
 
 ترک آبنوس

 

 نسترن حمزه 



 : رمان خالصه

 به   زند  می   پا   پشت  هایش  خوشگذرانی  اسیر  که   ست  دختری  ی   قصه   قصه،

 ... که رساند می جایی به را  او  سرنوشت و  اش زندگی  اصل

 : مقدمه

 . زنم می قدم

 ! درونم سرمای روی اندازم می رج و زنم می قدم

 ! شبهه  بی رج یک

 ! فانوس بی رج یک

 ! منم این

 ! سایه  بی من همان

 . دوید کویر نفس هم پله پله و  زد رکب احساس به که منی همان

 . شد می عوض تقدیر دیگر باری کاش

  می   پراکنده  را   سرنوشت  های  برگه  و  وزید  می  خداگانه  صباحی  کاش

 . کرد



  از  باید  و  کرده  گم  را   هایش  برگه  شد  می  جمع  خیالت  که  پراکنده  قدر  آن

 ! سرنوشت این بنویسد سر

 . گردم بازمی عقب به

 . کشم می خالی تو نفسی و گردم بازمی عقب به

 . ام کرده گم اندوه از انبوهی میان را  خودم گویی

 ام؟ قصه کدامین از من پناهی بی پناه این در

 . نگرم می ام رفته  که راهی به

 سیاه ام، شده سیاه. ام  شده سخت. ام شده آبدیده  راه این در

 ... روزگار

 ... و شد ترک. شد ترک رحمانه بی که آبنوسی! آبنوس یک همانند

 دیگر  باری  تا  گرفت  زانو  به  دست  ها  شکستگی  ی  همه  با  و  شد  ترک

 . نشود بازیچه اینبار .رود درست را راه اینبار و  برخیزد. برخیزد

 . جنگم می من اما و

 . است  راه در سختی بوران دانم می آنکه وجود با

 . جنگم  می قدرت با چنگ، از رفته روزهای تمام حرمت به



  و   زد  بیرون  در   از.  آمد  پایین  محضر  های  پله  از   خورده  گره   های  مشت  با

 .بود فرار  دنبال. برداشت تندتر را  هایش قدم

 . شنید سرش پشت را  دویدن صدای! آور خفقان هوای این  از فرار

 . دارم کارت وایستا  کیاراد...کیاراد -

 که  داشت  ای  فایده  چه  دیگر .  انداخت  خط  لبش  روی  زهرگونی  پوزخند

 نازش   تمام  ماه  نه.  بود  زده  حرف  او  با  تمام  ماه  نه  کرد؟  نمی  یا  کرد  می  صبر

 ... ماه  نه. بود  کشیده را 

 .ایستاد مقابلش زنان نفس نفس دلربا

 . گم می چی بهت ببین وایستا لحظه  یک خب -

 آنکه   با   نشست  لبش  ی  گوشه   لبخندی  نیمچه  و  شد   شیطان  دلربا  های  چشم

 . بود دیگری خبرهای  دلش در

 . نامحرمیم  دیگه حاال. داری حق  خب -

 . کرد  ناله. کرد پیدا  بدی احساس  او و برگرداند رو کیاراد

 ... کیا  -

 . شد هایش مردمک ی خیره خشم، با کیاراد



.  وحدانی   آقای  .ام  وحدانی  برات  من  بعد  به  حاال  از!  نه  کیا  دیگه  نه،  دیگه -

 پاس  دیگه  روز  دو  تا  اتم  مهریه  چک.  بود  خودت  انتخاب.  خواستی  خودت

  به   رو  ما  که  نیست  هم  ریسمانی  هیچ.  نداریم  هم  با  کاری  دیگه  ما.  شه  می

 . بده ربط هم

 . برد جلو سر  و کرد ریز چشم

 ... و بخیر رو تو پس -

 . کشید عقب و زد نیشخند

 ! سالمت به رو ما -

 رفتار   اینطور  او  با  اینکه  از  بود  عصبی.  لرزاند  لب  شده،   پر  های  چشم  با   دلربا

 . کرد می

  و  غریب  عجیب  ریسمان  یک  هنوز  جناب،  رسوندن  عرضت  به  اشتباه -

 من   از  تو   نرفته  که  یادت  .کنه  می  وصل  هم  به   عمیقا  رو  ما  که  هست  محکم

 . داری هدیه به دختر یک



 یک   را،  خودش  کند  کنترل   کرد  سعی.  شد  فشرده  هم  روی  هایش  آرواره

  چشم   و  تحکم  با  و  داده  کف  از  طاقت  نکشیده  ثانیه  سه  به  ثانیه،  دو  ثانیه،

 . غرید شده گشاد های

  کنم   می  تا  بد  بپلکی  دخترم  و   من  بر  و   دور.  هست  امضات  محضری -

  اونم .  بندازی  راه  دخترم  دخترم  رفتن  دم  که  نکشیدم   و  نازت  ماه  نه.  باهات

 .بلرزونه  رو  رفتنت  پای  مهرش  مبادا .  نکردی  بغلش  بارم   یک  حتی  که   تویی

 . برد باال دست و کرد پرت تقریبا  را  اش چانه

 !هاته  خوشگذرونی   و   تو  منتظره  که  جاده  یک  اینم  تو،   این!  هری   هم  حاال -

 تمام  که  اویی  برای  تحقیر  این.  بود  ترسیده.  زد  می  دو  دو  دلربا  های  چشم

 .زد  نیش  کرده  کینه.  فشرد   لب  . شد  تمام  گران  کشیدند  را   نازش  همه  عمر

  انقدر!  خودت  ارزونی  دخترتم  اون.  دی  می  پس  و  تحقیرت  این  تاوان -

 . بمیری  که بزن  سینه به و سنگش

 . کرد پشت غیظ با و برد باال سر

 می  نباید   که  گفت  می  درونش  در  حسی.  شد  خیره  اش  رفته  راه   به  کیاراد

  می  باید.  رفت  می  باید  او.  کرد  کجی  دهان  حس  آن  به.  برود  او  گذاشتی



  دیگری  فرد   با  و  رفت  می .  کند  می  آفرینی  نقش   داستان  کجای  ببیند  تا  رفت

 .شد می خوشخبت

 ضربه   نیامده  هنوز  دنیا  که  مظلومش  دخترک  کرد،  می  سر  دخترش  با  هم  او

 . خواستنمی را  او مادرش زد، او به سنگینی ی

 ! دلش بر نشسته افسوس به زد پا پشت و ایستاد  سرجایش تر قایم

 مادری   حق  و  کرد  می  پدری  برایش   تنه  یک!  دخترش  تمام  شد   می  تنه  یک

 داشت،   می  نگه  که  هم  زور  به  را   او.  نبود  ماندن  آدم  دلربا.  آورد  می  جا  به

 که  دید  را   ها  این.  گذاشت  می  قالش  خبر   بی  که  رسید  می  روز  یک

 که  دید  را   ها  این.  کرد  موافقت  طالقش  با  که  دید  را   ها  این.  برود   گذاشت

... 

  از   کند  دل  که  داد،  ادامه  ذهنش  و.  کرد  حبس  را   نفسش  و  بست  پلک

 ! دلش دلربای

  می   باید   که  بود  خودش.  بود  خودش  بعد  به  حاال  از.  رفت  ماشینش  سمت  به

 و دوست و فامیل های  زدن نیش ها، زبان زخم مشکالت، مقابل در ایستاد

 .بود حریف را  همه! همکار



  اینبار   بود،  کرده  ثابت  خودش  به  را  خودش  بارها   او.  داد  می  شکست  را   همه

 . توانست می باید. توانست می هم

*** 

 . کرد سالم و شد  وارد کمند. کشید کنار حوصله بی و کرد باز  را  در

 . رفت آشپزخانه سمت به  و داد را  پاسخش کیاراد

 گرده؟  برمی کی حامی -

 . کرد چشم  چشم کمند

 خوابه؟ بچه. دیگه  روز دو یکی تا -

 : گفت کرد، می پر  قهوه از  را  ها فنجان که همانطور

 . کرد می قراری بی زیادی. دیشب نبود خوب حالش. آره -

 . گرفت نم افسوس از هایش چشم و داد تکیه آشپزخانه ورودی به کمند

 کردی؟  آرومش چطوری! براش بمیرم -

 .نشست  میز  پشت  ها  فنجان  با  و  مالید  را  هایش  چشم.  بود  کالفه  خوابی   بی  از

 ساعت  یک  همین.  داد  دارو  سری  یک.  داره  درد  دل  گفت  دکتر  بردمش -

 . خوابید پیش



 . خورد را  اش قهوه از قلپی ناراحتی با

 ... که شد  اذیت انقدری -

 . کشید سر ته تا ضرب یک را  اش قهوه و خورد را  حرفش

 . نشست مقابلش و کشید عقب  را  صندلی کمند

 . زدی می چرت یک الاقل.  نداری خوبی وضعیت خودتم -

 . بست پلک ای  ثانیه و داد تکیه اش صندلی به سینه به دست کیاراد

 اداش  هم  کارفرماددرآرم  بازی  شل  بخوام.  زمینه  رو  کار.  مونده  ها  نقشه -

 . گیره  می

 . زد حالی بی نیشخند و کرد باز چشم

  شب   این  باید  حاالها  حاالها.  نیست  روز   دو   روز  یک  مال  هم  وضعیت  این -

 . باشه زندگیم پرونده ضمیمه ها بیداری

  خواهد می  دلش  چقدر که   نیاورد  خودش  روی به  و   شد  خیره   میز  به  کمند

 ! برادرش زندگی  برای بزند  زار

 کنی؟ چیکار زندگیت با خوای  می -

 . رفت خوابش اتاق طرف به  و  شد بلند کیاراد



  داره  کوچیکت  سر  تو  که  فکری  اون  به  عمل  جز  کنم  می  کاری  هر -

 به  بزنم  بعدش  که  نیومدم  در  نیمه   و  نصف  ارتباط   یک  از.  ده  می  جولون

  واسه   هم  کسی.  نیست  خبرها  این  از  حاالها  حاال.  دیگه  ارتباط   یک  بیابون

 خواستش،  می  و  موند  می  مادرانه  باید  که  اونی.  نیست  بشو  مادر  من  دختر

 . نخواستش

 : داد ادامه و زد زهرخند

. کنه  خشک  و  تر   و  من  ی  بچه  بیاد   که  انتظاریه؟  چه  غریبه  یک  از  اونوقت -

 فکرت؟ اینه

 . افتاد راه سرش پشت کمند

 نداره؟   داره، سامونی سرو یک به نیاز زندگی این ولی! نه -

  جمع   را   نیازش  مورد  های   برگه   و  کشید  بیرون  کمد  از  را   کیفش  کیاراد

 . کرد

  به   جوره  همه   کردی  انتخاب  تو  که  راهی  این  منتهی!  راهش  از  ولی  داره، -

.  دارم   هم  فکرایی!  زن  بی.  برمیام  دخترم  و  خودم  پس  از.  رسه  می  بست  بن



 که  زنم  نمی  زنگ  بهت  دیگه  کنی  تحمل   که  و  روز  دو  یکی  همین

 . شم مزاحمت

 ! هم را  دستش و گرفت او از را  کیف دلخور کمند

 چجوری   ببینی  که  نشدی  عمه!  گم؟  می  خودم  برای  من  کنی  می  فکر  تو -

  خودته،   واسه  زنم  می  حرفی   اگه  من.  زنه  می  پر  ات  برادرزاده  واسه  دلت

 ! جوونیت واسه زندگیت، واسه

  از   بود   گرفته  صدایش.  نشست  تخت  روی  خسته  و  کشید  عقب  کیاراد

 ! خوابی بی شدت

  بپیچی؟  رو  دیگه  زن  یک  با  ازدواج  ی  نسخه  برام  که  اینجوری  اینجوری؟ -

 دیگه   زن  یک   ی  بچه  نمیاد   خوشش  دلش  ته  باز  باشه  هم  فرشته  اگه  زن  اون

 . کنه  وروب رفت رو

 . گرفت هایش دست میان را  سرش

 رو   دلربا  همون  که  بخوره  تکون  دخترم  دل  تو  آب  خواستم  می  اگه  من  د -

 ... اینکه  نه. کردم می زندگیش پابند

 : داد ادامه و زد زل پایش پایین به



  ادا  رو  خواهریت  دین  نهایت  کنی  تماشام  و  وایستی  گوشه  یک  همینکه -

 صحبت  من  با  بسپرین  اون  و  این  به  و  مامان  با  بیفتی  دوره  نیست  الزم.  کردی

 مادر  که  االن  حداقل  نیست،  راهش   این  که  بفهم  .کنم  تجدیدفراش  تا  کنن

 ! ای ساله  پنج ی بچه یک

 توانست   نمی  خورد  می  قسم  که  هم  را   دیگر  بار  صد  او.  کرد  بغض  کمند

 ! خودش سر  از او کردن رفع نه  اوست آرامش دنبال به کند ثابت

 که  بزند  بیرون  در  از  خواست.  برداشت   را   کیفش  و  کت  و  برخاست  کیاراد

 . مانع شد کمند

  تو   ولی.  نزنم  زن  از  حرفی  دیگه  دم  می قول قبول،  باشه!  کیاراد  نکن  قهر  -

 . گیرم می دلشوره بیرون، نرو اینجوری کمند جون رو

.  برگردم  زود  کنم  می  سعی!  یخچاله  تو   داروهاشم.  کابینته  تو  خشک  شیر -

 ! باش مواظبش

 دخترکش  سیر  دل  یک  خواست  می  دلش  که  چند  هر.  رفت   بیرون  سپس

 پا   بریزد  هم  به  خوابش  دیگر  بار  و  شود  بیدار  آنکه  ترس  از  اما  ببوسد،   را 

 . گذاشت دلش ی خواسته روی



 با  برادرش،  رفته  برباد  زندگی  حسرت .  خورد  می   حسرت  هنوز  اما  کمند

 . بود غریب نهایت بی که نوزادی

 دلربا   و  بود  کرده  پر  را   ویال  فضای  دود،  از  مخلوطی  با  فریاد  و  جیغ  صدای

 یک .  کرد  می  دلتنگی  احساس  جهت  بی  و  خود  بی.  بود  کیاراد  فکر  در

 ! شاید جدایی از پس افسردگی

 آنکه  برای   زد  می  داد  تقریبا.  کوبید  پایش روی  به  و  نشست  کنارش  حمیرا 

 . بود بلند  موزیک ولوم که  بس برسد، دلربا گوش  به  صدایش

  از   ببر  لذت  .شدی  آزاد  دیگه  حاال!  دختر  خیال  بی.  زدی  غمبرک  که  باز -

 . بگذرونی خوش نذاره که نیست پیچت سه شوهر اون  دیگه آزادیت،

 شده   جذاب  حسابی  آرایش  از  حجم  آن  با  که  کرد  نگاه  صورتش  به  دلربا

 . داد می نفس به اعتماد او به همیشه حمیرا . زد لبخند ناخودآگاه. بود

 . شدی  قشنگ امشب -

 . نشاند اش گونه روی  به صداداری ی  بوسه و زد شیطانی چشمک حمیرا 

  او   به  که  بعدی  نفر  دانست  می.  خندید  سرخوش  سیامک  دیدن  از  حمیرا 

 . زد دستش به آرنج با دلربا . است خودش  شود می تعارف



 پرید؟ سرت از  برق دیدی و این باز کلک، ای -

 . دوخت نظر آمد می  طرفشان به که  سیامک به خاصی حالت با حمیرا 

 یک  هم  تو  نیست  بد.  مخمه  روی.  زنم  می  و  مخش  امشب  نکن  شک -

 . آزادی دیگه حاال. بدی  خودت به تکونی

 . زد عجیبی لبخند رفته، باال ابروی با و رسید مقابلشان سیامک

 دارن؟ تمایل خانما -

 . برداشت  را   بلندی پایه لیوان. نذاشت  پاسخ بی را  لبخندش حمیرا 

 نیست؟ جون نکیسا! البته -

 . زد اشارکی لفافه در داد کش را   لبخندش سیامک

 . نداشت رو خودش از  زیباتر تحمل. بود حساس یکم -

 : گفت مشروب برداشتن بدون و شد بلند شیطنت با دلربا

 . بزنم  چرخی یک رم می  من -

  خواست  می  که  را   کس  هر  حمیرا،  این  دارد  سیاستی   عجب  آمد  سرش  به

 .ایستاد ای گوشه .کرد می خودش  ی شیفته روز  چند از کمتر

 دلربا؟  خانم -



 . زد پرهیجانی لبخند سامیار دیدن از. برگشت  صدا  طرف به

 برگشتی؟  کی اینجایی؟ امشب هم تو سامی؟ -

 . کرد نگاه دستش توی سیگار به سامیار

 ! ؟پ از یان کارا نمیکردی. شه می  ای هفته یک -

 . انداخت باال شانه ریز ای خنده با و کرد نگاه  سیگارش به دلربا

 بهت  خوب  سوئد.  کردی  تغییر  انقدر  که  تو  مثل  کنن،  می  تغییر  ها  آدم -

 . شدی جذاب حسابی ساخته،

 اش   سینی  درون  را   سیگار.  زد  صدا   را   بود  خدمات  مسئول  که  مردی  سامیار

  تر  عمیق  دلربا  ی  چهره  به   . برود  آنکه  منظور  به   داد   تکان  دست   و  گذاشت 

 . دوخت نظر

 ! همه از کنی می تعریف ساده اندازه همون هنوز -

 . شد خیره  مشتاقش های مردمک به

  کیاراد   مثل  یکی  برای  تنها،  اینجا،  شوهرت؟  از  خبر  چه  زیبا،  دختر  خب -

 . باشه قبول قابل تونه نمی

 . دزدید چشم دلربا



 . شدیم جدا  که حاال نه ولی آره، -

 شدین؟ جدا  -

 . گنجید نمی مغزش در رقمه هیچ گویی که پرسید حیرت با چنان سامیار

 بده؟  طالقت شد حاضر چطور کیاراد دلربا؟ گی می چی -

 . برد باال چشم سرکشانه دلربا

 اش بچه  بین  بودم   گفته  بهش .  خواستم  اینطور   من.  شه جدا   نخواست  اون -

  الیقم   دیگه.  کرد  انتخاب  رو  اش  بچه  اونم.  کنه  انتخاب  رو  یکی  باید  من  یا

 . نبود

 . شد  حبس اش سینه در سامیار نفس

 ممکنه؟ چطور اتفاق همه  این آخه شدی؟  دار بچه تو -

 دلش   اصال  .کند  متهم  را   او  سامیار  نداشت  دوست.  برخورد  غرورش  به

 . داشت ربطی چه کسی به شود،  جدا  که خواست

 عشق  یهو  فهمید  وقتی  ولی  خواست،  نمی  اونم.  خواستم  نمی   من   اما  بله، -

 ونگ  ونگ  بند  نداشتم  دوست  آرزوهامم،  دنبال  جوونم،  هنوز  من.  شد  بچه



 اتفاق  ترین  درست  نظرم   از  انتخاب  این.  کنم  محدود  رو  خودم  بچه،

 . بود زندگیم

 . بود متعجب هنوز سامیار

 دونن؟ می ات  خانواده. نیست محدودیت بچه! دلربا نه نه، -

 . شد درهم دلربا های اخم

 هم   بابا.  بود  مخالف  ازدواج  این  با  اولم  از   اون.  بود  خداش  از  که  مامان -

 . نیست مسائل درگیر زیاد دونی می که

  فرو   لب  و   کشید  کنار  سکوت  در.  بگوید  چه   دانست  نمی  دیگر  جدا   سامیار

 . بست

 حق  او .  کند  عذرخواهی  او   از   باید  سامیار  کرد،  فکر  خودخواهانه  دلربا

 . کند رفتار  اینطور نداشت 

  سمتش  به  نبود  خوش  هم  چندان  که  حالی  با  او  و  زد  صدا   را   سامیار  کسی

 . بود وحید دوستش. برگشت

 پسر؟ تو کجایی -

 . بیندازد او به دیگری نگاه نیم آنکه بی رفت دوستش طرف به سامیار



  او   بود  مانده  همینش  انداخت،  گوش  پشت  را   موهایش  و  کوبید  پا  کفری

 . کند سرزنشش

  لرزید   دلش.  زد  کوچکش  و  نرم  های  دست  به  ای  بوسه  و   خواباند  را   آیناز

 در  تنها  بگذارد  را   ها  شب  میترسید!  دونفره  تخت  روی  کوچکش  حجم  از

 جا  از  و  کشید  آهی!  اش  ماهگی  دو  یکی  تا  حداقل  بخوابد،  اتاقش

 کرد،  فکر  حساب  بی  و   داد  لم  تلویزیون  مقابل  ی  کاناپه  روی.  برخاست

 ... تا  بود بهتر مرده مادر  مرد، می کرد  می رهایش دلربا  آنکه جای کاش

 تکیه  کاناپه  پشتی  به  سر.  شود  رها   بیهوده  فکرهای  از   تا  داد  تکان  را   سرش

 نشده  غرق  خودش  خیال  در  هنوز.  یابد  آرامش  دمی  تا  بست   پلک  و  داد

 دیدن   از.  کرد  باز  چشم  کالفه  اش،  گوشی  زنگ  صدای  شنیدن  با  که   بود

  از   پر  ای   خنده.  گرفت  اش   خنده  کند  تعجب  آنکه  از  بیشتر  دلربا  ی  شماره

 ! غم و تمسخر

 دلربا   خشمگین  صدای.  گذاشت  اسپیکر  حالت  در  و  کرد  برقرار  را   تماس

 . پیچید تلفن در



  می   زنگ  بهت  پریا  وقتی  چی  واسه  پس  نیستی،  شوهرم  دیگه  که  حاال -

 برات   من  کردن  زندانی  ماه  نه  ندازی؟  می   راه  ناله  و  آه  و  داری  برمی  زنه

 نبود؟ بس

 . کشید جیغ تقریبا را   آخرش  ی جمله

 دوونی؟ می موش زندگیم تو داری چرا  شدم جدا  ازت که حاال -

 . میکرد  فکر  بچگانه هم هنوز احمق  دخترک. زد عمیقی نیشخند

 .کند  کنترل را  خودش کرد سعی نشود،  عصبی کرد سعی

ی فحش   اینبار  دلربا  . کشید  اش  پیشانی  به  را  اش  اشاره   و  شست  انگشت

 . کرد  خبر بی جا همه از کمند حواله

  وز   وز  گوشت  زیر  شینه  می   چجوریت  خواهر  اون  دونم  نمی   نکن  فکر  -

 ... مادر اون با خواهرت. کنه می

 . کشید اربده  و نیاورد تاب آخر دست کیاراد

 ! شو خفه...شو خفه -



 های   نفس.  بود  خشمگین  هنوز  اما  کرد،  هوشیارش  آیناز  ی  گریه  صدای

 کرد  سکوت  ای  لحظه  دلربا  . سوزاند  می   را   لبش  پشت  اش  عصبی  و  تند

 . ننشست آرام سرکشش روح همیشه مثل بعد، ولی

 و  چاک  بی  آدم  دونی  می  خوب!  ات  ننه   بابا  خاطر  واسه  نزن  داد  من  سر -

  بچه   چرا   که  کنه  می  نصیحتم  زنه  می  زنگ  خواهرم  ببینم  بعد  من.  ام  دهنی

 . بدونی که گفتم. مامانت خونه در  میرم مستقیم کردم ول رو تو ی

 حجت   محکم،  و  آهسته  اینبار  نوزادش  ی   گریه  صدای  به  اهمیت  بی  کیاراد

 . کرد تمام

  تموم .  شد  تموم  رقصیدم  من  و  زدی  تو  چی  هر  ساختم،   باهات  چی  هر -

  کنم   می  ببینم  گوشیم  روی  رو  ات  شماره  دیگه  یکبار!  پژوهنده  خانم  شد

 ری   می  که  کی  هر  ی  خونه   در  دم  دخترجون  ببین!  نباید  که   رو  کاری  اون

 ... چیزی یک فقط ولی برو،

 . گرفت دندان به ای ثانیه درد، با را  لبش



 دلم.  بودی  انتخابم  روزی  یک  اینکه  از  نسوزه   دلم  که  باش  آدم  انقدری -

 که   ماهی  نه  اون  واسه  نسوزه  دلم.  کردم  زندگی  باهات  چهارسال  نسوزه

 . نزدم دم و  کردی جهنم برام

 را  دخترش  تا  رفت  اتاق  طرف  به  رنجیده  قلب  همان  با  او  و  کرد  قطع  دلربا

 تا   که  هایی  تلخی  تمام  با.  گذشت  می  روزها  این  ی  همه.  کند  آرام

  ی   شاخه  احساس.  ساخت  می  نو  از  را   او  و  کرد   می  پودر  را   استخوانش

 که   حاال  و  بود  انداخته  سایه  مرداب  روی  عمر  تمام  که  داشت  را   ای  شکسته

 . بلعید می را  او  داشت مرداب بود شکسته

. برد  خوابش  دوباره  تا  کرد  نوازشش  قدر  آن   صبر   سر  و  کرد  بغل  را   آیناز

  غلط  را   کجا  رفته،  اشتباه  را   کجا  که  کرد  فکر.  کرد  فکر  او  و  برد  خوابش

 ! اش زندگی به خورد گند  اینگونه که رفته

  انگار .  نبود  شکن  حرمت  اندازه  این  تا  اما  بود،  سرکش  بود،  چموش  دلربا

 هیچ  زندگی،  سال  چهار  این  در  که  برد  می  پی  بیشتر  گذشت  می  که  چه  هر

  آورد  یاد  سقف  به  خیره  و  کشید  دراز   همیشه  از  تر  غمگین.  نشناخته  را   او

 ! را  خاطراتشان



 ترسی؟ نمی تو کیا -"

 چی؟  از -

 . نباشم روز یک اینکه از -

 . کرد سکوت

 . ندارم دوست رو سکوتت -

 می  باشی،   که  میترسم  باشمت،  نداشته  و  نباشی  که  ترسم  نمی .  ترسم  نمی -

 ". باشمت نداشته  و باشی که ترسم

  را  او  خود  و  داشت  را   او  داشت،  را   او... داشت   را   او  ماه  نه.  بود   شده  و

 . نداشت

*** 

 . کرد می نگاهش یکجوری منشی

 . کرد پا آن و پا این دلربا

 که  دیشب  از.  بود  باعثش  خودش!  چه  نکند   قبول  اگر  که  داشت  استرس

 که  رفت  می  غنج  دلش  اش  همه  بود  دیده  پاساژ  در  نوزادشان  با   را   کیاراد

  را   دیشب.  آمده  کجا  از  حس  این  دانست  نمی  حتی.  ببیند  را   دخترکش 



 احمقانه،  او  و   بودند  همراهش   هم  دوستانش  چون  رود   پیش  بود   نتوانسته

 دارد  بچه  قیافه   و  تیپ  این  با  او  که  بدانند  همه  اگر  شود  می  بد  کرد  احساس

 که   آخر  تلفن  آن   جز  و  بود  گذشته  شان  جدایی  از  چهارماه  که  حاال   .

