. ه_

 و یکرد
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 شناسمت. ی.تازه دارم میبروز نداد تویلجباز 

 رفت و آرام گفت: شیپ یقدم ارس

 یازم ول دیدونم ناراحت ی. میکدوم غرور آقاجون؟ من اومدم دست بوس_

 خب

 داشتم. یکنم.حق زندگ یم یبار زندگ هی منم

انگشتانش  ریافتاد که سربه ز هیارس به سا یشانه  یاز ورا رمردیپ نگاه

 را درهم

 چالند: یم

 چرا انتخابت ممنوع بود ارس؟_

نگاه کرد.زن جوان رنگ به رو نداشت. رفتارش استرس و  هیبه سم ارس

 یناراحت

 کس چیگشت وه یموضوع به همسر او برم نیسر ا کیداد.  یرا لو م اش

 ارتباط در  هی؛ آرش وسم دیکرد. خصوصا که به گوشش رس ینم یتوجه

 با بچه دار

 تکان داد و به پدرش نگاه کرد: یهم به مشکل خورده اند . سر شدن



 

1161 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

خوام بحث همه  یکنه برگردم. چون نم دایموضوع ادامه پ نیاگه قراره ا_ 

 امون و

 کنه. تیاذ

شد . به سمت  هیمتوجه نگاه او به سمخاص نگاهش کرد. یبا حالت رمردیپ

 مبل

کنار همسرش  یبه نق نق افتاده بود. پدر کم ایآمد.آر شی. مادر پبرگشت

 ستادیا

 گفت: و

 نیوب نجایهم دیارس . پسرت با یخونه بر نیازا گهیخوام د ینم_

 خودمون

 شه. بزرگ

 خانه؟ چگونه؟ نی. دراستادیا یلحظه ا یبرا هیسا قلب

کودک بلند  ی هیگر یرا از آغوش همسرش گرفت و صدا ایآر رمردیپ

 شد:
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 لتونویوسا دیبراتون درست کردم. آماده است. بر اطویاونور ح یاتاقا_ 

 .دیاریب

هم  یاورا درک کرد. چشم رو ینگاه کرد ونگاه آشفته  هیبه سا ارس

 گذاشت که

 آرام باش. سپس به طرف پدرش برگشت و گفت: یعنی

 گردم خط آقاجون. باشه برگشتم درموردش... یبرم گهیمن چندساعت د_

 مونن. یتنها هم نم ینجوریوبچه ات بمونه مادر. ا هیپس بذار سا_

 شدن نداشت. میدرتله افتاده بود اما قصد تسل ارس

بچه خونه  یها لهیاست. وس گهید یما جا یمادر. خونه زندگ شهینم_

 است. شما...

 :دینگاه کرد و دوباره سمت خانواده اش چرخ هیکرد . به سا مکث

برگردم تادرموردش  دیمعذبه. بذار نجایا هیکه افتاده سا یبااتفاقات_

 میتصم

 .میریبگ
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در حال  هیکرد. قلب سا یم هیهنوز گر ایمبل نشست.آر یرو پدرش 

 بود. ستادنیا

بزند. باالخره ارس  یکرد حرف یگرداندند.جرات نم یکودک را برنم چرا

 جلو

 که پدرش مچ دستش را گرفت. نگاهش کرد ردیرا بگ ایو خواست آر رفت

 گفت: وباتحکم

 گهید یبار هم بر نیبخاطرت پسرت از عاق کردنت گذشتم ارس، ا_

 یبخشش

 .ستین درکار

 اوردیتاب ن هیکودک اوج گرفت.سا ی هیگر یخشکش زد. صدا ارس

 شیوپ

 گفت: یقراری.نگاه دومرد به طرفش برگشت. بابغض وبرفت

 گرسنشه! د؟یبچه روبد شهیم_

 ارس با بغض گفت: مادر
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من  نیبب ،یدور باش یتون یونم هیسا یدیتوفقط چندروز زحمتشو کش_ 

 یچ

 دختر . دمیکش

. ِ هنوز مچش گرفتار دست ِ دیارس کوب ی قهی. نبض شقدیچک هیسا اشک

 پدرش

 کند. چشم بست و گفت: یاحترام یخواست ب ی. نمبود

 آقاجون. دیدستمو ول کن_

 ارس..._

 واال... دیریتله است که بچه امو گرو بگ یمهمون نیدونستم ا ینم_

 ندارم . یباشه . من حرف_

شد . دست پدر از مچ ارس  خکوبیم هی سا ِسیصورت ِ خ یهمه رو نگاه

 سست

را در آغوش گرفت  ایآر هی. سادیاز زبان ارس را شن هینام سا ی.زمزمه شد

 و

 بار اورا نگه داشت: نیا رمردیبرود که پ خواست
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 هیسا ریز دیبا ،یو ناموسم شد یحاالکه اومد یاومدنت اشتباه بود ول_ 

 خودم ی

 .یباش

 گرفت: رینگاه کرد. قلب او تاث رمردیوملتمس به پ انیگر ییبا چشمها هیسا

 خوامیبکن. م تویوزندگ نیبهت لطمه بزنه. بش یذارم حضور کس ینم_

 نوه ام

 سر خودم باشه وبزرگ شه. ریبچه هام ز یهمه  مثل

 افتاد: شیکه پدرش باز پ دیبگو یزیخواست چ ارس

پشت ناموست حرف باشه ارس. پس ساکت شو وبذار  گهیخوام د ینم_

 تموم شه.

 قبول کرد. خودشم

 نه هم خونه. میهم باش ی هیشرط داره آقاجون. همسا_

 لبخند زد: رمردیپ

 .دیناهارو پهن کن یسفره _
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خودش  هینگاه کرد. با تکان سر او چشم بست. سا هیبه سا صالیبااست ارس 

 به

بعد هنوز در آن خانه  یتاساعت ایآر ی هیگر یسکوت کرد. صدا اشتباه

 .دیچیپ یم

 آن کودک... یقرار گرفت نه صدا هیدل سا نه

 یاش بود.آن خانه تاوقت یاشتباهات زندگ نیاز بزرگتر یکیسکوت  آن

 آرامش

 .دیکه ارس کنارش ماند و از حضور آرش نترس داشت

*** 

 انیوزمان رام نیگم شد . زم یمی رنگ آن صفحات قد ِیخطوط آب انیم

 تونل

همه  نیگذشته بود، جاگذاشت. مات بود. ا هیکه برسا یسخت دوران

 یبرا بتیمص

 کاغذ ینتوانست رو یبود؟ عاقبتش را با کدام خط نوشتند که حت مادرش
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 هیشده چه گذشت که ارس مرد ،سا نینفر یرآن خانه کند. د ثبتشان 

 آواره شد و

 یصاف شد.حت ایدن ی. خط هادیکش غیداد. قلبش ج ستی... مغزش اایآر

 چشمه

وحشتناک وجودش را دوره کرد. شهاب،  ی. فقط حسدیاشکش خشک ی

 ایآر

افتاد . قرار بود  شیپا یانگشتان سست شده اش رو انیدفتر ازم بود؟

 نیدرا

و بغض  هیرا بدهد؟ سکوت سا یاو و قلبش تاوان اشتباه چه کس انیم

 یها

غم هجوم  نیا انیبشکند؟ م ریکرد دست تقد ی! آرزو مانهیرا؟  پنهانش

 آورده

افتاده بود، دلش را چطور  ریگ هیسا یغصه ها یکه در ماتم سرا یودل

 یساکت م
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و دفتر را  دی. دوباره دستانش لرزدیصفحات دفتر لغز یانگشتش رو کرد؟ 

 باال

 دیکوب یم شهیوشکست. هنوز باران به ش دی. چانه اش ازبغض لرزگرفت

 دی،شا

 زود است... یعزادار یداد که آرام... هنوز برا یم یرا دلدار دلش

*** 

 ریاش زن را نگران کرد. سالم داد. حاج خانم پادرد را ز دهیپر یورو رنگ

 ینگران

 چال کرد و قدم تند کرد: اش

 شده النا جان؟ یچ_

 یکرد.هنوز آن بغض خال یهنوز درد م شیدهانش را قورت داد. گلو آب

 نشده

به لبش بزند،بلکه ظاهرش حفظ شود.هرچند که  یکرد نقش ی. سعبود

 دهیفا یب

 .بود
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 مزاحم شما شدم. دیحاج خانم. ببخش یچیه_ 

 گفت: یو بامهربان دیخانم صورت دخترجوان را بوس حاج

 . شهیدلم باز م نمتیب یم یدختر قشنگم. وقت هیچه حرف نیا_

گذاشت و با  شیزانو یمبل نشست ،دست رو یالنا رو یکرد و وقت مکث

 یآخ

 :نشست

 شده؟ مامانت چشه؟ یزینگرانم مادر، چ قتشیحق_

لبش را محکم گاز گرفت تا اشکش نچکد. آب دهانش را با بغضش  النا

 قورت داد

 دهد: لیمسخره اش را تحو یاز آن لبخندها یکیکرد باز  یسع و

 کم با بابا بحثش شد. هیراستش _

 آرامتر شد. شیوصدا دیخانم ابرو درهم کش حاج

چمدون جمع کن و  یکه فور ستیبچه ن میفراتر از بحثه النا.مر یزیچ_

 قهر کنه.

 با تکان سر گفت: النا
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 اما به جون خود مامان  ِ دیشمام باور نکن دیدونم حاج خانم. حق دار یم_ 

 نمم

 ، فقط... هیبا بابا چ انشیدونم درست جر ینم

 یچشم ها یمنتظر نگاهش کرد. وقت یکرد. حاج خانم کم سکوت

 دخترجوان

بلند شد که  یآوردن چا یبردانستن نکرد. به بهانه  یافتاد،اصرار نییپا

 النا آرام

 :دیپرس

 مامانم کجاست حاج خانم؟_

 سرش. یکم حالش بد شد و دکتر اومد باال هی روزیتواتاق خوابه. د_

شد.به طرف اتاق پاتند کردکه حاج خانم  زیخ می. ندیپر شتریالنا ب رنگ

 دستش را

 :گرفت

که  می. نذاشت شمارو خبر کنهیاالن حالش خوبه. دکتر گفت فشار عصب_

 نگران
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 .دینش 

زد و  یگذاشت. حاج خانم لبخند کم جان رزنیدست پ یدست رو النا

 شیرها

گرفت وسپس آرام در  ی. پشت در نفسدی سمت اتاق دو ِبای. النا تقرکرد

 را باز کرد.

رو  رویاش قلبش را ز دهیپر یبود.رنگ ورو دهیتخت آرام خواب یرو هیسا

 کرد.

 شیکه از سر او گذشت پ ییها بتیرفت.تابه تخت برسد تمام مص جلو

 چشمانش

دست  یست رو.چشم بست.ددیرفت.کنار تخت زانو زد .اشکش چک رژه

 خط هیپوست سرد سا یاشکش رو یگرما.او گذاشت

مرهم بود. دستش باال آمد  کیمثل  شهیتن دخترکش هم ی. بوانداخت

 یورو

 لرزان زمزمه کرد: ییاو نشست. سرالنا عقب رفت.بالبها صورت

 برات مامانم. من... رمیبم_
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 لب او نشست و آرام گفت: یرو هیسا انگشت 

 حرف بد نزن النا._

 :دیچک اشکش

 ؟یو دم نزد یدیهمه مدت عذاب کش نیا یچه طور_

 را گرفت. بابغض گفت: شینشست ودست ها شیپا نیینشست.النا پا هیسا

 مامانم..._

 گرفته گفت: ییشد و باصدا رهیبه النا خ هیسا

ارس ، جنازه اش برگشت، داغونم  یکه به جا یروز یاندازه  یدرد چیه_

 نکرد

بهم  ینشدم. وقت چارهیاز بغلم گرفتن ب امویآر یاوهمه داغ وقت انی. مالنا

 گفتن

 و... مرده

داغش کرد. صورتش  شیکرد. نفس ها یقراریب شی. چشم هادیکش آه

 سیخ

 گفت: هی.النا کنارش نشست. باگر شد
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 یچیخوام باه ی... نمیبگ گهیخوام د ی. نمیاشو بگ هیبق ومدمیمامان. ن_ 

 عوضت

 .کنم

 بادرد گفت: هیسا

 یمکث که حت یو ازم گرفتن النا. اونقدر راحت و ب میزندگ یهمه _

 ینفسام خنث

 ی. باور نمدمیدم،ترسیرو د ایدوباره آر یحس شد. وقت ی. ازدرد تنم بشد

 کردم

. دمیقلبم ترس دنی.از لرزدمیارس من باشه. ترس هیبتونه شب نقدرینفرا هی

 یاز روز

 یکه تو گفت یدلم آروم نگرفت. تا موقع دمشیکه سر خاک ارس د ِِ

 اسم پدرش

 و... ارسه

 ازشدت غم به دو طرف تاب خورد: سرش
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که بهوش اومدم و گفتن تنها  یدرد مرگ ارس باز تازه شد. درد روز_ 

 دتیام

تنم....  یعمر بود و من نبودم. پاره  هیمن  یایرفته. آر نیازب توتصادف

 یادگاری

 روز آرومم کنه و... هیارس گفت برام گذاشت تا  که

عمر درد  کیتاب شد. انگار  یالنا ب قرارشیحال ب نیو ا هیسا ی هیگر با

 تازه

 یهمه بغض سرباز کرده بود.تازه م نیداد. تازه ا یرا نشان م خودش

 کم دیفهم

. دست دید یهمه غم م نیبار ا ری. داشت له شدن او را زستیچ آوردن

 وپاگم

حال  یب یقسمش داد آرام باشد. اما انگار او درحال خود نبود. وقت کرده

 شد،

 زد: شیدستانش گرفت و صدا انیصورتش را م باترس

 مامان... غلط کردم اومدم... مامان..._
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و داد حاج خانم راصدا زد. سر اورا بغل گرفت  هینگرفت،با گر یجواب یوقت 

 و به

کدام درد عزا  یانست براد ی. نمستیگر یهمه بدبخت نیخودش وا حال

 .ردیبگ

خواست مادرش را از دست دهد. باالتماس فقط دلش را نذر  ینم اما

 بازگشت او

 ...کرد

 نفسم را نذر بودنت کرده ام..."

 دهم... یگناه را باقلبم م نیا ی کفاره

 ..."بمان توفقط

*** 

 شده النا؟ یچ_

 سمت پدرش برگشت.محسن جلو رفت.رنگ چهره  ِسشیخ یچشمها

 اش از

 باهراس گفت: د،یسکوت النا راد یرنگ بود. وقت یب یدلواپس
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 ؟یدیبا توام دختر،چرا جواب نم_ 

 گرفته گفت: یبا بغض ودل النا

 ...دینبا یدونست ی. تو که میعذابش بد ینجوریا یبابا توحق نداشت_

 داد زد: محسن

 .یکردن منو دار وونهیقصد دنه؟  ای یزنیدرست حرف م_

 آمد وتشر زد: رونیازاتاق ب عیسر یپرستار

 ها. مارستانهیب نجایچه خبره آقا؟ا_

 سمت پرستار رفت: محسن

 حالش چطوره؟ نجاست؟یخانمم ا_

 ن؟یم آذ ِیمر_

 کرد. پرستار گفت: دییتا محسن

 تی. فعال رعادنیم حیتوض انی.خودشون مکنهیاش م نهیدکتر داره معا_

 . اگردیکن
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همسرتون روبه  ستین خودیبرنامه باشه که ب نیاتون هم هم خونه 

 کماست.

و عقب رفت.چشمش به النا افتاد که  دیکش شیدست به موها محسن

 هیمدام گر

کرد. جلو رفت و دست دخترجوان را گرفت که النا دستش را پس  یم

 و به دیکش

بار زنگ خورد.  نیهزارم یبرا بشیرفت. تلفنش داخل ج یخروج سمت

 از

هم دلش  دی.شاخواستیتازه م یهوا ی.دلش کمدیدو رونیب مارستانیب

 دق

 هیبلند گر یاصدایکه فقط  خواستیم یخال یفضا کی. خواستیم کردن

 کند.

را حاال  هیسا ییغمش را سبک کند. تنها یکس را نداشت تا کم چیه

 درک

 زییپا گریسرد نشست. د مکتین کی یباران رو ریو ز ختی. اشک رکردیم
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 نیطاقت دل دل زدن نداشت.پربود. کاش طلسم ا گرینداشت. د رادوست 

 یب

که بتواند با دلش  ی.کسدیرس یگاه از راه م هیتک کیشکست و یم یکس

 راه

را  سشینگاه خ دیلرز یم شیدستها انیکه مدام م ی. اصرار تلفندیایب

 نییپا

اش شدت گرفت. درد  هیکرد . گر لیاسم شهاب عقلش را زا دنی.ددیکش

 یرو

 جواب داد: یچرا ول دیبود. نفهم نیگفتند هم یم دردکه

 ،چرا... یسالم النا.. نگرانم کرد_

 ...یعنیشهاب ... مامانم... _

 شده؟ یمامانت چ_

 آرامش گفت: ی هیگر انیاراده م یکم آورد. فقط ب النا

 ؟یایب شهیم_

 مکث گفت: یب شهاب
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 آره،کجا؟_ 

 که یرا قطع کرد. شهاب هرکس یرا گفت و گوش مارستانیاسم ب النا

 کنارش خواستیبود که دلش م یکه داشت االن تنها کس ی.هرنسبتبود

چه مدت  دیروشن شود. نفهم زهایچ یلیوقتش بود تا خ دی.شاباشد

 گذشت.

 یدورتند افتاده بود. وقت ی. زمان رودید ینم گردرستید شیها چشم

 شهاب

 مقابلش قد علم کردند. اشکش از چشمش سر ایانگار تمام دن د،یرس

 نگاهش کرد: ی.شهاب با نگرانخورد

 ... النا....؟یکرد هیگر نقدریوا ینشست نجایشده؟ چرا ا یچ_

. دیلرز شی... لب ها"منه یایشهاب ،آر"در سر النا اکو شد.  هیسا یصدا

 به یتوجه

به خودش آمد که  یرفت و وقت شیپ شینکرد. فقط قدم ها اطرافش

 درآغوش او

 ...بود
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را شروع کرد.  یپوست تنش باز ریز یبیعج یشوکه شد. گرما شهاب 

 شیدستها

دانست  یاوبند آمد. نم ی هیکه انگار گر دیدور تن او حلقه شد و فهم آرام

 حال

او را محکم درآغوشش  خواستیبگذارد. دلش م یچه حس یرا پا بشیعج

 نگه

بود. چشم بست و سر او را  بیعج یاتفاق کیو آرامش کند اما  دارد

 . آرامدیبوس

 گوشش گفت: کنار

 شده؟ ... النا... ی. بگو چزمیآروم عز_

 کرد. یم تیسرا شیتن او داشت به سلولها یگرفت. گرما یفیلرز خف النا

وگرم  رهی.سربلند کرد. باران تندبود ونگاه خدیعقب کش یرا کم خودش

 او

 نیکرد.ا یم فیکدام حال را توص کرد؟یم هی.! به حال کدامشان گرکشنده

 همه
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 یخط قرمز م انشانیکه م ینسبت ایرا؟  یمحکوم به دور یکینزد 

 ...!د؟یکش

 کرد... ینم شیها رها اشک

 ،دوباره فکر تو باز

 غمت یادامه  باز،

 عمره بامنه هیدرد  نیا

 بودمت... دهیکاش، ند یا

شد.النا عقب رفت ودست او افتاد  دهیصورتش کش یشهاب آرام رو دست

 و

 سرشان را برگرداند. یعصب ییصدا همزمان

 النا..._

 جیو تن گر گرفته اش را سرپا نگه داشت. شهاب گ ستادیا شیسرجا النا

که او  دیبگو یزیو شرمنده به محسن نگاه کرد و خواست چ وسردرگم

 جلو آمد

 :ستادیاو ا یروبه رو بیعج یوباخشم
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 . نمتینب میوقت اطراف دخترم و زندگ چیه گهید_ 

.النا جلو رفت و  دیبگو یزیچ دیچرخ یخشک شد. زبانش نم شهاب

 یروبرو

 :ستادیا پدرش

 .ادیمن ازش خواستم ب_

جواب النا رابدهد  نکهیا ی. به جادیکوب یمحسن به تند ی قهیشق نبض

 روبه

 بلند تر گفت: شهاب

 گفتم؟ یچ یدینشن_

 گفت: یبه سخت شهاب

 روشن،من... یآقا_

بعدا از  یدرازتر شده.تامجبورم نکرد متیپات از گل یهست یهرکس_

 خودم

 طلبکار شم، برو. شتریب

 شتریاوضاع فعال نبودنش ب نیبه النا نگاه کرد. دلش مانده بود اما باا شهاب
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 یکوتاه یکرد. النا نگاهش کرد. شهاب چشم بست و باعذرخواه یم کمک 

 از

او گرفته شد  یقدم ها ریبازگشت. سر النا ازمسکه آمده بود، یراه همان

 و سمت

 ایسوخت. انگار دن ینیسنگ یلیبرگشت که صورتش از شدت س پدرش

 یرو

 شد: دهیخراب شد. انگشت محسن مقابل چشم او کش سرش

 ... یپسره  نیکنار ا دیصاحبت کرده که با یاز ب شیب یآزاد_

 حرف محسن گفت: انیصورتش نگذاشت و سربلند کرد.م یدست رو النا

 کشه؟ یبه برادرم، به دار م یکیمنو با جرم نزد یکدوم قانون_

 گفت: هی.النا با گردیدور سر محسن چرخ ایدن

داغون شه بابا.  نیاز ا شتریشما مامانم ب یذارم بخاطر خودخواه ینم_

 من

 شهیهم یاگه خودم مجبور شم برا یگردونم.حت یمامانمو بهش برم یایآر
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 دیگناه همه،منم که با یبه جا دیدل خطا کرده ام بمونم بابا.شا عزادار 

 تقاصشو

 ... یول بدم

 مهلت نداد حرفش تمام شود. هیگر

بود.  یاهینشان نداد و النا از کنارش رد شد. شب س یعکس العمل محسن

 نه

 کی یدل همه کرده بود. هردل یبه پا ریداشت ونه آرامش... زنج ستاره

 گوشه

 بود... یتلخ بانیکرد.شام غر یرحم نم یداد وکس یجان م داشت

*** 

ارس همراهش بود  ی. هنوز آرامش صداچدیپ یصدا درگوشش م هنوز

 که

داغ وخسته  یپلکها ی. الدیکش رونشیب الیخ یایاز دن فیظر ییصدا

 اش باز شد.

 گفت: یسر کج کرد و بالبخند پر بغض النا
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 .ی قربون چشات برم. باالخره بازشون کرد ِ_ 

زد و  یداد. پلک ی خشک خشک بود.آب دهانش ، طعم زهرمار م ِدهانش

 زبان

 :دیلب خشکش کش یرو

 النا؟ یینجایتوهنوز ا_

 نگه داشت: شیدستها انیو م دیلب تخت نشست.دست اورا بوس النا

 وکجا برم آخه؟ نجایدلمو بذارم ا_

 .یشیم ضیمر نجایبروخونه مامان جان. ا_

 رمیبم دی،بایودوسال تو تروخشکم کرد ستی. بشمیم ضیمر یتو نباش_

 دوروز

 و فقط نگات کنم ونفساتو بشمارم. نمیکنارت بش نتونم

 :دیخم شد و دست به صورت زرد او کش یکم

 بخدا عاشقتم مامان._

 با عشق نگاهش کرد. میمر
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 و ازم گرفت به موقع بهم شماها رو داد که زنده موندم. یخدا هرچ_ 

کرد بغضش را پس بزند تا  یو سع دیاورا بوسچندبار پشت هم دست  النا

 فضا

به فکر احساس زخم خورده  گریتر وآزار دهنده تر نشود. د نیسنگ نیازا

 ی

 یمادر را نم یبسته شدن چشم ها گرینبود. دلش د خودش

 خواست.چندبار پلک

گشت اما  یم بیعج یاو دنبال حال یدرچشم ها هیو نگاهش کرد.سا زد

 فقط

 سخت مقابلش را گرفته اند تا نجوشد. ییکه صخره ها دید یم یا چشمه

از درک النا دور نماند. آب دهانش را قورت داد  هیسا مارینگاه ب کنکاش

 وگفت:

دونم  یورفت لباس عوض کنه.نم دتیاومده مامان. اومد د امیآر یراست_

 چطور
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 دیام اما من که بع یاونجا پسر خوب گمی. مدنیبهش م یمرخص نقدریا 

 دونم یم

 ...و

حرفش را رها کرد . لبش را محکم  یادامه  میمر یپر شدن چشم ها با

 گاز

 دیبود. النا لب برچ هیزخم دل سا یگفتن ها نمک رو ایآر ایآر نی. اگرفت

 و

 دستش را نگه داشت. میکرد. خواست بلندشود که مر یعذرخواه بابغض

 النا.دلم براش تنگ شده . نمشیبب ادیب ایبگو آر_

 و دوباره گفت: دیلبش کش یزبان رو هیچشم بست و چشم گفت. سا النا

 بهم بده. یقول هیالنا _

 ؟یجونم.چه قول_

 بفهمه. یزینذار شهاب چ_

و  جی. النا گدیچک هیچشم سا ی. اشک از گوشه دینتپ هیالنا چند ثان قلب

 بهت زده
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به دست او  یفشار هیبزند اما نتوانست. سا یدهان باز کرد حرف چندبار 

 آورد و

 بست: چشم

 النا. یباشه قول داد ادتی_

 اما مامان... آخه ..._

 گفت: عیو سر دیازجا پر ه،النایسا یجمع شدن ِ چهره  با

 مامان؟ ی.االن خوبیتو بگ یچشم . هرچ_

بود  شیآمپولها قی.وقت تزردیکش قیسر تکان داد .چند نفس عم هیسا

 که پرستار

 نیداشت. ا ی.حال معلقستادیگفت ووارد اتاق شد. النا عقب ا یریروزبخ

 حرف

 یم هیکامل از شهاب... اما چرا؟ سکوتش را چطور توج یدور یعنی میمر

 کرد

. ختیر یافتاد،حالش به هم م یشب قبل که م ادینشست.  یم وعقب

 پدر راهم
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داد. درخلوت خودش دنبال  ی. خودش را به آنها نشان نمدیشب قبل ند از 

 کی

 دیرس ینم یزیگشت وبه چ یم شانیزندگ یدگیچیهمه پ نیا یبرا لیدل

 جز

 ...ریتقد

آمد. جلو رفت. النا آرام تذکر داد که مزاحم  ایخواب بود که آر هیسا

 ششیآسا

تر رفت وسر تکان داد. فقط دست به صورت مادرش  کینزد ای. آرنشود

 د،خمیکش

 ایباز شد. آر هی.خواست عقب برود که چشم سادیبوساش را  یشانیو پ شد

 لبخند

 زد: یپهن

 عشق من چطوره؟_

شد او را محکم درآغوش  زیخ می.ن دیکش شیبا بغض دست به موها هیسا

 گرفت.
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 را محکم دور تن او حلقه کرد و سرو شیخبر از همه جا دست ها یب ایآر 

و قربان صدقه اش  دی حسرت مادرش را ند ِی. اشک هادیرا بوس صورتش

 رفت.

 ییاش چنگ زد و رو برگرداند .باصدا قهیبود. به  ستادنیالنا درحال ا قلب

 که به

نگاهش کرد و  ایخواست بماند تا بازگردد. آر ایحفظش کرد از آر یسخت

 چشم

تندش  یرا پشت قدم ها میمر یچشم ها یگفت. بدرقه  ییباال بلند

 حس کرد.

آرامش  گرید یزندگ نی. ادندیفهم یرا آن دو م گریفقط حال هم د دیشا

 را به

عمر  کیکه  یغم بزرگ سربرداشته شده بود . غم کی. دید ینم خود

 شانه یرو

 .اوردیکرد،حاال قرار بود همه را از پا درب یم ینیزن سنگ کی یها

  شب قبل نشست. ِمکتیهمان ن یگذاشته بود.رو لنتیسا یرا رو تلفنش
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پاسخ داشت.  یب یفلش قرمز رنگ نشان از تماس ها را درآورد. لشیموبا 

 شک

را باز  ستیل ی. وقتدیشهاب راهم خواهد د یآنها شماره  انیم نداشت

 کرد،

انبوه شهاب ،فقط چند شماره محدود  یتماس ها انیدرد گرفت.م قلبش

 بود.

 ییقلبش الال یمادر برا کیخواست مثل  یرا تکان داد. انگار م سرش

 بخواند

 هیشد. گر یاما نه! نم ردیبگ شیخوابش کند و بهانه ها را از بغض ها بلکه

 ها اوج

 شیسوزاند و شالق وار حس سرکشش را به رو ی.مزدیگرفت ودل م یم

 یم

 بهانه را دستش داد. یامیوبه دنبالش آمدن پ ی. لرزش گوشآورد

من النا. از شب قبل آرامش ندارم. خواهشم  یلحظه خودتو بذار جا هی"

 برات
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چرا از طرف پدرت با اون  نمیکنم جواب بده تا بب یخواهش م مهمه؟ 

 یهمه ب

بدم .  حیتونم براش توض یشده اما م یعصبان دونمیرونده شدم. م یرحم

 باهمه

. لطفا جواب بده. رهیگ یتابا خودت حرف نزنم قلبم آروم نم نایا ی

 "منتظرم

جواب داد ، سرفه  او یرا گرفت ووقت ایآر یبه اطرافش کرد. شماره  ینگاه

 یا

 چشیپاپ یکم ایبرود و برگردد. آر دیکار دارد وبا ییکرد و گفت جا کوتاه

 شد که

قول داد  ایکه آر انهیماند  یم دیرود اما النا اعتنا نکرد وفقط پرس یم کجا

 تا

شهاب  یکه راحت شد، برا هیاز بابت سا الشیباز گشتش بماند. خ زمان

 امیپ

 :فرستاد
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 "برام بفرست آدرس خونه اتو" 

اش بود  یرسما داخل گوش لی ریجا خورد. سر ام امیپ نیا دنیباد شهاب

 که

سر او را عقب پرت  تیگفت. شهاب با عصبان یظیغل "جون" امیپ دنیباد

 کرد و

 :گفت

 تاحاال. شبیاز د شهیم شیزیچ هیدختره  نیا_

 و گفت: ستادیمقابلش ا لی ریبلند شد که ام سپس

 نوریا دباباشی.شانیصحبت کن نیبخوا نیتر خب تو خونه که راحت_

 اونور آشنا

 . معطل نکن بفرست آدرسو.نتتونیخواد بب یداره و نم ادیز

او جواب داد ،  یالنا را گرفت. وقت یهل داد و شماره  یاو را سمت شهاب

 بعد از

 گفت: یکوتاه سالم

 شده؟ یچ یگیچرا درست نم_
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 نشست و گفت: یداخل تاکس النا 

 روشن شه شهاب. ارتباط  نیا فیتکل دیبا_

 ریالنا قلب شهاب را ترساند. داخل اتاق رفت و از دست ام یحرفها حس

 که لی

 :دیکرد،در را محکم به هم کوب ینم شیرها

  پدرت... ِشبید تیروشن شه؟ آخه با رفتار وعصبان یچ فیتکل_

 شهاب واال اصال میخلوت قرار بذار یجا هیاونجا  امیب خوادیاگه دلت نم_

 .امین

 فرستم . منتظرم. یخب. آدرسو برات م یلیخ_

آدرس را  یداشت ول دیتشکر کرد و تماس قطع شد. شهاب هنوز ترد النا

 پیتا

 در داخل برد: انیدر را باز کرد وسرش را ازم لی ری. ام کرد

 انه؟ی یداد_

 و منگ گفت : جیگ شهاب

 و؟یچ_
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نگاهش  تیخنده زد.شهاب با عصبان رینگاهش کرد وبعد ز یکم لیریام 

 کرد:

 زهر مار.چه مرگته؟_

فکر  ،بعدیجلو دختره حرف نزن ینجوریخندم االغ. ا یبه سه کردنات م_

 کنه یم

 کنه و... اذیت یدیترس

کنار اتاق بود را برداشت و سمت  یکه گو لهیوس نیدم دست تر شهاب

 او پرت

 داد و گفت: یباخنده جا خال لی ری. امکرد

 .ستیجاها مهم ن هیبق زهیبه هم نر تخت_

 ور ور نکن. نقدریوپاشاتو جمع کن وا ختیخرده ر هیگمشو  ربرویام_

 زیم یرا هم که رو ییدر حال برداشتن ظرف تخمه ، پوست ها لی ریام

 ختهیر

 وگفت: ختیدست داخل ظرف ر بود،باکف
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. اسمت و سردر ادیبو بکشه وب ییدا هوی شهیم یشهاب چه ضدحال گمیم_ 

 شهر به

 یاز تخته سنگا یکیرو  دمیبکنن. شا دهیم یرازیش نیرسواتر عنوان

 تخت

بره ازش  یم غشیبکشه. ت ختیبه چهار م گرانیعبرت د یبرا دیجمش

 دیبع

پنهانش  یتون یتختم م ریاست. ز زهیم زهیالنا ر ی. حاال شانس آوردستاین

 ...یکن

 ...ریام_

گرد  ییزانو با چشم ها یافتاد و رو لیری داد شهاب ، ظرفها ازدست ام ِبا

 شده

 :نشست

 ؟یکش یدرمون . چرا هوار م یدرد ب_

کنم.فقط  یهمه جارو.پاشو برو گمشو خودم جمع م یدیبه گند کش_

 یدهنتم م
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 ادهیقدر ز نیدختره چشه که ا نیا نمی. ببیزن ینم یحرف وایو به ش یبند 

 یرو

 .کرده

و  دیکش ششیدست به ته ر یو با لبخند اعصاب خورد کن ستادیا لیریام

 گفت:

بارون و اون حال خراب تو و آب سرد  ریشد؟ ز یچ شبید ریمرگ ام_

 یکه الک

 ...نبودو

با تضرع  دنیدادکش یبار به جا نیسرش گذاشت و ا یدست رو شهاب

 گفت:

روزا کم  نیکه ا یدون یرواعصاب من نرو. م نقدری جون عمه ا ِریام_

 نده همهمو

 ام کنن. وونهید

برداشت. انگار واقعا اوضاع قمر درعقرب بود.  یدست از شوخ لی ریام

 یلیخ
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 گفت. یخب 

کنم  یرومرتب م نجایا ی. االن جنگادیکردم حالت جا ب یم یشوخ_

 .فقطرمیوم

 شه؟یشر نم یمطمئن

 .زنهیدونم. دلم که بدجور شور م ینم_

 بوده وآروم یگذره. باباشم عصبان یم ری. خدابخواد به خستین یزیچ_

 آخرو بزنه . یحرفا خوادیم دی.شاشهیم

دستمال را ازدست او  لی رینگفت.ام یزیفقط سر تکان داد وچ شهاب

 گرفت

 :وگفت

 .هیات بدجور هپل افهیکنم.ق یروجمع م نجایتا من ا ریدوش بگ هیتو برو _

 ترسم االن برسه. یم_

 .گهید یکار دار. برو سه سوت رونیب ایزود ب دیرس_

 ازیدوش آب گرم ن کیکارها را به اوسپرد وسمت حمام رفت.به  شهاب

 داشت.



 

1199 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

لباس  لی ریرفت،ام رونیب ینبود. وقت یزد.اوضاع اصال عاد یشور م دلش 

 شیها

به آشفته  یربط چیرفت. خانه ه رونیوب دیلب تخت گذاشته بود.پوش راهم

 بازار

گذاشت و  زیم یراهم رو وهیظرف م لیرینداشت. ام شیساعت پ مین

 او دنیباد

 یفور لیریبصدا در آمد.ام فونیبزند،آ یزد. تاشهاب خواست حرف لبخند

 کتش

 النا گفت: دنیو باد رابرداشت

 زنگ بزن. یداشت ی. کارنتمیکه نب رمیمن ازپله ها م_

 را برداشت: فونی،آ ریرفتن ام رونیتشکر کرد و با ب شهاب

 سوم النا... یطبقه  ایب_

دانست  یخانه انداخت. نم یبه فضا ی. نگاهستادیرا زد و همانجا ا دکمه

 نیا
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 شیدست به موها یقیبگذارد. بانفس عم یزیچه چ یرا پا یآشفتگ همه 

 و دیکش

راباز کرد. آسانسور درست مقابل در واحد آپارتمان ِ اوبود. عدد سرخ  در

 رنگ که

 نیی. سرپادیلنا را دباز شد و ا یجلو رفت.در فلز یداد کم شیرا نما سه

 یافتاده 

شب  یآشفته  یباال آمد و شهاب باز همان النا یبا سالم آرام دخترک

 .دیقبل راد

باز  مهیبه درن یزد و جواب سالمش را داد. النا جلو رفت و نگاه لبخند

 آپارتمان

فشرد و  یاورا به نرم فیبرد ودست ظر شی.شهاب دستش را پانداخت

 گرید

 یالنا بسته شد.محکم تر و کورتر... برا یبند به پا نینکرد. اول شیرها

 از یلحظه ا
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 نیشد اما دست شهاب که در خانه را تا انتها باز کرد اول مانیپش آمدن 

 که یزیچ

که  یآن عکس هینشاند.درست شب شیچشم النا خورد بغض درگلو به

 داخل

را کنار گذاشت  دشینصب شده بود. ترد وارید یبود رو هیسا ی صندوقچه

 و داخل

 شیدر روبرو تیاز واقع یری.درپشت سرش بسته شد. اوماند،تصورفت

 یوعشق

 ...رفتیگذاشت بماند و م یپشت سرش م دیپشت سرش بود وبا که

. برخالف تصورات دیخانه چرخ یو ساده  ینقل یفضا انیالنا م نگاه

 گذشته اش

  ِ لیرفت. وسا ی مباال شیوارهایبودو نه آشغال از د ختهیبه. هم ر نه

 مختصر داخل

 شیروبرو ید یدست مبل بود وال ا کی ،یوچندمتر ستیب سالن

 ...دید یدرانتها
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کف پوش پهن بود. شهاب به او  یکوچک هم رو ی چهیقال کی. نیهم 

 تعارف کرد

 و لبخند زد: ندیمبل بنش یرو

 یعال دمانیپدرت وچ کیش یبا خونه  ؟یکن ینگاه م ینجوریا ویچ_

 مادرت

 نکن النا. اسیق

 زد: یلبخند کم جان النا

خونه است، مگه  وونهید هیو بازم شب میکن یرو هرروز جمع م ایاتاق آر_

 نکهیا

و ساده  زیتم یلیو اتاقش مرتب باشه. برعکس تصورم خونه ات خ نباشه

 است.

 نشست و گفت: شیروبرو شهاب

بکنم ، هنر  مویباشم . زندگ بیغر بیعج یازمن گذشته دنبال پوسترا_

 کردم.
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 از نگاه  ِ یبیبرگشت . حس عج وارید ی النا سمت عکس بزرگ رو ِنگاه 

 یمرد رو

نگاه او را دنبال کرد  ریزنده بود. شهاب مس ریگرفت. انگار تصو یم وارید

 و گفت:

 بابامم؟ هیشب_

 النا تکان خورد. آب دهانش را قورت داد و سر چرخاند: قلب

 از خودته. یمیعکس قد هی. انگار فقط ادیز یلیخ_

 شهاب محو شد: لبخند

 عکسه. نیمنم ازش هم یتنها خاطره _

 سیخ یترکد.چشم ها یکرد اگر نپرسد دلش م یاحساس م النا

 ه،مدامیسا

 کرد. یم ینگاهش بود وبادلش باز مقابل

 ؟یمادرت... چ_

النا رو کرد اما قبل  یحالش ، دستش را برا رییمکث کرد. تغ یکم شهاب

 نکهیازا
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 بزند، شهاب گفت: یحرف ستیالزم ن دیبگو 

 بعد از مرگ پدرم..._

 نشده؟ دیمگه پدرت شه_

 تلخ گفت: دویکش ینیآه سنگ شهاب

 گفته؟ ینه! ک_

 کرد. یارام یسرفه  النا

 رزمنده است. هیخب...عکسش مال _

 سر تکان دادوآرام گفت: شهاب

بوده. بعدازمرگش هم مادرم منو سپرده  یمشکوک به خودکش گنیم_

 دست

 یفکرم شیچندوقت پ نی. تاهمشیو رفته دنبال زندگ میپدر ی خانواده

 کردم

 بودونبودشم مهم گهید یعنیزنده است.  دمیها فهم یکرده اما تازگ فوت

 اومد. یبار سراغم م هیسال  یس نی.که اگه بود تواستین
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.لحن شهاب تلخ ،پر  ختیحرف بهم ر نیا دنیمعلق شد. حالش با شن النا 

 هیاز گال

 خفه اش کرد: هیسا یبود. لب باز کرد وصدا یدلخور و

 "ینزن یقول بده به شهاب حرف"

 او شهاب بلند شد و گفت: باسکوت

 قهوه؟ ای یخور یم ییچا_

را گرفت  مشیداشت تا دلش را ساکت کند.تصم ازین ییتنها یبه کم النا

 که پا به

 معنا بود. یخانه گذاشت واال آمدنش ب نیا

 کنه. ینم یهرکدوم که ساده تره. فرق_

 گفت و به طرف آشپزخانه رفت که پشت سر النا "یخب یلیخ" شهاب

دلش  یرا درهم فشرد و چشم بست. دائم برا شی.دخترجوان دست هابود

 تکرار

 نقدریتوانست ا ینم شد،یاندیو ب ندیبنش خواستیکه آرام باشد. اگر م کرد

 ساده
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 یگرفت ، بگذرد. کم یبال وپر م شتریکه با دور شدنش ب یاحساس از 

 عقب

 و گفت: برگشت

 ؟یایب شهیخوام.م ینم یچیشهاب ه_

 ییرایخونه ام وپذ یبار اومد نیکه اول یبعدا سرکوفت بزن یخوایم_

 من ؟ینشد

 .ستماین یخجالت نقدریا

 :د،گفتیلرز یکه م یآب دهانش را قورت داد و با قلب النا

تموم  یتکرار بشه. قرار امروز همه چ داراید نیا ستیچون قرار ن گمینم_

 شه.

آمد ... فورا  یفلز یافتادن ظرف یسکوت برقرار شد وبعد صدا یا لحظه

 بلند شد و

گفت و  یآرام نیسمت آشپزخانه رفت که با شهاب برخورد کرد. ه به

 عقب
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پس رفت که شهاب  ینداشت. قدم یسرعت نیاورا باچن دنی. توقع ددیکش 

 جلو

 :رفت

 ؟یگرفت یکردم النا. چرا جد یمن شوخ_

 یشوخ کی ی جهیبود نه نت یاز نگران شیزدن مردمک چشم ها دودو

 بچه یوباز

سرش  ینشست. شهاب جلو رفت وباال شی. النا برگشت و سرجاگانه

 :ستادیا

و برخورد خودت  ییهویشده النا. اون از تماس  تیزیچ هی شبیتو از د_

 وپدرت

 یرسم یتا موضوع یقبال گفت یوقت نجایاز اومدنت ا نمیمارستان،ایتوب

 نشه ،پاتو

 .یذارینم توش

 لب مبل نشست و به جلو خم شد: شیروبرو

 ست؟ین بیپدرت عج ماتومیاومدنت بعد از اون اولت_
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 درهم ونگران ومنتظر او نگاه کرد: یسرش را باال گرفت و به چهره  النا 

 هی.بایبمون شهیهم یبرا شهیکردم م یچون فکر م ایبهت گفتم ب شبید_

 نسبت

بدم،معذرت  حیامروز خودم اومدم تا توض ی... ول ی. کنار هم ولکینزد

 بخوام و

 کنم. یخداحافظ

 شهاب باز شد و ناباور نگاهش کرد: یابروها

 ؟یچ یعنی_

 سر باال انداخت وگفت: النا

 .یدون یونمیخداحافظ یمعن_

 گفت: یبا ناراحت شهاب

که  ستمین یالنا. آدم آهن بهیعج ییهویگرم وسرد شدن  نینه . چون ا_

 شب.. هی

 یول خوامیمعذرت م ،یمن احمقانه بود. چوبشم تو خورد شبیرفتار د_

 من
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تو  ینداشتم شهاب. حال مامانم بد بود، دستم رفت روشماره  یمنظور 

 و...

 انگار اصال حالت خوش ؟یالنا؟ من بهت زنگ زدم وجواب داد یگیم یچ_

 .ستین

لبش را محکم به دندان گرفت و فشار داد . چندبار دهان باز کرد اما  النا

 که یزیچ

من ومن کردن،عاقبت بلند  یآمد فقط جانش بود. با کم یباال م داشت

 شد و به

 نیدرا شدیرا بسته بود.نم شیچنگ زد قلبش راه نفس ها فشیک ی دسته

 چشم

که پر از بغض وخواستن بود،پس زدن  یزل زد ودروغ گفت.کار دل ها

 نبود..سمت

مکث  یب دیمنظور او را فهم ی. شهاب شوکه نگاهش کرد اما وقتدررفت

 بلند
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تعادل به او برخورد وبرگشت.  ی. النا بدیاز پشت سر آرنجش را کش شدو 

 شهاب

 صحبت کند: یمیکرد با لحن مال یبود اما سع یعصبان

 ...یول دیلحنم تند بود! ببخش_

 شهاب اصرار برنگه داشتنش کرد: دامایدستش را کنارکش النا

 یدونیکه م اریب لیدل هی. یهست یا یشده النا. تو دختر منطق یبگو چ_

 من

. شمینم تیمزاحم زندگ گهیبعد به جون خودت قسم د شمیقانع م باهاش

 باشه؟

 همه حس دروغ گفت: نیبه ا شدی. نمشدیبا بغض سرتکان داد.نم النا

 ..دی... شا دینپرس شهاب. شا لشویدل_

 ؟یشده که توبه تته پته افتاد یآخه چ_

شواهد  یهست. توگذشته. من... من خواستم فراموش کنم ول ییزایچ هی_

 گهیم

 .شهینم
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 خب بگو به من..._ 

 تونم... ینم_

کنم  یحس م! یکن یم یباهام باز یکنم دار یفکر م ینجوریالنا ا_

 شعورمو به

. بهت یکن یو تن من م یدوز یو م یبریم ی. خودت داریگرفت مسخره

 ثابت

 . قصدم ندارم بهت صدمه بزنم که وحشت ستمین یکه من آدم آنرمال شده

 ؟یترس یم ی. پس ازچیایب ی... خودت خواستیزودتر بر یکرد

 وساده گفت: دیالنا چک اشک

 نتونم ازت دل بکنم. نکهیازا_

 دیشهاب باز شد و هاج وواج نگاهش کرد. النا کامال سمتش چرخ یابروها

 وجلو

 تکرار شب قبل  ِگرید کباری.دلش فقط ستادیاش ا یقدم کی.دررفت

 غفلت انیرام
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 نیکرد. ا یخفه م دیدرونش را با ینبود. خواهش ها یاما شدن خواستیم 

 خط

 شیبرا طیوشرا اینبود. سخت شده بود.دن ینبود. گذشتن یشکستن قرمز

 سخت

 یصورت او نشست.زمزمه  یاراده باال رفت ورو یبودند. دستش ب گرفته

 در هیسا

 سیآمد. نگاهش خ ادشینشست  ایکه درآغوش آر ی. بغضدیچیپ سرش

 شد،

 تکان خورد وآرام زمزمه کرد: شیرفت. لب ها سر

... من خواستم ونشد ... شهی... نمیقول بده ببخش یدوستت دارم ول"

 گهیتود

 "ستین ییشکستن جز رسوا ی جهیکه نت نخواه

او درحال له شدن  یو حالت گرفته  رهینگاه خ ریمشت شد . ز انگشتانش

 بود. سر
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 ی، پنجه  فتدیب نییدستش پا نکهیکرد و اشکش سر خورد. قبل از ا خم 

 شهاب

 :دیچیدستش پ دور

 النا.تو بهش اضافه نشو... ادهیمن ز یحل نشده برا یمعادله _

 برم. دیتونم بمونم. با ی. من نمستین نحلیال یچیمعلومه. ه یهمه چ_

 دیاوراسمت خودش کش شهاب

 اقتمیل ینگهت دارم. بگو بدم. ب یکنم ودودست یبار خودخواه هی خوامیم_

 اما

 رهیخودم دلت گ یاندازه  یکن یکه اعتراف م یووقت لیدل یب ذارمینم

 .یبر

به جانش  یپوست ریز یکرد . لرزش خی. النا از حرار ت تن وفشار دست او 

 افتاد.

 نیپرحرف شهاب رنگ ِ التهاب و خواستن داشت. ازا یچشم ها یدیسف

 همه

 شد. پسش زد اما ... یمرز شکسته م نیا دی. نبادیترس یکینزد
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 مختلف یصدا نیچند هیچندثان یکرد. درفاصله  خیسوختن  انیم 

گناه قلبش را  کیبه دوران افتاد.آتش تنش تند شد و داغ  درسرش

 سوزاند.

 انیشال رها شده اش م ریاو که پشت تنش سخت شد و از ز دست

 شیموها

 یتوانش کف دستش نشست تا رو یو ته مانده  دیاشکش چک رفت،

 او ی نهیس

بود  دهیچیدورش پ چکیپ کیکه مثل  یو عقبش براند اما دست ندیبنش

 قصد رها

 است. ستادهیبا احساس ا یباز یکجا دیتازه فهم دیرا نداشت وشا کردنش

را  ،افسارشیو نفس بر بی.حس عجدیمحکم درآغوشش کش شهاب

 گرفته بود.

 یکرده بود. انگار کس ریو رفتن او گ شتریب یخواستن وترس از خطا انیم

 هلش
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 یتنها خواهشت را ببند . هنوز تنش داغ بود و م یکه دست وپا دادیم 

 سوخت. تب

حرکت ماندن  یدانست ب یچشم بست. نماش نشاند.  یشانیعرق به پ ،

 النا را

 کنار گوشش زمزمه کرد: دهیبگذارد . نفس بر یبه چه حساب درآغوشش

 و... ی راحت سر بخور ُ ذارمیبذار اما نم یخوایم یاشتباهو هرچ نیاسم ا_

 حرفش گفت: انیم هیبا گر النا

اشتباه  نیا یتا آخر عمر خودمو برا نکهیجزا ذارمینم یچیاسمشو ه_

 لعنت کنم.

 یاورا مقابل خودش نگهش داشت. مغزش درحال انفجار بود دستها شهاب

 اورا

اش سر  قهیرا که از شق یبود و عرق گرم نییفشار داد. سر او پا محکم

 خورد را

 یرفت و بالحن نیی. سرش پادیترس یم نی. حالش بد بود وازهمدیند

 متفاوت
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 :گفت 

 . .ادیبار ب یمونیپش نیازا شترینکن که ب یرفتار هیمن االن خر شدم. _

او داشت،کار  بیشد.صدا و لحن دورگه و عج دهیالنا باال کش یها چشم

 دست

داد. دستش را پس زد و عقب رفت. جلو آمدن شهاب باعث  یم جفتشان

 فرار

 او شد: یقدم ها شدن

 هیکه ازت تو ذهنم ساختم با  یخوام بت یسرجات شهاب. نم سایوا_

 گهیاشتباه د

 .نییپا فتهیب

 ...ایزبون باز کن  ای. گهیآب از سر من گذشته د_

. دل کندنو ی! فقط رفتنو راحت تر کرد یچیعوض نشده. ه یچیه_

 سخت تر...

 .نیهم
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در خانه را باز کرد.شهاب دنبالش رفت. آسانسور بسته  یگریمکث د یب 

 شد و

او به در  دنی. همزمان با رسدیکوب ی. قلبش محکم مدیپله ها دو سمت

 یخروج

 فشیزد. النا بند ک شیوصدا دی. دنبالش دودیرس نیی،شهاب پا ساختمان

 را

شده مقابل آپارتمان ها  دهیچ یدرخت ها انینگه داشت و از م محکم

 رفت

. دیبلوار او از پشت سر دستش را کش انینماند اما م ییکرد ردپا یوسع

 سر

 و با بغض گفت: چرخاند

 خواستم قوالمو بشکنم ونشد. یرو بگم ونشد. م ییزایچ هیبخدا اومدم _

 ؟یچه قول ؟یچه حرف_

 تونم بگم. ینم__

 تا ... یاومد یپس واسه چ_
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چه گفته وچه کرده.  دیکرد . باد به کله اش خورده بود وتازه فهم مکث 

 چشم

 و آرام گفت: بست

 ...یش مونیخواستم از اعتمادت پش ینم_

 ثابت ماند: قطرات اشک او یکرد و چشمش رو نگاهش

 .یفهم یحال منو تونم_

 و گفت: دیاو عقب کش یسست شده  یپنجه  انیدستش را ازم النا

 کنم. یکه مقصرش خودم بودم،تو رو سرزنش نم یزیبخاطر چ_

 ریانداخت و قدم درمس نیینگاهش کرد. النا سرش را پا یبا ناباور شهاب

 روبه

اش ترمز گرفت. باترس قدم  یقدم کیدر یلیگذاشت که اتومب شیرو

 عقب

 خودشان یوراننده سرجا نیماش دنی. شهاب جلو رفت ،اما هردو باددیکش

 شد و گفت: ادهیپ یبیشدند. ارسالن با لبخند عج خشک

 ... پارسال دوست،امسال آشنا...یبه به! چه تصادف_
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شده  یچهره آنها زد. آنقدر مار خورده بود که افع انیم یچرخ نگاهش 

 بود.

همه شوکه شدن  نیافتاده و التهاب نگاه ها وا یدانست چه اتفاق یم قایدق

 از

 صورت النا ثابت ماند: یزد ونگاهش رو ی. پوزخندردیگ ینشات م چه

. واسه من که خوب شاخ یخوش به حال بابات شده ال یادیز دایجد_

 وشونه

 که... دیکش

 گفت: تیبا عصبان النا

 ؟یکن یم یچه غلط نجایحرف دهنتو بفهم. تو ا_

 داد و گفت: هیتک نیرا بغل زد، به کاپوت ماش شیدست ها ارسالن

 زدم. میاز کار وزندگ یریفرض کن محض مچ گ_

رفت اما النا  شیپ یبود قدم یوحماقت جانیکه مستعد هر ه شهاب

 شیروبرو

 :ستادیا
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 من دخالت نکن. یزندگ یتو، تو_ 

 دندان به هم فشرد و با حرص گفت: شهاب

 تموم کن النا. ویمسخره باز_

 تموم شد._

  ارسالن برگشت و باحرص افزود: ِسمت

 ستی. برام مهم ندهیانجام م گهی اون وجدان نداشته ات م ِیتوهم هرچ_

 که

هفت  شیش یالنا گهیبگو من د یبه اون عوض یول یکن کاریچ یخوایم

 ساله

 .ستمین

شهرک پاتند کرد. ارسالن با  یتند شد و به سمت خروج شیها قدم

 پوزخند به

 نگاه کرد: شهاب

 بوده،نه؟ یبراتون جد یبدجور هیانگار قض_



 

1221 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

به  یممکن است کار دست او دهد. نگاه ستدیدانست اگر با یم شهاب 

 ریمس

  النا کرد و آن طرف رفت که ارسالن گفت: ِرفتن

پست زده و ربطت داده به  تیخر هیحاضرم شرط ببندم که بخاطر _

 گذشته.

زد.  یطنتی. ارسالن لبخند پر شدیچسب ابانیشهاب به آسفالت خ یپاها

 آرنجش را

 :دیداد و سمت او چرخ هیکاپوت تک به

 دفتر مشق کهنه است. هیکه واسه من مثل  یخبر ندار یزیتواز چ_

 درهم گفت: یبه طرفش برگشت و با چهره ا شهاب

 ؟یزنیحرف م یاز چ_

 و گفت: دیدست کش شیابرو یباال ارسالن

 که من برگ برنده امو باختم. ی. بدونقی.نشد رفگهینه د_

 .دی. ارسالن خنددیاو را کش ی قهیرفت و  شیپ تیباعصبان شهاب

 . یهست یکنن.انگار آدم آبرو دار ینداره،مردم نگات م تیرم نکن،خوب_



 

1222 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 یتوسط ارسالن را به خوب شیوآبرو تیبه سخره گرفتن شخص شهاب 

 حس کرد.

 به هم فشرد و عقب پرتش کرد. لب

 .یواسه گفتن ندار یزیجز زر زدن و حرف مفت زدن چ_

 انداخت: شیوباز زبان او سنگ مقابل پا برگشت

 شرط داره. یول گمیم_

 :ستادیاش را صاف کرد و ا قهیشهاب چرخ خورد. ارسالن  سر

 .گهیخواست م یبردوباخت ،هرچ ی... اونجا هرک یباز هیپنج شنبه سر_

 ؟یزی...! سر چه چشرط بندیخورد. یتکان سخت شهاب

 :ستادیا بیجلو رفت و و دست در ج ارسالن

 .یفتیتب وتاب ب نیواز ا یبد نباشه بدون دیگذشته داره که شا هیالنا _

 رسه؟ یبه تو م یچ_

 . شرطم همونه که گفتم.یفهم یاونشو بعدا م_
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فقط  شیکه خطاها یجوان یداشت برا یکی یکیگناه  یقرمز ها خط 

 ازجنس

نبود تا زمزمه  یدوره اش کرده بودند وکس نیاطیشکست. ش یبود م هیگال

 نام ی

  کوتاه ساعت وآدرس باشگاه را ِیبعد از سکوت ی. وقتاوردیب ادشیبه  خدا

هم دست شد. او حاال درست لب  دنیبا ارسالن درخند سی.ابلدیپرس

 پرتگاه

 طانیش یوعده ها دید یگرفت و م یم نییسرش را پا ی...کاش کمبود

 آن نییپا

که از دور  یکشد،نه در بهشت یانتظارش را م یودر دوزخ بدبخت دره

 نشانش

 ...دادند

*** 

 مرتب کرد و نگاهش کرد: هیرا پشت سا بالش

 ؟یاالن خوبه مامان؟ راحت_
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 سرتکان داد وتشکر کرد: هیسا 

 النا؟ یریتو چرا خونه نم_

 نگاهش کرد و آرام گفت: یکم النا

 بابا قهر کردم.با _

 زد: یجان یشد. النا لبخند ب کیبه هم نزد هیسا یابروها

 شه؟یکم خودمو لوس کنم. نم هیخواستم _

 دست او گذاشت: یآب دهانش را قورت داد و دست رو هیسا

محسن تحت فشار  ی. برو خونه. به حد کافیبمون نجایا ستیالزم ن_

 هست النا.

 گفت: یبادلخور النا

 تونم. یان.نمازش دلخورم مام_

 گرید یرا فراموش نکرده بود اما بغضش از جا یلیآن س یضربه  هنوز

 بود. لب

و با  ستادیاتاق ا یباران خورده  یواز جا برخاست. پشت پنجره  دیبرچ

 بغض
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 :گفت 

 ؟ی.باز تو به فکرشومدهیسر ن هیخونه حاج خانم و  یسه روزه اومد_

 من وبابات النا. تودخالت نکن. نیب هیزیچ هی نیا_

 چشم چیه یخودش و بچه هاش ب یپا تویزندگ ینجوریا نمیب یم یوقت_

 تشکر... یو به جا یگذاشت یداشت

 بحثو باز نکن. نیالنا ا_

 مشتش فشرد: انیبرگشت و پرده رام النا

 ؟یترس یم یچرا مامان؟ از چ_

 تلخ شد شینگاهش کرد. صدا یکم هیسا

ِِ 

 بغض گرفت و تلخ : رنگ

هم به  هیبق یخوام آرامش ظاهر یوجود نداره. نم دنیواسه ترس یزیچ_

 هم

 .بخوره
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 جلو رفت و لب تخت کنارش نشست: النا 

داده  یفکر نکن. دستمزدتو ک هیبه بق نقدریبه فکر خودت باش مامان. ا_

 که هنوز

 .یخوب باش یمصر

 داشته باشم. فقط لیکه براش دل ارمیخوب بودنو نخواستم درب یمن ادا_

گرفته  میکه تو زندگ یزیچ یخوام جا یخودمو پر کردم. نم یخالها

 شده باز

 بشه. یشماها خال یبرا

 به او داشت گفت: شهیکه هم ینم دار او زل زد وبا عشق یبه چشم ها النا

کنه  یبه حالت نم یفرق ای. دونستن وندونستن آر یبخدا تو فرشته ا_

 مامان. مگه

 که... رمیم ی.برات نمستمیدونم عاشقت ن یکه م من

 ببرتتون. خوادیالنا مادرت م_

شد. با  جیبر فرق سرش خورد و گ یپتک محکم هوایالل شد .انگار ب النا

 یناباور
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 :دیچک هیکرد. اشک سا نگاهش 

 شی. خسرو همون چند سال پتییارسالن از طرف مادرت اومده،نه دا_

 که از مرز

 شکل ممکنه مرده. نیشده، به بدتر خارج

 یشانیدست به پ هیزل زده بود که سا یحرکت مانده وبه نقطه ا یب النا

 اش گرفت

 گفت: یچارگیبا ب و

شدن  کینزد یبرا یا گهید لیارسالن دل دیهمون موقع که بابات فهم_

 به توداره،

 مادرت یپا فهمهیکنه که تازه اونجا م هشیتنب رهیاصرار ما م برخالف

 وسطه نه

االن تنها  می. مردهی. باهم صحبت کردن. کارشون به جنجال کشبرادرش

 شده.

 ی... کسفتهیرفتن تو سرش ب یبفهمه وسودا ای. اگه آر خوادیرو م شماها

 ینم
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 ای. آردیقانعتون کنه که بر تونهی... م تونهیم مینگهش داره. مر تونه 

 یبره،توهم نم

 و... شهیم یرفتن تو هم قطع. یبهش انکار کن تویوابستگ یتون

و  دیتکان خورد. انگار برق به تنش وصل شد .لرز یالنا با حالت عصب سر

 شوک

 شده عمل کرد: وارد

 .یمقابل شهابم سکوت کرد نیواسه ا_

 ... شیالنا... من تا چندروز پ_

 باحرص بلند شد وگفت: النا

چقدر کمبود تو  یدون یکنه؟ م یفکر م یدرموردت چ یدون یم_

 شیزندگ

ازش دور باشم؟ واسه اون...اون زن  یبه منم گقت نیمامان واسه هم داره؟

 که

 برادر نامردش؟ هوس

ِِ 
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 دستمال منوکرد 

شد.صورت گلگلون  یعوض م شانیشد . انگار داشت جا زیخ مین میمر

 دخترک

 و حال خرابش داشت: یاز فشار عصب نشان

 منو؟ نیالنا آروم مامان... بب_

کرد،چشم بست  یاش م یزخم یرحم یب غیکه ت یینفس ها انیم النا

 ودست

رفت و  یمقابل چشمش م یخاکستر ییرهایقلبش گذاشت. تصو یرو

 آمد. یم

دوئل با پدر برد و  یاز همان روزها که مادر، دخترکش را برا یکی انیم

 خودش

که دست  یشد. همان روز دهیرفت، به جنون کش یخوش گذران یبرا

 محرم کی

خودش را داخل حمام حبس کرد وفقط  ی. وقتدیاش را در یکودک حرمت

 غیج
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 هیدست سا ریبه خانه رفت وسه روز ز یباز گشت. وقت میتا مر دیکش 

 درتب

آمد و محسن سرش را هم از اتاق  یم ایآر ی هیگر یصدا ی. وقت سوخت

 رونیب

زن برسرش  کیخنک  ی هیکس نبود و فقط سا چیکه ه یآورد. وقت ینم

 پهن

 ختیاشک ر شیکرد واوپابه پا فیتعر شیبرا یتا آرام شود . وقت شد

 وآرامش

داد وقول داد که اجازه  ادشیاش شد وآرامش را یکه هم باز ی. زمانکرد

 ینم

 یبه او صدمه بزند ودل دخترک آرام گرفت. وباز هفته  یکس گرید دهد

 بعد که

خبر ازهمه جا النا را دست ِ  یواکسنش برد و پدر ب یرابرا ای، آر هیسا

 همسرش

 متعفن خسرو با دخترک آغاز شود و ... یتا دوباره باز سپرد
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 خدا مرگم بده. النا.._ 

چشم  دنیبلرزد . باد شیصورتش باعث شد پلک ها یرو یآب ی. خنکا

 یها

وحاج خانم لب باز کرد.اما مثل  ایدلواپس آر یو چهره  میس مر ِیخ

 رونیب یماه

کرد. باز آن  یب فقط لب زد . نفس نفس زد. قلبش کمک نماز آ افتاده

 کابوس

آرام  یبار ترفند روانشناس برا نیآمده بود.ا میبرگشته بود. باز اسم مر ها

 کردن

م دوست  ِیبار مامان مر نیوعادت کردن او بنام مادرش جواب نداد.ا ِِ

 اش یداشتن

 ،خوشیدخترک را با سهل انگار یبود که تمام کودک یبار زن نی.انبود

 و یگذران

 نهیس یتباه کرده بود. قفسه  یگریاش بخاطر مرد د یکردن زندگ رها

 اش درد
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سر او و آرام  ریدست انداخت ز ایسرش نشست. آر یباال میکرد. مر یم 

 به

 زد. صورتش

 ... چته تو؟ منو نگاه کن.یالنا... آبج_

 گفت: هیبا گر هیمردمک چشم او تکان نخورد ،سا یوقت

 کنه االن. ی. سکته مادیزنگ بزن بابات ب ایآر_

 .دیخانم دست اورا گرفت و عقبش کش حاج

. زنگ زدم یریاز حال م ی. خودت دوباره دارستین شیزیآروم مادر. چ_

 االن

 .رسهیهم م اورژانس

 کرد: یم هیگرفت ودائم گر یحال دخترک نم یب یچشم از چهره  هیسا

حاج خانم، کاش الل شده  زمیتوسرم بر یچه خاک ادیسرش ب ییبال_

 یبودم. م

 گفتم و... یم دیحساسه.نبا دونستم

 برگشت: می تلفن به دست سمت مر ِایآر
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 مامان؟ یبهش گفت یمگه چ_ 

باتلفن صحبت  عیماند و او سر رهیخ ایمرتبه ساکت شد. به آر کی هیسا

 کرد:

انگار شوکه شده  گهیدونم... مامان م ی... نمستیحالش خوب ن یبابا ال_

 و... زنگ

 دونم بخدا... یاورژانس... نم میزد

رفت. زنگ در را زدند. ِ حاج  رونیب ایلرزانش چنگ زد. آر یبه زانو هیسا

 خانم دست

را ساده از  زی. انگار داشت همه چدیرا گرفت و او تندتندنفس کش هیسا

 یدست م

شد. النا شده بود  یم شیزخم هابر  یداشت نمک شیها ی... دلخوشداد

 تنها سپر

عمر  کیخواست بعد از ی... باالخره کم آورد... مدهیچیپ یقصه  نیا یبال

 یدور

 کند که آمدن محسن وگفتن یخودش باشدو زندگ یبرا یکم یودلواپس
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 رابه هم زد... زیهمه چ میبازگشت مر قتیحق 

 شتریمراقبت ب یدادند برا حیشد و ترج قیبه النا تزر یآرام بخش یوقت

 حداقل

 شیدست ها انیانتقالش دهند،سرش م مارستانیوچهارساعت به ب ستیب

 معلق

دور شده بود... نگاه  یآرزو کی هیسا یبرا یخوش زندگ یرو دنی. دشد

 دلخور

گرفت وبلند شد.  واریکرد،دست به د ینیچهره اش سنگ یکه رو محسن

 شیپاها

 رفت... یم دیهنوز با یخسته بود ول ریمس یادامه  یبرا یادیز

*** 

آقاجون صدبار به من زنگ زده.تلفن  راز؟یش یبر یخواست یمگه نم_

 خونه

 ... یکال... عمه اتم که دهنمونو صاف کرده تنها نر سوخت
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ومنگ  جیچندروز گ نیبود. درا رهیهم چنان درسکوت به روبرو خ شهاب 

 فقط دور

کردو اکثر کارها را به  ینم تی. در شرکت درست فعالدیچرخ یم خودش

 ریام

توانست بخوابد. به شدت  یبود.شبها نم یکرده بوپ. خسته وعصب محول

 ذهنش

کرد.  رییتغ زهایچ یلیبود که النا آمد ورفت وخ یساعت کیر همان  ِیدرگ

 شهاب

 یاو کم یمات شدن دوباره  نیا دنیبا د ری شهاب قبل نبود. ام ِگرید هم

 جلو خم

 دیزد که پلک ِ شهاب پر زیم یرو یدفعه ضربه ا کیونگاهش کرد.  شد

 ونگاهش

 دستش را در هوا تکان داد: ری.امکرد

 ؟ی مرد حساب ِییکجا_

 تکان داد: یسر شهاب
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 بگو. ه؟یچ_ 

 ؟یشد یجور نیتوبگو... چتون شده باالنا که ا_

 و سردرگم گفت: آرام

ترسم  یم یوسط هست که حت نیا ییزایچ هی یدونم ول یخودمم نم_

 در

 بپرسم. موردش

 درمورد الناس؟_

 عقب نشست: ریسرتکان داد وام شهاب

 بدونه. دیبپرس. شا وایخب از ش_

 به او سرتکان داد: یطوالن یبا نگاه شهاب

 باخبر باشه. یزیکنم اونم از چ ی.فکر نمستیالزم ن_

 آخه؟ شهیکه نم یاومد به هم زد ورفت؟ الک_

 کالفه گفت: شهاب
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 جیسردرگم وگ یسوال وجواب نکن. به حد کاف نقدریتورو خدا ا ریام_ 

 هستم.