 . بود دلتنگ حاال نداشت، ها آن از خبری هیچ نبود هم دوستانه

  که  را  چهارماهی  این  تمام  گویی.  شد  عوض  حالش  دیدشان  که  دیشب

  اش   همه  کرد  غرق  پیکر  و  در   بی  تفریحات  در  را   خودش  و   گذراند  خوش

 دلش.  دیدش  می  کامل  حداقل  کاش.  شد  زایل  فرزندش  دیدن  با   یکجا

 .بود جوری یک

 که  بود  دربرآورده  سر  تازه   احساس  یک  حاال  خودخواهی  همه  آن  از  انگار 

 ! دخترش کشیدن آغوش در به ای لحظه برای کرد می  ترغیب  را  او دائم

 دارن؟  کار  باهاشون کی بگم. شده  تموم شون جلسه مهندس  خانم، -

 ناخودآگاه  و   داد  قورت  را   دهانش  آب.  درآمد  گردش  به  هایش  مردمک

 . آورد زبان به را  کمند نام

 . اومده کمند بگید -



  دارد،   رویی  چه  دختر  این  کرد   فکر  خودش  با.  پرید  باال  منشی  ابروهای

 . فامیلی جای  گفت را  اسمش

 . فشرد را  کیاراد اتاق ی دکمه و  برداشت را  تلفن

 . ببینن رو شما خوان می اومدن کمند نام به خانمی یک مهندس آقای -

 . زد لبخند و کرد  نگاه دلربا به. گذاشت را  گوشی و داد تکان سر

 ! چپه  سمت  راهرو ته مهندس اتاق. بفرمایید -

 گفته  را  کمند نام که کرده  درستی کار دانست نمی. شد بلند دلهره با دلربا

  این  نهایتش.  باشد  مسلط  خودش  به  کرد  سعی  و  کشید  عمیقی  نفس!  نه  یا

 . کرد می مخالفت که بود

  دیدن   با  بود  شده  بلند  لب  به  لبخند  که  کیاراد.  شد   وارد   و  زد  در  به  ای  تقه

 . ماسید لبش روی لبخند او،

 . کرد دل دل دلربا

 بشینم؟   تونم می! سالم -

 پشت   و  کشید  چهره  به  اخم.  داد  تکان  سر   طوالنی  مکثی  از  پس  کیاراد

 . نشست میزش



 چیکار؟  اینجا اومدی -

 . کند  کنترل را  استرسش تا پیچاند هم به دست. گزید لب

 ... خوام  می -

 . داد قورت دهان آب

 ... که خوام می یعنی... خوام  می -

 . پرید  حرفش میان به حوصله  بی کیاراد

 . ندارم وقت زیاد من بزن رو حرفت -

 . کرد بلند سر یکباره  و مقدمه بی. باشد شجاع کرد سعی

 . داره مادر یک که حقیه حداقل این. ببینم رو ام بچه خوام  می -

 انتها  به  تا  تحقیر  ی  نشانه  به  که  لبخندهایی  دست  آن  از.  زد  لبخند  کیاراد

 . کرد کج سر آمیزی استفهام حالت با. شد می کج

 رو؟  ات بچه -

 . داد تکان سر و کرد ای خنده تک

 شدی؟ نما خواب. نفهمیدم -

 .ندهد  دست از  او مقابل را  نفسش به اعتماد که کرد را  تالشش تمام دلربا



 . ببینمش یکبار  خوام  می فقط  من -

 . شد مشغول خودکارش با و درآورد را  دستش زیر ی پوشه کیاراد

   . نباشی که خوام می بعدش. بیارن قهوه برات گم می -

 ! خودخواه مردک زد، غر دلش. جویید را  لبش پوست کرده غیظ

 . اومدم  ام بچه دیدن برای من!  اینجا نیومدم خوردن قهوه برای -

 آنکه بی بخواهد، خودش آنکه بی گرفت، نم  مغرورش همیشه  های چشم 

 . باشد داشته خودش از  ای  اراده

 سرش حتی کیاراد . کنی  دور حقم از و  من  که  نیستی رحم بی انقدر تو -

 . نیاورد باال را 

  اهرم   عنوان  به  دخترم  از   ندارم  دوست!  بگو  بهم  رک  الزمی  پول  اگه -

 حسابت  به  ریزم  می  فردا   خوای  می  چقدر  بگو.  کنی  استفاده  هات  خواسته

! 

  خواباند   می  گوشش  زیر  کشیده  اگر.  سوخت  او  ی  گفته  از  وجودش  ته  تا

 ... ها حرف این شنیدن با حاال که کرد نمی حقارت احساس قدری آن

 . برخاست  گرفته  گر عصبانیت از



 محتاج   که   داره  انقدری  بابام.  نکش  رخم  به  رو  دوزارت   قرون  یک  اون -

  حملش   ماه  نه  که   اییه  بچه  اون  خاطر  واسه  اینجام  اگه.  نشم  تو  امثال  و   تو

  احترام   بهم  ماه  نه  اون  واسه  الاقل  ولی  نداره،  عیبی  نشناسی  نمک  اگه.  کردم

 . بذار

  به   را   چیز   همه  اش  بعدی  ی  جمله  با   او  اما   شود  نرم  کمی  که  رفت  کیاراد

 . فرستاد یغما به هم  را  احترام و دلسوزی ارزن یک  همان. ریخت هم

 تو   بود  تر  پایین  همیشه  که  اونی.  کیه  محتاج  کی   که  نره  یادت  ضمن   در -

  هیچی  االنشم  همین   که  اونی.  بودی  تو  بود  زیردست  همیشه  که  اونی.  بودی

  بازم   شرکته  یک  تو  خالی  و  خشک  مهندس  یک  فقط  و  نداره  خودش  از

 . نکن فراموش رو  ها این! تویی

 . کرد قروچه دندان

 نمی  دوشت  رو  جنازمم  بابام  نبود  بچگانه  عشق  اون  اگه  که  نره  یادت -

 خودت،  واسه  شدی  کسی  کردی   پیشرفت  کارت  تو  یکم  نکن  فکر.  ذاشت

  ثابت   همه   به  و  خودش  داشت  سعی  که  کاری  تازه  مهندس  همون  هنوز  تو

 ! میزش روی گذاشت دست . کنه



 . ببینم  رو ام بچه بذار -

 . کشید دست اش پیشانی به و داد نشان  را  در کیاراد

 ! بیرون  -

 می  شد  می  جدی  اینطور  وقت  هر.  ترسید  اش  شده  سرخ  ی  چهره  از  دلربا

 . کند ممارست خواست باز. ترسید

 ... خوا   می -

 : گفت تر محکم کیاراد

 . کنه بیرونت حراست خوام نمی! بیرون  -

  سرش   بر  که  دلی  با.  بود  منتظر  هنوز  که  هایی  چشم  با.  رفت  عقب  عقب  دلربا

 دستت  کار  زبانت  هم  باز  احمق،   کردی  خراب  هم  باز"کشید،   می   فریاد

 ". شکاندی دل هم باز"شد، تکرار سرش در و ".شکاندی دل هم باز داد،

 نمی   را   دخترش  .پرید  لبش  ی  گوشه.  کرد  لمس  را   در  ی  دستگیره  دستش

 . دید  نمی هم باز دید،



  با .  رفت  باال  را   ها  پله.  شد  پیاده  ماشین  از  و  برداشت  را   اورکتش  کیاراد

 انحنا  لبش  ناخودآگاه  بود  آمده  استقبالش  به  لب  به  لبخند  که  مادرش  دیدن

 . گرفت

 مادر؟ کردی دیر چقدر پسرم، سالم -

 . شده زیاد  کارم یکم روزها این. بودم گرفتار  مامان، شرمنده -

 : پرسید و مالید را  هایش چشم

 کجاست؟  آیناز -

 . زد محزونی لبخند خانم سپیده

  بهونه  کلی  آوردش  وقتی  بهداشت،   بردش  پرستارش!  ام  بچه  خوابیده -

 . خوابوندش  اومد که  کمند گرفت،

 که  کردند  اذیتش  و  گرفتند  دست  برایش  ها  پسرخاله  شدند  که  خانه  وارد

 به   پاسخ  در.  گیرد  می  را   خودش  شده  روبراه  اوضاعش  کار  در  وقتی  از  او

 دخترش  سراغ  بنشیند  ای   لحظه   آنکه  بی  و   زد  لبخندی  تنها  هایشان  شوخی

 . رفت



  خستگی   گویی  خوابش،  در  غرق  معصوم  ی  چهره  دیدن  با  شد،  که  وارد

  لطیفش   های  دست  و  زد  زانو  تخت  کنار  . کشید  پر  یکجا  تنش  از  روز  تمام

 .بوسید احتیاط   با را 

  می   هم   او  انگار.  ساخت  می  کسی  هر  با   بود،  مظلوم  بود،  آرام  دخترکش

 پاهای   پشت  به  دیگری  یبوسه.  بگیرد  را   اش  بهانه  تا  نیست  مادری  دانست

 .خورد تکانی  که زد کوچکش

 درسته  تا  طلبید  می  خامه  قاشق  یک  فقط  شیرین  دخترک .  آمد   لبش  به  لبخند

 . زد صدایش پدرش که بود زیبایش صورت خیره.  شود داده قورت

 . کرد  سالم و شد بلند جا  از احترامش به

 ! باهامون شدی غریبه! باباجان بهمون زنی  می سر کم -

 گفته  بارها   که   پدری  از   پدرش،   از   کرد  می  شرم .  دوخت  زمین  به   را   نگاهش

 و   رود  در  دستت  از  فنرش  آنکه  از  قبل  باش  داشته  را   ات  زندگی  هوای  بود

 !نباید که چیزی آن بشود

 . گذاشت اش شانه روی دست پدرش



  خسته  خیلی  دونم  می  بخوریم،  شام  بریم  بیا!  پایین  بندازی  و  سرت  نبینم  -

 ! ای

 خوردن  از   بعد  . رفت  بیرون  اتاق  از   بزند  دیگری  حرف  آنکه  بی  سپس

 و  نشستند  هم  دور  ترها  جوان  شد،  میل  سکوت  در  که  مفصل  شام  یک

 پرویز  . نشست  کنارش  هومن.  ماند  جمعشان  در  مخالفتی  بی  هم  کیاراد

 . پراند ای تیکه گرفت می پوست ای  میوه که همانطور

 بگم  بهت  االن  از  شب  آخر  واسه  بزنی  و  مخش  که  کنارش  نشستی  اگه -

  خواد   می  فقط  که  میفهمی  ببینی  و  هاش  چشم.  اشتباهی  در   سخت  که

 . بخوابه  بره بپیچونه

 . زد لبخندی نیمچه کیاراد

 . کنم  می جبران شد تر سبک کارهام -

 . گذاشت مقابلش را میوه از پر دستی  پیش کمند

 ! زنت به بچسب پرویز، نکن اذیت  و داداشم -

 . شد متعجب کیاراد نگاه



 نمک   اش  گرفته  پوست  خیار  روی  به.  خواند   نگاهش  از  را  این  پرویز  انگار

 . پاشید

 داشته  حضور  هم  تو  شم  می  خوشحال  خواستگاری،  ریم  می  هفته   آخر -

 . باشی

 . زد نیشخند هومن

 بیاد  کاره  یک  کیاراد  خوب،   ات  ننه  آخه!  بابا  کن  قیچی   و  ادب  غلطا،  چه  -

 چلغوزم؟  این ی پسرخاله بگه بگه؟ چی خواستگاری وسط

 : گفت کنان خرچ خرچ و زد خیار به گازی پرویز

  آخر  تا  تونم  نمی.  همینه  اوضاع  بعد  به  این  از .  نیست  حالیت  مجردی  تو -

 ! که بزنم گپ میدونی چاله تو عین عمر

 . خاراند را  اش پیشانی خیال بی. انداخت پا روی پا هومن

 .بود گفتن ما از. ماسه  نمی بهت چیزی جماعت زن از -

 با  کرد  غربت  احساس  کیاراد  و  شد  خوردن  مشغول  او  به  اهمیت  بی  پرویز

 ! گذشته روزهای آن به فکر

 : گفت زیرلب هومن



 داری؟ خبر  دلربا از کیا -

  سرش  از  دست  خواست  نمی  نام  این  جوره  هیچ  انگار.  کشید  درهم  اخم

 . بردارد

 . داد ادامه سخت داد، ادامه اما هومن

. دیدمش  سیاوشمهمونی    تو  پیش  هفته.  ره   می  کج  بدم.  ره  می  کج  داره -

  رو   ها  این.  کشه  نمی  ماهم   دو  به  سرجمع  باشه  مقاوم  خیلی  مسیر  این  تو

 بهش  خاطری  تعلق  کوچکترین  هنوز  اگه  که  گفتم .  بریزی  بهم  که  نگفتم

 . بگیری و جلوش داری

 خودش.  کند  سکوت  که   ننشست  دهانش  به  زبانش  اما  نگوید،  خواست

 . شد  وار زمزمه  صدایش. بگوید که کرد شرم

 ... داره آزادی نام به. رهمی بد داره دلربا -

 . بشنود خواست نمی. شد بلند یکباره  به کیاراد

 حیاط   سمت  به   و  کشید  اش  پیشانی  به  دست.  داشت  عجیبی  گرمای  احساس

  او و بود کرده  خوش جا  صورتش روی  عرق درشت های دانه. کرد تند پا



 اش  زندگی  از  را   نام  این  که   کند  می  تالش  چقدر  هر  چرا   دانست  نمی

 . شود نمی عایدش شکست جز اینتیجه کند حذف

*** 

 . کرد مخالفت او که زد تعارف دیگر بار حمیرا 

 .شه می باز  زور به هام چشم سردرد از  خورم می وقت هر -

 . نخورم اصال دم می ترجیح

 . کرد پر خودش برای دیگر  لیوانی و کرد ای خنده حمیرا 

 . کنه می  خوش و حالم. سازه می من به خوب عوضش -

 . کشید باال بازی مسخره با را  اش بینی

 . ره می یادم خودمم گاهی حتی -

 . شد اش خیره بازش نیمه های پلک میان از

 کجاست؟ سیمین -

 . کرد اشاره خودش دست به دلربا

 . بسازه و خودش دستشویی رفت -

 . کشید  هم در اخم  اش هوشیاری نیمه ی همه با حمیرا 



 در  و  پدرت  شن  می  کنه   شه  پا  کله.  گیره   خیلی   باباش.  باشه  حواست -

 دیدی  یهو.  رفته  باال  مصرفش  روزها  این.  نیست  مراعات  اهل  اینم.  میارن

 . شد ته و سر

 . برد دهان به چیپسی

 . کنه جمع و دخترش بیاد خودش داره عرضه اگه مربوط، چه  من به -

  دور.  آمد  بیرون  دستشویی  از  سیمین  که  بگوید  دیگری  چیز  خواست  حمیرا 

  می   راه  ابرها  روی  انگار.  بود   شده  ایجاد  رنگ  سرخ  ای  حاله   هایش  چشم

 . رفت

 . ندازه می اخترم عمه خونه یاد و من دستشوییت دلی -

  به   را   دستشویی  دیوانه،  دخترک.  داد  تکان  سر  خنده  و  تاسف  با  حمیرا 

 . کرد می تشبیه اشعمه یخانه

 . زد  اشاره دستش کنار صندلی به دلربا

 . بشین  اینجا بیا -

 . خندید خودی بی و خورد تلویی سیمین

 . سرم رو ریزن می چجوری ببین.  شدن طوفانی  بازم ها شکوفه -



 از   کرد  غش  و  شد  باز  طاق .  انداخت  فرش  روی  را   خودش  و  زد  چرخی 

 ! خنده

 . گرفت درد سرم. بود سفت ابرش -

 کاناپه  روی  و  چرخاند  هایش  چشم  ی  کاسه   در  را   هایش  مردمک  حمیرا 

 . کشید دراز

 پیش  هفته  که دیدی. نکنه رم سرش به نزنه بخوره،  بده چیزی یک دلربا -

 . درآورد ای  بازی ژانگولر چه

 . زد لبخندی خیال بی اما دلربا

 ! آخه  داری چیکارش باشه، خوش بذار -

 . بود ساده زیادی ادعایش  برعکس دلربا. نداد پاسخی حمیرا 

 . دوخت سقف به چشم و غلتید سیمین

  هوا  رو  همینجوری  .داشتم  حسی  همچین  بود  رفته  مامان  که  شبی  اون -

 ... بودم

 . خندید ممتدد

 .  بودم هوا  رو دیگه جور یک نه، اینجوری دیگه، جور یک ولی -



 . زد لبخند اینبار و شد سیخ بدنش موهای

 . بینیمه زیر خون بوی هنوز -

 . گذاشت شکمش روی را  زمین بر افتاده  کوسن و چرخید

 چرا؟ .ده می خون بوی ریزه می روم که هایی شکوفه این حتی -

 بیخ  لعنتی   دلتنگی  حس  یک.  افتاد  آیناز  یاد   و  شد  جمع  خودش   در  دلربا

 نبود هم کنش ول و بود کرده گیر قلبش

  دلخور   او  از  هنوز.  گرفت  خبر  دخترش  از  زد  زنگ  او  به  که  هم  امروز  پریا 

 کرد  فکر  خودش  پیش  او  و  بود  پریا  همه  از  تر  عاقل  شان  خانواده  در.  بود

 لب   روی   را   زبانش.  است  مانده  عقب  و  فکر  کوته  خواهرش  چقدر  که

 یک   پابند   سخت   و  سفت  حاال  نبود   خود  بی .  زد   پوزخند  و   کشید  هایش

.  بورزد  مهر  همسرش  و  فرزند  به  که  بود  این  عشقش  تمام  و  بود  زندگی

  بود  کشور  از   خارج   پریا  جای  او   اگر  که  کرد   اعتراف  خودش  به   صادقانه

 . زد  صدایش حمیرا . نبود شکل این به اشزندگی سبک هیچگاه

 . گفت ای آهسته "هوم" او به پاسخ در

 . نمیاد ازش صدا  حالیه، چه تو سیمین ببین -



 بود،  بسته  چشم   .برگشت  سیمین   طرف  به  و   کرد  خاموش  را   سیگارش  دلربا

 دلش   ته  آرامشی   یک  چرا   دانست  نمی.  بود  هایش  لب  روی   لبخند  هنوز

 . نشست

 . باشه رفته خواب  به مادرش نوازش  با که بچه یک  عین! خوبه -

 . خورد تکان حمیرا  های لب

 دو   طرف.  نمیاد  کارت  به  اوضاع  این  تو  خوشبینی  دلربا،  بساز  و  خودت -

  از   عقلت  این  با  اگه  کرده؟  نوازشش  مادرش  تو  نظر  از  اونوقت   زده  بست

 . خورد تاسف برات باید احتماال شدی جدا  کیاراد

  خمیازه .  کند  پا  از  را   بلندش  پاشنه  های  کفش  و  چرخاند  در  قفل  در  را   کلید

 . شود وارد هم  سیمین تا ماند منتظر  و کشید ای

 . بست سرشان پشت را  در

 ! بخواب بغلی اتاق  تو برو بزن، صورتت و دست به آبی یک -

  و   انداخت  کاناپه  روی  بود  افتاده  گردنش  دور  قید  بی  که  را   شالش  سیمین

 . شد ولو همانجا هم خودش

 . راحتم همینجا من -



  صورتش   آنکه  بی  هایش  لباس  تعویض  از  بعد  و  کرد  باز  را   سرش   گیره  دلربا

 پیامکی  که   بود  نگذشته  ای  دقیقه  هنوز.  کشید   دراز  تختش  روی  بشورد  را 

 . بود حمیرا  طرف  از. کرد باز را  پیام. آمد  اش گوشی روی

. کن جمع  رو حواست دنگ چار. بگم چیزی  سیامک پیش  تونستم نمی "

 ". بده دستت کار ممکنه نیست، خودش دست سیمین

 . گذاشت پاتختی روی را  گوشی و زد نیشخندی

 . زد صدایش سیمین

 . کنه  می اذیتم  تنهایی بخواب، اینجا بیا دلی -

 یک  دلش  .بود  خسته.  کشید  هوفی  و  گذاشت   بالش  زیر  را  سرش  دلربا

 به   هیچ  امشب  مهمانی  که  خصوص  به.  خواست  می  ساعته  چندین  خواب

 . بود پاستوریزه زیادی چیز همه. بود  نگذشته خوش او

 . زد صدایش بلندتر سیمین

 ! دیگه بیا -

 کاناپه  روی را بالشش . نشاند  دلربا لب به  لبخند اش لبی  زیر  غرغر صدای

 . کشید دراز و گذاشت



 دختر؟  نداری خوای تو گی؟ می چی -

 : گفت گیج و گذاشت  پاهایش میان  دست سیمین

 . دارم احساسی یک روزها این. نمیاد خوابم ولی دارم، -

 . زد برق بازش نیمه های چشم خاصی هیجان با

 شدی؟  عاشق  حاال تا تو دلربا -

 یک   صرفا  یا  بود  کیاراد  عاشق  آیا  شده؟  عاشق  که  کرد،  فکر  دلربا  و

  را  این  اما  دانست،  نمی  بود؟  کرده  تعبیر  عشق  به   را   بچگانه  و  تند  احساس

 دیدنش  از  که  بود  روزهایی  همان  عمرش  روزهای  بهترین  که  بود  مطمئن

 به زمان آن یادآوری از  ای ناخواسته لبخند. رسید می هزار به قلبش طپش

 سر   از   کیاراد  تا  ایستاد  می  پنجره  پشت  که  هایی  شب  همان.  نشست  لبش

 های  زدن  دید   آن  بود  شیرین  چقدر.  ببیندش  بتواند  او   و   برگردد  کارش

 خصوص  به  ملس  و  ترش  حس  یک.  داد  می  آلوچه  ی  مزه  حسش   پنهانی،

! 

 افتادی؟  عاشقی و  عشق یاد تو که شد چی حاال.  آره کنم فکر -

 . گرفت هدف را  رنگ سفید سقف سیمین،  های مردمک



 دونه   می.  هست  بهم  همه  از  بیشتر  حواسش  روزها  این  که   هست  یکی -

  می   جوری  یک  بینمش  می  وقتی  .داره  و  هوام   بازم  ولی  نیست  خوش  حالم

 . شم

 . چرخید سمتش به. شد گرد  دلربا های چشم

 پیشه؟ عاشق آقای  این هست کی -

 . خندید آهسته سیمین

 . بود امشبم -

  چهره  ها  خیلی  دید  از  شاید .  کرد  تصور  را   اش  چهره  و  بست  پلک  ای  ثانیه

  باطن  بود  دیده  دیگری  بعد  از  را   زندگی  که  او  برای  اما  نداشت،  موجهی  ی

 ! ظاهر تا بود تر مهم

 . زد  لب شک با دلربا

 ... نکنه بودی، مچ زیادی نفر یک با فقط امشب تو -

 . داد تکان سر تبسمی اندک با



 اواخرم   این  .داد  می  جنس  نسیه  بهم  ها  وقت  خیلی!  ایرجه  منظورم  آره، -

 زندگی  کنم  می  احساس.  کرده  پیدا   ارزشی  یک  برام.  زد  نمی   پول  از  حرفی

  . داره ای  دیگه معنای یک

 که  بود  عجیب  برایش،  بود  عجیب.  گذاشت  اش  پیشانی  روی  دست  دلربا

 . کند کار احساسش هم باز مواد کشیدن وجود با کسی

 افتاده  چوبی  یمجسمه  ی  سایه  به  و  گرفت  بازی  به را   موهایش  از  ای  حلقه

  بار   اولین  برای  را   کیاراد  که  رفت  روزی  به  یادش.  دوخت  نظر  دیوار  بر

 های   شیطنت   و  جوانی  شور  از  پر.  داشت  سال  هجده  زمان  آن.  بود  دیده

 ادابازی  مشغول  همیشه  معمول  طبق  دوستانشان  با.  بود  غریب   و  عجیب

 نادیده   را   باران   درشت  های  قطره  گستاخی  با  ها   آن  و  بود  بارانی  روز.  بودند

  کیاراد   ماشین  سرعت  که  گرفت  صورت  زمانی  برخورد  اولین.  گرفتند  می

  چقدر .  خورد  تکان  اراده  بی  لبش.  شد  صورتشان  و  سر  به  آب  پاشیدن  باعث

  تواضع   همه  آن.  بود  متفاوت  چیز  همه  بود  شده  پیاده  کیاراد  که  ایلحظه  آن

 ... آخر نگاه آن مردانه، عذرخواهی آن شخصیت، و

 .کشید نفسی.  گذاشت سرش زیر دست اینبار  و داد تکان سر



 . داشت ای فایده چه لحظات آن یادآوری دیگر

  پر   را   ویال   کل   که  بلند  های  خنده  صدای  با  مردانه   و  زنانه   عطرهای  تند  بوی

 دستش  و  کشید  جیغ  هیجان   از  بیتا.  داد  می  شادی  احساس  او  به  بود  کرده

 برای  زد می  داد. گرفت را 

 . برسد او گوش  به  صدایش آنکه

 . بترکونم میخوام. دارم انرژی کلی امشب  شده؟ اوضاعی چه  بینی می -

 .کشید جیغ دیگر بار بندش پشت

 راستش   سمت  به  بیتا  . بود  دیوانه  همیشه  بیتا.  کرد  اش  همراهی  خنده  با  دلربا

 . انداخت ای تیکه   و کرد اشاره

 االنم .  توئه  از  چشمی  گوشه  دنبال  ش  همه.  گرفتی  رو  چشمش  وقته  خیلی -

 . برقصه باهات بیاد که  شم دک منتظره

 پارتنرها  ماهرانه  حرکت  یک  با   شیطانی،  چشمکی  با  و  کرد  بلندی  ی  خنده

 . دید پرهام مقابل را  خودش واج و هاج او و. کرد عوض را 

 . زد لبخندی پرهام

 دادن؟  افتخار باالخره بانو -



 که   بود   پرروهایی  دست  آن  از  پسر  این.  داد  را   لبخندش  پاسخ  ناچارا  دلربا

 . میرفت راه اعصابت  روی خونسردی، عین در

 . برد باال را  ابرویش تای یک مرموزی حالت یک با پرهام

 رو   پیرهنم  یقه  خودم  جای   هات  چشم  که  کنی  می  سر  خیالی  چه  تو -

 داده؟ قرار مخاطب

 : گفت  جوابی حاضر با پررویی،  در به زده او دید که دلربا

  تو   خیال  تو   که   کنه  خطور  ذهنت   به  اگه  کنی  فکر  کودکانه  باید  خیلی -

 هان؟  کردم، می سپری

 . خندید پرهام های چشم

 ! زیبا لیدی البته -

 ... ان دیوونه و اینجان که اینایی بین  از باشه، خودمون  بین -

 . کرد بدل و رد او و خودش بین خاصی حالت با را  اش  اشاره انگشت

 ! تو  و منم عاقلشون -

 . بود خودشیفته عجیب پسر این. خندید متعجب های چشم با



  ی  دایره  به  هم   من  شده  باعث  چی  اونوقت!  بزرگی  افتخار  چه  اوه، -

 بشم؟ اضافه ساختی خودت برای که عقالنیتی

 . داشت محوی اثر تنها سالن روشن تاریک در پرهام لبخند

 . باشی ها حرف  این از تر باهوش کردم می  فکر -

 . کرد  اشاره خودشان به

 . ستبقیه با مقایسه در رقصمون ریتم  اش نشونه کوچکترین -

 .بفهمد را  حرفش معنای خوب توانست می دقت کمی با دلربا

 فضا  البته.  کردند  می  دنبال  را  قاعده  بی  پریدن  پایین  و  باال  یک  بیشتر  بقیه

  نهایت   در  و  داشت،  وجود  که   دودی  هیجانی،  نور  برق  آن  نبود،  تاثیر  بی  هم