 ؟ یبر یخوایمگه نم گمیخب. امروز چهارشنبه است.م یلیخ_

 گرفتم. طیبل روزی. دگردمیوبرم رمیروز م هی. با پرواز رمیجمعه م_

 ه؟یچه رفت وآمد نیا_

 .نجاستیبمونم. دلم ا شتریتونم ب ینم_

 .امیباهات ب خواستمیمنم م_

 گفت: یخسته ا یبلند شد و باصدا شهاب

 برو. وایکن باش یزی. بعدا برنامه رستیالزم ن_

 ؟یدونستیتهرانه.م ییدا_

 :دیشد و برگشت. باتعجب پرس کیشهاب به هم نزد یابروها

 باز چرا؟_

 شانه باال انداخت: لیریام
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 کاریاومده. حاال چ یاومده ول یاز ک ستیمامان به من گفت.معلوم ن_ 

 داره،اله

 .واعلم

از شهاب  یکوتاه یداخل آمد. عذرخواه وایبه در اتاق خورد وش یا ضربه

 کرد و

 بلند شد و گفت: لی ریبرود. ام رونیخواست ب ریام از

 .امیبرو االن م_

 ادامه داد: لی ریرفت،ام رونیکه ب وایش

. رفتار آقاجون یو آرامش دار ستیهم اونجا ن یی.دایراحت تر یاالن بر_

 بعد از

روز  هیعوض شده شهاب. برو حداقل  یلیشدن مادرجون خ ضیمر

 بمون.بازم

 .یدون یم خودت

 اسم النا به آن سمت رفت اما بازهم  ِدنید الیزنگ خورد و به خ تلفنش

 یخبر
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با  لیری. امکردیم یو نامبارک ارسالن دهن کج بهیغر ی. شماره نبود 

 یکنجکاو

 توجه به حضور او جواب داد: یکرد.شهاب ب نگاهش

 شده؟ یزیچ_

 قرارمون واسه فردا سرجاشه؟_

 ارسالن واال ... یریآره. بپا به مضحکه ام نگ_

.شهاب ستادیگرد شد و جلو رفت.مقابل شهاب بااخم ا لی ریام یها چشم

 چشم

 ورو برگرداند. ارسالن باخنده گفت: بست

سختشه. توکه جز دونستن  یچیوق شیبرد ، ر یمرده وقولش. هرک_

 قتیحق

 .نه؟یخواینم یزیچ

 کن. نی. فقط خوب تمریفهم یاونشو همون موقع م_

که آدرسشو برات  یباغ ایباشگاه ب ی. فقط به جاقیراحت رف التیخ_

 .فرستمیم
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 ...تولواسونه 

 کنه؟ یم یچه فرق_

که آدرستو بهش دادم بخاطر تخلفات  ی. باشگاههینیشب نش نجایا_

 پلمپ شده.

 .ایتنها هم ن یخواست

 کرد وبا تمسخر افزود: یمکث

خورت  زیچ دی،شایندار ،اعصابمیپیواال خوش ت یاریالنارو هم ب یتونیم_

 کردن.

 فقط آدرسو بفرست._

 .فردا.هفت اونجا باش.نمتیب یپس م_

 یعصب لیریپرت کرد.ام زیم یرا رو یتماس را قطع کرد وگوش شهاب

 جلو رفت

 :وگفت

خودتو  ای یخر شد یجد یشهاب؟ جد یکارداریچ کهیمرد نیتوباا_

 به یزد
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 ت؟یخر 

 .دمیم حی. بعد واست توضیدون یهست نم ییزایچ هی_

 بگو! نویا ؟یکنیم کاریچ یدار_

 یکفر رینشست. ام زیبه طرفش انداخت وپشت م ینگاه میفقط ن شهاب

 به

 یاش را چرخاند.به طرفش خم شد و باصدا یرفت وصندل طرفش

 بلندگفت:

 عوضیآمارش و چطور درآوردم؟  یدونیم ؟یدار کاریچ یعوض نیباا_

 دست

 یگذاشت یبازه دوال،سه ال از پشت بسته. چشرط بندنزول خوار و  یهرچ

 وسط که

 کنه؟ ینم ولت

 گفت: شیبه چشم ها رهیخ شهاب

 ...مویفکرکن زندگ_

 اش را عقب هل داد: یصندل تیبا عصبان لی ریام
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 بدبخت؟ رهیوسط دا شیختیر ینجوریکه ا یبه کجات گرفت تویزندگ_ 

 زد وبلند شد: زیم یرو شهاب

 .ستی... به تو مربوط نری. امستیبه تو مربوط ن_

 رونیمانعش شوداز شرکت ب ریام نکهیوکتش رابرداشت و قبل ازا یگوش

 رفت.

 وباحرص گفت: دیمشت کف دستش کوب ریام

 ...یشده. روان یروان_

رفت  ریبود،بعد از رفتن شهاب به طرف ام ستادهیا زشیکه پشت م وایش

 و گفت:

 ر؟یام دیفهم_

 کالفه سمت اتاقش رفت: لی ریام

 کال نفهمه بابا.ولش کن تاشب به حسابش برسم._

 و سر برگرداند: ستادیوارد اتاقش شود ، ا نکهیازا قبل

 وا؟یش دیو فهم یچ_
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 رو... یبدشدن حال ال_ 

  چفت هم شد: ِلیریام یابروها

 چش شده مگه؟النا؟ _

 گفت: یبانگران وایش

. مارستانهیجواب داد و گفت ب ایآر لشیدونم.زنگ زدم به موبا یمنم نم_

 درست

 شده؟ یدونم چ ینم

 مکث گفت: یبالحظه ا لی ریام

 .نمیبب میبردار بر لتویوسا_

 کجا؟_

 !یفهم ی. بعد مایتوب_

از همکارانش  یکیرا برداشت.  فشیک عیسر وایزودتر راه افتاد. ش خودش

 راصدا

 نی. عمال شرکت با شل گرفتن شهاب به حال خودش رها شده بود. ا زد

 نیاول
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 او به خودش بود... ضرر 

*** 

اش را پشت گوش  ختهیدرهم ر یکرد و موها زانیرا ازتخت آو شیپاها

 هیزد. سا

 گذاشت و گفت: زیم یسوپ را رو ظرف

دونستم که  یتو وبدشدن حالم نم دنیالنا من تاچند روز قبل ازد_

 مادرت...

 .ستیاون مادر من ن_

 یشد. النا چشم بست و دست رو هی النا ، باعث سکوت سا ِیتهاجم لحن

 صورتش

 .گذاشت

 ...یعنیخواستم...  ینم دی... ببخشدیببخش_

خودم.  یرفتم دنبال زندگ ینم طیدونستم تواون شرا یالنا من اگه م_

 حالم
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سروته  یب یشهاب، روزا یناگهان داشدنیمحسن، پ نبود. برخورد خوب 

 وپر

... همه وهمه باعث شد درست تشیو هو می... ِ بعدم که اسم مراسترسم

 نتونم

 از دستم در رفت. تمیکنم. افسار عقل و درا رفتار

 شهابو؟ یحت ؟یکرد میبرگشتنه اسم مر یهمه امونو قربان_

عمر خواب بودن  هیکه  یدون یدارم النا. نم یمن چه حس یدون یتو نم_

 یعنی

که نتونه  یمادر یدون ینم ؟یچ یعنی یتیهو یو ب یعمر کور هی! یچ

 بچه اشو

کشم.  ینم گهیمنو متهم نکن قربونت برم. چون د ؟یچ یعنیکنه  بغل

 تونم ینم

 ستمیشهاب با یروبرو میگناه یاثبات ب یعمر برا هیکنم حاال  تحمل

 حیوتوض
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 ی. فرصت مخوامی. طاقت مخوامیتونم . نفس م ی. حداقل االن نمبدم 

 خوام. االن

 .شهیم دهیدو طرف قلبم داره کش از

 النا جلوتر رفت وادامه داد: باسکوت

درموردش  یاما بذار بهتر که شد زمیدونم بهت سخت گذشته عز یم_

 یحرف م

 .باشه؟میزن

بلند شد و  عینشست که النا سر شیمقابل پا هیشد. سا رهیبه روبرو خ النا

 عقب

 اش گرفت. یشانیچشم بست و دست به پ هی. سارفت

 با من؟ زم؟یعز یقهر کرد یبا چ_

 . آرام گفت: اوردیافتاده اش را باال ن نیینگاه پا النا

 جون. نه من! من بزرگ شدم. هی قهر مال بچه هاس سا ِ_

 ی.جلو رفت . اورا به سمت خود برگرداند. دستش رودیلرز هیسا قلب

 او تاصورت 
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 یدوباره آن چشم ها یچانه اش سر خورد و سرش را باال آورد. وقت ریز 

 معصوم

. سر خم کرد و اسم دخترجوان رازمزمه دیدلش لرز د،یگذشته را د یسالها

 کرد.

معصومانه، درست  یو با لحن دیلبش را به دندان گرفت . اشکش چک النا

 مثل

 پناه برد، آرام گفت: هیکه به آغوش سا یروز همان

 ؟یمگه قرار نشد تو مامانم باش_

 اورا لب مبل نشاند و خودش هم کنارش نشست و سر اورا در آغوش هیسا

 :گرفت

نفسم  دیدون ی. مزمیعشقمو گذاشتم پاتون عز یهمه  یدونیتو که م_

 .دیشد

 ...اریمامان. توروخدا ن اریاسم اونو ن گهیپس د_

 داد: رونیونفس پر حسرتش را ب دیاو کش یدست به موها هیسا

 ینم یحرف گهیمن د ی، اگه آرومتر یراحت تر ینطوریباشه، اگه توا_
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 بفهمه. یزیچ اهمیآر ذارمی.نمزنم 

 سربلند کرد و گفت: النا

 اگه بدونه اون... ِ اون زن ... شهیم وونهیبفهمه . بخدا د دمینبا ایآر_

 النا..._

 چشم بست و دست او رافشرد: النا

 کی یکه حت ایآورد. آر اینکرد. فقط منو به دن یوقت برام مادر چیه_

 بارم

کرد  رپالهشونیکه ز ییدنبال دونه ها ؟ی.حاال اومده دنبال چدشیند

 یوگفت ب

گل کردنه ما افتاده. اون  ادیکنه و یداسش درو نم گهیحاال د ارزشن؟

 یاصال برا

 دروغه بزرگه. هیوجود نداره.  ما

 نگاه کرد و گفت: هیسا به

 میخواست یم ی. از محبت چیدیفقط همون اسمه که تو اونم بهم بخش_

 که تو
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 یتونه مادر ی... نبوده... نمستیاون مادره! ن یکه بگ ؟یکرده باش یکوتاه 

 کنه.

 و گفت: دیدرد گرفت. دست به صورت او کش هیسا قلب

 ذره استراحت کن . هی. حاال یتو بخوا یگفتم که .هرچ_

 بلند شد ،دستش را گرفت: هینگاهش کرد. تا سا النا

 دوباره؟ یمامان نر_

 زد: یلبخند کمرنگ هیسا

رها کردم.  لمویذره اتاقو جمع وجور کنم.وسا هی رمی. مزدلمینه عز_

 کن یتوسع

 . یکم بخواب هی

 :دیراد ایرفت وهمزمان آر رونیاز اتاق ب هیچشم گفت. سا النا

 النا خوابه مامان؟_

 شده؟ ی. چهدیدراز کش_

نداره، مدام  یکه کار وزندگ وامیدست من مونده.ش شی. گوش یچیه_

 زنگ
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 .ستیبوده وحالش خوش ن مارستانیوکارش داره.آخر گفتم ب زنهیم 

 ؟یری. خودت کجا مدمیمن بهش م زیروم شوبذاریگوش_

 .امیکم اعصابم خورده . زود م هی.زنمیدور م هی_

 نخور. رونیشام ب_

 :دیبالبخند خم شد و صورت او رابوس ایآر

 ؟یخواینم یزیچشم مامان خانم.چ_

سوخت، دست به  یکه درست وسط احساس و حسرت م یبا قلب هیسا

 صورت او

کرد و رفت. همزمان با  یبلند خداحافظ یباصدا اینه گفت. آر دویکش

 رفتنش

گرفت و  یبه سمت اتاق رفت. محسن داخل اتاق کارش بود. نفس هیسا

 چمدانش

 جو متشنج شود. اما ماندن کنار نیازا شتریخواست ب یبرداشت. نم را

 یرارو شیو لباس ها دیچمدانش را کش پیراحت نبود. ز گریمحسن،د

 تخت
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آرام در سر بلند کرد. محسن داخل آمد و در رابست.  ی. با صداگذاشت 

 هیسا

فت و تفاوت باشد.محسن جلو ر یب یکرد کم یرا گرفت.سع نگاهش

 کنارش لب

 نشست: تخت

 .میحرف بزن دیبا_

توقف کرد اما باز به کارش ادامه داد. محسن خم  یلحظه ا هیسا دست

 شد و

 صورت او گذاشت: یرو دست

 اون روز تند رفتم و..._

 و دست محسن افتاد: ستادیا هیسا

برام ارزش  گهیکه د یا یاگه اومدم بخاطر بچه هاست محسن، نه زندگ_

 نداره.

از آلمان  یام که وقت یچند سالو فراموش کن. فکر کن همون پرستار نیا

 یاومد
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بلد  یکه فقط بچه دار ریشد. همون زن ساده و گوشه گ یمعرف بهتون 

 بود. فکر

 .میسالها گذشت نیا یازرو کن

 و گفت: ستادیمقابلش ا محسن

 و ... ی. چون زنمشهینم گهیشه. د ینم_

به  مویبچه ها همسرت شدم، اسم مر نیبودن کنار ا یروز به بهونه  هی_

 خاطر

بود که خودت  یباشه. قرار نیشدن النا قبول کردم. قرار شد هم آروم

 نییتع

من  ییتنها یتو اتاقت و در رو رو ی. خودت از همون شب اول رفتیکرد

 ، یبست

 .رنیها سروسامون بگ چهیهستم تا  نجای.امیبذار سر همون قرار بمون پس

 ... بعدش

 سراغ پسرت؟ یریم مبعدش ه_

 سوخت: هیسا یپشت پلکها یآن به
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 یبعد از س گهیکم نداره. د یزیچ شیبه من نداره. تو زندگ یازیشهاب ن_ 

 سال

بهش فکر  یباعث ش یتون یاما تو هم نم ستیونبود من براش مهم ن بود

 نکنم.

 با حرص گفت: محسن

 که حاال... رمیعشق مرده اتو بگ ادیسال  ستیمگه تونستم بعد ازب_

 ی،همونجوریکن نیبه گذشته واحساس من توه یمحسن... حق ندار_

 که تاحاال

 بشه. نیتو تلخ تر بوده. پس نذار بدتر ازا یگذشته  اوردمیروت ن به

 محسن باز شد: ی چهره

چون اون موقع  میمر نمیپسره رو دور وبر النا نب نیاما ا ستین یحرف_

 گهید

 کنم. یخودمم نم یزندگ مراعات

 النا دوسش داره._

 غلط کرده._
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نگاهش کرد. محسن چشم در چشم او  رتیباز شد وبا ح میمر یابروها 

 گفت:

اون  ی هی. سایمن یتوخونه  یتا وقت یدل به دلشون بد یحق ندار_

 پسره از ده

 .یالنا رد شه تومقصر یفرسخ

 به اتاق انداخت: یبه او کرد و نگاه پشت

 یلیبچه ها هم خ یات... زندگ دهیخاطرات پوسبمونه واسه تو و  نجامیا_

 زود

 ی. اجباریراه رفتنو بلد ی. تو هم هر وقت خسته شدرهیگ یسامون م سرو

 به

 .ستیوموندنت ن بودن

 :دیکرد و سرش چرخ مکث

 ... یزنه من یفقط اسم اون پسر و نشنوم تا وقت_

تخت  یسست شده رو ییبا دست وپا هی. سادیودر رابه هم کوب رفت

 نشست و به
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 هیبودوانگارتنها مقصر هم فقط سا دهیچیبه هم پ زیماند. همه چ رهیخ در 

 یرا م

 ...شناختند

 کیساده وارد شد. بعنوان  یزندگ نیبالش گذاشت. به ا یرا رو صورتش

 زهایچ یلیشکست خورده. اما حاال خ یشد همسر مرد تایکه نها یپرستار

 رییتغ

قول وقرارشان گذاشت  یکه محسن پارو یبود . درست ازهمان شب کرده

 و خسته

وادارش  یاجبار یهم آغوش کیالکل به  ریوتحت تاث یعصب یفشارها از

 کرد و

تالششان شد  تیشوند اما نها کیکردند به هم نزد یبرگشت. سع ورق

 کی

 که حاال نقابش کنار رقته بود... یظاهر یخوشبخت

*** 

 :دیپرس یکرد و با نگران یاحوال پرس هیبا سا وایش
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 هو؟یشده  ینجوریچرا ا_ 

 لبخند زد: هیسا

کم استراحت کنه .  هی دیشد. با تیتحت فشار بود. اذ یلیمدت خ هی_

 بهتر شده.

 :دیکش یقینفس عم وایش

 داره؟یخب خداروشکر. االن ب_

 شه. داریبهتره ب گهیخواب بود اما د_

 کنم. با اجازه اتون. یپس خودم صداش م_

کنار  زیم یرا رو فشیک وایاش کرد. ش ییبه اتاق راهنما یبا مهربان هیسا

 تخت او

او انداخت  ی دهیرنگ پر یبه چهره  ی. لب تخت نشست. نگاه گذاشت

 وسر تکان

و تلفن  دیکش یقی. نفس عمدیراد ریام ی، شماره  لشیموبا دنی. با لرزداد

 را

 داد. جواب
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 بوده. یشوک عصب گهی. مامانش مستیحالش خوب ن ریام_ 

 ؟یبهش نگفت یعنی_

 ترسم دوباره حالش بدشه. سابقه داره. یم_

 شیگوش شیساعت پ هی. شهاب از یگیم یبلند تر حرف بزن بشنوم چ_

 خاموشه.

 .ستیهم ن خونه

 خب النا..._

 لبخند زد و گفت: یباز شدن چشم النا و برگشتن سرش فور با

 .زنمی.من بعدا تلفن مریشد ام داریالنا ب_

به  یگذاشته باشه شهاب ول اهیس ستیمنو تول دیبهش بگو. شا وایش_

 یشماره 

 جواب بده. النا

 باشه. خداحافظ._

 داد: هیو به تاج تخت تک دیرا قطع کرد. النا خودش را باال کش یگوش
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 وا؟یش یاومد یک ِ_ 

 :دیدست او را گرفت و صورتش را بوس وایش

 هو؟ی یشد یکنم.چ دارتیتاز اومدم.گفتم صحبتم تموم شه بعدش ب_

 سر باال انداخت: النا

 .یاومد ی. خوب کردستیمهم ن_

 بمونم. شتیتا نصف شبم پ خوامیتازه م_

 لبخند زد: النا

 م؟یکه امتحان داشت ییمثل شبا_

 درآوردن مانتو ی. بلند شد و بدیخند وایش

ِِ 

 گفت: شیدرحال  تعارف

 خوندم. یسرم درس م ریچقدرم من خ_

 جلوتر رفت و دوباره کنارش نشست: وایمحو شدن ِ لبخند النا ، ش با

 شد؟ یدانشگاه چ_
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تونم ادامه  ی. فعال نمرمیبگ یبرم مرخص دی. باوایوقته نرفتم ش یلیخ_ 

 بدم.

 نگاهش کرد: یبا ناراحت وایش

 آخه چرا؟_

 نیکرد . ا یاش گرفت. سرش درد م یشانیسر تکان داد ودست به پ النا

 دوروز

کرد اما  یکم رنگ م یلحظات یبخش ها فقط صورت مساله را برا آرام

 قتیحق

 یاش را دچار تشنج م یزندگ یکه گاه یتلخ ودوره ا یبود که روزها نیا

 کرد،

دانست که  ی. خوب مختیآمد به هم ر میبود. هر زمان اسم مر برگشته

 هیسا

 از دوشش یاما انگار در توانش نبود تا بتواند بار ستیاز او درعذاب ن کمتر

 . خودش هم خسته بود.بردارد
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 ییرایپذ لیوسا هینزد . سا یحرف گرید وای، ش هیسکوت النا و آمدن سا با 

 را

گذاشت وخواست  زیم یرا رو شی. ظرف داروهادی.حال النا را پرسگذاشت

 برود

 النا گفت: که

که با دکتر وارسته هم حرف زدم ،گفتم  روزیخورم مامان. د یدارو نم_

 ینم

 .خورم

 یتلفنش گرم بود. النا معنا یکرد که سرش به گوش وایبه ش ینگاه هیسا

 نگاه او

 آرام گفت: هیانداخت. سا ریو سربه ز دیفهم را

 . یآروم باش نکهیخانم دکترم گفت که موقته. فقط واسه ا_

به دارو نداشتم، االنم ندارم مامان. تو  یازیسال ن ستیکه ب یهمونجور_

 یباش

 .بسه
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با خنده نگاهشان  وای. شدیو سرش را بوس دیدست به صورت او کش هیسا 

 کرد:

کنه. حاال مامان من باشه،  یلوست م یلیخوش به حالت النا. مامانت خ_

 گهیم

 کوفت بخور. یبخور،نخواست یخواست

 قفل شد و لبخند زد: هیسا یالنادر نگاه پرمعنا نگاه

 شه؟یم دایمن عشقه، مگه نمونه اش پ میمامان مر_

 برمنکرش لعنت..._

تن خودش  یپاره  یبرا ایکه دن ی. مادر...! اسمدیترک یداشت م هیسا قلب

 کم

رسوب ماند و کم کم داشت  کیکه درته قلبش مثل  ی. حسگذاشت

 به لیتبد

حفظ ظاهر لبخند زد.  یعمرش را بشکند. برا ی شهیتا ش شدیم یسنگ

 که یلبخند
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 نی. اردیچشمانش را بگ یسیگرما بود تا مقابل خ کی، مثل  دید النا 

 روزها همه

 یعمر بود و دخترک نم کیهم  دیاو سراب بود. شا یلبخند ها ی

 دانست...

 سراغ کارام. رمیم د،منیشما راحت باش_

 گفت: یبا دلواپس النا

 کار نکن. نقدریمامان. ا یتو تازه سرپا شد_

 کنار دل شما دوتا و از دل دل کردن حرف بزنم؟ نمیپس بش_

 یبار لبخندش فقط بو نی. ادیالنا د یرا درچشم ها رتیوح حوض به

 یحسرت نم

 . سر تکان داد و دوباره گفت:داد

 .دیصدام کن دیخواست یزیمن فعال برم. چ_

 یگوشه  یسر خورده  یر همان قطره  ِیتشکر کرد اما دل النا گ وایش

 چشم او
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اش باعث  یداده بود. تناقض درون ستی. عقلش ازدی. قلبش تندتند مبود 

 شد از

زد که  یدست وپا م ریآمدها و تقد شیافکار و پ انیغافل شود. م ایدن

 آرام وایش

 گونه اش زد: یرو

 ؟یی. کجایبا توام ال_

 به او نگاه کرد و چندبار پلک زد: النا

 هان؟_

بهش  یزیمامانت چه بودار حرف زد. از شهاب چ گمیهان وکوفت؟ م_

 ؟یگفت

 خواست دنبال  ِیباد داغ به سمت النا هجوم برد.دلش م کی هیشب یحس

 میمر

لب زمزمه  ریومنظورش را بپرسد اما نشد. فقط اسم شهاب را ز بدود

 وایکرد.ش

 را بلند کرد وگفت: شیها دست
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 !یکه از دست رفت ی. عاقلمون تو بودیهم شد وونهیخداروشکر که د_ 

 نگاه کرد و گفت: وایبه ش النا

 ؟یازش خبر دار_

 ؟شهاب؟یک_

 فوت کرد وگفت: رونینفسش را ب وایسر تکان داد.ش النا

 زنه،دعواشونیتا باهاش حرف م رمیشده که نگو. ام یا یقات هیآره بابا. _

 .شهیم

 .ستیازش ن یخبر چیه گهیود رونیاز شرکت زد ب امروزم

 محتاط افزود: یکرد و با لحن مکث

 بهی. عجدیدیهم ند یلیرو خ گهیشما که همد هو؟یافتاد  نتونیب یاتفاق_

 آخه!

 نگفت بهت؟ لیریرفتم خونه ش . ام_

هم باال برد  یرا کم شیکه صدا یجانیگرد شد و با ه وایش یها چشم

 گفت:

 ؟یرفت ینه!ک_
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 او زد و با اخم گفت: یپا یرو النا 

 بابا. بابام خونه است. سیه_

 گفت: جانیجلوتر رفت و با ه وایش

 بهم نگفته. شعوریر ب ِیام نیشد مگه؟ ا ی. چدیخب ببخش_

 خبر نداره. چون من رفتم شهاب تنها بود. دیشا_

 النا.آخرشو بگو... یبترک_

 تموم شد. نمونیب یهمه چ_

 شوکه گفت: وایش

 هان؟_

 شتریتونم ب یو مخالفت کرد. منم ... منم نم دیگفتم تموم شد. بابام فهم_

 اصرار

 خب... یعنی. کنم

بابات چرا مخالفه؟ مگه چشه؟ از اون ارسالنه . یال یگیچرا چرت وپرت م_

 هفت
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 کمتره؟ خط 

 انداخت: نییسرش را پا النا

 مخالفه. نیبار ازدواج کرده. واسه هم هیشهاب _

دوساعت  ذاشتنیحروم شده. نم یسال ازعمرش الک هی؟  یچه ازدواج_

 تنها

 خوف کردم. دمی. واال من عموشو دباشن

 آرام گفت: النا

 عمو آرشش؟_

 اطالعات او گفت: اتییاعتنا به جز یب وایش

که نگو. ما اون روز تو شرکت  هیو بدداخالق یآدم از خود راض هیآره ببا. _

 یرو

ماکرد  یکه اومدن صدجور متلک حواله  ینامزد ی. برا میدیود خوشش

 خب یول

 ییدا نیبهتر از ا یلیخ یعنیخوبن.  ریومامانه خوده ام خانواده

 .شنیازخودراض
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 یرفت. اگر ازذشهاب نم یچشم ا لنا رژه م یجلو اریاخت یب هیسا خاظرا 

 گذشت

 ریرا از مقابل ت هینبود که سا یارس گریشد.د یآن زجرها تازه م تمام

 یخودخواه

 یآرامش ظاهر یعشق بهم خورد.حت نیبا ا زیکنار بکشد. همه ج ها

 ....هیسا

 گذاشت ودوباره گفت: یگرید زیچ یسکوت او را پا وایش

 ...،پسیوخودتو براش لوس کن یو بهونه بتراش لیدل یخوب بلدتو که _

 حرف او گفت: انیم النا

. یدیشن نویازم گرفت بگو ازمن ا ی. اگرم شهاب سراغوایش شهینم گهید_

 بذار

 .شیکنده شه و بره دنبال زندگ دلش

 ؟یآخه چرا؟ توکه دوسش داشت_

 با بغض گفت: النا

 .ستیقسمت ن یهنوزم دارم ول_
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کم با بابات حرف  هیارزش نداره  یعنی. یدور ال زیبر فویاراج نیواقسمت _ 

 یبزن

 ؟یکن شیراض و

 نه!_

زده نگاهش کرد.النا اشکش را با نوک انگشتش  رتیبند آمد. ح وایش زبان

 گرفت.

با آن همه  یند،وقتینب یرو برگرداند تا بغض واشکش راکس هیسا یوقت

 نیتوه

بود  نیتوانست بکند،ا یکه م یماند، حداقل کار شانیو پا ستادیا پدرش

 که با

 یتر شدن حالش را بدتر نکند... حداقل عذاب ها کیشهاب ونزد دنید

 یگذشته ا

دانست چطور رفته  یبود که هنوز نم ی ه تنها حالوتش بودن ارس ِک

 است را با
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سکوت چقدر درست است  نیدانست ا یکرد. نم یتلخ نم یخودکش اتهام 

 اما

کند شهاب است. اسم  یتواند کمک یکه نم یبود به تنها کس نمظمئ

 شهاب که

 یم گاهیگاه وب یگذشت ، آرامشش را بغض ها یقلبش م یفرسخ ازده

 گرفت.

 نبود.ذهنش فقط به دور شدن قد داد و بس! یا چاره

*** 

کتاب ِ  کیزد و درست مثل  یبود. فقط ورق م شیدست ها انیم یکتاب

 مصور

 یزبان نا آشنا مقابلش بود که از آن سر در نم کیکرد. انگار  یم تماشا

 آورد اما

ورق خوردن  یصدا نیدورش، هم ییتنها ی لهیپ یشکننده  نیبهتر

 کتاب بود.
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گذاشت . ساعت از دو گذشته بود  زیم یخسته شد و کتاب را رو عاقبت 

 وخواب به

 یصرار ما وایآمد. اگر رفتار سرد پدرش نبود؛ قطعا به ش ینم چشمش

 نیکرد؛ ا

 ریام یخسته کننده وتلخ را کنارش بماند تا راحت تر بگذرد ؛ اما وقت شب

 لی

 شهیمثل هم گریداد آنها بروند. انگار بابا محسن هم د حیآمد، ترج دنبالش

 نبود.

برگشت برخالف  ایآر یوقت یسرد وخشک وخشن بود. حت رفتارش

 که شهیهم

زبانش  رینشاند تا ازز یداد و دوستانه او را کنار خود م یکوتاه م یتذکر

 بکشد

را نکرد. حرف اولشان به دوم  زیچ چیبار مراعات ه نیکجا رفته؟ ا که

 ده،باینرس
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 هیو با اشاره والتماس نگاه سا ستادیفقط عقب ا ایکه پدرش زد ، آر یداد 

 عذر

مش را هم تمام خش تیکرد وبه اتاق پناه برد. درنها یزورک یخواه

 به یباتشر

غلط اوست. در آن لحظه النا به داخل  تیترب ی جهیکرد که نت یخال هیسا

 اتاق

نتواند تحمل  ستدیاگر با دیترس ی. مدیو در رامحکم به هم کوب برگشت

 کند

بفهمد واال  یزیچ ایدوست نداشت آر هیکه سا فی. حدیرا بگو زیچ وهمه

 تابه حال

شد.  یبلند م شینادرست پدرش ، صدا یرفتارها نیبخاطر ا هزارباران

 زد . یغلت

را برداشت  لشیرا بغل زد. موبا شیپهلو درخود جمع شد و دست ها یرو

 و
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 یشهاب ثابت ماند. بغضش گرفت. داخل گالر یشماره  یرو نگاهش 

 رفت. تنها

اش بود. لبخند  یکه باهم داخل آن رستوران بودند هنوز در گوش یعکس

 یتلخ

صفحه  ی. انگشت شصتش را رودیرا بوس ریرا باال گرفت و تصو ی. گوشزد

 . دیکش

 شیکوتاه مدت برا یارتباط  نیکه ازا یزیاما تنها چ دیکش یم خجالت

 ماند یباق

توانست  یاشتباه بود و نم نکهیگرم بود. باا یالتهاب و بوسه  همان

 کند هشیتوج

خاطرات را لذت  ریگشت.شر وخ یخاطره ها به حس آدم ها برم تیهو اما

 لحظه

 یم ییوتنها یکه بعدها همراه وهمدم لحظات خال یساخت و مرور یم

 شد.
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 یو تکرار روز وشب است. حس یباشد تمام خاطرات ، روزمرگ نیرازایغ 

 از بیعج

به گناه وشرم وعشق ولذت بود. همه  ختهیکه آم یلحظه گرفت. حس آن

 باهم زیچ

 بود...ن هیوقت پسر سا چی... فقط کاش شهاب ه

 ؟یداریهنوز ب_

آف صفحه را  یدکمه  عیکه به درخورد ،سر یوتقه ا هیآرام سا یصدا با

 زد

داد اما  یآزارش م یکم شیرفت.چشمها شیدرنور آباژور پ هی.ساوبرگشت

 چیه

 دیخواب ِ او راد یکامال باز وب یچشمها یاستفاده نکرد. وقت نکیاز ع وقت

، 

 یروشن چهره  هیتر رفت و لب تخت نشست. در نور آباژور و سا کینزد

 به ظاهر
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حرف دست  یشد. ب یکه تلخ وسخت سپر دیرا د یآرام النا، گذشته ا  

 دخترک را

 گذاشت: هیدست سا یداد و دست رو هیتخت تک ی. النا به باالگرفت

 مامانم؟ یدیچرا نخواب_

 گفت: یبا مهربان هیسا

 .دارهیب دمیخش خش اومد،فهم یفرشته کوچولو صدا هیاز اتاق _

نکرد.  رییتغ طیشرا نیوذاتش در بدتر هی. سادیکش یریآه نفس گ النا

 وقت چیه

. هنوز هم دیو آشوب را ند یاریهمه بدب نیاز ا یچشمش خستگ در

 مقابلش

چهارساله را داشت. دو دست او را محکم فشار داد و  یحس همان النا ِِ

 خواهش

 :کرد

 مو بذارم روپات؟سر_
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وتشکر  دیاو را بوس ی. النا ابتدا گونه دیتخت کش یخودش را باال هیسا 

 کرد. بعد

 گریدستش را محکم گرفت. دست د کیاو گذاشت و یپا یرا رو سرش

 هیسا

 صورتش کنار زد وگفت: یاو را از رو یموها

 .زمیعز یدونه از قرصاتو بخور،بذار راحت بخواب هی_

 یاحساس خال ء وکمبود م خورمیاون داروها رو م یتونم مامان.وقت ینم_

 کنم.

دونم که  یذارم. م یکنم،خودمم که سرخودم کاله م یاش حس م همه

 با

 .شهیدرست نم یزیچ دنیخواب

 برات قصه بگم؟ یخوا یم_

 سربلند کرد و آرام گفت: النا

 ؟یدفتر آب ی هیبق_

 ؟ یبدون یدوست دار_
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 مامان. یش تیخوام اذ ینم_ 

 و گفت: دیدست به صورت النا کش هیسا

کنم.  فیشهاب تعر یوقت من فرصت نکنم برا چیه دیگم ،شا یبرات م_

 تو...

 حرف او آرام گفت: انیم النا

بعدا بفهمه خواهرشم  نکهیمامان. مگه ا ستین یزیمن واون چ نیب گهید_

 و...

 سیصورت او انداخت و همزمان صورت النا از اشک خ ریدست ز هیسا

 شد:

 کردن ی. راضزمیعز دیادامه دادن ندار یبرا یمانع چیالنا... تو وشهاب ه_

 .دمی.بهت قول مستیهم سخت ن محسن

 خودش فشرد و آرام گفت: یدست او را به گونه  النا

داشتم که بهش  یشدم، چه توقع جینسبت تو وشهاب گ نیمن ب یوقت_

 و یبگ

 برخورد کنه؟ یمنطق
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 گفت: یریو آه نفس گ نیسنگ یا نهیبا س هیسا 

وقت  چیرو حس کرده، ه یشهاب فقط دوسال عشق من و آغوش مادر_

 دیشا

 تورو بهم نداشته باشه. حس

 مامان؟ پسرته! شهیمگه م_

 ؟یازش ناراحت نقدریپس چرا ا ،یمیتو هم دختر مر_

 مامان لطفا..._

 ملتهب او نگاه کرد: یبسته و چهره  یخم شد و به چشم ها هیسا

کنه.  یعوض نم ویزی. عذاب دادن خودت چزمیعز رونیب ایب یجیازگ_

 دور شدن از

داره. سرنوشت دست تو  یبرنم تیو از زندگ میواسم مر هی، سا شهاب

 .ستین

 :دیالنا لرز یصدا

 تو رو دوست داشته باشم؟ یایهمه آدم آر نیا نیب دیچرا با_

 :دیاو را بوس یموها یرو هیسا
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مشکلو  دینبا یریبگ ادیو یو بفهم یهمه سال بدون نیچون بعد از ا_ 

 فراموش

النا. تمام اون اتفاقا درگذشته افتاد  ایحلش کرد. با خودت کنار ب دی. باکرد

. 

و عوض نکرد.  یزیتموم شده. عوض شدن اسم من بخاطر توهم چ گذشته

 چون

 گفت؟ یدکترت چ ادتهی. یایبا مشکل کنار ب ینخواست تو

 بشم اما من نشدم مامان،من... تیگفت ممکنه دچار اختالل شخص_

. باانکار کردن، همه ی، پس هست یکرد ریتوحست به شهاب گ یوقت_

 خراب ویچ

 نکن. تر

 پلکش فرار کرد: ریالنا از ز اشک

 یخواد کس یخواد اسم اون بعنوان مادر روم باشه. دلم نم یدلم نم_

 بفهمه

 خواد ... ی. مامان دلم نممادرمه میمر
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 ،یریبگ دهیشهاب و ند دیبا یگیبه خودت م یکه دار یدروغ نیبخاظر ا_ 

 یم

 ؟یتون

 نیچندم یبرا هیشکست . درخودش جمع شد. سا ییالنا با رسوا بغض

 بار سر او

کرد. النا  یرا که دکتر گفته بود ، داشت موبه مو اجرا م ی. نکاتدیرابوس

 ریز دینبا

شد واال عواقب  یباشد،پنهان م خواستیکه دلش م یتیآن شخص نقاب

 یخوب

 هیسا یبرا گرید انیم نی. استیحکمت خدا چ دیفهم ی. تازه منداشت

 مهم نبود

 نیخواست آخر یاز سمت محسن متهم شود. م ایخودش له شود  که

 توانش را

اش را تمام کند. اگر  یکار ببرد تا با وصل شدن آن دو به هم مادر به

 کیشهاب 
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 یشده م نیالنا راتضم یارس را داشت ، خوشبخت یمردانگ هزارم 

 دانست.چه

 که از خون او بود... نیاز ا شتریب یا نشانه

 گفت: آرام

تونستم  یالنا. نم یش کیاول برام کابوس بود که به شهاب نزد یروزا_

 باور کنم

از قلبم.  کهیت هی یآرزو یتنم بشه همه  یکه پاره  کهیکوچ نقدریا ایدن

 هیشهاب 

 یکرد که به جا داشیبرام پ یوجودم بود که گمش کردم وکس ی گوشه

 شهاب ،

 یعنی ؟یچ یعنیحکمت خدا  یدون یمحبتمو خرجش کردم. م ی همه

 راثیم

مادر با بالنده کردن عشقش بهش برگرده. من اگه دور موندم  هی محبت

 ازش تو
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 یخوشبخت یو تو رو برا بوده کنار تو باشم و کنار گوشت بمونم رمیتقد 

 شهاب

 نهیمونه. واسه ا یبراش کم نم یزیدونم درکنار تو چ یکنم. م تیترب

 قلبم آرومه.

 سر خورد: شیسربلند کردو اشک ها النا

 که... میوقت بهش بگ چیه یخوا ینم یعنی_

به  نکهی. جزازمیبه حال شهاب نداره عز یاالن دونستن وندونستنش فرق_

 هم

 نداره. یا جهیآشوب شه نت شیو زندگ زهیبر

 خانواده پدرش بهش گفتن که تو... یعنیاما مامان.. اونا... _

 دونم. ی.ممیولش کردم ورفتم دنبال زندگ_

چشمش گرفت و  یاشکش را ازگوشه  هینگاهش کرد.سا یبا ناباور النا

 باز آه

 :دیکش
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 یبچه  هیداشتنش  یدور نگه داشتن واصرار نکردن من برا یبرا یوقت_ 

 کفن

 دیتقال نکردن شهابم شا یرونشون دادن، پس برا یشده ومتالش چیپ

 هزارتا کار

 کرده باشن. گهید

 آخه چرا مامان؟_

 ارس به دست برادرش کشته شد. نکهیا یبرا_

 شیاشک ها هیشد. سا زیخ میزده ن رتی. النا حستادیا یلحظات یبرا زمان

 را پاک

 :کرد

دونم ازم  یالنا. م دمیارس و ند  وهفت سال خواب ِستیهنوز بعد از ب_

 دلخوره.

کردم. گول خوردم. هم ارس وازدست  یمن حماقت کردم. سادگ چون

 دادم، هم

 ...مویزندگ یهم همه  شهابو،
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دخترک مات زده گذاشت و آرام شروع به  یموها یاش را رو یشانیپ 

 حرف زدن

 .کرد

**** 

 :یدفترآب

آرش ،  گاهیمعنا دار گاه وب یکه گذشت ، جز برخوردها یسال کی یط

 موضوع

برود تا  یکرد کمتر به ساختمان اصل یم یداد. سع یآزارش نم یگرید

 با آرش

رفتارش آزاردهنده  یواقع ینداشته باشد. چون به معنا یبرخورد

 بود.خصوصا که

 یبا همسرش بر سر بچه دار نشدن باال گرفته بود.دلش برا اختالفاتش

 یم هیسم

شد همراه  یکرد و حاضر نم یتوجه نم ی. آرش هم به کس سوخت

 همسرش به
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 دیشیاند یم نیبه ا شیها ییاوقات در تنها یمراجعه کند. گاه پزشک 

 که آن

 هیآورد ، باعث شد ارس را از خدا هد یکه درپ یشوم و فاجعه ا اتفاق

 . بعدردیبگ

آمد  یارس م یکوچک و خوشبخت. وقت یخانواده  کی... ایاوهم آر از

 آنقدر

نوشتند.  یبود که انگار روز وشب را به عمرش نم نیریخوب و ش زیچ همه

 فیح

 ندارد، بعد از یاو مشکل دید یم یگذشت و ارس وقت یروزها زود م که

سالمت ماندن او و تمام  هیسا یگشت.تنها دعا یباز م یکوتاه استراحت

 شدن

 جنگ خانمان سوز بود. آن

را  هیشد، توجه بق یتر م نیریبزرگ تر و ش ایهرچه آر گرید یسو از

 جلب شتریب
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توجهات به سمت کودک ِ  شتریهم باز ب لی ریبا وجود ام یکرد. حت یم 

 او بود.

 بود، اما هنوز یبگیمادرشوهرش و آمنه دوستانه و بدور از هرگونه غر رفتار

خوش  یدرآغوشش بود رو ایکه آر یبزرگ جز درمواقع یزاده  ارجمند

 نشان

 کسالی نیا یبود. فقط آرش بود که ط متیغن شیهم برا نیداد. هم ینم

 هنوز

 هینداشت و وجود سا یندیرا درآغوش نگرفته بود. با ارس رفتار خوشا ایآر

 را

 یکه بنابر اتفاق تنها باهم برخورد م یگرفت. جز مواقع یم دهیناد

 کردند.آن

 یرا زخم هیانگاه آرش و شالق زبانش،قلب و روح س یبود که برندگ زمان

 یم

کرد و از مقابل  یرا جمع م شی. دست وپادیترس یاو م ی. از نگاه هاکرد

 یجبهه 
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او بود که هربار  یجمله  کی. تمام ترسش هم از ختیگر یاو م ترسناک 

 وهیبه ش

 یباالخره روز نکهیانداخت. ا یمختلف قلب زن جوان را به وحشت م یها

 تاوان

 اش را پس خواهد داد و طوفان در راه است. ییرسوا

از فکر و  یدر دستش فرو رفت و با آخ یسوزن گلدوز ایآر غیج یباصدا

 الیخ

 ستادهیا یپشت یاو با گرفتن لبه  دیو تازه د دیآمد. هراسان از جا پر رونیب

 است

کوبد.انگار از  یاتاق م یا شهیبا دست کوچکش محکم بر در تمام ش و

 دنید

ذوق زده بود. لبخند به لبش آمد و به آن سمت رفت . کنارش  یزیچ

 نشست و

نگاه کرد اما  اطی. به حدیتپل و گل انداخته اش را محکم بوس صورت

 موضوع
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 :دینگاه کرد و خند ایتوجهش را جلب نکرد. به آر یخاص 

 قربونت برم؟ یدید یشیباز پ_

که  دیل کرد و بوسدردلش قند آب کرد.اورا محکم بغ ایگفتن ِ آر "ما ما "

 ارس از

 سرش گفت: پشت

 خانم؟ هیشده سا یشیتاحاال باباش پ یاز ک_

 یشده برگشت . ارس دست به کمر و با همان لباس ها ریغافلگ هیسا

 یشگیهم

چهاردست وپا با  ایهنوز نشسته بود اما آر هیبود. سا ستادهیخانه ا وسط

 ذوق و

شلوارش را گرفت. ارس مکث نکرد  یسمت ارس رفت وپار چه  سروصدا

 عیو سر

کودکانه خانه را برداشت.  یمحکم او و ذوق یبوسه ها یکرد. صدا بلندش

 دلش
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پر نگاهش  یینگاه کرد که با چشم ها هیشد به سا ریس ایآر دنیاز بوس که 

 یم

از  دهیبه چشمه رس ی. دستش را باز کرد و زن جوان مثل تشنه اکرد

 محبتش

 شد. رابیس

 و باخنده گفت: دیسائ ای اش را به صورت خنک آر ِ یشانیپ

 .نمیتنبل. پاشو بب هیتوکه هنوز دستات کمکه پاته پدر صلوات_

ارس  یآخ واوخ وخنده  ی. صدادیکش یاو را گرفته بود و م یموها ایآر

 بلند بود.

 یگذاشت و بعد از چند لحظه با ظرف غذا نیزم یرا رو وهیظرف م هیسا

 ایآر

 .برگشت

 نشده! ریافته حاال ارس. د یراه م_

 یرا رو ایپوست گرفته شده تشکر کرد و آر ی وهیظرف م دنیبا د ارس

 شیزانو
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 :گذاشت 

 هیسال و هی. رهیاالن بدوئه بره تو کوچه. هنوز چهاردست وپا م دیبا_

 ماهشه.

 .نیزم خورهیخب هنوز م یول رهیوم رهیگ یم لیوسا واریدستشو به د_

 افته. یراه م نیسرخ بچ بیبراش س_

 :دیخند هیسا

راه  رید هیعیکنن. خب طب یازبس بغلش م دهیسرخم جواب نم بیس_

 .فتهیب

دانست  یرا شناخته بود که م هیبا دقت به او نگاه کرد.آنقدر سا ارس

 حرفش

 اما گفت: ستین دوپهلو

با چند نوع  ایآر خوادیدلم نم یلی. خهیسا یکن تشیقراره تو بزرگ و ترب_

 طرز

 ؟یبزرگ شه. متوجه منظورم هست فکر

 به او نگاه کرد: ایبند آر شی درحال بستن پ ِهیسا
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 کنن. یدوسش دارن اما تو کارمم دخالت نم یلیمادر وپدرت خ_ 

 لبخند زد. ارس

 .یدونن تو کارتو خوب بلد یم نکهیا یبرا_

گذاشت. گرسنه بود  ایقاشق را داخل دهان آر نیلبخند زد و اول هیسا

 یوباولع م

 .خورد

 ه؟یسا نجایا یراحت_

 یکه غذاها یباهام کار نداره. بابات سر قولش مونده. فقط گاه یآره. کس_

 اونجا. رمیکنن مث مهمون م یکنن،دعوتم م یدرست م مخصوص

آمدند  یهر روز آن طرف است. درواقع دنبالش م ایادامه نداد که آر گرید

 یوحت

 قهیداد. بعد ازچند دق یم لشیخواب بود هم به دستور پدر بزرگ تحو اگر

 هم که

گشت. اغلب زمان  یزد و باز م یرفت سر م یآورد م یطاقت نم دلش

 یداریب
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 یهم اعتراض نم هیکه پدر بزرگ بود، پسرک آن طرف بود. سا یووقت ایآر 

 کرد

 نیاز ا یداشتند . فقط کم یاش را نگه م یاحترام مادر قتایحق چون

 یوابستگ

که تنها مورد آزار  اوردندیهم ن یوقت به رو چی. هدیترس یاز حد م شیب

 دهنده

موضوع  نیآزاردهنده اش است.چون ا یخانه آرش و رفتارها نیدرا

 یازکس

 یتنها ظاهرشدن ها یبود که از گاه نیا هینبود . فقط اشتباه سا پنهان

 آرش

 یگفت وآن را به حساب اتفاق م ینم یزیشب چ مهیدرشب ون مقابل

 گذاشت.

مادرش و شوک شدن  دنیکه به در خورد،ارس بلند شد. باد یا باضربه

 او از
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 هیگذراندند و مادرش گال یو احوال پرس یرا به روبوس یقیدقا آمدنش 

 کرد که

 زودتر به طرفشان نرفته است. چرا

 .میایغذاشو بخوره بعد ب ایاومدم. گفتم آر ستیساعتم ن هی دیباورکن_

آوردن  یبرا هیزن نشست وسا.ندیبه مادرشوهرش تعارف کرد بنش هیسا

 به یچا

را برداشت.مادرش  شیرا بغل کرد و قاشق غذا ایرفت. ارس آر آشپزخانه

 باذوق

 کرد و گفت: نگاهشان

بود  نجایخاله ات ا شیبه خودت رفته ارس. چندروز پ شیهمه چ_

 ی، م دشیود

 شده. کیانگار ارس کوچ گفت

 :دیوتپل پسرش را محکم بوس فیباخنده صورت کث ارس

 مامانش بشه. هی. دخترم قراره شبگهیپسر کوندارد نشان از پدر د_
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و  یبسه. چندساله از جوون گهیارس د گمیان شااله مامان جان. م_ 

 وزن تیزندگ

 بمون کنار دل زنت . گهی. دیات زد وبچه

 زودتر تموم شه مادر. دیمن دعا کن حتینص یبجا_

 ؟یو بجنگ یبر دیهرچندسال که جنگ باشه تو هم با یعنی_

 توانشو دارم آره . یتاوقت_

 ؟یبچه چ نیپس ا_

 واجبه. ،یپدر تیتعهد ومسوول ینبودن خط هم اندازه  یروزا خال نیتوا_

 یچا ینیبا س هیکه سا دیبگو یزیخواست چ یسرش را تکان داد. م زن

 آمد.

گذاشت  ایزد و تشکر کرد. ارس قاشق از سوپ را داخل دهان آر لبخند

 که باپوف

 با اخم گفت: هیاو تمام غذاها پخش شد. سا کردن

 شد. ریباز س_

 کودک زد: ینیبغلش کرد و باخنده نوک ب ارس
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 .گهید نهیهم یرس یبهش م یادیز_ 

 ودستش را سمت اودراز کرد: دیخند هیسا

 صورتشو بشورم. برمیمن م_

 بلند شد و گفت: ارس

 .برمشیخودم م_

 شهیبا لبخند از پشت ش هیآمد. سا یهم م اطیاز ح شانیسروصدا

 ینگاهشان م

برگشت و نگاه  هیدستش نشست. سا یکه دست مادر شوهرش رو کرد

 کرد.زن با

 گفت: یمهربان

. واال دل من با هر رفت وبرگشتش هینذار بره سا گهیکن ود یفکر هی_

 پاره کهیت

 شه. یم

 بهش اصرار کنم. یلیتونم خ یکنم خانم جون؟ نم کاریچ_
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باشه  گهیبچه د هی. ادیزودبه زود م ایآر یکه چقدر به هوا ینیب یم _ 

 ودورش

 افته. یجبهه از سرش م یهوا گهیشه د شلوغ

 :دیگل انداخت ونگاهش را دزد هیسا صورت

 . خانم جون ...کهیکوچ یلیخ ایهنوزآر_

 اتمیاد،آریب ایتا بخواد دن یمن خودم حواسم هست. زود دست بجنبون_

 بزرگ تر

 .میدار یوراحت تر نگهش م رشیبگ ری. ازششده

بلند شد که  هیکرد که هنوز مشغول بودند. سا ایبه ارس وآر ینگاه زن

 زن مانع

 :شد

 کجا عروس؟_

 تو... انیهوا هنوز سرده .بگم ب_

 .یکن یفکر کن مادر.ضررنم شتریبه حرف من ب_
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همراه  سیخ یانداخت. ارس با سروصورت ریسکوت کرد و سربه ز هیسا 

 ایآر

 آمد وگفت: داخل

 آقاجون اومد. نیماش یصدا_

 برخاست وگفت: مادرربالفاصله

 تنگ شده. یلی.ارس آقاجونت دلش خ دیای.شمام برمیپس من م_

در فکر  هیکردولبخندز د ورفت.سا هیبه سا یگفت. زن نگاه یچشم ارس

 بود که

 گفد: ارس

 کجاست؟ ایلباسا آر هیسا_

 دستش داد: یرا ازبغل او گرفت وحوله ا ایآر هیسا

 رو آماده کنم. ایتولباسا خودتو عوض کن تا من آر_

خواست آنها  هیبعد که ارس آماده شد،سا قهیتشکر کرد . چنددق ارس

 بروند
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بعد  هینکرد. سا یرا عوض کند وبرود. ارس مخالفت شیلباس ها تاخودش 

 از

را که درست کرده  یپنجره ا یها ینیریش شیلباس ها دنیپوش

 بود،داخل ظرف

قرص خورد.  ی. خواست در قفسه ها راببند که چشمش به بسته ا دیچ

 یصدا

در سرش اکو شد. لبخند ناخواسته به لبش آمد. بسته قرص  مادرشوهرش

 را

 یم ریشد. اگر ارس را غافلگ یاز وجودش کم نم یزیفشرد. چ دردستش

 کرد

 کرد. یم دایماندنش پ شتریب یبرا یا دبهانهی،شا

 رونیب ینیریه انداخت و با برداشتن ظرف شرا داخل سطل زبال قرص

 رفت...

*** 
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و به ارس نگاه کرد.هنوز در فکر  دیکش ای حالت دار آر ِیموها یرو دست 

 بود اما

 باز یم یسع

ِِ 

 با پسرشان نشان دهد. باالخره که او یخودش را هم مشغول  کرد

، ارس نگاهش کرد. نشست  دیرا مال شیبه نق نق کرد و چشم ها شروع

 را ایو آر

که پسرک  دینکش قهیاز چند دق شتریبه سمتش گرفت. ب دن،یاز بوس بعد

 به

. دیکش شیرختخوابش گذاشت و پتو را رو یاو را رو هیرفت. سا خواب

 یارس رو

 سرش گذاشت. ریو دستش را ز دیدراز کش تشک

 ه؟یسا خوابهیم رید نقدریا شهیهم_

شدن  دهیپشت پنجره وپوش یپرده ها یدر حال باز کردن گره  هیسا

 ها شهیش
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 :گفت 

 با تو گرم بود. ینه.امشب سرش حساب_

 طرفش برگشت و نگاهش کرد: به

 ؟یگردیبرم یک_

 .ستیمعلوم ن_

 او کنارش اشاره کرد و گفت: یبا تعجب نگاهش کرد. ارس به جا هیسا

 !نجایا ایب_

 ؟یخور ینم ییچا_

 کارت دارم. نیبش اینه . ب_

رختخوابش نشست.  یبرق اتاق را زد. به سمتش رفت و رو دیکل هیسا

 ارس

 تنش گذاشت و به او نگاه کرد: ریرا ز دستش

 آره! یگی،میچند وقت راحت بود نیا گمیچرا بهت م_

 لبخند زد : هیسا
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 بگم؟ یخب چ_ 

 .نیراستشو بگو فقط.هم_

 گه؟یم یچ هیپس سم_

 ی.کمدیبعد تنش لرز یهش کرد . لحظه انگا رتیخشکش زد وبا ح هیسا

 دست

 تکرار کرد: پاچه

 گفته؟ یدونم... چ ی... نمه؟یسم_

 تنگ شد: یارس کم یچشمها

هرشب آرش تو  ی. پس چطوریریاون طرف نم یلیخ یگیتو که م_

 یم اطیح

 .نتتیب

نشست.  هیسا ی نهیس یو کشنده رو نیبختک سنگ هیشب یبیعج حس

 شیصدا

 آمد: یدر نم هم

 ... من...یعنی ه؟یارس؟ منظورت چ یگیم یچ_
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پرش  یچنگ زد و چشم ها شینتوانست درست ادامه دهد .به پتو یحت 

 را از

 ..ارس نشست و بااخم گفت:دیاو دزد ی رهیخ نگاه

 ؟یگردونیچرا رو برم_

 گفت: یبه سخت هیسا

 و... ی... باز خواستم کن یهمه مدت بخوا نیتوقع نداشتم که بعد ازا_

او را گرفت. صورتش را بلند  یارس باز شد. بازو ی. ابروهادیترک بغضش

 کرد و با

 گفت: انهیآرام ودلجو یلحن

لحظه فکر  هیبخشه اگه بخوام در مورد تو  یوقت منو نم چیخدا ه_

 مزخرف کنم

 .هیسا

و  دینگاهش کرد. ارس دست به صورتش کش سیخ یبا چشم ها هیسا

 کف

 را نشانش داد: دستش
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 جهنم درست کنم؟ شیقراره واسه خودم آت نایبا ا_ 

 :دیدوباره لرز هیسا ی چانه

 آخه بابات... اون هنوز نگاهش..._

خدا رو  شهینم لیدل یول هیسا هینفوذ رقابلیآقا جون مرد مستبد و غ_

 نشناسه

 مطمئن باش. نویدرمورد تو بکنه. ا ییفکر نا به جا وبخواد

کردم نگاهمم به  یکه شده سع ییمدت تاجا نیارس باور کن من توا_

 برادرت

 .ادیکنم ازمون خوشش نم یچون حس م فتهین

از  میامشب با آقاجون حرف زدم که بر نی. واسه همگهیحست درست م_

 . نجایا

 گفت: یبرق زد . با خوشحال هیسا یها چشم

 قبول کرد؟_

 رهیسرش گذاشت و به سقف خ ری.دست زدیسر تکان داد و دراز کش ارس

 شد:



 

1303 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 !نه_ 

 فوت کرد: رونیرا ب قشیکور شد. ارس نفس عم هیسا ذوق

 . ایخونه رو کرده به اسم ِ آر دمیتازه فهم_

 نگاهش کرد. ارس آرام ادامه داد: یبا ناباور هیسا

 میکه اومد میکنه . متاسفانه بدجور اشتباه کرد یم میداره کارگاهم تقس_

 .نجایا

 .دهی داره کاردست همه م ِایبه آر شونیوابستگ

 :دیپرس ی خشک خشک بود. به سخت ِهیسا یگلو

 ؟یپس ... پس آرش و آمنه چ_

اندازه  یبچه هاش تفرقه م نیکار ب نیدونم چرا آقا جون داره باا ینم_

 یول

مونم تا کارهامونو  یمدت م هی نی. واسه همستیبه صالح ن گهیما د موندن

 سر

 باشه ، اندازه سهم آرش وآمنه بهشون یبدم. خونه رو هم هرجور وسامون
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 ی. وقتشهیم شتریکنه، کدورتا ب دایادامه پ شتریب ی. هرچگردونمیبرم 

 گفت هیسم

 .گهینم راهیب دمید یبهتون باشه جا خوردم ول حواسم

 نیآمد که رفتار آمنه هم ا ادشیصورت او ثابت ماند. تازه  یرو هیسا نگاه

 اواخر

زدند. همه  یپروبال نم ایآر دنید یکدام برا چیه گرینبود. د شهیهم مثل

 زرایچ

آن خانه  ی بهیدانست که تنها غر یمشکالت ربط داده بود اما نم به

 خودش است.

 زد ونگاهش کرد: ی آرام ارس پلک ِیصدا با

 دیدلخوره.حقم داره ؛ کار آقاجونم اشتباه بوده. نبا یلی. آرش االن خهیسا_

 هیبق

خوام  یاحوال نم نیگرفت. باا یم دهیداشتن نادبه خاطر بچه داشتن ون رو

 بهونه
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خودم  نکهینرو ؛ مگه ا رونیب ادیز م؛ینرفت نجای. تا ازافتهیدست آرش ب ِِ 

 بخوام برم

 دنبال خونه. رمیطرف. صبح م اون

 کرد که ارس لبخند زد و گفت: یساکت نگاهش م هیسا

 ؟یکن یونگاه م یچ_

 آب دهانش را قورت داد: هیسا

 م؟یبر رازیکال از ش شهیم_

افته، اما  یم ابیآبها از آس میمدت دور باش هیاتفاقا تو فکرش بودم. _

 االن...

 به طرفش خم شد: هیسا

 تهران. میبر میدنبال خونه نگرد. مستق نجایارس اصال ا_

هنوز کار دارم اما  نجایباش. ا لی. از فردا به فکر جمع کردن وساهینه سا_

 یکی

 تونه کمکمون کنه. یاونجاست. م قاممیاز رف یکیتهران.  رمیم گهید دوماه

 ؟یگیحاج محرابو م_
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که مجروح شد  یکنم .چون ازموقع دایپ دشویآدرس جد دیآره .فقط با_ 

 گهید

 .ومدین خط

 .رازیش انیب دی.شازدیباهام حرف م یخانمش تلفن شیاتفاقا چندوقت پ_

 ادامه داد: هیگفت. سا یهوم ارس

 .الیل شیپ می. برریخونه نگ گهیپس د_

 اش را فشرد: یشانیپ ارس

ندارن.  یکار نمیحتما برم بب دی. باکهیهم نزد یآخ! سالگردشهادت عل_

 فعال

 .خوادیم یخدا چ مینیتا صبح بب بخواب

*** 

دست به  یرا داخل اتاق گذاشت . کمر راست کرد و با خستگ لشیوسا_

 یشانیپ

خودش در  یهم برا ایبه دست وارد اتاق شد. آر ینیس الی. لدیکش اش

 وسط خانه
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 رفت. یرژه م ، 

 .اریدرب تویذره خستگ هی ایب_

 نگاهش کرد: یبا شرمندگ هیسا

که به ارس بگم  دیاز دهنم پر هویدونم چرا  یجون. نم الیببخش ل_

 مزاحم تو

 .میبش

 گفت: یبا لبخند ومهربان الیل

نخواد  یکس شهیدردونه مگه م نیمنم تنهام. باا زم؟یعز هیچه حرف نیا_

 شما

 .دیباش ششیپ

 یمشغول بود، نگاه کرد.آه یکوچک نیکه با ماش اینشست و به آر هیسا

 دیکش

 :وگفت

 ریکنن من ز ی. فکر میتاب یکشت از ب یمادر ارس داشت خودشو م_

 گوش
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 و... میایخوندم که از اونجا ب ارس 

کرد.  ی.به نظر منم ارس کار درستهیااز حد توجه نکن س شیب یبه کس_

 رفتنتون

اول با وجود آرش وزنش اونجا اشتباه بود.خصوصا که خدا بهشونم بچه  از

 نداده.