 . ها آن به برسد چه آورد می  وجد به را  عادی فرد که موزیکی

 داری؟ خودشیفتگی احساس حد این تا همیشه تو -

 ... که وقتی تا نه -

 و  زد  پرهام  به  عمیقی  لبخند.  بود  شده  سرخ  صورتش.  ایستاد  کنارشان  بیتا

 . گذاشت هم کنار ضربدر حالت  به  را  انگشتش دو زنان نفس نفس

 .جلو میریم  خنثی  دیگه االن. جون پری شدیم یر به  یر یک به یک -



  کار   گروکشی  با  جلب  دخترک.  خندید  داد  می  تکان  سر  که  همانطور   دلربا

 . انداخت می راه را  خودش

 این  با  انداختی  جلوم  که   یکی  اون  ات،  کله  از  کن  حذف  رو  پری  اون -

 ! عقب  افتادم تا بیست جونت پری

 بیرون   از  مرج  و  هرج  صدای  با  اما.  بدهد  را   جوابش  که  شد  باز  دهانش  بیتا

.  ماندند  جای  بر  لحظه  یک  شان  همه  افراد،  مقدمه  بی  دویدن  و   ویال

 . کرد آشفته را  همه یکباره به گویان "پلیس  پلیس"فریاد

 جلوی  از  ای  غیرمنتظره  طرز  به  پرهام   و  بیتا  بیاید  خودش  به  آنکه  از  قبل  دلربا

 تنها   که   تاریکی  آن  در.  نبودند  ابتدا   از  که  انگار.  شدند   محو   هایش  چشم

 . بود   داده دست از  را  تشخیصش قدرت بود فضا کننده روشن نور برق

 خودش  به.  میکشید  خود  با  را   او  تقریبا  و  گرفت  را   دستش  کسی  میان  این  در

  که  را   شخصی  تازه  رفتند،  بیرون  پشتی  در  از!  دیدنی  بود  برپا  ای  ولوله.  آمد

  را  پریدند  دیوار  روی  از  که  نفری  چند.  بود  سیمین  دید،  کشید  می  را   او

 بپرند؟   دیوار روی از بود قرار هم ها آن. دید



  قدرت   همه   آن  بود  مانده.  دوید  می  همچنان  اما  بود،  افتاده  سرفه  به  سیمین

 . آورده کجا از اوضاعش  آن با را 

  تا  هایش  چشم  . بخورد  زمین  او   شد   باعث  و  زد  تنه  دلربا  به   پشت  از  کسی

 صدای.  کند  بلندش  کرد   سعی  سیمین.  شد  گشاد  ممکن  حد  آخرین

 . کردند پیدا   را  پشتی در که شد بود،متوجه نزدیک خیلی مامورها

 . کشید  جیغ سیمین

 ! پاشو کنم می خواهش... دلربا پاشو -

 هیچ   به  شود،  دستگیر  سیمین  خواست  نمی.  طپید  می  دهانش  در  دلربا  قلب

 ! قیمتی

 . میام من برو تو -

 . کرد تقال بیشتر او  و کرد نمی رها را  دستش سیمین

 . نیست بازی  مرام وقت االن سیمین، برو -

 سمتشان   به  که  هایی  قدم  صدای.  کشید  بیرون  او  دست  از  محکم  را   دستش

  که   شد  مجبور.  لرزید  می  سر  یک  تنش  تمام.  کرد  می  حس  را   آمد  می

 . بگوید



 ! برو ات بچه روح به رو تو -

  را  خودش  هاینفس  صدای  گویی.  زد  دو  دو  سیمین  لرزان  های  مردمک

 . داد هلش دلربا شد، بلند اش؟  بچه روح اش؟ بچه. شنید می

 ! برو لعنتی، برو -

 روح  تازه  و  بود  شکمش  در  که  ای  بچه  همان  برای.  کرد  تند   قدم  ناچار  او  و

 . بود رفته  بین از پدرش رحمی بی کمال در و بود کرده پیدا 

  با   را   دستش  کسی  اما  شود،   بلند  که  رفت.  شد   اشک  از  پر  دلربا  های  چشم

 حس  را   دستنبد  سردی  بار  اولین  برای  او   و  گذاشت   سرش  پشت  مهارت

 . کرد

 در  اوضاع.  داشت  نگه  محکم  را   بود  داده  او  به  مامور  که  ای  مشکی  چادر

 دهد  نجات   مهلکه  از  را   خودش  خواست  می  کسی  هر  نبود،  جالب  کالنتری

 که   هم  او.  بدهند  را   شان   خانواده  شماره  شدند  نمی  حاضر  ها  خیلی  و

. کند  خبرشان  که  نبودند  ایران  اصال  اش  خانواده  بود،  مشخص   تکلیفش

.  بودند  راهرو  در  هنوز  هم  ها  بعضی  و  بازداشتگاه  بودند  فرستاده  را   هابعضی



 لباس  شدن   خاکی  از  که  ای  نازپروده  پسرهای  دختر  از   بود  شده  پر  کالنتری

 . بودند اینجا اما حاال و آمدمی عارشان هایشان

 کردن  بلند  سر  جرات.  رسید  او  به  نوبت  وقتی  داد  قورت  را   دهانش  آب

 . نداشت

 پدر؟ شماره -

 باال  چشم  و  ماند  بود  شده  کدر  که  رنگی  خاکستری  های  کاشی  به  خیره

  بود  کالفه  و  بود  نشسته  میز  پشت  که  مردی  جدی  صدای  مقابل  در  نیاورد

 ! موجود وضع از

 . نیست ایران پدرم -

 : گفت تر بدخلق اینبار و کرد مکثی مرد

 مادر؟ شماره -

 خودش  با  اما  نیاورد،  خودش   روی  به  کرد  می  سعی.  آورد  باال  سر  باالخره

  در   قدم  که  بود  باری  اولین   .بود  ترسیده  حسابی  نداشت،   رودربایستی  که

 . گذاشت می جایی چنین

 .دوخت چشم دوشش بر نشسته های ستاره به هایش چشم به نگاه جای به



 ... نیست ایران -

 . کشید هایش  لب روی به زبان

 . کشورن  از خارج  ام خانواده همه -

 ! انگار   بود نکرده باور را  حرفش. کرد حس را  مرد آمیز تحقیر پوزخند

 . برگردن خارج  از  ات  خانواده تا مایی مهمان جنابعالی پس -

 . لرزید هایش چشم ی تیله

 . بزنم زنگ براشون همینجا از خوایید می اگه. گم  نمی دروغ من -

 دلربا  دهد  نشان  العملی  عکس  آنکه  از   قبل.  کرد  مکث  تردید  با  ای  ثانیه  مرد

 . پرید دهانش از

 بیاد؟  تونه می اون ایرانه،  شوهرم -

  آوردنش   مامور  که  هم  زنی  کرد،  احساس  را   مرد  خوردن  یکه  وضوح  به

 باشد  داشته همسر او اینکه  انتظار! هم بود

 تاسف  با  مرد  . نبود  هضم  قابل  برایشان   گویی   باشد  ای  مهمانی  چنین  در   و

 . داد نشان را  تلفن عمیقی

 . بزن رو ش شماره نیست، خانواده  حضور به نیاز داری شوهر اگه -



 آن   کیاراد،  به  میزد  زنگ  شد؟  می  چه  حاال.  افتاد  لرزش  به  دلربا  های  دست

 شب؟ وقت این هم

 . کن عجله خانم، هستی چی معطل -

 که   ای  شماره  هر  با.  نداشت   ای  چاره  اما   شکند،  می  غرورش  دانست  می

  است   سابقش   شوهر  گفت  می  کیاراد  اگر.  شد  می  بیشتر  اضطرابش   زد  می

 چه؟ ندارد ربطی  او به و

 . زد هم را  شماره آخرین

 . برداشت را  تلفن مرد

 فامیلش؟  و اسم -

 ! تشویش از پر و مردد خورد،  تکان هایش لب

 ! وحدانی  کیاراد...کیاراد -

  چند  تا  آنکه  فکر  از  شد  سردش  و  نشست  رنگ  آبی  صندلی  روی  راهرو  در

 هیچوقت  کیاراد   مقابل.  انداخت  نگاه  خودش  به .  رسید  می  او   دیگر   ی  لحظه

 به   حاال  همین  از  حقارت  احساس.  بود  نشده   ظاهر  شکل  بد  اندازه  این  تا

 . بود کرده  نفوذ استخوانش



 . آمد  می کیاراد جای دیگری  فرد کاش

  امشبش   شانسی  خوش  تنها .  داد  تکیه  سرش  پشت  سرد  دیوار   به  را   سرش

 هر  به!  ماهرانه  فرار  آن  از  آمد  می  لبش  روی  بر  لبخند  هنوز.  بود  سیمین  فرار

 که  خوب  چه  و  استانی  مسابقات  در  بود  کرده  کسب  قهرمانی  دو  حال

 به راهش که حیف چه  و! ها قهرمانی آن بود آمده کارش به اینجا حداقل

 ! کشور قهرمان بشود که نشد و شد کشیده سمت این

 خدا   فقط  و  بود  درهم  عمیقا   هایش  اخم.  شد  کالنتری  راهروی  وارد  کیاراد

 . شد بلند  دلهره با دلربا. است عصبی اندازه چه تا دانست می

  صورتش   روی  گریه  اثر  در  آرایشش  که  اویی  به.  کرد  نگاهش  ای  ثانیه  چند

 بود،   افتاده  رو  و  رنگ  از  که  رنگ،  مشکی  چادر  آن  با  و   بود  شده  پخش

 اضافه،   کالمی  بی  و  سالم   بی.  نداشت   همیشگی   دلربای  به  شباهتی  هیچ

 : پرسید

 برم؟  باید کجا -

 نشان  را   نظر   مورد   اتاق  دست  با   تنها.  بزند  حرف  نکرد  جرات  حتی  دلربا

 بودند  شده   جدا  هم  از  حاال  آنها  آنکه  وجود  با .  شود   می  چه  دانست   نمی.داد



 خوش   دل  همچنان  اما  نپذیرند،  ها  آن  را   حضور  این  که  داد  می  احتمال  او  و

  به   جانش  او   و   شد  اتاق  وارد   کیاراد.  بود  دلش  ته  که  امیدی  کورسو  به  کرد

.  نرود  بازداشتگاه  به  را   امشب  کرد  می  آرزو.  زدند  صدایش  تا  رسید  لب

 او   ی  خواسته  تا  زد  می  دری  هر  به  که  همیشه  مثل  کیاراد  کرد  می  آرزو

 . کرد می رفتار همینطور هم اینبار   شود اجابت

 . شد وارد  افتاده پایین سر با

 بعدی   دفعه  امیدوارم  دی،  می  تعهد  فقط  و  اینبار  بود  بارت  اولین  چون -

 . باشه نداشته وجود

  الزم   که  را   جاهایی  و  برداشت  را   خودکار.  رفت  پیش  نامطئن  های  قدم  با

 . کرد امضا بود

 و  شرمنده  که  هایی  چشم  با  گرایید،  می  سرخی  به  که  ای  چهره  با  کیاراد

 . شد بلند و کرد تشکر ای سابقه بی سرافکندگی با بود، معذب

 فقط .  انداخت  راه  به  را   ماشین  حرفی  هیچ  بی   کیاراد.  نشستند  ماشین  درون

 امشب  که  را   احساسی  . است  خبر   چه  روحش  و  قلب  در  دانست  می  خدا 

 . بود کشیده زنجیر  به را  وجودش انتهای تا بود کرده تجربه



  حرفی  و  بگیرد  دهان  به  زبان   که   داشت  نیاز   چقدر  او  و  آمد  دلربا   صدای

 . نزند

 ... یعنی...من -

 . کرد اضافه و کشید سریعی نفس

   . کنم  می جبران رو لطفت این بدهکارم، بهت تشکر یک من -

 امشب  او  که  حقارتی  این  جبران؟.  زد  صداداری  و  تلخ  پوزخند  کیاراد

 بود؟ جبران قابل بود کرده احساس

  بماند،  بسته  دهانش  تا  نگوید،   چیزی  تا  داد  فشار  تر  قایم  فرمان،  بند  را   مشتش

 . نیاورد باال یکجا را  دردهایش و بگیرد حناق تا

 شد   می  مظلوم   سخت  شرایط  در.  بود  ذاتش  اصال.  شد  گستاخ  دوباره   دلربا

 . بود کشیدن  پنجه دنبال به شیری ماده چونان گریخت می که مهلکه از و

. کردن  شلوغش  زیادی  اینا  بود،  ساده  مهمونی  یک.  نزن  پوزخند  من  به -

 . نیست خبری هیچ هیجا برندار، دور هم تو



 کشیده  یک  طالب  عجیب  دستانش  شد،  فشرده   هم  روی  کیاراد  های  آرواره

  آهسته   . گیرد   پس  تنش  از  جا  یک  را   امشب  تمام  حساب  تا  بود  حسابی  ی

 . بود طوفانی اش گرفته آوای اما گفت،

 . بشنوم رو صدات خوام  نمی -

 گویی  بود،  دار  خش  صدایش .  شد  زده  نقش  لبش  پشت  زهرگونی  نیشخند

  آرام  هنوز.  بود  نمانده  اش  هنجره  برای  نایی  که  بود  کشیده  فریاد  قدر  آن

 ! فروغ بی و آرام.  گفت می سخن

 جمعت   بیام  من  و  کالنتری  تو   باشی  تو  که   بود؟  این  آرزوهات  سقف -

 کنم؟ 

 . کرد طغیان دیگر بار سرکشش روح.  شد سرخ دلربا ی چهره

 برت  هوا   .داری  کردن  جمع  به  نیاز  خودت  تو  کنی؟  جمع  و  من  تو  تو؟ -

  نگه  دست  بزنی؟  سرکوفت  بهم  تونی   می  حاال  و  کردی  آزادم   که  داشته

 مهندس  شدی  تنت  کردی  کت  یک  نکن  فکر  .بریم  هم  با  شو  پیاده  بابا،  دار

... 



 که   نشد  یعنی  .نشد  اما  ببندد،  دهان  خواست  باشد،  ساکت  خواست  کیاراد

  بود   دردناکی  های  خرده  شیشه  از   پر  دلربا  ی  آزاردهنده  های  حرف.  بشود

  می  نفوذ مغزش استخوان تا را  درد و کرد می  گیر  قلبش جای  جای در که

 شد  فراری پوستش سطح از خون. گرفت نبض اش پیشانی های رگ. داد

 . فشرد می محکم را  فرمان که بس شد سفید دستش و

 شد  منفجر  او  و  داد  می  آزارش  تیزی  استخوان  همچون  گلویش  بیخ  حناق

 هیچ  بی   کشید،  فریاد  . داشت  دختر   این  که  وقاحتی  همه  آن  خفگی  از

 ! کنترلی

  تو   گذاشتن  پول  کشیدن،  و  نازت   همه  سوا   دو.  ببند  رو   دهنت...شو  خفه -

 شدی؟ کسی خودت واسه کردی فکر  بالت و دست

 . کشید اربده تقریبا و کوبید فرمان بر مشت

 جلو   دادی  و  سینت  حاال.  کردی  نمی  ول  و  ات  بچه  بودی  آدم  اگه  تو -

 آبرویی؟  بی این به کنی افتخار که چی؟ که حلقم تو اومدی

  و   باشد بربسته رخت آن از طلوع که آسمانی چونان. کرد فروکش نوایش

 . باشد کرده سفت را  جاپایش که غروبی



 روزی  از  میترسم  ترسم،  می.  رسه  می   گوشم  به  اونور  اینور  از  ات  آوازه -

 . کشی می یدک به و  مادرش اسم تو اینکه   از بکشه خجالت دخترم که

  می   فکر  شب  نیمه  تا  را  ها  شب  که  نگفتو    ماند  خاموش  و  کرد  سکوت

 آنکه   از  ترسد  می  که  نگفت  اش،  واقعی  خود  به  را   او  برگرداند  چطور  کند

 سر  نیست؟  چرا   کجاست؟  مادرم  بگوید  و  بایستد  مقابلش  روزی  آینازش

 سیاهی  جواب  از  نشست  دلش  به  داغ  و  فشرد  گاز  روی  پا  کرد؟  رها  مرا   چه

 که  گفت  می  و  شد  می  رک  باید  زمان  آن.  داشت  شان  همه  به  پاسخ  در  که

  داشت   حتم  که  ای  خوشگذرانی  فروخت،  خوشگذرانی  به  را   او  مادرش

 . است کوتاه عمرش

  فوران   از  ترسیده  و  کرده  بغ   دستش،  کنار  دلربای  و  بود  افکار  این  در  او

 که  بپرسد  نکرد  جرات  و  بود  شده  جمع.  بود  شده  جمع  خود  در  اش  یکباره

 دلش   ته.  آید  بیرون  تنها  توانست  شب  وقت  این   که  گذاشته  کجا  را  بچه

 شان  جدایی  از  بود  گذشته  ماه  شش  که  حاال.  خورد  پیچ  زنانه  حس  یک

 باشد؟  آمده میان به زنی پای بود ممکن

 ! شود؟ بزرگ او دست زیر اش بچه که زنی پای



  دستش   از  را   کتش  و  کیف   کمند.  شد  خانه  وارد  زمانی  هر  از  تر  کالفه

 . زد پچ  . گرفت

 خوبی؟  -

  جاکفشی   درون  را   آن  آنکه  بی  کند،  پا  از  را   کفشش  و  داد  تکان  سر  کیاراد

  را   بلندش  پاهای  و  نشست  . رفت  پذیرایی  وسط  ی  کاناپه سمت  به  بگذارد

 ساعت   و  ببندد  چشم  خواست  می  دلش  که  بود  خسته  قدری  آن.  کرد   دراز

 . رود فرو خبری بی در ها

 .نشست کنارش کمند

 ! بیرون بیارمش تونستم خداروشکر . گرفتنش مهمونی تو -

 . مالید را  گردنش کمند

 ... ساب شوهر که گم می  لحاظ  این از رو؟ تو کردن قبول -

 . دهد ادامه  نگذاشت کیاراد

 طرف  .آوردیم  هم  رو  قضیه  سروته  تعهد  یک  با.  کرد  کمک  وحید -

  بنداز   راه  کار  که  داشتن  مشترک  دوست  یک  ولی  شناخت  نمی  وحیدو

 . شد



 . شد سبز کمند لب ی گوشه بندی نیم لبخند

 به   ولی  کرد،  انتخاب  و   شغل  این  اینکه  سر  بودی  کرده  اذیتش  چقدر -

 ! اششونه  روی های ستاره هم خودش هم خورد، دردت

  رو   آدم  او.  بود  خورده  دردش  به  که  بد  چقدر  که  کرد  فکر  کیاراد  و

 . بیندازد رو یکی  به دلربا برای شد مجبور امشب و نبود انداختن

 رفیق  اش،  همیشگی  صبور  سنگ  .کرد  نگاه  خواهرش  مهربان  های  چشم  به

 ! دختر   این بود دلش شنوای گوش اش، دلتنگی روزهای

 . کردم  زابرا  هم رو  تو شبی نصف که ببخشید! عزیزدلم شدی خسته -

 . زد پرمهری لبخند رویش به کمند

 . بشم کی برای نشم زابرا  تو برای -

 نپرسید؟  چیزی آیناز از -

  هوا   سربه  مادر  آن  ذهن  در  هم  کوچکی  ی  خاطره  حتی  آیناز  که  نگفت

 . ندارد



.  ست  ساده  بدجور  ولی  هست،  لجباز  و  یکدنده.  شم  می  نگرانش  گاهی  -

 دوست   جای .  نباشه  دورش  هیشکی  که  بیاد  خودش  به  روزی  یک  ترسم   می

 . کنه جمع  خودش دور کفتار مشت یک

 خوش  چقدر  و  مانده؟  ای  عالقه  هنوز  که  بپرسد  خواست  می  بدجور  کمند

 دلربا   دلبرک  آن  برای  عشق  همه  آن  که  داد  می  راه  خیالش  به   اگر  بود  بین

 پاسخ  دیگری  راه  از  تا  چرخاند  را   اش  گفته   .رسیده  پایان  به  فاصله  این  در

 . گیرد

 ! پرستار نه داره مادر  به نیاز آیناز. هست حرفش روی هنوزم مامان -

 رنگ   کامش   و  گرفت  هوا   در  را   منظور  که  کیاراد  بود  تیز  و  زرنگ  چه  و

 ! پوشیده  سیاه ی شده دفن احساس آن به فکر از گرفت زهر

 حاضر   حال  در  که  دونی  می  تو   کردیم،  مرور  بار  چندین  قبال  رو  بحث  این -

 . نیستم زندگیم به جدیدی زن هیچ پذیرای

 . یابد ادامه گفتگو این که نگذاشت و کرد عوض را  حرف ناشیانه

 خوابید؟   خودت ی بچه -

 . شد جمع اندوهگین، کمند، صورت



 . کرد می اذیت کردم می بیدارش. بمونه حامی  پیش گذاشتم -

 .داد تکیه کاناپه پشتی به  را   اش کله و داد تکان سر کیاراد

 . کرد می اذیتش دلربا آخر  ی جمله آن یاد

 جوری  یک  باید  که  بود  کرده  فکر  این  به  را   راه   کل .  شد  پیاده  ماشین  از "

  خطری   و  بود  شده  پیاده  که  هم   حاال  بگیرد،  را   خودراضی  از  مرد   این  حال

  در   را   رحمی  بی  نهایت  و   دوخت  او  چشم  در  چشم.  کرد  نمی  تهدیدش

 . زد ریشه کالمش عمق

  از   بیشتر  روز  هر  دارم   بهت  نسبت  که  نفرتی  اما  گم،  می  و  این  که  متاسفم -

 خرابه   یک  به  زندگیم  اینکه   از  قبل  که  خوشحالم  چقدر  من  و  شه  می  دیروز

 ". شدم جدا  ازت بشه تبدیل

  سنگینی   او  دل  در  هایش  حرف  جای  هنوز  ها  ساعت  گذشت  از  پس  حاال  و

 . کرد می

*** 

 : گفت چید می ظرف  درون را  ها میوه که حالی در

 .بزنم  حرف کلمه یک نکردم جرات حتی بعدش بابا، نه -



 . بشه پاره اش هنجره ترسیدم که زد می داد همچین

 . نشست شومینه کنار و  برداشت را  ظرف

 . بود کفری کلی! دهنم تو نکوبید آوردم شانس -

 . کشید دراز و کرد پخش را  دورش ی شده جمع های کوسن حمیرا 

 بعضی. نیست ای  مسئله  باقیش  آورد، درت اونجا از کن خداروشکر  برو -

 . گیرن تو اون هنوز ها

 . برداشت سیبی و کشید باال را  اش بینی سیمین

  هواخواه  دونستم می. کردم  ولت که گرفتم وجدان عذاب و دیشب کل -

 . ذاشتم می بالش رو سر تر  راحت داری

 . خندید فرارش یادآوری با  دیگر بار دلربا

  خورد   دستم به دستبند  که لحظه اون. باشی فرز انقدر کردم نمی فکرشم -

 ! گرم حسابی دمت . افتادی گیر هم تو کردم فکر

 روی  ی  بهاره  پتوی  .کرد  فسی  فس  و  فشرد  را   دستش  در  مانده  سیب  سیمین

  او  به  بازش  نیمه  های  چشم  از  ایبامزه  حالت   با  و  کشید  باالتر   را   پاهایش

 . شد خیره



  ساقی   کریم  دل  ور  االن  منم  بودم  نساخته.  آبجی  بودم  ساخته  و  خودم -

  شانه   روی  به  آرام  ضربه  دو  خنده  با  حمیرا   . خوردم  می  خنک   آب  داشتم

 . زد اش

 خبریه؟  سیمین، شدی بال -

 . داد تکیه کاناپه به را  پاهایش و زد چشمکی دلربا

  دیوار   از  دیشب  که  هم  اونی.  برده  و  خانم  دل  یکی  نداری؟  خبر  مگه -

 . بود خاطرخواهش باال کشیدتش

 . پرید باال خنده و حیرت با حمیرا  ابروهای

 هست؟ کی حاال! بابا؟ نه -

 زده  نم  شبنم  یک.  دوید  پوستش  زیر  گرمی  خون  و  شد  گرم  سیمین  قلب

 . ساخت رویا خودش برای او و پیچید وجودش در

 . زد لب خاصی حال یک با

 ! ایرج -



  صورت   از   بخش  یک  اش  تکه  هر  که  ای  شده  تکه  تکه  تابلوهای  به  خیره

 دلش   ی  طبقه  آخرین  پنهان  را   حسرت  و   شد  بود   زده  نقش  خود   در  را   دلربا

 . کرد

 . کنه  می کمکم ایرج. کنم ترک خوام  می -

 . نشست هایش لب به طراوتی با لبخند

 . بکشم دیگه نداره دوست -

 صدای   همان  با  .کرد  پرواز  ها  ناشدنی  اوج  تا   و   گرفت  پرواز  بال  آرزوهایش

 . داد ادامه اش دماغی تو

 پیش  رم  می  شم،  می  عاقل.  کوفتی  کار  اون  از  بیرون  میارمش  هم  و  اون -

  سروصدا  بی  گوشه  یک  ریم  می  ایرج  با  گیرم،  می  ازش  پولی  یک  بابام،

 . نداریم کسی کار به هم کاری. کنیم می  رو زندگیمون

 . دوخت سرش باالی رنگی های المپ  به نظر و کرد سقف سوی به سر

 ! ها المپ  این مثل درست.  شه می رنگی چیز همه اونوقت -

 . کوبید  پهلویش به دلربا



 یک  ری   می  برسی  بهش  خوای  می  که  حاال.  سفید  چشم  ی  دختره  اوی -

 نداری؟ کسی کار به هم کاری کنی، می زندگی گوشه

 . کوبید هم به دست حمیرا 

 . کرده پشت ما به رفیقمونم نشده هیچی هنو! هی که اک -

 . زد لبخند سیمین

 دزدیدن  دنبال  که  ترسناکی  های  آدم  از  دور  یعنی  همه  از  دور -

 . ترسم می خوشبختی دزدهای از من. خوشبختیتن

 . گرداند سمتش به چشم و کرد کج سر دلربا

 ! کرده؟ چیزخورت  ایرجه این نکنه امشب؟ چته. سیمین شدی فلسفی -

 . کشید ای تصنعی آه کردنش اذیت برای حمیرا 

 ! ایرج آقا مال نشینیش تنها و شادی  ماست، مال هاش حسرت و غم -

 . انداخت سرش روی را  بالش سیمین

  او   و  زد  لبخند  سیمین.  گذاشت  حمیرا   بالش  روی  را   سرش  و  زد  غلتی  دلربا

 . گذاشت بالشش روی سر هم



  با   خوش،  حال  یک.  داشت   حالی  یک  ریزش  آرام  صدای  آن.  زد  پچ

 ! انگیز  دل و زرد پاییز یک احساس

 نه؟ خوشبختیم ما -

  لیاقتش  او.  یافت  می  تحقق  سیمین   رویاهای  کاش.  کرد  بغض  دلیل  بی  دلربا

 . داشت را 

 اشاره  با دلربا

 صدای.  افتادند  جانش  به  هم  با  و  گرفت  را   دستش  کنار  کوسن  سیمین   به  ای

  ناب   شاید   این  و  بود  کرده  پر  بود،  کرده  پر  را   خانه  فضای  هایشان  خنده