 شماست. یبه زندگ شتریچشمشون ب ینجوریا

 گفت: یبا ناراحت هیسا

حاضر  یناشکره. حت یلیاما آرش خ الجونیل هیخوب یلیزن خ هیسم_

 بره ستین

با دکتررفتن حل شه اما  دیمشکل از کدومشونه. شا نهیبده بب شیآزما

 انگار با

 لج کرده. یچ همه

 دست زن جوان گذاشت: یدست رو الیل

 ییکار نداشته باش. خدا هی. به مشکل بقهیخودت بده سا یدل به زندگ_

 نکرده
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 درست بشه. ثید پاک وناپاک آرش. نذار حرف وحد ِیبه د دنیم ربطش 

 :دیپر هیازرخ سا رنگ

 داره! یجون. اصال به من چه ربط الیخدانکنه ل_

ارس  ینبود، تو االن به جا رینره که اگه تقد ادتیدخترخوب.  نیآفر_

 ،کنار آرش

 .ینداشته باش شیبه زندگ یکن توجه ی.پس سعیبود

سر تکان داد. ِ با به صدا درآمدن زنگ ِ خانه ، زودتر از بلند شدن  هیسا

 یرو ایال،آریل

مکث دار به استقبال ارس رفت. ارس  یگفتن ها "با با"او ب ستادیا پا

 باخنده وارد

رفت. اورا درآغوشش بلند  ایبا همه ، سراغ آر یشد وپس از احوالپرس خانه

 کرد و

 :گفت

 ؟یایپشت دره.م یحاج هیسا_

 خانمشم هست؟_
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هم  نتمون،یدوروزه اومده که برگرده.مسافر خارجه.اومده هم بب یکینه. _ 

 کم هی

 .میرفتن صحبت کن درمورد

 چادرش را مرتب کرد و گفت: الیل

 داخل! انیارس خان دعوتشون کن ب_

 آخه..._

 نداره. برو تیخونه خودتون باشه.مقابل در خوب نجایآخه نداره.قرارشد ا_

 کن. تعارفشون

 لبخند زد وتشکر کرد... ارس

*** 

 هی.سا دی نرم ِ کودک غر ِق خواب کش ِیموها ی.دست رودیرا بوس ایآر سر

 را ای،آر

برگشت  منیبه نش یچا ینیباس یخواباند.وقت شیاتاق و سرجا داخل

 ،لبخند زد

 :وگفت
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 م؟یپشت بوم بخواب میوبر میامشب پشه بند بزن_ 

 بهتر! نیازا یچ_

 نگاه کرد: هیگرفت و به سا یلبخند زد وکنارش نشست.ارس نفس هیسا

تنها خونه آقا جونم نرو.  یخواست یزیچ ه،یسا گردمیمن دوسه روزه برم_

 زنگ

 .ارهیآمنه برات م بزن

 دست اورا گرفت و نگران گفت: هیسا

 شده آخه؟ یچ هوی یگیچرا نم_

 کرد: کینزد شیرا به لب ها یلبخند زد و استکان چا ارس

 !نیکم نگرانم.هم هی. زمینشده عز یچیه_

 ؟یکه دل نگران بش یریو م یذاریتنهامون م یاوله که دار یدفعه _

نگران شما بودم. اون جلو،تودل خطر، وسط توپ و ترکش  شهیمن هم_

 اسم تو و

 رفت. یاز جلو چشمم نم ایآر
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 زل زد و آرامتر افزود: هیسا یچشم ها به 

روزا رودرنبودن  نیبهتر یتونیم دونمیاونقدر دلم بهت قرصه که م هیسا_

 من

 ریز ایآر یخوام بذار ی. نمیریباج بگ یخوام از کس ی. نمیبساز ایآر یبرا

 دست

 آرش. ایبمونه. خصوصا بابام  یکس

وحشت زده نگاهش کرد. آب دهانش را قورت داد و  ییبا چشم ها هیسا

 شیصدا

 :دیلرز

 ارس؟ یکن یم تیوص یدار_

. ارس اورا درآغوش گرفت و دیتپ یمکث م یب هی. قلب سادیخند ارس

 سرش را

 :دیبوس

 هی. قول رمیم یها نم یزود نیبمونه . من به ا ادتیکه  گمینه. دارم م_

 دختر



 

1313 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 .یدر بر رشیاز ز یتون ی. مگه میبهم داد خوشگلو 

 انشانیم یبی. حس غردیچشم بست. عطر تن او را به مشامش کش هیسا

سال طول  ی سفر دوسه روزه،س ِنیترس. انگار قرار بود ا هیشب ی.حسبود

 بکشد

عمرش باامشب دست به  یلداهایبغض داشت. انگار تمام  نقدریا هیسا که

 یکی

که ارس را  یاز سحر یخواست .حت یبود. دلش توقف زمان را م کرده

 یجدا م

بار باشد. دست  نیکه آخر دیترس یبار نبود اما م نی. اولدیترس یم کرد

 ریاو که ز

 یآمد چشم بست و درآغوشش فرو رفت. ارس آرام جمله ا سرش

 کنارگوشش

گره خورد. سربلند کرد و نگاهش کرد. ارس  هیسا ی نهی. نفس درسفتگ

 لبخند

 . دیو دست به صورتش کش زد
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دانست چرا درحال خفه شدن است.  یهوا نشست. نم یشدت گرما از 

 به ینگاه

ناز بود.ارس از پشت  یبالشش مشت بود ودر خواب یکرد. دستش رو ایآر

 سر

 را گرفت وگفت: آرنجش

 ه؟یسا یخواب یچرا نم_

 او نگاه کرد وگفت: به

 م؟یبخواب نییپا می! برهیجور هیهوا _

 بالبخند گفت: ارس

 یبه هوا ادیجونور ب ذارهی. پشه بندم که نمیوخنک یخوب نیهوا به ا_

 .پسایآر

 ؟یکالفه ا چرا

 سر تکان داد: هیسا

 بهتره. نییپا می. برستیهم که ن الی.لنجایدونم. استرس دارم ا ینم_

 گرفت و سر تکان داد: ینفس ارس
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 من بخوابم. یذاری. توامشب نممیخب. پاشو بر یلیخ_ 

از  یرا بغل گرفت و ارس مقدار ایآر هیزد.سا یزورک یلبخند هیسا

 رختخواب ها

رد  انشانیم یرفتند که زنگ خانه را زدند. نگاه یم نییبرداشت. پا را

 وبدل شد.

را  ایآر هیسمت در رفت.سا عیرختخواب ها را داخل گذاشت و سر ارس

 خواباند و

چادرش را  عیآرش خشکش زد. سر دنیپشت پنجره رفت. باد بالفاصله

 برداشت

بود وداشت آرام صحبت  دهیکش اطیرفت. ارس ، او را داخل ح رونیوب

 کرد: یم

بهتون  دمیمن به آقا جون گفتم کارش اشتباهه داداش. گفتم که قول م_

 برش

 ه؟یپس مشکل چ گردونم
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ارس. زرنگ ونامرد.  یزرنگ یلیتوئه. خ یمنو پاکساز یمشکل حمال_ 

 فکرشم

 .یمنو بزن یو شاهرگ زندگ یروز تو خنجر ش هیکردم  ینم

  بلند آرش جلو رفت و وحشت زده گفت: ِیباترس از صدا هیسا

 ...یعنیآرش خان،  دیزن یم ادیچرا فر_

 .شهیاز گور تو بلند م هیشیحرف نزن که هر آت یکیتو_

 :ستادیکامال مقابل برادرش ا نباریا یبا ناراحت ارس

 یچیبه زنم داره آرش؟ من اصال از اون اموال ه یمشکالت ما چه ربط_

 ینم

، اندازه  ویکنم که ارث پدر یوامضا م سمینو یم امیامشب م نی.همخوام

 ی

 امون ارزش نداره. یخون حرمت

 به دل داشت: یقیانگار زخم عم آرش

 یگرفت یو نم نیشد دست ا یتو حرمت سرت م! یحرمت هم خون_

 جلو یاریب
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 منو... چشم 

 بلند گفت: ارس

 تمومش کن آرش._

 گفت: تیچرخاند وباعصبان سر

 .هیبرو داخل سا_

باال  یبحث کم ی.صدادیعقب رفت و داخل ساختمان به درچسب هیسا

 رفت. قلبش

 دیکه آمد، به سمت اتاق دو ایآر ی هیگر ی. صداستادیا یاز ترس م داشت

. 

 رونیاش چسباند. همزمان با ب نهیرا بغل گرفت و بابغض به س کودک

 رفتنش ،

سرخ بود  تیشد. به سمت ارس که از عصبان دهیهم به هم کوب اطیدرح

 رفت و

 ولرز گفت: باترس

 شده ارس؟ یچ_
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دستانش  انینشست.سرش را م نیزم یمنقبض شده رو یبا فک ارس 

 گرفت و

 انیکرد وم یم هیهم چنان گر ایدنبالش رفت . آر هیرا نداد. سا شجواب

 یحرفها

 انداخت. یوقفه م او

 ینجوریشده که ا یکنم ارس.آخه چ یمن که االن از ترس سکته م_

 تیعصبان

 کرده؟

 را انداخت و گفت: شینفس زنان دستها ارس

من وآرش  یبرادر ی.حتهیتا فردا روشن شه سا زایچ یلیخ فیتکل دیبا_

 یو زندگ

 واون شده. نیکه نقل زبون ا یا

 .کنارش زانو زد وگفت:دیلرز هیسا یوپا دست

 ؟یگیم یدار یچ_

 تموم شه اما بدتر شده. اشتباه ثایاز اون خونه آوردمت که حرف وحد_
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برادرمو  ی قهی.ازروز اول اشتباه کردم بردمتون اونجا. واال امشب کردم 

 ینم

 قشیکنه. اگه رف یم یدادم که داره چشم ناپاک یو هلش نم دمیکش

 دنبالش

 بود که... ومدهین

لبش نشست. ارس چشم بست. خم شد و  یرو هیسا یزده  خی دست

 محکم

 :دیاو رابوس یشانیپ

شهر نفس  نیتوا شهینم گهی. دمیجمع کن تا بر یدار یاالن هرچ نیهم_

 .دیکش

 :دیدنبالش دو هیسمت در رفت . سا به

 .فتهیب یوممکنه اتفاق یهست ینرو ارس.عصبان ییاالن جاتوروخدا _

 ارمیب لتمیوسا هیذره هوا بخورم. بق هیپشت بوم  رمیرم.م ینم ییجا_

 .نییپا

 االن ولش کن._
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 وعذاب گفت: یبا ناراحت ارس 

 .امیکشم وم یکم نفس م هی نمیش ی. مامی.زود مهیاعصابم داغونه سا_

 کرد و آرامتر گفت: مکث

 تونم. یبکشم.جلو چشم تو نم گارینخ س هی خوامیم_

 یلیرفت.خ رونیکرد.ارس ب شیآب دهانش راقورت داد ورها هیسا

 نگذشته بود

کرد که زنگ در رازدند. باترس به  یم یتاب یدر آغوشش ب ایآر وهنوز

 رفت اطیح

سرش انداخت و  ی. چادرش را رودیرا صدا زد اما انگار او اصال نشن وارس

 مقابل

باالتماس  هیبدون تعارف،اورا کنار زد و ارس را صدا زد. سارفت.آرش  در

 گفت:

 دی.ارس بااعصاب خراب رو پشت بومه. بردیآرش خان تو رو خدا االن بر_

 تر نشده. یجد تابحثتون

 با بغض وحرص نگاهش کرد: آرش
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 نمونیوب یشدینم شیآت م،یاگه واسه تو مهم نبود که ما باهم دشمن نش_ 

 ینم

 کنم یتا من دست از سرتون بردارم واال جهنم م ریطالق بگ. حاال یافتاد

 .زندگتونو

بهت او، کنارش زد وبه سمت  دنینگاهش کرد. آرش با د یبا ناباور هیسا

 یپله ها

بود. همزمان  دهیآنها راشن یرفت. ارس انگار صدا اطیح یگوشه  یفلز

 دنیبا رس

باترس  هی. ساتادندسیپله ها او هم جلو آمد. باهم لب بوم ا یبه باال آرش

 سرباال

 کرد. یو نگاه م داشت

 .ستیجاش ن نجای. ا میزن یحرف م نییپا میبر_

 گفت: ییپروا یو ب یوانگیبا د آرش

 نییپا یفتیباال ب نیبره باال و خودت از ا رتیصدات از غ یترس یم هیچ_

 عقب رفت: یسر چرخاند وقدم تیبا عصبان ارس
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 برو آرش.خرابترش نکن._ 

 :دیاو کوب ی نهیرا که همراهش بود به س ییبرگه ها آرش

 رو امضا کن برم. نایا_

 منقبض شده گفت: یبافک ارس

آرش. اون کارگاه مال  دمی.به تو باج نمذارمیمن سر آقاجونو کاله نم_

 آقاجونه.

 تو و... نه

 :دیاورا کش ی قهیبرگه ها رارها کرد و  آرش

 و... یشد غمبرینامرد بعد حاال پسر پ یرو کاله گذاشت ایسر دن_

برود که آرش اورا سمت خود  نییاورا عقب راند و خواست پا ارس

 کی.دیکش

. دینشدن فاجعه آفر قهیدست به  یبرا یناگهان دنیپس کش کی.غفلت

 یصدا

متر  کیچرخ خورد و درست  یحبس شد.جسم نهیو نفسش درس هیسا

 آن طرف
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گمپ  یفرود آمد. صدا اطیح انیم یو مثلث ینقل یکنارحوضچه  تر 

 آمد. یمحکم

 سر ارس؟ ایدلش بود  دنیترک یدانست صدا یزد.نم خشکش

افتاده ازآب تنش باال  رونیب یتن او راه گرفت. مثل ماه ریخون از ز یجو

 نییوپا

 شی. پاهادیچیپ اطیدرح ایآر ی هیگر یشد. دستانش شل شد. صدا یم

 غافل

بود که  زانیآو هیسا یاز دستها ایآر. دیبه سمت ارس دو یناتوان ازهمه

 سر یباال

قاچ بزرگ کنار سر  یوحشت زده اش رو یتا شد. چشم ها شیزانو او

 ارس

زد،تن او  یپرپر م نهیکه درس یینفس ها نیآخر یشد. از تقال خکوبیم

 مثل

. گردنش افتاد. چشمانش شدیم دهیکوب اطیبلند بر سطح سخت ح یموج

 هیبه سا
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بود. دهانش  یبود.خون وآب قات سیخ شیردمک ها. نگاهش کرد. مدیرس 

 مهین

بود.  کی تار ِکی. تاردیکش یم غیج ی. کودکدیخشک شیماند. چشمها باز

 مثل

 بود... ختهیر افرویسر دن یخورده بود ورو شهیت یگاه هیتک کیگور...  کی

 هیخون بلند شد. چشم سا یکتف آن آوار را گرفت. بو ریز ییها دست

 .دیچرخ

. زدیکرد. داد م یم شیداد و صدا یجان را تکان م مهیبا بهت تن ن آرش

 هیسا

ارس خاموش  یبرق چشمها یبود. به سادگ اهیس ایرفت. چقدر دن پس

 شد...

 بود... ایرو کیساده تمام شد که انگار فقط  آنقدر

**** 

 کی. سرش را مثل شدیدرسرش بود. دائم تکرار م غیمثل ج یبلند یصدا

 وهیم
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به دو  ایدن کردیداد. احساس م یدستانش فشار م انیم ی دهیگند ی 

 تنگ وارید

 یکی شیآورند.نفس ها یشده و او دو طرف به تنش فشار م یمنته

 بود. انیدرم

. از دیبه صورتش خورد.پلکش پر یبار ضربات دردناک نیچندم یبرا

 آن انیدور،م

کودک که مجبورش  کی یآشنا ی هیآمد.گر یم هیگر یصدا بیعج خالء

 یم

نگاه  یبکشد اما باز صدا رونیاش ب نهیونفس را از س اندازدیب کرد،چنگ

 مظلوم

.آن کابوس هزاربار دیفهم ینم یزیارس بلند تر بود. چ ی دهیدرد کش و

 تکرار

 شدیشود اما چشمانش باز بود. کاش م داریخواست ب یبود.دلش م شده

 چشم

 را انکار کرد. ایودن بست
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 کودک را آغوش آمنه گرفت و گفت: تیبا عصبان الیل 

 .رهیم ی.داره مدیفهم ی. مرهیم یداره م_

 مهیو کنار تن ن دیبابغض به سمت ساختمان دو الیزد. ل هیگر ریز آمنه

 هیجان ِ سا

 یبود. لبها رهینامعلوم خ ی. هنوز چشمانش باز بود. به نقطه انشست

 ورخ دیسف

به  هیسا دنیبا د ایبه زنده بودنش شک کند. آر یگاه شدیباعث م زردش

 سمتش

کند.آمنه هم  ینتواند خوددار الیگفتنش باعث شد ل ".ماما "شد خم

 داخل آمده

 یکودک را رو الیاش باالتر رفت. ل هیگر یصدا هیحال سا دنی. بادبود

 مهیتن ن

کم توان وکوچکش ، بهت را از  یاو رها کرد بلکه بتواند باپنجه  جان

 د اووجو
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خون ارس ... درست  یخانه وآن حوضچه و بو انیم هیبکشد. سا رونیب 

 وسط آن

 ییهوا انیخاکستر شده، جامانده بود. م ییمانده به آرزوها خکوبی م ِنگاه

 که از

. دیبلند راد یستاره  کیکه سقوط  یشب انیشد. م غیارس در یها هیر

 انیم

 واریدرود انیشدند . م میعظ یکه تنها شاهده ان فاجعه  ییوارهاید

 یباق یناباور

 دست نگه دارد و درهمان نقطه تمام شود... ایبا التماسش دن دی.شاماند

و  ستادیا شیپا یمادرش چنگ انداخت.رو ی قهیبه  ایآر یدستها

 صورتش را به

آمد.انگار زلزله  رونیب یبیبا لرز عج هیسا یاو چسباند. نفس پرصدا صورت

 شد.

 ه،بلندشو،هنوزینترس سا" زدیبود. با التماس داد م ستادهیا شیروبرو ارس

 ایآر
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 یزیت ءیآمد. ش رونیاش ب نهی. صدا ها گنگ بود. آه دوم از س "هست 

 ی. مردمک هاکردیم هیهنوز گر ایفرورفت و دردش آمد. آر درصورتش

 دهیخشک

 ی. چشمهادی جفت چشم آشنا چرخ ِکی خورد و به سمت  ِیتکان هیسا ی

 ایآر

ارس که بازماند وبسته نشد.  یبود. درست مثل چشم ها سیخ سیخ

 سرش

 یشانه اش افتاد و دستان لرزانش دور تن کودک را گرفت. صدا یرو

 ی هیگر

 یرو هیهق هق بود. دست سا هیشب شیبند آمده بود. نفس ها کودک

 او یموها

خشک شده بود  شیاش گذاشت. لب ها نهیس یوسرش را رو نشست

 یوم

 :دیاو کش یزده  خیارش نشست و دست به صورت کن الی. لسوخت

 هست؟ ای... حواست به آرزمی... عز هیسا_
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 را پاک کرد: شیاشک ها الیبرگشت. ل الیسمت ِ ل هیسا نگاه 

 ینم یچیوه زنهیکن. بچه ات چند روزه داره پروبال م هیذره گر هی_

 ذره هی. ینیب

 .یش یتا خال اریخودت فشار ب به

 شد: دهیرها شد. به زحمت شن هیسا یحبس شده  یصدا

 ... دیبره... نبا ذاشتمیم دی. جلو چشمم ... نباالیمن بود ل ریتقص_

 رفت. یم دی. ارس بازمیعز شهیعوض نم یزیحرف چ نیباا_

 درد گفت: با

 ؟ینجوریا_

را  ایآر هیگذاشت. سا شیلب ها یسر تکان داد ودست رو هیباگر الیل

 به شتریب

 اش فشرد و گهواره وار تکان خورد: نهیس

 ... شهیدوباره خودش نجاتم بده .م شهیم_

 ...هیسا_
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رابست. فقط نعنو وار تکان خورد .آنقدر تکان خورد که  شیها چشم 

 چشمان

 یبود و به تابلو ستادهیساکت ا ایهم آرام به خواب بسته شد. دن کودکش

 غم

 ستادهیهم کم آورده بود وازحرکت ا نیزم دیکرد. شا ینگاه م شیروبرو

 بود.

. انگشت دیرس یبه گوش جهان م یواشکیتاک ساعت هم  کیت یصدا

 مقابل

 ...دیآرامش را حرامشان نکن نی! همسیگفتند ه یگرفته بودند وم اهویه

*** 

 شی. چندبار لب هادیبگو یزیتوانست چ یرفت. اصالنم یداشت م نفسش

 تکان

کرده  ریگ شیبزند اما انگار قدرت کالمش پشت نفس ها یتا حرف خورد

 بود.

 صورت اوبرنداشت و ادامه داد: یاش رااز رو رهینگاه خ رمردیپ
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موضوع تموم شه.  نی. بذار اهیکنه سا یعوض نم ویزیتو ، چ تیشکا_ 

 دوبرابر پول

. دهیبهت م نویدادگاهم هم تشی. نهاای به حساب آر ِ ختمیخون ارسو ر ِِ

 باز کردن

نبر. بذار اون  شتریمنو ب یبچه  ینداره.آبرو یا جهینت چیپرونده ه اون

 راحت ریز

 خوامیو تموم شده. نم نییکرده وافتاده پا ری. بذار فکر کنن پاش گبخوابه

 یکس

 شدن. قهیپسرام سر تو دست به  بدونه

 رمردی. کم مانده بودبه بال بال زدن برسد.پدیکش یسخت نفس م هیسا

 به هیباتک

دانست از چه زمان همراهش شده است، برخاست.  ینم هیکه سا ییعصا

 نگاه

وارد  ایهمراهه آر الیرفت. ل رونیانداخت و ب هی کبود سا ِیرابه چهره  آخر

 اتاق
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گذاشت ومحکم به صورت خودش  نیاو پسرک را زم یچهره  دنی. بادشد 

 زد. به

گرفت.به زحمت جرعه  شیرا به سمت لب ها یآب وانیو ل دیدو طرفش

 آب به یا

 نییپا هیسا یاز گلو یوخفه کننده ا ریداد. حجم نفس گ خورد

 درد کبارهیرفت.

. به شدت حالت دیتپ یدروجودش سر برداشت. قلبش تند م یوحشتناک

 تهوع

 اطی.آرش و پدرش هنوز داخل حدیدو رونیدست پاچه ب الی. لداشت

 بودند. با

 گفت: بغض

 ...دیکن یکار هی. توروخدا چهیپ یداره به خودش م هیسا_

قدم پس رفت  کیسمت خانه برگشت. آرش  رمردیخورد.پ یتکان آرش

 شیوباز پ

 ودردگفت: هیبادرک اوضاع فقط باگر هی. ساافتاد
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 ...الیل رونیبگو بره ب نیبه ا_ 

 گفت: یمحکم وعصب رمردیهم افتاد. پ یرو هیسا ی. پلک هاالبرگشتیتال

 ندش کن آرش. ازحال رفت.برو بل_

*** 

 با بغض ولبخند نگاهش کرد: الیل

 بهم . یمبارک باشه. نگفته بود_

 ...یرم،وقتیحقشو بگ ذارنینم یحت یست،وقتیارس ن یوقت_

 نشاند و آرام گفت: شیپا یرا رو ایآر الیداد حرف بزند. ل یمهلت نم هیگر

دوتا بچه االن  نیباشه ا ادتی یول هیکن سا هیگر خوادیهرچقدر دلت م_

 امانت

که اون  یدون یکنه. خودت خوب م ینم رییتغ یچیه تتی. با شکاارسن

 اتفاق

 .شهیعمد محسوب نم قتل

 گفت: هیباگر هیسا
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 یکنم؟ دربه در وب کاریآرش هلش داد. اون ارس و کشت. من چ یول_ 

 پشت

 کنم؟ کاریبچه ها چ نیبا ا وپناه

 .زمیخدابزرگه عز_

کرد. اورا درآغوش گرفت.  یبغ کرده نگاهش م ایسر تکان داد.آر هیسا

 اش هیگر

 شد. دتریشد

.حداقلش یایمشکل کنار ب نیباا یجان. بخاطر بچه هات مجبور هیسا_

 که نهیا

 رو هم... ایممکنه آر فتنیب یکنن. سرلجباز یم تتیاش حما خانواده

حرفش راقطع کند.با ترس  الیبلند شد و باترس نگاهش کرد تال هیسرسا

 و

 گفت: سکسکه

 ال؟یل توننی؟ م رنیبگ توننیم امویآر یعنی_

 سپرده شه. شهیکه جد پدر مشیبه ق دیدوسالش بشه با ایآر_
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اش چسباند و زمزمه  نهیرا محکم به س ایتکان خورد. آر یباناباور هیسرسا 

 کرد:

 کنن. یکارو نم نینه...! باهام ا_

 یکن حضورشون و برا ی. فقط سعستنین یبد یجان... اونا آدما هیسا_

 بچه هات

. بذار اون راز ، توهمون خانواده بمونه.بسپارشون به خدا. االن یکن حفظ

 یبرا

 .یایباهاشون راه ب یداشته هات مجبور حفظ

که از سر  یگفتن یوا یچشم بست و دست به سرش فشرد.ا هیسا

 بود یچارگیب

 نداشت. اگر یناهپشت وپ هیبود. سا نیهم تیرا لزراند اما واقع الی ل ِقلب

 رسوا شدنه آرش را بگ خواستیم

ِِ 

 یرا م اید ِ داشتن آر ِیبطور حتم ق دیبا ردی دنبال
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 نهیبه حفظ راز آن شب درس ی. آنقدر درگوشش خواندند تاباالخره راضزد 

 اش

 .شد

*** 

 یشدت حالت تهوع داشت و آرام وقرار نداشت.برعکس دوران باردار به

 یاش برا

اش  دهیبار اصال حالش خوب نبود. حوله را به صورت رنگ پر نیا،ایآر

 . دیکش

 یاش کند. گاه وانهیمانده بودد د،کمیشن یکه ازگوشه وکنار م ییحرفها

 آنقدر

پر ازدرد  هی. قلب ساکردیبا تشر آرامش م الیکه ل کردیم یتاب یوب هیگر

 بودو

. تن دیفهم یکس در اطرافش نم چیرا ه نیرفت وا یسر م یگاه توانش

 خسته

 را دستش داد وگفت: یجوشانده ا وانیل الیرها کرد.ل نیزم یرا رو اش
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 .هیکن وغصه بخور سا الیکم فکر وخ_ 

 گفت: بابغض

ام کرده.من چه  وونهیپچ پچا د نیا ال؟یدارن ل یچرا دست از سرم برنم_

 ییخطا

 مردم؟ یکه شدم انگشت نما کردم

درست کرد.مرگ  ثیازدواجت واتفاقات قبل وبعدش حرف وحد هیسا_

 یناگهان

 مدت گذراست.تموم هی ی. ولادیب شیهم باعث شده ؛موضوع دوباره پ ارس

.تواالن به فکر خودت باش. بخدا اون بچه گناه داره. دکترم که شهیم

 .یرینم

ارس افتاد. اشکش  ادیانداخت و به شکمش نگاه کرد.  نییراپا سرش

 دوباره

 :دیچک

 .الیکنم ل یهاش دق م یادگاری نیمن باا_
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 یادگاریکنه.محکم باش. محافظ  یدق کردن ارسو خوشحال نم_ 

 وخاطراتش

 دی. سه ماه گذشته. کم کم باینبود یا دهینکش ی. تو دختر سختباش

 دایخودتو پ

 .زمیکنه عز یکس رحم نم چیبه ه ای. دنیکن

. یبود اما نه بادست خال یبود.حق گرفتن یتلخ قتیسکوت کرد.حق هیسا

 چیاو ه

برهوت بود.  کی انینهال م کینداشت. مثل  دنیجنگ یبرا یسالح

 شاخه شیتقال

 یم شیثمره ها یشدنش راهم برا بانیشکست وسا یرا هم م شیها

 گرفت.

 دنبالش آمدند ومجبور شد به همان یضعف بود. وقت نیبزرگتر ییتنها نیا

ارس گذاشت و فقط  نیسربربال هیشبها باگر یکوچک برگردد..وقت دواتاق

 ایآر
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بازگشت که  یجمع انی... مییهمه تنها نیکرد ازا هیکرد،فقط گال رانگاه 

 شیبرا

گاهش  هیبر جان تنها تک ینشست که خنجر یمرد یبودند.روبرو هییغر

 دیکش

در رفتارش مشهود نبود. آن هم کم کم داشت  یشرم دنینگاه دزد وجز

 نیاز ب

مرگ ارس  یاصل لیکس دل چیجز آرش وپدرش ه دیفهم یترفت.وق یم

 را

خواست محکم باشد اما  یبدش تکرار شد. م یداند دوباره روزها ینم

 سخت بود

بزرگ ارجمند  یکه به خانه  دیسکوتش را فهم یعمق فاجعه  یروز ،

 زاده احضار

نبود. فقط آرش وپدرومادرش  یتا حکمش را بخوانند. کس شد

 بودند.حضور
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تقال  ای. آراوردیخودش ن یراهم درآن اطراف حس کرد اما به رو هیسم 

 کرد از

 گفت: یبرود. مادر ارس بامهربان نییپا آغوشش

 .ستیتو بغلت دست وپا بزنه مادر. خوب ن ادینذار ز_

باعث حالت تهوعش شد اما  ینگاه ینیصورتش را داغ کرد. سنگ شرم

 یزیچ

وسراغ  اوردیشام که پهن شد،طاقت ن ینشان نداد. سفره  یو واکنش نگفت

 هیسم

 مادر، پدر جواب داد: یگرفت. به جا را

 . توغذاتو بخور عروس.ادیاونم به موقع م_

برود. سخت بود کنار  نییسوزاند تاپا یرا م شیمثل سرب داغ گلو غذا

 آرش

 دهیودم نزند.عاقبت کم آورد وبلند شد. نگاه همه به طرفش کش ندیبش

 شد.

 کجا؟_
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بمونم.شما روبه روح  نجایتونم ا ینم گهیخونه خودم آقاجون. د رمیم_ 

 ارس

 .دیساکت بمونم،عذابم ند دی.حداقل اگه مجبورم کرددمیم قسم

. رو برگرداند که برود دینگاه پر نفرتش د ریآرش را ز یشدن چهره  کبود

 اما

 شد وگفت: پدربلند

کنار خودمون  یایوب یاونور وجمع کن لیوسا کنهیکمکت م ادیآرش م_

 .نجایهم

او و آرش  انیم رمردیخشکش زد.برگشت و نگاهش کرد.نگاه پ هیسا

 یچرخ

 و گفت: خورد

 .کنهیو عقدتون م ادیصبح عاقد م_

ادامه  یرحم یبا ب رمردیخورد و پ هیشد و بر فرق سر سا یپتک هیشب ایدن

 داد:
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عروس خودمون بمونه. تاحاالم بخاطر  دی سنت ماست که عروسمون با ِ_ 

 یتلخ

 یکس نجایبسه. ا گهید یعروس ول فتهیب قیارس گذاشتم به تعو مرگ

 تونه ینم

 کنه. یشکن سنت

 رمردیسخت پ یاش راه گم کرد. نگاهش به چهره  نهیدر س هیسا نفس

 رهیخ

بود تا  ستادهیسرباز دست به خنجر ا کی. لبخند ارس مقابلش مثل ماند

 تمامش

 .دکن

دام  کی یدرونش به تقال افتاده بود. درد مثل پرت کردن خارها یحس

 عمل کرد.

محکم برسرش  یعقب رفت. انگار ضربه ا یمرتبه حمله ور شد. قدم کی

 زده
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ومنگ از اطرافش غافل شده و تلو تلو بخورد. حضور ارس را  جیو گ باشند 

 گوشه

 ایشد. با چشم دنبال آر یدرسرش تکرار م شیآن خانه حس کرد. صدا ی

.به طرفش رفت. حالش اصال خوب نبود. کودک را بغل گرفت. دست گشت

 وپا

 نیبودن درا ی، اندازه  یزخم چیکرد اما ه دیرا تشد هیزدنش درد سا ِِ

 خانه

شد  یخانه داشت قبر م نیبود. ا زیداد. دنبال راه گر ینم ،آزارش

 شیوآدمها

 دانست جرمش چه بود! یعذابش... فقط هنوز نم نیمامور

 آمد: رمردیپ یچند قدم نرفته بود که صدا هنوز

 ؟یآماده ش یریوم یدیکجا عروس؟ حرفاموشن_

بهت جمع کرد. از درد  یدست وپا ری. حواس وقدرتش را از زستادیا هیسا

 عرق به
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را  ایبرد تا آر شینشسته بود. به خودش آمد،مادرشوهرش دست پ تنش 

 . ردیبگ

اش چسباند و برگشت. به آرش  نهیرا به س ایآر یتدافع ینگاه و حرکت با

 که

 یکرد،نگاه کرد. بغض ونفرت مثل زهر یبود و تماشا م ستادهیا ساکت

 کشنده

 خش گرفته گفت: ییوجودش پخش بود. لب به هم فشرد و با صدا در

 ری. بچه هامو زشهیگناه تو نم یبرا یشما سرپوش یجا یب یسنت ها_

 ی هیسا

 برم. یپدرشون نم قاتل

 تر کرد: یرا جر هیآرش و قدم برداشتنش سمت او سا ریمتغ رنگ

من و بچه هام  یبره ، دست از زندگ نیاز ا شتریآبروتون ب نیخوا ینم_

 .دیبکش

 و گفت: ستادیا شیکرد. آرش سرجا یهنوز بهت زده نگاه م رمردیپ

 نداشتم. یریکرد وافتاد. من تقص ریارس گ یپا_
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 گفت: هیبا گر هیسا 

که  دمیآرش. د دمیمن د یخفه کن ول ینجوریوجدان خودتو ا یصدا_

 هلش

 و... یداد

 شماها؟ نیگیم نیدار یچ_

بزند اما  یدهان باز کرد حرف هیحرف آنها آمد. سا انیآرش باترس م مادر

 آرش

 :گفت

. تو خودتو هیفرارکرد سا قتیحق دنیدونن ارس از نشن یهمه م نجایا_

 به

 اما صداها بلند بود. یزد دنینشن

که  ییواسه بلند تر شدن تهمتا یزنیدست وپا م یکه تو دار نهیواسه ا_

 به ناحق به

 ؟یکه خودت باعثش بود یزیزدن؟ چ من
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وقفه افتاد  شیحرفها انینداشت. م هیرا ازسا ییپروا یب نیتوقع ا آرش 

 هیکه سا

 گفت: دوباره

 ،یراحت دیارس پرس. هرموقع فتهین ییشما جدا نیسکوت کردم که ب_

 گفتم آره

 یکنم، نم یکردم منم که اشتباه م ی. چون فکر مفتهین نتونیآشوب ب که

 قدر نامرد باشه و... نیمثل ارس بتونه ا یدونستم برادر مرد ِِ

و  یباردار یگفت یبکشه ، م نجایکار به ا یخواست ی... تو اگه نمهیسا_

 یتون ینم

 !یعقد آرش بش ِِ

ساکت شد. آرش با  هیآخر، سا ری و رها کردن ت ِهی آمدن سم ِ شیپ با

 تیعصبان

 :گفت

 ؟یکن یدخالت م یتو واسه چ_

 گفت: هیبا گر هیسم
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 یبه کس نکهیبدون ا دیدوز یو م دیبر یم دیمنم هست. نشست یزندگ_ 

 توجه

 چه خبره؟ دیدون یاصال م د؟یکن

 آمد: رمردیپ یصدا باالخره

 ؟یمگه تو حامله ا_

 زد: رمرددادی. پدیبند آمد. از لحن او ترس هیسا نفس

 ؟یگرفت یبا توام عروس. چرا اللمون_

 گفت: هیسم

 دونست آقا جون. چرا به شما نگفته؟ یآرش م_

 و وحشتناک گفت: بیغر یبا لحن رمردیپ

 بچه چند وقتشه؟ نیخاک. ا ریرفت ز شیارس سه ماهه پ_

صورت  یهمه رو. نگاه دیعمرش را شن ی شهیترک خوردن ش یصدا هیسا

 یب

کرد  یماند. عقب عقب رفت. سرش تکان خورد.باور نم خکوبیم رنگش

 نقدریا
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 نیبار توسط ا نیدوم یشاهرگش برا یتهمت رو زیت غیرحم باشند. ت یب 

 آدمها

 یم ریرا ثابت کند؟ قلبش ت زیکرد. سکوتشان قرار بود چه چ یم یباز

 .دیکش

کرد.  یم شیبود وتماشا ادهستیا یزلزله به پا بود. ارس گوشه ا درونش

 ییایدن

 نفس... مهیتن ن کیمانده بود و هیبود و سا شیرو روبه

. داخل دیامن دو ینقطه  کیبه  دنی. تا رسدیرفت. دو رونیساختمان ب از

 اتاقش

ازدستش افتاد. زانو زد و  ایشکمش خم شد. آر یزنان و پردرد رو نفس

 دست

تند تند  یجهنم یآن سرا انیم شیدورتنش جمع شد. اشک ها شیها

 دیچک یم

به تقال افتاد. چادرش را از  یهمه بدبخت نینبود نجاتش دهد. از ا یکس و

 کمد
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رفت و به زحمت  ایسمت آر دهیسرش انداخت. خم یو فقط رو دیکش 

 بغلش

 و وحشت گفت: یلرزان از بدبخت یی. با صداگرفت

. اسم باباتم ستیمن وتو ن یجا نجای... اایآر میمامان جان. بر میبر دیبا_

 لکه دار

 ... ای. آرمیکنن بمون یم

شدن  سی. خدیدو یم یآمد. انگار کس یم ییقدم ها یرفت. صدا رونیب

 تنش را

. انگار تمام تنش زخم بود. دیکش یطاقتش م یکرد. درد ناخن رو حس

 یپله ها

 یرفت. رو یم یاهیبلند آمد. چشمانش س یبه نظرش نردبام اطیح کوتاه

 نیزم

 بغلش را گرفت... ریز یزانو زد و انگار کس سیخ

*** 
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که  می. نگفتهیبخونن سا غهیانجام بشه تا بعد ص یعقد ظاهر هیقرار بود _ 

 میبگ

 آرش و ... یبچه،بچه  نیا

 والتماس گفت: هیبا گر هیسا

 .دی. تمومش کندی،تمومش کن دیشناس یاگه خدا رو م_

 را پاک کرد: شیاشک ها زن

 جونتون دلخور نباش. خبر نداشت بچه ات تو راهه.شوک شد و...از آقا _

. بچه ام ازدستم رفت. بعد دیزن یبه من تهمت م دیدار یشما با هر شوک_

 فقط...

 گذاشت: هیدست سا یدست رو الیل

 .ستی. حالت خوب نهیفعال آروم باش سا_

 با مادرشوهرش نگاه کرد وگفت: هیسا

 .دیبه آقاجون بگ نوی. امگردیتو اون خونه بر نم گهیمن د_

 .سرلجشناسمیمرد و من م نیواسه خودت دردسر درست نکن. ا هیسا_
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 . رهیگ یروهم ازت م ایفته،آریب 

 .رهیتونه بچه امو از من بگ یکس نم چیه_

 یصندل یبه او تشر زد و مادرشوهرش از رو هینام سا یبا زمزمه  الیل

 برخاست:

آرامش داشته  یدوست ندارمن اومدم درستش کنم اما انگار خودت _

 .یباش

 خانم جون. شهیدرست نم یچیبعد از کشته شدن ارس ه_

 بذار آرش جبران کنه._

 ارس فقط یخدا ببخشدش اما با تصاحب زندگ دیبره استغفار کنه تا شا_

 به ارس ظلم بشه. نیاز ا شتریب ذارمیکنه. من نم یم شتریب گناهشو

قلب ِ پردردش  یچشم بست و دست رو هیتکان داد و رفت. سا یسر زن

 گذاشت.

 قصه سر درازداشت. نیا

*** 
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سنگ حک شده  ی. اسم ارس که رو دی سنگ داغ شده کش ِیرو دست 

 بود، مثل

اسم  یعنوان سرخ رنگ باال کی یکرد. جا یبرجانش عمل م یا شهیت

 یاو خال

،  یخورد تا دست پر اتهام نیخودش زم می. بعد از سالها جهاد در حربود

 حرمت

چه ها برسرش  ندینکند. حاال کجا بود تا بب یو ناموسش را زخم تعهد

 آوردند.

 و زانوزد. ختیر اشک

ندارم. بهم  امونوینگه داشتن آر تیکردن که صالح تیارس ازم شکا_

 تهمت زدن

کرد.  یناپدر یلیخودم بچه امونو کشتم. ارس پدرت درحق من خ که

 دارن

 ی. رواست اون جا بخوابرنیمنو ازم بگ دیکنن که تنها ام یم یساز پرونده

 و من
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 ی... میدونم بابت سکوتم دلخور یتو بجنگم؟ م یادگاریحفظ  یبرا تنها 

 دونم

شه اما بخدا  مالیذاشتم خونت پا یو نم ستادمیا یاز اول محکم م دیبا

 نشد...

 بودم. شکسته بودم. بدون تو بودم... تنها

 :دیاسم او کش یرو هق هق افتاد ودست به

 یکس یوب ییکن. من دارم تو تنها یکار هیبگو.  یزیچ هیارس توروخدا _

 یم

 ...رمیم یم گهید رنیرو ازم بگ ای... اگه آررمیم

 یسرچرخاند وچشم در چشم با زن یشانه اش نشست. فور یرو یدست

 شد که

 ریز هیصورتش سر خورد. سم ی. اشک رودیفهم یدردش را م یدکمیشا

 شیبازو

 گرفت و گفت: را
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 دتتیند یکنه.پاشو تا کس یبهت نم یموندنت کمک نجای. اهیبلند شوسا_ 

 .میبر

 و سر تکان داد: دیصورتش کش یدست رو هیسا

 کجا؟_

 باهات حرف بزنم. دیگوشه خلوت. با هی میبر_

 هیرا باز کرد. سا ینیدرماش هیبه اطرافش کرد و بلند شد. سم ینگاه هیسا

 برادر

کنارش نشست  هیکرد و نشست.سم یشناخت. سالم کوتاه یرا م هیسم

 و احوال

 انیو سردرگمش م شانیفقط تشکر کرد و نگاه پر هی. سادیرا پرس ایآر

 هیسم

 چرخ خورد: وبرادرش

 ه؟یشده سم یچ _

 دادگاه و گرفتن! یآقاجون زنگ زد که را لیامروز وک_

 به شماره افتاد: شیو نفس ها دیپر هیاز رخ سا رنگ



 

1355 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 بدن. یفردا قراره رااما _ 

 اومده. ی. راهیکنن سا یفردا اعالم م_

 با بغض گفت: هیبا التماس نگاهش کرد وسم هیسا

 . حضانتشو گرفته.یبد لیبه آقاجون تحو دیبا یرو بعد از دوسالگ ایآر_

 یافتاد. دست به صندل یتکان خورد.انگار قلبش داشت از تپش م هیسا سر

 عیسر هیآمد. سم یم رونیاز حلقش ب.تمام دل وروده اش داشت گرفت

 از

زانو زد.  نیزم یشد و رو ادهیپ نیاز ماش هیخواست نگه دارد. سا برادرش

 دلش

. روز به روز همه شدیونم اوردیرا باال ب شیها یخواست تمام بدبخت یم

 زیچ

 یکرد وکنارش نشست. با ناراحت دایپ یآب وانیل هیشد. سم یم خرابتر

 وبغض

 :گفت

 .شهی. درست مهیذره آب به صورتت بزن سا هی_
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راجمع کند.  شیتوانست دست وپا یزد. اصال نم هیگر ریهمانجا ز هیسا 

 هیسم

بلند شد و اجازه نداد.خود  هیخواست کمکشان کند. اما دست سا ازبردارش

 یرو

 کنارش نشست و گفت: یفور هینشست.سم نیو داخل ماش ستادیا پا

 ؟یتومگه تهران بزرگ نشد هیسا_

 دست اورا گرفت وگفت: هیفقط نگاهش کرد.سم یچارگیبا ب هیسا

آشنا  هی دیامشب. سع نیبرو... هم ای.با آریکنم که بر یمن کمکت م_

 داره . اگرم

 . یما باش یاز آشناها یکی یمدت خونه  هی یتونیم یو ندار یکس

 دست اورا فشار داد وگفت: هیبند آمد. سم هیسا اشک

با آرش  یو قبول کن یکه تحت فشار باش رنیرو ازت بگ ایآر خوانیم نایا_

 ازدواج

 نشونیب ییکنن وجا ی. تازه سرت منت بذارن که دارن لظف مهیسا یکن

 .یندار
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که بخاطر سنت  هی.آرش همون آرشهیسا شناسمیعمومو م یخانواده  من 

 بامن

کرده  نهی. کدیشب راحت نخواب هیشدن تو وارس  یکیکرد وبعد از  ازدواج

 یوحت

که  یدیاتفاق بود.د هی گهیخاموش نکرده. فقط م ششویارسم آت مرگ

 نذاشتن

 آمنه بفهمه یحت

 گرفت وافزود: ینفس

داغون شه وتا  میزندگ خوامیکه برات عذابه، منم نم یستی. فقط تو ن_

 اخر عمر

، آرش منو  یای. توبرمیخونه بپوسم وبم یطاعون زده گوشه  هی مثل

 .دهیطالق م

 .مطمئنم

 زد: یپلک هید،سایزن که چک اشک

 رن؟یرو بگ ایآر توننیفردا م یعنی_
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 ه؟یسا گمیدارم م یپس من چ_ 

 و ندارم. یآخه من کس_

 ی. فقط تو بچه ات و بردار وبرو. نمدمیکنم.قول م یگفتم که.کمکت م_

 تونن

 کنن. داتیپ گهید

 مداخله کرد: دیشد که سع رهیبه روبرو خ هیسا

هم شک  ی. کسدیبر دیتونی. بااون مونهیمن راننده کام یقایاز رف یکی_

 کنه. ینم

 یپول هیقراره بره.درموردتون باهاش صحبت کردم.گفت  کیساعت  امشب

 یم

 .خوادیفقط اراده م ستیبرتتون. سخت ن یو م رهیگ

 دوباره گفت: هینگاهشان کرد. سم جیگ هیسا

رسونتتون تهران. توروخدا زودتر  ی. سالمت مهیسا هیآدم مطمئن_

 .ریبگ متویتصم

 نگاهش کرد: نهیاز داخل آ دیسکوت کرد و سع هیسا
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 امیباالتر از حرم م ابونیمن ساعت دوازده دوتا خ دیاگر موافق بود_ 

 دنبالتون.

 باخودتونه... میتصم گهیکه د م،اگرنهیریکه م دیبود اگر

 یلیرفتن خ نیاش کرد. احرف دوره  ییایفقط سکوت کرده بود و دن هیسا

 یبرا نی... همایداشتن آر شدیاش م جهیرا به دنبال داشت اما نت امدهایپ

 سکیر

که  شدیفقط کودکش م یمادر گاه کی ییدارا ییبود. تنها یکاف کردن

 آن راهم

 کردند... یتبصره تصاحب م یب یجرم زن بودنش و قانون ها به

*** 

 ریاس هیاش بود و سا یغرق خواب ناز کودک اینشسته بود. آر یا گوشه

 یکابوس

 یبهانه  نیپس گرفتن هم یدوره اش کرده بود برا ایدن کی... یداریب در

 به
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رفته. ِ انگشتان لرزانش پوست نرم صورت کودک را لمس کرد و  خواب 

 سرشاخه

پرش به سمت پنجره  یقلبش فرو رفت. چشم ها یبغض درست رو یها

 ی

برداشته بود.  بیعج یرا برودت ایاز باران برگشت. سرد بود.دن سیخ

 احساسات

هم خسته بود و  دیزده بود. انگار خورش خیکهنه  ییها در مرز فضا انسان

 چادر ِ 

 یم ییبر آن همه سرما کشش واستقامت باال دنیبر سرداشت . تاب یکدر

 .دیطلب

 نیا یکننده  گفت نگاه پر قدرت خدا تمام یبود که م یهنوز دل یول

 زمستان

 خواهدشد. نیسنگ

مانده بود.  یکرد.فقط دوساعت باق ریساعت گ یعقربه ها انیم نگاهش

 دست
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مبهم وگنگ  ییچفت کرد و سر به زانو گرفت. صدا شیرا دور. پاها شیها 

 در ته

. دیایاش چنگ زد ، بلکه نفسش باالب قهیکرد. به  یم یبا دلش باز الشیخ

 ریاز ز

 که غروب تمام ی. دلش از طلوع صبحدینگاه کرد و آه کش ایبه آر دستش

 بود. ایاتصالش به دن ینقطه  نیآخر ای. آردیترس یبود م دشیام

دوخت.  الیپرش را به ل یسر بلند و چشم ها شیموها یرو یدست بانوازش

 زن

 را گرفت و آرام گفت: دستش

 .شهیم داریب ایآر نجای. اهیسا میکم حرف بزن هی رونیب میپاشو بر_

 گرفته گفت: ییانداخت و با صدا سرباال

 اممیموندم وآر الیهنوز تو خ نمیترسم تکون بخورم وبرگردم بب یم_

 .الیل ستین

 نگاهش کرد و کنارش نشست: یکم الیل
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حرفو زده تا دورت کنه.  نیا هیسم دی.شاهیسا ستیمعلوم ن یچیهنوز ه_ 

 یپا

 .انهیاونم درم یزندگ

 شکسته گفت: یدل وبغض با

 هیتا بخاطر داشتنش  رنیتن منو گرو بگ ی.. انصافه پاره الیانصافه ل_

 عمر شکنجه

که عشق  هیچه قانون نیعمر چشم تو چشم قاتل ارس باشم؟ ا هی بشم؟

 منو

کنه؟ حرف خدا  یازم غارت م دمویکه تنها ام هیکنه؟ چه عدالت یم متهم

 نیا نیب

 دل شکستنه؟ همه

بر خواب آرام  یهق هقش ، خلل یدهانش گذاشت تا صدا یرو دست

 وناز ِ

 و با بغض گفت: دیاو کش یاشکها یدست رو الینکند. ل جادیا کودکش
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که مردم با خلقش، فقط  هیاشتباه ی. سنتاستیحرف خدا ن نایا_ 

 خواستن

 حفظ شه. منافعشون

کجا . من به رهیگ یرو از من م ایقانون آر ی لهیاما اونا دارن به وس_

 کنم تیشکا

که تن  یشیپشت وپناه شدم. وسط توپ و آت یجا بود که من ب نیهم ؟

 همه رو

 تیصالح ی بد بودن وب ِلیشده دل نیکس شدم. حاال هم یمن ب سوزوند

 بودنم.

. زمیبچه ام بر یرو به پا ایتونم دن یتا ثابت کنم م دنیفرصت نم چرا

 آخه...

مشکالت  نیجنس من وتو ا دنیکاش من وتو... با آه کش یبا سوال و ا_

 حل

 .هیسا شهینم

 کنم؟ یزندگ ینباشه،واسه چ ایآر زم؟یتوسرم بر یپس من چه خاک_
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 سر تکان داد وگفت: الیسکوت ونگاه معنادار ل با 

کنم تا بچه امو داشته  یعمر کنار قاتل ارس زندگ هینگو که مجبورم _

 باشم.

 تونم ... ینم رممیبم

 ادامه داد: ینگه داشت و با لحن پردرد شیدست ها انیرا م سرش

باهام تا کنند.اگر  نطوریبود. سکوت احمقانه ام، باعث شد ا رخودمیتقص_

 از آرش

 کردم ، اگر... یم تیشکا

که االنم به حساب  یا هیشد د یم تشینها یکرد یم تمیتو شکا هیسا_

 پسرت

 .هست

 .رنیرو بگ ایتونستن آر یحداقل نم_

 پدرارسه نه آرش. یتونستن. چون مدع یم_

 گفت: تیو مظلوم هیبا درد وگر هیسا

 کنم؟ کاریچ ایکنم؟خدا کاریمن چ_
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 ه؟یسا یاعتماد دار هیچقدر به سم_ 

 وگفت: دیخودش را جلو کش یثابت ماند.اوکم الیصورت ل یرو هیسا نگاه

مدت دور  هی نهیراه ا نیاگه واقعا راست بگه و بتونه کمکت کنه بهتر_

 تااز یباش

 یخوا یاما اگر نم ادیاحمقانه به نظر ب دی. شافتنیب ایگرفتن آر یتکاپو

 میتسل

 .نهی، تنها راهت هم یخانواده وآرش بش اون

 آب دهانش را قورت داد: هیسا

 بچه... هی... با  بیشهر غر هیآخه تنها... تو _

و  یجا افتاد یحساب ی.وقتیعل یعمو یخونه  میری. مامیمنم باهات م_

 یتونست

 .رازیگردم ش یبرم یریبگ ارتباط  باهاشون

افتاد و صاف نشست.  شیاز دور زانو شیبه تپش افتاد. دست ها هیسا قلب

 با

 لرزان گفت: ییوصدا یناباور
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 ال؟یل شهیم یعنی_ 

 که... یاونقدر اعتماد دار هیفقط بگو به سم_

 یلیشناسمش اما دل یباهاش برخورد نداشتم. نم یلیدونم.من خ ینم_

 نداره

که آرش  دمیبهم بده. من باچشم خودم د یشنهادیپ نیبخواد چن که

 چقدر

 بهش نداشتم... یوقت حس بد چیکرد. ه یمشکل درست م براش

وقت  شتریساعت ب کی.دی مکث سمت ساعت چرخ ِیب شیها چشم

 الینداشت.به ل

 کرد که او گفت: نگاه

کنم  یکنم و به برادرم تلفن م یجمع م لیکم وسا هی. تامن هیپاشو سا_

 که بگم

 بردار . ازتویسفر ، توهم لوازم مورد ن میر یم

 اما من ..._
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که به  یبامن هست. فقط دفترچه پس انداز یکم هینگران پول نباش. _ 

 اسم

... فقط به خدا توکل ستیبردار.بلند شو دختر... بلند شووقت ن خودته

 کن...

**** 

او  یچادرش را رواش چسباند و نهیرا به س ای. آردیبار یم یتند باران

 انداخت.

نبود.  نیاز ماش یخورد. خبر یدلواپسش در اطراف چرخ م یها چشم

 لبش را

 به ساعت گفت: یبا نگاه الیگاز گرفت.ل محکم

 نجا؟یگفت هم یمطمئن_

 گفت: دیلرز یم جانیکه از فرط اضطراب و ه ییتکان داد وبا صدا سر

 و....نکنه دام باشه ادینکنه ن الیآره. مطمئنم... ل_

 خونه. میگرد یبرم ومدین ؟اگریچه دام_

 نگاه کرد وگفت: الیل به
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 و... میاتوبوس بر هیبا  شهیم_ 

توچشمش زد  نیو عقب برگشت.نور ماش دیاز جا پر ینیبوق ماش یباصدا

 و

 را برگرداند. صورتش

 خانم ... هیسا_

 لرزان گفت: یی. با صدادیبود. تپش قلبش به اوج رس دیسع یصدا

 ... اومد..الیاومد ل_

را ازآغوشش  ایخواست کمکشان کند وآر دی. سعدیدو نیسمت ماش به

 اما ردیبگ

 نییرا پا دسرشیاجازه نداد و فقط به مرد جوان نگاه کرد. سع هیسا

 انداخت ودر

بالفاصله  دینشستند ، سع نیهرسه داخل ماش یرا باز کرد. وقت نیماش

 را یآدرس

 برگشت: هیراننده داد و به سمت سا به
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که آرش  امیخودم ن نیدادم با ماش حیکردم. ترج ریشرمنده ام که د_ 

 شک نکنه.

ماست.  یهم خونه  هیکرده.سم لهیپ هیبه سم یروزا بدجور نیا چون

 خودتون که

 ه؟یچ انیجر دیدون یم

 نیشهر با هم رونیداد که تا ب حیدتوضیسر تکان داد وتشکر کرد. سع هیسا

 دندیشهررس رونیب یمنتظرشان است. وقت یونیوآنجا کام روندیم نیماش

 ، طبق

 گفت: یبا شرمندگ دیمنتظربود. سع نیماش قرارشان

اومد،نشد.  شیکه پ یطیخانم اما با شرا هیسا امیخواستم باهاتون ب یم_

 مراقب

 مسافرخونه تماس گرفتم که... هی. من اونجا بادیباش خودتون

 هی. از سمدیلطف کرد یلیجا هم خ نی. تاهمدیشما نگران من نباش_

 . دیتشکرکن

 دونم چطور حبران کنم. ینم واقعا
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 آروم شه. شیبده ، بلکه زندگ هیبچه به سم هیخدا  دیفقط دعاکن_ 

 چشم به زن جوان نگاه کرد: ریکرد و از ز مکث

بچه دار نشدن خواهر من  ایهرچند که انگار درد آرش برادرزاده اش _

 .ستین

 بگم. یدونم چ ینم واقعا

آن سرما حس  انیتنش را م یانداخت. گر گرفتگ نییسرش را پا هیسا

 کرد.

 آنها گفت: لیوسا یبود ، بعد از جاساز یانسالیکه مرد م راننده

کنم.بخاطر  ی. مجبورم با سرعت کم رانندگهی. هوا بارونمیبهتره زودتر بر_

 شما

 بدم. لیبار تحو دیموقع معطل شدم.صبحم با نیتاا

 هیرفت. درهمانحال روبه سا گرید یاو راگرفت و به سمت یبازو دیسع

 گفت:

 .دی.مراقب خودتون باشدیشما سوار ش_
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 شیپا یرو یرا با خستگ ایشد.آر نیسوار ماش الیباکمک ل هیسا 

 یخواباند.نفس

را  یمضطرب او بند سبز یچشمها دنیباد الینگاه کرد. ل الیو به ل گرفت

 فشیاز ک

 آورد وگفت: در

. نهیامام حس حیو ضر یالکرس تی.متبرک به آایببند به مچ دست آر نویا_

 انشاال

 .میرس یم سالمت

 زد.مچ بند راگرفت وآن را دور مچ کوچک پسرش یلبخند پربغض هیسا

به صورت معصومش کرد . راننده سوار شد و سالم آنها را با  ی.نگاهبست

 لحن

 ی. جاده دیلرز هیگفت و راه افتاد.قلب سا یجواب داد.بسم اله خودش

 شیروبرو

 که درآغوشش بود ،خوش کرد... یبود ودلش به فانوس کوچک اهیس

 گرفت اما با یرام شینگذشته بود.خواب کم کم چشم ها یاز ساعت شیب
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سر به عقب گذاشته بود  الیبماند.ل اریخواست هش یم یسرسخت 

 وچشمانش

کرد آرامش  یسع هیافتاد. سا هی.بعدهم به گرکردیغرولند م ایبود.آر بسته

 کند اما

 هیکردبا کمک سا یشد وسع داریب الیبود. ل دهیترس یزیاو از چ انگار

 آرامش کند

 نهیاو وچنگ زدنش به س بیعج یقراریاز ب دهیترس هیبود.سا دهیفا یب اما

 اش ،

 به آنها کرد و گفت : یدل آشوبه شد. راننده نگاه دچار

 راهه. ونهیم کیکوچ یدکه  هی کینزد نیجا نگه دارم؟ هم هی دیخوایم_

 ادهیکه پ نی.همدندیبعد به آن قسمت رس قهیتشکر کرد.چنددق هیسا

 یشدند ب

 یتب دارد.بانگران یحس کرد کم هیاوج گرفت. سا ایآر یتاب

 مطرح کرد که او گفت: الیرا با ل موضوع
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.نگران نباش. هوا سرده ستیخطرناک ن یکم حرارتش باالست ول هی_ 

 بارون ریوز

 .ممکنه سرما خورده باشه و...میموند

آن رستوران  یوارد نماز خانه  مهیسراس ونیکالمش راننده کام انیم

 کوچک شد

 گفت: و

 داره؟ زریخانم.برادر شوهرت بل_

نگه داشت  سرشیسقوط کرد. چادرش را رو یاحساس کرداز نقطه ا هیسا

 و با

 رفته گفت: لیتحل ییصدا

 بله. چطور مگه؟_

 ان داد:را تک شیدست ها مرد

داره  گنیاالن نگه داشت وم ی. رستوران بغلمیبر دیپاشو...پاشو بدو با_

 هیدنبال 

 ...نوریا ومدهیاز راننده ها بهم گفت.بجنب تا ن یکیگرده.  یم زن
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 الشانیراجمع کرد ودن لیوسا الیرا بغل گرفت. ل ای.آردیازجا پر هیسا 

 ی.حتدیدو

 آرش لیرا که دور زد، اتوم نیکرد به اطراف نگاه کند.ماش ینم جرات

سرآرش را چرخاند.  ایآر ی هیگر یآمد. صدا ی.نفسش داشت بند مدیراد

 کیتار

 دیدو نیمعطل نکرد وسمت ماش هی.ساودیمعلوم ن یزیودرست چ بود

 ی.وقت

 التماس کرد. هیفقط باگر نشست

 آقا برو... تورو خدا برو..._

 را ایآر هیو سا دیچرخ. فرمان دید نیآرش را سمت ماش دنیدو نهیآ از

داشت آرامش کند.مرد که  یسع الیکرد.ل یم هیفشرد.مدام گر درآغوشش

 یب

 دلش سوخت. دیراد هیوترس سا یتاب

 به گرد پامون برسه. ذارمی.نمینترس آبج_
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راند. مدام  یشتریلغزنده با سرعت ب یتوجه به جاده  یدنده زد وب یرو 

 نهیاز آ

 هیسا ی هیبود. گر کیپشت سر بود. آرش نزد یها نیبه ماش حواسش

 یبند نم

 یریداخل مس نیکرد. ماش ینم شی.دلهره واضطراب رهادیترس ی.مآمد

 یفرع

 خورد اما راننده مهارش کرد .بالبخند گفت: یبد چیپ نی. ماشدیچیپ

. نترس. محاله  یشناسن آبج یم ابونیب یرو فقط راننده ها نجایا_

 بشناسه

 کنه. دامونیپ وبتونه

. دیطلب یچسبانده بود و فقط خدا را به مدد م ایسرش را به سر آر هیسا

 ترس گفت: یکمبا الیل

 لطفا. هوابده.سرعتتون باالست و... دیذره آرومتر بر هیکنه  ینم دایاگه پ_

 بشر... نیا هیعجب جونور_

 بلند شد.راننده سرعتش را تند تر کرد وباحرص گفت: هیسرسا
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 کنم. یمحمود شوفر کل بندازه. روشو کم متونه با  ینم یکس_ 

 بلند شد: الیل یمرتبه صدا کیگاز گذاشت. یعوض کرد وپا رو دنده

 آقا...مراقب باش... سادهیوا نیجلوتر ماش_

. سرعت باال، دیچرخ عیآرش بود،سر نیبه ماش نهیکه حواسش از آ راننده

 عملکرد

 آمد. یوحشتناک یلغزنده و... صدا نیهنگام، زم رید

را هل داد.  هیسا یزد ودست نیلگدبه در ماش یوارونه شد. انگار کس ایدن

 تنها

 غیوج هیگر یارس و صدا یچهره  دیوشن دیکه در لحظات آخر د یزیچ

 بود ایآر

آمد.  یوحشتناک یکرد. صدا یرا خال شیاز درد که دست ها یآغوش وبعد

 انگار

چندمتر آن  یپودر بود. به زحمت سرچرخاند. خون شیاستخوانها تمام

 طرف تر
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آمد. گردنش را به زحمت باال نگه  ییتند قدم ها یبود. صدا دهیپاش 

 یایداشت.آر

از خون خفته بود... تن  یبستر انیآغوش مادر،م یباران ب ریز کوچکش

 یزخم

 اینداشت. ناله زد آر یدرد قدرت ریز شی.دستهادیکش نیزم یرا رو اش

 وباران

باران مانده بود  ریپر درد به کودک ز. چشمان به خون نشسته اش دیبار

 وباران

 مرخیاز حرکت بازماند.ن دهیاو نرس ی. کم آورد .دستش به پادیبار باز

 پرخون

لحظه از  کیفاجعه بود. در یتابلو نیباز آخر مهین یباچشمان پسرکش

 زمان ارس

 یینتوانست ناله کند.پاها یهمراهش بود. حت ایپر... آر یبا دستان آمد

 باالسرش

 خورد. تمام شد... نیکودکش رالمس کرد وسرش زم سیخ ی. پاستادیا
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 **** 

زهر دار شده است. نفس  یپوست تنش پر از سوزن ها ریکرد ز یم حس

 به

 هیکه بر سا یآمد. تصور لحظات وحشتناک یم رونیاش ب نهیاز س یسخت

 گذشته

 سیخ یچشم ها هیبود،کار او و دل ت َرکبرداشته اش نبود. فقط  َِ

 رهیومات او خ

. النا خودش را جلو دیچک هیپلک سا یقطره اشک از گوشه  کی. بود

 .دستدیکش

 : دیلرز یم شیصورتش گذاشت.صدا یرو

 مامان..._

هم افتاد.  یآمد ، رو رونیاش ب نهیکه ازس ینیبا آه سنگ هیسا یها پلک

 هیالنا گر

سر او آمد و  یرو میاو گذاشت. دست مر یپا یگرفت . سرش را رو اش

 شیصدا
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 کرد: یاش را زخم حنجره 

النا. چشم باز کردم ؛ آرش  ستین ادمی یزیبعدش درست چ یاز روزا_

 سرم یباال

 گهیرو گرفتم. راحت توچشمم نگاه کرد و گفت د ای. فقط سراغ آربود

 ندارمش.

 من... ینامرد گفت

 :دیکوب یاش م نهیو پردرد به س قراری. قلبش بدیچک اشکش

 و گذاشتم رو سرم اما آرش رفت. مارستانیکردم. ب هیزدم،گر غیج_

 ایگفت تن آر یباالتماس از پرستارا سراغشونو گرفتم. دلم م مارستانیتوب

 ریز

نگرفتم تاباالخره  یسرد شد، نه بخاطر نداشتن روح. اما جواب بارون

 شونیکی

 از اون تصادف نمونده و... یآدم زنده ا چیاز من ه ریغ گفت

النا تاب خورد و دلش  یموها انیصورتش گذاشت.انگشتانش م یرو دست

 به
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 :دیچیپ هم 

دونم چرا زنده موندم.  یبرام شد صدبار مردن. نم دنیهر لحظه نفس کش_

 ینم

بار  هیزدن تا بخوابم.  ی... دائم آرام بخش میدادم ول ویتاوان چ دونم

 چشم باز

 ی ارتباط شده به جرم  تیسرم بود.گفتن ازم شکا یباال سیپل کردم

 نامتعارف.