 های  قلب  و  لبخند  به  آغشته  های  لب  آن  با  بود،  شان  نفره  سه  ی  لحظه   ترین

 ! امید از پر

*** 

 به  و  بکشد  کشیدن  سشوار  از  دست  شد  باعث  اف  اف  پیاپی  های  زنگ

  و  پراند  باال  ابرو  سیمین  ی  ترسیده  تصویر  دیدن  با.  کند  تند  پا  آن  سمت

  صدای .  ماند  منتظر  و  کرد  باز  هم  را   آپارتمان  در.  فشرد  را   کردن  باز  ی  دکمه

 .زد بیرون در از کشیده، درهم چهره. کرد نگرانش کمی  پله روی دویدن



 استفاده   آسانسور   از  بود  کرده  فراموش  حتی  سیمین  که  بود  افتاده  اتفاقی  چه

 ! کند؟

 تر  سریع  تا  کشید  را   دستش  سراسیمه  و  گذراند   هم  را   پله  آخرین  سیمین

 . شوند خانه وارد

 کرد،  زمزمه  زنان  نفس  نفس  و   داد  تکیه  آن   به  سر  بست،  چشم  و  بست   را   در

. گرفت  دست  در  را   دستش  دلربا  ". شدم  بدبخت  خدا   وای  شدم،  بدبخت"

 . میزد دو دو هایش مردمک

 آخه؟  شده چی  سیمین، شدم لب به جون -

 دستش   دو  با.  میلرزید  سر   یک  تنش  تمام.  گزید  لب  و  کرد  باز  پلک  سیمین

 . گرفت را  دلربا دست

  اومد   سراغت  اومدم  من  که  همینجوری  دیشب  ایرج.  شدم  بدبخت  دلربا -

  قسم.  بودم  ترسیده  منم  بود،  ترسیده  .دارم  نگه  که  بهم  داد  بسته  یک.  سراغم

 . برنگشت ولی گرده برمی خورد

 . نشست وهمانجا ترکید بغضش



 چجوری  دونم  نمی.  زدن   و  ردم.  دنبالمن.  کردم  نمی  باز  رو  بسته  کاش -

 . زدن ولی

 به   را  رنگش  خرمایی  های  تیله.  بود  گرفته  را   سرتاپایش  هولناکی  بیم

 : زد لب ممکن حالت ترین معصومانه در و دوخت دلربا صورت

 ... ایرج. ترکه می داره دلم -

 دیدن   از  و  شد  بلند  دلربا.  پراند  جا  از  را   دویشان  هر  دوباره  زنگ  صدای

 . کرد تعجب حمیرا  تصویر

 . شد بلند در  کنار از سیمین

  کرد چیکار باید لحظه این  تو دونه می ما از بهتر  اون. کردم خبرش  من -

 . کرد باز  را  در

 بدی؟ نجات و خودت بهشون دی نمی رو بسته اون چرا   خب -

 روی  که   شالی  با .  شد  خانه  وارد  حمیرا   دهد  پاسخ  سیمین  آنکه  از  پیش

  تا   و  کمرنگ   همیشه  برعکس  هم  آرایشش  و  نبود  بند  درست  سرش

 . کرد سیمین به رو مقدمه بی . بود ناچیز حدودی

 . دیگه جای یک ببرمت پاشو کنی؟ می غلطی چه اینجا تو -



 . داد قورت  دهان آب سیمین

 . بودن دنبالم -

 . کشید  جیغ تقریبا حمیرا 

 هم   دلربا  پای  االن  خوب!  این  خونه  اومدی  راست  احمق  توئه  اونوقت -

 . شه می گیر

 . داد تکان سر تندی سیمین

 . بود حواسم. کردن گمم. پیچوندمشون بابام جون به -

 .راند  عقب  به  دست  با  را   موهایش  و  نشست  پاف  روی  مبهوت  و  مات  دلربا

 دی؟  نمی خبر  پلیس به چرا  -

 . شد کمر به دست و زد پوزخند حمیرا 

 پلیس  به  بره  .بنداز  کار  به   یکم  و  مغزت  بابا  دلربا،  ای  ساده  انقدر  چرا   تو -

 کجاست؟  دونم  نمی  هم  حاال  بغلم  انداخته بسته  یک  نامزدم  بگه   بگه؟  چی

 پاش   کله   بره   کج  آوردن،  در  هم  و  سیمین  نامه  شجره  االن  تا  اونا  ضمن  در

 . مرده  یا ست زنده  ایرج نیست معلوم که اوضاعی این  تو اونم. کنن می



 کم  را  دلش  درد   آنکه  برای.  کوبید  خود  های  لب  روی  به   اراده  بی  سیمین

  نداشت   را   کردنش  بازگو  جرات  خودش  که  را   حقیقتی  این  آنکه  برای.  کند

 دانست می  خدا  و نبود خودش  دست هایشاشک. شنید می  حمیرا  زبان از

 . شده مردابی  چه درگیر

 . بیفتد پس ترس  و نگرانی دل از  بود نمانده چیزی

  کرد  می  فکر  داشت.  رفت  راه  مضطرب  حمیرا   و  داد  تکان  را   پاهایش  دلربا

 یکباره   به  . دهد  نجات  وضعیت  این  از  را   او  بتواند  که  کند  پیدا   راهی  چه

 . ایستاد سرجایش

 هر  که  میدونی.  بیاد  وسط  دلربا  پای  نباید.  ببرمت  اینجا  از  پاشو...پاشو -

 . میشه تر پیچیده اوضاع بشه رو تو  از آشنایی

 . گذاشت دوشش روی را  کیفش

 !اونجا برمت می لواسون، نزدیکای داره باغ خونه سیامک -

 . کرد اخم دلربا . ره می پیش چجوری  قضیه ببینم تا بمون روز چند یک

.  شه  قایم  سیامک  باغ  خونه  تو  عمرش  آخر  تا  که  تونه  نمی.  چی  که  تهش -

 می   پیداش   روزه  سه  دو  کنین  می  تعریف  ازشون  شما  که  هم  هایی  آدم  اون



  خبر  پلیس  به  گم  می  هنوزم   که  من.  کنین  پیدا   اساسی  حل  راه   یک.  کنن

 . بدین

 . کرد درست را  شالش بود بوفه ی شیشه به نگاهش که حالی در حمیرا 

  از   بتونه  که  هست  انقدری  طرف!  و  خوشبینیت  عینک   اون   کنار  بذار -

. افته  می   خطر  به  سیمین   جون  اون  بر  عالوه.  کنه  فرار  پلیس  جوجه  چهارتا

  قرار   دستشون  ببرن  بو.  بمونه  زنده  ذارن  می   باشن  بسته  دنبال  که  زمانی  تا  اونا

 . دارن برمی راه  سر از و سیمین برسه بسته به نیست

 . ترسید جدا  دلربا

 بود؟  چقدر بسته اون تو مگه -

 . برداشت زمین روی از را  کیفش سیمین

  قراره   دونه  می  خدا   فقط!  ورزشی  ساک  یک  تو  کیلو،  چهار  سه  ی  اندازه -

 . بیاد سرم بالیی چه

*** 

 . افتاد  راه به و شد ماشینش سوار تندی حمیرا 

 داری؟  ایرج از ای شماره -



 . بود شده خشک ترس از سیمین های لب

 شه؟ می چی حاال. ندارم رو  خبرش دیشب  از. داره برنمی -

 . شد براق سمتش به گرفت می شماره فرمان پشت که همانطور

 هر  خرابه  اوضاعت  گفتم.  سیمین  کن  جمع  رو  حواست  گفتم   دفعه  صد -

 . شه نمی  حالیت بیشعوری، ولی. بنده می بهت چیز یک کی

 . رفت باالتر صدایش

 . ده می راه اش خونه  تو رو تو که  سر خیره دلربای اون هم تو، هم -

 . داد قرار داشبرد روی را  آن و گذاشت پخش حالت در  را   موبایل

  او .  کرد  می  اش  عصبی  سیمین  ی  ترسیده  های  نفس  با  آزاد،  های  بوق

  می  هم  را   تهش  بودند،  شده  گرفتار  ای  مخمصه  چه  در  دانست  می  خوب

 پیدا   راهی  یک  بلکه  کرد  می  تالش  کرد،  می  تالش  داشت  فقط.  دانست

 . کند

 . کرد باز را  دهانش سیامک گفتن "الو" صدای

 جوری  یک   فقط  چجوری  و  چرا   نپرس.  خوام   می  رو   ویالت  کلید  سیا -

 . برسون بهم



 ! کلمات یکباره هجوم این از بود شده  شوکه گویی کرد، مکثی سیامک

 خوبه؟ حالت تو خب، خیلی -

  چیزی  با  اما نیست، ها سوال  این پرسیدن  وقت حاال بگوید که رفت حمیرا 

 .زد خشکش دید ماشین ی آیینه در که

 . خشکید حلقش در دهان آب و  ماند باز نیمه دهانش ناخودآگاه

 و  کرد  نگاه  نگریست  می  او  که  جایی  به  اش  مقدمه  بی  سکوت   از  سیمین

 . شد جدا  بدنش از روح تقریبا

 . نداشتند فرصتی هیچ دیگر نداشتند، فرصتی

 نبود،  نازکی  دل  آدم.  ریخت  قطره  قطره  هایش  اشک  بیچارگی   روی  از

  شود  احساساتی او که میخورد ای تخته به دری یکبار سال سه دو هر شاید

 روی  کنترلی  آنکه  بی.  کرد  می  گریه  اراده   بی  اما  حاال.  بریزد   اشک  و

 . باشد داشته خودش

  شد   تند  اش  سینه  در  شده  حبس  نفس.  آمد  خودش  به  سیامک  داد  با  حمیرا 

 ! صدا  با و

 ... دنبالمن  -



 . زد جیغ ترسیده. فشرد گاز روی پا

 ... خدا  رو تو سیا! سیا دنبالمن -

 . شد  منتقل  هم  سیامک  به  حالت  این  که  بود   اضطراب  پر  آوایش  حدی  به

 کردی؟ چیکار تو مگه. دنبالتن که شده چی بگو من  به لعنتی د خب -

  کسی   برای   دردسر  جز  که  سرش  بر  خاک.  افتاد  گریه  به  صدا   با  اینبار  سیمین

  لب   زیر.  بود  کرده  درگیر  هم  را   حمیرا   و  دلربا  خود  بی.  نداشت  چیزی

 . کرد تکرار

 ! ایرج وای...ایرج وای -

 به   سپر  که  بود  ماشینی  دو  آن  از  وحشتش.  بود  زده  یخ  حمیرا   های  دست

 . آمدند  می دنبالش سپر

 . شدم مسئله یک درگیر روز نیم عرض در من  سیا -

  نشسته   شاگرد  سمت  که  مردی.  شد  ماشینش  با  همگام  رنگ  مشکی  پژوی

 . دارد  نگه را  ماشین که  کرد اشاره و داد پایین را  شیشه بود

 می را  کرد می اشاره ها آن به که کسی.  برگرداند رو کرده حیرت سیمین

 . بود دیده را   او باری چند . بود ایرج پسرعموی. شناخت



  بود   ساده  و.  دهد  وعده  بیشتری  هراس  به  را   دلش  یا  کند  اعتماد  دانست  نمی

  آهسته   . نبود  کار  در  اعتمادی   که  بگریزد  و  کند  هراس  سوال،  این  به  پاسخ

 . شنید حمیرا  ولی گفت،

 ! ایرج پسرعموی -

 . کرد بلند صدا  آنطرف، از سیامک

 خبره؟ چه اونجا بگه  من به یکی -

 . فشرد گاز روی پا داشت جا که جایی تا حمیرا 

 بگو فقط. باشه  جالب تو برای که نیست خبری  هیچ -

 . برسونی بهم خوای می رو ویال کلید چجوری

 ترسیدند   ها  آن  که  هم  قدرها  آن  کرد  فکر  شاید  بود،  شده  تر  آرام  سیامک

 هم   اینبار  و  بود  دیده  زیاد   را   دخترها  ساختن  کوه  کاه  از.  نیست  جدی  قضیه

 . اند کرده بزرگ را  موضوع که آمد نظرش در خیالی خوش عین در

 ! منتظرتونم. اومدم سرشبی. ویالم تو االن خودم  من -

 . زد  تشر سیمین به و  کرد قطع حمیرا 



  کار  به   رو  فکرم  بذار   افتادیم  هچل  تو  که  حاال.  سیمین  نزن   نق  انقدر -

 . بندازم

 . کرد التماس جا همه از شده عاجز سیمین

  وارد   سیامکم  خودت  قول  به.  نیست  امن  جا  هیچ!  حمیرا   پلیس  پیش  بریم -

 . کنیم  می بازی

  از   دیگر  حاال.بود  سیمین  با  حق.  خورد  سختی  تکان  حرف  این  از  حمیرا 

  کسی   کمتر،  که  جایی  به  رسیدند   و  بودند  دور  آمد  و  پررفت  های  مکان

  سیمین  و .  بودند   دنبالش  هم  ها  آن  و  راند   می  همچنان  . کرد  می  آمد  و  رفت

  جهنم   به  را   ها  آن  صدباره  نبود  نزدش  لعنتی  کیف   آن   اگر  که  نداشت  شک

 . بودند فرستاده

  به .  شد  خارج  اصلی  خیابان  از  و  چرخاند  را   فرمان  هماهنگی  بی   حمیرا 

  نهایت  بی  سرعتش.  کند  پیدا   گریز  برای  راهی  توانست  می  اینگونه  خیالش

 بترسد  هستند  دنبالشان  که  هایی  آن  از  آنکه  از  بیشتر  دیگر  سیمین  و  بود  باال

 ندیدنشان   از  ای  لحظه  و  کرد  نگاه  آیینه به  حمیرا .  ترسید  می   سرعت  این از

 . آورد لب به لبخند



 . کردن گممون کنم فکر -

 لبخند  خواست.  کرد  نگاه  سر  پشت   به  و  برد  بیرون  را  سرش  پنجره  از  سیمین

 . پرید رخش از رنگ رنگ، سفید پرشیای دیدن با که بزند

 . دنبالمونن هنوز که اینا -

 . کرد زمزمه. برگشت طرفش به آنی تصمیم یک در

 . شم می پیاده دار نگه -

 . برگرداند سر  شک با حمیرا 

 چی؟  -

 . بود  شده روشن اشک برق از  کدرش همیشه  های چشم

 . بشی من پاسوز که نکردی گناهی تو! دار نگه -

  او   به  عمیقا  احساسات،  .برداشت  گاز  روی  از  را   پایش  فشار  اراده  بی  حمیرا 

 ... دلتنگی  مهربانی، آشفتگی، ترس،. بودند کرده حمله

  را  او  نتوانست  دهد،  نجات   را   سیمین  نتوانست   باید  که  آنطور  هیچوقت

 وقت  حاال.  نباشد   نگران  او   با   دوستی  از  دیگر  تا  بسازد   خواهد  می  که   آنطور

 بود؟ نبود، زدن جا



 . بود عمل وقت که حاال حداقل

  دارم   می  نگه !  سرته  تو   که   خودی  بی  فکر  اون  واسه  نه  ولی  دارم،   می  نگه -

 خیابون   برگردیم  کنیم  فرصت  ما  و  بخورن  رکب  داشتنمون  نگه  از  که

 ... بعدشم اصلی،

 . کرد  کمتر را  سرعت و داد قورت دهان آب

 ! پلیس  پیش  ریم می بعدشم -

 نزدیک   از  نوا   بی  سیمین  ریخت  دلش  و  داشت  نگه.  داشت  نگه  نهایت   در  و

 .آمدند  می  پیش  سنگی  دلی  با  و   نداشتند  رحم  انگار  که  پرشیایی  و   پژو  شدن

 چه  تا  دانست  می  خدا   تنها  و  کرد  می  قراری  بی  هایشان  سینه  در  قلبشان

 . پریشانند اندازه

 ها   آن  ماشین  سمت  به  و  شدند  پیاده   ماشین  از  مرد  دو.  ایستادند  ها  ماشین

 . آمدند

 . نخورم مانع به تا کن  نگاه عقب به سیمین، شو چشمم -

  سیمین.  انداختند  نگاهی  هم  به  سیمین  و  حمیرا   شدند،  که  نزدیک  مردان

  را  وقت  حمیرا   و.  گذاشت  هم  روی  پلک  تایید  ی  نشانه  به  و  کشید  نفسی



  آنکه  بی   حال،  همان  در  و   گرفت  عقب  دنده  حرکت،  یک  در .  نکرد  تلف

.  شود  اصلی  خیابان  وارد  کرد   سعی  دهد  خود  به  زدن  دور  برای  زمانی

 با   زده،  هیجان  سیمین،   شد  باعث  شدنشان  ماشین  سوار  و  مردها  دویدن

 . بکشد فریاد بود شده سرخ که صورتی

 ! برو فقط...برو برو برو -

 راحت  نفس  نداد  فرصت.  نداد  فرصت  تقدیر  اما  شدند،  اصلی  خیابان  وارد

 بزنند،  لبخند  زندگی  به  دیگر  بار  نداد  فرصت  هنگام،  به   فرار  این  از   بکشند

  حضور !  زندگیشان  های  تازه  با  گذراندن  برای  یابند  فرصت  که  نداد  فرصت

 همه  از  که  کامیونی  گرفتن  قرار  راه  سر  بر  و  اصلی  خیابان  در  شان  مقدمه  بی

  دنیا   یک  و  کرد   منحرف  جاده  از  را   ها  آن  رفت  می  را   راهش  خبر  بی  جا

 . کشت ها آن  در یکجا را  آرزو

 و  سیمین  برای  گذشت  می  آهسته  ها  صحنه  و  دره  در  شد  پرت  ماشین

 ! سرنوشت های برگه از شدنشان حذف بود زود که حمیرایی

 ! خیال  یک گذر سادگی به شدند، پرت



  را  حمیرا   های  دست  زمانی  هر  از  تر  پناه   بی  و  کرد  دراز  دست  سیمین

  را   تنهایی  هیچگاه  او  بود،  دنیا  از  اش  خواسته  آخرین   این   شاید.  گرفت

  مانده  گلو  در  ی  زمزمه  بود  دردناک  و  کرد  سقوط   ماشین.  نداشت   دوست

 و  شکست  استخوانش  گویی.  نشد  جاری  هایش  لب  بر  که  "خدا "  آن  ی

 بازیچه  شد  ممتدد   خط  یک  و  افتاد  نفس  از  نفس   یک  که  رفت  فرو  قلبش  در

 ! داستان این دست ی

 و   یافت  هویدا   حمیرا   باز  های  چشم   در  شد   جاری  سیمین  سر  از  که  خونی

  چشم   اول،  دیدار!  شیطنت  از  پر  شیرین  دخترک  آن  گذشت  خاطرش  از

 حساب،  بی  های  ماندن  و  دلیل  بی  لبخندهای  مهربان،  رنگ  خرمایی  های

 آخرش،  رقصیدنش،آرزوهای  ساز  چند  به  و  بودن  سرحال  ،  زندگی  فشار

 ! آخرش آرزوهای از حیف و

.  گذشت  فیلم  یک  سرعت  به  و  برداشته  پرده   هایش  چشم  پیش  از  زندگی

  حمیرا   دانست  می  کسی  چه  و  شد،  بسته  سیمین  لبخند  به  رو  هایش  پلک

  جسمی  در  بزرگ  روح  با  دختری  یا  گر؟  اغفال  زیبای  دختر   آن .  کیست

 فانی؟



  پا  بودند  ها  آن  دنبال  به که  مردانی.  کوفت  سر  بر  و  شد  پیاده  کامیون  راننده

 ! خود  به  ندادند راه  درنگ ای ثانیه و گذاشتند فرار به

*** 

 برگه  بازجو.  بود  ریخته  اشک  که  بس  شد،  می  باز   زور   به  دلربا  های  چشم

 . گرفت رویش جلوی از را 

 مشخص  پرونده  این  تکلیف  تا  نشید  خارج  شهر  از  ثانوی  اطالع  تا  لطفا -

 . بشه

  شد   بلند.  باشد   خوددار  توانست  نمی.  کشید  جلوتر  را   شالش  و  داد  تکان  سر

 صندلی   روی  بر  دست،  به  بند   دست  که  ایرج  دیدن  با.  شد  خارج   در  از  و

 هایش   اشک!  خونین  صورت  و  سر  و  شده  سرخ  های  چشم  آن  با  بود،  نشسته

  سیمین  های  حرف   یاد  وقتی  گرفت  می  آتش  دلش.  شد  جاری  پیش  از  بیش

 . افتاد می

 . کرد اش افسرده های مردمک در نگاه افسوس با ایرج و ایستاد مقابلش

 لرزش  تا  داشت  نگه  دهانش  مقابل  را  دستمال.  شکست  اش   گرفته  صدای

 . نباشد عیان صدایش



 یک   تو  و  دوستام  تا  دو .  کنی  درگیرش  تونستی  چطور...تونستی  چطور -

 . گرفتی ازم شب

 دانست  نمی  کس  هیچ.  خورد   تکان  هایش  شانه   و  انداخت  پایین  سر  ایرج

 های   تیله  آن  حسرت.  میسوخت  قلب  ته   از  قلبش.  است  حال  چه  در   او

 کرد  می  خاکستر  را   روحش  استخوان  بند  بند  خندان،  همیشه  رنگ  خرمایی

 . شود آرام تا داد می مرگ ی  وعده لحظه هر و

 . کرد زمزمه کلمه دو اش خشکیده های لب

 . داشتم  دوستش -

  تمام   با  کرد  سعی  و  زد هق.  گذاشت  دهانش  مقابل  دست و  گزید  لب  دلربا

  شد،   نمی  باورش  هنوز  . نداشت  ماندن  تاب.  شود   دور  آنجا  از  توانش

  حتی   حاال  و  داد  دست  از  ساعت  چند  یفاصله   در  را  ها  آن  شد  نمی  باورش

 فرمان  روی  سر  و  شد  ماشینش  سوار .  بشنود  را   صدایشان  توانست  نمی

  جمعش،  حواس  همیشه  حمیرای  آخ  شد؟  اینطور  که  شد  چطور.  گذاشت 

 پیچید  گوشش  در  نوایش.  کرد  سیمین  های  پرتی  حواس فدای  را   خودش

. 



 . گذاشت دهانش در  را   گیالس زور به  و شد بلند اش خنده غش غش "

 .کردم  رنگیش  این  آرایشگاه  تو  موهارو  این  من.  خوردی  باالخره  دیدی -

 . گرفت دست در را  موهایش از ای  تکه و گرفت جدی حالت

 . میاد  بهم میگه کرمی چون کردم سیاهش سفید میاد؟ بهم  ببین راستی -

  مقابل   جدیدا   که  بود  ساختمانی  کارگر  کرمی.  گرفت  اش  خنده  دلربا

  را  اسمش  اتفاقی  روز  یک   هم  حمیرا .  بود  احداث  حال  در  آپارتمانشان

 . بخندند که گرفت می دست روز آن از و بود شنیده

 "! دختر بخند همیشه. شد حاال! آهان  -

  را   او  که  نبود  دیگر  اش  داشتنی  دوست  حمیرای.  شد  صدادار  اش  گریه

 بخورد  حرص  دستش  از  حمیرا   که  نبود  دیگر  هوا   سربه  سیمین   و.  بخنداند

 . دهد تغییر  را  خودش که بزند غر جانش به و

  و  راند خانه سمت به. درآورد حرکت به را  ماشین و کشید باال را  اش بینی

 . شد زنده سرش در دیگر ای خاطره

 . بود ایستاده سرش باالی خشمگین و کرده اخم "



  مال   بشه  کال   بچه  که  دادی  امضا  چی  واسه   هست؟  ات  کله   تو   عقل  تو -

 دیگه  خواستی  رو  ات  بچه  گرفت  دلت  دیگه  سوا   دو  احمق  خب  کیاراد؟

 ! انگاری سهل و ساده انقدر چرا  تو آخه. سراغش بری تونی نمی

 . کرد  سرکشی  همیشه مانند دلربا

  ما   نرفته،  که  یادت.  کیاراد  به  چسبیدم  می  خواست  می  بچه  دلم  اگه  من -

 کیا  و  من  وگرنه  اومد  وجود  به  بچه  این  که  شد  شروع  وقتی  از  دعواهامون

 ! هم با نداشتیم مشکلی

 چیزهایی  او  بود،  ناراحت  روز  آن.  شد  اش  خیره  تاسف  با  و  عصبانی  حمیرا 

 . کرد می اذیتش این  و دانست نمی دلربا که دانست می

 یک   امیدوارم   فقط!  چندی  چند  زندگی  با  فهمی  نمی  تعطیله،  مخت  تو -

 باشی   داشته   تونستی  می  که   قشنگی  های  داشته  همه  واسه  دلت  که  نرسه  روز

 " . نشه تنگ باشن که نخواستی خودت و

  بگوید   او  که  نبود  حمیرا   حاال.  کشید  اشکش   از  خیس  صورت  به  دستی

 تنگ   هایش،  بودن  و  او  تنگ  هایش،  نصیحت  و  او  تنگ.  است  تنگ  دلش

 فرمان  بر  ظریفش  های مشت  با!  چیزش  همه   تنگ  شیطانش،  های  چشمک



 برای  سیمین  و  حمیرا   مرگ  خبر  قاصد  اینکه  از  لرزید  پشتش  و  کوبید

 . باشد  اش خانواده

*** 

 . نشاند اش گونه روی به صدادار ای  بوسه و نشست کنارش بیتا

 . بزنه غمبرک یکجا تنها اینجوری عشقم نبینم -

 احساس  ماه  سه  گذشت  از  بعد  هنوز.  آورد  لب  بر  ای  تصنعی  لبخند  دلربا

 و   موزیک  صدای  از  دیگر   .بود  نکرده  جمع   را   خودش  هنوز  داشت،  بدی

 تنهایی،  احساس  کرد،  می  افسردگی  احساس  .آمد  نمی  وجد   به  نور  رقص

 ! کسی بی

 میارن  فشار  دارن  ام  خانواده  طرف  یک  از.  کنه  می  اذیتم  خالیشون  جای -

 به چیزی روزا   این. باشم شده مسئله اون  درگیر منم ترسیدن  سوئد، برم که

 . نمونده شدنم دیوونه

  زیر   و   زد  دستش  به  آرام  دست،  با .  شد  باز  مرموزی  لبخند  به  بیتا  های  لب