. دنمیشب تا مرزسکته رفتم اما بازم زنده موندم. آرش دوباره اومد د اون

 یم

رفت.چند  ی... وقتیچینبود النا.ه میحال یچیباهاش برم . ه دیبا گفت

 ساعت بعد

 چی. هرونیدور خودم ورفتم ب دمیچیپتو پ هی مارستان،یب یلباسا باهمون

 کس

آرش...  یبرسم خونه  خواستی.فقط دلم مابونی. رفتم تو خدیمنو ند انگار

 تا
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وآسمون معلق  نیزم نیشد ب یچ هویدونم  یکه نم گهیدروغ م بفهمم 

 شدم.

گفتن رفتم توکما.  یازمدتها که چشممو باز کردم تو تهران بودم. م بعد

 حاج

 ییباهام نبود که شناسا یتیو حاج آقا همون زن وشوهر بودن. هو خانم

به هوش اومدم  یانتقالم بدن تهران.وقت خوانیم مارستانیاز ب نامی.اشم

 دوماه

شده  یچ دمیهوش وحواسم اومد سرجاش وفهم یبود. وقت گذشته

 التماس

 کی. حاج خانم قبول کرد و باهام اومدن اما ... قبر کوچرازیببرنم ش کردم

 کنار

 بودند. دهیسنگ تراش یرو رو ای. اسم آردیکوب نمیارس زم قبر

 اورا گرفت: یسربلند کرد و شانه ها النا

 ییتو زنده است. شهاب هست. بذار بفهمه چه جفا یایمامان آر یول_

 درحقش
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 همه سال وقتشه که... نی.بعد ازا شده 

 گفت: هیبا گر هیسا

دونم تمام  یترسم. م یالنا. م ستیدوساله ن یبچه  هی گهیمن د یایآر_

 حرفا نیا

ترسم نتونم بهش  یبه خورد ذهنش دادن. م خوادیاونجورکه دلشون م رو

 ثابت

همه سال دورنگه  نیمنو با تموم حس مادرونه ام تونستن ا ی. وقتکنم

 دارن پس

 ...حتما

 کرد. سرتکان داد وزمزمه وار گفت: مکث

 روهم ازش گرفتن. ایآر تیهو یحت_

بلند شد . النا دستش را گرفت و  هیرا زمزمه کرد ، اما سا هینام سا النا

 آرام گفت:

 بمون. نجایبابا که خوابه. هم_

 خسته اش را به او دوخت: یچشم ها هیسا
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بهش سر بزنم  دی. بازنهی. پتو رو چندبار پس میشناس یتوکه باباتو م_ 

 واال باز

 .شهیدردش شروع م کمر

و پشت انگشتانش  ستادیوبرخاست. مقابل او ا دیدست به صورتش کش النا

 رابه

 :دیکش هیسا سیخ صورت

 یلترایکه برگشت ف یزیسرجاش نبود. تنها چ یچیه یتو نبود یوقت_

 مهین

 بابا بود. یگارایس ی سوخته

او دوخت. النا گردن را سمت  یفقط نگاه دردمندش را به چشم ها هیسا

 شانه اش

 کرد و باالتماس گفت: خم

از ضرر  شتریب یلیتو واسش خ یخال یبذار شهاب بفهمه مامان.جا_

 گاریس

 .دنهیکش
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رفت.لب  رونیو از اتاق ب دیچشم بست و سر تکان داد. عقب کش هیسا 

 النا یها

 لب زمزمه کرد: ریو ز دیلرز

 کنم. یاشتباه سکوتت و من تکرار نم یببخش مامانم ول_

 کیتلخ هزارو یقصه  هیشب دیکه شن یتیصورتش گذاشت. روا یرو دست

 یشب

 کیبار شهرزاد قصه گو  نی. ادیسال به طول انجام یبار س نیکه ا بود

 مادر

بود که  یبود. درد قصه عدالت یکس یو گرفتار طاعون ب دهیکش حسرت

 چیه

تا به خواب رود.  ودین یبار سلطان نیاز محبت مادر نبود. ا ینام شیکجا

 یهمه 

اش شد  جهیکه نت یتلخ شکستن سنت یبه خواب رفته بود. قصه  ایدن

 کی یآوارگ
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 نیا یبرا یکودک... کاش قانون کی یو سرخورده شدن وحسرت ها مادر 

 همه

 شد. یشکستن وضع م دل

**** 

صدا آمده بود ،  یتن محسن مرتب کرد و همان طور که ب یرا رو پتو

 قصد

 سیهنوز خ شیشد. برگشت. چشم ها دهیداشت اما مچش کش بازگشت

 بود.

 غیوروشن اتاق ت کیتار انیم شیرد اشک ها یباز محسن رو یها چشم

 یم

خواست دستش را پس بکشد اما او نشست و دستش را  هی. سادیکش

 محکم تر

 داشت. آرام گفت: نگه

 ؟یالنا گفت یتمام قصه رو برا_

 چشم بست و خواهش کرد: هیسا
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 دستمو ول کن._ 

 کرد وتلخ گفت: شیرها محسن

 هیراحت باشه. از مرث تونهیهم م ایکوتاه واسه آر یقصه  هیکردن  فیتعر_

 ی

 .ستیارس و ازدست دادن بچه ات سخت تر ن مرگ

 رهیکنم تا برگرده وبچه هامو ازم بگ یهموار نم میمر یمن راهو برا_

 محسن.

 یلیخ یچشمم رو یبخاطرشون مجبورم کن یتون یکه تو نم یهمونجور

 زایچ

 .ببندم

 پوزخند زد وگفت: محسن

بعد از  تیکه زندگ یداد یبه برادرشوهرت م یبدخب اگه قرار بود باج _

 یس

 نشه.نه؟ یهند لمیف سال

 سوخت .سر تکان داد و تلخ گفت: هیسا قلب
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که ارس و  یخودت و مرد نیهمه سال ب نیبعد از ا یتفاوت چیه یوقت_ 

 کشته

بوده  یچ میاعتراف کنم نقشت تو زندگ یدار یچه توقع ،ینیب ینم

 محسن؟

 عقب رفت. یقدم هینشست و سا محسن

 ؟یریوم یذاریسال بودنه با منو م ستیعکس ب هیبا  یوقت هیفرقم چ_

وقت از  چیپسر منه محسن. کدوم عکس؟ ه شیشهاب با تمام دور_

 خودت

 دمی،سکوت کردم؟ درد کش هیشهاب ک دمیفهم یکه چرا وقت یدینپرس

 ختمیو ر

من دراومدن تا قضاوتم  یخاک روبرو نیا ی! فقط مرداانهیخودم؟  تو

 کنن؟

و  تیو شخص تی.هودیدیکش خمینکرده به چهارم یبه جرم ها شهیهم

 غرورمو له
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همروبه روم  ایمحسن. دن ستمیساله ن ستیب ی هیسا گهی. اما من ددیکرد 

 ستهیبا

بذارن.  ریبچه هام تاث یزندگ یذارم بخاطر اشتباهات نکرده ام، رو ینم

 ینم

. فقط به جرم یکن یشکستن غرور من ، با احساس النا باز یبرا ذارم

 شهاب نکهیا

 ارسه! مجازات شه. پسر

. بابغض دیرا پس کش شیقدم ها هیکرد وسا یدرسکوت نگاهش م محسن

 ادامه

 :داد

کم انصاف داشته باش.  هیفکر کن محسن.  شتریکم ب هیبخاطر خدا _

 کم هیفقط 

... 

 برگرداند برود که محسن بلند شد وگفت: رو
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چقدر بهت وابسته ام ، فقط حرف از  یدون یم یکه وقت نهیانصاف ا_ 

 یبزن یتعهد

 ؟یبه بچه هام دار که

که به  یفکر شکستن عشق ،یدیوبه دلم کوب یکه سنگ برداشت یموقع_

 خودتم

 .یکرد یم داشتم

 زل زد: شیو به چشم ها ستادیا شیروبرو محسن

 که... یسالها جسمت با من بود و فکرت با مرد نیتموم ا_

 و رو نکنه. ریقبروز نیقدر ا نیبس کن محسن. ا_

 پس بوده._

 نهیکه نکردم خسته شدم. واسه ا یو دفاع از خودم بابت کار حیاز توض_

 گهیکه د

 هی. اون نمیب یکه سالهاست خوابشم نم یتونم کنارت باشم. نه ارس ینم

 حسرت
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خودت  یول یباش ،مرهمیآرزو باش خواستمتویزخم شد . م هیشد، 

 ینخواست

 ،ینقاب آرامش مصنوع ریمشکوکت. با پنهان شدن ز ی. با نگاه هامحسن

 با

 ...تیناگهان یزدنا رخالصیت

 کردم که نکردم برات؟ یم کاریچ دیبا گهیمن د_

 .یوقت بهم نکرد چیخواست که ه یکم دلم اعتماد م هی_

 ...میمر_

جداماندن از  نیرفت. ا رونی. عقب گرد کرد واز اتاق بباال آمد هیسا دست

 محسن

 انیباز هم م یی رفتن ارس نداشت. تنها ِیکمتر نسبت به روزها یزیچ

 یشلوغ

و دست  دیتخت دراز کش یسروتهش ، دوره اش کرده بود. رو یب یایدن

 یرو
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طلسم  ییتنها نیهم یگذاشت. انگار تنها سهم او از زندگ شیچشمها 

 شده بود

که شکسته بود  یو دل ییتنها انی.سرش را به بالش چسباند. اشکش م

 .دیچک

 زینبود... همه چ ییو تنها یکس یهمه ب نیبدتر از ا یدرد چیه دیشا

 داشت و

اش سر به سمت باال  دهینداشت...فقط با دل حسرت کش زیچ چیه انگار

 چرخاند

 "شه؟یتموم م یک"کرد وزمزمه

 جهنمه ر،حالمیمنو بگ دست

 بگم کمه یهرشبم ،هرچ ازحس

 کنه ینم یاریغرورمو ،  بغضم

 کنه ینم یها برام ، کار هیگر نیا

 شهیآت یای، دلم در هرشب

 شهی. بدتر ، مگه منیازا



 

1392 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 ایتو دن یشگیه حال 

 ستیاز حال من ن بدتر

 نیاز هم ن،بدتریتو زم یدرد

 ...ستیتنها شدن ، ن درد

*** 

شانه اش را تکان داد و اسمش  اط،یبا احت یخواب بود که دست گیج هنوز

 را

 شیها یاز هم کالس یکیکه صبح،  یشب قبل و تذکر یخواب یزد. ب صدا

 از طرف

فرستاد، باعث شد؛ صبح را هم در دانشگاه باشد و تا به خانه برسد  استاد

 ، ظهر

غذا  یقاشق یحت نکهیبود.بدون ا دهیو سردرد امانش را بر یخواب ی. بشود

 بخورد

پلکش  یوال دیرا درهم کش شی. ابروهادینفس خواب کیبه تختش رفت و ،

 را باز
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که دوباره  یکرد و سرش را باچشم یسرش نچ یباال ایآر دنی. بادکرد 

 بست به

 فشرد: بالش

 ا؟یآر یخوایم یچ_

 پاشو کارت دارم._

 .ادیبذارش واسه بعد. خوابم م_

بعد  نیبش قهیودق! دیخواب ای ،یستین ایخوام بهت بگم  یم شبیاز د_

 یدیاگه د

 بخواب. گمیم مزخرف

سرش گذاشت و با چشم  ری. کسل وخسته دست ز دیکش یا ازهیخم النا

 یها

 باز گفت: مهین

 وسطه مگه؟ یمرگ وزندگ یپا ه؟یاتیح نقدریا_

 شد و گفت: رهیبه صورت خواب آلوداو خ ایآر

 واسه تو مهم باشه. دیدونم. گفتم شا ینم_
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 .گهیخب بگو د_ 

 گرفت وگفت: شیاو را مقابل چشم ها دیسف یگوش ایآر

پرت  یحساب شونمیدادم به مامان که بهت بده اما انگار حواس ا شبید_

 شده.

 را گرفت و گفت: یگوش یبا اخم کمرنگ النا

 ؟یکرد دارمیب نی. واسه ااینشو آر تیترب یب_

 حوصله گفت: یب ایآر

 .گهیته شانسمه د تیترب یشدم. ب یروزا همه چ نیا_

 نگاه کرد و آن را کنارش گذاشت: یبه گوش النا

 شده مگه؟ یچ_

 سرباال انداخت و چانه اش را خاراند: ایآر

 ...یال الیخ یب_

 دستش را انداخت وگفت: ایمنتظر نگاهش کردکه آر النا

 گفتم یعنیخب نشد.  یخواستم دخالت کنم ول ی.نمدمیفهم ییزایچ هی_
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 مهم باشه. دبراتیشا 

 . اعصابم خوردشد.ایآر یریم هیچقدر حاش_

 رفتم باشگاه. شبید_

 گفت: یالنا جد بااخم

 یم یکنم . وقت یکم باز هینرفتم.اعصابم خورد بود، رفتم  یاشیدنبال ع_

 رفتم

 برد. تعجب کردم. یم زیم هیکه  دمید ارسالنو

 حوصله گفت: یب النا

کنه  یم کاریداره چ ستیمهم ن گهیمن تموم شد. د یارسالن برا ا،یآر_

 و...

دونم نظرت  یم دیکنه مهم باشه. اما بع یارسالن بره به درک. غلط م_

 درمورد

 باشه. نیخان !هم ا شهاب

را  شیابرو یگوشه  ایو با تعجب نگاهش کرد که آر دیاز سرالنا پر خواب

 خاراند
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 :وگفت 

 دهیم امیوپ رهیگ یدستم موند، دائم داره شماره اتو م تیگوش شبیاز پر_

 که...

 :ستادیدر رفت و چند قدم عقب تر ا ایشد ، آر زیخ مین تاالنا

 نزن بگم..._

 گفت: یبا ناراحت النا

 نیدرحد مرگ متنفرم ازا یدون ینم ا؟یآر یدیمن سر کش یبازتو گوش_

 کارت؟

 دستش را باال گرفت وگفت: ایآر

رو  دهیمنم فقط شماره سپ زدن،یزنگ م یبه جون مامان غلط کردم . ه_

 جواب

 ادشیانگار  یدادم به مامان که بهت برگردونه ول ویگوش شبمی. ددادم

 رفته .

باعث شد برش دارم  امشیپ یرو کانتر بود که برش داشتم. صدا تیگوش

 ارمیو ب
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باز کردم  تویگل کرد اما تا گوش می.فضولهیناز یشماره  دمیکه د برات 

 دمتید

 بازه و... تیگالر

 تا نزدم تو سرت. رونیبرو ب ایآر_

 او گفت: تیعصبان دنیبا د ایآر

 اما... دیگفتم ببخش یال_

 خورد نکن. شتری. اعصابمو بایآر رونیبرو ب_

 ادامه داد: یشتریکرد و با خشم ب مکث

 ورفتم دانشگاه،تو... فمیصبح گذاشتم تو ک مویمن گوش_

 گرد شده جلو رفت و گفت: ییباچشم ها ایآر

 .ینزدم ال فتیبه مرگ خودم دست به ک_

 نگاه کرد و گفت: یباحرص به گوش النا

 یایکمپان رنی. فقط بلدن پول بگرسرمیگذاشتم خ تیمثالقفل وامن_

 مزخرفشون.
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 خنده اش گرفت: ایآر 

 هیدونن رمزت فقط  یهمه م ی؟ خب وقت یدار کاریبه سازنده هاش چ_

 از " یا"

 هیفقط جهتش چ ننیکه بب ارنیطرفه.باسه بار تالش به دستش م چهار

 و...

جا  اینثارش کرد. آر یبلند شعوریبالش را به طرفش پرت کرد و ب النا

 داد یخال

 پشت سرش خورد. به طرفش رفت و گفت: زیبه م وبالش

 ماچت کنم... هیبابا من که رسما گفتم غلط کردم. بذار _

 ناراحت عقب هلش داد و گفت: النا

 .برو اونور اصال حوصله اتو ندارم ایآر_

 بابا. دیببخش_

 ؟یشناس یم یشخص میبه اسم حر یزیتو چ_

 سییارسالن ور نیب یکه باز شدیاالن شستم خبر دار نم شناختمیاگه م_

 شما
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 بوداره. احتماال 

مرتبه انگار  کیاما  دیبگو یزیاو پرت کرد وخواست چ یبرا یدست النا

 شوک

 گفت: یبه تنش وصل شد. صاف نشست و با ناباور یکیالکتر

 ؟یا یچه باز ؟یباز ؟یچ_

 به تخت او اشاره کرد و گفت: ایآر

 افتادم ! نم؟ازپایبش_

 کرد وگفت: زانیرا ازتخت آو شیکالفه پاها النا

 ه؟یچ انیو فقط بگو جر نیبش_

 وکنارش نشست: دیرا باال کش راهنشیپ یها نیآست ایآر

بارم  هیقهاره و اردیلیانگار تو ب یول یدرست خبر ندارم ال انشیواال از جر_

 تو کل

 ارسالنو برده. کل

 گفت: اریاخت یبا بهت نگاهش کرد وب النا
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 ا؟یآر_ 

 ه؟یبابا چ یا_

 و گفت: دیاش کش یشانیدست به پ النا

 .ایبگم شهاب،اشتباه گفتم آر خواستمیم_

 برادرش نگاه کرد و ادامه داد: به

 .ستیمطمئنم که ن یعنی. ستین شرط بندیشهاب اهل _

 شده گفت: زیر ییبا چشم ها ی آن آشفته بازار داغ دلواپس ِانیم ایآر

 شد شهاب جان؟ ی ؛ ک ِسییجناب ارجمند ر نیتو اول بگو بدونم ا_

 براق گفت: یدر آمد و با نگاه کفرالنا

 ا؟یآر هیاالن وقت شوخ_

 سرش را خاراند وگفت: ایآر

 نه. یبخوا شوییخدا_

 پس بخاطر همون خدا حرف بزن._

 زد وگفت: یلبخند کمرنگ ایآر
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 یو که داشت م زیبودم.م یکنار ورود ی.چون تو راهرودیارسالن منو ند_ 

 برد

 یکی دیبا هیمرگ وزندگ هیخوام. امشب قض یسفارش شده رو م زیم گفت

 و

 ؟یگیرو م ایرازی. صاحب باشگاه گفت نکنه همون پسر شنیزم بزنم

 ارسالنم

 وگفت آره. دیخند

 گفت: النا

 باز تو تهران کمه؟ اردیلیو ب یرازیپسر ش_

شهاب باشه ،کمه.  یکه تنها پسر عمه  کلیبااون ه لیریخانم، ام ینه ال_

 فکر

تقلب.  یعنیاونا  یسفارش زیزنم. م یاومدم نشستم وحرف م یالک یکرد

 حاال

کنن  یسرش باز خوانیافتاده که م نشونیب یدونم چه کل کل ینم من

 یول
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 هست. یخبر هیامشب  مطمئنم 

دستش  ریز یشد. به روتخت ریبه قلب ِ النا سراز ایبد دن یحس ها تمام

 چنگ زد.

 یچراغ شیها یجیگ انیکند؟ م یحماقت نیچرا قرار بود چن شهاب

 درذهنش

 ...ایبود  دهیاز گذشته فهم یزیارسالن چ دیشد . شا روشن

خاموش  یشهاب را گرفت اما گوش یرا برداشت .شماره  لشیموبا عیسر

 بود.

 تیبود اما اصال اهم نینازن امیپ نیها را باز کرد. اول امیباکس پ عیسر

 امینداد.پ

 یاو گوش دیکرد شا پیتا عیو سر دی.لب گزدیپشت هم شهاب را د یها

 اش را

 دنیباد ایدستش فشرد. آر انیرا م ی. چشم بست و گوشدیکرد و د روشن

 او سرخم کرد و گفت: یقراریب

 ه؟یقصه چ یدون ی... میال_
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 بسته گفت: یباهمان چشم ها النا 

و همون روز به شهاب نگفتم  قتیکردم و حق یاشتباه هیدونم  یفقط م_

 تا

 اون باعث سو استفاده ارسالن نشه. حماقت

واقعا  نیاگه قصه اش مثل برگشتن مادر ما مهمه و ازش پنهان کرد_

 حماقته.

 ایآر یابلند شد که گردنش درد گرفت. عمق چشم ه عیالنا آنقدر سر سر

 را

 به لب آورد و گفت: یپر کرده بود. لبخند تلخ وزهر آلود بیعج یحس

. ستیرفته تو هفت ،هشت سالت بوده؛ پس تعجبت از ندونستن ن یوقت_

 از

 منه.نه؟ دنیفهم

 گرفته گفت: ییباصدا النا

 ا؟یآر یگیم یدار یچ_
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زد و رگ  یم یاش به تند قهیآب دهانش را قورت داد.نبض شق ایآر 

 گردنش باد

 بود: کرده

 ینیپس ا گمیمن مادرتم. م گهیشده وم دایپ یکی هویبعد از نوزده سال _

 که

 و... دیمو ازم دزد یکلفت من وپرستار شما که زندگ گهیم ه؟یک مادرمه

 گفت: تیو با عصبان دیرا کش ایآر یشانه  النا

 درمورد مامان... یحق ندار_

همه اتون  یوقت نیناراحتم که چرا بهم نگفت نیالنا مامان عشق منه. ازا_

 یم

نگه آه پسرم  ایهند لمیمث قارچ جلوم سبز نشه ومث ف یکی! تا نیدونست

 و در

 کنم. یم یسبز نشونم بده که توجهنم دارم زندگ باغ

 گفت: یبا نفس تنگ النا

 رانه؟ی... امیمر_
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 سر تکان داد و بلند شد: ایآر 

خواد چه  یم ستییر نیا نیاالن بب میزن یدرموردش بعدا حرف م_

 تو سر یخاک

 .زهیبر جفتتون

 صبر کن. ایآر_

 :دیلرز ایآر یصدا

 هیترسم االن  یکم حالم بهتر شه . م هی. بذار ینگو ال یزیبه مامان چ_

 بگم یزیچ

 بدباشه. که

قطره اشک ازچشم پسر جوان افتاد  کیو  ایلب زمزمه کرد آر ریالناز

 رونیوب

که  یشده بود.گذشته مثل مار یو بغرنج دهیچیبه هم پ طی. شرارفت

 سالها

دست  انیزهر داشت. النا سرش را م ششی، سربرداشته بود و ن دهیخواب

 شیها
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 .ختیفقط اشک ر صالیو با است گرفت 

*** 

وارد  ایبود که آر دهیرفت. هنوز به در نرس رونیوب دیرا پوش شیها لباس

 خانه

قدم تند کرد و به او  ایرفته است. آر رونیچه زمان ب دی.اصال نفهمشد

 :دیرس

 ؟یریکجا م_

 .امیکار دارم. زود م ییجا_

را روکرد  یتر شد. کارت کیکرد و به النا نزد یبه در ورود ینگاه ایآر

 وگفت:

باغ  هی. تو یآدرسو از صاحب باشگاه گرفتم ال نیبا هزار دوز و کلک ا_

 انگار

 شهاب... یپسرعمه  یدون ی. نمافتهیض

 و گفت: دیکارت را ازدست او کش النا

 زنم. یخودم بهش زنگ م_
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 دنبالش راه افتاد: ایآر 

 .امیخب؟ بذار منم ب یریکجا م_

 گفت: یمکث کرد اما فور یلحظه ا النا

خوب نبود  یلیمامان باش. امروز حالش خ شی. توپامینه. من زود م_

 دوباره.

 .رمی. خودم نمامیوم وایو ش لیریبه ام دمیآدرسو م منم

 با اخم گفت: ایآر

 اما النا..._

 با تضرع گفت: النا

 شهیاما نم یتوروخدا معطلم نکن. دستت درد نکنه که به فکرم ایآر_

 .یایب

 کنم.باشه؟ یم فیرو برات تعر ییزایچ هی برگردم

 یزد.دست رو یا مهی. النا لبخند نصفه ن ستادیا یبا وجود ناراحت ایآر

 صورت او
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 لیریاز ام یبه دو طرف کوچه کرد. خبر یرفت. نگاه رونیوب دیکش 

 ینبود.گوش

 دنیکه تلفنش زنگ خورد. باد ردیاو را بگ یشماره  دیکش رونیرا ب اش

 یشماره 

. دهیدانست چرا ترس ی. نمدیو دستش لرز ستادیکوچه ا انیم ارسالن

 کرد یسع

هم  یهمه اتفاق و شوک درپ نیوخونسرد باشد و اجازه ندهد ا آرام

 فشیضع

 :دیکش نیاسکر ی. آب دهانش را قورت داد و انگشت روکند

 بله؟_

و  دیکش زی رنگ م ِرهیت تیماه یاو ، دست رو یصدا دنیبا شن ارسالن

 آرنجش را

 برلب داشت: یچسباند. لبخند مرموز زیم به

 خانم؟ یال احوال _
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اهدافش  شبردیپ یبرا شهیشناخت. نرمش کالمش هم یلحن او را م النا 

 بود.

 برود: شیکرد مثل او با مکر پ یسع

 ؟یدار یخوبم.ممنون. کار_

شماره  شهیلحن آرام رانداشت. اصال منتظر بود مثل هم نیتوقع ا ارسالن

 اش

 گرفت: یشتریشود. لبخندش عمق ب جکتیر

 بهت نداشت؟ یتو بود و کار ادیبه  شهیم_

که بخاطر سو استفاده ات  یدون یم یباش یو مغرور یاگه آدم منطق_

 اون یط

 کوتاه ازت متنفر شدم. ی ارتباط 

 نثارش کرد. یو النا دردلش فحش دیخند ارسالن

 بتونم جبران کنم. دی. شازمیشده عز کیعشق و نفرت بار یفاصله _

 ارسالن. ستمین یمن آدم احمق_

 ؟یمطمئن_
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 حرفتو بزن._ 

 یکوچولوئه برا افتیض هی! یامشب دعوتت کنم مهمون خوامیم_

 از یخداحافظ

 ها. بچه

 یگرفت. واژه  یبی. قلبش را ارتعاش عجدیچسب نیالنا به زم یپا

 "یخداحافظ"

 درسر او بود؟ یبود. چه نقشه ا بیعج

 ؟ی... هستیال_

حرکت  نیدستش نگه داشت. انگار باا انیرا محکم م یزد و گوش یپلک النا

 یم

 موضع قدرتش را حفظ کند: خواست

 نداره دعوتتو قبول کنم. یلیدل_

 ؟یاگه شهابم باشه ،چ_

 به خودش مربوطه، نه من! شیریگ میآدم عاقل وبالغه و تصم هیاون _

 ن؟یبهم زد_
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 خوشحال نشو. نه!_ 

جمله اش  یدر ادامه  تیارسالن محو شد. خصوصا که النا با قاطع لبخند

 گفت:

 !یتوقت درکنار من نداش چیمثبت داره که تو ه ازیامت هیاون _

 با تمسخر وحرص گفت: ارسالن

 باز نبودنشه؟شرط بندالبد _

 نه. دوسش دارم._

را قطع کند که  یارسالن مو به تنش صاف کرد. خواست گوش ی خنده

 ارسالن

 :گفت

. انگار سر همه اتون ایفرستم ب یکه برات م یآدرس نیپس حتما به ا_

 یبدجور

 برفه. ریز

بود.  دهیچیرا بست.افکارش درهم پ شیرا قطع کرد و چشم ها یگوش النا

 ینم
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تمسخر  یخنده  نیدارد. ا یدر پ یزیچه چ یباز نیدرک کند ا توانست 

 آلود

دانست و وارونه  یدهد؟ اگر ارسالن گذشته را م یا جهیچه نت قراربود

 جلوه اش

شهاب  یاز گذشته  یکه اطالع میدانست؟ مر یداد! اصال او از کجا م یم

 نداشت

 از آن هیدانست پسر سا ینم یکس یاو قرار دهد. حت اریبخواهد در اخت تا

سر درگم به هم  یجان سالم به در برده. چشم باز کرد.مثل کالف تصادف

 دهیچیپ

شهاب را گرفت.  ینگاه کرد وشماره  یخاموش گوش ی. به صفحه بود

 خاموش

 یت مداد. هنوز حسر هیتک یدر آن حوال یاش گرفت. به درخت هی. گربود

 خورد که

 یدرونش، آن روز درمقابل شهاب سکوت کرد وهمه  یماریب ریاس چرا

 قتیحق
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 نگفت... را 

صورتش را پاک کرد. به ساعت نگاه کرد.  یرو یسرخورده  یها اشک

 قهیچنددق

را گرفت و آدرس  لیریام یمعطل نکرد.شماره  گریبود به هفت! د مانده

 را

تواند زودتر  یرود.فقط گفت اگر م یخواند. نگفت خودش هم م شیبرا

 خودش

شروع  ینکند . چون اگر باز یباز یبرساند تا شهاب سر شرط احمقانه ا را

 یم

 دیداد،شرط با یوشهاب ادامه نم دندیرس یم یباز انیاگر م یحت شد،

 یاجرام

به سوال  یبخورد. حت یخواست دست او به آن چوب لعنت ی. فقط نمشد

 لی ریام

راقطع کرد. خودش رابه  ینداد و گوش یداند، جواب یاز کجا م دیپرس که

 یتاکس
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 لواسان خواست... یبرا نیماش کیرساند و  سیسرو 

**** 

 خانم. نجاستیهم_

به در بزرگ و سبزرنگ انداخت. از  یو روشن هوا ، نگاه کیتار انیم

 راننده تشکر

ود اما نسبت نب یدر قسمت پرت الیشد. اطرافش را نگاه کرد. و ادهیو پ کرد

 به

 ی. کمدیکش یقیداشت. نفس عم یادیز یهم فاصله  گرید یالهایو

 بود. دهیترس

 راننده از پشت سرش آمد والنا برگشت: یصدا

 د؟یایخانم منتظر بمونم ب_

از سر اجبار و مصلحت به لب آورد و فقط تشکر کرد و از او  یلبخند النا

 خواست

.شماره دیکش رونیب فشیرا از ک لشیدور زد و رفت.موبا نیماش ی. وقتبرود

 ی
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 را گرفت. اوهم در دسترس نبود. لی ریام یباز خاموش بود. شماره  شهاب 

 لیریبود که او جواب داد اما گفت ام وایجواب دادن ش دشیام نیآخر

 یزیچ

کرد که چه شده  یم میج نیرفتن به او نگفته است. داشت اورا س یبرا

 است و او

راقطع کرد.  یکرد و گوش ی، النا خداحافظ ینیکه با توقف ماش کجاست

 نور

 شده آزارش داد و چشم چرخاند اما صدا آشنا بود: منعکس

 النا خانم؟ یکن یم کاریچ نجایشما ا_

زد و جلو  یبا تعجب نگاه کرد. سالم اورا جواب داد. معراج لبخند النا

 رفت:

 کنه... نییقرار مالقات واسه من تع هیصدبار به شهاب گفتم _

 ؟یکن ینم یمعراج... خانمو معرف_

عقب رفت  یشدند. معراج کم ادهیپ نی معراج بودند که ازماش ِهمراهان

 ودختر
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 کرد: یگفت و معراج او رامعرف یریآمدند. النا شب بخ شیجوان پ وپسر 

 از دوستان وهمکاران هستن بچه ها._

 افزود: یالنا نگاه کرد و بالبخند معنادار به

 .ادیبه هم م یلیخ لشیروشن که اسم وفام النا خانم  ِ_

 لبخند زد و تشکر کرد. معراج که هنوز متعجب بود ، دوباره گفت: النا

 ؟ یبچه ها هست یاز همراها_

 راستش اومدم دنبال شهاب._

 شد: کیمعراج به هم نزد یابروها

 ؟یمطمئن نجا؟یشهاب... ا_

معراج به  نگاهش کرد که یدیو ناام دیخودش را باخت. با ترد النا

 همراهانش

 :گفت

 .امیداخل ؛ من با دوستمون م دیشمابر_
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 کیبه النا نزد بینکردند. معراج دست در ج یوپسر جوان مقاومت دختر 

 تر شد و

 :گفت

 خواستم یبرنامه جور شد م یباشه. البته وقت نجایدونم شهاب ا یم دیبع_

 یاتفاق. ستیدوروزه تلفنش خاموشه وخونه هم ن یکیکنم اما  دعوتش

 افتاده؟

 .دینه، ممنون که اطالع داد_

 کرد که معراج گفت: یزد و خداحافظ یلبخند

رسونمت. شما  یداخل ، خودم شب م میبر ایب ،یاومد نجایتوکه تاا_

 ژهیمهمون و

 ما باش. ی

 برم. دیممنون از دعوتتون. اما کاردارم وبا_

 :دیرا باال کش شیاو لب ها یلحن محکم دنیبا شن معراج

ن مطمئن  ِیمنطقه ماش نیهوا و ا نی. تو ارمیآژانس بگ هیپس بذار برات _

 رتیگ
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 .ادینم 

 فرستاد. رونینفسش را ب النا

 .دیکن یلطف م_

 یخوریقهوه هم م هی. ستیدرست ن ستادنیا نجای. اادیداخل تا ب ایپس ب_

 و

 .ادیدرم تیخستگ

دعوتش را رد کند. به اجبار دنبالش راه افتاد و وارد  دیدور از ادب د النا

 باغ شد.

 ریداشت، اما ذهن النا آنقدر مشوش و درگ یزیتم یول عیوس ی محوطه

 بود که

 دیمهمان داخل سالن بود که شا یبه اطراف نشان ندهد. تعداد یتوجه

 یبه س

ا معراج جلو رفتند و نگاهشان به سمت الن دنی. همه باد دیرس ینم نفر

 یطوالن
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کرد و  یجمع ی. سالمامدی. دختر جوان از حالت نگاه ها خوشش نشد 

 معراج با

وبه النا  دیرا بگو سیسرو یتاکس ی، خواست شماره  یزدن ِ کس صدا

 تعارف کرد

سالن  یبزرگ انتها یزهایاما هنوز ننشسته بود که نگاهش به م ندیبنش

 افتاد .

 وچشمش به دنبال شهاب گشت که معراج گفت: ستادیکنار مبل ا همانجا

 ؟یستیکه ن یزیاهل چ_

 شوکه سر برگرداند: النا

 بله؟_

 :دیخند معراج

 و... یراحت باش یخوایبار باال هست. م گمیم_

 گفت: یحرفش فور انیم النا

 ندارم. لیم یزیممنونم. چ_

 که اشکال نداره؟ ادیب رترید قهیآژانس ده دق_
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راحت تر کرده بود.  یرا کم الشیمبل نشست. جمع مختلط خ یرو النا 

 اگر دیشا

کرد  یوجه به معراج اعتماد نم چیبه ه دید یورود آن دخترک رانم موقع

 و وارد

 کشینزد یمبل یتکان داد و نه گفت. معراج رو یشد . سر ینم الیو

 نشست .

 مبل گذاشت که فاصله اش یدسته  یقهوه داد و آرنجش را رو سفارش

 باالنا

 شد. کمتر

 شد؟ یم یچ ،یگذروند یبد م ستونیی بودن ر ِالیحاال امشب و به خ_

 با جسارت گفت: النا

 .امیب نجاینداشت بخاطرش تا ا یلیواال دل ستیمن ن سییشهاب فقط ر_

 زد: یبیلبخند عج معراج

 فیگفتم تامن هستم ح یواال م ادیکه از دور زدن خوشم نم فیح_

 به ستین
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 !یفکرکن شهاب 

 برنده گفت: النا

عوض  شویباشه لحن کالم، معن ادتونیفقط  دیدار یکالم خوب استیس_

 کنه. ینم

 زد: شیبرا یچشمک معراج

 !گهیدور رو زدم د یعنی_

 عقب نشست: النا

و زودتر رفع  تونیزبانیم یمجبورم بذارم پا ادیآژانس ن گهید قهیتاده دق_

 زحمت

 .کنم

 باخنده دو دستش را باال برد: معراج

 .ی. اکممیتسل_

 شد و ادامه داد: بلند

 راننده برسونتت. گمیکن. م لیشما قهوه اتو م_
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 الزم..._ 

و از سر خوش  ژهیو یکه برام بدجور یذارم مهمون یالزمه. من نم_

 یشانس

 بره. یبا دلخور بوده،

را که آماده  یمقاومت،تشکر کرد. معراج فنجان قهوه ا یبار به جا نیا النا

 شده

 یخدمت گرفت .مقابل او گذاشت و خودش به سمت پله ها شی، از پ بود

 سالن

 .رفت

درکار نبود اما پس در  یاشتباه دی. شادیچرخ زهایالنا به سمت ِم نگاه

 یالیو

سرش  یاما فور ردیکرد؟ به سرش زد با ارسالن تماس بگ یچه م معراج

 را تکان

 چیارسالن هم باشد اما درحال حاضر ه دی، با دیایب نجای. اگر شهاب ا داد

 کدام
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 جواب داد: عیسر لی ریام یشماره  دنیتلفنش ود ی. با صدانبودند 

 نشد؟ یالنا؟ از شهاب خبر ییکجا_

 من .. راستش... لواسونم اما انگار آدرس و اشتباه اومدم._

 ...یلواسون؟ توکه گفت_

 . واجبه... نمیشهابو بب دی. باریام امینشد ن_

 دنبالت؟ امیب ییخب. کجا یلیآخه دختر... خ_

 ...یول انهیدونم درست اومدم  یکه برات فرستادم ، نم یهمون آدرس_

با در سبزرنگ. سه تا درخت هم روبروش  المیو هی یمن االن روبرو نیبب_

 فیرد

 ...یعنی. شده

 با تعجب گفت: النا

 .ستیاز شهاب ن یاما خبر المیو نیهممن تو _

 بلند گفت: یباصدا لیریام

 و... بهیآدم غر هی یالیتو و یرفت_
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 ...یعنیدونم اشتباه کردم اما با معراج اومدم. ینشو. م یعصبان _ 

 النا..._

بود ، شوکه  ستادهیاش ا یقدم کیسربلند کرد وبه شهاب که  عیسر النا

 نگاه کرد.

و دستش  "آدرس درسته" دیفقط توانست بگو لی ریبه ام یگوش داخل

 نییپا

 ییمرتب اما چشمها یرفت. شهاب با ظاهر شیپ یو قدم ستادی. اافتاد

 و بیعج

 و با استرس گفت: دیلب خشکش کش یمقابلش بود . زبان رو آشفته

 شهاب؟ چرا... یکن یکار م یچ نجایتو ا_

و با لحن حرف ا انیتر شد.م کینزد یکم شیزد و ابروها یپلک شهاب

 یبیعج

 :گفت

 ؟یتو با معراج اومد_

 زده گفت: رتیالنا باز شد و ح یابروها
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 ...یعنینه. _ 

 شهاب؟ نییپا یاومد_

کرد  یاجازه نداد او حرفش را کامل کند. شهاب هنوز به النا نگاه م معراج

 .نفوذ

اما خود را نباخت  امدینگاهش سخت بود. النا خوشش ن یحالت و معن به

 و به

 نگاه کرد: معراج

 ست؟یشهاب دعوت ن یشما که گفت_

 کنه؟ یهم م یمگه فرق_

 شیشهاب ، معراج راهم متعجب کرد .النا نگاهش کرد و معراج پ زیت لحن

 رفت:

 شهاب؟ یایمن خبر داشتم تو م_

 با اخم نگاهش کرد اما انگار آرامش قبل از طوفان بود: شهاب

 وسطه ! گهیقرارد هیدونستم  ینه. منم نم_
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 نکهیسو تفاهم شده است.قبل ازا دینگاهش کرد. معراج فهم یبا ناباور النا 

 آنها

 شهاب گذاشت وگفت: یبازو یدست رو عیسر ند،یبگو یزیچ

اتاق  دیروبه باغ... کل یسمت اتاقا رهیکه م ضهیراهرو عر هیسالن  یانتها_

 ریمن ز

 .دیاونجا راحت حرف بزن دیعکسمه. بر قاب

 کرد که او اخم کرد: یگاه مهنوز به معراج ن شهاب

 نگاهات نزد تو فکت پسر... نیتا بخاطر ا گهید برو د_

سالن رفت. ارسالن  یزد و با گرفتن مچ ِ النا به سمت انتها یپلک شهاب

 که از

آمد وکنار  نییپا یصحنه بود تعجب کرد . فور نیپله ها شاهد ا یباال

 معراج

 :ستادیا

 کجا رفتن؟ نایا_

  سمت او برگشت و بااخم گفت: ِمعراج
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 فرض کن عشق وحال.به توچه !_ 

 :دیاوراکنار زد تا دنبالشان برود اما معراج دستش را کش ارسالن

 کجا؟_

 گفت: یعصب ارسالن

خراب  ویمعراج، پس همه چ ی دست من داد ِیرفاقت التویامشب تو و_

 نکن.

 :ستادیدست به کمر مقابلش ا معراج

رم که آبرومم بذارم پات ارسالن.مث بچه آدم بگو باتو ندا یرفاقت حاد_

 هیقض

 .یوحاالم کبود شد نجایا یدیکه شهابو کش هیچ

 با حرص گفت: ارسالن

 معراج..._

 ...زیسرم ادیبکن،شهابم م تویمرگ... برو باال باز_

 برود که ارسالن خودش را به او رساند و آرام گفت: دیرا کش راهش
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 شدن به شهاب منصرف کنم. کینزدمن برنامه دارم النا رو از _ 

 بشه؟ یکه چ_

 خواهر وبرادرن._

 گشاد گفت: ییمعراج با شوک برگشت و باچشمها سر

 ؟یچ_

وشانه باال داد تا چشم معراج به سمت  دیکش ششیدست به ته ر ارسالن

 یراهرو

 سالن برگردد... یانتها

نگاهش  یعصب ییو سمت او برگشت . با چشم ها دیاتاق را به هم کوب در

 کرد.

 :ستادیالنا ا یرفت و درست روبرو شیپ یقدم

عام و خاصم  یو مضحکه  یاز من مترسک بساز ادیخوشت م یلیخ_

 ؟یکن

 ینگاه و انقباض فکش و لحن کالمش ، النا را مطمئن کرد او عصبان حالت

 است و
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 یکرد آرام باشد.برا یاست. سع تیعصبان نیهم از سر هم نجایا حضورش 

 یبه آرامش و فرصت داشت. سخت ازی، ن قتیگفتن حق کردن و صحبت

 همه نیا

دست از مرز رفتارش  یکم نی. بنابرادیطلب ی، ظرافت تعقل را م قتیحق

 و دیکش

آغوش او، اعتراف به محبت  یخواست با حس گرما یرفت. دلش م شیپ

 و دل

شد و با  دهیمقابل او کش وارید کیکند اما دست شهاب مثل  سپردنش

 ییصدا

 دار گفت: خش

 نکن النا. یکردم، چندروز آرامش ندارم. با من باز تیخر هیبار  هی_

 او نگاه کرد: یفرار یو به چشم ها ستادیا شیکرد. سرجا خی النا

 شهاب؟ یفکر کرد یدرمورد من چ_

داغ کردن و ندارم.  ی. منتها بهم ثابت شد من جنبه یچیدرمورد تو ه_

 حیترج
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براش داشته  یهیتوج هیفاصله بندازه،  نمونیب یزیاگه قراره چ دمیم 

 باشم واال

 خوره. یحالم از خودم بهم م فقط

 دخترک قفل شد: یچشمها سیباال آمد و در مردمک خ شیچشمها

خوره به  نیمدت ع نیا یزیچ هیالنا.  ستمین یمن آدم حرمت شکن_

 جونم

 یکلمه ت کابوس هی یرفت یزنم اما وقت ی. واسه داشتنت دست وپا مافتاده

 شد

که ظاهرا رفته و  یکرد. گذشته... من از گذشته ا یکیشب و روزمو  که

 فقط ازش

 بدونم.چون حقمه. خوامیزخم بزرگ مونده متنفرم. متنفرم اما م هی

 شیشد و پ کیبه هم نزد شی. ابروهادیترس را در نگاه النا د ی هیسا

 رفت.

 بنده ؟ یکه ارسالن بخاطرش باهام شرط م هیاون گذشته چ_

 باحرص گفت: النا
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 ؟یکن یم یعقل یارسالن غلط کرد . تو چرا ب_ 

 شهاب باال رفت: یصدا

اشتباه و تا اخر  هیبشم و  الیخ یتونم ب یخوامت . نم یم نکهیواسه ا_

 عمر دنبال

ذهنم نگه دارم  یگوشه  هیاسمتو  شهی. نم یستین لدایبکشم . تو خودم

 وبگم

 بود و... قسمت

 با بغض گفت: النا

 ؟یکن شرط بندیتو سرش  یکه زندگ یزیسر م ینشست نیهم واسه_

 گردن صاف کرد: شهاب

 دیتا کار من تموم شه . من با یمون یاتاق م نیهم یآره. تو هم تو_

 نیبفهمم ا

 ؟ هیچ یش کیکنه دائم دور ونزد یکه تورو مجبور م یموضوع

 سمت ِ در رفت که النا دستش را گرفت: به

 مدت ... نیتوا یاگه بهت بگم و فکر کن_
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 :دیسر چرخاند و نگاهش کرد که او لب گز شهاب 

 خودم بهت بگم. دمی. قول م میبر ایب_

کرد که  یبرداشت. هنوز داشت نگاهش م بیعج ییشهاب را غوغا درون

 لیموبا

تلفن را خاموش کرد . به شهاب  ایآر یشماره  دنیزنگ خورد. باد النا

 نگاه کرد

 ب دهانش را قورت داد وگفت:حواسش به تلفن او بود. آ که

 هست که... نمونیب ینسبت هی_

نکرد و  ییکه به در خورد ، حرف النا قطع شد. شهاب اعتنا یضربه ا با

 شیسرپ

 :برد

 النا؟ یچه نسبت_

 دهیکرد حرف زدن راحت است اما حاال که وقت عمل رس یم فکر

 یبود،دست وپا
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به که در  یحق دارد. با ضربه ا هیکه سا دیفهم ی.تازه مدیلرز یم دلش 

 خورد و

 ، شهاب گفت: لیریام یصدا دنیشن

 .یباشه قول داد ادتی_

 یخانه فرار م نیازا دیسمت در رفت.با عیزد . سر ییلبخند گذرا النا

 کردند.

نبود.  لی ریبود. در راباز کرد اما فقط ام یکه شهاب اعتماد کرد،کاف نیهم

 دنیباد

 تلخ ریعقب رفت. تمام تصاو یاراده قدم ی، شهاب جا خورد اما النا ب آرش

در ذهنش  هیبغض آلود سا یانگار در ذهنش حک شد. صدا گذشته

 . گنگدیچیپ

که  یمیفضا را پر کرد. انگار وزن حج یبیعج ینیسنگ کیشد.  جیوگ

 هیقابل توج

د. دست ش نیالنا سنگ ی. نفس هادیچیواتاق پ الیدور تا دور آن و نبود

 یرو
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سالن  یدر انتها یاراده سمت پنجره ا یگذاشت وچشمش ب قلبش 

 هی. سادیچرخ

زبانش  یخاکستر یآن هاله  یپنجره افتاده بود. در آن فضا پررنگ یرو یا

 را بند

شدن دستش به خودش آمد. به شهاب نگاه کرد که از  دهی. با کشآورد

 کنار

راه زودتر تمام  نیکه ا کردینداشت. دعا م یگذشت. حس خوب شیعمو

 شود.

و شهاب  فتدیمرد ب نیا یخواست باالخره نقاب از چهره  یدلش م چقدر

 یپ

که  یا هیعمر گذرانده است. سا یومنت چه کسان طیبل ریرا ز یعمر ببرد

 آفتاب

 کرده است؟ خیچرا  دیفهم یرا پنهان کرده بود. اما نم قتیحق

 باهات روشن کنم. دیرو با زایچ یلیخ فیکجا شهاب؟ تکل_
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را  شترشیب یمیکه ن یمحوطه ا انیبه آرش نکرد. م ییاعتنا شهاب 

 درختان پر

 یگری. انگار شهاب از در د دیرا کش شیاز پشت سر بازو لیریبود، ام کرده

 وارد

 برود. رونیب یتا از درپشت زدیشده بود که فضا را دور م خانه

! اومده  گهیم ادیرماز دهنش د یشهاب؟ داره هرچ یکن یچرا فرار م_

 آبروتو

 معراج ببره. شیپ

 و داد زد: ستادیا شهاب

 وسط جمع شدن؟ نیچرا همه ا ؟یچ یعنی_

 مداخله کرد: النا

 ییدلش خواسته گفته ، هربال یعمر هرچ هی تونیی. داریام میبذار بر_

 دلش

 امروزشم روش ، فقط... یو مادرش آورده ، حرفا ایسر آر خواسته

 ؟یدون یتو از کجا م_
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 شهاب نگاه کرد. آب دهانش را قورت داد: یبا استرس به صورت عصب النا 

 و؟ یچ_

 النا؟ یدون یرو از کجا م ایاسم آر_

 برادرشو بشناسه؟ دیچون خواهرته. نبا_

شد. انگار  یبر مغز النا خال رخالصیکوبنده ووحشت آور مثل ت ییصدا

 قلبش از

. آرش با لبخند دیشهاب چسب یمات مانده  مرخیافتاد.نگاهش به ن حرکت

 دلهره

آبرو  یرو شرط بندیو  یباز نیداشت. جا نخورده بود. ا یقدم برم یآور

 و احساس

شهاب النا را تکان داد. دست النا هنوز  یگونه  دنیشهاب بود. پر یوزندگ

 انیم

. به صورت و چشم ستادیا شیقفل بود. آرش روبرو رومندشهابین ی پنجه

 یها

 ماند و پوزخند زد: رهیشهاب خ یمانده  مات
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 مادرت... ؟یخواستم ازم دور بمون یچرا نم یدیحاال فهم_ 

 و گفت: دیشهاب را کش یبازو النا

 بزن. دنیشهاب. االن خودتو به نشن میقرار بود ماباهم حرف بزن_

آرش  زیپوزخند تمسخر آم ریاش گرفت. ز هیالنا باز زنگ خورد.گر تلفن

 درحاله له

 لیتبد بیعج یداشت راه باز مقابلش رابه بن بست یارگچیبود. ب شدن

 کرد. یم

 یسوزاند.صدا یرا م گرید یبغض کهنه داشت روزگار نسل کی آتش

 قدرتمند

 شد: دهیتوانش کش یمانده  یباق یرو یخنجر قو کیمثل  آرش

نشدن اسمشو عوض  ییکه واسه شناسا ستیمادر تو ن نیآذ هیمگه سا_

 کرده

ما  یخرابتر شدن زندگ یبرا یا گهیکردم جور د یخانم؟ فکر م دختر

 برنامه

 به هم. یحس نیشدن دوتا بچه هاش با هم چ کینه نزد زه،یبر
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 نیتا هم شیبرگشت که آتش چشمها ی پربغض النا سمت ِ مرد ِنگاه 

 امروز قصد

 را داشت. هیسا تیخاکستر کردن روزگار و معصوم ِِ

 شیسرد شدن آت یاون موقع برا دی.شا نیدیترس یکاش از خدا م_

 هوستون

 شد. یبه خون ِ برادرتون آلوده نم دستتون

 رقابلیو غ بیعج یرا دود شیچشمها یو به آن دیاز رخ آرش پر رنگ

 ییمعنا

پتک دوم برسر شهاب  نکهیخبر از ا ی. سخت وسوزاننده شد.بگرفت

 خورده و کم

 همه شوک جانش را بدهد و چشم ببندد. نیبود مقابل ا مانده

اگه  هینکن دخترجون. سا فیمن تعر یمادرتو برا یاحمقانه  یقصه _

 یمشکل

 کرد. یفرار نم نداشت
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که درد در  دیشهاب چنان دستش را کش د،یبگو یزیخواست چ تاالنا 

 مچش

. انگار از تمام دیلرز یشهاب م یوآخش در آمد. صدا و چشم ها دیچیپ

 نیا

 :دیترس یشعله به تنش م کی دن  ِیها فقط از زبانه کش آتش

 راسته النا؟_

 شهاب..._

 داد او لرزه به تنش انداخت: یصدا

 است؟ هیمادرت،سا_

 دخالت کرد و جلو رفت: ریام

 االن... میبر ایشهاب . ب_

 گفت: یاورا عقب هل داد. النا فور شهاب

 یعنینشد. ینشه ول ینجوریخواستم زودتر بهت بگم شهاب که ا یم_

 یفکر نم

 راحت باشه که... یحرمت شکن نقدریا کردم
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 _ 

ِِ 

 یبدم؟ تو م یا مهیجر نیخط قرمز ، چن هیمن به جرم رد کردن  که

 ؟ یدونست

 امدهیدنبالشان ن یبه اطرافش کرد.کس یالنا به تب نشست. نگاه تن

 بود،جز

ال وهوا توانست در آن ح یبودند.نم ستادهیوارسالن که عقب ا معراج

 متوجه

داشته اند اما شهاب درحال خودش نبود.  یکه هرکدام چه نقشه ا شود

 پوزخند

 خالص را زد: ریو حرف آخرش ت آرش

 یوگفت یستادیکه مقابل همه ا هیدرست مادر تیترب ی جهینت نمیا_

 !گنیدروغ م

 یسرش پرواز م یکه کرکس ها باال یوحرمتشان شده بود الشه ا آبرو

 کردند تا
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 یم شیآخرشان رها شود. بااقتدار برگشت.هرچند که زانو یها نفس 

 اما دیلرز

 ومحکم گفت: بلند

 ...نیمونه آرش خان. جواب تمام ِ ا یماه پشت ابر نم_

حرف النا ساکتش کرد وباترس عقب برگشت. دست  انیم لیریام یصدا

 او به

بسته اش باعث شد حرفش را فراموش کند.  یاش و چشم ها قهیشق

 باهراس به

 دادزد: یشهاب را گرفت و با نگران یبازو ریز ریرفت . ام طرفش

 راحت شد.حاال برو عشق کن. التیخ یبس کن. آبروشو برد ییدا_

 شهاب بغض النا راشکست: یصدا

 . بذار تمومش کنه.ریخفه شو ام_

باغ  انی در برگشت. م ِ جلو رفت اما دست شهاب پسش زد و سمت النا

 خشکش

 به النا نگاه کرد و زمزمه کرد: یبا ناباور ری. ام زد
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 تو دختر؟ یکرد کاریچ_ 

 ریلبش گذاشت وخواست دنبال شهاب برود که ام یبا بغض دست رو النا

 مقابلش

 :ستادیا

 .گهید هیتموم شد. کاف_

آدم  یسر هیدادن که  بیرو ترت ایباز نی. اریام ستین نیا قتیبخدا حق_

 به

 تو ومادر من... ییاشون برسن. دا خواسنه

 یو چشم درچشم زن ستادیداخل آمد. شهاب کنار در ا ایباز شد و آر در

 شد که

 و حاال... ابدیبود اورا ب شیآرزو شیپ یتا ساعت دیشا

 :دیپرس عیحفظ ظاهر فقط سر یخبر ازهمه جا برا یب هیسا

 و... نیستیمگه باهم ن نجا؟یالنا اومده دنبال شما ا_

 !نجانیخانم. دختروپسرت جفتشون ا هیچرا سا_
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 به سمت آرش  ِهیرعد وبرق اتفاق افتاد. نگاه سا هیشب یحادثه ا انگار 

 یبرگشت . ب

 دیکرد. النا سمت او دو یم یقراریعقب رفت . قلبش داشت ب یقدم اراده

 و

. از گذشته دیچیبه هم پ زینگاهش کرد. همه چ رهیخ رهیفقط خ شهاب

 یامروز تا

به نفع خودشان تمام  یتا باز کردیداشت تقلب م یرحم یباز دستان ب که

 شود.

ماندو تمام  رهیخ هیسا یالنا دور بازو یبه دست گره کرده  شهاب

 سرکوفت ها

. نه دیزخم شد و روحش را خراش یکه عمر ییآمد. تمام حرفها ادشی

 یم

 دی. شادیبگو یزیزبان بازکند وچ توانستیقدم از قدم بردارد. نه م توانست

 ینم
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داد و  هیبه النا تک یناگهان ییروبرو نیاز ا جیگ هیومرده بود. سا دیفهم 

 پلک

. بغض به جانش افتاده بود دیچیارس در ذهنش پ یرا بست. صدا شیها

 ومثل

 .دیچیپ یدور گردنش م اهیطوق س کی

 شانه اش بود. یرو نیکوه سنگ کیخواست فرار کند اما انگار  یم شهاب

 ی. حداقل مزدیتا فقط از مقابل نگاه آنها بگر دیکش نیزم یرا رو شیپاها

 دهیبا کش هیتالش کند تا نفس زدنش مقابل آنها تمام نشود. سا توانست

 شدن

دانست که  ی. مدیاش اصل قصه را فهم ختهیاو و حال بهم ر یها قدم

 داند. یم

شهاب  یانگار به قدم ها ".ایآر"لب زمزمه کرد ریز ینفس یرفت و با ب جلو

 روین

گرفت و  ینیدست به ماش هیبه طرفش رفت . سا لیری. امزدیتا بگر آمد

 .ستادیا
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شهاب بود . انگار هر قدم او دور تر شد، قلبش  یهنوز به رد پا نگاهش 

 جان مهین

زمزمه  ینفس یکمتر شد. دست النا را فشرد و با ب شیشد. نفس ها تر

 کرد:

 اشتباه منو نکن النا. نذار تنها بره. نذار بره..._

 مامان... آخه تو..._

 برو النا. برو..._

کرد .فقط باالتماس  ینگاهش م ریکرد که مات و متح ایبه آر ینگاه النا

 خواست

دست  هی. سادیکه آنها رفتند دو یریرا به خانه برگرداند . دنبال مس هیسا

 به قلبش

 را گرفت: شیجلو رفت وبازو ای. آرگرفت

 چه خبره مامان؟ نجایا_

 ه؟یپسرته سا نمیا_

 انیدرهم ،نگاهش را م ییبا ابروها ایو آر دیهمزمان چرخ هیوسا ایآر سر
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 چرخاند و تکرار کرد: بهیو مرد غر مادرش 

 ه؟یسا_

جلو رفت و پوزخند زد. ِ نگاهش از صورت پسر جوان  بیدست در ج آرش

 به سمت

 به چهره نداشت برگرداند وگفت: که رنگ هیسا

 هویتا  یخودتو پنهان کرد یبفهمم کجا و به چه اسم یکرد یفکر نم_

 مثل مار

 .یپس هنوز منو نشناخت ؟یبزن شیو ن یسر بلند کن یکبر

 گفت: تیو با عصبان ستادیا هیمقابل سا بشیبا وجود بهت عج ایآر

 بکش عقب جناب. حرف دهنتم بفهم واال..._

 دخالت نکن.. تو ایآر_

موج  شیشد. تمسخر درصدا یکیآرش  یبا خنده  هیمحکم سا یصدا

 زد: یم

و  یکه گذاشت یواسه بچه ا یکم گذاشتنتو جبران کرد ینجوریا ا؟یآر_

 ؟یرفت
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 لرزان گفت: ییجلو رفت و با صدا هیسا 

اونوقت  ؟یثابت کن ویکه چ یازم دور کرد یرحم یعمر بچه امو با ب هی_

 هیحاال 

 یبا ارس یآرش؟ اصال نسبت یهست یتوچه آدم ؟یراه انداخت گهید یباز

 که

ها موند تا ناموسش حفظ بشه  هییدست غر ریخون وجونش ز چندسال

 ...ای یدار

 .ینیب ینکن بد م ی. بهت گفته بودم بامن بازهیشعارنده سا_

. یهست یطونیچه ش دمینکردم. روبروت ابستادم تا فهم یبا تو باز_

 سکوت من و

 نجایمنو تا ا بهیکرد عالم به غ یتو و استبداد پدرت که فکر م یرحم یب

 اما دیکش

. همون زنت یحساب شده گذشته رو تکرار کن یبا ترفندا ذارمینم گهید

 که باعث
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 یباشه که کرد ییظلما یشاهد برا نیاول تونهیکردن من شد،م دایپ نجات 

. 

 ارسالن نگاه کرد و با انزجار گفت: به

جا  چیمزدور دوتا بدبخت تر از خودت. به ه یکه شد یبختچقدر تو بد_

 یرسینم

 .یبدبخت جز

 گفت: یکه آرش بلند و عصب روبرگرداند

 باالخره دخترک معصوم گذشته. یگرفت ادیحرف زدن _

 با خشم برگشت: هیسا

قصه فرق داره. قصه  گهیبار د نیگذرم. ا ی. ازت نم رمیگیحقمو ازت م_

 سنت ی

 .یفهم یازش نم یجیکه تو ه هیمادر ی. قصه ستین شکستن

 با پوزخند گفت: آرش

، به ذهن روشن  یکه مثال گول خورد یبه قانون ثابت کن یبتون یحت_

 یشده 
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 .دمیبهت قول م نوی. ایتون ینم شهاب 

 و بلند ادامه داد: دیکه او رفته بود کش یری به سمت مس ِانگشت

 شد. ینم یواال راهش اون طرف_

،  ینشونش داد اهیسنگ س هیمن  یشد چون به جاراهش اونور کج _

 راه من

. یداد لمیتحو یدروغ تیهو هیو عوضش  یشد چون بچه امو گرفت عوض

 نیا

 که بخاطر نشکستن یسکوت ی جهیکدوم اشتباه من بود ؟ نت ی جهینت کارا

 ؟یبدم؟ تاک دیتو وارس کردم؟ چندبار تقاصشو با نیب حرمت

دفن شده بود،  نهیاز ک یخروار ریز شیکه انگار سالها پ یبا نگاه آرش

 شیپ

 :ستادیا شیودرست روبرو رفت

 ...نیداد یمنو با ارس باز یوقت_

 .نی. همی.احمقیضیتو مر_

 را مخاطب قرار داد: هیبه آرش نگاه کرد و سا تیمداخله کرد.باعصبان ایآر
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 ندادم مامان. اروی نیکار دست ا هیتا  میبر ایب_ 

 کرد وگفت: ایبه آر یاشاره ا آرش

 نگه دار دوتا آدم مرده؟ تیپدروپسر باهم خبر دارن که شدن هو_

 راگرفت و گفت: ایآر یسر تکان داد وعقب رفت.بازو هیسا

 آرش... مطمئن باش... یدیتقاص کارتو م_

حرف  یب ای. آر ندیخواهش کرد بنش ایبرگشت. از آر نیسمت ماش به

 داخل

 بابغض گفت: هینشست و سا نیماش

 ... برو مامان جان...ایکه بچه ها رفتن آر یریبرو همون مس_

 رفتن نیازب یبرا ییشده که فعال جا دهیچیپ نقدریدانست اوضاع ا یم ایآر

 یراه افتاد.چشم ها ریسکوت کرد وفقط درمس نی.بنابراستیاو ن ابهامات

 زن

 رشینفس گ یها ییکه سرباال ییروزها ادیجاده به  ینییسرپا ریدرمس

 را در
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به قلبش بازگردد.  یدیام دیکرد، چرخبد تاشا یسپر ینفس یو ب بغض 

 نیا دیشا

گمشده  یدوباره  دنیکرد وچشم او بعد از د یوفا م وسفیهم چاه به  بار

 اش

 هیچند ثان هیکه به پا بود، قلب سا یو جنجال یشلوغ دنی. بادشدینم کور

 از تپش

. دیپر نییترمز زد و پا یهمزمان بااو متوجه شد. بالفاصله رو ای. آرافتاد

 ای هیسا

ناباور روبرو را  ییقلبش گذاشت و با چشم ها یگفت. دست رو ییخدا

 تماشا

 یشد،چشم ها کیگردان قرمز رنگ که به جنجال نزد ی. چراغ هاکرد

 زن بسته

 ...شد

*** 
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پرت کرد.  نیزم یرا رو لیوسا تینکرد. با عصبان دایدر قفسه پ یزیچ 

 نیزم یرو

و بغض آلود  ستادیچسباند. النا باالسرش ا واریو سرش را به د نشست

 گفت:

باالخره  گهیدوساعت د یکیگفت به خانواده اش خبر داده. تا  لی ریام_

 دایسند پ

 کنن. یم

 زانو کنارش نشست: یو النا رو دیکش شیچشمها یدست رو هیسا

 . من مطمئنم.شهیممامان توروخدا آروم باش. درست _

. بغض در عمق نگاه دخترک با دیبه سمت او چرخ هیسا یخسته  نگاه

 درد و خود

که قلب  نی.آنقدر سنگدیشد. آه کش یم شیاشک ها زشیمانع از ر یدار

 النا

 گرفت و بلند شد. واریگرفت. دست به د درد
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کنم  دایفرصت پ دیخواستم حاال بدونه تا شا یترسم نشه النا. نم یم_ 

 وبراش

 و... دهیچیبه هم پ یاما حاال همه چ ه؟یبدم که ماجرا چ حیتوض کامل

با اون همه اتفاق پشت سر هم ... بااون  شبیشهاب شوک شده مامان. د_

 همه

 راحت نبود. قتیحق نییکه سر هم شد ، تع یو دروغ راست

 انداخت و آرامتر افزود: نییکرد.نگاهش را پا مکث

به  ی. ذهن شهاب حسابستمیگفتم که من... دختر تو ن یزودتر م دیبا_

 هم

 .ختیر

 بابغض گفت: میمر

دنبال  دیکنه. من با یکم نم یزیمن چ یساله  یمکث تو از گناه س_

 یم امیآر

دروغ  هیکردم که اون همه اتفاق فقط  یساده باور م نقدریا دی. نبارفتم

 بزرگ
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 اشتن من از مهلکه...اشتباهات آرش و دور نگه د یسرپوش رو هی. بوده 

 :دیدردناکش کش ی قهیتکان داد ودست به شق سر

 تونه سندشو بهمون امانت بده. یکنم. حتما م دایحاج خانمو پ دیبا_

 تو دفتر؟ ایسند دست خودشه  دیمامان؟ شا یبه بابا زنگ بزن یخوا ینم_

محسن شد.  ی نهیبه س نهیرفت که س رونیسر تکان داد و از اتاق ب میمر

 یقدم

پر بغضش را به نگاه معنادار او دوخت. بغضش  یو چشم ها دیکش عقب

 را قورت

و از کنارش رد شد. محسن رد نگاهش  دیکش شی.دست به چشم هاداد

 را از او

روزها چهره  نیحال اوجاخورد اما به خواب ربطش داد. ا دنی. ازدگرفت

 یا

النا که لب  دنیبود .به سمت اتاق خواب رفت. باد دهید ادیاو را ز پربغض

 تخت

 بود، تعجب کرد. نشسته
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 النا؟ یکن یم کاریچ نجایموقع صبح ا نیا_ 

 یگفت. بلند شد و دست به چشم ها ریسرچرخاند و صبح بخ یفور النا

 سشیخ

 کرد و جلوتر رفت: کیرا بهم نزد شی. محسن ابروهادیکش

 افتاده؟ یدختر؟ اتفاق یشده که مثل مامانت بغض دار یچ_

 ن داد و گفت:سر تکا النا

 ؟یبابا. شما کجا بود یچیه_

رو اونجا بمونم.  شبیدادم د حیشد ترج یکارم طوالن یکم هیدفترم... _

 حاال بگو

 ه؟یقصه چ نمیبب

 .دی...ببخشیچیگفتم که ه_

و نگاهش  ستادیرا گفت و خواست برود که محسن مانعش شد. النا ا نیا

 کرد.

 گفت: یبا لحن آرام محسن

 واسه شهاب افتاده؟ یاتفاق_
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را فشرد تا سد مقاومتش بشکند و  شیشد. آنقدر گلو اتریح یالنا ب بغض 

 اشکش

 صورت او برد و گفت: ریانداخت .محسن دست ز ریشود. سربه ز ریسراز

 شده؟ یزنه النا. تو بگو چ یدونم مامانت حرف نم یم_

 :دیالنا لرز یها لب

راست و دروغ توسط عموشو ارسالن به خوردش دادن  یسر هی شبید_

 که... که

 دای. سند پ هیشد. االنم کالنتر ریدرگ یکیبا  هوی ابونی. تو خختیر بهم

 که مینکرد

عمه اشم  یخودش تو رهن بانکه. خونه  ی. خونه میضمانت بذار یبرا

 گذاشتن

 . میشناس یرو هم نم یا گهیکس د چیپسرعمه اش . ه واسه

 :دیپرس یخش دار یبا صدا محسن

 مادرشه؟ هیسا دیفهم_
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بار  نیاول یپر آشوب پدرش نگاه کرد. پس از سالها برا یبه چشم ها النا 

 بود که

 یجمله  نیا انیم بیعج ی.حسدیشن یرا از زبان پدرش م هیسا اسم

 یاستفهام

دل همه اشان  ریکه دامن گ یترس ! قلبش از درد هیشب یزیبود.چ کوتاه

 شده

شده و فرو  میستون ترم یکه عمر یبه درد آمد. ِ ترس از رفتن زن بود،

 ختهیر

شود.. لبش را به دندان  رانیدوباره و دندیترس یبود و حاال م شانیزندگ

 گرفت و

 بست: چشم

 بابا. دیفهم ینم ینجوریکاش ا_

توانستد در آب  یرا نم قتیماند. حق شیکنار او رد شد و محسن سرجا از

 غرق
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اش کذب و موقت بود.  ینیریشد ، ش یم روزیاگر قدرت پ ی.حت کنند 

 یجنازه ا

 فاجعه ، بنام دروغ و حقه بود. کی ی جهیماند، نت یآب شناور م یرو که

 گفت: یدواریبلند شد. النا با ام عیگذاشت و سر زیم یرا رو یگوش هیسا

 خونه بودن؟_

 سر تکان داد: هیسا

 بامن؟ یای. ممیریاز خونه پسرش بگ میبر دیفقط با_

 یبا تاکس هیرا از اتاق برداشت. سا شیمانتو عیسر تکان داد. سر النا

 سیسرو

 کرد: شانیصدا ایرفتنشان آر رونیگرفت و منتظر النا ماند. قبل از ب تماس

 ییخواد جا یرسونه مامان. نم یسند م گهیساعت د هیتا  قامیاز رف یکی_

 .یبر

 انیرا م لشینگاه کرد. پسر جوان موبا ایبرگشت. با بهت به آر هیسا

 انگشتانش
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. زبان ستادیا هیسا یداد. آب دهانش را قورت داد. جلو رفت و روبرو فشار 

 یرو

 کرد لبخند بزند: ی. سعدیخشکش کش لب

 شب اون تو بمونه. هیاز  شتریداداشش که نمرده بخواد ب_

 بغض کرد: ایگذاشت و آر شیلب ها یدست رو هیسا

 ای م؟یرو سرش خراب ش میبر میداداش بزرگ تر دار هی یبگ یدیترس_

 نه! تافته

 و... میجدا بافته بود؟ ما درشأن پسرت نبود ی

 با بغض و تشر گفت: النا

 . ستیحرفا ن نی. االن وقت اایآر_

 نگاه کرد: هیسا سیخ یاعتنا نکرد و به چشم ها ایآر اما

... هینه! مامان سا ای ...ممونی... نه واسه مامان مریواسه ماخطرناکه ال_

 گهیاصال د

 میا گهیزن د هیاز خون  میدیفهم یمامان وقت میبگ میاجازه دار شه؟یم

 که دلش
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 لشیخواسته وگذاشته ورفته؟ اونوقت حاال ف یزر کردنه بچه هاشو نم زر 

 ادی

وبدبخت کردن تا بزرگ  یهاش ک یلیطف نهیکرده و برگشته بب هندوستان

 شن

 ...و

 گفت: هیبا گر هیسا

 مامان. هیجان... کاف ایآر_

 جمع شد.فکش سخت شده بود. یبیبغض عج انیم ایآر صورت

 سخته و... یمادر یب گنی. مرهیجدا بافته ات تورو ازمون نگ یتافته _

مکث جلو رفت و اورا  یب ایو تشر پربغض النا، آر هیسا ی هیگر دیتشد با

 درآغوش

 فشرد: یو محکم اورا درآغوشش م دیلرز یم شی. صداگرفت

 و ... یوقت نر هیمامان.  هیاون زن ک نمیغلط کردم که اصن اومدم تابب_

که  ی مغرور ِسیخ یگرفت. به چشم ها شیدست ها انیسر اورا م هیسا

 متعلق
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 مرد کوچکش بود نگاه کرد و گفت: به 

 .دیکن رونیب تونیاز زندگ دی. مگه شما بخوانجاستیمن جام هم_

 کرد غرورش را حفظ کند: یو سع دیکش شیدست به چشم ها ایآر

 یکه ادعا یبه اون نویزد . ا شیآت دیبا یکه تو توش نباش یخونه ا_

 هم یمادر

 کرد ، گفتم. یم

 یفور ای. آردیچیدر خانه پ فونیآ یکرد که صدا یهنوز نگاهش م هیسا

 سر

 و گفت: چرخاند

 .میحتما عطاس. بر_

 .دیبر ستیجا الزم ن چیه_

لحنش  یباهم به سمت محسن برگشتند. حرفش دلهره آور بود ول هرسه

 آرام

. نگاهشان که به دست او افتاد ، بهت هم به اوضاع قمر در عقربشان بود

 اضافه
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نگاهش کرد  هیگرفت. سا هی. محسن جلو رفت و سند را به طرف ساشد 

 و او آرام

 :گفت

بودنم  هییغر نیرعکه د یحداقل اونقدر به گردن من وبچه هام حق دار_

 برات،

 .ییآشنا یلینره که تو هنوز برام خ ادمی

 او گذاشت و ادامه داد: یدست ها انیسند را م هیمکث سا با

 هیتوئه ، منم. پسرت با نید ریز شهیکه هم یراحت باشه. اون التیخ_

 کاغذ کهیت

 .رهیمن نم وغی ریز

 .دیعذاب کش خیرا به چهار م هیولحن معنا دار و تلخ محسن ، قلب سا نگاه

النا  ه،یبه سمت اتاقش برگشت. با بسته شدن در و مات ماندن سا محسن

 دست

 شانه اش گذاشت و آرام گفت: یرو

 مامان. یبا بابا حرف بزن دیبا_
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نگاه کرد. انگار قرار بود  شیدست ها انیخورد . به سند م یتکان هیسا 

 تمام

 یو با بلند شدن صدا دیها پشت هم بشکند. دست به صورتش کش طلسم

 دوباره

 یگفت، کس یم یبیسستش حرکت داد. حس عج یبه قدم ها فون،یآ ی

 پشت

حضور آشنا حاال همه جا دنبالش  کیکند.  یم شیو تماشا ستادهیا سرش

 بود.

*** 

که وارد سلول شده  یبود. از لحظه ا دهیپشت سرش چسب واریبه د سرش

 بود ،

فقط تنفسش معلوم بود، به  اتشیکه از ح دهیخشک سیتند کی مثل

 در ینقطه ا

 ینم یاراده ، حرکت یب گاهیگاه وب یبود و جز پلک زدن ها رهیخ روبرو

 یکرد.حت
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. دیشن یشده بودند را نم ریکه باهم درگ یدو جوان یخواندن ها یکر 

 با لیریام

 نیاما ا ردیکرد او را به حرف بگ یم یزد.سع یخراب مدام قدم م یاعصاب

 مات

 یعاد ریحال غ دنیاز جوانها با د یکیدمار از روزگارشان درآورد.  یزدگ

 شهاب

 پوزخند گفت: با

جر دادنش واسه دختره  قهیانگار اجاره رفته.  نشییکال باال وپا اروی نیا_

 یچ

 بود؟

کالم آنها داغ  یو گستاخ ییپروا یخشکش زد. از ب شیسرجا لی ریام

 کرد .

شهاب ترس برش داشت.  ستادنیکه با ا دیبگو یزیچ دیچرخ ینم زبانش

 تا

 سمت آنها برود راهش را سد کرد و گفت: خواست
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 کنن. یخرج نم یکه انرژ ی. به پارس هرسگالیخ یشهاب... داداش... ب_ 

 چالت نکردم. نجایازما بهترون... درست حرف بزن تا هم یاو_

 گفت: تیبانباعص لی ریام

 .زنیتا بعدا ندادم سرب داغ توش بر ریتو اون خالتو گل بگ_

 را جمع کرد: شیجوان پاها پسر

 شیکه بشه خالکوب ی. منتها ستاره ازنیاوهو... چه غلطا... بده بر_

 ؟یکرد.بلد

نثارش کرد اما  ییمنقبض شده سمتش هجوم برد و ناسزا یبا فک شهاب

 ریام

 :دیبه زحمت دو کتفش را گرفت و عقبش کش لی

 .میینجایکه االن ا یگوش کرد نایتورو قران ول کن شهاب. به زر زر ا_

چنگ زد.حالش بد  شیاو را پس زد و به موها لی ریبه ام یبا نگاه شهاب

 بود.

خواست. ِ هجوم افکار  یرا م یبد که فقط دلش تکه پاره کردنه کس آنقدر

 مختلف
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درونش  یکرد،تناقض یم یالنا که همه را منتف یذهنش و بعد صدا به 

 جادیا

کشش دو طرف ، انگار قرار بود مغزش را جر بدهد.  کیبود که مثل  کرده

 کف

اش فشرد و سمت در رفت. با کف دست محکم به  یشانیرا به پ دستش

 دیدر کوب

اما  شد یدوجوان عصب یاز خنده  لی ری. امدیکوب واریرا کنار د وسرش

 حال

 شود.جرات هم نکرد اجازه دهد وانهید دیترس یبود. م تشیدراولو شهاب

ممکن است  زدیدانست به هم بر یاورا تنها ببرند.م پدرومادرش

 یهرحماقت

 بد گیجیآورده بود.  یرو نوشیدنی هابه  یادیهم ز دایدهد. جد انجام

 اش

هم کنترل خودش را از  یاریهوش نیبود کار دستش دهد. درع ممکن

 دست
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 یاو راه نیصابونش به تنش خورده بود وکم مانده بودباماش کباری. دادیم 

 ارید

کوچک بازداشتگاه  ی چهیوبش افکارش بود که در شیش انیشوند.م یباق

 باز شد

 داد زد: یسرباز و

 ن؟یدیچه خبرتونه؟ چرا در و کوب_

 جوان با تمسخر گفت: یاز پسرها یکی

 کاخ. نیرم کرده، منتها شاخش خورد به در ا دهیپرچم قرمز د یکی_

ادم هم بود  کیسرخ شهاب به سمت او برگشت. مستعد خفه کردن  نگاه

 . تابه

 مرتبه جلو انداخت. نیچندم یخودش را برا لی ریرفت ام طرفش

 .یولش کن شهاب. د تو که احمق نبود_

 کارش از حماقت گذشته سپر بال. چهارشاخ شده._

 تا خودم نبستمش. کهیببند دهنتو مرت_



 

1468 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

بلند شدند. همزمان در اتاقک باز شد و دوسرباز  لی ریحرف ام نیباا جوانها 

 داخل

 :آمدند

به جون هم؟انگار  دیافتاد یتاحاال مث خروس جنگ شبیچتونه از د_

 درس عبرت

 براتون... شهینم

 سرباز زد: یشانه  یاز پسرها جلو رفت و دست رو یکی

 آشتو بخور داداش. به کار بزرگترا دخالت نکن.تو برو _

 دستش را پس زد و گفت: سرباز

 از تو بفهمه؟ شتریب دیبا یشترم بزرگه ول_

هم خنده اش گرفت اما سرباز رو به  لی ریخنده زد.ام ریپسرک ز همراه

 آن دو با

 اش گفت: یلحن جد همان

 ...رونیب دیای. بدیشما آزاد_

 ؟ید... پ ما چ_
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 با ضمانت آزادن. نایبراتون.ا دناوریسند ن_ 

با دوجوان  ریکل کل کردن ام یرفت. صدا رونیب لیریزودتر از ام شهاب

 آمد یم

.همراه سرباز که دیرا نشن هیبق یبه جز مسائل خاص شیانگار گوش ها اما

 وارد

النا  دنی. با ددیچسب نیبه زم شیشد همانجا پا لیو طو ضیعر یراهرو

 کیو 

 :دیچیدر گوشش پ شیزد و صدا یجلو آمدنش پلک قدم

 "ستیمادرمن ن هیبخدا سا یول یگفتم شهاب... حق دار یزودتر م دیبا"

 هم افتاد وعقب برگشت که سرباز گفت: یرو شیها پلک

 کجاپس؟_

 جلو آمد: لیریام

 شد شهاب؟ یچ_

 که دورگه بود گفت: ییصدا با

 برم. رونیب یبا حکم ِ هرکس میخوا یضمانت کرده؟ نم یک نیبرو بب_
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 شهاب؟ یگیمزخرف م یچرا دار_ 

 که گفتم. نیهم_

 دست او را گرفت وگفت: سرباز

 از اون دخمه؟ ادی. خوشت میکن یمراحلو ط یبر دیبا_

 یعمر کیشد.مخش در حال انفجار بود. دخمه؟  یبه سرباز طوالن نگاهش

 یعذاب

 یم یفشار قبر تحمل کرده بود وحاال دردش تازه بود. چه کس هیشب

 دانست

 مرگ  ِکیبه همراه آورده وآن هم  شیآرزو برا کی بزرگ آدمها  ِیایدن

 یب

 صداست؟

معراج  یشد.سرباز با اخم نگاهش کرد تا صدا ینزد و نگاهش طوالن یحرف

 آمد:

 تو پسر؟ ییشهاب. کجا_
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چشم نگاهش به النا افتاد. درست بعد از  ی. ازگوشه دیشهاب چرخ سر 

 یتک قدم

کرد. کم مانده بودسرش  یداده بودونگاهش م هیتک واریبرداشت، به د که

 را به

زده نگاهش  رتیرفت. معراج ح یبکوبد.چشم بست و سمت اتاقک وارید

 کرد

 سر تکان داد: لیریوام

 سند گذاشته؟ یمعراج. ک هیقات یقات_

نبود  یمسوول یاومدم ول شبی. ددمیمن زودتر رس یالنا آورده بود ول_

 یدگیرس

دونستم کجا  یبود. نم روقتی. البته دامیو مجبور شدم برم واالن ب کنه

 آوردنتون

 .دمیرس یزودتر م واال

 سپاس زد: یبه نشانه  یلبخند کوتاه لی ریام

 .یدمت گرم.لطف کرد_
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 به پا شد. یتو فکرتونم که چه جنجال شبی.از درونیب دیایزودتر ب_ 

پدرش مکث  دنیتکان داد وبه سمت اتاقک رفت.همزمان باد یسر لیریام

 کرد تا

 ... دیاورس

 رونیتمام شد. شهاب خودکار را رها کرد وبدون حرف از اتاق ب کارها

 رفت. تا النا

اش نکرد  یاریسست النا  یرفت. پاها ی مکث سمت خروج ِی، ب دید را

 دنبالش

 بغض نگاهش کرد:. النا با ستادیو ا دیمقابلش رس لی ری. امبرود

 .ریام دمیبخدا منم تازه فهم_

 تکان داد: یسر لی ریام

. برم دنبالش شبیداغونه از د یلینکنه. خ یتیدونم. فقط دعا کن خر یم_

 نمیبب

 .رهیم کجا
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 دنیساختمان منتظر د نیپشت ا هیقدم تند کرد وبااو همراه شد.سا النا 

 شهاب

 ...بود

 کرد. به در ینگاه م هیپراسترس سا مرخیداده بود و به ن هیعقب تک ایآر

بود.  رهیداده بود ، خ هیکه مقابلش به اسلحه اش تک یوسرباز بازداشتگاه

 نفس

 داد و آرام گفت: رونیرا ب نشیسنگ

 ؟یدلشوره دار یمامان... واسه چ_

 لبخند زد: اینگاهش کرد و آر هیسا

اومدن،  رونیشوکه شد که گذاشت ورفت اما االن مطمئنم واسه ب شبید_

 یجا

 ذاره. یم پاش،سرشو

 نیبار غصه سنگ ریکه ز یهم گذاشت و با لحن یرا رو شیپلک ها هیسا

 بود، آرام

 :گفت
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 جان. اگه بود که... ایآر ستین یسادگ نیبه ا یچیه_ 

و  یبرگرد ینداشته بخوا یلیزنده است مامان. دل یدونست یتو نم_

 خالفشو

 .یکن ثابت

 فکر کنه . ینجوریخداکنه شهابم ا_

دست او را گرفت و آنقدر محکم  ای. آردیلرز یاز بغض م هیسا یصدا

 که دیبوس

 لبخند زد: ایخنده اش گرفت. آر هیآن بغض ، سا انیم

همه  نیمن بعد از ا یهم دلش بخواد مامان هلو یلیشد. خ نیآهان.ا_

 سال

 منتتم بکشه. دیبگه پسرم... تازه با بهش

لب قربان صدقه اش رفت. همان  ریو ز دیدست به صورت او کش هیسا

 موقع

. دیکش خیدلش را به چهار م ایآمد، انگار غم دن رونیشهاب که ب دنیباد

 ییجا
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.بلند دیشد و به سمت او دو ادهیسکوت و تعلل نبود. بالفاصله پ یبرا 

 زد: شیصدا

 ...ایآر_

زد که  ی. غرور و عقلش تشر مستادیناشناخته ا یشهاب به فرمان یپاها

 و.بر

دست بر  بیجوانه زده ات را باخودت ببر اما همان حس عج احساس

 ی نهیس

 یبار زل زدن به چشم ها کیلجبازش گذاشت و به عقب هلش داد.  عقل

 که یزن

 که مادرش است، حقش بود. دیفهم ،یگریاز مدتها باز بعد

او  یقوت گرفت تاجلوتر برود اما وقت هیلرزان سا ی، پاها ستادیا یوقت

 برگشت

 شینبود. روبرو یشدن فیحال تعر نیکه بود متوقف شد. ا ییجا درهمان

 ایآر

 بود. ستادهیا
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که  ینبض یزده وب خیچشمانش جان گرفت.کودک  شیپ یشب باران آن 

 انیم

نداشت. تمام آن زخم ها  یبه آن شالق باران هم واکنش یخون حت بستر

 یکه رو

جا گذاشته بود ، دوباره درد گرفت. حس حسرت مثل آتش دوره  تنش

 اش کرد و

سر خورد.  نییسر او به پا یآشفته  یاش از موها رهیکرد. نگاه خ تب

 یرو

 که محراب  ِیکه تماما از ارس مانده بود و صورت ییو چشمها یشانیپ

 شیستا

برگشت که تاب  یبزرگ اتیآن ح انیاش بود. خاطراتش م یمادر عشق

 یکوچک

تنها  یو ارس پشت سرش. از دوطرف هوا ستادیا یبود. مقابلش م بسته

 یغنچه 
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و  ردیبگ یرا به باز فشی،تن لط یمیمال میرا داشتند،مبادا نس محبتشان 

 ناگهان...

 تلنبار شده، یخاکها انیورو کرد. م ریاش را ز یآمد و خاک زندگ یطوفان

 نیاش از چشمش پنهان ماند. ا یبسته ماند و تنها ثمر زندگ چشمش

 غنچه

به ثمر نشست  دیکدام باغبان و سخاوت نور کدام خورش یاریبا آب دهیخم

 یوقت

که مقابل  شدیبه سر نداشت؟ قلبش داشت از جا کنده م یمحبت ی هیسا

 او

 یاما صدا ندیصورت او بنش یاراده باال آمد که رو ی. دستش بدیرس

 گرفته وخش

گرفت  یشیاو پ یاز محبت مادرانه  بیعج یشمبغض وخ انیشهاب م دار

 تا

 راه خشک شود: انیو دستش م دیبپچ هیگردباد دلهره دور قلب سا ِِ
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 کیکه  یمثل همون سنگ قبر رم،یگ یم دهی شب قبلو نشن ِیحرفا_ 

 دهیعمر ند

 شد. گرفته

و شهاب بغضش را قورت  دیاو چسب یبه چهره  هیسا یچشمها

 شیداد.صدا

، وحشت آور  شیدر چشم ها نیسهمگ یگردباد یاهویشد اما ه آرامتر

 بود:

 خودش هیکردم که سا یخانمروشن. من باور نم گفتنیو م قتیهمه حق_

 که خودش خواست. ی. مرد... همون سالرهیتابم خواست

 لب باز کرد اما دست شهاب باال آمد وچشم بست: هیسا

 طور بمونه. نیهم دیبذار_

 خواست ینم گرید هیاما سا زدیمکث رو برگرداند و قدم تند کرد تا بگر یب

 دیرا کش شیشد و بازو دهیرا ازدست دهد. دنبالش کش یفرصت

 ...ایصبر کن آر_
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در قلب مرد جوان فرو رفت. ناخواسته با شدت دست  یداغ خی. انگار س 

 او راپس

خورده  نیزم دیرس ینم لیریتعادلش را ازدست داد و اگر ام هی. سازد

 بود.

 :دی سمت شهاب چرخ ِتیبا شوک به زن نگاه کرد و باعصبان لیریام

 آروم شهاب... چته؟_

 نگاه کرد: هیاما به سا دیکش لیری انگشت سمت ام ِشهاب

شما چندمتر عقب تر پشت سرتون  یایگفت؟ شهاب...! آر یچ نیدیشن_

 .ستادهیا

 رحم تر شد: یکوبنده تر و ب شیصدا

 سادهیکه روبروت وا یپدرو مادر یبا شهاب ب ینسبت چیه شما یایآر_

 نداره

 نگرد. ،یکه ندار یزی. دنبال چخانم

 جلو رفت و با بغض گفت: النا

 شهاب گوش کن ._
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 دست بلند کرد و گفت: هیسا 

 حق داره النا. تو دخالت نکن._

 شهاب نگاه کرد و بابغض گفت: به

کن ،  بهیزن غر هیلطف در حق  هیتو  یکس حق دخالت نداره. ول چیه_

 روز هی

 فرصت بده شهاب. بهم

اش گرفت و رو چرخاند  هیرا لرزاند.النا گر لی ریاو ، قلب ام یصدا التماس

 اما

بود ؛ حاال  ستادهیا یکس یرا تمام قد مقابل طوفان ب یکه عمر شهاب

 دید یم

 که تابه آن روز استحکامش را نشان یواریپنهان بوده، د وارید کی پشتش

مفرط و بغض  یاش خستگ جهینخواست که نشان دهد ونت یعنینداد،

 نشسته بر

 توانستیبود که م یا ییو کم آوردنها از تنها ریبود،آن همه تحق قلبش

 نباشد.
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و به  دنیعمر دو کی یبه اندازه  شیبه دو طرف تکان خورد.صدا سرش 

 هدف

 هم بغض داشت: زانیته بود وبه همان مرف لیخسته و تحل دن،ینرس

هم برام سخته .  قهیدق کی تحمل  ِگهیآزارم داد که د یکس یاونقدر ب_

 عادت به

 گهی،دیعمر نبود هیندارم...  یندارم. ِ عادت به داشتن کس هیتوج دنیشن

 یهم نم

 ، فقط... یباش خوام

 آخر را رها کرد: ریزل زد و ت هیسا یچشم ها به

 یسنگ قبر سهمم م کیکه ازاسمت حداقل  یرفته بود یکاش جور_

 شد، نه

 زد. شمیکه آت یاحساس

مات مانده بود. چشم  یآخرش متوجه النا شد که بابهت و ناباور نگاه

 بست.پشت
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بود.  زییبال بال زد. انگار نه انگار که پا هیسا ی نهیو رفت. نفس در س کرد 

 آفتاب با

 ...دیکش یم غیتمام ت یرحمیب

اما  دیکش یم شیرا به رو زشیت غیشده ت نیآبگ یریمثل شمش آفتاب

 هنوز

راجا نگذاشت  شیرد پا یبود که حت ییقدم ها ریبه مس رهیخ شیچشمها

 . رفت.

نفس ها  یکه گاه یجهنم داغ انیزد م خیرحم ..  یمکث. پرشتاب. ب یب

 را به

 گرفت اما حاال... یم گرو

که  یاتیآن روا دیشا د؟یفهم یجهنم را م انیسوختن م یمعنا یکس چه

 از زبان

منجمد  نیسوزاند.درع یها بود. م یزدگ خی نیهم دیکش یشعله م جهنم

 کردن

 ...کردیکشت . غارت م ی.مدیبر یسوزاند.م یم
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 ... ادهایو چرخ خورد. صداها درگوشش تکرار شد. فر دیعقب کش ی. قدم 

رحم تر بود.  یصدا بلند تر بود. ُکشنده تر بود. ب کینه  یول دهایتهد

 همان

انداخت، همان صدا نبضش را  دنیکه زمزمه کرد وقلبش رابه تپ ییصدا

 هم

 نهی. سدیچی. بغض درتمام تنش پدیلرز شیکرد.مردمک چشمها غارت

 اش

که  یاز زخم شتریب یزخم درد داشت.حت نینبود.درد داشت. ا جوابگو

 قلبش یرو

 خیتکرار تار نیدستش افتاد ا یرو فشیاش شده بود. راه رفت. ک کهنه

 ایبود 

 ی.باز داشتند تمام بخوردی از دستش سر م ُیتازه؟ باز زندگ یبتیمص

 اش یگناه

 باختن افتاد... ریدر سراز ی.باز زندگدندیبر یسر م یناگهان میتصم کیبا  را
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.تندتر قدم برداشت.تنه زد.ضربه خورد. دلش دیچک شی. اشک ها 

 شکست.سخت

روز او رو برگرداند و  کیوارونه شده بود.  ایروزها... دن.مثل همان شکست

 حاال...

 روبرگرداندن کجا و آن دل گذاشتن ورفتن کجا؟ نیا اما

 التماس کجا و آن جاماندن کجا؟ نیا

 دنیدروغ است. دلش هوار کش دیبگو ایبکشد وبه دن ادیفر خواستیم دلش

که تنها  ییبارهاساله.خسته بود از  نیچند ی.خسته بود از بغضخواستیم

 به دو

 دیسرش پر نکش یپرنده هم باال یی. چرا در آن رشته کوه تنهادیکش ش

 دیتا شا

به حالش  یدرد وهم بغضش باشد. فقط دل ِ کوه ِآتشفشان بدبخت هم

 سوخت تا

دورش را پرکند واو زنده  ییوتنها یمذاب بدبخت گریکند. تا بار د فوران

 زنده
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 .بسوزد 

 نیکرد وزم ریگ یبه سنگ فرش برآمده ا شیگذشت. پا یابانیخ چیپ از

بلند شد وکف دستانش سوخت اما ازترس  شیزانوها یناله  ی.صداخورد

 هیسا

 یعمر بدبخت کیکه  یا هیسربلند کرد. سا عیسرش افتاد سر یکه رو یا

 ییو تنها

اما او  ستدیسرش انداخته بود. باز قلبش شورش کرد. خواست با یرو

 سمتش

 شد و فاتحانه با پوزخندش گفت: خم

 سنت شکن! ... شعارت بود.نه؟_

 مرگ خاموش؟ ای یسنت؟ زندگ ای. او فقط عاشق بود. عشق دیچک اشکش

 نهیهم ک دی.لبخندش محو شد و خشم وشاستادیرحم صاف ا یب بتیه

 رنگ

 داد: رییرا تغ شیچشمها

 ...ریابمی ابمونیبهت گفته بودم _
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که تاوان گناهت  یبترس از روز دیخواست بگو ی.مدیلرز یم شیها لب 

 راپس

 آن التماس ها ازدست داده بود. انیاما قدرت تکلمش را انگار م یده

عقب  هیخواست داد بکشد اما سا یداد.م یتاوان دل را پس م دیبا یتاک

 .دیکش

تلخ تر و  شیرا برا یکه زندگ یکرد. با لحن یوفاتح نگاهش م روزیپ

 تر نیسنگ

 کردند مثل همان یرا نگرفت.همه نگاهش م شیدست ها ریز یکس ازتمام

 و... ختیو گر دید یرحم یکه گذشت و ب ییروزها

 باخت... یداشت م بازهم

 بود. یبیغر زییپا

را گرفت  شیبازو ریکه دودست ز دیچیاش پ نهیدر س یبیعج درد

 وبلندش کرد.

پلک . محسن دیلرز هیسا یچرخاند. محسن بلندش کرد و لب ها سرعقب

 زد و به
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 به آن دوماند: رهینگاه کرد که خ آرش 

... نه آبرو... نه یواسه بردن ندار یزی... چ ییکه باخت تو یاون کس_

 حرمت ونه

که به جرم هوس دستش به خون برادر آلوده شه، نفس  ی! برادردل

 دنشمیکش

 .یبست سیبا ابل مانیپ گهی.توکه دشهیبدبخت یرو از

 را نگه داشت: هیمات مانده بود. محسن با اقتدار سا آرش

که  ی. مطمئن باش اونهیگردونه سا یبر م اتمیکه دستته، آر یاون سند_

 باخته تو

 .یستین

 دهیکه از ترس سند ند یمرد دیو ند دیبه نگاه محکم او چسب هیسا چشم

 و به

که از  ینیو حواسش از ماش دیاعتبار، قدم عقب کش یب یا دهیشن صرف

 بغض
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را بخواباند، به سمتش راه افتاده است.  یفراموش کرده بود ، دست نهیک 

 محسن

به گوش او  رید ادشی. فر دیرا رها کرد و سمت آرش دو هیسا کبارهی

 .دیرس

 افتاد... یریدر سراز نیماش

**** 

 آخر: بخش

 یهم انگار، برا شیمرد نگاه کرد. عصا ی دهی پشت سر به قامت خم ِاز

 گاه هیتک

همه مدت،  نیبغض داشت . هنوز بعد از ا شی، سست بود. نفس ها بودن

 یمعنا

پلک  یمرد و برگشتنش ، گوشه  ری. با مکث پدیفهم یرا نم آرامش

 سشیخ

 ریرا سوزانده بود. ت یبرگشت. نگاهش آن کوبندگ رمردی. پ دیکش انگشت

 آخر را
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 کرد. رها 

گوشه از سخاوتتم  هی. ستیکه گذشت کردن برات سخت ن یثابت کرد_

 به دل ِ 

 ببخش . من

حسرت غرق شد و سد احساسش  لیس انیم هیسا یچشمها مردمک

 شکست:

 کردم از دستم رفت. آخه... داشیپ یعمر دنبالش گشتم و وقت هی_

 یرا برا نیسکوت کند. راننده در ماش هیافتاد تا سا نییپا رمردیپ سر

 باز رمردیپ

از  ی. انگار کوهفتدیب یگریبه قامت تا شده و لرزان د هیتا نگاه سا کرد

 یناباور

به  ییآشنا ینشست. به قلبش چنگ زد. مردمک ها شینفس ها یرو

 طرفش

که چشم چرخاند و در خانه رابست.  فتدی. کم مانده بود از نفس ببرگشت

 دو
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که چندمتر آن طرف تر  یصورتش گذاشت و به صحنه ا یرا رو دستش 

 فکر د،ید

لرزانش را  یشد. پاها یاش را باز کرد. داشت خفه م یروسر یگره  .کرد

 به

تاب را گرفت  میضخ ِری. زنجدیکوچک ِ خانه کش یتا کنار باغچه  زحمت

 خیو تن 

بلند شد  یآهن یلوالها ریج ریج یتاب انداخت.صدا یاش را رو زده

 یوانگار کس

 هیتک . چشم بست و سرش را به عقبدیمغز و خاطراتش سوهان کش بر

 داد.

بازگشت. ارس لب بوم  شیپ یدور تند به خاطرات سالها یرو ذهنش

 و ستادیا

ها خودش  میپس زدنش و نشکستن حر یتا برا دیاش را کش قهی یدست

 سقوط
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 دنیترک یوصدا قیآن تعل انیتالش نکند. م شیبرا یدست چیو ه کند 

  ِ انیم یفلج یزد. دست ها یگاهش، انگار رعد وبرق هیتک عمری  شهیش

 جان یکیآن تار

کابوس بر فرق سر  کی هیو روشن هوا شب کیتار انیم ی. چهره اگرفت

 آرامشش

پاک  یکرد وحاال برا شیکه رسوا ی. همان چهره ا دیکوب یم ریشمش

 شدن آب

دست منت گذار بود. هوا روشن شد.  کی ازمندیدهانش،ن یشده  روان

 ارس

را حس کرد.اخم داشت.دلخور بود.با  نشیبود،نگاه سنگ ستادهیا یا گوشه

 دنیپر

شانه  یرو یدست "نه."،سرش بلند شد و با بغض زمزمه کرد شیها پلک

 یها

محسن بغضش شکست. سرش  دنینشست. سر چرخاند وباد لرزانش

 دوطرف
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 :دیلرز شیخورد و صدا تکان 

به زجر اون  یخواستم . راض مویمن فقط بچه امو خواستم محسن. زندگ_

 نبودم.

 شد.آرام گفت: شتریاو ب یشانه  ی دست محسن رو ِارفش

 .هیبگذر ازش سا_

 شکسته گفت: یبا دل هیسا

 ؟ یپس شهابم چ_

 شی. آه هاختیمحابا فرو ر یزن ب یاورا درآغوش گرفت و اشکها محسن

 دل

فرهاد به  یها شهیت دنیکوب هیشب یزیلرزاند. چ یسخت سنگ را م ِِ

 ستونیقلب ب

 شهی کودک ازدست رفته بود و ت ِکیو هجرش  نیریبار ش نی. فقط ابود

 کی، غم 

 ...مادر
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بود نگاه  شیدست ها انیکه م یبا بابغض پرده را رها کرد. به عکس النا 

 کرد. قول

 آرامتر یکم هینکند تا قلب سا یقرارینکند. ب هیبود محکم باشد. گر داده

نام  چیه یساخته نبود. شهاب رفته بود. ب یاز دست کس ی.کارباشد

 ی... بیونشان

 تمامش کرد. یسادگ نی... دل برد ودل کند. به همیخداحافظ

 شیهم افتاد. عکس را به لب ها یرو شیتخت نشست. پلک ها لب

 چسباند.

عشق او از  ریکه تاث یشب یآغوش به خاطرش آمد. خاطره  کی حرارت

 الکل

 .قراریدل ب کیماند و  یخال یکه جا یشد و صبح شتریب خونش

 عشق... اتیح ی دهیمه ماند و رگ برنا کی

شهاب  یبود و جا یکوچکش خال یآن دفتر هنوز داخل صندوقچه  یجا

 در

 اش... یزندگ
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را  شیاش چسباند و چشم ها نهی. عکس را به سدیتخت دراز کش یرو 

 بست.

گرمش دور تنش بود.  یبود. هنوز دست ها ادشیآغوش او  یگرما هنوز

 هنوز

تب کرده، با خودش  یگناه و شب کیکه داغ  یعطر تنش بود، عطر تن یبو

 برد.

به خواب رفت  شیپلک ها ریشرمنده ز یهمان شب آن چشم ها انگار

 گریود

 شیگذاشت آرام بماند و روز وشب برا ینم ینشد. فقط مکالمه ا داریب

 تکرار

 :شدیم

 ... یعشقم به تو پس بده ول گرانوی قرارنبود خسارت گناه د ِ"

جمله  یدادم... فقط ادامه  یبخاطرت م دیکه با ییبها یپا ذارمشیم_

 اتو با تعهد

 ...ستیتون ریتقص یچی... هیچی. هستیتو ن ری... تقصنگو
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دخترک از پشت سر دور تنش گره خورد.  یروچرخاند و دست ها او 

 یبابغض

 نجوا کرد: شیبرا شکسته

 ..."ریفقط خودتو از من نگ_

 و او رفت... رفت... دیبه خواهشش ند یی. اعتناستدیکم مانده بود با قلبش

انگشتان لرزانش بود.  انی.عکس مندیباعث شد بنش شیشدن پلک ها داغ

 قسم

کنارتختش گذاشت و  یعسل زیم ی. عکس را روزدیبود اشک نر خورده

 بلند شد.

 امیصفحه پر از پ کیرا باز کرد.  یرا برداشت. صفحه ا لشیموبا دوباره

 یب یها

تکرار نشدند.  شدیم یکه شش ماه ییها امیمقابلش باز شد. پ جواب

 صفحه را

 کرد: پیصفحه زد و تا ی.رودیرا د یگرید یکرد. اسم آشنا رد

 "کنم کمکم کن یم ،خواهشیکمکم کن یتون یدونم که م یم"
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بود .  ختهیکوبنده به اسکله آم یبلند پرندگان با خروش موجها یصدا 

 دست در

 کرد. سرو یبود و به جوش وخروششان نگاه م ستادهیمقابل امواج ا بیج

به  یحیتفر یها قیدورتر مشغول بودند و قا یکه کم ییآدمها یصداها

 همه نیا

خواست تنها  یکه دلش م قیعم ییتنها کیزد.  یاش تشر م ییتنها

 ی نهیگز

 مانده از عمرش باشداما ... یروزها یکردن باق یسپر یمانده برا یباق

باال آمد وبه  دیکه خورش یغروب کرده بود.مثل هرروز... هرروز دیخورش

 شیرو

زد  دنیکند اما تا غروب خودش را به ند یزندگ دیکه زنده است و با آورد

 و

 یرا با چشمها دیو خورش ستادیموج ها ا یکه تمام شد، روبه رو دشیام

 بغض

 بدرقه کرد. الودش
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فلج شد  گیجی یو مغزش از باده  دیکه به شب رس یآن غروب شدیم مگر 

به جا مانده از خواستن را  یاریتوانست آن هوش یکند. مگر م فراموشرا

 فراموش

 یو دستورداد تمامش کن. خودت خواست دیبرسر دل کوب شدیمگر م کند؟

 که

 ال  ِیخیتب دار را مرور کرد و ب یآن خاطره  شدیشود ؟ مگر م تمام

 ییهوا یهوا

 شد... یشد؟ نم شدن

که  یخاطرات انیبود و دلش م دیرنگ خورش یانوار نارنج انیم چشمانش

 دست

 یدو دستش را رو لشیزنگ موبا یداشت. با صدا یسرش بر نم از

 صورتش

 نگاه کرد. باز همان لشیموبا یداد و به صفحه  رونیب نهیاز س ی. آهدیکش

 یبا تنها کس دیلبش نشست. شا یگوشه  یآشنا بود. لبخند ی شماره

 که آرامش
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سر خوش دخترک،  یرا جواب داد و صدا یبود. گوش "آنا"گرفت یم 

 درگوشش

 :دیچیپ

 ؟یافتنیدست ن یستاره  یرفت یباز کجا گذاشت_

شروع به قدم زدن کرد و  شیروبرو ریعمق گرفت. در مس یکم لبخندش

 آرام

 :گفت

 زنم آنا. یقدم م_

 ؟یمعرفت؟ پس من چ یب ییتنها_

 نخواستم مزاحمت شم._

 معترض گفت: آنا

 خوب. یجا هیببرمت  خوامیخونه که م ایاز اون حرفا بود شهاب. زود ب_

 من کلوپ و ..._

 ای. پاشو باریصدساله ادا واصول از خودت درن یرمردایپ نیا... دوباره ع ِ_

 هی
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 بهت خوش بگذره. یکل دمی. قول مهیرانیا یمهمون 

 ؟یخوش نگذشت چاگه _

 .سای. منتها مرد باش و سر قولت وامیبند ینداره. شرط م یکار_

 :دیخند شهاب

 یخودیدم آنا.ب یخونه بهت نم دیمث کل لمویصندوقچه و رمز موبا دیکل_

 نقشه

 .نکش

 یفهمم چ یم یو ارثم. مرد میجزء اموال شخص یبذار دیاونو که با_

 توشه. البته

 از جونت... دور

 گفت: یوتلخ نیرا در دستش جابه جاکرد و با لحن سنگ یگوش شهاب

 بکن. ادیدعا خوبا واسه من ز نیآنا؟ ازا یبکن یدعا بلد_

 از .. ریتو اول بگو رمز قلبت غ_

 گفت: یمعترض یباصدا
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 آنا..._ 

 واسه لباسام. هینظرت چ نمیخونه بب ایخب بابا بداخالق. پاشو ب یلیخ_

 کار؟یچ یخوایمنو م. نظر ادیبهت م یبپوش یتو هرچ_

 با حرص گفت: آنا

 یبه خوردت دادم م نوشیدنینوشابه  یو دوباره به جا یاومد یوقت_

 با من یفهم

 .ینکن یشوخ

 :دیزد و دست دور لبش کش یپلک شهاب

 خونه ام. گهیساعت د می. تا نشمینم یکیتو  فیمن حر_

 با ذوق گفت: آنا

 .یچقدر دوستت دارم ،بدو...فعال با یدون ینم یوا_

. هر دیچیممتد بوق درگوشش پ یحرکت ماند و صدا یشهاب ب یپاها

 نیبار ا

النا از آن شب  یصدا د،یشن یم گوشیدخترک باز نیرا از زبان ا جمله

 پرباران به
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 "دوستت دارم!"بغض و التهاب زمزمه کرد انیکه م دیکش یسر م الشیخ 

 چشم

برگشت. پشت فرمان  ابانیبه سمت خ الشیکر وخاز ف زیگر یوبرا بست

 نشست

 دوباره زنگ خورد. بدون آنکه صفحه را نگاه کند جواب داد: لشیموبا که

 ؟یقدر عجله دار نی، من اومدم. چرا ا یریآنا تا تو دوش بگ_

 .دیریدوش بگ دیمنتظره باهم بر دیشا_

در سرش اکو  لی ریام یو صدا دیخشک نیماش چیسوئ یشهاب رو دست

 شد.

 بود. دهیبا پتک محکم بر فرق سرش کوب یکس انگار

 نامرد؟ یچرا الل شد_

 زمزمه کرد: یاش از هم فاصله گرفت و با ناباور دهیبه هم چسب یها لب

 ...لیریام_

و فلنگو  یجا نذاشت رانی. مغزت و مث مرام و معرفتت اینه! پس شناخت_

 . یببند
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شناخت. آب دهانش  یرا م شیهایور یو توپ پر از فحش و در لی ریام 

 را قورت

 خش برداشت: شیتا راه نفسش آزاد شود. صدا داد

 ر؟یام یخوب_

عنوان  هیکنه فقط  یم یاریکه عقل من  ییدکتر؟ تااونجا ای یمفتش_

 ، یداشت

.توبه عموت رهیم شییحالل زاده به دا گنیبود. م ایمرد دن نینامردتر اونم

 یرفت

 ...که

داد و  هیشد ، سربه عقب تک یطوالن بایکه تقر یو سکوت لی ریمکث ام با

 چشم

 گفت: لی ری. با سکوتش امبست

دلم خنک  دیبزنمت شهاب. شا یتونیتا م نمتیبا خودم عهد کردم که بب_

 شه.

 ... یول یحق دار یبگ ی.هرچریام یحق دار_
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 .دهینم ویکرد یکه در حق ال یجواب نامرد یچیه یول_ 

 کسالی نیاز او بشنود . درا یبه تنگ آمد. طاقت نداشت اسم شیها نفس

 حالش

برسد، خودش را  یقرار است خبر دید یوهر زمان هم م دهیهم نپرس را

 یبه راه

دق دادن  یبه بن بست برسد. همان خاطرات برا گرانیزد که حرف د یم

 و کشتن

 انیاما تمام نشد. فقط م ردیبس بود. بارها هم آرزو کرد بم هرشبش

 شکنجه شد. بسترخاطراتش

 نه؟ یبد یندار یجواب ؟یشیساکت م یچرا ه_

بهش  یشتریب یاومدم که صدمه  یبا النا من مقصر بودم ول ارتباط تو _

 .رینزنم ام

 تونستم کنارش بمونم. ینم

بره بعد گورتو گم  تیگند کثافت کار یکه حداقل بو یبمون یتونستیم_

 .یکن
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 شد: یعصب یکم 

ما به خودمون مربوط بود. حاال خودش خواسته جار  یمسائل خصوص_

 بزنه به من

 .ستین مربوط

تو اتاق  یتو گم وگور شد نکهیروز تمام بعد از ا هی. یجار نزده عوض_

 خواب خونه

دستش  یکه گذاشت یادداشتیهم نگفت. فقط  یچیکردم. ه داشیپ ات

 بود و

 ینفهمه کجا بوده،بعد تو... تو ک یشد که کس نی. تنها خواهشش ارفت

 نقدریا

 ؟یشهاب؟ ک یشد نامرد

 توخونم بود. یرحم یبرام ارث گذاشتن. ب وینامرد_

دختره رو بعد از اون  نیواال ا یکه آدم باش ی... نخواستیگیمزخرف م_

 همه
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و  یکرد یخرت ا ز پل گذشت ول نم یموس کردن دورش ، وقت موس 

 سراغ یبر

 که... یآنا نام هی

از دهنت دراومد  یهرچ یسال زنگ زد هی... بعد ازهیبس کن. کاف ریام_

 . یگفت

 دهنتو ببند. یدون ینم نیازا شتریب یوقت

شد؟ حاال  ریگ نینمرد و زم ی. خبر دارادهیخوبه که روتم مث عموت ز_

 آقاجون...

 و پرحرص گفت: یحرف اوآمد.عصب انیدورگه م ییصدا با

سرش  ییشماره امو بهت لو داده بال یک .بفهممارین گهیکسو د چیاسم ه_

 ارمیم

 شه ... ریاز زنده بودنش س که

 لیری.امدیخورد. سرش چرخ نیماش ی شهیبه ش یموقع ضربه ا همان

 کنار
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 از کنار گوشش  ُیکرد. زبانش بند آمد و گوش یم شیبود و تماشا نیماش 

 سر

 ....خورد

 یکم لیریفوت کرد. ام رونیرا ب قشیافتاد و نفس عم نییپا دستش

 خودش را

را گرفت. در راباز کرد و کف دستش  نیماش ی رهیو دستگ دیکش عقب

 یرا رو

پشت  یحرف ها یخم شد و با لحن نرمتر یگذاشت. کم نیماش سقف

 تلفنش را

 داد: ادامه

رو  ایکه قرار باشه دور دن یحرفا باش نیکردم با معرفت تر از ا یفکر م_

 سیبا پل

 !قیدنبالت بگردم نا رف یباز

 ری. امستادیا شیشد وروبرو ادهیچشم بست و در راعقب هل داد. پ شهاب

 لی
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 کش آمد. یاو زل زد. لبش کم یخم کرد و به چهره  یرا کم سرش 

حرف  یو نتون یکوبم تا خفه ش یمشت تو فکت م هیاول  نمتیگفتم بب_

 یبزن

 ...یول شهاب

 و افزود: دیاو کوب ی نهیس یرفت و پشت دست رو جلو

 ...فیتونم مث تو نامرد باشم. ح یکه نم فیح_

اش را با درآغوش گرفتن او  یزد و تمام دلتنگ یلبخند درد الود شهاب

 رونیب

 ...ختیر

*** 

 :ستادیعقب ا لی ریرا درقفل چرخاند اما ام دشیکل

 وقت. منتظر توئه.نه منه لندهور... هینباشه  یدنیدختره د نیبرو بب_

بزند ، مچ دست اورا گرفت و  یآنکه حرف ینگاهش کرد اما ب یکم شهاب

 داخل

 یکه روبرو یدختر جوان دنیبزند اما باد یخواست حرف لیریرفت. ام خانه
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 یناگهان دنیسکوت کرد. آنا با د خورد،ینشسته بود و قهوه م ونیزیتلو 

 آنها

، به  ردیآنکه نگاهش را از دخترجوان بگ یب لیریو سالم کرد. ام برخاست

 یسرد

 زد: یداد و شهاب لبخند کمرنگ جواب

 که! ادتهیکرده بودم آنا.  ادیپسرعمه امو ز فیتعر_

لبخند زد وجلو رفت. دستش را سمت او گرفت و با  یجوان فور دختر

 ییخوشرو

 :گفت

 بله.سالم. خوشبختم._

دخترک را فشرد و  فیبه دست او کرد و کوتاه انگشتان ظر ینگاه ریام

 فقط

مهمان شهاب شد  ندیزد. آنا متوجه نگاه ناخوشا ییکمرنگ وگذرا دلبخن

 و به
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گذاشت و به سمت آنها  زیم یرا رو چشیینگاه کرد. شهاب سو شهاب 

 برگشت:

 ؟یکش ی. آنا زحمت دوتا قهوه رو مریام نیبش_

 حتما به سمت آنا

ِِ 

 با حرص به شهاب نگاه کرد: ریگفتن آشپزخانه رفت و ام با

 کهیانگشت کوچ یکن یاما فکر نم یسرت خوشگل پسندم هست ریخ_

 النام

 و... شهینم

 به سمت آشپزخانه انداخت و با خشم وتحکم گفت: ینگاه شهاب

 یول ریبهت نگفتم ام یزیچ یبارم کرد کهی. صدتا تنییپا اریصداتو ب_

 قصه اون

 .یکن یکه تو فکر م ستین یزیچ

 با دو دستش به خانه و اطرافش اشاره کرد وگفت: لی ریام
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و خطا کردن بلد  یغمبری. کال تو پسر پییپسر دا اسیشواهد کامال گو_ 

 .یستین

کنه و االن با شوهرش هرهر  ستیسرو لدای یموندم چطور گذاشت فقط

 بهت

 . بخنده

 کنترل شده گفت: یمنقبض شده و لحن یبا فک شهاب

 .ریساعت ساکت شو ام مین_

 داد و گفت: هیمبل تک یبا حرص به دسته  ریام

ساعت خفه  میو درشت بارت کردم،ن زیسال فقط فحشت دادم و ر هی_

 تا شمیم

 شهاب . یبزن ور

 و افزود: دیسمتش کش انگشت

 راستشو بگو.دنبال جفنگ گفتن نباش و... یفقط اگه مرد_

ه به آمد. بدون آنک رونیب یکوچک ینیموقع آنا از آشپزخانه با س همان

 آنها نگاه
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و لبخند  ستادیگذاشت و مقابل تشکر شهاب ا زیم یرا رو ینیکند،س 

 یکمرنگ

 داد. لشیتحو

تا هفت  یایب یخونه خودمون . اگه شب خواست رمیمن م یمهمون دار_

 باهام

 .ریبگ تماس

 یریکرد. فقط روزبخ ینگاهش م یکرد که با طلبکار لیریبه ام ینگاه

 گفت و

او رفت. در  یبدرقه  ینگاه کرد و برا ریبه ام تی. شهاب با عصبانرفت

 واحدش را

 بست و قبل از رفتن آنا دستش را گرفت: ِِ

 آنا اما... یدیو شن ریام یو حرفا زهیگوشات ت دونمیم_

 با لبخند گفت: آنا

 حیتوض ستیشناسم شهاب. الزم ن یرو خوب م یرانیوا رانیمن جو ا_

 .یبد
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بهم  زایچ یلیکردم، خ یکه با مادربزرگم تو تهران زندگ یپنج سال همون 

 میتفه

 .شد

 گفت: یبا ناراحت شهاب

 .خوامیواقعا عذر م_

 تیعصبان ییپسر دا نیاز من برو محکم مقابل ا یعذر خواه یبه جا_

 ستیبا

 یستادیاز وسوسه ها ا یلیکس خبر نداره تو مقابل خ چی. انگار هشهاب

 و شبا

 .یخواب یعکس م هی با

 شد: رهیاو خ ینگاهش کرد که آنا به چشم ها رتیبا ح شهاب

کردم. عکس النا رو باالخره  دایپ تویرانیا لیکردم و موبا یامروز فضول_

 .دمید

 .یکن یم یباهاش باز یفهمم چرا دار ینم فقط

 آرام گفت: شهاب
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 آنا. یقرار نبود تو گذشته من کنکاش کن_ 

 . تو تارکیگذرون یط با من وقت ماما تو فق میقرار بود باهم دوست باش_

 .ریجناب مد یو بپوس یخودت بمون لهیبذارم تو پ ادیاما من دلم نم ییایدن

 اش بود به خانه اشاره کرد: شهیکه عادت هم یوبا چشمک لبخندزد

 دنبال بچه تم نگشته . گهید قهیبرو تا چند دق_

بود که  نیپروا بود اما صاف وصادق بود.هم یخنده اش گرفت.آنا ب شهاب

 باعث

 را به خودش اختصاص دهد. شییاز تنها یگوشه ا یدرمدت کوتاه شد

 ینینشسته بود و به س لیم یرو لی ریکرد و داخل برگشت.ام یخداحافظ

 قهوه

 کرد.بابسته شدن در نگاهش برگشت و با پوزخند گفت: یم نگاه

 . قبال دل کندن برات راحت تر بود.یچه عجب دل کند_

آمده است و  نجایدهد که چرا به ا حیاو توض یکامال برا دیدانست با یم

 چه
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داشت. آرام  ازیبه آرامش ن یمدت گذشته است. کالفه بود وکم نیدرا 

 گفت:

 .امیوب رمیدوش بگ هیقهوه اتو بخور من _

 :ختیشکر داخلش ر یفنجان کوچک قهوه را برداشت و قاشق لی ریام

چندمرده  نمیبب اریقبضاتم ب یبدجور فعاله. برگشت نجایانگار حمام ا_

 .یحالج

او بست وبه سمت اتاق رفت.  ی هیتمسخر کالم وکنا یرا رو چشمانش

 اتاق

شب قبل نداشت. باز آنا کار خودش را  ی ختهیبه اتاق به هم ر یشباهت

 کرده بود.

سال  کی یحق داشت. اندازه  ریتکان داد وسمت حمام رفت. ام سر

 به حیتوض

 بدهکار بود... آنها

رها کرد.  یصندل یدسته  یو حوله را رو دیکش شیموها یالبه ال دست

 دو
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خسته اش  یبه جلوخم شد. به چهره  یگذاشت و کم زیرا لب م دستش 

 نگاه

. فقط رعدو دیغبار را از وجودش بشو نیتوانست ا ینم یباران چی. هکرد

 را یبرق

 یخورد و زخمش را کار یبر روحش م یناگهان یشالق هیکه شب دید یم

 یتر م

از او بگذرد اما انگار راه را اشتباه آمده بود. حاال  ایدن دی. گذشت تا شاکرد

 که

مرور خاطرات گذشته  یهنوز دلش برا دیفهم یم د،ید یرا م لیریام

 که ستین

کوچه پس  یها چیخاکش ، درپ انیزند. دلش از وجودش م یدل م دل

 کوچه

دست از عقل و جان شسته جامانده و  یکاحساسش ، مقابل دختر یها

 بعد از
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 ی قهیکه  یبن بود و پشت سرش دل کی شیروبرو دنیهمه دو نیا 

 عقلش را

افتاد. دستش  لیریبه ام نهی. چشمش از داخل آ ستادیوا دیکش ی.آهدیکش

 را به

 کرد. یم شیداده بود و تماشا هیدر تک چهارچوب

 به لب آورد وسمت او برگشت: یکمرنگ لبخند

 هی نیکو! باهم لتیرفت بپرسم وسا ادمیجا خوردم که  دنتیاونقدر از د_

 دست

 ؟یاومد لباس

تخت دونفره  یدستش را انداخت و نگاهش در اتاق دور زد. رو لیریام

 مکث کرد

 پوزخند زد: و

هم بهت  گهی. دینفره تو خونه داشته باش هیشک داشتم که تخت _

 یاعتبار
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برگردم  دی بخوام تنگ دلت بخوابم.تو هتل راحت ترم... زودم با ِستین 

 وایچون ش

 ...ومدهین

 گفت: یخاص براندازش کرد و با لحن محکم یبا نگاه شهاب

 شیتخت جز عوض شدن رو تخت نیگرفتم . ا لشیخونه رو با وسا نیا_

 چیه

کن که اکثرا آدم تنها تو کنج  کتهید وبتمینکرده. واسه مخ مع یفرق

 یدبختب

نه وسط حجله. جا خواب منم رو همون کاناپه بود که  بره،یم خوابش

 روش لم

 لتویبرو وسا یترس ینم عوضی. حاال اگه ازمنه یو متلک بارم کرد یداد

 بردارو

 .ستی. به من مربوط نی. اگرم نه! هرجا راحتایب

را ساکت نگه داشت. خوب  لی ریدرهم و لحن کوبنده اش ام یها اخم

 نگاهش
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 یکرده بود اما همان شهاب بود. فقط انگار کم رییتغ ی. ظاهرش کمکرد 

 خسته

 ...تر

دنبالش  ریرفت. ام رونیو ب دیکش شیموها انیدوباره دست م شهاب

 و دیچرخ

 پشت سر براندازش کرد: از

. االن عضله اش یکم چاق شده بود هیشهاب. اون اواخر  یروفرمم شد_

 .یکرد

 داد؟ زهیبهت انگ یک

 :ختیآب ر یوانیوارد آشپزخانه شد و ل شهاب

 ...ییو تنها یبدبخت_

کانتر  یرا رو وانی. لستادیکانتر ا کیو نزد دیرا الجرعه سر کش آب

 گذاشت و به

 شد: رهیخ ریام
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 یندگیو سرپا نگه داشتن اعتبار نما یکه درحقم کرد ییبخاطر رفاقتا_ 

 معراج

 اما... ریبهت بدهکارم ام بدجور

 شهاب. رمینگردونم در اون شرکتوگل بگ قسم خوردم برت_

 و آرام گفت: دیکش یقینفس عم شهاب

خوشحالم  یلیکه خ ینیمنو بب ی. اگه اومدریندارم برگردم ام یا زهیانگ_

 یول

 برگشتن... یبرا

 بلند گفت: یرفت و با صدا شیحرف او پ انیم لی ریام

 ایهمه مدت؟ خودتو  نیتو ا یشکنجه کرد ویتو چه مرگته شهاب؟ ک_

 اون دختر

. مطمئن باش معراج اونقدر تو نخشه که تاحاال  یچی؟ اصال النا ه بدبختو

 مخشو

 ؟ یباش یخر ک گهی، تود زده

 شد: کیکه بهم نزد ییشهاب را حس کرد و ابروها یرنگ چشم ها رییتغ
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 معراج؟_ 

. فکر یدیو ند ینه! باباش... از همون اولشم تو نخ النا بود. منتها کور بود_

 یکرد

شرکتشو بهت  یندگیبهت لطف کرده ونما نجاینداره باباش ا خبر

 شهیداده؟م

که داره از آب  نهیواسه ا ومده،ینداشته باشه؟ منتها اگه صداش درن خبر

 گل آلود

 دلش با تو بوده باشه، ... یلی. النا خرهیگ یم یماه

 حرف او گفت: انیبلند م شهاب

 ؟یگیپشت هم م یام. چ یمن دب دونهیمعراج که م_

مرتبه  کی،  کردیحرکت م یموج صاف یمدام رو ویراد هیکه شب لیریام

 ساکت شد

بود که  یتیبه خش خش افتاد. حرف شهاب درست همان پاراز شیصدا و

 عمل
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پنجه اش فشرد و  انیرا م وانی. شهاب لختیو تمرکزش را به هم ر کرد 

 افزود:

 دونم از کجا یکرد. نم دامیمعراج پ رون،ینصفه شب از خونه زدم ب یوقت_

بود. پر از حرف بودم  یبدموقع یزنم ول یپرسه م ابونیدارم تو خ دیفهم

 ی. وقت

داد وخودش کارامو درست کرد. اونوقت تو  شنهادیچه مرگمه پ دیفهم

 یاالن چ

 ؟یگیم

که از بهت بود،باحرص جلو رفت و  یپس از چند لحظه سکوت لیریام

 گفت:

 یختیواسه اون ر ویسرت شهاب ... فقط خاک توسرت... همه چخاک تو _

 زیرو م

 ...یشب؟ حت اون

 گفت: یتکان داد و عصب سر
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 نیا شنهادیپ هوی یالنا بعد از اون همه انزوا طلب ستین خودیپس ب_ 

 رو کهیمرت

 کرد. قبول

 ؟یشنهادیچه پ_

 ساکت نگاهش کرد و شهاب داد زد: لیریام

 با توأم._

 یکه بخوا ستیموضوع اصال به تو مربوط ن نیدارن. البته ا ارتباط باهم _

 جر قهی

دنبال عشق وحال و اون  نجایا یاومد ی. وقتیور گ گردن کلفت کن یبد

 دختر

تر  غیمعراج ب یکرد یدرصد فکر م هی! یبه حال خودش گذاشت بدبختو

 نیازا

پا افتاده فکر کنه. تازه ازش به  شیپ ی ارتباط  هیکه بخواد به  حرفاس

 عنوان برگ
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مدت به عشق وحالش برسه. النام پاک  هیکنه تا  یهم استفاده م برنده 

 باخته و ...

با النا اونقدر  می. نذار دهنم باز شه چون مسائل خصوصریخفه شو ام_

 حرمت

نداره بخوام به معراج  یلیتو مربوط نباشه. پس دل یحت یکه به کس داره

 بگم و

 وسط نبود... که... نیا یا ارتباط سواستفاده کنه. اصال  اون

 نیرا کف زم وانیل ی.شهاب عصبکردینگاهش م ربادقتیکرد.ام مکث

 و داد دیکوب

 :زد

به درد خودم  یذاشت یم ر؟یام یبکش یدل منو واسه ک یرپایز یاومد_

 رمیبم

 انصاف... یب

 جلو رفت و آرام گفت: لی ریام
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سخت نبود که حاال بخاطر فرار کردنت  نقدریا هیمثل سا یداشتن مادر_ 

 از

مرد  یاز دست رفته هات بال بال بزن یبابت همه  ینجوریا مقابلش

 ...یحساب

 دو دستش گرفت: انیکانتر گذاشت و سرش را م یرا رو شیآرنجها شهاب

 یتونستم... نم یکرد. نم ی... حرفاش داغونم مریام کردیم تمیبودنش اذ_

 .امیکنار ب تونستم

 قفل شد: ریام یباال آمد و درچشم ها شیچشمها

کوبنده جون دادم  یگرما هی ریهمه سال من ز نیکه ا امینتونستم کنارب_

 واز

 باشه. اومدم که مزاحم گشید یسر بچه ها ی هیرفتم تا اون سا نفس

کدومشون نباشم. النا رو خواستم، هنوزم  چیو سعادت ه یخوشبخت

 ... خوامیم

که پر از  یتیواقع نیخواست ا یاما م ادیگفتم دل بکنه و با من ب بهش

 زهر بودو
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 یخوردم بده ... نشد. منه احمق... همون اندازه که عاشق بودم، عقده ا به 

 بودم.

 بود درک کنه؟ یکس

همه سال  نیبعد از ا ییدا نوی. ایدونسته تو زنده ا یشهاب مادرت نم_

 با زبون

 رنیگ یم تیکرده ... حاال دوره افتادن وحالل یبه آقا جون حال یزبون یب

 که...

 داد زد: شهاب

که مثل سرطان تو  یکهنه ا یتونن بغض ها ینداره... م یبه من ربط_

 جون من

 هیبهم چشم بده تا بتونم تو صورت سا یتونیکرده رو درمان کنه؟ م شهیر

 نگاه

 به هم نخوره؟ شهیاز هم شتریو حالم ب کنم

 شهاب..._

 مرده فرضش کن مرد..._
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 یم تی. از شدت عصباندی... ِ به سمت اتاق رفت و در را محکم به هم کوب 

 سوخت.

که هنوز نم داشت ، باز عرق کرده بود. لب تخت نشست. مشت  شیموها

 یها

 گفت... یظیبلند وغل هیو لعنت دیکوب یشانیکرده اش را به پ گره

 نیهزارم یبرا لمیکه سال قبل رخ داد. مثل ف یتخت افتاد. اتفاقات یرو

 شیبار پ

 یکند اما شهاب نه گوش هیآمده بود تا توج هیجان گرفت. سا چشمش

 داشت تا

 یاش کند ،وقت یکه بتواند همراه یداشته باشد نه جنبه ا دنیشن توان

 دائم

 هیحق را به خودش داد وزن به گر تیو با عصبان دیپر هیسا یحرفها انیم

 افتاد ،

صورتش  یرا رو شیاز خودش بهم خورد. چشم بست. دست ها حالش

 .بازدیکش
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به  ریام انیم نی.. ادندیشالق برداشتند و به شکنجه گاهش کش خاطرات 

 گوشش

 ساله اش ، دلش را هم باخته وخاکستر کرده است... یاز عمر س ریغ رساند

بزند . النا... تکرار کرد نارو  یکه فکرش راهم نم یا نهیگز نی... آخرمعراج

 نیا

 یاسم از روزها شدیزنده کرد... مگر م شیرا برا ییآن خاطره و رسوا اسم

 که غرق در یآورد و به آن لحظات پر اشتباه فکر نکرد. به ساعت گذشته

 اریعشق بر صورتش خورد تا هوش یبا ادعا یدست محکم اشتباهاتش

 شود ...