 . زد پچ گوشش



!  ها  داستان   و   خیاالت  این  از  کنه   راحتت  تونه  می  که  دارم  چیزی  یک -

 ای؟ پایه

 . زد لب القید و خندید رها  تلخی، با دلربا

 ی  صحنه  .کنه  تموم  برام  رو  خیاالت  این  که  ام  چیزی  هر  ی  تشنه  االن -

 . ده می عذابم هنوز سردخونه  تو شون شناسایی

 . کشید پشتش به دست بیتا

 ! ها گرفتی کم دست رو بیتی. نباشه غمت دختر، سازمت می خودم -

 . کرد بلند را   صدایش

 ! پری اوی...پری -

 تلخی  اوقات  با  او  صدای  شنیدن  با  مردی  با  صحبت  حال  در  که  پرهام

 . رفت  او به نامحسوس ای غره  چشم و برگشت

 رسید  که  مقابلشان  . برداشت  قدم  طرفشان  به  مرد  از  کوتاهی  عذرخواهی  با

 دلربا   برای بود  برده باال را  ابرویش  تای یک که  حالی در  خاصی،  حالت با

 . خندید ریز بیتا  . کرد  خم سر

 . شود  می جنتلمن پرهام گاد، مای اوه -



 . کرد غنچه ای سرانه سبک حالت با را  هایش لب

 . شه  رویایی  احوالش یکم خوام می. نیست خوش حالش دلربا پری -

 . شد طوالنی شک با پرهام نگاه

 . داد تکیه کاناپه به و انداخت پا روی پا بیتا

 بیفتی؟  خرج تو یکم الیقه که اونی برای خوای نمی جنتلمن آقای -

 . نشست کنارشان و داد تکان سر پرهام

 ! بال فراق با البته، -

 . زد  عمیقی خند کج

 ! بیتا طلبت یکی -

 . برگشت کرد  می نگاهشان  که دلربا طرف به

 بیارم؟  برات خوای می چی -

 . داد  پاسخ او جای بیتا

 خوش   یکم  بده  چیز  یک  فعال.  بارشه   اولین  امشب  نکرده،  استفاده  حاال  تا -

 . کنه انتخاب خودش بعد شه



 نکرده،  استفاده  دلربا  دانست  می.  بود  مردد  کمی  ولی  داد،  تکان  سر  پرهام

 ! نه یا کند چه میخواهد هست  متوجه ببیند که گفت اینطور

 انقدری  چقدره؟  ظرفیتت.  نیست  جور  حاشیه  با   زیاد  مهمونی  صاحب -

 براش؟ نشی دردسر که هست

 . کرد متظاهری  ی خنده بیتا

  من   به  شم  گوشه  یک  و،  المصب  اون  بده  د.  سازه  می  بهش  نباش،  نگران -

 ! ام راضی برسه

 . کرد ناچی و داد  باال ابرو پرهام

 . خوره می خودت درد به مدنظرته تو که اونی -

 های   کل  کل  شنیدن  و   ماندن  اعصاب.  شود   بلند  خواست  حوصله  بی  دلربا

 . داشت  نگه را  دستش بیتا . نداشت  را  شان سروته بی

 ! برو خواستی بعد بزنیم چیزی یک بمون دختر؟ کجا -

 مردابی  این  از  فرار  دنبال  به   زمانی  هر  از  تر  خسته  روزها   این.  نشست  کالفه

 غصه،  دلتنگی،  ترس،  تشویش،  از  پر.  بود  دید  می  آن  در  را  خود  که

 ... و اضطراب 



 ! هیچی نه که اگر بده، بهم کنه خوب و حالم داری چیزی اگه -

 .درآورد  قرصی  !گویی  نبود  راضی  چندان.  برد  فرو  جیبش  در  دست  پرهام

 یک   بهم  بزن  زنگ  خواستی  و  بودی  اوکی  اگه.  کن  سر  این  با  و  امشب -

 ! خودت کار راست اساسی، دارم چیزی

 دوستانش   دست  بار   چند.  چیست  دانست  می  خوب.  گرفت  را   قرص  دلربا

  جالب .  زند  می  کاری چه  به  دست  دارد  اینکه  به  بود  آگاه  کامال.  بود  دیده

  جمع   حواسی  با  همیشه  مانند   که  دید  می  را   حمیرا   هم،  لحظه  آن  در  که   بود

 .کند می سرزنشش

  و .  بود  خوش  حال  مثقالی  دنبال  به.  نبود  او  که  حاال  زد،  پوزخند  افکارش  به

.  بود  خوشی  ای  لحظه  قبال  در  بهایی  هر کردن  فدا   به  راضی  حاضر  حال  در

 همزمان   را   دوستش  دو  که  بود   کرده  لج  بود،   کرده  لج  خودش  با   هم  شاید

 .گذاشت می  بالش روی سر تنها اش خانه در حاال، و  داد دست از

  خریدار   جوره  همه  را  نازش  که  نبود  اش  زندگی  در   کیاراد  مثل  هم  کسی

 . بگذارد هایش چشم  روی بر یک به یک را  هایش بهانه و باشد



  صدا،   همه  آن  میان  از.  داد  دستش  به   را  آب   بطری  الوصفی  زاید   لبخند  با  بیتا

 : گفت بلند

 ! هوا  رو ری می یکم منتهی. نداره اعتیاد نترس -

  چیز   همه  داد  که  قورتش  گذاشت،  دهانش  به  را   قرص  و  گرفت  را   آب

  را  در  و  گذاشت  جا  سر  پشت  هم  را   ترس  ارزن  یک  همان.  بود  طور  همان

 . بست تردیدها  تمام روی به

 سر   انعطافی  هیچ  بی  و  داشت  نگه  آغوشش  در  را   ماهه  یازده  آیناز  کیاراد،

  به   و  بود   انداخته  راه   یکباره   به  مادرش  که   ای  بازی  از.  انداخت   پایین

 دهد  قرار  شده  انجام  عمل   در  را   او  خواست  خودش  حساب  به  اصطالح

 . بود عصبانی عمیقا

 . زد لبخند بود کرده هم چفت که هایی دست با دلهره، با مادرش

 هم  بچه   اون.  نبود  که  غریبه  مهمونی.  میاوردی  سرونازم  خانم  شکوه  خب -

 . شد می وا  دلش

 . بود  گونه تملق اندکی شکوه لبخند



  از   شناسی  می  که  رو   امروزی   جوونای.  من  بگم  چی  جان،  سپیده  ای -

  خودشون  رفقای  رفیق  با  یا  موبایله،  و  تبلت  تو  سرشون  یا.  دورن  به  دورهمی

 . ترن خوش

 . کرد بلند را   دستش و کرد هنگامی بی ی خنده

  درگیر   هم  روزا   این.  نیست   کدوم  هیچ  اهل  من  دختر  نگذریم  حق  از  البته -

 ! دیگه فرصت یک  شاهلل ان حاال. دانشگاهشه و درس

  آرام   را   کیاراد  نگاهش  با  کرد  سعی  تعارف  حال  در  و  آورد  را   چای  کمند

 که.  نیست  راضی  وضعیت  این  از  هرگز  برادرش  دانست  می  خوب.  کند

 هم   حال  به  تا.  بگیرند  تصمیم   اش  آینده  برای  ها  آن  که  زن  چند  میان  بشیند

  را  مادرش  غریبه  مقابل  تا   داشت  نگه  حرمت  فقط  نزد  دم   و  نشست  اگر

  چند   هر  بگیرد،  را   مادرش  جلوی  توانست  می  کاش.  نکند  یخ  روی  سنگ

 . گرفت رفتارش به ای خرده  شد نمی نگران،  و  بود مادر هم او

 : گفت مقدمه  بی و برداشت چای لیوانی شکوه

 . هستن دخترشون به وابسته  خیلی اینکه مثل کیاراد آقا -



 برادرش  کنار   مبل  روی  استرس  با   و   برداشت  خودش  برای  هم  لیوانی  کمند

 . نشست

 دردسر  بی  را   ها  ثانیه  این  فقط  که  ای  خنده.  کرد  ای  خنده  جهت  بی

 . بگذراند

 .گیره  می  بهانه   کلی  ره  می  که  کارم   سر.  ست  وابسته  خیلی  باباش   به  آیناز -

 . کند عوض را  حرف کرد سعی

  می  چی.  کنه  می  آماده  رو   خودش  دکتری  برای  داره  جان  سروناز  شنیدم -

 خونه؟

  تا  داشت  شباهت  مترسک  به  بیشتر  ناهمگون  آرایش  آن  با  شکوه  صورت

 ! ساله نه و  پنجاه خانم یک

  تا   کند  استفاده  فرصتی  هر  از   داشت  قصد  و   اینجاست  چه  برای   دانست  می

 گفته   به  اهمیتی  جهت  این  از.  بیاورد  در  را  دخترش  ی  آینده  شوهر  بم  و   زیر

 یک   و  داد  ربط  دخترش  به  شکلی به  را   سخن  مسیر  سیاست،  با  و نداد  او  ی

 . چیدن هم سر پشت تند  تند را  کلمات کرد شروع ریز



  برام   کنه  می  پیدا   جالب  چیز  یک  که  اوقات  بعضی  اتفاقا.  روانشناسی!  آره  -

  به   مربوط   های  آسیب  مورد  در  پیش  وقت  چند  همین  مثال.  خونه  می

 اش   خانواده  به  نباید  بچه  کال  گم  می  همین  برای.  زد  می  حرف  وابستگی

 بهش  بچه  اصال  بهتره  خب،  که  کیاراد  آقا  شرایط  با  خصوص  به.  باشه  وابسته

 ... نمی میاد  همسری و سر دیگه روز دو حال  هر به. نشه وابسته

  با   و  برخاست  جا  از  کیاراد  نباید،  که  برسد  ای  نقطه  همان  به  آنکه  از  پیش

 در  سمت   به  را   هایش  گام  اضافه،  توضیح  هیچ  بی  سریعی،  عذرخواهی

 . برداشت

 بیرون که در از .رفت دنبالش  به و زد ای دستپاچه لبخند  عجله با نیز  کمند

  در   از  شدن  خارج  قصد  و  بود  شده  ماشینش  سوار  که  کیاراد  دیدن  با  زد

 . دوید طرفش به داشت، را  حیاط 

 ! وایستا کمند جون. کن صبر  دقیقه یک کیا -

 امتداد   تا  و  گرفت  اش  پیشانی  وسط  از  را   اش  اشاره  و  شست  انگشت  کیاراد

 . داد می انجام  را  حرکت این شد می که عصبی معموال. کشید ابرو دو



  چیز   همه  بود  کرده  تمام  حجت  مادرش  برای  که  پیش  بار  کرد  می  فکر

 قصد  حاالها  حاال  مادرش  .بود  شده  متوجه  اشتباه  اینکه  مثل  اما  یافت،  پایان

 . نداشت آمدن کوتاه

 نگاه   ماشین  پشت  به.  نشست  کنارش  زد  می   نفس  نفس  که  همانطور  کمند

 . بود مخصوصش صندلی  در  خوابیده آیناز، که کرد

  دقیقه  دو  حاال  اینجا  اومدی  زور  به  هفته  دو  از  بعد.  کنی  می  ترش  چرا  -

 آخه؟ انصافه این ببینیم؟ رو  امون  برادرزاده ما ذاری نمی

 می  تنها  انعطاف،  غیرقابل  و  بود  خیره  روبرو  به  او  به  اهمیت  بی  کیاراد

 . شود  آرام دمی تا برود اش خانه به خواست

 . داد ادامه مظلومانه کمند

 این  چیه  من  تقصیر.  نداشتم  خبر  منم  حامی  جان  به  چیده،  برنامه  مامان  -

 ! وسط

 . کرد اعتراف ناچار به کمند و کرد سکوت باز  او

 گفت  چیه،  قضیه  پرسیدم  مامان  از.  نشسته  خانم  شکوه  دیدم  اینجا  اومدم -

 ... کرده صحبت خانم شکوه با



 . کرد  اضافه آرام  و داد قورت دهان آب

  ... فقط. نداشت مشکلی اونم...اون زدن، حرف سرونازم با -

 . کرد متحیری و  عصبی ی خنده تک . شد درشت کیاراد های چشم

 آره؟ بدم، رو بله که  من موندم فقط -

  ناباور   لبش،  روی  تمسخرآمیز  ی  خنده  همان  با   و   کرد  باز  را  هایش  دست

 . داد تکان سر

 ! ها موقع اینجور شه می مشورتی یک چغندرم با بابا -

 صورتش   به  پوزخند  نقش  و  کرد  قفل  گردنش  پشت  را   هایش  دست

 . نشست

 مسائل   تو  منو  بینین  می  اختیار  بی  انقدر   یعنی  کردین؟  فرض  چی  و  من -

  تحویل   و   ام  بچه  که  کنه  نصیحتم  بیاد  خودراضی  از  زن  یک  که  زندگیم؟

 نگیرم؟

 . گذاشت پایش روی دست  مضطرب کمند،

 ... که اینجوری خدا، به نه -

 . برساند  اتمام  به را  کالمش او  نداد اجازه و برد باال دست



  خوام   نمی  خوابه  آیناز  شو  پیاده.  کنی  می  بدترش  داری  نده   ادامه  هیش، -

 ! شو پیاده. بکشم داد

 : گفت لرزان . شد پر کمند چشم ی کاسه

  بابا،   خاطر  به.  بمون  و  امشب  حداقل  پیشمون،  نیاوردی  رو  بچه  وقته  خیلی -

 ! توئه تیم تو کال که اون

 فریاد  مبادا   برد،  دهان  به  را   زیرینش  لب  ای   ثانیه  و  گرفت  فرمان  به  دست

 . کند بیدار را  دخترکش و بکشد

  بابا  به  خودم  .نخوابیدم  زیاد  دیشب  ام،  خسته.  برم  خوام  می  پایین  برو -

 . زنم می زنگ

 . نشست کمند ی گونه روی به  اشک ای قطره

 چیه؟  من گناه خب؟ کردی  قهر چرا  من با -

 خواهرش  .دوخت  او  به  را   نگاهش  باالخره  و  کشید  بلندی  نفسی  کیاراد

 .نداشت  را   دیدنش  اینگونه  طاقت!  مادرش  از  بیشتر  حتی   گاهی  بود،  مهربان



.  خونه  برم  خوام  می  االن.  نکن  پر  اونجوری  رو  هات  چشم  خب  خیلی -

 دنبالش  میام  هم  شب  هشت  ساعت  ببرش،  بیا  نیاد،  پرستارش  گم  می  فردا 

! 

 با  و  نباشد  دلگیر  او  از  برادرش  دل  که  همین .  بود   راضی  هم   همین  به  کمند

 میل  بی  و  برداشت  را   پیتزا   از  برشی  . بود  کافی  برایش  نکند  نگاهش  غیظ

 پخش  حالت  روی  و  گرفت  را   پریا  ی  شماره  همزمان  .گرفت  آن  از  گازی

 . گذاشت

  نیمه  ی  تکه   همان  آزاد،  های  بوق   منتظر  و  داد  تکیه   آشپزخانه  صندلی  به

  او   و  آمد   پریا  آرام  همیشه  آوای.  برگرداند  پیتزا   ی  جعبه  در  هم  را  خورده

 . دارد بودنش به نیاز چقدر که کرد احساس

 بزنه؟   زنگ  ما  به  داد  افتخار  کوچیکه  خواهر  باالخره  شده  چی...به  به -

 خوبی؟

 . نداشت را  ایحاشیه  های حرف ی حوصله. گشود سخن به لب رمق بی

 نمیام؟ که بهشون گفتی. خوبم -



 زدن  حرف  به  شروع  همیشه  از   تر  مالیم  سپس،  و  کرد  مکثی  اندک  پریا

 . کرد

 نمون،  ایران  گم   نمی  من .  پیشمون  بیای  خواست  می  دلش  بابا  ولی  گفتم، -

  بدبختی   ولی.  نوجوونیت  و  کودکی  همه  از   بکنی  دل  نتونی  کنم  می  درکت

.  باشی  داشته  احساسات  اینجور  که  نیستی  آدمی  تو  دونم  می  که  اینجاست

 و  دید  اهل ...ای  خانواده  نه  دوستی،   نه  من؟  عزیزدل  چیکار  اونجا  موندی

 . نیستی که هم فامیال و فک از  بازدید

  قاب  رنگش  خاکستری  های  مردمک   و  نشست  میز  روی  دلربا  های  دست

 . زد نق دلگیر. رفت نشانه  را  پذیرایی درون عکس

 . کنم می قطع بدی ادامه  اگه! پریا بردار سرزنشم از دست -

 . گرفت نم بهانه بی او های  چشم و  شد تر نرم خواهرش نوای

 تفریحی  سفر  یک  حداقل  کنی،  زندگی  اینجا  بیای  خواد  نمی.  عزیزم  باشه -

  تنگ  هات  زاده  خواهر  برای  دلت  تو!  نامرد  برات   شد  تنگ  دلمون.  بیا

 نشده؟



 خودش  دختر  برای  دلش  او"پیچید،  سرش  در  که  صدایی  بود  تلخ  چه  و

 "! هایشزاده  خواهر به برسد چه بود نشده تنگ

 ی   خنده  یکباره   به  گذرد،  می  سرش  در  چیز  چه  باشد   فهمیده  انگار  پریا

 . کرد شادی

 . دیدم چی پیش شب چند بدونی اگه دلربا وای -

 . کرد ای خنده

 دلم.  بود   دراومده  جلوش  دندون  دوتا  که  دیدم  عکس  یک  آیناز  از -

 شه؟ می باورت. براش رفت ضعف

 : پرسید شده گنگ ای  لحظه دلربا

 کیه؟  آیناز -

  غمگین،   .ماند  جای   بر  پرسشش  از  شده  خشک  خط،  آنطرف   پریای  و

 گفته   کردند  می   چت  هم   با  که  پیش  شب  چند.  آمد  یادش  به  کمند  حرف

 چقدر   شب  آن  او  و  ندارد  مادر  که  اش  برادرزاده  برای  است  کباب  دلش  بود

 اش  ساله  چند  و  چندین  دوست  کمند،  صریح  یاشاره  از  بود  شده  ناراحت

! 



  اش،   خواهرزاده  برای  شود  کباب  باید  خودش  دل  چقدر  که  دید  می  حاال  و

. نبود  دلتنگش  و  نداشت  یاد  به  هم  را   اسمش   مادرش  که  ای  خواهرزاده

 : گفت آهسته و  راند  عقب به را  گلویش بر نشسته بغض

 ! دخترته منظورم -

  خوابیده   حرف  هزار  هزاران  پشتش  که  طوالنی  سکوت  یک  سکوت،  و

 خودش  نظر  از  هم  شاید  بود،   دار  خنده.  نبود  یادش  دخترش  اسم.  بود

  حاال  که   نداشت  را   خودش  برای  سرکشی  حال  حتی  روزها  این!  مسخره

 تعلق   هم  اولش  از  من"بکشد،  فریاد  زد  می  پوزخند  او  به  که  عقلش  مقابل

 ". باشم داشته  یاد به را  اسمش حاال که نداشتم بچه آن به خاطری

 . رساند پایان به را  سکوت این   پریا نهایت در

 بفرستم؟  برات رو عکساش خوای  می -

 . زد نیشخند دلربا

  با   دل  و  درد  پای  شینه  می  که  شده  کار  بی  انقدر  کیاراد  حاال  تا  کی   از!  نه -

 فرستادن؟ عکس و تو

 . شد تند کمی پریا لحن



 سال  بیست  تا  که  بود   شده   کالفه  کارهات  و  تو  از  انقدری  اون  نکن  شک -

. قاچاقی  اونم.  فرستاد  کمند  هم  رو  عکسا!  فراریه  هم  ماها  اسم  از  آینده

  ایم  ساله  چند  رفیق  یک  که  اون  و  من  شما،  جدایی  از   بعد  که  نداشتی  انتظار 

 ! بزنیم؟ هم به رو دوستیمون

  چهارتا   دیدن  با  کرد  می   فکر  خوشبینش  خواهر.  شد  کج  دلربا  های  لب

 . دهد  انجام  را   بودنش  خاله  ی  وظیفه  تواند  می  رفتن  صدقه  قربان  و  عکس

 خاطر  به  که  ای  بچه  از  نه.  بزنیم  حرف  زدم  زنگ.  نداشتم  انتظار  نه، -

 های  حرف  ما!  خودمون  خودم،  از  بلکه  شدم،  جدا  شوهرم  از   وجودش

 این   به  بچسبی  تو  که  باشه   کم  انقدری  کنم   نمی  فکر  داریم،  زیادی  نگفته

 ! موضوع

 . رفت باال ناخودآگاه و داشت ارتعاش پریا صدای

 دلبستگی  درندشت   شهر  اون  تو  که  تو.  نیست   موضوع  تو  ی   بچه  که  بفهم -

 . کس بی و تنها  اونجا مونی  می کنی می غلط پس نداری ای



 به  دعوایشان  همیشه   این،  از  هم  این.  شد  سینه  به  دست  و   کرد  قطع  دلربا

  به  را   مسئله پریا زد، می زنگ طرفین از کدام  یک که شد  می  ختم همینجا

 . کند قطع شد می مجبور او و رساند می بچه

  از  را   او  ساعتی  که  بود  او  تنها  روزها  این.  گرفت  را   بیتا  ی  شماره  عصبی

 . کرد می  دور سرش از  را  فکرها  و کرد می جدا  زمان و زمین

*** 

 بست،   چشم.  داد  تکیه  کاناپه  پشتی  به  را   سرش  و  کشید  باال  عمیق  را   اش  بینی

 . بود نشسته تنش به حسی بی. کرد می سیر فضا در گویی

 مرموزی  لبخند  با  یافت  رفته  خود  در  را   او  وقتی  و  داد  دستش  به  تکانی  بیتا

 . گرفت شماره  و برداشت را  اش گوشی

 . برخاست جا از و  شد عریض لبخندش شنید که را  خط پشت صدای

 ببری   پاشم  و   دست  که  هپروت  تو   رفت  جوری  یک  تخت،  تخت  خیالت -

 . ست نشئه ی نشئه. نیست حواسش

  وارد  نامناسبش  لباس  همان   با   و  زد   ای  قهقهه  زد  خط  پشت  مرد  که  حرفی  از

 . شد تراس



  تو   افتاد  دیگه  ولی  داشت،  قمیش  قرو  اولش ...  دادا  خط  تو  انداختمش -

 .طالبه خودش دیگه روز  سه دو تا راهش،

 . برسونیم بهش سوزن سر یک که سلفیدن به میفته

  لبه  بند  را   اشکشیده  های  دست  و  نشست  تراس  درون  چرم  صندلی  روی

 . کرد میز ی

 دلش  ولی  نلرزیده،  دلش.  ره  می  کج  داره  باشه،  پرهام  به  حواست  راستی -

 . سوخته

 . زد  بدجنسی پوزخند

  چیزی   که   کن  حالیش.  نیست  رفتار  این  الیق  یابو  دختره  این  کرده   فکر -

 . برسیم  مون خواسته به  تا نمونده

 خودش  با  و  آمد  لبش  به  نیشخند  خداحافظی،  از  پس  و  انداخت  پا  روی  پا

  گوشه   دختر  همین  پیش  ماه  سه  دو  تا  رفته  یادش  احمق  مردک   کرد،  فکر

 برایش  بود  شده  طرد  طرف  همه  از  که  حاال  داد،  نمی  نشانش  هم  چشمی 

 . سوزاند می دل



 اینکه  عوض  او   و   بود  مانده   خانه  در   هنوز  مواد  نامطبوع  بوی.  شد   خانه   وارد

  پای !  آگاهی  بدون  و  عقل  از  دور  به  لذت  یک.  برد  لذت  شود  بد  حالش

 بیرون   جینش   شلوار  جیب  از  را   رنگ  سفید   کوچک  بسته  و  نشست  میز

 چاقوی  با  و  ریخت  ای  شیشه  عسلی   میز  روی  را   رنگ  سفید  پودر.  کشید

 دلربا   هایچشم  کند  شروع  آنکه   از  قبل.  کرد  جورش  و  جمع  خوری  میوه

  نظر   به  ملتهب  اش  چهره  و  بود   شده  قرمز  کل   طور   به  پلکش  دور .  شد  باز

 . رسید می

 . کرد نگاهش گیجی همان با

 باره؟ می بارون -

 . کرد  بلند صدا  التش لحن آن با بیتا

  کارت   بابا  .بازی  چت  تو  رفتی  نشده  هیچی   هنو  آباجی،  بیا  کوتاه...به -

 . رسی می هم مرحله اون به  بذار جیگر سر دندون ! هنو مونده

  می   باران   صدای.  فهمید  نمی  هم  را   هایش  حرف  از  کالم  یک  حتی  دلربا

 و   گرفت  می  خانه  سقف  روی  ضرب  شدتش  که  بارانی  صدای.  شنید

 . بود آپارتمان میانی  ی طبقه در او واحد وقتی فکر این بود احمقانه



 . کنم می احساس سقف روی و صداش -

 . داد تکان سر بیتا

 نولمون   و  فاز  ببندی  ما  با  حسی  بخوای .  شو  یکی  ما  خیال  بی  ات  ننه  ارواح  -

 . کنه می قاطی دو به دو

  از  متعجب  و  گذاشت  اش  پیشانی  روی  دست.  رفت  طرفش  به  و  شد  بلند

 . انداخت باال ابرو اش پیشانی داغی

 ما   کنی  می  بلغور  دوساعت  چی  پس  نساخته،  بهت  که  مذهب  سگ  این -

 ! ای اوکی که ابرا   تو بردی رو

 . کردد پوفی و کشید عقب بدخلق

 . کنیم  داری مریض بود مونده همینمون -

 . زد غر و رفت آشپزخانه طرف به

 . بهت داد شه نمی قرصم -

  به   و  خواباند   را   او .  نشست  کنارش  دوباره  و   برداشت  یخچال  از  آبی  بطری

  از   قدر  آن  خودراضی،  از   اما  بود،   زیبا.  شد  خیره  سرخش  ی  چهره

.  شد  گرفته  حالش  بود  دیده   حمیرا   با   را   او  بار   اولین  وقتی  که   خودراضی



 یک  از   طرحی  و   داد  حرکت   را   لبش  پوستش،  زیر   دوانده  ریشه  تلخی

 بود، شنیده را  اش زندگی داستان. کرد طراحی  صورتش روی زهرخند

! انداختن   جفتگ  به  میفتادند  زیاد  خوشی  از  که   بود  هایی  همان  از  درست

  نداشت   زار  علف  تاب  که  بود   االغی  همان  ی  قصه  دلربا  ی  قصه  نظرش  از

 . بود کنگر الیق و

 زندگی  آرزوی  در  او  . کرد  خیس  آب  با  و  برداشت  ای  کاغذی  دستمال

 ! ته و سر بی هایباری و بند بی حسرت در دلربا و بود

 . کرد زمزمه تلخ و کشید اش خشکیده های لب به را  خیس  دستمال

 کنم؟ شک عدالتت به نباس االن. دی می کیا به و پول ببین خدا، ای -

 نمی   حتی  .شد  اش  خیره  کینه  با  و  انداخت  عسلی  میز  روی  را   دستمال

  این   از   تر   خاصیت  بی.  دارد  آسایشگاه  در  برادر  یک  جینگش  رفیق  دانست

 شد؟ می پیدا  دختر

 دید  می  وقتی آمد درمی کفرش ولی نداشت حمیرا  از خوشی دل خودش

 زندگی   های  زخم  آنکه  جای  باشد  او  های  بازی  لوس  پی  باید  حمیرا 

 . شد فدا  هایش رفیق و دوست برای هم آخرش. بزند پینه را  خودش



 ! جدید  ی طعمه برای بود کرده معرفی را   او اینکه از نبود پشیمان هرگز

 درون   صندوق،  در  وسایل،  کردن  جا  جابه  از  بعد  و  شد  خارج  مغازه  از

 جلوی  درست  ماشینی  ایستادن  با  که  کند  حرکت  خواست.  نشست  ماشینش

 .کرد مکث شک  با او، ماشین

  اما   چرا،  دانست  نمی.  شد  مطمئن  کامال  انداخت  که  آن  پالک  به  نگاه

 . برود که شد آن از مانع نیرویی

 مدت  این  در  .کرد  پیدا   بدی  احساس  وضع   و   سر  آن  با  دلربا   شدن   پیاده  با