گرم شد. ِ دوباره دنبال  شیاش گذاشت. چشم ها یشانیپ یرا رو دستش

 خاطره

 یشد،رفت.آنقدر مرور کرده بود که انگار به جا یکه هر روز تازه م یا

 بار کی

 افتادن،هرروز بارها اتفاق افتاده بود... اتفاق

*** 



 

1528 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 قبل: کسالی 

 برگشت و داد زد: تیدستش را گرفت و نگهش داشت. باعصبان لی ریام "

 یتونیم ؟یمن بذار یخودتو جا یتونیلحظه م هیساعت...  هیروز...  هی_

 ر؟یام

 را باال انداخت و بلندتر افزود: سرش

تا  یداره. تب نکرد یچه زهر ینیتا بب یدیچون درد نکش ؟یتونینم_

 چه ینیبب

 داره . تو... یبغض

 دو دستش را باال گرفت: ریام

 خب. داد نزن. آروم... یلیخ_

را گرفت و فقط توانست آدرس خانه را بدهد. سرش  یتاکس نیاول مقابل

 در حال

سربرداشته بود. تحملش  کبارهیسالها  نیا یبود. تمام کمبودها انفجار

 تمام شده

 گناهش چه بود؟ شد؟یر او م ِیدرگ دیهمه دروغ چرا با نی. ابود
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 یم 

ِِ 

 یرا رو یشد و از راننده خواست توقف کند. اسکناس مانیراه پش ان

 داشبورد

 شیرا پ شیروبرو ریشد.مس ادهیتوجه به حرف راننده پ یو ب گذاشت

 گرفت.

چندبار  لشی، هوا پر از ابر شده بود. موبا شیپ یآفتاب داغ ساعت برعکس

 زنگ

نشست. دو دستش را دو طرف باز کرد  یمکتین ینکرد. رو ی. توجهخورد

 و سرش

 قتیت،حقیاز بغض و عصبان بییعج یبرزخ انیکرد. م زانیاز عقب آو را

 و بهت،

که  ی! مادرش... زنهی... نه! سامیکرده بود. مر ریو نخواستن گ خواستن

 بارها
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دانست از کجا نشات  یکه نم یفکرش را مشغول کرد.باحس درخلوتش 

 گرفته

 زانیکرد سروته آو یاو را مقابلش گذاشت که احساس م یطور ایدن وحاال

 شده

رفت به بن بست  یموضوع نبود. از هر طرف که م نی. قادر به هضم ااست

 یم

بهت دورش بلند و سخت بود که با هربار تالش با  یوارهای. آنقدر دخورد

 درد تازه

که رو به  یشد. به همان دوران یعقب پرت م یتر بیعج یجیوگ تر

 یم شیرو

. دندیکوب یبودنش را بر فرق سرش م یلیطف یرحم یو با ب ستادندیا

 بارها از

 یسخت باورش م یپرت شد. دست به صخره ها نییپا یکس یب کوه

 گرفت بلکه
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به  هیگذاشت. اگر سا یم شیدست ها یباور پا رو کینکند. اما  سقوط 

 یاندازه 

شدن غرورش نبود، کمتر هم نبود. اگر دنبالش  دهیمقصر از هم پاش آرش

 یم

 شد. اگر...اگر..اگر... یسرنوشتشان نم نیا گشت

 و انگشت دیچرخ یسمت م کیود که هر لحظه ذهنش به مشوش ب آنقدر

 گشت تا بلکه بتواند یم یرفت. ِ دائم دنبال مقصر یم یکیسمت  اتهامش

داد.همه  ینم حیتوض یباشد اما کس دیکه کش یهمه عذاب نیا یجوابگو

 دنبال ِ 

دل به دلش  یقصور خودشان بودند. هنوز هم قرارنبود کس یبرا یهیتوج

 دهد.

 شد... یشد... نم ینم

بار به  نیدوباره زنگ خورد. ا لشیفشرد. موبا شیدست ها انیرا م سرش

 صفحه
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نکرد.  ییصفحه چشمک زد. اعتنا یالنا رو ینگاه کرد. شماره  یگوش ی 

 حالش

 شتریرا کنارش پرت کرد و سرش را ب لینبود. اصال خوب نبود. موبا خوب

 فشرد.

 نمانده است... یگرید میتا انفجار عظ یزیکرد چ یم احساس

در آن  یزن ی هیسا دنیقدم مانده بود تا به ساختمان برسد ،باد چند

 که یحوال

خشک شد. انگار نگاه او وابسته به  شیبود، سرجا دهیچیدرهم پ قراریب

 یحس

و ناشناخته زودتر از مرد جوان متوجهش شد. شهاب تکان نخورد.  بیغر

 یفقط م

 نی. با اولستین زهایچ یلیبا خ . وقت روبرو شدنستیوقتش ن دانست

 هیقدم سا

 با التماس و بغض گفت: هیکه سا زدیو خواست بگر دیچرخ عقب
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 حهیتوض هیساله،  یبغض س نیساعت شهاب... حق شکستن ا هی_ 

 هم کیکوچ

 زم؟یعز ستین

 یرا داشت که بطور ناگهان یقلبش گذاشتند. حال کس یداغ رو انگار

 یمخدر

کرده اند و رو به تشنج و احتضار است. شوق داشتن  قیبه خونش تزر یقو

 و

فاصله  یرحم یر آوار ب ِیبود، ز ستادهیکه پشت سرش ا یآدم افتنهی

 درحال جان

 ینوظهور، خارج از قلبش بود که گاه قتیحق نیبود. انگار تحمل ا دادن

 تند و

 زد. یکند م یگاه

 لرزان گفت: ییجرات گرفت و جلوتر رفت. با صدا هیمکث او سا با

 شهاب جان..._

 پاره شد و برگشت: افسارش
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درمون من با قربون  یخانم. درد ب یبمون یکه هست یا بهیبذار همون غر_ 

 صدقه

 کنه. یم وونمیکشتم. د ی. داره مشهیتو دوا نم یرفتنا

 صورتش گذاشت: یرا رو شیدست ها هیسا

 دونم پسرم، اما... یم_

 شهاب باال رفت: یصدا

 نینگ یزینداره. چ یارزش چیمن ه یبت داشته ونداشته براحد ومرز نس_

 نیکه ا

 بشکنه. شتریب حرمت

 گفت: نیسنگ ییبا نفس ها هیسا

خوردم.  یمن باز یشهاب ول ی. ِ به روح ارس حق داریبخدا حق دار_

 یتورو جور

زنده بودن خودم به مرگت شک نکنم. اون قبر  یگرفتن که اندازه  ازم

 کهیکوچ

 ...ی... حتایمنه آر یارس گواه ضجه زدنا کنار
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 شهاب باال آمد: یدستها 

خانم.  هیسا یتموم کرد اتیسر قبر آر ختنیبا اشک ر تویمادر یادعا_

 برات گهید

 یازیو ن ی.چون راحت تر بودهیچ قتیحق ینیبب ینبود دنبالش بر مهم

 به مزاحم

 .ینداشت تیزندگ واسه

 گفت: هیبا گر هیسا

. انصاف نباش. من از کجا یپدرت ب یشهاب... حداقل تو مثل خانواده _

 یم دیبا

دور نگه داشتن تو از من دست به  یپسته که برا ایدن نقدریا دمیفهم

 یهرکار

 و... بزنن

 .یمادر یکن یکه ادعا م ییاز اونجا_

 او اشاره کرد وگفت: سیخ یچهره  به
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 یکه کنار همون قبر چالش کرد یهمون مهر مادر ه؟یاشکات بابت چ_ 

 ؟

 طاقت گفت: یب هیسا

 برات بگم! ویتو به من فرصت بده تا همه چ_

هم  یو همه رو روبرو یشکست مویحرمت خانواده پدر نکهیا ؟یبگ ویچ_

 نگه

 ؟یداشت

 رفت وگفت: شیپ یالل شد. شهاب قدم هیسا

 ؟ که ... یبعد از آرش با ارس ازدواج کن یکه بخوا یداشت یلیچه دل_

 گفت: ینفس یبا ب هیسا

 .یخبر ندار یچیشهاب... تو ازه_

 .یو رفت یکه تو ولم کرد دونمیم نویا یدونم ول ینم یچیآره.ه_

من وخفه کردن تا  نکهیعموت ، قاتل ارس بود. واسه ا نکهیواسه ا_

 کنن تمیحما
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کردن  یمن داشتن سواستفاده م یکس یاز ب نکهیکنم، واسه ا توروبزرگ 

 هیاتا س

 من؟ یایاز بدبخت یدون یم ی. شهاب تو چارنیسرم ب یقاتله ارسو باال ی

جلوتر  هیبه شهاب وصل شده بود. سا یکیالکتر یشوک قو هیشب یزیچ

 رفت و به

 او نگاه کرد: یبهت زده  ی چهره

 یم یساله روح وجسممو خورده ، توچ یاونقدر تلخه که س قتیحق_

 که یدون

 ؟یکن یمتهم م منو

اش  نهی. نفس در سشدیچندبار تالش کرد حرف بزند اما انگار نم شهاب

 دهیچیپ

از حال  هیآمد. سا شیقدم پ کیقدم پس رفت و  کی. توان نداشت. بود

 بد او

خواست  یبود و نم ستادهیرا گرفت. محسن که دورتر ا شی. بازودیترس

 دخالت
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کتف مرد جوان را گرفت که  ریجلو رفت. ز هیسا یصدا دنهیبا شن کند 

 شهاب

دست  هیکرد. سا شی. دست مقابل او باال گرفت.محسن رهادیچرخ سرش

 یرو

 گذاشت: شیلبها

 شهاب جان... فرصت بده ..._

مقابل ساختمان گرفت  یکنار باغچه  یدست لب سکو یبا بدبخت شهاب

 تا

 رفت و گفت: شیپ هی. ساستدیبا

 ...یول دمیآخر جنگ یمن تو رو رها نکردم. تا لحظه _

 نگو... یزینگو... چ یچیه گهید_

 بزند اما محسن گفت: یلب باز کرد حرف هیسا

 دیاما با ستیراحت ن یتلخ نیبه ا یقتهایپسرجان.باور حق یحق دار_

 تا یبشنو

 ! یناعادالنه مادرتو قضاوت نکن نقدریا
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آرش از چند  ی. حرف هادیشن ینم یزینزد. اصال انگار چ یحرف شهاب 

 ساله

 ی. انگار کسدیچی. درهم پختیر یبلند برسرش م یموج هی، شب شیپ

 یم غیج

 همه؟؟ نیهمه دروغ ... ا نی. او... قاتل پدرش؟ ادیکش

 خفه گفت: ییتکان خورد و با صدا سرش

 تنها باشم. دیخوام بدونم. فقط بذار یچراشو نم_

اما محسن اشاره کرد سکوت کند. فقط شانه  دیبگو یزیخواست چ هیسا

 مرد ی

 رافشرد و گفت: جوان

 . هرموقعریبگ میخودت تصم قته،بعدیاونم حق یامانت دست ما دار هیتو _

 مادرت مشتاقه برات بگه ... یبشنو یخواست

بشنود اما محسن  یزد تا حرف یبال بال م هینگاهشان نکرد.سا شهاب

 دستش را
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شد .  دهیاو کش الیلرزان دن ییبا پاها هیو اشاره کرد بروند. سا گرفت 

 ریمحسن ز

 گفت: گوشش

با اجبار درست  یچی... ههینگاشم نکن.بذار خودش بخواد بشنوه سا_

 نشده.

محسن دور شانه اش  یافتاد . دست ها نییکرد و سرش را پا هیگر هیسا

 حلقه

که مادرش  یناتوان زن یدست او دور بازوها یو نگاه شهاب به حلقه  شد

 بود

قدم  هیرا دورگردنش محکم کردند. سا یماند. انگار طناب دار قفل

 برداشت و

موجود اضافه بود. کاش او فقط  کیهمه  یپس رفت. انگار در زندگ شهاب

 کباری

رقم نخورد...عقربه  یگریکرد تا آن شب طور د یسرش را نگاه م پشت

 یها
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دوره اش  وارهایکردند. در ود یم یبستر زمان انگار بااو باز انیم ساعت 

 کرده

 آوردند و به سخره اش گرفته یم شیرا به رو ییهمه تنها نیوانگار ا بودند

سرش نگاه کرد. معده اش به طور  یدود باال ی. به حلقه هابودند

 درد یوحشتناک

 یشد. طعم دهانش گس بود. نم زانیمبل آو یکرد. سرش از دسته  یم

 دانست

 شد، یکه خال یا شهیسوخته و ش یلترهایزمان گذشته . حساب ف چقدر

وارد  دیهم نتواند با کل ریدر رفت. پشت در را انداخته بود تا ام ازدستش

 شود.

 خواهدیجوابش را داد که م یامکیو زنگ زد فقط در پ دیبه در کوب یوقت

 تنها

همه بغض را کم کند.  نیا یرو ایدرمرگ حل شود، ای. آنقدر تنها که باشد

 یصدا
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هم افتاد.  یرو شی. چشم هاخوردیتراس م ی شهیبه ش یتق باران تق 

 دستش

آمد. دو شب  یانداخت. خوابش م زیم شهیش یرا رو گاریشد و س سست

 بود پلک

 یجان م شیاز جنس دروغ ، در کابوس ها یبست و دره ا یرا م شیها

 گرفت.

 ریاز خون گ ییایدر ریرفت، ز ی. باز خواب مدیپر یکرد م یکه م سقوط

 کرد یم

 اش آمد. یگوش یپشت هم رو امی. چند پدیکش یم شیباال یانگار دست و

مبل  یدسته  یرو یبود. مشت اریرفت. هنوز هوش ریغامگیپ یرو تلفنش

 و دیکوب

 نی. از همدندیجو یمغزش را م ی. انگار در جمجمه اش ،رگ هانشست

 حاال

تر بود تا بماند و بپوسد. عقلش پاک  یبود. راض یجهنم بود. راض منتظر

 از دست
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 بود. رفته 

داغش باز  ی. چشمهادیراشن لیریام یاش صدا یذهن یهمهمه ها انیم

 شد و

 :دیچرخ سرش

. ستیمعلوم ن یچیآرش تصادف کرده و رفته تو اغماء... ه ییشهاب... دا_

 مادر

گرده. کدوم قبرستون  یر دنبالت مسکته کرد و آقاجون دربه د بزرگ

 ...یهست

 ... شهاب...الو

بود.  دهیاز هم پاش زیدستانش گرفت. همه چ انینداد. سرش را م جواب

 درست

مبل را گرفت و بلند شد.  یمغز او... مثل تظاهرش به آرامش. دسته  مثل

 حس یب

 ییزد و با صدا زیم ریز ینبود. لگد گیج یبود. تنش داغ بود. ول وحال

 خش



 

1544 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 گفت: گرفته 

 .نیشمام به دردم نخورد_

نشست و نگاهش  شیلب ها یخواست اما دستش رو یدعا کردن م دلش

 به

و حرف بزند  ستدیخواست ساعت ها با ی. دلش مدیعکس ارس چسب قاب

 اما

تمام  ری. زستدیمقابلش با هیاز چند ثان شیداد ب یحال نزار، اجازه نم نیا

 آن

دانست  یحصار که در ذاتش بود. م کیشرم بود .  یبد نوع یها حس

 اشتباه

 ییمعنا یجهنم یباده ها ریغرق شدن ز نیاست . در قاموسش ا کرده

 یسمانینداشت اما کم آورده بود و ضعف باعث شد به هر ر یی.جانداشت

 چنگ

اما  ابدیآرامش ب یلحظه ا یوحت یا قهی،دقی،ساعتیروز یتا برا اندازدیب

 نشد.
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 شتریاش هم ب یاریکه باال تر رفت، درصد هوش درصد الکل خونش انگار 

 شد

 یبود که صدا دهی. به اتاقش نرسردی.فقط باعث شد از خودش عقش بگ

 زنگ در

 هی. سرش را به درگاه در تکستادی. دست به چهارچوب در گرفت واآمد

 داد.

توانست کنارش  یم دیبد نبود. شا لی ریرا بست . ِ بودن ام شیچشمها

 عقده

زنگ در سر بلند کرد و به آن سمت رفت.  یدوباره  یکند. با صدا یخال

 چندبار

کرد تا تلوتلو  یمکث م دیکنترل تعادلش سخت بود .با یکرد. کم مکث

 نخورد.

 دهیبه خودش داد. جز آنکه عذابش دهد و خونش را بسوزاند فا یفحش

 یا
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 واریدر را گرفت و قفل پشت در را زد. به د ی رهینداشت. دستگ شیبرا 

 داد و هینک

چسباند  واریرا چرخاند. در باز شد و عقب رفت. سرش را به د رهیدستگ

 وچشم

 خش گرفته گفت: یی. با صدابست

 ؟یهمه مردن وخبر مرگشونو آورد_

 شهاب..._

شد. حس کرد  یاش مخف یذهن یحباب ها انیالنا م یبهت زده  یصدا

 اشتباه

را باز کرد . النا هاج  شیپلک ها یکند و دچار توهم شده است اما ال یم

 وواج

مقابلش خشک  یصحنه  دنیکرد. انگار از د یبود و نگاهش م ستادهیا

 شده بود.

شد. حس  کیبه هم نزد یکم شیجدا شد و ابروها واریشهاب از د سر

 یبیعج
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 یبه چشمها خکوبیبود ونگاهش م واریگاهش د هیکرد. هنوز تک دایپ 

 بهت زده

 النا... ی

او نگاه  یرفت. به اوضاع آشفته  شیپ یخورد و قدم یتکان دخترجوان

 کرد. به

شد.  یختم م شیشد و به لباس ها یشروع م شیاز موها یختگیر هم

 انگار

زد  یبا کس ایبود  دهیکوب واریدو روز خودش را مدام به در و د نیدرا

 وخورد

او گرفت و دوباره  ی ختهیدرهم ر یاست. نگاهش را از لباس ها داشته

 به چهره

رفت اما باز منصرف شد. با  شیپ یلحظه ا ینگاه کرد.دستش برا اش

 بغض وبهت

 :گفت

 ؟یشد ینجوریشهاب؟ چرا ا هیچه اوضاع نیا_
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اراده  یسمت او رفت.النا ب یبرداشت و قدم واریاش را ازد هیتک شهاب 

 پس

 یباز خانه خورد. باترس عقب برگشت و دست رو مهیکه به در ن دیکش

 قلبش

 داد و برگشت. رونی. نفس پرلرزش را بگذاشت

 افتاد: نییدر گذاشت و گردنش پا یچوب یدست به کناره  شهاب

 برو... یکه اومد یبرو النا. از همون راه_

است. جلو تر رفت  اریاما هوش ستین یعیمطمئن شد که حال او طب النا

 و گفت:

 تو... ؟یروز انداخت نیخودتو به ا یفرار کردن از چ واسه_

زدن  غیج یاما به جا دیاو چنگ زد.النا ترس یبه بازو یناگهان شهاب

 یدست رو

. شهاب اورا سمت در دیخودش را عقب کش یگذاشت و کم دهانش

 برگرداند و

 گوشش گفت: کنار
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 . فقط برو...ستیکنم النا. حالم خوب ن رونتیخوام ب ینم_ 

محکمش  ی. پنجه دیملتهب او چسب یالنا به چشم ها یبغض کرده  نگاه

 تب

عقب تر  ی. خودش را کمدیفهم یهم م شیمانتو یرا از رو نی. اداشت

 .دیکش

 بسته شدن در  ِیبعد که صدا هیکرد و برگشت. چند ثان شیرها شهاب

 آمد ،

بعد به سمت اتاق  یاما برنگشت پشت سرش را نگاه کند. لحظه ا ستادیا

 رفت

تیشرتش به معده ش چنگ زد و دست  یتختش ولو شد. از رو یرو

 گرشید

. انگار خود دیجنگ یآشفته اش رفت. با حالت تهوعش م یموها انیم

 دایپ یآزار

اراده نام النا را زمزمه کرد.  یسرش چنگ زد و ب ریبود. به بالش ز کرده

 کی
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لب اعتراف کرد دلش  ریکه ز بیعج یزمزمه  کیدنباله دار و تکراره 

 بودنش را

تن گر  یرو یشد. عرق گرم یداشت محال م گریکه د ی. بودنخواهدیم

 گرفته

 دیراه گرفت. معده وقلبش با هم درد گرفته بود. دست به صورتش کش اش

 و

. نشست و چشم باز کرد و اوردیداد . نتوانست طاقت ب رونیرا ب نفسش

 همزمان

 شیحرف تماشا یبود و ب ستادهیکه فقط ا دیرا کنار در اتاق د النا

 کبارهی.کردیم

اش را حس  یرگ وپ ی. سوختگدندیسرکش نفت پاش یبه شعله ا انگار

 کرد .

دستش چنگ زد و از درد  ریز یبه شماره افتاد. به رو تخت شیها نفس

 معده اش

 جمع شد: ،مشتش
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 ؟یچرا نرفت نجا؟یا یاومد یواسه چ_ 

باال آمد و نگاهش کرد.  ی. سر شهاب کمستادیجلو رفت و مقابلش ا النا

 آرامتر و

 حال تر زمزمه کرد: بد

 کنه. برو تا... یاز من دوا نم یموندنت درد_

نشست ودست او را گرفت.شهاب دستش را پس زد و  شیمقابل پا النا

 بلند شد.

 باال رفت: یکم شیصدا

 المصب. پاشو برو تا... یبمون نجایخوام ا ینم_

 دیشهاب. من سکوت کردم قبول دارم.نبا یحرفا رو بشنو یسر هی دیبا_

 ذاشتمیم

. مادرت یخودتو له کن ینجوریا ذارمینم ی... ول یبکشه ول نجایبه ا کار

 بهت

 اون... یعنیداره.  اجیاحت

 گفت: بیعج ی حرف او با لحن ِانیبرگشت و م شهاب
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 تو؟ هان؟ کدومش؟ ای مادر من  ِ_ 

 با بغض گفت: النا

 ... یشهاب ولهضمش سخته _

 قتی... حقهیک هی! سایهست یجوابمو بده. سه روزه تب کردم که تو ک_

 هیچه درد

 من... یمثل خوره افتاده وسط زندگ که

 رفت . سرش مقابل صورت او خم شد و آرام تر زمزمه کرد: جلوتر

قاتل بودنه عموم سخته  قتی قت هم خون بودنه باتو مثل حق ِیحق_

 النا...

 پلک دخترک سر خورد: یاز گوشه  اشک

 .گمیمنه شهاب. به جون خودش قسم راست م یفقط نامادر هیسا_

 النا... اون شب.... ادمهیهنوز  مارستانیکار اون شبت تو ب_

دو طرف صورت دخترجوان نشست. سرش را  شیبست و دست ها چشم

 شیپ

 آمد، زمزمه کرد: یم رونیب شیکه به زحمت از گلو ییوباصدا برد
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خوام تو هم از دستم  ی... نمیداد میبهش فکر کنم که بازخوام  ینم_ 

 ...یبر

 پرالتماس ادامه داد: یباز کرد و با لحن چشم

 النا... میبامن بر ایتحمل کنم. ب نجارویا تونمینم_

 :دیانگشتان او چک یالنا رو یها اشک

 کجا ؟_

 آدما باشن. نیکه ا ییازجا ریهرجا غ_

 او گذاشت و گفت: یدست ها یدست رو النا

 شهاب.حقشه برات حرف بزنه و ... یمادرت گوش کن یبه حرفا دیتو با_

 گفت: یکرد و عصب شیرها شهاب

 پس به من دروغ نگو... دروغ نگو..._

سوخت. با خم شدنش النا به طرفش رفت  یداشت ومعده اش م جهیگ سر

 ریو ز

 را گرفت: شیبازو
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 ؟یکارکردیآب سرد شهاب. آخه چ ریبرو ز_ 

سرخ آتش طعنه  یبه شعله ها شی. چشم هادیبه سمت اوچرخ سرش

 زد. یم

 رفته بود: لی. تحلدیلرز شیدست او گذاشت و صدا یرو دست

 آرومم نکرد فقط .. یچی. ه ستیحالم خوب ن_

. دیترش کش کیبست . دست داغش را دور تن او حلقه کرد و نزد چشم

 النا دست

 ن گفت:لرزا ییاش گذاشت و با صدا نهیس یرو

 ؟یثابت کن ویچ یخوای، م یگرد یم یدنبال چه راست ودروغ_

 :گفت شال او برد. آرام ریدست ز شهاب

 .یایباهام ب یشیمجبور م ینجوری... امویخودخواه_

کرداز حصار دستانش  یکرد نگه داشت و سع یشرویدست اورا که پ النا

 رونیب

 :برود

 ...یبش مونینکن که پش یکار هیشهاب.  یگیج_
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 نگاه کرد: سشیخ یو به چشم ها دیسر پس کش شهاب 

شم. سهم من از  یخوام خال یفهمم... فقط االن م یدونم... م یاتفاقا م_

 تو ایدن

 .یهست که

رفت و النا صورتش رادرهمان فاصله  شیاو پ دنیبوس یبرا سرش

 مهارکرد:

حالت بده وموندم  دمیو انتقام واشتباه؟ شهاب من د نهیبا ک ؟ینجوریا_

 تا ثابت

 ...یول سادمیهمه جوره پات وا کنم

کرد. النا عقب رفت . قلبش آنقدر تند  شیشهاب سست شد. رها دست

 زد که یم

  کیدانست اگر استارت  یکرد که سکته خواهد کرد.م یگمان م هرلحظه

 ارتباط

خواهد بود. ِ شهاب به سمت حمام  رممکنیاشتباه بخورد،مهارش غ ی

 و دیچرخ
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 گرفته گفت: ییصدا با 

 رون،برویب امیب نکهیجز تو رو نخواستم ...اما... قبل ازا یچیجا ه نیاز ا_

 النا...

 ...برو

حمام را گرفت. النا تابه طرفش رفت  ی رهیرفت. دستگ جیگ سرش

 دستش را باال

 توانست یم دیوخودش را داخل حمام پرت کرد. دوش آب سرد شا گرفت

 کیب سرد به لرز افتاد اما مثل هجوم آ ریکند... تن داغش ز آرامش

 شوک

 ...دیایبه خودش ب یبود تا کم یکیالکتر

آمد صاف  رونیبود. تا او ب ستادهیآمد. النا کنار در اتاق ا رونیتن پوش ب با

 ستادیا

را  وانیدستش بود. شهاب به دست اونگاه کرد. النا ل یوانیجلوتر رفت. ل و

 انیم

 او گذاشت و آرام گفت: یها دست
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 الکل از تنت بره و... ریزودتر تاث یکم هیبخور. بذار  نویا_ 

افتاده بود ، برگشت.  زیم یکه رو یبلند ی شهی شهاب به سمت ش ِنگاه

 چشم

 .دیرا گرفت و الجرعه سرکش ریش وانیو ل بست

شهاب! ارزششو  ؟یخورد نقدریکه ا یلج کرد یبا چ یتو که عادت ندار_

 داره که

 ؟یروز بنداز نیو خودتوبه ا یببر یاز همه چ ینجوریا

 شیدست ها انیمبل انداخت و نشست. سرش را م یرا رو وانیل شهاب

 گرفت.

 یآب سرد باعث شده بود کم ریشده بود اما تاث شتریمعده اش ب سوزش

 از آن

بعد  قهینشست و نگاهش کرد. چند دق یمبل ی.النا روردیفاصله بگ التهاب

 شهاب

رفت که شهاب دستش را  شید. النا پاحساس تهوع و سردرد بلند ش با

 باال آورد
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 :وگفت 

 ... یعشقم به تو پس بده ول گرانوی خسارت گناه د ِقرارنبود

جمله  یدادم... فقط ادامه  یبخاطرت م دیکه با ییبها یپا ذارمشیم_

 اتو با تعهد

 ...ستیتون ریتقص یچی... هیچی. هستیتو ن ری... تقصنگو

دخترک از پشت سر دور تنش گره خورد.  یروچرخاند و دست ها او

 یبابغض

 نجوا کرد: شیبرا شکسته

 ...ریفقط خودتو از من نگ_

را که دستش بود مقابل  یبه طرفش برگشت. النا دفترچه ا شهاب

 اوگرفت.

 بخون شهاب. باور کن... نویفقط ا_

 دیاوکش یپلک ها ریانداخت. دست ز یدفترچه را گرفت و گوشه ا شهاب

 و آرام

 :گفت
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فعال نمک روزخمم شده. بذارش واسه  نایالنا. ا خوامیذره آرامش م هی_ 

 بعد...

 وجود نداشته باشه؟ دیکه شا یبعد_

فاصله از او مکث کرد. چشم بست و  نیخم شد و در کوتاهتر شهاب

 نفسش را

 که فاصله را تمام کرد ، النا بود... یاما کس دیخواستنش به بند کش پشت

 یبالش او مشت شد. تپش ها ی،دستش رو دیکنارش دراز کش یوقت

 قلبش

کرد. تمام تنش دوباره  یاش را مجروح م نهی، س یسرب یگلوله ها هیشب

 به عرق

ملتهب دختر جوان باز شود. شهاب  ی. مکثش باعث شد چشم هانشست

 روشن اتاق کویتار انیداد. بدون مکث بلند شد. م تکانسر

 رونیاز اتاق ب نکهیو برخاست. قبل ازا دیسرش کش یرا رو شرتشیت عیسر

 برود با

 مرتعش زمزمه کرد: ییصدا
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 النا. شرمنده اتم... ستمیاضافه نبودم و ن یمن آدم غلطا_ 

 اما زدیخواست بلند شود وبگر یالنا نشست. م دیاتاق را که به هم کوب در

 یرا بغل گرفت و سرش را رو شینکرد. همانجا نشست.پاها یاری شیپاها

که درهمان حالت خوابش  یتا لحظه ا شیگذاشت. اشک ها شیازانوه

 برد،

 نکرد.... شیرها

شب گذشته  مهیبه ساعت کرد. ازسه ن یدر حال انفجار بود. نگاه سرش

 بود. اصال

دانست  یم دیتوانست آن فضا را تحمل کند. بع یوقرار نداشت. نم آرام

 گریبارد

خواست برود  یالنا نگاه کند. ِ مرد شکستن نبود. م یدر چشم ها بتواند

 دیکه د

اش زد. به در اتاق نگاه  یشانیبه پ ی. ضربه استیهمراهش ن زیچ چیه

 کرد. به
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آمد. در را آرام باز کرد. چشمش که به  یاز النا نم ییطرف رفت.صدا آن 

 او افتاد

به از نهادش برآمد. همان طور که نشسته بود،خوابش برده بود.  آه

 شیموها

 یستادگیبار نتواند مقابل نفسش ا نیبرود و ا کینزد دیترس یزد. م چنگ

 کند.

را برداشت که چشمش به دفتر  دشیوکل فیرفت و ک زیسمت م عیسر

 رنک یآب

. به دیکش یقیبه النا کرد. چشم بست و نفس عم ی. مکث کرد.نگاهافتاد

 طرفش

تنش  یتخت خواباند. پتو را رو ی. آرام شانه اش را گرفت و او را رورفت

 .دیکش

 یدمیکرد. با یاش م وانهینگاهش کرد. مطمئن بود ماندنش د هیثان چند

 رفت
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 ییچندروز تنها دیهمه شوک را درخود حل کند.شا نیبتواند ا دیشا 

 یآرامش م

از همان دفترچه کند. چند خط کوتاه  ی. آب دهانش را قورت داد.برگکرد

 نوشت و

دانست  یرفت. نم رونیبه النا کرد و ب یگریتخت گذاشت. نگاه د کنار

 چندروز نیا

 یتر م یاش فقط فاصله را طوالن یماهها ختم خواهد شد و آشفتگ به

 کند...

باشد از جا  دهیکه خواب بد د یکه به در اتاق خورد مثل کس یضربه ا با

 و دیپر

 :دیرا شن ریام یصدا همزمان

 ؟یو قفل کردشهاب؟ چرا در  یزنده ا_

 قهیبود. شق دهیچیدر سرش پ یبیاش گرفت . درد عج یشانیبه پ دست

 را شیها
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گم شده بود.  انیم نیتکه از پازل درا کیو از لب تخت بلند شد.  فشرد 

 یحرفها

شد. با ضربه  یم ادیداشت کم وز یزیخواند. چ ینم اتشیبا ذهن لیریام

 که یا

به  یبه در خورد برخاست. قفل در را چرخاند و با نگاه خسته ا مجددا

 لی ریام

 :گفت

 کن تا... ییرای. از خودت پذریام ستیحالم خوش ن_

  حرف اوآمد: ِانیم لیریام

 شهاب؟ ی؟ مگه اومدم مهمون یزن یخودمیچرا حرف ب_

 ت؟یکار؟ماموریچ یپس اومد_

مبل  یرفت و رو رونیزد وب یدرهم شد. شهاب پوزخند ریام یها اخم

 نشست.

 دنیبا د لیریدر هم قفل شد و نگاهش به مقابل ثابت ماند. ام انگشتانش

 مبل نشست و آرام گفت: یاو ، رو یآشفتگ
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شهاب. برگرد پسر... حتما مهندس  یریگ یآرامش نم یینجایتا تو ا_ 

 یندگینما

 گردونه و... یبهت برم رو

ساعت دست از سرش  کیرا که در آن  یشانیافکار پر ر،یحرف ام انیم

 یبرنم

 ، لوداد: داشت

 ر؟یشد ام داشیاز کجا پ هویمعراج تو اون حال خراب من ، _

اش  قهیساکت نگاهش کرد. شهاب انگشتانش را درهم فشرد. شق ریام

 نبض

 خش برداشت: شیبود. صدا گرفته

 منو از اونجا دور کنه؟ خواستیم یک_

 :دیسربلند کرد و چهره درهم کش ریسکوت ِ ام با

 ی. مطمئنم. ِ معراج، مرد نامردیگیدر مورد معراج والنام راستشو نم_

 .ستین

 خواست حرف بزند ادامه داد: لیریام تا
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. قول داد کمکم کنه تا اروم شم. خوامیمن چقدر النا رو م دیمعراج فهم_ 

 تا

مهندس باهاش  هوی یشمالش ول یالیقراربود چندروز برم تو و شبش

 اومد و

داد چندماه  شنهادیکمکم کنه. پ خوادی. گفت م دهیو فهم انیجر گفت

 باشم نجایا

 ...و

 متعجب گفت: یبا ظاهر لیریکرد. ام مکث

 ؟یچ یعنی_

 تکان خورد: سرشهاب

 هیبمونم. اولش  شتریخواستم ب شمیدارم آروم م یکم هی دمید یوقت_

 کم

برگردوندنم  یمعراج برا یکردم. حت یکرد اما بعد خودم پافشار مخالفت

 از اسم

 کردم؟ ریمن باز کجا گ ر؟یاستفاده کرد ، اونوقت حاال... چه خبره ام النا
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 به جلو خم شد و آرام گفت: لیریام 

و با خودت معلوم کن  فتیتکل نیبه اون راه شهاب. بش یخودتو زد_

 چند نیبب

که ادما  یکر کردهمه مدت واقعا ف نی! ایخوایچقدر م ویک نی! ببیچند

 چقدر

 یکز کرد ایدن یها گوشه  چارهیفقط مثل بدبخت ب انهیمهم بودن؟  برات

 رمی... گ

به آرامشت چندماه کمکت  دنیرس یو برا ریخ تیخواست به ن یکی که

 کنه!

 ؟یادامه داد ویچرا باز خودت

 صاف نشست و گفت: شهاب

 ؟یستیماجرا ن نیتوکه پشت ا ریام_

 خنده اش گرفت: لی ریام

خبر  یسال ب هی یهست یدونستم کدوم قبرستون ید االغ... اگه من م_

 یم
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 موندم؟ 

 نجام؟یمن ا یدیاز کجا فهم_

محکم  یدرهم و لحن یمن و من کرد که شهاب با چهره ا یکم لیریام

 گفت:

 ؟یدیپس از کجا فهم یدونست یاگه نم_

 .دمیفهم یکنه؟ گفتم که... اتفاق یم یچه فرق_

 داد زد: تیبلند شد و با عصبان شهاب

 یدادن وهمه خوششون اومده از مترسک شدنه من؟ اتفاق میعمر باز هی_

 درست

 همه اش اتفاقه؟ نایا ؟یدر آورد رمیم شهیکه هم یاز اسکله ا سر

 هی. سخت نبود بایکن یمعراج کار م یها یندگیاز نما یکیتو  دمیفهم_

 کم زبون

کردن آدرستم سخت نبود. چرا  دایشهاب ؟ پ ییبفهمم کجا ختنیر

 از یخوایم

 ؟یاریدرب یا گهید زیچ توش



 

1568 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 انگشتش را مقابل او تکان داد وگفت: تیبا عصبان شهاب 

 به حالت... ی... واریام یبه حالت اگه دروغ گفته باش یوا_

آنا بود. به حرف ِ  ی. شماره دیکش یقی، نفس عم لشیزنگ خوردن موبا با

 ریام

 را برداشت و جواب داد: یاعتنا نکرد.گوش لی

. بهت خوش امیتونم ب یو نم ستیمتاسفم آنا.. امشب حالم خوش ن_

 بگذره.

 نیکه... شهاب، النا تو ا دمید نجایو ا یکینه شهاب.گوش کن. من ... _

 .هیمهمون

 شیبه گوش ها گریکه بود ، خشک شد. د یشهاب در همان حالت دست

 اعتماد

 سکوت او گفت:. آنا با نداشت

 نیهم ،واسهیایپسرعمه ات اومده، مطمئن شدم که نم دمید یوقت_

 خودم

 و ... یایب یتون یالناس. م هیشب یلیکه خ دمید ویکی نجایا یول اومدم
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 کنه آخه؟ یم کاریچ نجایآنا... النا ا یکن یاشتباه م_ 

کنم اما همراهش اسمشو  یدونم. منم اولش حس کردم اشتباه م ینم_

 صدا

 .کرد

 :دیپرس یجیو گ یبا ناباور شهاب

 تو؟ یگیم یدار یه؟چیهمراهش ک_

 با هم یلیکه... خ پهیو خوش ت انسالیمرده م هی یدونم. ول یمن که نم_

 هستن. یمیصم

 :دیپرس ی در ذهن شهاب خورد و به زحمت وسخت ِیا جرقه

 معراجم هست؟_

 آره._

داد.  هیشهاب سر خورد و با بهت به عقب تک یانگشت ها انیاز م یگوش

 یصدا

متوجه  لیریکرد تاخودش قطع شد. ام دایالو گفتن آنا آنقدر ادامه پ الو

 مکالمه
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 فرستاد و جلو رفت. یامیاش پ یبا گوش عیاو شد.سر ی 

 بود؟ یشهاب ... ک_

 صورت او ثابت ماند: یشهاب چرخ خورد و نگاهش رو سر

 اومده؟ یالنا اومده؟ با ک یدونست ی... مای؟یاومد رانیتو با النا ازا_

 النا؟_

 داد زد: شهاب

که  یی. همون جادهید ی.آنا النارو تو مهمونریخودتو به اون راه نزن ام_

 قرار بود

 امشب باشم. چه خبره؟ من

را  شانی. آنا تمام برنامه هادیکش یقینگاهش کرد . نفس عم یکم لیریام

 با

 بود. آرام گفت:اش به هم زده  یناگهان حضور

 !یینجایتو ا یالنا خبر ندار_

 انداخت: نییسرش را پا ریشهاب باز شد. بر وبر نگاهش کرد که ام یابروها
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 . صبر کن شهاب.ادیخودش داره م ،یمدت دور باش هیکه خواسته  یاون_ 

اش را برداشت و شماره  یگوش لی ریبه نفس نفس افتاده بود. ام شهاب

 را یا

 ریکرد. تماس برقرار شد. چند لحظه بعد ام ینگاه م.شهاب هنوز گرفت

 با لی

 پشت خط صحبت کرد: یشخص

براش  یادیز حی. چون من توضدیاریب فیخودتون زودتر تشر شهیاگه م_

 ندارم.

داشت .  یرا قطع کرد.به شهاب نگاه کرد که چشم از او بر نم یگوش

 آب لیریام

 را قورت داد و گفت: دهانش

 یاتفاق یشهاب. وقت ییخبر نداشتم کجا شیهفته پبخدا منم تا دو _

 متوجه

 کردم اما... یقات شدم
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داد.  هیاش گرفت. عقب عقب رفت و به مبل تک یشانیدست به پ شهاب 

 جلو ریام

 و آرام تر گفت: رفت

 یکرد یمدام اشتباه م یمنو قانع کردن. بذار توروهم قانع کنن که داشت_

. 

که  دیهمه مدت نفهم نید. چطور اشده بو نیتکان خورد. سنگ سرشهاب

 نیا

زنگ  یشده است. صدا ختهیر شیاز پ یبرنامه  کی،یو لطف ناگهان سفر

 در که

نگاهش کرد وبه سمت در رفت.  لیریبلند شدن نداشت. ام ینا یحت آمد

 در راباز

که وارد خانه شد دست داد. به شهاب اشاره کرد و سر تکان  ی.با مردکرد

 داد. سر

را  یهرکس دنیحرکت ماند.توقع د یب هیو درهمان زاو دیچرخ شهاب

 داشت، جز
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 ..!.محسن 

دانست  یرفت . م شیبه مرد جوان و مبهوت پ یطوالن یبا نگاه محسن

 بهت نیا

را به دنبال خواهدداشت. شکستن طلسم  یطوفان یجبهه ا یناباور و

 سکوت و

ه مطمئن بود ک نیبر طبل جنگ! حداقل ازا دنیکوب یعنیشهاب  بهت

 مرد ِ جوان

 بر یستادگیکنار تمام نقطه ضعف ها و قوت ها خصلت بارز ا شیبرو رو

سال  کیسفر سه ماهه با خواست خودش ، به  کیرا دارد واال  شیباورها

 ینم

 . هرچند که اشتباه بود.دیکش

 گفت: یلحن آرام وخونسرد با

 ید_

ِِ 
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شهاب  یحد تعجب کرد نیناراحت کننده است که تا ا نقدریمن ا دن 

 خان؟

در کار نبود. ِ خود  یخورد. اشتباه و سوتفاهم یتکان مختصر شهاب

 محسن بود.

 گفت: یکج ی. محسن با لبخندستادیاش را از مبل گرفت و ا هیتک

 جز من .نه؟ یرو داشت یهرکس دنیانگار توقع د_

به  یکرد افکارش را متمرکز کند. محسن نگاه یچشم بست و سع شهاب

 ریام

 انداخت و گفت: لی

 ؟یبه من قرض بد قتویرف یساعت هی شهیم_

اما با برهم  دیرا در نگاه ِ او د یزد. محسن نگران یلبخند کوتاه لی ریام

 گذاشتن

رفت  شیبه رفتن کرد. در که بسته شد ، محسن پ بیاورا ترغ شیها پلک

 و

 گفت: هیحاش یبه ظاهر او انداخت و ب ی. نگاهستادیشهاب ا مقابل
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با پدرت، از مادرت بهت ارث  تیر ذاتت بر عکس شباهت ظاهرانگا_ 

 که کال دهیرس

 !یکن یو عمل م یایاز بهت درم رید

شهاب گرم شود و  یو عصب یحس یشد تا سلولها یکالمش محرک لحن

 خیاز آن 

 .دیایب رونیبهت ب یزدگ

 ن؟یمن دار یبه زندگ یشما چه ربط_

کرد. دست به چانه اش گرفت و نگاهش در  یکوتاه یخنده  محسن

 یفضا

 :دیرا باال کش شیزد و لب ها یخانه چرخ خورد. قدم کوچک

 بودم . دهیشن فشوی. تعریدار یو قشنگ کیکوچ یخونه _

 رفت: شیو چند قدم پ دیخشم شهاب سرکش ی شعله

 جناب روشن؟ نیریمنو به مسخره بگ یهمه سال زندگ نیبعد ازا نیاومد_

 مکث برگشت: یب محسن
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 یم فیهم که مادرت تعر ینرفته، اون جور هیاخالقتم به سا ینه! همه _ 

 کنه،

 یقضاوتا و حماقتا نیبوده، پس ا یتیو بادرک ودرا میهم مرد فه پدرت

 در یپ

 رفته؟ یتو به ک یپ

 با حرص پوزخند زد: شهاب

 بهم لطف کرد . یجفتشون تو زندگ یکه جا یبه کس_

 :دیسر کج کرد و طرفش چرخ بیدست در ج محسن

بهت  یادیکه ز یبنداز یبه ظاهر همون مرد ینگاه هیو  یبهتره بر_

 لطف کرده

کم به خودت  هی دیواضحت شده. شا یرفتارها و ضعفا نیو باعث ا بود

 .یایب

 گفت: یکالفه وعصب شهاب

موضوع  نیا حیتوض ن؟ی بودن من دار ِنجایو ا یبه زندگ یشما چه ربط_

 هیحاش
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 خواد و... ینم 

 نیتر ازا هیحاش ی. بنهیهمسر من و مادر توئه. ربطمون به هم ا هیسا_

 چطور بگم

 پسرجان؟

 زد: یپوزخند درد آلود شهاب

 دنیچرخ یبه هم گره کرد که جا برا شهیم یطناب پاره رو فقط زمان_

 ودور زدن

شدن نداره،  یچیق یبرا ییطرف ته خط باشه وجا هی یباشه. وقت داشته

 اتصالش

 توهمه. گهیطرف د با

 مبل نشست و لبخند زد: یرو محسن

 ینم یگفت یو م یدیشن یم ،یستادیا ی، م یبود دهیاگه تو دل بر_

 ! نهشیخوا

 .یریبگ یقاطع میتصم یتا نتون یاز مهلکه فرار کن نکهیا

 که محسن دست بلند کرد: دیبگو یزیخواست چ شهاب
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به روت  نایزودتر ازا خواستیربط اول بود اما مورد دوم که دلم م نیا_ 

 ارم،یب

 .دخترمه

کردند. دو دست پرقدرت  میو احساس شهاب را انگار از وسط به دون ذهن

 هم از

 ِ آن شب  ِیآور ادی. سرد وگرم شدن ِ تنش با دیکش یاو را م دوسمت

 تمام

 شیرا به حرمت مرد روبرو نی. ادی؛ او را از موضعش عقب کش ینشدن

 بدهکار

 یکس یماند و النا به رو یاگر در خفا م یو تا آخر عمر شرمنده. حت بود

 اوردهین

 یمحسن را به دنبال داشت. دست رو یاش اخم ها ی. سکوت طوالنباشد

 جلو خم شد: یگذاشت و کم شیزانو

 دخترم؟ ایماجرا رو از کجا برات شروع کنم؟ همسرم  یخب ! شفاف ساز_
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قلبش به تنگ آمد. چشم  فیتکلبال یشهاب از تپش ها ی نهیس ی قفسه 

 بست و

مرد روشن نبود. هم طلبکار بود وهم  نیباا فشیانداخت. تکل نییپا سر

 بدهکار.

 گرفت و گفت: یدائم تنها راهش بود. نفس یدست شستن ودور دیشا

 روشن اما... یکدوم به من ربط داشته باشن آقا چیه ستیقرار ن_

 او نگاه کرد و افزود: به

 .نجاستی بودن هردومون ا ِلی. اونم دلدیبه من بدهکار حویتوض هیشما _

 بلند شد و گفت: محسن

منم برات مهم باشه اما با  لیکه دال خورهیبه دردت م یدرصورت حیتوض_

 نیا

 ...اوصاف

 ادامه داد: یکرد. دستانش را باز کرد و با لبخند معنا دار مکث

من...  زانینباش. فقط بدون هم مشکل تو حل شد و هم عز لیدنبال دل_

 حرف
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 نمونده. یا گهید 

او را از حالت  یپوست ریشد. محسن طوفان ز کیشهاب به هم نزد یابروها

 تنگ

 خواست مقابل حس یچشمانش درک کرد. انگار با تمام وجود م ی شده

شد ،  یسکوت شهاب طوالن یکند و سخت بود. وقت یستادگیا سرکشش

 یرس

 داد وگفت: تکان

لحظه  نی. ممکنه اشهیم ریحرف من فکر کن شهاب. زود د کیفقط به _

 و فرصت

که بعدها حسرت  ریاز خودت نگ ویو حماقت فرصت ینشه. با لجباز تکرار

 از دست

 .یبخور رفتنشو

 :ستادیاو ا یتر رفت و درست روبرو جلو

 یاش شد دوتا بچه  جهیبودم که نت ینگر یمنم جوون احمق و سطح_

 مادر یب
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بود  یمعجزه نجاتم داد. اونم وقت هیاحوال و روزگارم ... فقط  یشونی... پر 

 که

 یمعجزه نم هیمن شد.  یکس و تنها ، همه کس ِ بچه ها یب ی هیسا

 یتونه برا

 ر

ِِ 

ام که رد  بهیغر هی کرده از خاک خودش، گردباد باشه. من  ِشهی نهال

 شدنت از ده

به خاطر  ارم،مبادای، جسم وروحمو ترسوند تا به تنگش ب میزندگ یفرسخ

 دنیرس

حق نداشتم احساسشو به  نیاز ا شتریب یپاش بذاره، ول ریتو مارو ز به

 خیچهار م

نه  نویمادرته و تو پسرش. ا هیبشه، سا امتیو رو بشه، ق ریز ای. دنبکشم

 تو
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 ییها یبه بازخوب  نی. فقط بشایدن ی، نه من، نه همه  یانکارکن یتونیم 

 که شما

 فکر کن شهاب... فکر کن بعد مجازات کن. دیهم کش یروبرو رو

شانه اش  یزد. محسن دست رو یمرد جوان دودو م یچشم ها مردمک

 گذاشت

 آرامتر گفت: و

همه دست وپا زدن تو  نیا هیمرد جوون. حق سا ریبپذ بهیاز منه غر_

 .ستیبرزخ ن

منه و  یساله  ستیاسم پسر ب ش،یفراموش نشدن تو هم تو زندگ گواه

 سند

 اسم امروز تو. تیپدر یبودنش از سمت خانواده  مظلوم

اش را  یبر فرق ِ سر شهاب خورد. محسن نگاه طوالن یپتک محکم انگار

 از

 یتکان داد و برگشت. لحظه ا یاو گرفت. سر یبه تقال افتاده  یچشمها

 مکث کرد
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 سر چرخاند: و 

 یبرا ی. ِ مخالف سرسختیتوهم باش یمهمون دونه قراره تو اون یالنا نم_

 متصل

 ی هیعمره سا کیکه  یهست یبهم بودم وهستم. تو پسر مرد شدنتون

 اسمش ،

 ون ِ احساس  ِیمد ه،یخوام بعد از سا یمن بوده اما ... نم یزندگ یرو

 دخترم باشه.

 آخرش با خودت. میتصم

 قدم برداشت شهاب گفت: تا

دور  رانیروشن. چرا منو از ا یآقا نیقانع شدنم نذار یسکوت منو پا_

 ؟یکرد

 حساب شده؟ نقدریا اونم

 به سمت او برگشت: یبه لب آورد اما جد یلبخند محو محسن

که  یتنها کمک ینداره. تو هم بذار پا یتو ارزش یمن برا لیگفتم که دل_

 یم
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  به تنها پسر عشقم کنم. ِیتو اون آشفتگ تونستم 

 دن نبضش واضح  ِیمرتبه عوض شد. کوب کیصورت شهاب  رنگ

 یبیبود.حس عج

پوست تنش را داغ کرد . محسن نقاب از چهره برداشت و لبخندش  ریز

 واضح

 :شد

 که منکر محبت به مادرت باشم؟ هرچند که.. یتوقع ندار_

 ن؟یزیتا منو به هم بر نیشما فقط اومد_

خصلت  نیو انگار با ا ستمین. مجبور ایبا افکارت کنارب یهرجور راحت_

 و بیعج

 کنم. هتیتونمم توج یتو، نم بیغر

 بدونم.حقمه بدونم. دی. بایمن الیو فکر وخ یشما درست وسط زندگ_

نداره  یلیدل گهیکنم. منطق من م یم نییحق تو رو من مثل خودت تع_

 شتریب

 .یدونستن نکرد یبرا یبدم چون تا بحال تالش حیتوض بهت
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 پوزخند زد: تیعصبان انیم شهاب 

گرفت ، دچار عذاب  یم میمن تصم یزندگ یکه برا یمنطق شما وقت_

 وجدان

 نشد؟

سه ماه بود  یمن فقط برا یخودت بود. برنامه  یمحک برا هینه! چون _

 که به

 ی. اما وقت یروبرو ش قتیو با حق یتا برگرد یو تالش کن یایب خودت

 یخواست

 نجامیامروز ا ینیب یبند تعهد از من برداشته شد. اگرم م ،یبمون شتریب

 تا برات

و النا حس کردم  هیکه نسبت به سا هیتیمسوول نیبدم بخاطر آخر حیتوض

 واال

هم  یداریکه خودشو به خواب زده و قصد ب یآدم یوپا زدن برا دست

 نداره، تلف

 کردن عمر و وقته. ِِ
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 عذاب بوده که...حتما بودنم باعث  ن،یمنتشو سر من نذار_ 

 رفت وگفت: شیحرف او پ انیم محسن

و قانع  دنید یبود شهاب. دست و پا زدنش برا هیبودنت باعث عذاب سا_

 کردنت

 ،یقضاوت کردن نداشت یبرا یتیو درا دنیشن یبرا یکه گوش یاوضاع در

 مثل

و تا مرز ازهم  یکرد رشیوپا زدن وسط جهنم بود. دوبار تحق دست

 یدگیپاش

 یخبر یوقتا ب یاومد.گاه یسرش م ییبال هیسوم حتما  ی. مرتبه رفت

 بهتر از

فکر  ییتنها یتا تو یفرصت بود نیمدت برات بهتر نی. ادنهیکش عذاب

 و یکن

سال سکوت کرده و بخاطر  کی. مهندس با خواهش من یریبگ میتصم

 اقتیل

 نجایا یتون ی. مستیدر برنگشتنت ن یبهت ارتقاء داده پس مشکل خودت
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 یاوضاع نی... باا یول یباش ریتا اخر عمر با خودت درگ ییو تو تنها یبمون 

 که من

خواد  یتنها موندن برات بهتره. چون هنوز گوشات نم نم،یب یتو م از

 بشنوه و

 نیدروغ محض بوده. باا کیاشتباهه پدر ومادرت  یکه قصه  یکن باور

 دروغا

روح  هیبه  یبرات قشنگ تره. هدف و رشد و تعال یی... تنهایتر راحت

 بزرگ و

  خراب نشدن ِیکه برا یآدم بزدل و محدود... آدم هیداره، نه  ازین جسور

راهو  یخستگ دیتا اخر عمرش هم با ده،یم حیفرار رو ترج توهماتش

 تحمل کنه.

و قبول  قتیحق دنیبه هدف، دل زدن به خطر و شن دنیو رس مقصد

 یرو م یتلخ

 یستین هیسا یخوندن قصه  یبرا ی. تو مخاطب خوبیکه تو ندار طلبه

 یپس نباش
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 .بهتره 

 کرد: دیتکان داد و تاک سر

تشکر  هیآرامش  نیتا راحت برم. بخاطر ا یحقو باسکوتت به من داد_

 بهت

 جوون. بدهکارم

 دی. مرد قدم برداشت و شهاب نفهمدیلبخند زد و شهاب از هم پاش محسن

 چرا

او  یگرفت. حرف ها ی. در که بسته شد، دست به صندلدیلرز شیزانو

 دوره اش

 و خاطره و... هیو معجزه... سا هیو درد... سا هیبود.سا کرده

 ...ی... آن دفتر آبهیسا یباز شد. خاطره... خاطره  شیها چشم

محسن در سرش اکو شد. به آن سمت  ی سمت اتاق برگشت وصدا ِسرش

 رفت.

چشمش  شیرا برداشت. خطوط پ یآب یترچه داخل صندوق آن دف از

 یباز
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 یم فیدر گوشش داشت تعر ی. عقب رفت و لب تخت نشست. کسکردند 

 کرد.

چند  دیکه در تونل زمان گم شد و نفهم دیشن یواضح صداها را م آنقدر

 ساعت

 ...دهیشده چسب یبه صفحات خط خط شیها چشم

اتاق  یکنار پنجره  یا هیساله را شکست. سا کیآن طلسم  یدست انگار

 بود و

 کرد. یم شیتماشا

**** 

متفاوت  یمهمان نیدر اطراف خورد . از ا یکالفه وخسته اش چرخ نگاه

 لذت دیبا

کنکاش  یبرا یاش سوخت شده بود. حوصله ا یبرد اما انگار تمام انرژ یم

 در

بود.  یخال وایش یمتفاوت را نداشت. جا یمهمان کی یسنبه ها سوراخ

 اگر بود
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 دیفهم یبماند. تازه م یوقتش خال یداد که لحظه ا یاجازه نم یحت 

 حضورش

 یبه تنگ م شیها یاز پرحرف دایجد نکهیبه جا و موثر است. باا چقدر

 آمد اما

داد  یرا گوش م شیاز حرف ، غرولندها شتریکرد. هرچند ب یم تحمل

 شتریکه ب

خواست زودتر  یدلش م وایشد. ش یبه شهاب و باز گشتنش ختم م اوقات

 جشن

ر مشکالت  ِیدرگ لی ریبروند اما انگار ام شانیوسراغ زندگ رندیبگ یکوچک

 یبیعج

خواست اول اورا بازگرداند. شهاب و  یبعد از رفتن شهاب بود و م ِِ

 رفتنش فقط

اش  یناگهان یبود که از محوشدن ی. انگار ستونختیاو را به هم نر حال

 از یلیخ

 ها سست شد... سقف
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 ؟یقدر کالفه و ساکت نیچرا ا_ 

هم دستش بود. نفسش را  یلیوانمعراج نگاه کرد که کنارش نشست و به

 رونیب

 و گفت: داد

 بابام کجارفت؟_

 .ادیکنم تا ب تیکار داشت. قرار شد من همراه رونیب_

 گفت: یالنا نگاه کردوبا لبخند معنادار به

 لمیجز غرولند تحو یزیو چ ادیهرچند که دخترش از من خوشش نم_

 نداده.

 جواب،غر زدم؟ یکه به جا یزد یحساب ایحرف حق _

 کوتاه کامال به سمتش برگشت: یباخنده ا معراج

 النا؟ یسرجنگ دار نقدریچرا ا یجد_

 برد: شیپ یچپ چپ نگاهش کرد که معراج سرش را کم النا

 ؟یشی، راحت م نجاستیاگه بگم شهاب ا_
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تر شود اما انگار  قیباعث شد لبخندش عم د،یالنا د یکه درچشمها یبرق 

 یشمع

 فوت خاموش شد. چرا که اخم کرد وگفت: کیکه با  بود

 .ادیخوشم نم یکه راه انداخت ییها یاز باز_

 ؟یمشکوک یبه چ_

 داد. صیراست و دروغشو تشخ شهیوقت نم چیبه حرفات. ه_

 دختر خوب. نباشه که کارم زاره. استهیس نیخب ا_

 ؟یکاله گذاشت ینجوریسر چندنفرو ا_

خوان خودشونو به حماقت  یم ایالنا.منتها بعض ستیکس احمق ن چیه_

 بزنن و

 به من نداره. یکنن. ربط یزندگ یچند صباح خوش با

 معراج. یبه باطنت ندار یاصال شباهت_

 معراج باال رفت و لبخندش رنگ گرفت: یابرو

 .یچقدر اطالعات دار نمی. رو کن ببنیآفر_
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الغر اندام وقد بلند  ینگاهش را برگرداند وهمزمان متوجه نگاه دخترک النا 

 با

نگرفت و  یجد یلیداد. خ یتوجه نشان م میبلوند شد که مستق ییموها

 دوباره

 معراج نگاه کرد و گفت: به

 ی. فکر مستین یبهش اعتبار گهیگم که اونم د ی.حس خودمو میچیه_

 کنم

 .ستیبد ن رنقدیظاهر چند رنگت باطنت ا برخالف

 کرد و گفت: یخنده ا معراج

باور کن آفتاب پرست  یتو برجک طرف . ول یزنیصاف م ادیخوشم م_

 .ستمین

 زد: یلبخند کمرنگ النا

 داره. شهیقبول کن جنست خورده ش_

 زد: یچشمک معراج
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 الناخانم روشن  ِهی. اصال شبیلوس شد یلیتو هم خ یول هیاوک یکی نیا_ 

 سابق

 لعنت... لشی. بر دلیستین

 اخم کرد: النا

 در آوردنات.. یو باز یخودت لشیدل_

 دونم شهاب کجاست؟ یمن نم یکن یچرا باور نم_

 .ستیقابل باور ن نکهیا یبرا_

 :دیتر پرس یشد و جد قیبه او دق معراج

 ؟یقدر برات مهمه که بدون نیا_

 فقط نگاهش کرد و معراج گفت: النا

 رفتنش برات مهمه؟ لیدل ایخودش _

 ...یچه فرق_

 حرف او انگشتش را باال آورد وگفت: انیم معراج

 که چه من بگم و بدونم یبدون دیهمه مدت با نیفرق داره. چون بعد از ا_



 

1595 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 دامی. تو شهاب و پشهیاز ماجرا حل م یمینه! فقط ن کجاست،چه 

 ،تاخودشیبکن

 نیا یاصل لیگرده. قسمت دوم ماجرا مهم تره چون دل یبرنم نخواد

 مشکله.