  همیشه  افتاد،  پایش  مچ  به  هایش  مردمک.  بود  کرده  تغییر  چقدر  جدایی

 روزی   که  دلربایی  دلربا،  حاال  و  بارانه  و  بند  بی  پوشش  از  آمد  می  بدش

 تنش   که  مانتویی.  بود  پوشیده  لباس  همانطور  درست  بود  خودش  انتخاب

 ... و نداشت مانتو به شباهتی هیچ بود

 ناموس   دیگه   که   اون  مرد،  چته".زد  نهیب  خودش  به   و  گرفت  را   نگاهش

  تو   به  دیگه  شد،  سوا   که  راهتون  عقب،  بکش.  بهش  زدی  زل   نیست  خودت

 کند،   اثر  او  در  قانعگی  خود  این  آنکه  از  پیش  "!چیه  پوشش  که  نداره   ربطی

 .رفت  دلربا  طرف  به  و  شد  پیاده  مردی  اینبار.  آمد  ماشین  در  صدای  دیگر  بار



 دلربا  دست  به  آبی  بطری  مرد.  بفهمد  را   ارتباطشان   تا  بود  شده  چشم  سر  یک

 یک   صرفا  شاید  کرد  فکر  خوشبینانه  خودش   پیش.  زد  پسش  او  که  داد

  دختر  شناخت،  می  را   دلربا  روحیات.  باشد  برقرار  بینشان  معمولی  دوستی

 . نبود محدودی

.  داشت  خود  جای  که  دلربا   کرد،  حس  بود  ماشین  درون  که  اویی  را   نگاه  آن

 پس، .  شد  گردنش  بند  اراده  بی  دستش  و  گرفت   نبض  اش  شقیقه  های  رگ

 ... دلربا پس

  دوره   شوی،  غیرتی  نداری  حق"کشید،  فریاد  سرش  بر  ذهنش  در   صدایی

 شدی  راضی  که  وقتی  همان  .گذشته  که  است  وقت  خیلی  شدنت   غیرتی  ی

 خودش  مال  او   دیگر  حاال.  کنی  امضا  طالق  برای  را   لعنتی  های  برگه  آن  پای

 ". است

 با   که  بود  شده  جدا   یعنی.  داد  قورت  سختی  به  را   اش  شده  سنگ  دهان  آب

  کرد؟ زهر هردویشان به  را  زندگی ماه نه این برای بپرد؟ قماش دست این

  و   داشت  تن   به  که  تنگی  تیشرت  آن  با.  انداخت  مرد  شکل  و   سر  به  نظر

 مردانگی   از  نشانی  هیچ  ساخت  می  نمایان  را   مچش  از  نیمی  که  گیتی  شلوار



  بینی  و  انداخته  خط  ابروی  آن  با  هم  اش  چهره.  رساند  نمی  اثبات  به  او  در  را 

 . نداشت هم با سنخیتی هیچ عملی

  شاید  هم، شاید  چرا، دانست نمی لرزید، می دستش. کرد  روشن   را  ماشین

 گرفت  عقب  دنده .  بیاورد  خودش  روی  به   خواست  نمی  و  دانست  می  هم

  از   زهرگونی  احساس!  دلربا  دست  سمت  رفت  که  دستی  از  گرفت  چشم  و

 ... مادرش آنوقت و  کرد می سر پرستار با دخترش کرد، تراوش قلبش

  به   و  بگیرد  آتش  که  آرزویی   چونان.  بود  ریخته  فرو  چشمانش  مقابل  دلربا

  او   که  آمد   یادش  به  پیش  هفته  چند.  خورد  فرو  را   بغضش.  بشیند  خاکستر

  داشت   عجله  چون  آیناز  پرستار  و  رسید  خانه  به  معمول  از  دیرتر  کمی

 گریه  از  طفلکش  بود  رسیده   خانه  به   او  وقتی.  گذاشت  تنها   را   دخترکش

 برایش  بود،  رفته  قربانش  بود،  کرده  نازش  کلی  را   شب  آن.  بود  شده  کبود

 .گرفت آرام آغوشش در باالخره تا بود خوانده الالیی

 خورد   قسم خودش پیش و بود  مانده  بیدار عوضش بود، نخوابیده  شب آن

 را دخترش سراغ دلربا  دیگر بار اگر که



  بدهد  او  به  دیگر  فرصتی  بود  فکر  این  در  حتی  دهد،  نشانش  را   آیناز  گرفت

  به  روزگار  چطور  که  دید  می  .دید  می  دیگری  چیز  اما  حاال.  بازگردد  تا

  رو   دلش!  هایش  خیالی  خوش  به  زد  نیشخند  و  خندید  اش  نداشته  ریش

 و  برگرداند

  پر،   کالغ   .است  چند  کیلوی  بچه  باطل،  خیال  زهی"  کرد،  زمزمه  سخت

 "! پر که است وقت خیلی دلربا پر، گنجشک

*** 

 " بعد سال دو "

  سیاهی   به  تر  عمیق  و  گرفت  دست  به  تر  سفت   را   لیوان.  کرد  باز  را   تراس  در

  گنجانده   تاریکی  همه  آن  در  یکجا  را   هایش  حسرت  گویی.  شد  خیره  شب

 اش  روزه  چند  دختر  که  کسی  های  نفس  هوایی  .بود  هوایی  دلش.  بودند

 به  داد  ترجیح  را   کردن  جوانی  که  کسی  هوایی  رفت،  و  گرفت  نادیده  را 

 ... که کسی هوایی کردن، مادری

  و   بود  شان  جدایی  سالگرد  سومین.  گذاشت  میز  روی  را   لیوان  و  کشید  آه

 های  نرده  به  و  برد  فرو  جیب  در   دست.  بود  شده  عوض  حالش  دیگر  بار  او



  بود   ها   خانه   نور  حاصل  که  هایی  زدن  سوسو  به.  شد  تر  نزدیک  تراس

 .زد پوزخند

  چند  کودک  گرسنگی  به  زدند   پا  پشت  که  بودند   ها  خانه  این  در  مادر  چند

 اندک   به  را   مادرانه  های  بیداری  شب  لذت  که  بودند  مادر  چند  شان؟  روزه

 ... مادر چند فروختند؟ دنیوی لذت

 پا   رسید  می   که  قصه  اینجای  به  همیشه!  ذهنش  در  حتی  دهد،  ادامه  نتوانست

  این. دهد  ادامه توانست نمی یعنی. دهد  ادامه خواست نمی. کشید می پس

 سه.  کرد  می  داغانش  قبل  های  شب  از  بیشتر   شب  هر  شبانه،  های  یادآوری

 کجا رفته، اشتباه  را  کجا اینکه به کرد می   فکر کرد، می فکر که بود سال

  که  رفته  کج  را  کجا  رفته؟   در   اش  زندگی  زوار   اینگونه   که  داده   گاف  را 

 خورده؟  را  زندگی پاتگ اینگونه

.  شود  نمی  تمام   چرا   افکار   این  دانست  نمی  اما  بود،   نمانده  خاطری  تعلق

 و بکشد سیگار پشت سیگار طلبید می هوا  این. بست چشم و گرفت  نفسی

 ! دودش  سیاهی حجم در شود خفه

 . داد صدا  تراس ای شیشه در وقت همان



  آنگونه   که  دلبرکش  کوچک  های  دست  دیدن  از  کرد  عشق  و  برگشت

 پستوی  در  را   سیگار  آن  هوس  و  رفت  پیش.  کند  باز  را   در  داشت  سعی

 تمام  شود  اش  موفرفری  این  فدای  کرد  فکر  و   کرد  دفن .  کرد  دفن  ذهنش

 رنگش  خاکستری  خرگوش  آن  با   را   او  و   کرد  باز  را  در!  دلش  های  هوس

 لب وقتی  رفت ضعف  دلش. کرد بغل گرفت، می را  گوشش همیشه که

 . کرد باز لب کودکانه شیرین زبان همان با. دید  را  اش ورچیده های

 ... قصه بابایی -

 پدرش   گردن  میان  را  سرش  و  مالید  راستش  چشم  روی  کوچکش  مشت  با

 . برد فرو

 تا  نشسته  بهانه  به  بدجور  و  است  خواب  خمار  دانست  می   خوب  کیاراد

 . کرد نوازش را  پشتش. کند اسیرش امشب

 دخترکم؟  باشی  خواب االن نباید شما داره؟ زمان قصه نگفتم من -

 . نمالد هایش چشم روی آن از بیش تا گرفت دست در را  مشتش

 هان؟ قصه، یک شب هر بود، چی قرارمون -

 .کند می آرامش بهاری هوای این دانست می. نشست صندلی روی سپس



 گوش   اینکه  جز  نگفت،  چیزی  و  مالید  گردنش  به  را   صورتش  دخترک 

 . بیفتد دستش از مبادا  چسبید تر قایم را  خرگوشش

 های  نفس  که  تامل  و  صبر  با  قدر  آن. داد   ادامه  را   هایش  نوازش  کیاراد

 . شد منظم دلبرکش

 استخوانش  و  مغز  تا  ذهنش،  در  تاری  ی  صحنه  یادآوری  از  لحظه  یک

 . سوخت

 صبح  تا   شب   یک  اش  بارداری  سر  بود  شده   گیر  بهانه   که  وقتی  را   دلربا

 !طمانینه با  و آرام همینطور کرد، نوازش

. کرد  نوازش  را   کمرش  سحر  تا  و  نخوابید  را   شب  آن  که  بود  شاهد  خدایش

! را   لجبازی  همه  آن  کند  بس  و  شود  نرم  دلش  لحظه  یک  آنکه  برای  فقط

  چشم.  برد  فرو  دخترکش  رویایی  خرمن  میان  را   اش  بینی  و  کرد  دراز  پا

 های   فرفری  عطر!  را   قلبش  امان  بی  سوزش  کند  فراموش  کرد  تالش  و  بست

 و نشد دلربا دلربا، صبح آن  که برد یاد از و کشید جان به را  رنگش طالیی

 جا  از  کننده  کسل  و  بیهوده   افکار  از  خسته.  زد   را   خودش  ساز  دم  یک



 تختش روی آهسته را   او و رفت اتاقش سمت به .شد خانه وارد. برخاست

 .خواباند

 این  به  اندازه  چه  تا  عزیزکش  دانست  می.  گذاشت  کنارش  هم  را   خرگوش

  خواست  و  نشاند  اش  پیشانی  به  نرم  ای  بوسه.  است  عالقمند  ای  پارچه  حیوان

 همان  با  و  انداخت  گردنش  دور   را  کوچکش  های  دست  آیناز   که  شود  بلند

 . کرد زمزمه آلود خواب  حال آن  با کودکانه،  زبان

 ! بابایی بخواب من با -

 . کرد ماچ مهربانانه را  دستش پشت و  زد لبخند کیاراد

 . هستم پیشت بخواب باباجون، باشه -

 با بود، خواب گیج. بود خیره صورتش  به التماس با آیناز  خمار های  چشم

 . باشد او کنار پدرش که کرد می  مقاومت حال این

 ! نریا -

 . کشید دراز کنارش کیاراد

  بخواب   نیستی،  خودت  اتاق  تو  باباجون،  منی  اتاق  تو   االن.  دخترم  رم  نمی -

 ! عزیزم



 . نشست سفره سر داشت دست در که آشی کاسه با حامی

 اصفهان؟ بری باید یا شد اوکی کارت -

 . انداخت باال سر و برد دهان به آش قاشقی کیاراد

 . سپرد  کسی هر دست شه نمی  رو پروژه این اصفهان، برم باید -

 . نشست مقابلشان هم کمند

  ای هفته چند این برنمیاد اش عهده از پرستارش  من، پیش بیاد آیناز  پس -

 ! اونجایی که

 . راند زبان بر ای قاطع "نه "

!  طوالنیه  موندنم  زمان.  شه  می  اذیت  نباشه  پیشم  خودم،  با  برمش  می -

 . ست هفته دو حداقل

 . انداخت باال ابرویی کمند

 نمی.  بسپری  کی  دست  خوای  می  رو   بچه  باشی،  کار   سر  باید  اونجا  که  تو -

 ! که بذاری تنهاش هتل تو تونی

 . زد لبخند کیاراد

 .برمش می  میگم االن که کردم رو فکرش تو از پیش البد  نباش، نگران -



 . کرد نازک چشمی پشت خانم سپیده

 که  دفعه   هر  چی،  که  باالخره.  بگیری  پرستار   خوای  می  هم  اونجا  البد -

 !شهر  اون  و  شهر  این  بندازی  راه  خودت  دنبال  و  معصوم  طفل  این  تونی  نمی

 عکس آنکه از پیش و  گرفت هوا  در را   منظورش کیاراد

 : گفت جدی طور به پرویز دهد نشان العمل

  داشت  تجدیدفراش  قصد  اگه  این  نکن،  ناراحت   و  خودت  شما  جان  خاله -

  من   حامی  جان.  بود  آفتاب  پنجه  عین  دختره.  داد  نمی  دست  از  رو  گالره

 ... بودم مجرد اگه

 . کرد درشت چشم بیخبر جا همه از ی فاطمه

 ! چی دیگه  روشن، چشمم -

 و   بود  دیده  را   گالره  او   فقط.  خنده  از  کند  غش  بود  نمانده  چیزی   کمند

 نمک  بی  شوخی  این  از  بودند  خندیده  روز  آن  چقدر  رفت  نمی  یادش

 هم  او .  بود  آبدارچی  پرویز  کار  محل  در  که  بود  پیرزنی  گالره!  پرویز

 طرف  با  مثال  که  برد  را   کیاراد  اصرار  هزار  به  روز  یک  و  نکرد  نامردی



 آنکه   بی   گیرد  قرار  شده  انجام  عمل  در  که  طوری  هم  آن  کند،  آشنایش

 . باشد داشته خبر  روحش حتی

 . برد باال تسلیم نشانه به را  هایش دست پرویز

 . نیست ناموس دزد باشه چی هر گالره. نکن قاطی فاطی جون -

  نشسته  که  بزرگترهایی  به  احترام  برای  تنها   و  کرد   اخم  تر   حساس  فاطمه

 بلند اش خنده غش غش و کند تحمل  نتوانست کمند. کرد سکوت بودند

 . شد

  از   خدا   بنده  اون  بابا  شناسی؟  نمی  رو  جلبت  شوهر  فاطمه،  ای  ساده  چه  تو -

  از   داشتم  روز  اون.  ست  عجوبه  پرویز  که  واال!  گذشته  بازنشستگیشم   سن

 همه.  بشه  آشنا  طرف  با  برم  می  دارم  ندونسته  و  کیاراد  که  مردم  می  استرس

 یک  پرویزم. کنه  پا به قیامت رفتن قبل کنه شک کیا میترسیدم شم

! مزخرفات  اینجور   از  و  داره   غرور   ره،  می  دختره  بیا  که  زد   می  زنگ  دم

 جونم   چیدم،  مقدمه  کلی.  کنم  آماده  رو  کیا  گفتم  بودیم  رسیده  تقریبا  منم

  رفتیم .  برنخوره  دختره   به  بشینه  دختره  جلو  حداقل  کردم  راضیش  تا  اومد  باال

 چی؟  فشار حاال فشار، از  شد سرخ پرویز دیدیم باال



 لب   به  لبخند  هم  او  باالخره  که  کرد  نگاه   مادرش   به  و  خندید  دیگر   بار

 . بود آورده

  کشته  و  خودش  پرویز  که   خانمی  گالره  این   که  منتظر  ما  حاال!  خنده  فشار -

  از .  رسیده  هم  گالره  برسه  که  چایی  میگه  دیدم.  کیه  نداره  همتا  اصال  که

  که  خالصه پرویز، های تعریف طرف یک از کیا، عصبی  قیافه طرف یک

  همچین   پرویزم  تو،  اومد  ساله  هفتاد  شصت  خانم  یک  دیدم  و  شد  باز  در

 کجاست  گالره  ببینم  گشتم  می  دقیقه  دو  تا  من  که  خانم  گالره   بفرما  گفت

... 

 . ریخت خودش برای آب لیوانی کیاراد

 اینجوری،  رفتی  ریسه  نیست  دار  خنده  انقدرام  ات  پسرخاله  مزگی  بی -

 نکنی  بیکارم  دم  هر  دیگه  که  بود  الزمت  خوردن  دست  رو   این  که  اگرچه

 . بدی  نشونم دختر

 . شد درهم خانم  سپیده های اخم



 حملش   جا  همه  خودت  با  بغلت  زیر  زدی  هم  رو  بچه  کارتی،  فکر  که  تو -

 مامانم  پرسه  می  شد   بزرگ   دیگه  روز  دو  این  گی  نمی  دیگه.  کنی  می

 . کجاست

  در   مسائلش  اینکه  از  است   بیزار   برادرش  دانست  می  کرد،  دخالت  کمند

 . شود عنوان جمع

 ... مامان  -

 . انداخت ابروهایش میان گره کیاراد

 نیست   بقچه  من  ی  بچه  ضمنا.  کنم  می  کاری  هر  دخترم  برای   ببینم  الزم -

 یک  باشید   زدنتون  حرف  مراقب  گفتم  دفعه  صد  زیربغلم،  بندازمش  که

  هیچی  بود  برف  تو   سرمون  کبک  عین  نیست  ما  دوران .  شنوه  می  آیناز  وقت

 . فهمه می ساله ده آدم قد ساله سه بچه االن .نبود حالیمون

 . نگیرد  باال بحث تا گرفت را  میانه پدرش

 . نکنین تلخ و هم اوقات جان، بابا خب خیلی -

 . گرفت  پیش لودگی هم پرویز

 ! برامون  بیار سوغاتی اصفهان رفتی -



 . خندید زیرکی زیر

 . حساسیه  دختره نره، یادت رو گالره ولی جهنم، نیاوردی ما برای حاال  -

  تنها  و  شدند خوردن مشغول. شد  آرام جو حدی تا  و  خندیدند آهسته همه

 آرامش  این  هنوز.  بود  بشقاب  به  قاشق  برخورد  صدای  موجود،  صدای

  این   و  پراند  جا  از  را   همه  اتاق  از  یکباره  جیغ  صدای  که  بود  نشده  جاگیر

 ها بچه وضع دیدن با شد  که اتاق  وارد. شد  بلند همه از زودتر کیاراد میان

 موهای  که  حالی   در  آیدین .  بود  کرده  حیرت  شود  عصبانی  آنکه  از  بیشتر

 . کرد می گریه بود گرفته چنگ به را  آیناز

 .کرد  جدایشان  و  رفت  طرفشان  به  تعجیل  به  ضعیفی  جیغ  با   کمند  او،  از  قبل

 . نداند مقصر را  او مادرش تا  داد نشان مظلوم را خودش آیدین

 . شکوند  و موتورم آیناز -

 محکم  آنقدر.  خواباند   گوشش  زیر  کمند  که  ای  کشیده  بود  منتظره  غیره

 . چرخد   می سرش  دور به ستاره کرد حس ای لحظه نوا  بی پسرک که

 . کشید فریاد سرش بر



 بی  ی   پسره  .بیای  آیناز  سمت  نداری  حق  هم  دیگه  بیرون،  برو  گمشو -

 ! تربیت

 دیدن   از  شد   کباب  دلش  کیاراد   و   دوید  اتاق  از   بیرون  به  کنان  گریه  آیدین

 کز  بود،  کرده  چفت  هم  به   که   هایی  دست  با  صدا،  بی   و  آهسته  که  آینازی

 . ریخت می اشک اتاق ی  گوشه در کرده

 بود  ریخته  هم  به  که  موهایش  به.  گرفت  آغوشش  به  و  رفت  طرفش  به

  اتاق   وارد  اصال  حامی  و  گرفت  دندان   به   لب   شرمنده  کمند،.  کشید  دست

 . شود چشم در چشم او با که نشد

 . داد انجام و  زشت کار این چرا  دونم نمی داداش، ببخشید -

 . کرد پاک را  هایش اشک و کشید دست آیناز صورت  به

 ی  پسره  این  کنم  می  ادبش  رو،  مرواریدا  اون  نریز.  بشه  فدات  عمه -

 عمه؟ بغل میای! گستاخو

 و   کرد  پنهان  پدرش  گردن  در  را   سرش  بود  آویزان  که  هایی  لب  با  آیناز

  می   چه  دانست  می  خدا   و.  کرد  حلقه  گردنش  دور  به  بیشتر  را   هایش  دست

 ! کیاراد دل و سر در گذرد



 دست  رفتند  بیرون  که  همه  . برود  بیرون  که  کرد   اشاره  کمند  به   اهلل  فتح

 . گذاشت پسرش ی شانه روی

 . گذره می هم  روزها این جان،  بابا نخور غصه -

 . گرفت انحنا رنگ بی کیاراد، های لب

  این .  نکرد   هم  دفاع  خودش  از  حتی  نگفت،  هیچی  اینکه  از  سوزه  می  دلم -

 .ترسونتم می آرومش حد  از زیاد رفتارهای

 که  انقدری  پیشش،  نیستم.  باعثشه  خودم  های  کاری  کم  دونم  می  که   بده

 . نیستم  باشم باید

 : داد ادامه و نگذاشت او و بدهد   اش دلداری  خواست اهلل فتح

 المذهب  من  ام،   بچه  برا   کمم  مادر  هم  و  پدرم   هم  اصطالح  به  که  منی -

 . کنه می گریه  داره اینجوری که براش کمم

*** 

  بود   پیدا   آن  روی  سوختگی  جای  چند  که  ای  رفته  رو   و  رنگ  موکت  روی

 نکرده   مصرف  که  بود  ای  طوالنی  مدت  و   کرد  می  درد  تنش.  کشید  دراز 



  حاال.  بسازد  را   خودش  فرصت  اولین  در  تا  بدهند  را   پولش  بود  منتظر.  بود

 . نداشت هم شدن  بلند جان اما

 طرفش  به   را   بود  دستش  که  ای  بسته  و  شد   آلونک  وارد   لنگان  لنگان  فریبا

 . کرد پرت

 . زد غر اش دماغی تو صدای با

 ری   می  یا  بهش،  برسونی  پول  باس  فردا   از.  ده  نمی  نسیه  دیگه  گفته  اسفند -

 بیرون  کشی  می  آب  از  و  خودت  گلیم   خودت  یا  کج،  دست  اکبر  وردست

! 

  گوشه   که  ای پالستیکی پارچ به دست و  کشید باال صدا  سرو با را  دماغش

 . کشید سر را   پارچ بردارد، لیوانی آنکه بی و برد بود آلونک ی

  از  بخشی  و   شد  سرازیر  دهانش   اطراف  از  آب  که   اویی  به   توجه  بی  دلربا

.  شد   کار  به   دست  معطلی  بی  و   برداشت  را  بسته  ریخت،  لباسش  روی  آن

 فردا .  گذراند  می  را   امروز.  کرد  نمی  کار  فکرش  جوره  هیچ  حاضر  حال  در

 . میگذشت جوری یک هم

 . شه می جبران بعدا  جون، فری درست دستت -



  و  گذاشت  نمایش  به  را  میانش  در  یک  های  دندان  که  کرد  ای  خنده  فریبا

 . کرد تر ترسناک  زده وغ های چشم و استخوانی صورت آن با را  او

 امروز   خطه،  ته  خطت  چوب!  برام  کنی  می   جبران  بهت،  نگذره  خوش -

 . کنی می جبران برام فردا 

  .داد ادامه   را  خودش کار دهد اهمیت او به آنکه بی دلربا

 اولین  آن  به  جوره  هیچ  ولی  شد،  می  بیشتر  و  بیشتر  روز  به  روز  مصرفش

  و  کشید  اش  لثه  زیر  زبان .  کشید  نفس  و   شد  زمین  پخش.  رسید  نمی  بارش

  به  را   پایش  دست  با  فریبا  که  کرد  دراز  پا   شده  نشئه.  کشید  نفس  دیگر  بار

 . داد هل دیگر سمت

 ! چالمون چش تو رفت کن جمع و لونگت و لنگ اوی، -

 انداخت،   دلربا  به  نظری  نیم.  داد   تکیه  دیوار  به  و  کرد  نثارش  فحشی  لب  زیر

  شده  خراب  سرش  روی  خور  مفت  این  آنوقت  بود  مانده  خودش  خرج  در

 ! کار برای میکرد تنبلی و بود

.  شود   جدا   هوا   و  حال  آن  از  اندکی  و  بیاید   خودش  به  دلربا  تا  کشید  طول

 پشت  فریبا  آلونک.  زد  بیرون  خرابه  آن  از  و  شد  بلند  آمد  جا  سر  که  حالش



 دست .  کند  رویت   را   آن  توانست  می  ماموری  کمتر  و  بود  پنهان  خرابه  یک

 .کرد  پا  را   اش  رفته  در  زوار  های  کفش  و  کشید  اش  استخوانی  های  گونه  به

  تازه   خبرهای  تا  بود  فردایش  محتاج.  گشت  می  تلفن  ی  باجه   دنبال  به  باید

 . یابد نجات است آن در که جهنمی  این  از  و شود ای

 خود   در   را   او   مانند  گردباد  که  بود  سیاهی  کابوس  لحظات  این  خاطرش  در

 .شود بیدار  داد نمی اجازه و کرد می حل

  جیب   بود  نکردنی  باور  چه  و  کرد،  طی  پیاده  که  را   مسیری  بود  طوالنی

 اویی  هم  آن.  نداشت   را   ماشین  ی  کرایه  پرداخت  قدرت  حتی  که  اش  خالی

. داد  می  دیگران  به  را   رنگارنگش  هایماشین  پز  کبکبه  و  دبدبه   با  روزی  که

 روی ی نوشته. گرفت  شماره  و درآورد  را  بود جیبش در  که تلفنی کارت

 روی  به  محکم  را   تلفن  گوشی  شد  باعث  و  ریخت  هم  به  را   اعصابش  صفحه

 هدف   بی.  کند  چه  که  بود  مانده   او  و  بود  شده   تمام  اعتبارش.  بکوید   دستگاه

 دردی  آنجا  الاقل  تا  کرد  کج  کج،  دست  اکبر  ی  مغازه  طرف  به  را   مسیرش

 به   مو  حاال   همین  از  فردا   خماری  درد  ولی  نبود،  خمار  .شود  دوا   دردش  از

 . ریخت می جانش به ترس و کرد می سیخ تنش



 مادر  و   پدر  یحواله  گستاخانه  را   همه  و   شد  جاری  لبش  بر  رکیکی  فحش

 . نبودند رویش جلو  کدام هیچ که کرد آبادش و جد و

  در   کسی  چه  و!  طوالنی  روی  پیاده  این  از  بود  زده  تاول  پاهایش   انگشت

 درون .  باشد   خودخواه  لوس  دختر  همان  دلربا  این  گنجید  می  خاطرش

 .بزند دمی تا نشست  اتوبوسی ایستگاه

  او   شد  می  ظاهر  مقابلش  حاال  همین  اگر!  پریا  به  رسید  و  زد   چرخ  افکارش

  و   نفرستاد  پول  برایش  پدرش  دیگر  که  بود   شده  باعث  او.  کشت  می  را 

 چندرغازی  آن  از  پیش.  شود  فریبا  ی  النه  نه،  که  خانه  ی  آواره  شد  محبور

 کشید آهی. نباشد بعدش روز گیجی نگران حداقل تا رسید می دستش به

 . شد بلند باز جا همه از خسته و

*** 

  بود  دستش  که  چرکی  دستمال  آن  با  و   کشید  کچلش  سر   به  دستی   اکبر

 . گرفت را  گردنش پشت عرق

 ! که بینی می شده، زیاد  شاگرد! روزا  این  ندارم خلوت -



 فرط  از   بود  نمانده  چیزی  و  بود  سوخته  آفتاب  صورتش  که   ای  بچه  پسر  به

 : داد ادامه زمختش صدای  همان با. کرد اشاره بشکند الغری

 ! عروسک تو  بره خوام می و  یکی فقط االن -

  دندان   که  ای  معنی  بی  ی  خنده  با  او  و  بود   اش  خیره  نامفهوم  دلربا  ی  چهره