 جلو برد و رک تر گفت: یرا کم سرش

قبول  نوی.اشهیکه باعث موندن نشه، باعث برگشتنش هم نم یا زهیانگ_

 کن النا

بخاطر نبودنش خودت و آزار بده. رفته و پشت سرشم نگاه نکرده؛  وکمتر

 چون

 مهم نبوده براش

. چشم دیدختر جوان ترک یاز جنس بغض در مردمک چشم ها یحباب

 را شیها

 یب نیچشمانش باعث خجالتش نشود. از شهاب توقع ا یسیخ تا دیدزد

 و یمهر
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داشتنش از تمام  یکرد که برا یفکر م یگذاشتنش را نداشت. وقت جا 

 وجودش

 تمام شود. ایخواست دن یشد، دلش م ریگذاشت و فقط تحق هیسرما

 خم کرد و آرام گفت: یسکوتش معراج سرش را کم با

و از طرف اونم هست، بهت ثابت شه.  نهیدر ب یالنا.... بذار اگر محبت_

 محبت و

باعث  شهینقصن. محبت م هیکنارهم قشنگه. هرکدوم تنها بمونن  غرور

 عذاب و

. با هم زهیر یکه آخرش رو سر خودت م وارید هی شهی. غرور مسراب

 ادغامشون

فقط باعث  ییواال به تنها فتهیراه م یا یچه ساخت وساز دل ینیتا بب کن

 .هینابود

 یحرف ها قتیکرد حق یرا با ناخنش پاره کرد و سع یدستمال کاغذ االن

 او را

 پنهان کند: ییاعتنا ینقاب ب درپشت
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وقته خودمو به  یلیبه خاطر مامانه، واال خ شتریباشه ب خوامیاگه م_ 

 نبودنش

 دادم. عادت

 .یگیتو که راست م_

 بغضش را قورت داد و کالفه سمت او برگشت : النا

 لذت ببر. ی. از مهمونرهیباشم حوصلم سر نممن تنهام _

 برم. تازه کنار تو بهترم هست. یم_

با او نگاهش را به اطراف چرخاند و  هودهیاز تکرار بحث ب زیگر یبرا النا

 باز متوجه

لبخند  دنیتر نگاه کرد.ازد یطوالن یبار کم نینگاه آن دخترک شد. ا ِِ

 دخترک

 نبود اما انگار جز یبزرگ یلیخ یمهمان نکهیشدن سرش جاخورد. باا وخم

نداشتند و هرکس سرش به کار خودش  یمهمانان به هم کار زبان،یم

 گرم بود.
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زد وهمزمان  ییادب لبخند گذرا یجهت تعجب کرد. به نشانه  نیازا 

 معراج

 :گفت

 ؟ینشست نجای. همامیوب رونیبرم ب قهیمن دو دق_

اواز سالن  یو وقت دیکش یقیسر تکان داد و معراج بلند شد. نفس عم النا

 رونیب

. دیرفت دوباره سمت دخترجوان برگشت اما درکمال تعجب او راند ِِ

 و دیکش یآه

پدرش را گرفت و او فقط در جواب گفت  یرا برداشت. شماره  لشیموبا

 که تا

 هیمبل تک یرا خاموش کرد و به پشت ی... گوشرسدیبعد م یساعت ربع

 وهیداد. آبم

 ی.حسدیچرخ یجمع م انیرا برداشت و مزه کرد. نگاهش هنوز م اش

 گفت یم

 زند... یاطراف پرسه م نیآشنا ا کی
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 یکه م یکرد ؛بر خالف زمان تیاش انگار به محسن هم سرا یحوصلگ کم 

 آمدند،

النا برخاست و آهنگ رفتن کرد. به سالن  یپس از اعالم خستگ بالفاصله

 یکوچک

. کتش را ردیبگ لیرا تحو شیرفت تا لباس ها یکیبار یراهرو یانتها در

 با لبخند

گرفت و خواست برگردد که با همان دخترکِ  جوان  یمختصر وتشکر

 برخورد

 لیلبخند ، تحو یرا با چاشن یریمکث شب بخ ی. پس از لحظه اکرد

 دخترجوان

 و خواست برود که او گفت: داد

 .درسته؟یاشتباه نکنم؛ النا هست_

تر شد و با حفظ  قی. نگاهش به دختر جوان دقستادیبا تعجب ا النا

 لبخندش

 :گفت
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 م؟یشناس یهمو م_ 

 برد و گفت: شیدستش را پ آنا

 .نمتیدوست داشتم بب یلیاسمم آناس؛ خ_

 دست اورا فشرد و گفت: النا

 باشمت. دهید ییجا ادینم ادمیمن هنوزم  ی. ولزمیخوشبختم عز_

 را پشت گوش زد و گفت: شیلخت ورها یموها آنا

 کنم اما... ی. االنم فکر کردم اشتباه مدمیشن فتویتعر یمنو ول یدیند خب

 النا... پدرت منتظره._

که النا از  یحرف ِ آنا آمد و به دنبالش نگاه انیمعراج بود که م یصدا

 شیمعنا

 شد و گفت: کیبه هم نزد یکم شی. ابروهااوردیدرن سر

 .دییبفرما ام؛شمایاالن م_

 زد و به سمت النا برگشت: یبه آنا نگاه کرد. دختر جوان لبخند معراج

 .میآشنا ش شتریب میتونستیشد. م فیح ؛یریم یزود دار_
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.  یمساله خانوادگ هی. با پدرم اومدم بخاطر نجامیمن تا چندروز ا_ 

 خوشحال

 .نمتیبب شمیم

 لبخند زد و دست او رافشرد : آنا

 .یداشته باش ی... شب خوبدوارمیام_

 دست او را نگه داشت و گفت: النا

 !یشناخت یمنو از کجا م ینگفت_

 به معراج کرد وگفت: ینگاه آنا

 .میمشترک دار یآشنا هی_

 شد که معراج جلو آمد و گفت: شتریالنا ب تعجب

 النا. نجاستیا یاز کارمندا یکیآنا خانم _

 به معراج نگاه کرد و او با لبخند گفت: النا

 امشب نذار پدرت خسته شه. اده؛یز ییخودتون وقت واسه آشنابقول _
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 شیلنگد اما با پ یکار م یجا کیحتم داشت  نکهیتکان داد. باا یسر النا 

 قدم

 تلفن وآدرس هتل ، بحث تمام شد و با یگرفتن شماره  یآنا برا شدن

 یرفت. معراج به بهانه  رونیزودتر از معراج ب یدوستانه ا یخداحافظ

 یزود درهمان مکان قبل یلیبا دوستش برگشت . آنا را خ یخداحافظ

 و با افتی

 گفت: اخم

 دختر! یداد یم یسوت یداشت م؟یمگه باهم حرف نزد_

 را تکان داد: شیو دست ها دیچهره درهم کش آنا

بدونه شهاب  دینبا نجا،یا نشیآورد یچرا وقت ه؟یچ ایمسخره باز نیا_

 .کشهینزد

مادرش اومده.  دنی.واسه دومدهیالنا اصال دنبال شهاب ن نکهیبخاطر ا_

 پس

 ما رو خراب نکن. روشنه؟ یبرنامه  یخودیب

 .دمیکه صالح بدونم انجام م یمن کار_
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 مثل تماس بدون مشورتت با شهاب؟_ 

و  مینظر مستق ریکه ز ستیشرکت ن گرانیمن با د ی ارتباط اوال _

 میرمستقیغ

 نیاما من تو ا ستیشما مهم ن یبرا یمجبور به اطاعتدباشم . در ثان شما

 مدت

 کشیکم تحر هی. بهتم گفتم که اگه شهیم تیشهاب داره اذ دمید بارها

 یکن

 اما... گردهیبرم

 یخواست آرامش ظاهر یخانم. پدر النا نم ستیبه من و تو مربوط ن نایا_

 اش بهم بخوره. خانواده

 شمام بدت اومده باشه. ادیبه نظر نم_

با شهاب  تتیمیصم دمیکنه اما واسه تو چرا. شن ینم یواسه من فرق_

 یلیخ

 شده. نه؟ شتریب

 .یزن یاشو م هیکه شما کنا یتیمینه اون صم_
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مرد جوان نگاه کرد و ادامه  یرفت . با جسارت در چشم ها شیپ یقدم 

 داد:

 یلیزنم. خ یحرف م می. مستق یواحد یآقا ستمین هیمن اهل کنا_

 درموردت

 یدونیدختر که م هیدونستم بخاطر جذب  یم دی. بعدمی. والبته... ددمیشن

 عالقه

 کیتا دلش از محبت  یهمه خودتو به دردسر بنداز نیبهت نداره، ا یا

 گهینفر د

 بشه. کنده

 معراج که کم کم در هم شد، لبخند آنا وسعت گرفت: یها اخم

 منه اما... یحرفا دییتا یبرا یخوب یاخمت نشونه _

 گفت: یرا باال گرفت و جد کشیبار انگشت

 هوس ارزششو نداره. کیاصال _

 لبخند زد و از کنار او رد شد که معراج دستش را گرفت: سپس

 .نمیصبرکن بب_
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 درهم گفت: یبرگشت و معراج با ابروها آنا 

 ؟ی کدوم قسمت شرکت ِ_

 برگشت و گفت: آنا

 رفته. ادتیکه  بهیعج_

 مطمئن شم. خوامیم_

 ؟یکه اخراجم کن_

 .مینه! فاصله رو کمتر کن_

 با تعجب نگاهش کرد و معراج لبخند زد. آنا

 البته اگه تونستم النا رو قانع کنم که شهاب قصد برگشتن نداره ، حرفمو_

 .ریبگ دهینشن

 تاسف تکان داد: یبه نشانه  یو سر دیدستش را عقب کش آنا

 ارتباطاتو هشت سال سن و  ستیمحترم. با ب یآقا ستمیمن احمق ن_

 یاجتماع

 فهمم. یدختربچه م هیاز  شتریب یلیخ باال،



 

1606 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 معراج باال رفت: یابرو 

 کردم. یم یچیکه وقتم کمه واال زبونتو ق فیح_

او را دنبال  یلبخند زد و از کنارش رد شد. معراج با نگاهش قدم ها آنا

 یکرد. نم

. خنده اش گرفت. مطمئن دیآ یشهاب خوشش م ی قهیچرا از سل دانست

 نبود

  دانست النا تحت فشار افکار ِیدختر بند را به آب ندهد اما حداقل م نیا

 یلیچندروز کنترل کردن او خ یاورا فراموش کند. برا دی، شا مختلفش

 سخت

حس درمدت  نیکرد و ا دایپ لی. درست بود که از اول به النا تمانبود

 که یزمان

  کیکرد و به فکر  دایترشد ، شدت پ کیاشان ناخواسته نزد ارتباط 

 قیعم ی ارتباط

که به اوکرده بود. آدم نارو  ینانیبا شهاب بود واطم تیافتاد اما اولو تر

 زدن نبود.
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که هنوز به عکس  یفیروشن شود . تکل فشیخواست زودتر تکل یم دلش 

 العمل

امشب با  یزیگشت. برنامه ر یبرمدوباره اشان  داریو النا بعد از د شهاب

 ریغافلگ

  ِدهیاز مسائل را روشن کند اما ناد یلیتوانست خ یم شانیهردو شدن

 گرفتن آنا

شرکت  یکردند دعوت نامه  یرا خراب کرد. فکرش را هم نم زیچ همه

 یبه جا

 شهاب، دست آنا برسد... ِِ

*** 

 کنارتخت گذاشت: زیم یساعتش را از مچش باز کرد و رو محسن

 النا. ادیپس فردا م میمر_

 و گفت: دیابرو درهم کش النا

 م؟یزود اومد نقدریپس ما چرا ا_

 .میپرخاطره داشته باش یگردش دختر وپدر هیفکرکن دوست داشتم _
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 زد: یلبخند کمرنگ النا 

 .دهیمزه نم یچیه ایبدون مامان و آر_

 دادم. شنهادشویکه پ یدی. دانیخودشون نخواستن ب_

 میمر دنید یبرا دیند یلیکه خب دل امیحوصله است. آر یمامان که ب_

 . منمادیب

 بشه؟ یکه چ نمشیاومدم بابا. آخه قراره بب یاصرار شما نبود نم به

 ...یول یشیم تیدونم اذ یمشاورت بود النا جان... م شنهادیپ_

 گهیاما د هیبرام عاد دنشید گمیبابا. نم ستیبرام مهم ن گهیباور کن د_

 مثل

 چون... شه،ینم ختنمیهم باعث بهم ر گذشته

افتاد و ادامه نداد،محسن به طرفش رفت.  نییکرد. نگاهش که پا مکث

 لب تخت

 دستش گذاشت: یو دست رو نشست

 ؟یکن یم یالنا. چرا االن رودرواس یزد یقبال باهام راحت تر حرف م_

 آب دهانش را قورت داد و به او نگاه کرد: النا
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 ؟یکرد یگذار هیدفعه تو شرکت معراج سرما هیبابا...چرا _ 

 کرد بررفتارش مسلط باشد: یجا خورد اما سع یکم محسن

دونم اهل درس و  ی. مخوادیم نیاش تضم ندهیوآ ایقبال هم گفتم. آر_

 دانشگاه

تونه موفق باشه. کجا  یندارم اما تو تجارت م یچندان دیوبهش ام ستین

 مطمئن

 شرکت؟ نیاز ا تر

 گفت: دیبا ترد النا

 نه؟یوپسرش فقط هم یواحد یتون با آقا ارتباط  لیدل یمطمئن_

 ؟یگرد یم یا گهید لیدنبال دل_

 یناگهان ی ارتباط شدن و  کینزد نیا یبرا ینه! ول یگذار هیسرما یبرا_

... 

 آره. راستش

 :دیاو را بوس یشانیلبخند زد و پ محسن
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درست نکن.  الیبابا. بخواب و واسه خودت فکر وخ یخانم مارپل شد_ 

 خسته هم

 .یهست

اما به  دیاما حرفش را قورت داد. محسن فهم دیبگو یزیخواست چ النا

 یرو

 . از کنار او بلند شد و گفت: اوردین خودش

. گفتم خودت یزنگ به مامانت بزن النا...تماس گرفت و کنارم نبود هی_

 بهش

 .یزن یم زنگ

. دیتختش دراز کش ی گفت و محسن با کم کردن نور اتاق رو ِیچشم النا

 فکرش

 یادیتوانست زمان ز یم دیذهن دخترک بود.بع یهایریر درگ ِیدرگ

 بتواند سکوت

را به  نیبود وا یآمدنشان رو نشود. النادختر باهوش یاصل لیو دل کند

 یم یخوب
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 ...دانست 

*** 

 در کنترلش داشت گفت: یکه سع یو خشم یبا ناراحت ایآر

 یچ شبیدونم د ی. نمیال ستیحالش خوب ن کار؟مامانیچ نیآخه رفت_

 شد که

 .هیجور هی یول ششیبه هم خورد. زنگ زدم به حاج خانم اومده پ حالش

 نشست: یصندل یگرفت و رو زیبا دل آشوبه دست لب م النا

 بده باهاش حرف بزنم. وی... گوشایآر ه؟ی؟ چطور یچ یعنی_

 یخوابه. بعدم بفهمه من به تو گفتم دوباره حرص خوردنش شروع م_

 شه. کم

 که... ارمیب رشیکرد. گ تشیداداش خلمون اذ اون

 بده مامان. وی... مزخرف نگو.گوشایآر_

 ال _

ِِ 
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 خوابه. یجون  به 

 گفت: ایاش گرفت و آر یشانیدست به پ النا

 یبه رو یحالش به هم خورد ول دمیخبر بهش دادم ، فهم هیمن  روزید_

 خودش

 .اوردین

 گفت: یو آشفتگ یالنا باال آمد و با کنجکاو سر

 شده؟ یاز شهاب خبر_

 شدن. ییشناسا دیشه یسر هینه بابا ! خبر دادن _

 جا خورد: النا

 خب ... د؟یشه_

 گرفت و گفت: ینفس ایآر

نصفه شب از خواب  هویشد.  یبه حال یآره. مطمئنم بعد از اون حال_

 .دیپر

 ... هوینبودم  داریباال و رنگ به رنگ شد. ب دیهم باهاش پر فشارش
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 شده؟ مارستانیب ی... نگو که دوباره راهایخاک برسرم... آر_ 

 شیپ عیآخر سر ی جمله  ِدنیموقع محسن وارد اتاق شد و با شن همان

 رفت و

 :دیپرس نگران

 شده بابا؟ یچ_

 گفت: یبانگران النا

 زنه. یکه درست حرف نم ایدونم. آر یمن_

دخترک گرفت و خودش صحبت  یزده  خیرا ازدست  یگوش محسن

 کرد:

 شده؟ ی... مامانت چایآر_

که  ستیمهم ن نقدریاون خانم ا گمیسالم بابا. بخدا خوبه ،فقط م_

 بخاطرش

 مامانم شه،یم تیاذ شتریاز مامان دورتر باشه ، ب ی. النا هرچدیبمون شتریب

 اون خانمو که... دی. ول کندیایب دیطور... توروخدا پاش نیهم

 ...ایآر_
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 فوت کرد: رونینفسش را ب ایآر 

 د؟یایم یبابا... ِ خب ک دیببخش_

 بده به مامانت. ویگوش_

 هم گفتم. خوابه. یبه ال_

 .خب؟رهیبا من تماس بگ یگیم دارشدیب_

 د؟یایم یچشم. ک_

حرفا رو  نیتوخونه بمون.مبادا ا. توهم کم میگرد یبر م گهیدوسه روز د_

 به

 و... یبزن مامانت

 راحت. التیکنم.خ یاون پسرشم جبران م ویمعرفت یمن دارم ب_

 زد: یلبخند محسن

 پسر و نزن. برو سراغ مامانت. نیآب ا ریز نقدریا_

را قطع کرد  یکرد. محسن گوش یخداحافظ یظیو با چشم غل دیخند ایآر

 وبه
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و درفکر بود.محسن  دیجو یالنا برگشت. دختر جوان ناخن م طرف 

 دستش را

 و نگاه النا باال آمد. محسن لبخند زد وگفت: گرفت

خوشش  یدون یحال مامانت خوبه. نگران نباش. ناخناتم نجو که م_

 .ادینم

 آب دهانش را قورت داد و آرام گفت: النا

 یم یشده. وقت لمایبابا... ارس جبهه بوده، مظلوم مرده. حقش پا_

 تونست وسط

اعتبار و  دیخودش ، به اسم شه یاصل گاهی، تو جا یعده آدم آسمون هی

 احترام

تهمت جوون مرگ شد. تا امروزم آرامش  یهم داشته باشه، با کل اشویدن

 ...دهیند

 نه مامان آرامش داشته، نه بچه اشون... نه؟ چون

 یدرهم نگاهش م ییربط او ، با ابروها یب یحرف ها دنیبا شن محسن

 کرد و
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 :دیپرس 

 النا؟ یگیم یدار یچ_

اما ساکت ماند. درست  دیبگو یزیبه پدرش نگاه کرد. خواست چ یکم النا

 بود که

به آرامش برسد اما  هیتالشش را کرد تا سا یمدت همه  نیدرا پدرش

 هنوز هم

داد  حیکرد. ترج یرا درک م تیو حساس بیرفتارش، آن حس عج انیم

 ی هیبق

شدن سکوتش،محسن به حرف  یرا در دلش نگه دارد. با طوالن حرفش

 آمد:

 بود النا؟ یمنظورت چ_

 زد: ییبلند شد و لبخند گذرا النا

 .ستیبابا. مهم ن یچیه_

موشکافانه نگاهش کرد. النا خواست برود که محسن مقابلش  محسن

 .ستادیا
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 و آرام گفت: دینگاهش را دزد النا 

دلشوره  یعنی.گمیم ادیسرم انگار.مزخرف ز بابا.من زده به دیببخش_

 یخودیب

 ...هویدونم چرا  ی.نمدارم

 یاو را گرفت و صورتش را باال آورد.با لحن نرم و آرام یچانه  محسن

 گفت:

 منو نگاه کن بابا._

 :دیکش یقیرا باال آورد و محسن نفس عم شیچشمها النا

 و دلت سوخت؟ ی ارس افتاد ِادی لیدل یچرا ب_

 و گفت: دیلب برچ النا

 آوردن بعد مامان... دیشه یسر هیگفت خبر دادن...  ایآر_

 پر بغض افزود: یی. باصدادیچشمش چک یقطره اشک از گوشه  کی

اونم  یعنی. دیخواب ارسو ند گهیگم کرد د اشویآر یاز وقت گهیمامان م_

 گم
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از شهدا حالش  یسر هی ییشناسا دنیبا شن دیبا ی... حاال واسه چکرده 

 به هم

 و .. بخوره

چشم خود  ینبوده که گم شده باشه، جلو ایالنا... بابا... ارس مثل آر_

 مامانت

 کرده. تموم

 دست به گونه اش گرفت و سر تکان داد: النا

 کردم. دایپ یبیحس عج هی یدونم بابا ول یم_

 و رو چرخاند: دیرا دزد نگاهش

خبر  نیهم هیشب یزیچ هی ای دهیکنم مامان خواب ارس و د یحس م_

 بهش

 یحرف هی نایا یپشت همه  دیشا ی... ولیول ستین یعقالن دی. شادهیرس

 هست.

 ادامه داد: یتر نیخم شد و با بغض سنگ سرش

 .رنیقراره شهاب با آرامش ارس باهم سراغ مامانو بگ دیشا_
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دخترک سرگردان شد.  لیتحل انیزده م رتیمحسن باز شد. ح یابروها 

 آرامش

شکستن بغض النا ... آن هم درست  ه،یتمام شدن حسرت سا ارس،

 ییدرروزها

صورتش  یکرد. دست رو یبرگرداندن شهاب م یتالشش را برا نیآخر که

 دیکش

 یهم گذاشت و رو یبه النا نگاه کرد که پشت پنجره پناه برد. چشم رو و

 مبل

 .نشست

بودند.  گرانشیبود که انسان ها باز یتئاتر یوسرنوشت صحنه ا یزندگ

 شنامهینما

 دیبگو دیچه با دیفهم یخود خدا نوشته بود و هرکس به وقت اجرا م را

 وچه کند؟

کند. صحنه ها  ینیب شیرا پ شینما نیا انیتوانست پا ینم یکس هنوز

 به هم
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 تیرا مقابل چشمان مبهوت آدم یافتاد و فقط شگفت یاتفاق م وستهیپ 

 ریبه تصو

ساله  یپازل س کی یگمشده  یکردند.تکه ها ی. خوب نگاه مدیکش یم

 با

 شود. لیپرحرمت قرار بود تکم یدستان

تر بود  کیدر فکر بودند که تلفن هتل زنگ خورد. محسن نزد هردو

 را یوگوش

 ی.النا به خبرداشت

ِِ 

 پدرش و برگشتن یحالت چهره  رییآمد اما با تغ شیپ هیسا ال

را  یرد و گوشک ینگاهش سمت او ، نگران شد.محسن تشکر ِِ

 عیگذاشت.النا سر

 :دیپرس

 شده بابا؟ یچ_
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کوتاه  یدخترک قفل شد و با مکث یدر نگاه آشفته  یچشمها مردمک 

 آرام

 :گفت

 منتظره. نییمادرت پا_

حرکت  یگرفتار شد.ب خیاز  یکوه انیالنا از لرزش افتاد.انگار م یها چشم

 ماند.

قلبش بود.  یاش نشان از فشار تپش ها نهیس یشدن قفسه  نییوپا باال

 محسن

حرف به آغوش او رفت و سرش  یاو را گرفت . النا ب یرفت و بازوها شیپ

 را به

 دیاو کش یاش چسباند. محسن پلک برهم گذاشت.دست به موها نهیس

 و آرام

 :گفت

 ینم بیکه هست مادرته،بهت آس یهرک میآروم باش بابا. مر_

 ...یعنیرسونه،
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 بود. کاش ... هیبود بابا.کاش سا کاش مامان_ 

 شد: رهیمتزلزلش خ یصورت او راباال آورد و به چشم ها محسن

 یدستها یدست پرورده  ی. محکم باش تا ثابت کنزدلمیمحکم باش عز_

دونه ، به  یخودش م بیمقابل مادرت که اونو رق نوی.. ایا هیسا پرقدرت

 هیسا

 الیخ ی. نذار کسیادا کنبراش  توی... محکم باش تا حق فرزندیونیمد

 خام به

گره کنه. حق  یاشتباه تونسته عمرتو به تاروپود سست کیبزنه که  سرش

 هیسا

 سرشکسته بشه.مگه نه؟ ستین

و  دیرا رها کرد و سر تکان داد. محسن درآغوشش کش شیاشک ها النا

 یسع

گذاشتن از حرمت  هیو سرما هی دانست آوردن نام سا ِیآرامش کند. م کرد

 وغرور
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 یکند. مطمئن بود همان قدر که او مادر یدختر را محکم تر م نیا او 

 کرد،

دشوار بود...  یهم حقشان را ادا خواهند کرد . امروز روز ِ آزمون فرزندانش

 روز

زاده شدن از سر  ینسبت عشق وخون... روز امتحان قبول راثیم محک

 عادت

غرور  یقله  یرو دینبود... با یه ادرخاک عشق... آزمون ساد وپرورش

 از آنها یکی

 آمد... یبر فراز در م یروزیپ پرچم

. از النا  دیرا ند ییاما شخص آشنا دیهتل چرخ یمحسن در الب نگاه

 خواست

را گرفت. النا  میرفت و سراغ مر یبماند و خودش به سمت متصد منتظر

 یحت

 یجبر نیزودتر از ا قهیدق کیخواست  یکرد. نم یرا هم مهار م نگاهش

 که
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کرد اما  یرا گرفت ، بااو روبرو شود. حس خودش را درک نم بانشیگر 

 حداقل

ماند. هرچند  یکند، نم دایپ یندارد و اگر راه فرار یاقیدانست اشت یم

 که

 ینگه داشتن او کرده بود اما النا احساس سست یبرا یرا اهرم هیسا محسن

 یم

 شیآخر و التماس ها داریآن د یهمه سال هنوز خاطره  نی. بعد ازاکرد

 یرا برا

 شیبازو یدست محسن رو یهمراه مادرش فراموش نکرده بود. وقت رفتن

 :دیکش یقیهم گذاشت و نفس عم یرا رو شیپلک ها نشست،

 بابا؟ ومدهین_

 چرا. تو رستوران منتظره._

 به محسن نگاه کرد و گفت: النا

 نمش؟یتنها بب شهیم_

 شد و متعجب نگاهش کرد. النا نفس کیبه هم نزد یمحسن کم یابروها
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تقالها  نیآورد و به ا ی. انگار مدام هوا کم مدیکش شیها هیبه ر یقیعم 

 ازین

 :دگفتیبگو یزی. قبل از آنکه پدرش چداشت

 نمشیحاال که قراره بب یول ینگران دونمیبابا .م یدونم تعجب کرد یم_

 ی، م

 تموم ِ اون خاطرات  ِرونیدر که رفت ب نیخوام از ا یتنها باشم. م خوام

 بد روهم

 کردن تموم اون  ِیپا خودم باشم تا قوت خط خط یخوام رو ی. مببره

 ها یسخت

 داشته باشم. لطفا بابا... رو

 گفت: دیترد یبا کم محسن

 . فقط... زمیعز یلیهر طور خودت ما_

جمله ش لبخند زد و دست به صورت او  یادامه  یکرد؛اما به جا مکث

 .دیکش

 گفت: نانیتوأم به عشق و اطم لحنش
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شکستنو  دونمیدارم. م نانیخودم اطم یمحکم و با اراده  یمن به النا_ 

 ینم

 خمش کنن. یمعرفت یاگه با ب ی. حتشناسه

 یشانیپ دنیدر آغوشش گرفت و با بوس هیلبخند زد. محسن چند ثان النا

 اش

 یالنا به سمت آسانسور رفت؛ محسن به سمت الب یوقت اش کرد. بدرقه

 رفت.

داد و چشم  هی. به عقب تکدیکش شیمبل نشست و دست دور لب ها یرو

 به در

اگر درونش  یدوخت تا او بازگردد. ته دلش قرص بود. النا حت آسانسور

 لرزه شیپ

 یزلزله  یرانیو منطق خاص خودش، از و ریدر ادامه با تدب داد،یرخ م یا

 یاصل

 یمحبت رشد کرد و گرما ی هیسا ریکه ز ییکرد. النا یم یریگ شیپ

 صداقت ،
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 یقیشد. نفس عم یپژمرده نم یسادگ نیکرد، به ا لیرا تکم طراوتش 

شهاب نگاه کرد. دوروز گذشت  یاش را برداشت و به شماره  ی.گوشگرفت

 و

 شیسرسخت باشد و حرف ها نقدریکرد ا یاز او نشد. باور نم یخبر

 بر یریتاث

گفت، انگار اشتباه  یمنعطف او نداشته باشد؛ اما ظاهر قصه م تیشخص

 کرده

،  شتریگفت اصرار ب یرا بست. منطق م یتکان داد و گوش ی. سراست

 اگر یحت

هنوز  دیکند. شا یرا حل نم یبازگشت شهاب ختم شود بازهم مشکل به

 یزمان م

کند. در فکر بود  اش حل یوجود عیرا در ما یتا آن همه سخت خواست

 که تلفنش

جواب  یمعطل یبه دلش نشست و ب یدیام لیرینام ام دنیخورد. باد زنگ

 داد:
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 پسرم؟ ی.چطوررجانیسالم ام_ 

 مکث و کوتاه، سالم و تشکر کرد و افزود: یب لی ریام

  جناب روشن؟ ِدیندار یشما از شهاب خبر_

 :دیمبل جلو کش یخودش را رو یجا خورد و کم محسن

 ازش خبر ندارم. چطور؟ دمشیکه د یازروزنه! _

 گفت: شانیپر یبا لحن ریام

معراج وآنام ازش خبر ندارن.  ی. حتستیشده. ن بیاز همون شب غ_

 یلیخ

 محسن خان.. نگرانم

اش گرفت و چشم بست.انگار معادالت  یشانیدست به پ یبا سست محسن

 داشت

 خواهش کرد: لی ریداد. با سکوتش ام یجواب م اشتباه

. نکنه بره رهیباهاش تماس بگ دیمحسن خان. بذار دیلطفا به النا بگ_

 ودستمون

 نرسه؟ بهش
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 گفت: صالیبا است محسن 

 .ستین ی. فرصت خوبرجانیتونم به النا بگم ام یاالن نم_

 چرا؟_

ممکنه خوب نباشه. وقت  شیروح طی دن مادرش. شرا ِیالنا تازه رفته د_

 یخوب

 .ستیگفتن ن یبرا

 ، حال ِ محسن را بدتر کرد. فقط گفت: ریگفتن ام "یوا یا"

 .میکن داشیپ دی. بامیصحبت کن دیکجا بود؟ با یکه اقامت دار یهتل_

 ام؟یمن ب_

باهاش  م،ینکرد داشی. باشه اگه تا فردا پنهیفعال تورو بب دینه! النا نبا_

 یصحبت م

 .میکن

حسن داد و اطاعت کرد. اسم هتل را گفت. م رونینفسش را ب لیریام

 گفت بعد از
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معراج را  ی رود وبعد از قطع کردن تماس، شماره  ِیم دنشانیبه د ناهار 

 گرفت...

*** 

شلوغ نبود اما قدرت  یلی. خدیدر سالن مدور رستوران چرخ نگاهش

 صیتشخ

 نیهم نگاه نکرده بود. باا میبه عکس مر یسالها حت نینداشت. درا هم

 احوال از

معطل نشد  یلی. خدید یرا نم ییکه بخاطر داشت، شخص آشنا یا چهره

 که

. النا دیرفت و اسمش را پرس شیپ یبا لباس فرم نارنج یخدمت شیپ

 خودش را

دوم رستوران  یدر طبقه  یکرد.مرد جوان با لبخند گفت که خانم یمعرف

 منتظر

از سر جبر به لب  یکرد. النا لبخند شییافتاد وراهنما شی.خودش پاست

 آورد و
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را درجوار آبشار  یزیدوم؛ م یخدمت در طبقه  شیراه افتاد. پ دنبالش 

 یمصنوع

 رهیبلوند خ یبا موها یزن ی، نشانش داد. نگاه النا از پشت سر رو سالن

 ماند و

 شیتند شده بود. پ شی. نفس هاستادیا اریاخت یتپش گرفت. ب قلبش

 خدمت

مکث دست  یکرد که او ب یاطالع رسان خم شد و به زن یرفت.کم جلو

 زیم یرو

زن،  یگذاشت و سرچرخاند . با قفل شدن نگاه النا در چشم ها مقابلش

 انگار

 ستادیاو ا یدختر جوان را احاطه کرد ، وقت رت،ی. بهت وحستادیا زمان

 تازه

با آن اندام  شیکه روبرو یکند. زن یبه پا م یگذر زمان چه زلزله ا دیفهم

 یب
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بود  یغرب یها نگیمدل هیشب شتریبود، ب ستادهیماهرانه ا یشیو آرا نقص 

 تا

بود که با  ستادهیکه در ذهن دخترک به جا مانده بود. هنوز ا یمیمر

 دنیشن

شد، به خودش آمد.  دهیکه سمتش کش ییاز زبان او و قدم ها نامش

 یتکان

مان پس رفت و او را دره یبه او برسد قدم میمر نکهیو قبل از ا خورد

 فاصله و

برد.  شیداد و دستش را پ یمات زده نگه داشت. سالم کوتاه یا باچهره

 به میمر

او درسرش  یرا بخاطر آورد.حرف ها هیسا یاونگاه کرد. النا حرف ها دست

 اکو

. دیکه کش یی شهاب داشت و زجرها ِدنیکه بعد از د ییشد.بغض ها یم

 درست
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 یم دکیاو نبود ، اما حداقل عنوان مادر را  تیبه معصوم میکه مر بود 

 .دیکش

 یخواست کودکانه رفتار کند و او را برنجاند.آمده بود ثابت کند کس ینم

 که

او نبودند بلکه خودش  یخورده  یسرپناه و ضربه  یب یطفل ها باخته

 بود...

دختر جوان را گرفت و خواست در آغوشش  یآمده  شیدست پ میمر

 که ردیبگ

 مانع شد و گفت: ینیعقب نش یبا کم النا

 .دیخوشحالم. پس لطفا منو هم درک کن دنتونیبگم از د یتونم حت ینم_

 یرفتار و لحنش ، مثل خنجر یسرد دختر جوان با وجود آن ناز ذات لحن

 یسم

 یخودش را مهارم دیشد. النا آب دهانش را قورت داد.با دهیزن کش برقلب

 کرد.

 م؟ینیبش شهیم_
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جبار فاصله را حفظ کرد و سرتکان داد. النا تشکر کرد و صبر به ا میمر 

 کرد او

و جوان ِ  بایز یبه چهره  رهیخ یبا نگاه میوبعدخودش نشست. مر ندیبنش

 او

 :گفت

کردم  یاما تصورشم نم زمیعز یشیم یعروسک فانتز هیمطمئن بودم _

 نیتا ا

 جذاب نبود خوشگلم. نقدری. عکستم ایدلربا شده باش حد

 یذات ییبایداشت که ز ییبایساده وز شیاونگاه کرد. آرا یبه چشم ها النا

 اورا

کرد  یباور نم دید یهرکس آنها را کنار هم م دیکرده بود. شا صدچندان

 که مادر

. دیکش یم ادیاشان هم فاصله شان را فر یظاهر پیت یدختر باشند. حت و

 از ریغ
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. دید یزن نم نینشستن مقابل ا یبرا یلیدل چی، النا ه ینسبت خون آن 

 ینفس

 و گفت: گرفت

شدن خودتون، عروسک شکسته  یفانتز یبرا یوقت یکرد یفکر م دیشا_

 ی

شده  یو خط خط دهیبت خشک هیاالن با  نیو رفت نیگذاشت تونویزندگ

 روبرو

 .دیبش

 شد و گفت: کیبه هم نزد میمر یابروها

 اما... زمیعز یکردم. حق دار یالنا... من مقصر نبودم. کوتاه_

فقط  نویبود. اسم ا تونینبود، حذف کردن ما از زندگ یشما کوتاه یکارا_

 شهیم

جبران داشته باشه. قطع کردن  یبرا یکه راه یگذاشت، نه کوتاه دنیبر

 ی شهیر

 فرق داره. یلیدرخت،با هرس کردنش خ کی
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عقب  میر. مدیاورا د ی به رنگ شدن ِ چهره و طوفان چشم ها ِرنگ 

 ینشست. دست

کرد جو و بحث را به نفع خودش  یو سع دیخوش حالتش کش یموها به

 رییتغ

 :دهد

 یبعد من ازت عذرخواه میتا کنارهم بخور میسفارش بد یاول بگو چ_

 کنم یم

 .دمیم حیتوض و

مالقات ونه  نیتر شدنه ا یبه خوردن دارم، نه طوالن لیمن نه م_

 بابت یعذرخواه

 .رفتاراتون

 شد: یعصب میمر

به خوردت داده النا. اون پرستاره مفت خور  یحرفا رو ک نیدونم ا یم_

 که...
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و همون پرستار  یکه شما وبرادرت جهنمش کرد یمن از کودک یباورها_ 

 دوباره

 یبمونه که شما ک ادمیخوب  یلیبرام بهشتش کنه ، باعث شد خ تونست

 یهست

 دیکه بار گناه شما رو با دوتا بچه به دوش کش ی! اگر همون پرستارخانم

 نبود،

 اصال نبود. دیبود.شا یدختره روان هیکه مقابلتون نشسته بود؛  ییالنا االن

 فرو رفت: یزیدر رو م شیگذاشت و ناخن ها زیم یرو دست

که توسط محارم  ییاز بچه ها ییبود .چون درصد باال ادیاحتمالش ز_

 وبابت

 یحاد و دنباله دار یها یدچار افسردگ نن،یب یآزار م نیوالد یکوتاه

 شه. یم شونیباعث خودکش یکه حت شنیم

 و النا با تحکم ادامه داد: دیلرز یم میمر یچشم ها مردمک

دووم  یلیتونن خ یسرشونه ، نم یکه مادر وپدر باال ییبچه ها یحت_

 ارنیب
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 ی.اما نم ارنیعقده هاشونو باال م ایدن یگوشه  هی،  ییجا هی وباالخره 

 دونم چند

قصه  یمعصوم هفت ساله است که به جا یالنا هیبچه ها شب نیا درصد

 شاه یها

 نهیب یم شوییداآرزو، هرشب کابوس  یفرشته ها ییو چوب جادو انیپر

 هی تینه! تو واقع نهیب یپره و م یزنه و از خواب م یم غی،ج

خونه. بغلش  یسرش نشسته و براش دعا م یمعصوم خدا باال ی فرشته

 کنه یم

کنه که گناه از النا  یهاش زمزمه م یی. وسط الالدهیغسلش م وبااشکش

 ست،ین

جوونه  تونهیخورده ، باز م شیکودک یها یگوشیو باز شهیاگه تبر به ر که

 بزنه و

کنه.رشد کنه وبالنده شه. پاک باشه  شهیمحکم تر ازقبل تو خاک ر نباریا

 یگو زند
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باال آوردن اون غصه ها تو خودش حلش  ی. اونقدر بگه تا به جاکنه 

 کنه،هضمش

بچه ها مثل من درست وسط  نیو دفعش کنه. چند درصد ازا کنه

 نبودنه یبدبخت ِ

 ینجوریچند نفرو خدا ا شه؟یم ییپدر، بختشون طال یو افسردگ مادر

 دوست

 شهیعمر تو عشق ومحبت غوطه بخوره؟ م هیبار شکنجه شه و هیکه  داره

 بلکه یبگ

 من خوشبخت باشه؟ یهم هست که اندازه  گهید یکی بدونم

 زد: ینگاه کرد و لبخند تلخ میناباور مر یچشم ها به

که  میممنونت باش یکرد یتصورشم نم دیبهتتون قابل درکه. چون شا_

 و یرفت

سر ما شد و شما  ی هیکه سا یا هیفرشته جاتون فرستاد. سا هی خدا

 . تمامینداشت
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 یرفت که امروزتو درست کرده. ظاهر یظواهر یو برگ احساست پا شاخ 

 که

زن  هیمن هستن،  یکه روبرو ییبایز یداد بانو صیتشخ شهینم یحت

 چهل و نه

 یخوشبخت یبه بها ییایودن ییبایاست، چون اونقدر معجون ز ساله

 یقیحق

 فرضش کرد. ساله یبه زحمت بشه س دیکه شا خورده

 :دیلبش را جو میمر

 النا؟ یمنو تموم کن یمحاکمه  یخوا ینم_

 هی ی جهی. نتمیندار یتیشکا ایچون من و آر ستیدر کار ن یمحاکمه ا_

 ظلم شده

 مونه. یهم نم هیگال یبرا ییجا ؛پسیخوشبخت

دست وپا و  دیکه د یدختر و تحکم نیا یدرمقابل استدالل ها میمر

 تمرکزش را

 .دید یم شکسته
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تنها  ایخوام حبران کنم. تو وآر ی. اماحاال مزمیمن اشتباه کردم عز_ 

 یباق یآرزو

 .دیمن هست ی مونده

 او بودند. یزد.دردش آمده بود که هنوز ته خط زندگ یپوزخند النا

 د؟یدادن ما فکر کن بیهم داد تا به فر یبزرگترتون مجال یآرزوها_

 النا..._

اومده تا احساسات منو  شیشما پ کیارسالن فقط به تحر دیفهم یوقت_

 یباز

و شمارو به اهداف خودخواهانه تون برسونه، اولش فکرکردم که  رهیبگ

 ازتون

سوزه. آدما  یفقط دلم براتون م نکهیگرفتم.ا جهینت هیاما بعد  متنفرم

 ترحم قیال

 .ستیو تنفر ن دنیعشق ورز قیال یاما هرکس هستند

 گفت: یعصب میمر
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 دم،یعکستو د یهستم.وقت ایبس کن النا . من چندساله که دنبال تو وآر_ 

 گهید

 یسازم. گوشه  یبراتون م ویزندگ نیاعتنا باشم. من بهتر یب نتونستم

 عکس

 یا ندهیآ یتونی، گفت تو م دیها د نگیومدل غاتیتبل یکمپان هیتو  ساده

 ییطال

. من دارم یجهان محبوب و نام آور بش ،درسطحیش ،مطرحیباش داشته

 خودمو

مزخرف  یرو از وسط اون سربازخونه ها ایزنم که آر یم شیآب وآت به

 نجات بدم

وندونسته منو متهم  دهیها رو رقم بزنم. بعد تو نشن نیاونور براش بهتر و

 یم

داشته باشم؛ مجبور شدم  ارتباط ذاشت باهاتون  یبابات نم یوقت ؟یکن

 ارسالنو
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 یکنه و.. وا یکه درک م هیپسر امروز هیجلو. اونم دوستت داره. ستمبفر 

 النا.

 ؟یدون یم یتوچ

دست او  یدست رو میتمام شود. مر شیساکت ماند تا او حرف ها النا

 گذاشت و

 جلو خم شد: یکم

گفت  یمن مادرتم النا. ارسالن م ینبود،قبول دارم. ول یزن بد هیسا_

 یپسر

که به دروغ سالها پنهان کرده ، االن اومده . دارم براتون دام پهن  روهم

 کنن یم

 .زمیکم به من فرصت بده عز هی. 

 او آرام گفت: یبه چشم ها رهیخ النا

 حرفاتون تموم شد؟_

 الناجان..._

 گفت: یو سرد ی. به تلخدیکش رونیدست او ب ریدستش را از ز النا
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 یرهامون نم شی، پونزده ساله پبود  یواقع "جان"پسوند ِ نیاگه ا_ 

 و دیکرد

 .دیخراب تر نکن نی. پس وجهه خودتونو از ا دیبر

 نکند: شیدهانش را قورت داد تا بغض رسوا آب

گرفت  دهیسال ند کیمن وبابام نقشه داره ، پسرشو  یکه برا یهمون زن_

 تا

 بود که خرجم شد تا امروز ییمادرانه ها نایخانم. ا زهیما به هم نر آرامش

. تا هنوز چشم به راه پسر زهیشهره بودن و استار شدن بهمم نر وسوسه

 همون

 یکه مادرش برا یبخاطر دروغ نیاز ا شتریبرگرده و ب دیباشم که شا یزن

 آرامش

با اعتقاد و نجابتم معامله  ایو تو دن یچیبهش گفت، پسم نزنه. تا ه ما

 نکنم.

 النا؟ هیمزخرفات چ نیا_



 

1645 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

پونزده سال  نی. لطفا مثل تمام ایندار یکه شما ازش شناخت یقتیحق_ 

 ما رو

 یجهان یبه عرض اندام تو شبکه ها ی. نه من عالقه ادیفرض کن مرده

 وستاره

اونورو به آغوش گرم مامان  یزرق وبرق و وسوسه بارها ایدارم، نه آر شدن

 هیسا

 نییپا هیاز صبح مامان سابود هربار تو نم نیرای.اگه غدهیم حیترج مون

 چادرشو

داد فکر  یخوش عطرش قسمش نم یها اسیگرفت و به سجاده و  ینم

 رفتنم

 نکنه. شمونیپ از

 قل خورد. النا برخاست و افزود: میچشم مر یباالخره از گوشه  اشک

اومدنمونو  ایو زحمت به دن یکه تحملمون کرد یبه حرمت نه ماه_

 یدیکش
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. بذار میاسمتو مادر بذار شهیباعث نم نیگرفتم که باشم اما ا ادی. بندمیپا 

 اندازه

 تیمارو ازتنت وزندگ یحرمت بمونه. چون وقت نمونیهمون زحمتت ب ی

 یچیق

. میبند کرد گهید یاتیجفت ح هیبه  مونویما بندناف زندگ ،یو رفت یکرد

 که اگه

 مونیبذار خوشبخت. لطفا ری. آرامشمونو نگرمیتب کنه ومن بم ایاخ ار بگه

 دست

 بمونه. نخورده

.  ستادیلرزان نام او را زمزمه کرد اما دخترک صاف ا ییبا لبها میمر

 یخداحافظ

سوخت.  شی. چشم هادیچیزن درهم پ ی. پشت کرد ورفت. دست هاکرد

 تالش

دو  نیآنها نداشت. سرش را ب یبرا یحرمت و ارزش چیبود. ه دهیفا یب

 دستش
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 گریزود گذر که امروز د یها یبخاطر خوش ی. روزختیو اشک ر گرفت 

 شیبرا

مجازاتش ، بن بست  نیرا فدا کرد و حاال کمتر زینداشت، همه چ یارزش

 ییتنها

 ...بود

مبل نشست . انگار قدرت  یپشت سرش وارد اتاق شد. النا رو محسن

 یستادگیا

شده  یخال بیعج یمرتبه از بغض کیرا داشت که  ی. حس ِ آدمنداشت

 و حاال

 میرا با مر فشیخالء بزرگ گرفته است. تکل کیرا  میآن حجم عظ یجا

 روشن

که باطل شد.  ییآن اصل ها یهمه  یبود اما دلش سوخت. برا کرده

 بغض یبرا

گرفت . انکار کردن، راحت تر از  یرا م شیکه گلو یگاهیگاه وب یها

 یفراموش
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که از خودش به جا  ییها یاهیبود. او پشت تمام آن بغض ها وس مطلق 

 گذاشت،

که محکوم به  دید یرا بر سردوش او م نیسنگ یواژه  کیبود.  مادرش

 دنیپاکوب

 یاطاعت کردن تا حرمتش را در ظاهر حفظ کند اما دلش سوخت برا و

 نیهم

 یتا درکش کند . دلش سوخت برا دیو مرارت کش یکه سخت ینسبت

 خودش که

 یشهاب ی، دلش سوخت برا اش شد یمادر واقع هیتا سا دیکش حسرت

 که آن

برجسم وجانش تازاند تا امروز در ناکجا  منیرا از دست داد و اهر فرشته

 یآباد

که  ییها یخودخواه نیکند. ازا دایباشد تا آرامش گم شده ش را پ آواره

 اول
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همان  یکه از رگ و پ یو بعد بر تن کودکان دیآتش بر جان آنها کش ِِ 

 تن بودند.

که آه  یکرد. با نفس یحرف نگاهش م ینشسته بود وب شی.محسن روبرو

 دیکش

قطره  دنیشد و چک قی، نگاهش دق دیایب رونیدخترک ب ی نهیازس تا

 اشک یها

 یجمع شد و سع شیپا ی. پنجه اش رودی لباس رنگ روشن ِ او د ِیرو را

 کرد

 یبهانه ا گرید میمر دنیباشد. ازهمه طرف تحت فشار بود. باد مسلط

 ماندن یبرا

 نیخواست آخر یفاجعه. نم یعنی نیشد و ا دی. شهاب هم ناپدنبود

 تالشش را

کرد به افکارش انسجام  ی. سعدیکش یقیبگذارد وبرود. نفس عم مهین

 ببخشد.
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کرد تا بتواند به دنبال شهاب برود.  یرا آرام م ششیالنا و تشو دیبا فعال 

 آرام

د و نگاهش کرد. صورت خط جوان را صدا زد که او سرش را باال آور دختر

 یخط

 جمع شد وگفت: یاو ، دلش را به درد آورد. چهره ش کم ی هیاز گر شده

سالها  ی جهیامروز نت یدون یبهت افتخار کنم دخترم؟ م یچه جور_

 زحمت و

از من  یوسوسه ا چینداشته باشم که ه دیمن بود تا ترد یها دلهره

 یدورتون نم

 !کنه

 لرزان گفت: ییو با صدا دیکش سشیلب خ یزبان رو النا

 یدومت افتخار کن یبه انتخاب اجبار دیبابا. با یافتخار کن دیبه من نبا_

 که بچه

تونستم  یوقت قدرشو ندونستن. اگه مامان نبود ، من امروز نم چیه هاتم

 نیا
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 باشم. النا 

 :دیصورتش چک نییقل خورد و از پا اشکش

 هی شهیم شه؟یو آروم کرد بابا. نم مونیازش تشکر کرد که زندگ شهیم_

 بارم ما

 ست؟یحاال نوبت ما ن شه؟یتا اون آروم شه، نم میبگذر ازخودمون

 النا؟ یبگ یخوایم یچ_

 و گفت: دیصورتش کش یکف دستش را رو النا

 ی. اونجور ششیکن. مامانو قانع کن که بره پ دایشهاب و واسه مامان پ_

 مجبور

 .دهیا بهش حق مبه حرفاش گوش کنه و حتم شهیم

روبرو نشه. دائم  قتیحق یسر هیکنه که با  یالنا، شهاب داره فرار م_

 داره دورتر

خودش بخواد تا  دی. بادهی. التماس، خواهش و اجبار هم جواب نمشهیم

 برگردد.



 

1652 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

او نشست  یسر تکان داد. محسن برخاست و به طرفش رفت. مقابل پا النا 

 وتا النا

 نگه داشت و آرام گفت: شیاعتراض کند او را سر جا خواست

 .دمیکنم النا. قول م داشیکنم پ یمن تالشمو م_

 ترک برندارد. نیاز ا شیکرد بغضش را مهارکند تا ب یسع النا

فراموش  شیساله پ هیکن بابا. من... من تو همون  داشیبخاطر مامان پ_

 کردم .

 بره. نکهیداد قبل از ا یم بار حرفامو گوش کیاگه براش مهم بود  چون

 و گفت: دیصورت اوکش یدست رو محسن

 بابا. ناراحت نباش. شهیدرست م یهمه چ_

 فقط سر تکان داد. محسن دوباره گفت: النا

 ...ای یایبرم. باهام م رونیب یواسه کار دیمن با_

 خوام استراحت کنم. یخسته م. م یلینه بابا. خ_

 .دیاو رابوس یبرخاست.خم شد و موها "خب یلیخ"با گفتن ِ  محسن
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 م،یگرد یبر م یخوام وقت یباال. حتما بخور . باشه؟ نم ارنیناهارتون م_ 

 مجبور

. اگه باز یکم الغر شد هیدوسه روز  نیبه مامانت جواب پس بدم. ا شم

 بخاطر

 ره. یمنو بذاره پشت در، کالهمون تو هم م شما

 اش کرده بود. یطنز چاشن یبه لحن پدر زد که کم یلبخند کمرنگ النا

 بهمون خوش گذشت. یکه کل گمیراحت بابا.م التیخ_

رفت. آرامشش  رونیکرد وب یلبخندش را وسعت داد. خداحافظ محسن

 را پشت

 ی.شهاب تکه دیکه داده بود ، دو یدر جا گذاشت و فقط دنبال قول همان

 گمشده

 امش همسر و فرزندانش کامل شود.تا آر شدیم دایپ دیبود که با یا ی

*** 

 یدوره اش کرده بود. نم یبی. درد عجدیتخت به پهلو دراز کش یرو

 یدانست برا
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قرمز  سیآخر ِ آن دفترچه را خواند که با روان نو یبار جمله  نیچندم 

 چشم یتو

 زد. یم

گمشده ! شهاب ِ  یایکرد آر یبرات معنا م هیسا دیخطوط روبا نیا"

 امروز...

 و عشق امروز من... هیسا یگذشته  کیکوچ قهرمان

 تره... ظیخطوط غل نیخورده، ازا هیکه سا یدل خون

. دیبرزخ راحت ش نیکم انصاف داشته باش ، فرصت بده. بذار باهم از ا هی

" 

 یداریزبانش، در ذهنش ، درخواب وب یبرزخ مدام رو یپرمعنا ی واژه

 شیها

داد ، آنقدر درد داشت که چهره اش  رونیب نهیکه از س ی. آهشدیم تکرار

 جمع

به در  یاش گذاشت و نشست. ضربه ا نهیس یقفسه  ی. دست روشد

 اتاق خورد و
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 کنارش یکوچک قهوه دستش بود. وقت ینیدر چهارچوب ظاهر شد. س آنا 

 خش گرفته گفت: ییهم گذاشت و با صدا یپلک رو نشست،شهاب

آنا. بهش بگو من برگشتم  ریخودت بگ یالنا رو با گوش لیموبا یشماره _

 رانیا

 .زایچ یلیتموم شدنِ  خ یبرا

او ثابت ماند. با سکوتش ، سر شهاب  شانیپر مرخین یدخترک رو نگاه

 و دیچرخ

آن  انیم یبیکرد. تناقض عج ریدخترک گ یبه بغض چشم ها نگاهش

 لبخند و

دست او گذاشت و آرام  یشدن ِ سکوت آنا دست رو یبود. با طوالن بغض

 گفت:

کار  نیشهاب. عاقالنه تر یگرفت متویخوشحالم که باالخره تصم_

 نجایبرگشتنه. ا

که باهم آشنا  شمیماه پ شیش نوی. اییجز تنها یکن ینم دایپ یچیه

 و از میشد
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آدم مث من که دور  هی یشیم تایبهت گفتم. نها دمیفهم سرگذشتت 

 خودشو با

. تو میدار یفرق اساس هیمختلف پر کرده. منتها  یها یومهمون دوستا

 چشم

 ندارم. شمیکیمن  یول یعشق دار ،یدار ،مادریدار ادیز انتظار

 حرف نگاهش کرد و آنا بغضش را پشت لبخندش پنهان کرد: یب شهاب

 یساعتم نم هیام واال  یزیآبرور هیما طیشرا نیواسه مادر بزرگمم با ا_

 موندم.

هستن که دلشون بخواد  ییبازم کسا یدیکه کش ییعذابا! باتمام ینیب یم

 یجا

 .ریاز دستشون نده. خودت با النا تماس بگ یکی یکیباشن. پس  تو

 نگاهش را گرفت و آرام گفت: شهاب

کردم  یکه شماره مو روشن م یماه شیتو اون ش یتونم آنا... حت ینم_

 و

 تونستم جوابشو بدم. ینم دمید یم اماشویپ



 

1657 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 . آنا آب دهانش را قورت داد و محتاطانهدیتب دارش کش ینشایبه پ دست 

 :دیپرس

 ؟ یبهش نارو زد_

کرد تا او پشت  بشیشهاب بسته شد و بلند شد. آنا با نگاه تعق یها چشم

 پنجره

که شرم و حسرت  یی. کف دستش را به قاب پنجره چسباند و با صدارفت

 و

 را باهم داشت ، آرامتر از حد معمول گفت: التهاب

 یکنم. به موقع صدا یم یبودم اما نه اونقدر که نفهمم چه غلط گیج_

 خدا تو

 نتونستم برگردم ونگاش کنم. یحت گهی... دیول دیچیپ سرم

 تخت گذاشت و بلند شد: یرا رو ینیس آنا

 شهاب. یدیکش یپا پس م دیافتاد تو نبا یهم م یاگه اتفاق یحت_

 آرام به قاب پنجره زد: یپنجه اش را جمع کرد و ضربه ا شهاب

 گذاشت من نامرد و توزرد شدم آنا. هیاون ما یهرچ_
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 :ستادیرفت و کنارش ا کینزد آنا 

 یتو درک م یخال یجا دنیدخترم شهاب. حس النا رو بعد از د هیمن _

 کنم.

و  ییدرد ِ مردن و ترس از رسوا نیکردن ب ریمثل گ یزیچ هی شهیم

 کردن. یزندگ

 هش کرد.آنا لبخند زد:و نگا دیشهاب چرخ سر

. یتونه اون حال ِ بد ِ دلشو خوب کنه خودت یکه م یتنها کس_

 هویکه  یهمونجور

ذاره دوست  یهم نم یدلخور ی،حتیکن رشیبرگرد . غافلگ هوی ،یرفت

 داشتنتو

 کنه. انکار

 را برداشت و با لبخند گفت: لشیموبا

 شهاب. گهیاستارتش از من، حرکتش با خودت د_

 و نگاهش کرد. آنا گفت: دیابرو درهم کش شهاب

 .مینیذارم. قرار شده بود همو بب یجا قرار م نیباهاش هم_
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 زد. شیبرا یکرد که آنا چشمک یهنوز نگاهش م شهاب 

 کنه ها. یوحشت م نتتیبب ینطوریکم به خودت برس شلخته. ا هیبرو _

 برگشت که شهاب دستش را گرفت: سپس

 .یریبرام بگ طیاز اون آژانس دوتا بل یتونیآنا ... م_

 :دیلبش کش یزبان رو آنا

 ؟یواسه ک_

 امشب... نیهم_

 .رمیگ یم _

 یزد. آنا رفت . دراتاق که بسته شد ، شهاب نگاه یلبخند کمرنگ شهاب

 یبه گوش

برداشت. به محض روشن کردن  زیم یانداخت وآن را از رو اش

 ،زنگیگوش

گرفت وجواب داد. تا تماس برقرار  یفسن لی ریام یشماره  دنی.بادخورد

 شد
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 ریشود.سکوتش ام ی. اجازه داد او خالدیرا شن لی ریام یفحش ها رگبار 

 را

 تر کرد: یحرص

 شکنم نفهم. یکه گردنتو م نمتیبب_

 آرام گفت: شهاب

 کم گوش بده. هی یحقمه ول_

 ؟ یهست یاول بگو کدوم قبرستون_

 شهر... ی هیحاش کیکوچ یالیو هیتو _

 اونجا. یکن یم یچه غلط_

 منتظر النام._

 نشان از بهتش بود. شهاب وقت را هدر نداد و گفت: لیریام مکث

 خوام. یپدرشو م یشماره _

 دونه که... ی؟ النا نم ییشهاب... کجا_

 پدرشو بده. یلطفا شماره _
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 گرفت و آرام گفت: ینفس لیریام 

 دستت. یروشن با منه.گوش یآقا_

آرام ِ محسن که  ی. باز سراغ پنجره رفت. صدادیکش یقینفس عم شهاب

 آمد

 گفت: آرام

 رانیبه ا دنیامشب و تا راه رس شهیمن با مادرم شد، م ییالنا باعث آشنا_

 بهم

 خوام با خودش برگردم. یم د؟یکن اعتماد

بعد دوباره  یزد. کم یشد. قلب ِ شهاب تندتندم یمحسن طوالن سکوت

 گفت:

 که توش خاطرات مادرمو مرور کردم، گم شده بودم. یخلوت نیمن به ا_

 ...یول ستمین قیال دیدونم شا یکه تموم شه. م ستین یزیالنا چ خواستن

 دیکه هست یی... آدرس جایاعتماد نکرد شهاب ول شهینم هیبه پسر سا_

 و به من

 .بده
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 فرستم. یم امیبراتون با پ_ 

شهاب  یدست ها انیم یکرد و گوش ینزد. فقط خداحافظ یحرف محسن

 ماند...

صبح بود.  ریبود و هنوز فکرش درگ رهیجاده خ ی هیحوصله به حاش یب

 یکم

محسن  قی. اگر تشوحنبودیشده بود اما هنوز حالش مناسب تفر آرامتر

 یبرا

 داد در کمال ادب و احترام یم حیگردش دخترانه نبود ؛ ترج کیبه  رفتن

آن  نکهیاو و ا شتریشناختن ب یکنجکاو گرید یرا رد کند. از سو دعوتش

 شب

 ییرفتارش دقت داشت و بعد از آن آوردن اسم آشنا یرو یدرمهمان

 مشترک ،

 نکهیا ی. محسن به بهانه دیایب شیبرخالف حوصله پ یکرد کم بشیترغ

 راه او را
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. ندیخواست شهاب را بب یو تنها نرود همراهش شد اما در اصل م بشناسد 

 یزیچ

توقف کرد و النا  نی. ماشدیقبل از آمدن با او مطرح کرد و نه هم نشن که

 با تشکر

 یم یماند و فقط گفت وقت نیشد. محسن داخل ماش ادهیپ یمختصر

 خواهد

گفت و سر چرخاند. بالفاصله  ی. النا چشمردیبا خودش تماس بگ برگردد

 آنا را

برد و جلو  زد و دستش را باال یدست تکان داد. لبخند شیکه برا دید

 رفت. با

 یکرد. آنا با لبخند یعذر خواه رشیبه او دستش را فشرد و از تاخ دنیرس

 که

 از چهره اش بود ، گفت: نفکیال یجزئ انگار

 میبرس یحیتفر قیقا هیهم معطل نشدم. فقط دوست داشتم به  یلیخ_

 که خب
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 .نشد 

 اسکله انداخت و گفت: یبه محوطه  ینگاه النا

 کنه. یحال آدمو خوب م یکم هیآزاد  ی. هوامیقدم بزن نجایهم_

اش  یحوصلگ یبه ب یالنا پ دنیگفت.کنارش راه افتاد. با د " یاوهوم" آنا

 برد.

 شیگرفت و موها ی. نفسرفتهیمشخص بود که با اکراه دعوتش را پذ کامل

 را

 گوش داد: پشت

 ؟یحوصله ا یچرا ظاهرا ب_

 زد: ینگاهش کرد و لبخند کمرنگ النا

 یبرا یخب کنجکاو یگردش ول یراغب نبودم برا یلیخ راستش_

 شناختن

 کرد. میتو و البته اصرار بابام راض شتریب

 کرد: کیرا به هم نزد شیابرو ها آنا

 .ومدهیبرخالف حس من به تو؛ تو ازمن خوشت ن یعنی_
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 گفت: عیابرو باال داد و سر النا 

مساله  هیتش فکر نکن. راس ینطوریآناجان؟ اصال ا هیچه برداشت نیا_

 یخانوادگ

 حوصله بودم. یب نیمشغول کرده.واسه ا فکرمو

 د؟یبخاطرش اومد یکه گفت یهمون مساله ا_

 :دیسر تکان داد.آنا لب به دندان گرفت و محتاطانه پرس النا

 النا؟ یعشق ای هیخانوداگ_

 مکث کرد . به دخترک کنجکاو نگاه کرد و گفت: یلحظه ا النا

. مجبور رانیا ادیتونست ب یمادرم اومدم. بخاطر شغلش نم دنید یبرا_

 شدم.

 کنه. یم تتیاوه. پس فاصله داره اذ_

 نداشت. یهم برام فرق یلیکه خ دمشیبعد از پونزده سال د_

 با تعجب گفت: آنا

 ؟یپونزده سال؟ چطور طاقت آورد_
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 یبهش نداشتم وقت یازینفر بهتر جاشو برام پر کرد. ن هی نکهیبخاطر ا_ 

 شونیا

 داد . حیبه من و برادرم ترج آرزوهاشو

باشه. آدم مشتاق  یا یخوب ودوست داشتن یلیزن خ تینامادر دیبا_

 شهیم

 .ندشیبب

 و به او نگاه کرد: دیابرو درهم کش النا

 ؟ یشناس یتومگه ما رو م_

بزرگ را چطور داد.  یسوت نیا دیرا جمع کرد. نفهم شیدست و پا آنا

 لبخند زد

 :وگفت

مادرتو پر کرده،حدس زدم  یآدم بهتر جا هی یخب. آخه گفت نه_

 باشه. تینامادر

 کیاو.  یبچگانه  هیخوشش آمد، نه از توج ینامادر ینه از واژه  النا

 نیا یزیچ



 

1667 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

درموردش  یدختر اطالعات نیکرد. ا یبود. اشتباه نم ادیکم وز وسط 

 داشت.

 که آنا متوقف شد و با لبخند گفت: ستادیا ریدرمس

 که ... میکافه کوچولو و خوشگل هست. بر هیجلوتر _

 حرف ِ او گفت: انیم النا

 ،درسته؟یشناس یم داریدوتا د نیاز ا شتریب یلیشما منو خ_

 نگاهش کرد. سپس آرام گفت: یکم آنا

 حد. نینه تاا یول یهست یباهوش یلیبودم دختر خ دهیشن_

 با اخم گفت: النا

 ست؟ی، ارسالن ن یاریمشترک که معراج اجازه نداد اسمشو ب یاون آشنا_

 :دیآنا باال پر یابرو

 هست؟ یارسالن... ک_

 دستش جابه جا کرد: انیرا م فشیداد و ک رونیاش را ب ینفس عصب النا
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 نیبهتره راهمو جدا کنم آنا خانم واال ممکنه رفتارم درشان شما نباشه. ا_ 

 یباز

 یباز نقدری، بگو النا ا یاومد یشده. از طرف هرکس یمن تکرار یبرا ها

 خورده

 است. هیاحمق فرض کردنش از حماقت بق گهید که

 گفت: یفور آنا

 ! چند لحظه گوش بده.یالنا.. چه عجول یوا_

 انه؟یجر نیپشت ا یبگو ک_

 کس. چیباور کن ه_

 گفت: تیبا جد النا

 باهات ییاز آشنابرگردم هتل و استراحت کنم.  دمیم حیخسته م . ترج_

 شدم. خوشحال

زد اما اعتنا  شیکه آمد بازگشت. آنا چندبار صدا یاز همان راه سپس

 ینکرد.حت
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 یاست.حس خوب دهینقشه چ شیبرا یخواست بشنود چه کس ینم گزید 

 نیبه ا

همان  یشهر نداشت. دلش فقط هوا نیا یبغ کرده  یو هوا یزییپا عصر

 آسمان

. دندیکش یطاقش نفس م ریز شیرا داشت که همه بهانه ها یگرفته ا دود

 ایدور 

 بودنشان مهم نبود. کینزد

حرکت  نیماش نکهینشست و نام هتل را گفت اما قبل از ا یتاکس داخل

 کند، در

شد . ِ نگاه متعجب النا و معترض راننده برگشت اما انگار تمام آن  باز

 حومه و آدم

آشنا ماند و جرقه  یچهره  کیاز  یفرو رفت و قاب یظیدر مه غل شیها

 ی

زمان ممکن ، او را به قعر التهابشان  نیکه در عرض کوتاهتر یخاطرات

 .دیکش
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زمان را  یو درشت خاکستر زیر ریکوتاه شد اما تصاو ی هیچند ثان دیشا 

 شیبرا

 یجوابگو یا نهیس چیه گریبه تنگ آمد. د شیمعنا کرد. نفس ها یب

 یتپش ها

 ناباور و به تکاپو افتاده اش نبود. بقل

شکست.  ینامعلوم یاتصال نگاهشان را دربعد زمان ریزدن شهاب زنج پلک

 النا

به  نیزم یشود و با جاذبه  یبه فضا پرت م یکه ناگهان یکس هیشب

 سرعت نور باز

شهاب " اطرافش برگشت و فقط توانست به زحمت نام ِیایگردد، به دن یم

 را "

 کند. زمزمه

او بردارد ، احساسات شعله  یآنکه چشم از نگاه مات زده  یب شهاب

 اش دهیکش
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دهد. با  حیاو توض یرا برا زیتا همه چ افتی یم یفرصت دیعقب زد. با را 

 شیپ

 را گرفت و آرام گفت: شی، بند نگاه النا از چهره اش باز شد. بازو رقتنش

 کنم. یخوام النا. خواهش م ی مهلت کوتاه م ِهی_

 شیپ یاورا کم یتکان خورد. شهاب سر خم کرد و بازو اریاخت یالنا ب سر

 دیکش

شد، شهاب  ادهیپ یبگذارد. وقت نیزم یرا رو شیبخورد و پا یالنا تلنگر تا

 عذر

که آنا را چند قدم آن  دی از راننده کرد و سمت او چرخ ِیمختصر یخواه

 طرف تر

بر فرق سرش خورد.آنا  یاز هم باز شد. انگار پتک محکم شی. ابروهادید

 شیپ

 و گفت: آمد

 !یخواستم بهت بگم اما خب فرصت نداد یببخش النا. م_
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اتفاقات  نیا انیبود . م جیآن دو، رفت و آمد. هنوز گ انیالنا چندبار م نگاه 

 و

گرفته بود. به شهاب نگاه کرد که او  جهی، سرگ بهیغر یشدن ها ریغافلگ

 گفت:

... نتونستم خودم تماس یعنیمن گفتم آنا باهات قرار بذاره النا. نشد _

 . رمیبگ

 یجیاو رها شد . تمام آن بهت وگ یاز پنجه  شیعقب رفت. بازو یقدم النا

 یجا

خواست  یدلش نم گریرحم داده بود. د یو ب نیسنگ یرا به بغض خود

 نگاهش به

زد که حتما  یممعراج در گوشش زنگ  ی آنا برگردد. حرف ها ِسمت

 سر ِ شهاب

 ی. نفسش بند آمد وقتردیگ ینم یاست و آسوده خاطراست که سراغ گرم

 نیا

 . با سکوت او شهاب دوباره گفت:دیرا د تیمیصم همه
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شده  یبدم که چ حیمن برات توض دیبا یعنیم،یباهم حرف بزن دیالنا... با_ 

. 

او برگشت.  یجمع شد.چشمش به سمت دست ها یالنا کم ی چهره

 کیدنبال 

 شاهرگ شهیهم یجا برا نیگشت تا هم یتعهد م یحلقه  هیشب ینشان

 فشیبود. ک یاو مثل دلش خال یدست ها یرا ببرد و برود ول احساسش

 انیرا م

ساله کار  کیتالشش رابه کار بست تا آن بغض  یفشرد . همه  دستانش

 دستش

 وگفت: دیلبش کش ی. زبان روندهد

که قبل از  یدیرس جهینت نیهمه مدت به ا نیبعد از اخوبه. الاقل _

 رفتنت حداقل

 .یبدهکار بود حویتوض هی

 جلو رفت و گفت: شهاب

 ...یول زمیعز یحق دار_
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 گفت: یبه بغض ودلخور ختهیآم یحرف او سر بلند کرد وبا لحن انیم النا 

رفتار بچگانه تو  نیا لیدل خوادیدلم م یول یخوام حقو به من بد ینم_

 بدونم.