 . کرد اضافه گذاشت می نمایش  به  را  زردش های

  بیشتر  مشتری  ذاره  می  اش  مغازه  جلو  عروسک  کی  هر  شده   مد  جدیدا  -

 ! برام بیارن ها بچه گفتم منم! باالش میاد

 .انداخت قناصش هیکل به ای کننده  تحقیر نگاه دلربا

 عروسک  انگار،  بود  گذاشته  جا  شلوارش  درون  را   عقلش  بوفالو  مردک"

 " خانه؟ قهوه برای

  دیوار   به  کوبید  می  را   اکبر  سر  داشت  را   قدرتش  بود،  ریخته  هم  به  اعصابش

 . شود متالشی تا

 ! روزها این گیرم. کن  بند همینجاها و دستم حاال  خب -

 های   مگس  پراندن  به  وانمود  و  برداشت  را   دستش  کنار  کش  مگس  اکبر

 . کرد دورش



 دوقلو   کریم  به  و  سفارشت  خوای  می !  دخترجون  نیست  کار  تو  واس  اینجا -

 . داره  جا آدم کلی واسه هنوز اون. کنم

 که  حالی  در   و  کرد  پشت  دهد  او   به  جوابی  حتی  آنکه  بی  کرده،  غیظ  دلربا

 . گرفت پیش را  خانه قهوه خروج راه کشید می زمین روی  را  پاهایش

 پیش   اینکه  تا  بمیرد  بود  حاضر  او  و  بود  خراب  بدجور  دوقلو  کریم  جنس

 . کند کار او

 طرف  این  به  کوچکش  ی   بچه  با   دید،  را   نصرت   که  گذشت  می  جاده   از

 . برسند او  به تا کرد صبر. آمدند می خیابان

 . شد نزدیکش .داد سالم و کرد بلند را  صدایش دور همان از نصرت

 کرده؟ دکت  اکبر کنی؟ می چه اینجا سرگردونی؟ که باز -

 . نشست  زمین روی خسته

  رو   فردا   ی  غصه  االن  از  نیست،  جیبم  ته  هم  پاپاسی  یک!  اکبر  بابای  گور -

  بهم   تومن  چند  داری.  خواد  می  پول  ازمجا  اون  خاطر  واس  هم   فری.  دارم 

 . بفرستن پول واسم جا  یک بزنم زنگ خوام می بدی؟

 بزنی؟ زنگ  ات ننه بابا واسه خوای  می -



  بود  دوخته   بلوزش  به  که  جیبی  از  تومانی  چند  او  و  داد  تکان  سر  دلربا

 . درآورد

 کافیه؟  -

 محکم   را   کوچکش  پسر  دست  دلهره  با  او  و  گفت  آرامی  "ی  آره"  دلربا

 . گرفت تر

  بچه  این   و  خودم   واسه  جا  یک  ماه  آخر  تا  خوام  می  بده  پسش  زود  فقط -

 . بردن رو  روحی بچه دیشب. بگیرم تهیه

 . کرد درشت چشم کرده  حیرت دلربا

 االن؟ کرده پیداش -

 . انداخت باال دست نصرت

  یا  بیرون، ریختن و اش  قلوه و دل یا االن  بچه اون! چیه پیدا  خوشه، دلت -

 بچه   گفتم  بهش  صدبار !  دیگه   یکی  به  فروختنش  باشه  شانس  خوش  خیلی

 حاال   تا   دیشب   از.  اومد  سرش  بال  این  نداد  گوش .  نداره  نگه  بیابون   تو   و  اش

 . کرد رو و زیر  رو  ها خرابه کل

 . کرد نگاه او کودک به ترسیده دلربا



  واسه   جا   یک  کنم  می  کمکت  برسه  بهم  پول  باش،  ات  بچه  مراقب -

 . کنی پا و دست خودت

 . زد او به لبخندی نصرت

 حاال   تا  صبح  از  کرد  ضعف  بچه  این  دیگه،  برم  من!  تو  جون  ام  نوکری -

 . بگیرم چیزی نیمرویی یک اکبر این پیش برم خیابون، تو

  اما  بود،  معتاد  .سوخت  می  روحی  برای  دلش.  کرد  خداحافظی  او   از  دلربا

  و  بودند  گرفته  مواد  پخش  حین  در  را   شوهرش  اش،  بچه  برای   نداشت  جان

  این   از  هم  قبال.  بود  اش  آمده  دنیا  به  تازه  نوزاد  ی  وابسته  وجود   تمام  با  او

  سکونت   معتادان  از  کثیری  جمع  آن  در  که  ای  خرابه.  بود  افتاده  اتفاقات

 برسد،   دستشان  به  موقع  به  آنکه  برای  گذشتند  می  هم  خودشان  از   و  داشتند

 کردند  می  کمین. نبود چیزی  که برگشته بخت یک ی بچه دزدیدن دیگر

  ی  غصه  و  ماند  می  مادر  یک  آنوقت.  دزدیدند  می  را   بچه  صدا   و  سر  بی  و

  پلیس   پیش  توانستند  نمی  حتی  بردنش،  می  که  ای  شده  دزدیده  ی  بچه

 اگر  کرد،  نمی  باور  را   حرفشان  کسی.  کنند   پیدا   را   کودکشان  که  بروند



 اصلی  متهم  خودشان  کردند  می  باور  و  بود  مراد  وقف  بر  چیز  همه   هم  خیلی

 . آمدند می حساب به

  افکار،   این  از  کند  دور  را   ذهنش  کرد  سعی.  رفت  باال  بانک  پست  های  پله   از

 جایی   از  اگر  او.  کرد  کجی   دهان  بود  داده  که  قولی  به  درونی  حسی  سپس

 نصرت   تقدیم  دستی  دو  اینکه   نه  خودش،  زخم  به  زد  می  گرفت  می  پول

 . کند تهیه خانه خودش برای او تا کند

 با   که  آیناز  به  رو  سپس  و  گذاشت  رویش  جلو  را   بعدی  ی  نقشه  کیاراد

. آمد  هایش  لب  به  لبخندی  اراده  بی.  کرد  نگاه  کرد  می  بازی  عروسکش

 حاال  و  بود  داده  باد  بر  را   روزش  شبانه  یک  زحمات  کل  خرابکار،  وروجک

 چقدر . بکشد  فریاد  سرش  بر  و   شود  عصبانی  پدرش  مبادا  بود،  سروصدا   بی

 اش  خستگی  و  خوابی  بی   همه  آن  شد  نمی  باورش  بود،  خشمگین  لحظه  آن

  بود   آیناز  از  غیر  کسی  هر  اگر.  باشد   داده  فنا  به  پرتقال  آب  لیوان  یک  با  را 

 تنها   دردانه  این  ی  حواله  نهایتا  اما  زد،  می   کتکش  فصل  یک  تردید  بی

 . نگفت هیچ دیگر و کرد اخمی

 . ببوسدش سیر دل یک بود زده لک دلش



 ! بهم بده  و مداد اون بابا آیناز، -

  بلندی   "چشم"  بود  زده  حرف  او  با  باالخره  پدرش  اینکه  از  کرده  ذوق  آیناز

  را  بود   کنارش  که  مدادی  کند  رها  را  خرگوشش  گوش  آنکه  بی   و  گفت

 . برد پدرش طرف به

 رنگش  خاکستری  های  تیله  آن  با.  نشست  کنارش  و  داد  دستش  به  را   مداد

 . شد پدرش  ی خیره

 شدی؟ آشتی من با -

 . کرد نگاهش جدی. برد کیاراد دل از دل اش کودکانه  زبان

 . بودم عصبی فقط بابا، دختر نبودم قهر شما با من -

 . بوسید  را  پدرش ی گونه ناغافل و زد لبخندی آیناز

 بابایی؟ کنم می اذیتت من. نکنم اذیت رو شما گه می جون  سنا -

 و  زد  سرش  به  ای  بوسه.  گرفت  آغوش  به  را   او   و  نیاورد  طاقت  کیاراد

 پایین   را   آیناز.  خورد  اتاق   در  به  ضربه  چند  که  بگوید  چیزی  خواست

  دیدن   با  کرد،   نگاه  چشمی  از.  پوشید  اش  رکابی  روی  را   بلوزش  و  گذاشت

 . زد  لبخندی سنا . کرد  باز را  در سنا



 برای برین گفتن تیموری مهندس! مهندس آقای سالم -

 . منتظرتونن البی تو االنم!  پروژه از  بازدید

 : پرسید  دادنی تکان سر با همزمان و  داد را   "سالمش" پاسخ

 ! ایشونه دست ها  نقشه سری یک آوردن؟ تشریف شفیقی خانم -

 . نشست اش چهره به اخمی ریز و کشید شالش به دستی سنا

 . میرسونن رو خودشون پرواز اولین با گفتن. نیومد گیرشون بلیط -

 حرف  زن  آن  مورد  در  آن  از  بیش  خواست  نمی.  کرد  عوض  را   حرف  فورا 

 . بزنند

  رو  اش  بهانه ظهر از  امم  خواهرزاده دیگه، من پیشه بیاد حاال همین آیناز -

 . گیره  می

 آمده  اصفهان  به  که  روزی   سه  دو  این.  زد  لبخند  تشکر  ی   نشانه  به  کیاراد

  را  اش  خواهرزاده  هم  او.  میکشید  را   آیناز  از  داری  نگه  زحمت  سنا  بودند

 . کند عوض هوا  و آب اصطالح به  تا بود آورده

 . دنبالش میام شد تموم کارم ممنون، -

 . کند اش آماده تا رفت آیناز  طرف به ببندد را  در آنکه بی سپس



 دید  وقتی  برد  حظ.  شد  کشیده  کیاراد  طرف  به  باز  نیمه  در  میان  از  سنا  نگاه

 بود  تنش  که   بلوزی  به   نظرش  .کند  می  آماده  را   دخترش  محبت  با  آنطور

  همین   از  حتی.  ست  اندامی  خوش  مرد  که  کرد  اعتراف  خودش  پیش  و  رفت

 . کند حس را  محکمش های عضله توانست می هم فاصله

 شناختش،   وقتی  از  که  کسی  همان.  بود  اش  زندگی  تغییر  ی  نقطه  کیاراد

 که  زنی  برای  خورد  می  تاسف  دل  در.  نرفت  خاطرش  از  یادش  ای  لحظه

  آن  از   نکرد  شرم  و  زد   لبخندی  حسرت،  با.  گذشت  مردی   همچین  از

 ! خیرگی 

 جور  یک  بود،  متفاوت  بود  دیده  حال  به  تا  که  مردهایی  تمام  با  مرد  این

 . بکشد دست او  از شد نمی راضی جوره هیچ دلش. داشت فرق عجیبی

  راضی  را   او  که  نبود  چیزی  مرتبش  همیشه  موهای  و  ای  قهوه  های  چشم  آن

 اش  شانه  روی  هم  را   اش  خرگوشی  ی   کوله  کیاراد  . کند  گذشتن  به

 . گذاشت

 ی  هدیه  یک  دخترش  برای  ده  می  قول  هم  بابایی.  باش  خوبی  دختر -

 . بخره قشنگ



 . کرد حرکت در طرف به و گرفت را  دستش سپس

 میای؟  کی تو -

 . کرد  دستی پیش سنا بدهد را  دخترش پاسخ خودش آنکه از پیش

 خوبه؟ بیرون، ریم می باباییت با شام امشب بریم، هم با بیا تو -

 به   فکر  این  یکباره  خیلی.  سنجید  را   کیاراد  العمل  عکس  زیرچشمی  سپس

 . نکند قبول او ترسید  می حاال و بود رسیده ذهنش

 تایید   کرد  می  پایش  را   آیناز  های  کفش  که  حالی  در  و  شد  خم  کیاراد

 . کرد

 . برگردم من تا باش خودت مراقب! دخترم آره -

  چک  و   بازید  از  بعد  دانست  می  نبود،  خودش  میل  باب  هیچ  تایید  این  البته

  بگوید،   چیزی  نخواست  اما   .دارد  استراحت  به  نیاز  پیمانکار  با  زدن   چانه  و

  مراقبت  دخترش  از  و  بود  کرده  اش  شرمنده  سنا  سفر  این  در  که  وقتی  هم  آن

 . کرد می

 فکر  کرد  می  پاک  کاغذی  دستمال  با  که  حالی  در  و  شست  را   هایش  دست

  نشستن   جای  و  بود   هتل  اتاق  در   لحظه  همین  اگر   شد  می  خوب  چه  کرد،



  بهداشتی   سرویس  از.  گرفت  می  خنک  آب  دوش  یک  رستوران،  میز  پشت

 میز  پشت  . رفت بودند  نشسته  ها   بچه   و  سنا   که  میزی  طرف به  و   شد   خارج

 . نشست

 ندادین؟ سفارش -

 . انداخت نظری نیم  اش خواهرزاده و  آیناز بازی به و زد نرمی لبخند سنا

 . بیاین هم شما شدم منتظر -

 شد  خیره  دخترش  به  سفارشات   دادن  از  پس  و زد  صدا   را   گارسون  کیاراد

 حداکثر  فرصت  این  از  خواست  می  دلش.  شد  جا  به  جا  جایش  سر  سنا  .

 . بخندد بزند، حرف او با  کند، را  استفاده

 بود؟  خوب  پروژه پیشرفت -

 . گرداند او سوی به نظر کیاراد،

 نکردن؟  ایمیل  براتون رو اطالعات مهندس -

  او   اگر  شد  می  چه  خب.  گرفت  زورکی  لبخند  یک  از   طرحی  سنا  های  لب

 . بود سرسخت چقدر مرد این داد؟ می توضیح



  حال   هر  به  .باشین  داده  توضیحی  یک  هم   شما  خواستم  می   منتهی!  چرا  -

  نظر   از !  متفاوته  خیلی  بگه  شما  مثل  یکی  که  چیزی  با  نوشته  که  چیزی  اون

 ! تره کامل شما های حرف من

 کارشکنی  تا  چند  جز  رفت،  پیش  خوب  چیز  همه.  شماست  لطف  نظر -

 . شه می رفع روز سه دو این تو البته  که کوچیک

  می مقابلش روزی یک شد می چه. گذاشت میز روی را  هایش دست سنا

  شد   می  خیره.  شد  می  خیره   هایش  چشم  در  زل  زل  ترسی  هیچ  بی  و  نشست

 ... از عشق، از گفت، می داشتن دوست از و

 . آورد میان به سخن دیگر بار و کشید دل در آهی

 بشه؟ تکمیل تا بره می زمان چقدر کار  این نظرتون به -

 . رفت باال ندانستن ی نشانه به کیاراد دست

 ناظرش   مهندس  .بره  می  کار  ماهی  یک  احتماال  اما  دونم،  نمی   درست -

  اونی  از   کار  که  اینه  بینیم  پیش  .کرد  اعتماد  بهش   شه  می  دونیه،   کار  آدم

 . میاد در تمیزتر کردیم می  رو فکرش که



 میز   با   گارسون  باشد،  داشته  را  دیگری  پرسش  فرصت  سنا  آنکه   از  قبل

  چندان .  شد  میز  روی  غذاها  گذاشتن  مشغول  و   ایستاد  کنارشان  غذا   متحرک

 وقت این ی  دقیقه دقیقه نیازمند که سنا  نظر از ولی برود،  او تا نکشید طول

 . آمد طوالنی خیلی بود

 . داد تکان را  پدرش دست آیناز

 . خوام  می آب بابایی -

  می  غنچه   چیزی  خواستن  موقع  که  صورتی  های  لب  آن  به  عشق  با  کیاراد

  لیوان   درون  را   آن  از  اندکی.  برداشت  را   آب  بطری  همزمان  و  کرد  نگاه  شد

 دست  دنبال  به  حسرت با  سنا  های  مردمک  چطور  که  نشد  متوجه  و   ریخت

 . کرد حرکت هایش

 . هستین  خوبی پدر شما -

 وجود  تمام  با  سنا  و  کرد  طلب  آب  اش  خاله  از  آیناز،  از  تبعیت  به  هم  تینا

 داد  دستش  به  را  آب.  هستند  مزاحمش  حد  چه   تا  ها  بچه  که  کرد  احساس

 .شود  نزدیک  مرد  این  به  کمی  او   آنکه  برای  است  کم  زمان  آمد  نظرش  به  و



  کمال  در  این،  و  بود  شده  تر  تیره  آفتاب   اثر  بر  پوستش.  زد  لبخندی  کیاراد

 نافذتر  را   رنگش  ای  قهوه  های   چشم  گویی.  بود  کرده  ترش  جذاب  تعجب

 .داد می نشان دیگری زمان هر از

 تنش   به  را   چیز   همه  پی  کرد   می  ترغیبش  که   حسی  از  بود  شده  کالفه  سنا

 . خواهد می که است وقت خیلی خواهد، می را  او که بزند  فریاد و بمالد

  گذاشت   می  دخترش  دهان  به  را  غذا   قاشق  قاشق  حوصله،  و   صبر  با   کیاراد

 . خورد می هم خودش غذای از باری  چند از هر و

 ... و کار منظورم کنید؟ می مراقبت جان آیناز از  خودتون شما -

 . انداخت باال سر و کشید آیناز های لب دور  به را  دستمال

 باشم  کار  سر  منم  و  باشه  گیر  پرستارش  که  هم  روزایی.  داره  پرستار  تهران -

 . داره می نگهش خواهرم

 : پرسید دوباره سنا

 بریدش؟ نمی مهدکودک چرا  -

  خسته   کافی  ی  اندازه  به .  رفت   سر  اش   حوصله  او  هم  سر  پشت  های   سوال  از

 . داشت نیاز سکوت به چیزی هر از بیشتر زمان، این  در و بود



 بشقاب  درون  را   قاشقش.  برد  پی  اش  میلی  بی  به  اش  چهره  از  انگار  سنا

 بهتر.  نیامده  خوشش  بحث  این  از  البد  کرد،  توجیه  را   خودش  و  گذاشت

 ! زد می حرف  داشت دوست که چیزهایی از بود

. کشه  می  خوبی  خیلی  های  نقاشی  کم  سن   این  تو!  باهوشه  خیلی  آیناز -

 دین؟ می یاد بهش شما

 . رفت دوغ بطری سمت به کیاراد دست

 . داده یادش خواهرم -

 .داد نمی نشان خودش از نرمش اندکی حتی! مفید و مختصر

 ... چند هر. بود برگزیده رفتن بیرون برای را  بدی زمان او شاید

  را  دلش  آنکه  برای  دارد  راه  در  سختی  راه  چه  آمد  نظرش  به  و  کشید  نفسی

 . آورد دست به

  سکوت   در  شام  باقی  داد  اجازه  و  کرد  زمزمه  ای  آهسته  "خوب  چه "

 . شود خورده

*** 



 چه   هر  سرعت  به  فریبا.  شد  باز  حیرت  از  او  های  چشم  و  شد  بلند  زن  جیغ

 بال  آنطور   که  بود  زن  کیف  در  چیزی  خوب   اینکه  مثل.  دوید   می  تر  تمام

  خنده !  مورد  یک  این  جز  بود  کرده  فکر  چیزی  هر  به  حال  به  تا.  زد  می  بال

 در  تنها. بود هم فرز چه جلب  دخترک.  آمد اش خورده  ترک های لب به

  و  کشید  می  جیغ  هنوز  زن.  بود  شده  ناپدید  هایش  چشم  مقابل   از  ثانیه  چند

 آمدن   صدای.  بود  خورده  کسی  بد   از  بیچاره.  بودند  شده  جمع   دورش  مردم

  شد   خیابان  وارد  همینکه.  برداشت   قدم  خروجی   سمت  به  شنید  که  را   مترو

 . کرد نگاهش خندان فریبا. شد کشیده پاساژ داخل به

 زدمش؟ چجوری  کردی حال -

 . شد بلند اش خنده

  گیر   کردم  می  فکر  نشدی  محو  چشمام  جلو  از  تا  تو  جون.  تیزی  خیلی -

  چیکار   و  کیف  حاال!  داری؟  دویدن   جون  استخونا  این  با   چطور  تو .  افتی  می

 کردی؟ 

 . داد نشان  را  جیبش اشاره با  و انداخت گردنش دور دست فریبا



 تابلوی  کیف  اون  با  خیالت  به!  بهت  گم   می  بریم  اینجا  از  بیا   حاال -

 بود؟  گردنت  دور  دستم  اینجوری  خیابون،  تو  افتادم  می  دوره  سرخپوستیش

 : داد ادامه التش همیشه لحن همان با و کشید عمیقی فین

 می   دوش  به   رو  پلیسه  آقا  النگوهای  االن  باس  گردنت،  دور  جای  دستم -

 . کشید

  رفته   و  رنگ  شال  از  که  خوشرنگش  موهای  به.  گرداند  او  سوی  به  چشم 

 . انداخت نظر بود زده بیرون اش

! کار  این   تو  بیای  باس  فردا   امرو  هاتو،  بازی  تیتیش  این  شو  بیخی   هم  تو -

 ننه  بابا  اون  به  دم  هر  نیستی   مجبور  دیگه!  برات  داره  توفیر  دوزار  تومنی

.  ان  فرنگی  دیگه   اونا .  ذارن  نمی  دستت  کف   تفم  که  بزنی  زنگ  خسیست

 ! پیشونی روی ننگ یعنی یکی مثل تو جماعتم فرنگی واس

 . شد درهم دلربا های اخم

  این   از  شدی  کاسب  چقدری  حاال.  نمیاد  خوشم  دزدی  از.  تونم  نمی  من -

 ! کیفه



 آن  کرد،   اش  ارتشی  مانتوی  جیب  در  دست  فریبا  و  شدند  رو  پیاده  وارد

 . بود نمایان رویش  سوراخ چند که بود شده استفاده قدری

  گاز   خر  و  طرف  مغز.  بسازم  و  خودت  و  خودم  ماه  یک  تا  که  انقدری-

 البت!  مدارک  کلی  با  توش،  بود   نقد  تومن  پونصد  و  سه  انگار،  بود  گرفته

 همون   از  اال  و.  انداختم  گوشه  یک  مدارک  با  و  کیف  سوخت  براش  دلم

 . درآورد دیگه پنج چهار  شد می مدارک

 . زد پوزخند خاراند، می  ولع با را  دستش که  حالی در دلربا

  اهل   رندی،  تو.  شناسمت  می.  خودتم  از  من  فری،  نه  دیگه   که  ما  با -

 پی   که  ندازن  می  گیرت  دونستی  می  االنم.  نیستی  اونم  و  این  واسه   دلسوزی

 . نگرفتی  و مدارک این

 . داد لم اتوبوس ایستگاه صندلی روی فریبا

  زبونت   خوردی  مفت  بس  از!  ما  پر  تو  بزن  هی  هم  تو!  حاال  خب  خیلی -

 . دادم  پناه بهت معرفت مرام سر که منه تقصیره.  شده  دراز



 مادرش  و پدر از مدت این فریبا. گفت نمی بیراه. نشست کنارش هم دلربا

  فریبا   را،   اخیر  وقت  چند  بود،  می  که  صادق.  بود  کرده  کمک  او  به  بیشتر

 . بود خرج کمک

 ! هنوز میام پات  به پا هات اخالقی گند همه با که مرامتم نوکر -

 . زد اشاره دستش به  همزمان و انداخت باال ابرو فریبا

  و  دست  کم  کم  بری  پیش  اینجوری.  خاروندیش  انقدر  آوردی  خون -

 اش  زوزه  از  شبا  که  ولگردی  سگای  همون  جلو  بندازی  بکنی  باس  و  پات

 ! برگشته بخت من به چسبی می صبح خود تا

 . خورد گره هم در تلخی  به دلربا ابروهای

  جای   یک  جونور  و  جک  همه  اون  میون  خل،  و  خاک  اون  تو  خوابیدن -

 خودم  دست.  شم  می  حریص  بیشتر   خارونم  می   چی   هر.  نذاشته  تنم  تو  سالم

 . برم  می رو ها تیکه این چاقو با باشه

 . بست  چشم و برد عقب به سر فریبا

 یک   داریم  .شدیم  بلبلی  چه  دیدی  ما،  به   رسونه  می  چیزی  خوب  اسفند -

 بهش،  دم  می  رو  ها  پول  این!  کوکم  رو  زدم  وقتی  از.  زنیم  می  حرف  بند



  از   اینا،  خیال  بی  حاال.  باشیم  راحت  مدت  یک  تا   گیرم  می  ازش   کلی   یهو

 به  این  از.  بود  مقدماتیت  امروز  ابتدایی،  های  آموزش  دنبال  ریم  می  فردا 

 . کنیم می مصرف پنجاه پنجاه. کنی کار باید هم تو بعد

 . شد   صورتش روی های زخم بند دلربا های مردمک

  درم   نیست  هیشکی  بیفتم  گیر.  نیستم  زرنگ  و  زبر  تو  شبیه  من.  ترسم  می -

 . بیاره

 . کوبید اش سینه روی به و کرد ای خنده فریبا

 . هستم  من کردی گیر میارم، درت پاتم، خودم -

 این  روزهایش  این  های  تنهایی  تمام  میان  گویی.  زد  لبخند  حرفش  به  دلربا

 عوضش  اما  داشت،  داغانی  اعصاب   و   تند  زبان  فریبا.  بود   الزم  دوستی

 اعتیاد   همان  با   که  رسید  نمی  نظر  به  کردنی  باور .  داشت  باالیی  معرفت

  انسانیتی .  داشت  وجود  او  در  انسانیت  هنوز  بود  گرفته  را   گریبانش  که  سختی

 . کرد می نزدیک هم به دوست دو همچون  را  ها آن گاه که

*** 



 خوابیدن   مالید،  را   دردناکش  کمر.  پراند  خواب  از  را   او  ای  زنانه  جیغ  صدای

 درآورده   را   کمرش  پدر  بود،  پهن  آن  روی  موکتی  کهنه  که  سیمانی  روی

 که  فریبایی  از  بود  گیج  او  و  آمد  می  وحشتناک  های  جیغ  صدای  هنوز.  بود

 .داد نمی نشان ترسناک نوای این به العملی عکس هیچ و بود دود غرق

 . زد غر دماغی تو فریبا، که شود  بلند خواست

  . کنن می پاره تیکه هم  رو تو بیرون بری!  سرجات  بشین -

 . نشست کنارش هنوز، بود آلود خواب و گنگ

 . میاد  جیغ صدای -

 . شد کشیده باال به فریبا های لب

 . شنوم می. نیستم که کر! زکی -

 . زد  دو دو رنگش خاکستری های تیله

 کشه؟  می  جیغ چرا   نشستی؟ چرا  پس...پ -

 در   و  بود  فضا  در.  کرد  حل  دود  در  را   خودش  و  انداخت  باال  دست  فریبا

  بی .  کرد  می  وزوز  سرش  دور   که  دید  می  خرمگسی  را   دلربا  حاضر  حال

 : گفت منگ و حوصله



 مواد   مثقال  چند  که  یکی  جون  به  افتادن  معتاد   تا  چند.  زننش  می   دارن -

 . زننت می سگ عین بیرون اون بسوزونی دل بخوای هم تو.  داره

 غریبش  عجیب  رویاهای  در.  نفهمید  هیچ  دیگر  و  داد  تکیه  دیوار  به  را   سرش

 . چرخید پایش زیر زمین، و شد غرق

 سیمانی  آلونک  آن  از.  شد  بلند  دید،  رفته  فرو  خود  حال  در  را   او  که  دلربا