که  ؟یثابت کن ویکه چ یو رفت یو رها کرد یساله همه چ هی شهاب

 قدرت کنار

همه اما واگر بهتر از گوش  نیا نیب یزندگ یعنی ؟یندار قتویبا حق اومدن

 کردن

 مادرت بود؟ بعد... یزندگ یها قتیحق به

 دودستش را باال گرفت: شهاب

تالشمو کنم که  خوامیکنم . فقط م تهیتوج نمتیبب ومدمیگوش بده. ن_

 شتریب

 بدهکارت نمونم. نیازا

بود که درست وسط قفسه  یزهر دار ری ان حرف او ت ِیحس کرد م النا

 اش نهیس ی
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زد  یپر درد ی. پوزخندنیرفت. شهاب فقط عذاب وجدان داشت. هم فرو 

 و گفت:

که بخاطرش خودتو آزار  یبه من ندار یا یبده چیراحت باشه.ه التیخ_

 . یبد

 را رها کرد و گفت: نشینفس سنگ شهاب

 .ستین یمناسب یجا ابونی. وسط خمیالنا جان... فرصت بده صحبت کن_

و  هیگر یزد و بو یآب دهانش را قورت داد. بغضش داشت باال م النا

 شکستن در

 یحالش را به هم م نیبود. مقابل او ضعف داشت و هم دهیچیاش پ نهیس

 زد.

باز  شیاشک ها یراه رابرا شیپلک زد تا مات ماندن چشم ها چندبار

 نکند. سر

 داد و گفت: تکان

که بشه روش  شهیم دایپ یخال مکتین هیباشه. چندمتر اون طرف تر _

 نشست.
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که با آنا رفته بود راه افتاد.  یریآنکه نگاهش کند درهمان مس یب سپس 

 یرو

به روبرو دوخت. شهاب خواست کنار آب نشست و چشم  مکتین نیاول

 برود که

دستش را گرفت. شهاب برگشت و نگاهش کرد. کال حضور او را  آنا

 فراموش

 گفت: یبود. با شرمندگ کرده

 ببخش آنا. حواسمکال پرت شده._

 .یبد حیخواد توض یمعلومه. نم_

 نگاهش را سمت ِ  ریبرگشتن نگاه النا ، آنا دست شهاب را رها کرد و مس با

 :دیکش شهاب

 حیبهش توض نویانگار براش سوتفاهم شد درمورد ما. اول از همه هم_

 بده.

. نگاهش به روبرو دیازاو ند ییسر چرخاند وبه النا نگاه کرد . اعتنا شهاب

 بود .
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 و آرام گفت: دیکش یقیعم نفس 

 کنم. یسخته اما درستش م_

 لبخند زد و سرخم کرد: آنا

 .رمی. من فعال میتون یحتما م_

فقط تشکر کرد. قبل از رفتن آنا به سمت النا رفت و نم زدن چشم  بشها

 یها

 سمتش خم شد: یو کم ستادیالنا ا یاز نگاهش دور ماند. روبرو دخترک

 النا، با پدرت تماس گرفتم و... میمن حرف بزن ی مخونهیبر_

 گفت: یالنا باال آمد و حرف شهاب قطع شد. النا با ناباور سر

 ؟یدیبابامو د_

زد و نگاهش از سر  یعصب یکرد. النا پوزخند دییچشم بست و تا شهاب

 یآشفتگ

 .دیحرص به اطراف چرخ و

 .ادیز یلی. خشهیداره جالب م یلیخ_
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 .شهاب گفت: 

 .میکنه . بلند شو بر یم ینگر یندم ذهنت منف حیتا برات توض_

 گفت: زیباحرص نگاهش کرد و ت النا

داشته باشه بخوام بهت اعتماد کنم و دوباره پا تو  یلیکنم دل یفکر نم_

 خونه ت

آرام  یدائم قرصا یقراری. ِ اگر هم االن نشستم بخاطر مادرته که از ببذارم

 بخش

 بره. یخوره و بازم خوابش نم یم

 یفرصت را هم ازدست م نیهم دیشهاب به درد آمد. کوتاه آمد . نبا قلب

 داد.

نشست.دستش  مکتین یفاصله از او رو نیپر بود. باکمتر یلیالنا خ دل

 را پشت

 گذاشت و فاصله اش را ا او کمتر کرد. مکتین

دونم بد کردم اما  یالنا. م ستیمن مقابل تو موضوع االن ن یشرمندگ_

 باور کن
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 دست ِ من نبود. زایچ یسر هی 

رحم  یکرد ب مجبورتیاشتباهت که دست خودت بود. ک ماتیتصم_

 و یباش

 ؟یبزن دنیو ند دنیبه نشن خودتو

 . کم بود؟دمیکه کش یعمر عذاب هی_

 سر چرخاند و نگاهش کرد: النا

 ینبود قتیخودت دنبال درک حق دمیرس جهینت نیبه ا ینه! نبود ول_

 یونخواست

حکم  دیبا یکه باخودت برد یبوده واال اون دفتر یفاجعه چ یبدون که

 از یلیخ

 مالیحق همه رو پا دیبا یدیکرد. چون عذاب کش یصادر م اتویرحم یب

 یم

 ؟یکرد یم تویزندگ نجایدغدغه ا یو راحت وب یکرد

 شد و گفت: رهیاو خ یبه چشم ها شهاب

 خوندم. شیاون دفترو تازه سه روز پ_
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 یپشت یمات ماند. شهاب دستش را از پشت او برداشت .آرنجش را رو النا 

 :دیخود کش انیاش را م یشانیگذاشت و انگشتانش پوست پ یصندل

تونستم برم سراغش تا  یواقعا نم یول یحق دار یبهم بد یهر نسبت_

 چند روز

 که بابات اومد سراغم. شیپ

 برد و با بغض نگاهش کرد: شیپ یسرش را کم النا

که تو  یکن یدرک م دن؟یکش یچه عذاب هیساله بق هی یدون یشهاب م_

 چه

؟ شهاب  یاحساس دار ؟یاصال دل دار ؟تویرها کرد ویهمه چ یتیموقع

 تو... تو

 قتیو خوندن حق دنیبدون شن یدیهمه عذاب کش نیا یکن یادعا م که

 هیمثل ارس وسا یاز پسر زن ومرد یرحم یهمه ب نیا ؟یو رفت یگذاشت

 .دهیبع

 . شهاب تو...هینکردن باور

 بسته گفت: یبا چشمها شهاب
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 نداد النا. ادیو درک کردنو بهم  گرانیحق دادن به د یکس_ 

دادن؟مگه خودت دل  یم ادتی دیتو ذات بشره.مگه با حق دادن_

 ؟ینداشت

 ؟ینداشت منطق

 گفت: یکمآورد و عصب شهاب

، نه .نداشتم.  دمیپدرو ومادرم حرف شن انتیعمر توگوشم از خ هی یوقت_

 شبه هی

شد. زده  یلبخند جبران کرد. به خدا نم هیبا ویشد اون همه بدبخت ینم

 بود به

 که... دی. خودت دسرم

 کرد. مکث

 ریکرد. دلش ز ریاوگ ینم زده  یشهاب باال آمد ونگاهش به چشم ها سر

 و رو

 برد که همزمان با پس رفتن صورت النا،دستش هم  ِشی. دستش را پشد

 مقابل
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 باال آمد. شهاب با خواهش نگاهش کرد: او 

شب چشامو ازاون شب راحت نبستم النا. داشتم وسط جهنم دست  هی_

 یو پا م

 یعنیآلوده شدم و داشتم توروهم...  یبه همه چ یجیشدت گ. از زدم

 نتونستم

 ...که

 چشم بست: النا

 هم که بوده فراموش کن . ی. هرچستیمن وتو ن نیب یچیه گهید_

 النا... من روم نشد برگردم چون ..._

 ینم یلیچون دل ستین یشدن هیمن توج یهست برا یبهونه ات هرچ_

 نمیب

 اما... میاشتباه دوباره صحبت کن هی درمورد

 ملتهب او نگاه کرد و گفت: یچهره  به

رفتنت بچگونه باشه اصال به برگشتن  یاومدنت اندازه  لیاگه قراره دل_

 فکر هم
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که ازش  یتیمعصوم یعمر برا هینداره بخواد  یازی.چون مادرت ننکن 

 غارت

بهتره تا از حفظ حرمت  یلیبده. دلتنگت بمونه،خ حیتوض کردن،دائم

 و شیمادر

 تو دلسرد شه. احساس

و خواست دستش را پس بزند.  دیدست او را گرفت. النا لب گز شهاب

 ینم

و پشت  دیچشمش چک یضعف نشان دهد اما اشک از گوشه  خواست

 دست او

 . شهاب با خواهش صورت او رابلندکرد:افتاد

 همه نیخواستم که بتونم ا یالنا. فقط زمان م ستمیبد ن نقدریمن ا_

 کنم. یحل کنم. اشتباه کردم.قبول دارم .جبران م اتفاقوتوخودم

صورتش سر خورد. شهاب  یرو یگرید ینگاهش کرد و باز قطره  النا

 پشت

 وسر تکان داد: دیاو کش صورتیرا رو انگشتش
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 مث من ... ینگو که بخاطر احمق_ 

 و نگهش داشت: دیحرف او برخاست. شهاب مچش را کش انیم النا

 گرفتم. طیالنا. باشه؟ من بل میامشب باهم برگرد_

 مرتعش گفت: ییبدون آنکه نگاهش کند با صدا النا

 دمیترس یبن بست بزرگ جلو راهم دراومده ازهمه چ هیراه  ونیاز بس م_

و هرموقع  یفقط خودت حق دار یبار شکستم. فکر کرد نی. اشهاب

 میتصم

 شه؟یدرست م یچ ،همهیو اراده کن یریبگ

 وگفت: ستادیاوا یروبرو شهاب

دلم خوشه به همون قطره اشکات.  یول ستمیهمه محبت ن نیا قینه! ال_

 مگه

گرفته  ادیگذشت رو  دی.پس با یدست مادر من بزرگ شد ریز یگینم

 .یباش

 ...یکه سخته ول هرچند

 کرد. صورت او را بلندکرد وگفت: مکث
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مقابل  ی وونهینخواه. منطق سر آدم د یکه عاشقته حرف منطق یاز کس_ 

 .شهینم

. نذار ریتو دستمو بگ نباریخوردم و بلند شدم. اما ا نیهمه سال زم نیا

 برگردم

 اولم. یسرجا

 پاره کن شهاب. طاتویبل یاگه قراره به خاطر من برگرد_

 سر جلو برد: شهاب

 النا ... فرصت بده جبران کنم._

 نگاهش کرد و سرتکان داد: النا

برگشتنت باشم. چون  لیدل دی، من نبا یکرده باش دایاگه خودتو پ_

 گذشته ت

 به من نداره . یربط

پلکش  ریاو دودو زد. النا دست ز سیخ یشهاب در چشم ها یها چشم

 و دیکش

 :گفت
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بهت اعتماد ندارم . تومحکم  گهید یول ستمیمنکر دوست داشتنت ن_ 

 باش .

 .یکه آروم ش یریبگ یمیتصم یتون یکن. حتما م تیریمد تویزندگ

 گفت: یبا ناباور شهاب

 همه سخت گرفتنت ... نیا_

. من مقابل تو بارها با احساس قتهیشهاب. حق ستیسخت گرفتن ن_

 میتصم

 تونم . ینم گهید یول گرفتم

 خفه گفت: ییبا صدا شهاب

 ؟یکن یتالف یخوا یم_

 یول شمیکنه. من برگردم آروم نم ینم ینه! آدم خودش با دلش تالف_

 اضطراب ِ 

واسه تو بهتره.  ینجوریکنه. حداقل ا یبا تو هم آرامشو حرومم م بودن

 اگه

 اسم من! یبهونه  ،نهیگردی، به خواست خودت برم یبرگرد یخوایم
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 زد: یتلخ لبخند 

 یبرنامه داره، حضورت کنار منم خال یبرات کل ای، بدون آر یاگه برگشت_

 از لطف

 .ستین

 ،نه؟یخواهرم باش یکه تو جا شهیم یقشنگ ی ندهیآ_

 آخرش را زد : یدست وپا النا

 ساختش. دینکرده. چون با ینیب شیپ یرو کس ندهیآ_

پس رفت و  یشهاب باز شد. النا آب دهانش را قورت داد. قدم یابروها

 گفت:

 یبرا یتا بتون یچشم به راهته شهاب. گذشته رو حل کن یلیمادرت خ_

 ت ندهیآ

 . خودت تالش کن.زنباشیدنبال دست آو. یریبگ میتصم درست

روبه جلو و  ییکرد که النا پشت کرد و با گام ها یهنوز نگاهش م شهاب

 تند دور
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و التماس کرد که امشب  دیترک شیها دنیدو انیکه بغض او م دی. ندشد 

 داخل

 ینیدلهره آور و غمگ یزیی. غروب پاندیسرنوشت ساز بنش یمایهواپ آن

 بود. نم

 ان را بدتر کرد...هم حالش باران

****** 

کوچکش را داخل باکس باال  ینگاه کرد. ساک دست یصندل یشماره  به

 گذاشت

داد و  هینشست. سرش را به عقب تک یصندل یتوجه به اطراف رو یب و

 پلک

النا  یآمدن از ابتدا اشتباه بود. به حرفها نیهم گذاشت. ا یرا رو شیها

 فکر

راه از ابتدا با  نیماند . ا یاز پرواز جا م .آنقدر که اگر تذکر آنا نبودکرد

 لیتعج
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قدر  نیا یزمان چیداد ه یکرد و گوش م یتامل م یآمد. اگر کم اشتباه 

 شانیپر

 ییاز همانجا دیگذاشت. با شیپلک ها یوانگشت رو دیکش یشد. آه ینم

 شروع

 ساخت. یاز نو م دیکرد. با یکرد که تمام شده بود وبعد به النا فکر م یم

کنارش نشست. اعتنا نکرد. حوصله هم نداشت تا  یکرد کس احساس

 بخواهد با

به آسمان  دنیخواست تا رس یهم کالم شود. فقط دلش م همسفرش

 تهران،

 یآرامتر م یکم ینطوریا دیرا ببند و آنجا باز کند. شا شیچشمها

 شد.آماده تر

 شد. یم

را باز  شیها فوت کرد.هنوز چشم رونیپرواز بلند شد. نفسش را ب یوقت

 نکرده

 یآرام یکنار گونه اش خورد و همزمان صدا یکه حس کرد نفس گرم بود
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 :دیراشن 

 محترم. یآقا دیرو اشتباه نشست یها صندل طیبا توجه به بل_

براق  یزده اش در چشم ها رتیمکث باز شد و نگاه ح یب شیها چشم

 النا

دچار توهم شده  دی. شاندیب ینتوانست تصور کند خواب نم یو حت جاماند

 بود.

تر برد. با همان لحن  کیخم کرد وصورتش را نزد یسرش را کم النا

 طنتیپرش

 زمزمه کرد: گذشته

 نم؟یسرجام بش تونمیمن م ایکنن  یدگیرس نیبگم مسوول_

 خش برداشته اش عوض شد: یچهره و نگاه شهاب همزمان با صدا حالت

 جاست. هیهمسفر من فقط  یجا_

 دخترک را پر کرد: یاش زد و با تب نگاهش، چشمها نهیس یرو

 .شهییو دلم هوا هیهم جاش خال ی. که حسابنجایهم_
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 یرفت و دست شهاب دور شانه اش حلقه شد. سر او که رو شیپ النا 

 اش نهیس

 گوشش گفت: ریگرفت ، ز جا

 ؟یزجر داد نقدریمنو ا ،چرایایب یخواستیرحم، توکه م یب_

 گرفت و آرام گفت: یرابه باز او ی قهیالنا  انگشتان

 دوست داشتم. حقت بود._

 عذاب دادنم؟_

 گفت: شیبه چشم ها رهیباال گرفت و خ یسرش را کم النا

 نه. دوست داشتن خودت..._

خورد  یکور یو تن شهاب با هم گرم شد. بندنگاهشان چنان گره  قلب

 که پاره

او  یلبها یشهاب رو یبرابر شد. چشم ها کخواهشی دنیبا لغز شدنش

 ثابت

رفت.هنوز فاصله تمام  شیو پ دیاو کش فیظر ی. دست به چانه ماند

 نشده بودکه
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 :دندیراشن یواضح غرولند 

 .تهی. انگار نه انگار وسط جمعنیجوونا گندشو دراوردن. بب نیا_

آرامتر وجوان  یمتعجب شهاب و النا درهم ثابت ماند و همزمان صدا نگاه

 یتر

 :دندیراشن

 آقاجون. یدار کاریبابا. به مردم چ یا_

 اون فرنگ خراب  ِگمیم یرو خوردن.شرفو پس دادن. حاال ه ای.حیچیه_

 شده

 توهم. رهی.فردا اونام جلو ما کله هاشون مستیبچه هات ن یجا

اش را آرام کند. النا وشهاب که تازه  یداشت پدر شاک یجوان تر سع مرد

 متوجه

مرتبه  کیمجاور است ،  یها یصندل و غرولندها از ستیچ انیجر شدند

 از آن

 ری. شهاب صاف نشست و از زدندیتب دار فاصله گرفتند و باهم خند حال

 چشم
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 نگاه کرد وگفت: رمردیپ به 

 هم هستن. یاخ اخ...چه عصب_

 :دیخند یبه النا نگاه کرد که هنوز م سپس

 خبر نداره هربار کوفتمون شده. گهید_

به  ی. سرشهاب کمدیاو جدا کرد و آرام خند ینگاهش را از چشم ها النا

 سمتش

 شد: خم

مطمئنم  نوی. اادی. از لب چشمه بردن خوشت مشهیبخند. نوبت منم م_

... 

 :دیاو کش یگونه  ینگاهش کرد و شهاب انگشتش را رو النا

 ینگاه یوحش یافسونگر نیبد

 یگناه یبر چهره رنگ ب مزن

 بخش یتو شراب زندگ یشراب

 ...ینخواه یخواهنوشمت  یم یشب



 

1694 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 سرش را خم کرد و گفت: النا 

 .دییکنه بفرما یاگه اقائه دعوات نم_

 او را دوست داشت. طنتیشهاب برق زد و خنده اش گرفت. ش یها چشم

 دندونمه.حواست باشه النا. ریز یکوفتم شده ول نکهیمزه ات باا_

 .دیخند النا

 حواستو پرت کنم؟ یخب دوست دار_

 بکن. تویآره. سع_

 مکث گفت: یبا کم النا

نجات ما شد؟ اصال گذشته  یچطور فرشته  هیسا یبدون یدوست ندار_

 یما چ ی

 بوده؟

او  یبود که دست ها یشهاب محو شد. کنارلبخند دخترک بغض لبخند

 .دیرا طلب

بدون نقطه  دیقصه شا نیشانه اش گذاشت و چشم بست. ا یسر رو النا

 اتصال ی
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 ازگذشته تا به امروز ناقص بود... آنها 

 رنیسال م هیکنن، با اصرار مامانم بعد از  یاز دواج م یبابا ومامانم وقت_

 آلمان .

بابامم بد نبود. از  یخانوادگ یکرد. وضع مال یم یاونجا زندگ مییدا

 که ییاونجا

 یکه م کیمخالفت کوچ هیمامانمو دوست داشته، بعد از  یافراط بابامم

 ، نهیب

 یکنه. همه مخالف بودن ول ی، قبول م شهیاش داره متشنج م یندگز

 باالخره

رفتن، مادرم منو باردار بوده. من اونجا متولد شدم. به گفته  ی. وقترنیم

 ییها

بوده اما  ییایرو یلیخ شونیسال زندگ هیاولش تا  دمیواون شن نیاز ا که

 یوقت

کار  یکنه که برا یگذره، مامانم اصرار م یمدت م هیو  امیم ایبه دن من

 بره. بابام
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 هیوارد  مییو مامانم کنار دا رنیگ یمن پرستار م یکنه. برا ینم مخالفت 

 شرکت

 یعنیوکنترل بابا،  تیحما یگذره که با باز شدن حلقه  ینم یلی. خشهیم

 یوقت

از  یکیبا  میکه مر رسهیمن فقط دوسالم بود، خبر به گوش بابام م که

 یرایمد

 یهرچ یوقت ثابت نشد ول چیه گنیکرده. البته م دایپ ارتباط  شرکتشون

 بود ،

از مسائل  یلیو ... خ شهیشه. بابام مستبد م نیخونه نش میمر شهیم باعث

 گهید

دور از چشم بابا، سقط  میبار مر هی یکنه. حت یجهنم م شونویزندگ که

 نیجن

 نشونینمونده ب یفهمه عمق فاجعه بوده. اتفاق یبابام م یوقت گهی. دکنهیم

توخونه  میکردن مر ی، زندان یکیزی، برخورد ف یحرمت یباشه. ب فتادهین

 و ...
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 و آرام گفت: دیصورتش کش یمکث کرد. شهاب دست رو یا لحظه 

 یالنا. اصال لزوم یحرف بزن تیاز مسائل خانوادگ نقدریا ستیالزم ن_

 نداره من

 بدونم. یزیچ

 غمزده گفت: یینگاهش کرد و با صدا النا

ما شد و  یوارد زندگ یبوده. ِک یک هیبهت ثابت شه که سا خوامینه!م_

 چطور بعد

از هم  یخانواده  یکه خودش از سر گذروند ، ناج یبتیاون همه مص از

 دهیپاش

 ما شد. ی

 گرفت و ادامه داد: شیدست ها انینگاهش کرد و النا دست اورام شهاب

جنگ ازش  دونیم هید از چهارسال که تو ذهن من فقط باالخره بع_

 ادمه،ی

اوج گرفته بوده. دائم تو فکر فرار و  میمر یای. ناسازگاررانیا میبرگشت

 طالق بود.
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وقت منو  چیدختر چهار ساله داره. اصال ه هی رهیدر نظر بگ نکهیا بدون 

 دید ینم

کم  هیاول یکم از تنش ها هیبرگشت.  ممییمدت که گذشت دا هی. انگار

 شد. تو

 یاز آشناهامون واسه پرستار یکی یبا معرف هیبحبوحه بود که سا نیهم

 من

غم بزرگ تو رفتارش بود.من  هی شهیبود. اما هم ی. زن آروم و مهربوناومد

 بچه

بار به مامانم گفت قدر  هی ادمهیآوردم اما  یو درست سر در نم بودم

 شویزندگ

 ذاشتیبود که نم یآدم هیپرستارا واسه من  ی. اولش مثل همه بدونه

 مامان

کارامو بکنه و باهام دوست باشه. ناسازگار بودم.پرخاشگر بودم اما  خودم

 با
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بار  هیخواست بره.  یشبا هم دلم نم گهیچنان رامم کرد که د محبتش 

 که حاضر

 دشنهایپ هیاز بابام خواستم نذاره بره. همون شد که بابام با  هیبره با گر شد

 باالتر

موند و رسما شد ربات کارگر  هیبهتر متقاعدش کرد که بمونه. سا طیشرا و

 خونه

 ی، دوباره آزادتر شده بود. م ایما. مامان بخاطر باردار شدنش سر آر ی

 رفت و

که  ییداد. چندماه گذشت . از اونجا یم یو دورهم یاومد..مهمون یم

 شهیهم

 بار مامان  ِنیا دیبابام فهم یما آرامش قبل از طوفان بود، وقت یزندگ

 دنبال

کنه،  یو نم شیمراعات باردار یرفته و حت یا گهید یها یگذرون خوش

 یکشه، جنگ شروع شد. عاقبتم با برخورد یم گاریوس خورهیمنوشیدنی 

 به نشونیکه ب
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اومد . بابام  ایزودتر از موعد دن ایشد.آر مارستانیب یاومد، مامان راه وجود 

 رفت

 ادمهیبغلش نکرد.  باری یکه مادرش حت ییایو آر هیموندم و سا. من زندان

خوند تا  ییکرد. براش الال هیگر ایتاصبح راه رفت. با آر هیکه سا ییشبا

 آروم شه.

گفت داداشت  یذاشت رو پام و م یرو تو پتو م ای آروم کردن من ، آر ِیبرا

 هی

. ستیتنها ن. باهاش دوست باش تا بدونه ستیعروسک ن ه،یواقع دوست

 یتنها

وسط خونه  یشهاب. دوتا بچه که هم پدر داشتن و هم مادر ول میبود تنها

 ی

قاب عکس سالم ازشون نداشتن. اونقدر اوضاع  هی یولوکسشون حت بزرگ

 بد

بار عمه م اومد مارو  هیگرفت. فقط  یاز مانم یکس سراغ چیکه ه بود

 ببره که
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. عمه ام شنیم تیرن. اونجا اذاجازه نداد.گفت بچه ها بامن انس دا هیسا 

 هم که

که ببرتش  کردیرو آماده م ای، آر هیسا ادمهیداشت ، رفت.  یزندگ خودش

 حمام .

. منم با میریجشن بگ ییسه تا دیروز تولدشه و با نیگفت چهلم یم

 خودشون

 حموم. برد

 :دیکش یالنا آمدوآه پرحسرت یلبها یرو یکمرنگ لبخند

. گذاشت بهش کمک کردمیشست و من با ذوق نگاش م یرو م ایآر_

 یکنم. صدا

 دیفهم یرو دوست داشت . انگار واقعا م هیسا یاومد. محبتا یدر نم ایآر

 یتو

نجات ماست تا  یفرشته  هی، سا یکس یوب ییو تنها بتیهمه مص اون

 اون وسط
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 دمیسرفه م گرفت. فهم گاریس یمن از بو رونیب میاومد ی. وقتمینش له 

 بابام

فقط بابام  دمید یتو سالن ول دمییحموم دو ی. با همون حوله برگشته

 .ستین

نوشتن. قبل از  یم ویکاغذ هیهم هستن. مامانمم بود.  گهینفر د دوسه

 بابام نکهیا

منو برد تو اتاق و لباسامو تنم کرد. مرتبم کرد و منو  هیسا نهیبب منو

 فرستاد تو

 ال باطل بود. مامان در  ِ یکنن اما خ یم یدارن آشت می. فکر کردسالن

 گرفتن یازا

. نهیبود مارو بب ومدهیبده. ن تیشده بود رضا یش و طالق راض هیمهر

 اومده بود

 اینگامم نکرد . حاضر نشد آر یرفتم حت یبسوزونه وبره. من وقت دمونویام

 رو
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 .دی. فقط رفت. بابامم مثل اون. رفت تو اتاق و در رو هم به هم کوبنهیبب 

 بازم من

 ... ایو آر هیوسا موندم

 ه؟یبه بابام گفت اسمش چ هیسا یاسمم نداشت. وقت یتا اونروز حت ایآر

 گفت

شناسنامه ش اومد  یوقت ادمهی. ایشدآر امیصداش کن. آر یخواست یهرچ

 هیسا

دونستم با محبت  یحسرته. نم ی هیگر نایدونستم ا یکرد. نم هیگر یلیخ

 کردن

  ِ ریکنه. ما ز یکه از بچه اش مونده پر م یمحبت یخال یما داره جا به

 منت

 شهاب... میواسه تو داشت ، از محبت اشباع شد هیکه سا ییحسرتا

 مکث دوباره ادامه داد: لحظهاشکش ، النا با چند یقطره ها دنیچک با

خبر  دیمدت گذشت و مامان وبابام رسما جدا شدن. به ماه نکش هی _

 ازدواج
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زد.صبح تاشب،شب  ی. بابام داد مدمیشن مییدا یاز دوستا یکیبا  مامانمو 

 تاصبح

 میبر میکرد ی. جرات نمدیکش یگارمیرفت و س یخونه راه م وسط

 طرفش...

اومد . فقط شده بود پدر  یشده بود همه کس ِ ما. صداش در نم هیسا

 که یومادر

با  هویما که  یایدن ی. شده بود همه میوقت نداشت چیو ه میداشت ما

 اومدن

 شد. یما هم داشت خراب م یایدن نیوعمه م هم مادربزرگ

 سال جدا شده وهمه جام گفته هیاز عدیدوباره  میبابام گفته بودن ، مر به

کرده و طالقش داده.  یبه خاطر پرستار بچه هاش ناسازگار محسن

 بود. مونیپش

که  دهیم هادشنیبابامو ببره تابرگرده . مادربزرگم پ یافتاده بود آبرو دوره

 ازدواج
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 ایآر هیبابام. سا شیحرفا تموم شه . بعد از رفتنشون رفتم پ نیتا ا کنه 

 روبرده بود

دستش به  هیبود و  گاریدستش س هی شهیواکسن بزنه. بابام مث هم که

 کاراش.

التماس کردم نذاره  هیخاموش کرد. باگر گارشویس دیمنو د یوقت یول

 بره. هیسا

 دمینفهم گهیو... د میکنارش داشت یمامانمون اون باشه. ماهمه چ اصال

 توعالم

 رو عوض کردم. زایچ یلیحرف خ نیبا ا یبچگ

 ییاونا یشرط وشروط ازدواج کردن همه  یسر هیبا  هیبابام وسا یوقت

 چیکه ه

 یبود،حاالمدع ومدهیمحسن به رحم ن یتنها یبچه ها یدلشون برا وقت

 بودن

 هیمادربزرگم  باری یکس وکار اشتباهه. حت یزن تنها و ب هیانتخاب  که

 یدعوا
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همه  تیبابام اومد و تو عصبان یعنیکرد که بره اما نرفت.  هیبا سا یحساب 

 رو از

 کرد. رونیب خونه

شون  ارتباط ازدواج کنن .  هیبابامو سا یکردم وقت ی. فکر مادمهی خوب

 مث شهیم

توخودش  شتریکم ب هی هینکرده بود. فقط سا رییتغ یچیوبابام اما ه مامان

 یم

بود  بهیکه غر یاز موقع شتریذاشت اما ب یکمنم یزیما چ ی. برارفت

 معذب بود.

دست از  هیبق نکهیا یبوده،فقط برا یکه ازدواجشون ظاهر دمیفهم بعدها

 سر

  چیکه فقط توشناسنامه ازدواج کنن و ه شهیم نیبردارن. قرارشون ا بابام

 ارتباط

 هیمث سا یشد عاشق زن ی... بابام نتونست. نمینباشه . ول نشونیب یا

 نشد...
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 هی. بابام وسامونیظاهر زندگ یعوض شد. حت یسال کم هیبعد از  اوضاع 

 شتریب

 ویخوشبخت یمزه  می. داشتمیاومد یو م میرفت یم یهم بودن.مهمون کنار

 حس

رو دائم آزار  هیسالم بود. سا شیاومد. من فقط ش میکه باز مر میکرد یم

 داد یم

 تیاذ هیسا نکهی. بابامم واسه انهیذاشت که مارو بب یبابامو تحت فشار م و

 نشه

 میوجه کنار مر چیبه ه ایاما آر ششیروز درهفته من برم پ هیکرد، قبول

 ینم

 گذشتن و... رشیاز خ نی. واسه همموند

ساکت ماند.شهاب منتظر نگاهش کرد. النا سر بلند کرد و آرام و درد  النا

 آلود

 :گفت
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منو با معشوقه هاش اشتباه گرفت  شادیاز  مییرفت وآمدا دا نیتوهم_ 

 و...

 شد ریالنا سراز یو اشک ها دیشهاب پر یشانیاز پ رنگ

زد به در حموم  یم ادمهی. از دستش فرار کردم و توحموم پنهان شدم . _

 ادیتا ب

 ... یول تو

 هیزدم وگر غیبابام.ازبس ج شیکه اومد التماس کردم منو ببره پ میمر

 کردم

به  دمیخونه.انگار رس دمیآژانس گرفت و منو برد. رس هیموقع  همون

 پناهگاهم...

تونستم  یتب کردم و کممونده بود تشنج کنم. تاچندروز نم هیبغل سا تو

 یحت

. خودش  گهیگفتم. گفت به بابام م ویهمه چ هیش به سابزنم. بعد حرف

 منو برد
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راحت شد که تونستم به موقع فرار کنم باهام حرف  الشیخ ی. وقتدکتر 

 زد که

شد.  یطوالن یزمان یفاصله  نیبده خودش با بابام حرف بزنه. اما ا اجازه

 هیچون 

فرسته  یم میخبر از همه جا به درخواست مر ینبود و بابام منو ب هیسا روز

 خونه

 اون روز... دیشد،شا یگشت و متوجه نم یبه موقع برنم هیو... اگه سا ش

 ییآمد. شهاب محکم درآغوشش گرفت و باصدا یالنا داشت بند م نفس

 دورگه

 :گفت

 .هیبسه النا. نه خودتو عذاب بده ، نه منو... کاف_

 آرام گفت: یا هیباگر النا

. رهیساله ازشدت ترس نم شیش یمن که النا میشد مامان مر هیسا_

 شد هیسا
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 هی. سارهیما سامان بگ یتا زندگ میشد مر هیمادر نشه. سا یب ایتا آر میمر 

 شد

 دمیو از مامان مریمم ترس دمیشب من از خواب پر مهیتا شب ون میمر

 ارومم

شهاب ،  یکنه ول یداد تا بتونه واسه ما مادر رییهویتشو تغ یکنه. حت ِّ

 همه هیسا

 ... واال... یدونست که توهست یبخدا نم یما شد ول یزندگ ی

 شیپ شیها یو چشم بست. کودک دیشهاب به سر او چسب یها لب

 چشمش رژه

عذاب آور تر بود.  دیشن یکه االن از النا م ییرفت اما درد حرف ها یم

 اورا

آنها  انیگرفت. دردها م جهینت کیاش فشرد و فقط  نهیبه س محکم

 شده میتقس

 ...بود

*** 
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 را درآورد که شهاب دستش را گرفت: دیاز داخل کوله اش کل النا 

 داخل النا. نصفه شبه. میزنگ بزن بعد بر هی_

 گفت: طنتیبا لبخندو ش النا

 .نجایا مینترس. نامحرم ندار_

 خنده اش گرفت: شهاب

 کم حالشون بده، پس اول خبر بده. هی یگیمتلک نگو. مگه نم_

 مکث ،آرام گفت: یکامال سمت او برگشت و بعد از کم النا

 شهاب؟ یاسترس دار_

 :دیاش کش یشانیو دست به پ دیکش یقینفس عم شهاب

از  ینگاش کنم النا. حت دیدونم بعد از اون همه اشتباه چطور با ینم_

 نکهیا

 کشم. یخجالت م ببخشه

 لبخند زد و دست اورا گرفت: النا
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 هیبودمکه منتظر  ییها هین تموم اون ثاناز من بپرس که شاهد گذشت_ 

 خبر از تو

 !بود

 سر تکان داد و آرام گفت: شهاب

 و؟ یچ_

 با بغض گفت: النا

 یتو بگذر نکهیبود؟ فقط ا یبعد از هر نمازش با بغض چ یدعا نکهیا_

 ازش!

دهانش گذاشت. رو برگرداند. النا اشکش را پس زد و  یدست رو شهاب

 سر

لحظات پر  نیبود ا فی. حندیاو را نب یانداخت تا پر شدن چشم ها نییپا

 حس

را در قفل  دیرا برگرداند. النا کل یو خوش یآنها زندگ یبه هر دو رترید

 انداخت

 از پشت سرشان گفت: ایهنوز داخل نرفته بودند که آر اما
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 .ریبخ دنیرس_ 

را بست و به طرفشان رفت. النا  نیدر ماش ایدو همزمان برگشتند .آر هر

 با لبخند

جلو رفت. نگاهش فقط  ایجوابش را دادند. آر بیعج یشهاب با حس و

 یرو

 بود و اخم داشت: شهاب

 !گهید ستین یمشکل ؟یاالن دلت خنک شد؟ آروم شد_

 ساکت نگاهش کرد و النا با بهت و تشر گفت: شهاب

 ؟یگیم ی... چایآر_

 به النا کرد: ینگاه کوتاه ایآر

 .امیروشن کنم،سروقت توهم م شونیبا ا فمویاول بذار تکل_

 بااخم گفت: النا

 برو داخل تا... ایب_

 آرام گفت: شهاب



 

1714 

 ی: الناز محمدسندهیون                                                                                                              سنت شکن

 بذار حرفشو بزنه النا._ 

 شد: رهیخ ایبه شهاب نگاه کرد و شهاب به آر النا

 راهم بده به خاطر بدبودنام. حق  ِیخونه کس نیخواد تو ا یدلت نم_

 یول یدار

که تو اسمامونه، حداقل نسبتو  یهمون شباهت یباشه به اندازه  ادتی

 بخاطر

 .ریبگ دهیامشب و ند هی. به خاطر همون حرمت میدار مادرمون

مرد کنارش نگاه کرد. تمام آن  یجلو رفت. النا بابغض به چشم ها ایآر

 عذاب ها

ست در ای. آردیایشده بود که قراربود بجوشد و باال ب نیته نش یبغض

 شیروبرو

 ایبا هم نداشت. آر ی. نسبت به شهاب الغرتر بود اما قامتشان فرق ستادیا

 را مقابل صورت او باال گرفت و گفت: انگشتش

ازت کم ندارم . پس همونقدر نسبت به مامانم حساسم  یزی. چنیمنو بب_

 و
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 اتیدوست داره و به دن یادیچون تورو ز یدارم. فکر نکن رتیغ 

 آورده،حقت

ساله با خودم عهد کردم که  هیتوهم.  رهی. اونوقت کالمون مشترهیب

 هرموقع

 ...یول ارمیهاشو درب هیگر یتالف دمتید

 تکان خورد: شیگلو بکیداد و س نییکرد. بغض را پا مکث

 رفتن یفقط بمون شهاب. جات رو تخم چشممونه ، فقط هوا یاگه اومد_

 تو سرش ننداز . وبردنشو

 دستش را مقابل او باز کرد و گفت: کف

. توکه اول و آخرش مییبازه ما یکه م یتمومه. باز اون یاالن فوتش کن_

 ینفسش

 ... و

 تشر زد. النا

 بس کن. ایآر_

 پسر جوان گذاشت و گفت: یدست باز شده  یدست رو شهاب
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 ا؟یآر یبه محبت مادرخودتم شک دار ،یبه من شک دار_ 

 آب دهانش را قورت داد : ایآر

 ؟یمرد ومردونه پا حرف امشبت هست_

 زد وسر خم کرد: یلبخند پر بغض شهاب

 که واسه جفتمونه قسم! یبه جون همون آدم_

 باز شد.دست او را فشرد و گفت: ایآر یلبها

 .شهیداداش آدم، شوهر خواهرشم م ایدن یآخه کجا_

 با اخم گفت: ای. آردندیوشهاب باهم خند ای وا گفتن النا، آر ِبا

 میسال. حاال فعال تو جبهه برادر هینگرفته بود  یدوست من که افسردگ_

. 

 تو جبهه تو... امیم بعدا

 گفت: یبه شهاب نگاه کرد و با چشمک ایخنده اش گرفت. آر النا

 فعال مرامتو عشقه!_

 او رابغل کرد و کنار گوشش گفت: شهاب
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 جبران شه؟ بتتیکه غ یو مارو معطل کرد یبود تتااالن با دوست_ 

 عقب رفت و گفت: یفور ایآر

 .دیپر شیساعت پ هی... مامان یاخ... نه بخدا. ال_

 گفت: یشهاب و النا باهم گشاد شد. شهاب با تعجب و نگران یها چشم

 ا؟یآر یچ یعنی_

 .امی. منم االن از فرودگاه مرازیرفت ش_

 گفت: یبا ناباور شهاب

 ؟یواسه چ رازیش_

و التماس  هیبا گر هویدونم.من که گفتم خواب نما شده.  یواال نم_

 خواست بره.

جور کردم و رفت.  طیبود براش بل شیساعت پ هیپرواز که  نیتو اول منم

 اومدم

 نشد. دایپ طیبل هیاز  شتری.چون ب فتمیبردارم وخودم راه ب لهیوس

 گفت: ایبه النا کرد و به آر ینگاه شهاب
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 خودته؟ نیماش_ 

 ...یمال باباست ول_

 .ایبده آر چویسوئ_

 راباال گرفت و گفت: چییسو ایآر

 .می.باهم برامیخب منم م_

 گفت: النا

 یلی.خمیهمه بر هوی شهی. نمدیایباهم ب نی. اگه خواستادیبابا صبح م_

 نگران

 .شهیم

 عیتکان داد و شهاب و النا سر یجز اطاعت نداشت. سر یچاره ا ایآر

 داخل

 نشستند. نیماش

**** 

 مضطرب شهاب کرد و گفت: یبه چهره  ینگاه النا
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 نجا؟یا ادیم یکم آروم باش.مطمئن هی_ 

 پدر بزرگش نگاه کرد: یتکان داد وبه در بزرگ خانه  یسر شهاب

 اد؟یب رازیاصال ش دیچرا با یدونم ول ینم_

شدند. شهاب  ادهیدانست.باهم پ یسوال را نم نیخودش هم جواب ا النا

 جلو

باال رفت اما باز مشت  فونیآ یفشردن دکمه  ی. دستش چندبار برا رفت

 شد.

 رممکنیشد.غ یسخت م دنیآمد، بخش یم ادشیآن دفتر که  یها نوشته

 یم

 او گرفت و آرام گفت: یشد. النا درک کرد. دست به بازو ی.اصال نمشد

 بذار من بپرسم._

 آب دهانش را قورت داد و به اونگاه کرد. النا منتظر ماند اما شهاب شهاب

صدا باز شد. شهاب  یرا زد. در ب فونیرا سفت کرد وباالخره آ انگشتانش

 چشم
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که  ی. آمده بود از همان خاندانبیعج کجنگی ی. انگار آمده بود برابست 

 مادرش

ر عذاب را پ یسالها نیتمام ا ی. آمده بود تالفردیگرفتند،پسش گ را

 .اوردیدرب

 انیراهل داد.النا دنبالش رفت اما هنوز چند قدم نرفته بودند که آمنه م در

 اطیح

 :دیدو

 طرف عمه... نیا ایشهاب جان.. ب_

مکث کرد.  یبودند. کم اطیح یانتها یبرگشت. انگار همه در اتاقها شهاب

 آمنه با

 جلو آمد: هیگر

 هم باهات برگشت؟ هیسا_

 شد: کیشهاب به هم نزد یابروها

 نجاست؟یا_

 رفت. شیساعت پ هیبود. _
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 یشد. شهاب با بهت و دلواپس میشهاب و النا تقس انیودلهره م نگاه 

 :دیپرس

 کجا رفت؟_

 .دیسر خاک بابات. فکرکردم االن باهم اومد دیشا_

 به النا کرد و دوباره سمت شهاب برگشت: ینگاه سپس

 شهاب. تو اتاق بابات. منتظربود که... دهیآرش داره جون م_

 سر تکان داد و آرام گفت: شهاب

 یوبشنوم. حداقل تا وقت نمیبب خوامینم یچیخوام بشنوم عمه. ه ینم_

 که

 یفراموش نم ویگذرم. اون همه بدبخت ینم یازم نگذشته ، از کس مادرم

 هیکنم. 

راحت  قدرنیمادرمو ا یغارت کرده  تیسرکوفت گناه نکرده و معصوم عمر

 ینم

 .بخشم
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خش گرفته و  یزد اما صدا هیگر ریبرگرداند. پشت که کرد آمنه ز رو 

 یگریلرزان د

 :آمد

 گذره. یها م یبد یگفت مطمئنه پسر ارس ازهمه  هیسا_

 نیزم یرا رو شیخودش و عصا رمردی. پدیچسب نیشهاب به زم یپا

 . پشتدیکش

 تیبا مظلوم شیسال پ یبود که س یهمان قامت نی. استادیشهاب ا سر

 خاک ریز

. حاال باز قامت راست کرده بود تا دیرا به گردن کش گرانیو گناه د رفت

 با داغ

را ثابت کند. شهاب قدرت  تشیو مظلوم تیبر دلشان ، معصوم گذاشتن

 نداشت

 ادشیرا  یرحم ینگاه کند که ب یریپ یشکسته  یبازگردد.درچشم ها تا

 داد.

 :ستادیدرست پشت سرش ا رمردیپ
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خواستم نگهت  یبابات مظلوم مرد شهاب. داغش و بد به دلم گذاشت. م_ 

 دارم تا

 ... یول ی. مرهم زخم باشیدلم باش آروم

 گرفته گفت: ییبا صدا شهاب

وارونه جلوه  ویچرا همه چ د؟یکرد رمیعمر تحق هیمرهم شدنم  یبرا_

 ن؟یداد

 رسم محبت بود که قاتل بابام بشه شکنجه گره من ؟ نیا

 ... یبابا ول یحق دار_

 افتاد: هیبه گر رمردیپ

هزار  یبارور شیعموت اعتراف کرد که ظلم کرده. بذار ببینتت. زندگ_

 بار مردن

 .رهینداره. بذار راحت بم یفرق هم

 شیلرزانش عصا یتا شد و دستها رمردیهم افتاد. پ یشهاب رو یها چشم

 را

 گرفت: محکم
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 پشت نکن ارس. گهیپشتتو به من نکن بابا. تو د_ 

قدم  نیشهاب نشست. اول ی نهیس یجمع شده بود و مثل بختک رو ایدن

 را که

 نشست: نیزم یرو رمردی، پ برداشت

 شهاب... بابا جان ..._

را  شی. بازودیدنبالش دو هیشهاب بلند تر و تندتر شد.النا با گر یها قدم

 گرفت:

 شهاب. گناه داره.پدر بزرگت..._

 اش گذاشت وچشم بست: ینیب یانگشت رو شهاب

 تونم بمونم. ی. االن نممیالنا... بر سیه_

مکث استارت  ینشست. ب نیلبش را گاز گرفت و شهاب داخل ماش النا

 زد و در را

 نیرا پاک کرد و به سمت ماش شیالنا باز گذاشت. النا اشک ها یبرا

 رفت.هنوز

 درسرش بود. رمردیپ ی هیگر یصدا
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 **** 

داشت، نه حرف  یتمام شیسنگ سرد بود. نه اشک ها یدستش رو کف

 . شیها

کرد  یتوانست بلند شود و برود. احساس م یگرفت ، نه م یآرام م نه

 شانه

 کیبود. باز خودش مانده بود و  یخال شیبرا ایاست. دن نیسنگ شیها

 حسرت

 . نه ارس بود که آرامش کند.نه شهاب بربیعج

 یام کند. از آن گذشته فقط دلکرده اش را ر انیگشت تا دل طغ یم

 مانده بود که

و  دیصورتش کش یدور بود. کف دستش را رو یآرزو کی مشیترم انگار

 با درد

 :گفت

 یاگه با بخش_

ِِ 
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 راحت باشه ارس. من گذشتم . چون التی، خ یشیآرش آروم م دن 

با اخم روتو  یخوای. اگه باز مایتو خوابم ن گهید یمقصر بودم . ول منم

 یبرگردون

 .این گهید یاشتباهاتمو نبخش و

 :دیدوباره چک شیها اشک

 ره،یگینفسمو م ده،یو دوربودنه شهاب عذابم م دنیهمون قدر که ند_

 دنید

 ... خسته شدم از بس انتظاری. ولدهیتو هم عذابم م یو اخم و دلخور بغض

که بخاطر  یی. هموناانیهم رزمات م یهمه  گهی. ارس... دوروز ددمیکش

 من

قتل عامشون کردن و  یو گفت یکه غصه خورد یی. هموناینرفت باهاشون

 یحت

موقع جون دادن دست وپا بزنن. ارس تو هم هم سنگر و هم  نتونستن

 اونا یپا

 ...ای. تو هم بیبود
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 و تا شد: دیسنگ چسب یرو شیکرد . دست ها هیگر 

کنه . نشمیبا محسن وبچه هام آروم نم گهید یکم آوردم ارس... حت گهید_

 هنوز

اون بچه ها  یدیمگه ند ؟یبود دلخور نمونیکه ب یشکستن حرمت بابت

 یایاز آر

که  یکرد کاری. بادلم چیستیرحم ن یوتوهم مظلوم تر بودن؟ تو که ب من

 گهید

حداقل از خدا  ،یو تو آروم ش رمیاگه قراره بم دم؟یتو روز خوش ند بدون

 بخواه

 تمومش کنم. زودتر

 :دیبست و شانه اش لرز چشم

 باشم خسته م. ایسربار دن نکهینداره. از ا یازین گهیبه بودن من د یکس_

 پاهاتو ندارن. ریسر گذاشتن ز اقتیکه ل انیدن نیا یآدما دیشا_

باز شد و سرش عقب  شیشنود. چشم ها یحس کرد اشتباه م هیسا

 کی. دیچرخ
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از سنگ جدا کرد و  . تنش رادید یخاک یارس را باهمان لباس ها لحظه 

 یسع

 یچهره  یزانو نشست و نگاهش رو یباشد. شهاب کنارش رو داریب کرد

 رنگ

انداخت  یسرد گورستان لرز به اندام م یاو ثابت ماند. هوا سیو خ دهیپر

 اما

 یدست ها ینداشت. شهاب دست رو یبر تب ِ آن لحظات احساس یریتاث

 زده خی

 گرفته گفت: ییاو گذاشت و با صدا ی

 نیا نیدلت؟ ب یمامان؟ به بزرگ یببخش یخوایم یبد و به ک یایدن نیا_

 همه

تا اخر  ایتا به امروز برسن ، منم بودم  دنیکه شکستنت و نترس یآدم

 ریز ایدن

 ؟ ینکن نایبدتر یو خواهش کنم تا منو قات نمیبش پات
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تب کرده  یدست ها ری. دستش را آرام از زدیلرز هیسا یو لب ها چانه 

 او ی

توانست حسش  یزد اما نم ی. کلمات گم شده بودند. لب مدیکش رونیب

 انیرا م

اش  نهی. آه درسدیاو لغز یصورت مردانه  یرو هی.دست سا زدیبر کلمات

 راه

 آمد. شهاب بابغض گفت: یرا بسته بود وباال نم دنیکش نفس

پسرت هم گفت  شهیم ؟یسخت ترش نکن شهیسخت بود. م یمادر یب_

 غلط

 تونه بگذره ؟ یکه گفته پسر ارس م یبا همون دل ببخش کردم

 زمزمه کرد: ینفس یبا ب هیسا

 شهاب ..._

 :دیشهاب برگشت و چشم بست.کف دست او را بوس صورت

 هیبگذر تا  اشیبوده؟ از نفهم یمادرش ک دیپسر همون ارس تازه فهم_

 ذره
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 کم شه. حسرتاش 

 گفت: هیگرفت وبا گر شیدست ها انیصورت او را م هیسا

کنم قربونت  یهمه بغضو خال نی. چطور اایآر یشیتو بغلم جا نم گهید_

 برم.

 و گفت: دیدست او چک یشهاب رو اشک

 بغلت کنه. خوادیحاال دلش م اتیوارونه شده. آر ایدن_

فرو رفت  یآغوش مرد کوچک انیبلند شد و م هیسا هیگر یصدا باالخره

 یکه روز

ها  هیبغض کرده مقابل تمام ثان ایشد. دن یگهواره اش م شیدستها فقط

 یتابلو

 یب یگرفته بود تا لحظات تمام نشود. آسمان انگار به احترام حس ستیا

 رینظ

 یرا ستاره کرد و بر سر شانه چسباند و مقابل آسمان دیخورش ینوران قامت

 بودن
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 یو احترام گذاشت. هنوز خدا با اقتدار لبخند م دیها پاکوب ینیزم یبعض 

 زد.

داشت که با بخشش  دیشد و هنوز به آدمها ام یمتولد م یودکک هنوز

 جهنم را

 یها با کوبش هر قلب مهربان یبهشت انیبگذارند. غصه خوردن م یخال

 یکمتر م

 نشده بود... بهیومهر هنوز غر ی. خوبشد

*** 

را با گوشه  شیشد و اشک ها رهیبدرقه آمده بودند خ یکه برا یتیجمع به

 ی

بود.  یاستقبال با شکوه خال نیا انیارس م یگرفت. چقدر جا دستمالش

 سزا

 گرانیآن گونه معصومانه به دار گناه و تهمت د یریبا آن همه دل نبود

 ختهیآو

 :دیچیپ هیارس در گوش سا یشد و صدا عییسه رنگ تش ی. تابوت هاشود
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پس  ه،یکنه سا یبچه ها دلتونو آروم م نیهم یقهرمان شهیم یروز هی_ 

 از رفتن

 نباش. ریدلگ من

 یرحم یب نقدریا ایدن دینبود. نبا نیشد. حق ارس ا دتریاش شد هیگر

 بود که یم

درخودش غرق بود که  هیگر انیهمه قهرمان قرار ندهند. م نیرا کنار ا او

 انیم

 :دیارس راشن یصدا یلحظه ا ییایرو

برگرد منو نگاه ... یکن ینکن. باور نم هیمونه. گر یماه پشت ابر نم هیسا_

 کن...

 :دیراشن یواضح یباز شد و همزمان صدا شیچشمها

 ؟یی.کجاهیسا_

 رهیبه او خ یزد. با ناباور شیعقب برگشت. محسن بود که صدا بابهت

 ماند که

 دستش را گرفت: محسن
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 کارت دارم. ایب_ 

 را پاک کرد و گفت: اشکش

 شده محسن؟ یچ_

بچه ها که زنده مونده  نیهم یاز همرزما یکیمتوجه شدم  یاتفاق_

 .نجاستیا

 .دمیکرد که اسم ارسو شن یصحبت م داشت

 نگاه کرد. یبا ناباور هیسا

 محسن؟ هیمنظورت چ_

اسم تو  یوقت یاز آشناهاشم. اول از سر باز کرد ول یکیبهش گفتم من _

 وشهابو

اونجا  دیشهدا با دنیباالتر منتظره. تا قبل از رس ستگاهی. اسادیوا آوردم

 میباش

و معلوم  میدنبال جشن بچه ها باش دیواسه فردا که از فردام با رهیم واال

 ستین

 .میکن داشیپ یک ِگهید
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و آرام  دیومحسن مکث کرد.دست به صورت او کش دیلرز هیسا یها لب 

 گفت:

 به همه ثابت شه. تشیشدن ازش ، حقان ادیانگار قراره با _

بعد که صحبتش با  یشد و دنبال محسن رفت. ساعت ریسراز هیسا اشک

 همرزم

از او زد ، عکس  یادبودیبر مراسم  یدییتمام شد و محراب مهر تا ارس

 یباق

.آنقدر آرام بود که دیکش یقیگذاشت. نفس عم فشیاز او را داخل ک مانده

 اشک

رابه او داد و خواست  چییبود. محسن سو ادیهم از سر آرامش ز شیها

 داخل

شانه  یتابوت ها رو یبرود اما وقت یگرفتن نامه ا یکه برا ندیبنش نیماش

 ی

رفتن محسن دستش را  شی. قبل از پستادندیقرار گرفت ا مردم

 گرفت.نگاه او
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 با بغض و تشکر نگاهش کرد: هی. سا برگشت 

 ممنونم. یبابت همه چ_

 لبخند زد: محسن

 .رهیاز دستم م ییحسابمون باشه واسه خونه. االن فرصت طال هیتسو_

 شیارس درست روبرو تیجمع انیلبخند زد و محسن رفت. م هیسا

 ستادهیا

خاک خورده. بالبخند نگاهش  یها نیو پوت یخاک ی.باهمان لباس هابود

 یم

 کرد. یبود وتماشا م ستادهی همرزمانش ا ِانی. اوهم درست مکرد

 باباکجاست مامان؟_

 النا و شهاب لبخند زد: دنیباد

 د؟یگرفت شویآزما د؟جوابیکن یم کاریچ نجایشما ا_

 .میتا مام به بدرقه برس دیکه آقا زود جواب بد میآره.التماس کرد_

 :دیزد و دست به صورت النا کش خندیل هیسا
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 .زمیعز نیکرد یخوب کار_ 

 وتشکر کرد: دیصورت او رابوس النا

 بابا کجاست؟ ینگفت_

 . شلوغه من جلو نرفتم. تیجمع نیرفت ب_

 به مردم کرد و گفت: ینگاه شهاب

 بدرقه متعلق به بابا هم هست. نه مامان؟ نی. ا رمیمنم م_

 ..میهمه مون عاشقت_

**** 

 را در دستش جابه جا کرد و گفت: یگوش النا

 خونه. میایکار مونده ، تموم شه م گهیکم د هی_

 شیرا از دستش گرفت . النا باتعجب نگاه کرد و شهاب برا یگوش شهاب

 ابرو باال

 را کنار گوشش گذاشت و گفت: ی. بالبخند گوشداختان

 سالم مادر خانم محترم. احوال شما؟_
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 خنده اش گرفت: هیسا 

 جنگ؟ ریوز ایکه شدم مادر خانم  یخوایم یسالم . باز چ کیعل_

 زد و گفت: یضیلبخند عر شهاب

 نجاخودمیالنا. صبح از هم ادیتا اونجا ب هی. چه کار میما که خسته ا گمیم_

 یم

 که نداره؟ یو برگردم. اشکال امیهمه راهو نم نیا گهی. د شگاهیآرا برمش

 ینشسته بود واشاره م شیشد و به محسن که روبرو قیعم هیسا لبخند

 کرد چه

شهاب  یزد و صدا کریاسپ یرا با لبخند رو یاست نگاه کرد. گوش خبر

 پخش شد.

 گفت: هیمحسن درهم شد و سا یها اخم

 دیامشبم با گمیجان. االن در مقام مادر النا م سرتاپاش اشکاله شهاب_

 یخونه 

 .ستین یمشکل گهیباشه. از فردا د پدرش
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کرد لبخند نزند و  یم یسع یلیبود.خ قیصورت محسن دق یرو نگاهش 

 یجد

او  زیت یاما از چشمها دیایپسرش کوتاه ن یمقابل خواسته  هیتا سا باشد

 خبر یب

 و گفت: اخم کرد هیسا ی. شهاب با لحن جدبود

 کنم مخالفت کنه. یشما با محسن خان صحبت کن مامان ، فکر نم_

 گرفت وگفت: هیرا ازدست سا یگوش محسن

 شهاب.نه؟ ارمیدر ب یاالن وقتشه پدر زن باز_

ماند.  رهیکرد ،خ یجا خورد و به النا که دست به کمر نگاهش م شهاب

 یسرفه ا

 کردو گفت: یمصلحت

 سالم . احوال شما؟_

 دنبال النا ؟ امیخودم ب یخوای. م یخسته ا یلیپسر؟ انگار خ یچطور_

 رییکرد لحنش تغ یسع یالنا کفرش درآمد ول یخنده  دنیبا د شهاب

 نکند:
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 .میایبده م تیرضا لیوسا ییو النا از جابه جا می. شام بخوررینه خ_ 

 .تازه اوله راهه.دیخسته نکن یلیخودتونو خ_

کند. محسن با  یشهاب داغ شد. فقط توانست تشکر وخداحافظ صورت

 قطع

 نگاه کرد: هیخنده اش گرفت وبه سا یگوش

پسرت واسه همه  نیخانم. ا هیکن سا هیبچه هم ته لیوسا ستیبرو ل_

 عجله یچ

 .داره

 بااخم گفت: هیسا

. حاال مقصر شهاب شد. هیناز داره و دوست داشتن یادیدختر خودت ز_

 خوب

 ها. یبهش زد یا طعنه

 مبل نشست و با محبت نگاهش کرد: یکنارش رو محسن

 یبه شهاب سخت نم نیخودته . واسه هم یخب النام دست پرورده _

 .رمیگ
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 :دیخند هیسا 

 امشبت معلوم شد. ماتومی. از اولتیاصال هم سخت نگرفت_

 بلده. یبه ظاهر ساده ش نگاه نکن. سنت شکن_

 دست او گذاشت و گفت: یدست رو هیسا

 راحت باشه. التی. خشهیشهاب حرمت سرش م_

 .ستیمربوط ن ی. به کسگهیزنشه د_

سربلند کرد ونگاهش کرد. محسن لبخند  هیمحسن،سا یپرمعنا باحرف

 زد و

 .دیاو را بوس یشانیپ

خودتن.  یتونه بمونه. بچه ها یبزن بگو اگه خواست م امیبه النا پ_

 بذارمثل

 .ارنیاز تن هم درب یخستگ خودت

. دیو گونه اش را بوس دیخودش را باال کش یدست او راگرفت. کم هیسا

 محسن

 وگفت: دیخند
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 شناسن. ینم تیکدوم موقع چیپسر ومادرش که ه نیاز دست ا_ 

 او گذاشت. یشانه  یو سرش را رو دیخند یبا سرخوش نباریا هیسا

*** 

هم دستش بود  یوش.گدیخند یشهاب م یهنوز داشت به غرولندها النا

 امیو پ

کرد. شهاب وارد اتاق شد و النا خودش را مش ِ غول  یرا نگاه م هیسا

 مرتب کردن

 و گفت: ستادینشان داد. شهاب کنار چهارچوب ا تخت

 تموم نشد؟_

 او خنده اش گرفت: یچهره  دنیو باد ستادیا النا

 ؟یبداخالق شد نقدریچرا ا_

 گفت: یظاهر یبا اخم شهاب

 .یاریاز تن آدم درب یخستگ یستیتوهم که بلد نخسته م. _

اش را دردستش نگه داشت و جلو رفت. دست به صورت درهم  یگوش النا

 او
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 و گفت: دیکش 

 اد؟یدرب تیخستگ یدوست دار یچطور_

 سر خم کرد و گفت: شهاب

 ؟یتئور ای یریبگ ادی یدوست دار یعمل_

 و ناز دخترانه اش گفت: طنتیبا ش النا

 داره. یشتریب یکاربرد هرکدوم قدرت_

 .اینیب یبد م هوی ؟یاریپدر منو درب یخوای، چرا م یتو که استادش_

 ابرو باال انداخت و گفت: النا

 .ستیبد ن ییواسه آشنا_

اونگاه  گوشیو باز طنتیپرش یشهاب ازهم باز شد. به چشم ها یابروها

 کردو

 راخم کرد: سرش

 ... یتا دوازده،سه ساعت وقته ول_

 .دیکش رونیو خودش را از آغوش او ب دیخند النا
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 لب غر نزن. ریبه بابا من اخم وتخم نکن و ز یگشت یدنبال بهونه م_ 

.سرش  دیقبل از فاصله گرفت او از پشت سر اورا درآغوش کش شهاب

 انیم

 شد و محکم ریاو غافلگ یو گردنش فرورفت.. النا از اقدام ناگهان شیموها

 نده اش گرفته بود:حرص،خ انی. مدیرا چسب راهنشیپ

 .وونهید دمیترس_

تن او باز شد و بالبخند  ی. مثل چتر رو دیتخت کش یاو را رو شهاب

 براندازش

 :کرد

 دخترته. ریتقص گمیزد م ی. باباتم حرف یبهونه رو دستم داد_

 چشم او گرفت و گفت: یرا جلو لشیموبا یگوش النا

 ...یاجازه صادر شد ول_

. شدیحس تازه م کینبود. تازه شروع  ی، آخر خط عاشق شدنها یکی یگاه

 که فقط یتجربه ا
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در  دی حل شدن ترد ِیخواهش جسم نبود، برا یسر عشق نبود، برا از 

 چشمه

 شدیهدف م کی یکننده  نییتازه از خواستن بود... بعد نگاه ها ، تع یا

 و هدف

 شروع... ی زهیهمان انگ ی جهینت

او نگاه کرد.  یبسته  یبالش بلند کرد و به چشم ها یرا آرام از رو سرش

 پشت

 و آرام گفت: دینمزده اش را بوس پلک

 ؟ی... خوابیال_

پلکش سر  یمانده از گوشه  یالنا باز شد. تنها قطره اشک باق یها پلک

 خورد.

 بزند که النا گفت: یاخم کرد و خواست حرف شهاب

 نیزحمت بکشم . ببتخت  نیا ناتییتا صبح واسه تز دیدوباره با_

 کارشیچ

 ؟یکرد
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 وآرام گفت: دیرد اشک اوکش یدست رو شهاب 

 خوامیهست، گل پرپر شده م ییو خوش بو یخوشگل نیگل به ا یتاوقت_

 تو اتاقو پرکنه بسه. کار؟عطریچ

 .ارهیبرام حرف درم وایش_

 کنم. یخودم برات درستش م_

 ؟یگیراست م_

 ؟یشک دار_

 .یبلد یآره.آخه تو فقط خراب کار_

 ه؟یدوست داشتم چون دوستت دارم. حرف_

 نه!_

 گفت:  دیکش یقیلبخند النا، شهاب نفس عم با

 ؟یال رازیش میبر یبعد از عروس_

 .گهیاالن د نیهم یعنی_

 :دیخند شهاب
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 ها. خارهیتنت م_ 

 : دیخند النا

 پدربزرگت. یخونه  می. عاشقشم اما... قبلش بردیتخت جمش میبر_

 .نیدونم فردا دعوتشون نکرد یفکر نکن نم_

 جاخورد. شهاب گفت: النا

 .دمی،شن یزد یبا مامان حرف م یداشت_

 سربلندکرد و گفت: النا

 شهاب؟ نکنه ... یستیمخالف که ن_

 شیش نیدونم آقا جون دوستم داره. هم یم یدرسته عذابم دادن ول_

 ماه بسه .

تونمم  ینتونم دلمو باهاشون صاف کنم اما نم دی.شاستمین نهیآدم ک من

 منکر

اون  یبه سادگ یول دمیاز مادرم عذاب نکش شتریبشم. ب زحمتاشون

 .دمینبخش

 رابست. شیو چشم ها دیکش یقیعم نفس
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 خدا همه مونو ببخشه._ 

دست  کیچشم بست و درآغوش او فرو رفت. دلشان آرام بود. ِ آسمان  النا

 بود.شب هم آرام  ی پرستاره و

رنگ شود  کیو  یآرامش دارد. اگر آنقدر قلب خال یبخشش معنا یگاه

 نیبهشت در زم یبه وعده  یآدم دیرا حقارت معنا نکند،شا آرامش نیتا ا

 هم برسد.

هاست.  یبه آسمان دنیبخشش تا رس یجاده  نیاز هم نیشدن زم سبز

طلسم  نهیشود هموارش کرد. آدم ها را بغض وک یاما م دارد سنگالخ

 یشکست تا جادوها دیرا با یاشتباه حس یها سنت نینکرده است. ا

 ها باطل شود.... بتیمص

**** 

 .انیپا
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