 و  چوب  شکسته،  بلوک  چند  اغراق  بی  آن  در  رفته  کار  به   مصالح  کل  که

  تر   آرام  حاال  ها  جیغ.  برداشت   قدم  صدا طرف   به  آهسته.  زد بیرون  بود   گل

 سنگر خرابه ی ریخته فرو دیوار پشت. رسید می گوش  به تر دردناک اما

  مو   بودند  افتاده  بیچاره  زن   جان  به   که  الغرمردنی  مرد  دو  دیدن   از .  گرفت

 جرات.  خورد  می  کتک  هم  خودش  برود  جلو  دانست  می.  شد  سیخ  تنش  بر

 . نداشت را   کار این

  خیال   بی   و  کرد   پیدا   زن  جیب  از   رنگی   سفید  ی  بسته  مردها  از   یکی  باالخره

.  دید  می  راحتی  به   بود  دیوار   پشت  که  اویی  ولی  بود،  کوچکی  ی  بسته.  شد

 خود   آلونک  در  هم  او   اگر  شاید.  نداشت  وجود   چندانی  فاصله  چراکه

 . شد می دچار سرنوشت همین به حاال  بود نگرفته پناه فریبا  ی ساخته



 فراموش!  اش  دسته  و  دار  و  بیتا   بر  فرستاد  لعنت  و  زد  چمباتمه  دیوار  کنار

 . کشیدند باال را   اموالش شبه، یک چطور کرد نمی

 .دوخت چشم اش  بریده بریده های دست کف به و کشید آه

  حاال   که   هیزم،  و  بیاورند  سنگ  اطراف  از  بود  کرده  مجبورش  فریبا  بس  از

 . بود شده نصیبش زمخت پوست یک

  نگری  آینده  دنبال  همیشه  بود  معتاد  آنکه  با.  آمد  می  خوبی  آدم  نظر  به  فریبا

 . کرد می جمع زمستان برای هم را  چوب و سنگ. بود

 هم   اش   مخیله  به  حتی  هیچگاه!  ولی  داد  می  زهرمار  طعم  گرفت،  اش  خنده

  جمع   دنبال  به  و   کند   را   زمستان  فکر  ها  مورچه  به  شبیه  که  کرد  نمی  خطور

 . باشد سرما فصل برای آزوقه آوری

 قطع  زن  جیغ  صدای.  باشد  افتاده  فالکتی  چنین  به  که  بود  سخت  باورش

 بر  چشم  در  چطور  که  روزهایی  به.  کرد  می  فکر  همچنان  او  اما  بود،  شده

 . کرد  مبدل جهنم به را  بهشتش زدنی هم

  از   اشکی  قطره  و  داد  تکیه  سخت  دیوار   به  سر!  لعنتی   بیتای  لعنتی،  بیتای

 ی  پروسه  هم  عادی  معتادهای  حتی.  ریخت  فرو  هایش  چشم  ی  گوشه



 دو   سر  ولی،  او.  بیفتند  ای  بدبختی  چنین به  تا گذراندند  می  را   تری  طوالنی

  نمی   حمایتش  اش  خانواده.  بود  رسیده  خوابی  کارتن  یمرحله  به  سال

 قطع  را   ارتباطش   کل  طور   به  شده  معتاد  او  فهمید  وقتی  مادرش  و  کردند

 .بفرستد برایش پولی داد نمی اجازه هم پدرش به کرد،

 ... که هم پریا

 .بود خانواده عاقل و سالم دختر. شد جمع تنفر  از صورتش

 آن   که  کسی  نظرش  از  برساند،  او  به  کمکی  آنکه   از  کشید  دست   هم  او

 . نبود هم دلسوزی الیق بود  داده باد بر را  خانه و پول همه

 وجود  به  او در  لذتی  دیگر  هم  مواد.  دید  می  زمانی  هر  از تر بیچاره  را   خود

  مصرفش   دائم  که  ها  شب  همین  از  یکی  در  خواست  می  دلش.  آورد  نمی

  بود  سخت  زندگی  این  تاب.  بمیرد  و  کند  سنگوب  کرد  می  بیشتر  و  بیشتر  را 

 ! خوشی در همیشه ی نازپرورده اوی  برای برایش،

 . کوبید پهلویش به فریبا

  ببین   دنبالشم،  االن  تا   بانک   از!  ها  رفته  وایستی  همینجور!  نه  یا  ری  می  د -

 ! بدی؟ پر رو ای لقمه  همچین تونی می



 . زد پس را  دستش استرس با

  می   دردسر  تو  و  دومون  هر  میفتم  گیر.  نیستم  اهلش  من  فری،   تونم  نمی -

 . ندازم

 . رفت باال فریبا های دست

.  نداره   نوز  و  ناز  انقدر  که  زنی  کیف  یک!  تو  زنی  می  نق  چقدر!  اه  اه  اه -

 ! قرارمونه که جا همون بیا ازش، بزن بپر

 . شد درهم دلربا ی چهره

 . میفتم گیر ندارم، دویدن جون  من. تونم نمی -

 . زد بازویش به فریبا

 ! دیگه رسه نمی ام  عرضه بگو یکباره  خو. خونه می یاس آیه باز -

 . کشید عقب کفری دلربا

 گی؟  می چی. رسه نمی ام عرضه اصال آره -

 . زد آمیزی کنایه خند کج و مالید اش بینی به را  انگشتش فریبا

  کار   خودتم یا. نیست تنها  من با خرجت دیگه گم می کالم یک! هیچی  -

 ! خودت سی ری می کنی می جمع و بندیلت و بار یا کنی، می



. کرد  نگاه  بود  مترو  منتظر  که  زن  به  دیگر  بار  و  پیچاند  دست  مردد  دلربا

  جیب   باید  که  جایی  به  بود  رسیده  دزدی؟  آخر  آمد؟  می  بر  پسش  از  یعنی

 استخوانش   تا  نماند؟  خالی  شکمش  تا  کرد  می   خالی  را   خدا   بنده  یک

 . داد هلش باز فریبا خماری؟ درد از نسوزد

 ! ها تمومه دیگه بره این -

  را  صورتش  میتوانست  که  جایی  تا  و  بست  سرش  کیپ  را   رنگش  سیاه  شال

 کرد  بسته  و  باز  چشم  او  و  انداخت  نظری  فریبا  صورت  به.  پوشاند  ماسک  با

 ! اطمینانش برای

 تلفن   با  کردن  صحبت  مشغول  زن  همینکه  و  کرد  نزدیک  هم  به  پلک

 . کرد حرکت شد همراهش

 که اش قدمی چند به. برداشت   تندتر  را   هایش قدم و  داد  قورت  دهان آب

  دستش.  دویدن  به  کرد  شروع  سرعت  تمام  با  و  کرد  آماده  را   دستش  رسید

 دست  در  حاال  زن،  های  دست  جای  کیف  حرکت،  یک  در  و  شد  کیف  بند

 همچون   دوید،  می  تنها  و  گذاشت  می  سر  پشت  را  باد  که  بود  اویی  های

  چیز   هیچ  پیچید،  می  گوشش  توی  نفسش.  شود  خارج  تفنگ  از  که  فشنگی



  را  مکث  ای  لحظه  حتی.  بود  برش  و  دور  که  صداهایی  حتی   شنید،  نمی

 . دانست نمی صالح

 شال   جای  و   برداشت   را   ماسک.  رفت  دستشویی  به  سریع  و  شد   پاساژ   وارد 

. کرد  قایم  لباسش  زیر  را  کیف.  گذاشت   رنگ  خاکستری  شال  اش،  مشکی

  با   که  پارکی  به .  زد  بیرون  پاساژ  دوم  در  از   که  زمانی  تا  نیامد  باال  نفسش

 . رفت داشتند قرار فریبا

  بود   گرفته   اش  پیشانی  بر  دست   و  بود   نشسته  نیمکتی  روی  دیدش،  دور  از

 را  کیف  رسید  که  اش  نزدیکی  به  . کند   اذیتش   کمتر  خوشید  نور  تا

 . درآورد

 شد؟ چی  رفتم من -

 . خندید و گرفت دستش از را  کیف فریبا

  تو   نیومده  خودش  به  خدا   بنده  کردی،  نمی   رو  ختمشی  خودت  تو  بابا -

 . بودی رفته

 : گفت اخم با. کرد  باز  را  کیف زیپ

 قبال؟ کردی بازش -



  قدم   پارک  در  اش  بچه  پسر  با   همراه  که  زنی   دیدن   با   که  شود   بلند   خواست

  و   گرفت  صورتش  مقابل  را   شال  شده  هول.  رفت  باال  قلبش  تپش  زدند  می

 . زد چنگ فریبا دست به

 تو؟   چته. دستم آی -

 . انداخت ای دوباره نظر سمتشان به ترسیده و داد قورت دهان آب

 . دم می توضیح برات بعدا  بریم پاشو -

 . کرد دنبال را  دیدش خط و خورد چین فریبا بینی

 گرخیدی؟ اینجوری فامیلته فک -

 گام  عجله  با  بدهد،  را  پاسخش  آنکه  بی  و  برخاست  جا   از  تندی  دلربا

 . گرفت را  دستش و رساند  او به  را  خودش فریبا. برداشت

 آسمون  تا  زمین  .شناستت  نمی  هیچکس  ات  قیافه  این  با.  ترسیدی  خود  بی -

 . کردی فرق ات گذشته با

 دستش،.  نبود  صورتش  روی  شال  دیگر  اما  داشت،  برمی  قدم   هنوز  دلربا

  تغییر  قدری  آن  یعنی  کرد،  فکر  مبهوت  او  و  گرفت  قرار  کنارش  شده  شل

 نشناسد؟  را  او هم کمند که کرده



  انگار   او  ولی  .کرد  بیان  را   حقیقت   ساده  خیلی .  بود  نزده  بدی   حرف  فریبا

 باورش   اما  دانست  می  امروز   به  تا  که  کلماتی  از  خورد  تکان.  خورد  تکان

 پیش  سال  دو  دلربای  دیگر   که  شد  باورش.  شد  باورش  تازه  انگار.  بود  نشده

 ها ساعت که نیست کسی دیگر. نیست زیبا و لوند دختر آن دیگر. نیست

  او   و  شد  زنده  سرش  در  ای  خاطره  . بیاراید  را   خودش  و  بنشیند   آیینه  مقابل

 . شد می دلتنگش  عجیب روزها این که دوری نوستالژی آن به رفت

 ! کیا کن کولم و من- "

 که  فردا   دم  می   قول  ولی.  بدم   تحویل  فردا   تا  و  این  باید  دلبرک،  دارم  کار -

 ! بیرون بریم برگشتم

 . نشست مقابلش و  پیچاند لب دلربا

 خونم   توجه  .زنتم  ناسالمتی.  برس  منم  به   خب...کار  کار  کار  اش  همه -

 . کن توجه بهم پایین، اومده

  به   باز  دانست  می  زد  می  نق  یکسره  او  که  اینجور.  گرفت  اش  خنده  کیاراد

 . دارد چینی مقدمه  قصد که شده دعوت ای مهمانی

 .ری می طفره چرا  مطلب، اصل سر برو  صاف. عزیزم باش صادق من با -



 . شد  آویزان هایش  لب و گفت کشداری "ایش"دلربا

.  دوستام  از  یکی  مهمونی  برم   خوام  می.  گم  می  و  راستش  خب  خیلی -

  به   دارم  من  چون  ولی  نیست  دخترونه  مهمونی .  برم  خوام   می  هم  تنهایی

 . بیای نمیتونی تو رم می حمیرا  همراه عنوان

 کرد،  می  جمع را  مقابلش ی  نقشه که حالی در. شد جدی کیاراد ی  چهره

 : داد پاسخ خونسرد کامال

 ". نیستم   زمینی سیب من اما نرسیدی، هدفت به که متاسفم -

 ترس   از  کیاراد  هفته  یک  تا.  بود  انداخته  راه  فریاد  و  داد  روز  آن  چقدر

 اغراق  با  و  ایست  کینه  چقدر  میدانست  خوب.  خرید  می  غذا   بیرون  از  جانش

 . بریزد غذایش در موش مرگ مهمانی یک برای که نبود بعید هیچ

 کیف  فریبا  . انداخت  باال   سر  کند  نگاهش  آنکه  بی  و  نشست  کنارش  دلربا

 بانکی، کارت  دو  کاغذی،  دستمال  چند  که  نیمکت،  روی کرد  ته  و   سر  را 

 ! بیرون ریخت پول تومان چند و

 ! که کاهدون به زدی... زرشک -

 . شد گرد  دلربا های چشم



 بیرون؟  اومده بانک از نگفتی مگه فقط؟ بود کیف تو همینا چی؟  یعنی -

 بلند  قدر  آن!  خنده  زیر  زد   پقی  و  کند  کنترل  را   خودش  نتوانست  دیگر  فریبا

 دست  با.  کرد  جلب  خودش  به   هم  را   پارک  درون   افراد  نظر  که  خندید  می

 . خندیدن  عمیق آنطور از رفت عقب سرش  و زد دلربا سر بر

 . بود اش خیره  واج و هاج دلربا

 مرگته؟  چه شدی؟ دیوونه -

 : گفت بریده بریده فریبا

 ... هستی خری...خ عجب...عج -

 ! خندیدن از افتاد سرفه به

 دیگه  یکی  کیف  هوشت،  این  با  گرفتی  دیپلم  چجوری!  دختر  تهشی  تو -

 . زدی رو

 ! خنده از کرد  غش دیگر بار و کوبید  پایش روی

 . نشد تو جون ولی نیارم، روت به خواستم -

 . ماند باز دهانش کرده هنگ دلربا

 کردی؟  اوسکولم دونستی؟  می حاال تا موقع  اون از تو یعنی -



 خود  به   را   او  و  انداخت  گردنش  دور  دست  خندید،  می  که  همانطور  فریا

 . کرد نزدیک

. دویدی   می  داشتی  یوزپلنگ  عین.  کنم  کور  و  ذوقت  نیومد  دلم  تو  جون -

 . کنم ناامیدت  نخواستم

 چنین  شد  نمی  باورش.  آمد  هم  دلربا  های  لب  بر  خنده  اندک  اندک

 هایش  چشم   اصال  که  داشت   اضطراب  لحظه  آن  بس  از.  باشد  کرده  اشتباهی

 . رود می سمت کدام به دستش که ندید

 : گفت گوشش زیر شیطنت با فریبا

 بچگی   از  االن  رو  خدا   بنده  اال  و.  نبود  ایستاده  پسر  اطراف  اون  خوبه  حاال -

 . نداختی می

 . کوبید شکمش  به را  آرنجش حرصی دلربا

 . داد تکان را  دستش فریبا

 جنست  هوایی،  رو  نزده.  کنم  می  صدات  دارم   ساعت  دو  کجایی...اوی -

 ! بابا کن عوض و



 ترسید   می  کیاراد  ها  وقت  آن  کرد،  فکر  و  شد  خیره  او  به  دلربا  غمگین  نگاه

 همه  از  معتاد  دزد  یک  با  ببیند  بود  کجا  حاال  کند،  آمد  و  رفت  حمیرا   با  او

 ! روند  می راه دست در  دست و است رفیق شده طرد جا

 زد دستش به دوباره فریبا

 ! تواما با -

 . داد تکان سر کرد نگاهش که پرسشی

  چیزی   ای  عشقی  رقیب  هپروت؟  تو   بردت  اینجوری  بود  کی  یارو  این -

 بود؟ 

 عشقی؟ رقیب. نشست دلربا های لب بر گسی لبخند

 . بود خواهرشوهرم روزی یک یارو این.  بود کجا رقیب بابا، نه -

 . ماند جا بر مات  ای ثانیه فریبا

.  باشه  حسابی  آدم خیلی  اومد می بهش اینکه گی؟ می راست فری جون -

 دراومد؟ ناتو داداشش پس شد چی

  نشد  رویش  شوهرش،   نه  بود  خودش  درآمد  ناتو  که  آنی  بگوید  نشد   رویش

 ! دلش زیر زد  خوشی بگوید



 . نیستن  هم  مثل که همه -

 : پرسید مقدمه بی

 شدی؟  عاشق  حاال تا تو فریبا -

 . کرد ای خنده تک فریبا

  عاشق   بود  سبز  لبم  پشت  که  نوجونی  اون  از.  بخواد   دلت  تا  عاشق؟...به -

  اولم   حس  اون   عین  هیچکدومشون  ولی!  پیش  ماه  هفت  شیش  همین  تا  بودم

. بردن  می  حساب  ازش  محله  یک.  بود  سر   همشون  از  قرقی  جواد .  نبودن

 بشه اون عین یکی خواست می دلم. بودم شده عاشقش نداشتم بابا که منم

 ی   بهونه  به   شدم   می  رد  شون  خونه  در  از   صبح  به   صبح.  ندارم  و  دار   همه

  نمی  روش  به  منتهی  منو،  خواست  می  اونم.  داد  می  صفا  آی.  نون  خریدن

 مرام سر اونم خالصه زد، باال آستین براش اش ننه حین این  تو  و زد. آورد

  عین  چطور  ره  نمی  یادم.  نزد  حرف   اش  ننه  حرف  رو  و  کرد   قبول  معرفت

  می  گریه  که  بس  بود  خون  کاسه  چشام.  کشیدم  می  زوزه  ها  شب  سگ

 کلوچه  رحیم   دومم  حس  .دلم  از  رفت  مدت  یک  بعد   ولی.  کردم

  شد   چی   نیست  یادم  اونم.  ببین  و  بیا  که  بود  نمکی   و  قلنبه  و  گرد  همچین.بود



.  شدیم  فارق  که  شد  چیز  یک  وسط  این  شدیم  عاشق  بار  هر  ما  ولی  نشد،  که

. بشم  باید   که  اونی  نشدم  دیگه  مواد،  خط  تو  افتادیم  دارم  و  گیر  همین  تو

 افتادی؟  ما معشوقی عاشق یاد شد چی حاال

 . زد لبخندی ظاهر به دلربا،

 . بدونم خواستم می فقط  هیچی، -

*** 

 نفس   توانست   نمی  درست.  کرد  خفگی  احساس  بیداری  و  خواب  میان

 . گشود پلک سختی به و کرد ای سرفه. بکشد

 درست  آتش  خواب،  از  قبل  فریبا  اینکه  مثل.  بود  شده  دود  از  پر  آلونک

  با  اما  ببرد،  بین  از  را   دود   که  شد  بلند.  بود  مانده  دودش  حاال  و  بود  کرده

 ابروهایش   داده،  تکیه  بلوکی  دیوار  به  و  نشسته  تاریکی  در  که  فریبا  دیدن

 . زد صدایش و کرد فسی فس. پرید باال

 فریبا؟  -

 خواست رفته خواب به حال همان در اینکه خیال به



 تنها   که  شب  تیرگی  آن  در  شد،  نزدیکش.  نگیرد  کمردرد  که  بخواباندش

 ولی .  ببیند  را   اش  چهره  درست   توانست  نمی  بود  ماه  نور  حاکم،  روشنایی

 . زد پایش به. است  باز هایش چشم که کرد حس

 زدی؟  زل اینجوری چی به تاریکی تو -

 که   زد  اش شانه  به  دست  نشست،  کنارش.  کرد  متعجبش  فریبا  خاموشی

  "هینی".  افتاد  زمین  به   فریبا  که  نرسید  دومی  به  اول  تکان.  دهد   تکانش

 .گرفت را هایش دست آهسته. کشید

 دهان  آب .  افتاد  تپش  به   قلبش.  کرد  سیخ  تنش  به  مو  فریبا  سرد   های  دست

 . لرزید می صدایش. گشت قوه چراغ دنبال به اضطراب با  و داد قورت

 بیداری؟...ب فریبا...ف -

 . زد را  روشنش ی دکمه سریع. خورد قوه چراغ به  دستش باالخره

  بود   مشخص  اشسفیدی  تنها  که  هایی  چشم  آن  با  اش،  پریده  رنگ  دیدن  با

 هنجره  که  کشید  جیغ  قدر  آن...بار  سه  دوبار،   یکبار،.  رفت  هوا   به  جیغش

  نمی  باورش.  سوزاند   می  را   حلقش  ته  خشکش  هق  هق.  افتاد  خراش  به  اش

  بیشتر   دائم  را   مصرفش  روزها   این.  باشد  مرده  او  که  شد  نمی  باورش  شد،



 کجا ولی.  کند  اوردوز  است  ممکن  که بود  داده  هشدار  بارها  او  و  کرد  می

 ! شنوا  گوش بود

 دست  از  دوست  این  یاد  به  بود  مانده  حاال  و  ترسید  می.  ترسید  می  مرده  از

 . بگیرد سوگ اوضاع این در خودش تنهایی حال به یا بریزد اشک رفته

  همانطور   را   خودش.  افتاد   سکسکه  به  وحشت   از  و  پیچاند  هم  به  دست

  از   تر  پا  و  دست  بی.  زد  هق  دیگر  بار  و  کشاند  آلونک  ی  گوشه  به  نشسته،

  بو  فردا   تا  چطور؟  آخر اما  کرد؟  می  دفنش  باید . بود  واج و   هاج  زمانی،  هر

 آنوقت.  شد  می شدیدتر فردا  تابستان، آفتاب اگر خصوص به. گرفت می

  از   تر  بدبخت  داد  می  دست  از  را   اینجا  اگر .  نبود  زندگی  جای  دیگر  اینجا

 . شد می بود که اینی

 سفید   صورت  از  غیر  زد  می  دید  ای  نقطه  هر  به  رنگش  خاکستری  های  تیله

. افتاد  گریه  به   مجددا !  سرد  جسم  روح،  مرده،  از .  داشت   هراس !  او  ی  شده

 .بود شده بدبخت چقدر

 شد می چیره  اش  زندگی  و  او  بر  قبل  روز   از  بیشتر  روز  هر  بدبختی  گویی

. 



 دست   زن  او  .بزند  زنگ  نصرت  به  تا  بود  همراهش  تلفن  یک  حداقل،  کاش

 چه   باید  دانست  می  خوب  و  بود  دیده  قبال  موارد  این  از.  بود  داری  پا  و

 رفت  آب  فالسک  کنار  فکستنی  ساعت  سمت  به  نگاهش.  دهد   انجام  کاری

 ساعت   دو  تا   او   و  بود   صبح  چهار   ساعت.  گرفت  سمت  آن  به  را  قوه  چراغ  و

 وقت  آن  تا  حتما  کرد  فکر   خودش  پیش.  بیاورد  طاقت  توانست  نمی  دیگر

 دنبال  به   رفت  می.  شود  صبح  زودتر  کرد  آرزو.  میرد  می  هم  خودش

.  گرفت  گاز  را   دستش.  کردند  می  دفن  زودتر  چه  هر  را   فریبا   باید  نصرت،

  در   توانست  نمی. شد  بلند  آرام.  کرد  می  حل   خود  در  را   او   داشت  ترس

 چراغ .  داشت  بیشتری  امنیت  احساس  جا  آن  از  بیرون  الاقل.  بماند  آلونک

 آه  و  نشست  سوخته  نیمه  آتش  کنار.  زد  بیرون  و  چسبید  دستی  دو  را   قوه

  فراوان   اندوه  با  او  و  ریخت  فرو  هایش  چشم  از  اشک  قطرات  اینبار.  کشید

  که   کردند  می  بحث  هم  با  بود  پیش  ساعت  چند  همین  که   آمد  نظرش  به

 . کند روشن آتش  امشب کسی چه

  شب  بداند  آنکه  بی  و  بود  پذیرفته  را   امشب.  خندید  تلخ  اش،  گریه  با  همراه

  چقدر   و.  اوست   نوبت  شب  فردا   که  بود  کرده  تاکید  دلربا  به  است  آخرش



 ساعت  چند  ی  فاصله  به  فریبا.  رسید  می  نظر  به  خالی  تو  و  پوچ  چیز  همه

 فریبایی  دیگر.  کند  روشن  آتش  که  بود  او  نوبت  همیشه  پس  آن  از  و  مرد

 هم  را  او   های  نوبت   جور   و  بسازد  اش  تنبلی  با  و  کند  خرج  مرام  تا  نبود

 . بکشد

  گذاشت   آن  روی  بر  سر.  کرد  حلقه  آن  دور  دست  و  کرد  خم  را   زانوانش

  باشد  روزگار بعدی ی  طعمه او زودی همین  به شاید گذشت، فکرش از و

 که  نیست کسی آنوقت و کند می اوردوز  اندازه  از بیش مصرف اثر بر که

 . کند  دفنش حتی

 روی   عرق  که  حالی  در  و  ریخت  آن  روی  هم  را   خاک  بیل  آخرین  نصرت،

 ریخت  می  اشک  همچنان  که  او  به.  نشست  کرد،  می  پاک  را   اش  پیشانی

 . زد تشر

  بینی   می  بارته  اولین  مگه.  بشه  چی  که  کنی  می  زاری  بند  یک .  رفت  سرم -

  یا   شنوم  می  یا  یکبار،  ماه   سه  دو  هر  کم  دست  که  من.  کنه  می  تموم  یکی

  می   مصرف  داره  که  ساله  پنج  فریبا.  نباش  نارنجی  نازک  انقدر.  بینم  می

 .بود  چسبیده  استخونش  به  پوستش  چجور  دیدی  که  هم  آخریا  این  کنه،



 چند   از   اون   بابا   تنشه،  تو   جون  شد   باورت  کردی  بدوش  بدو  اون  به  نگاه

 این   تو  پختیم  داخل،  بریم  پاشو  هم  حاال.  نداری  خبر  تو  مرده  پیش  سال

 ! گرما

 . کشید هایش چشم زیر  به را  هایش دست دلربا،

  منم   که   روزی  از  ترسم  می.  شد  دفن  غریب  انقدر  که  سوزه  می  دلم -

 . کنه گریه برام یکی  اینکه بی کنن، چال اینجوری

  داری   ساعت  دو  اینجوری  زنی  می  سینه  به  و  خودت  سنگ  داری  پس -

  ملبش   قلب  شده  پیدا ی  یک   شد   خوش  دلمون  بگو  رو  ما.  گیری  می  آبغوره

 . کنه می کار

 . کرد اضافه بردش می آلونک سمت به  که همانطور

. شناسمش  می  وقته  خیلی  من  ولی  شدی،  آشنا  باهاش  ماهه  چند  تازه  تو -

 ناپدری   مرد،  که  مادرش  .بمیره  بود  آرزوش  که   بود  گند  زندگیش  انقدر 

 زندان  رفت  بار  چند.  شد   خیابون  کوچه  ی  آواره.  بیرون  انداختش  نامردش

! 

 . نشستند هم کنار دو هر



 بهش  هیچکسی  نذاشت  که  بود  زرنگ  انقدری   که  بود  این  شانسش  تنها -

 که  ببره  و  حیثیتش  خواست  یکی  پیش  سال  دو  همین.  کنه  درازی  دست

 یک  شما  خانما،  خانم  که  خالصه!  حبس  رفت  هم  ماهی  چند  و  کشید  تیزی

 واسه .  نکشیدی  کشیدیم  ما  که  رنجایی  خیلی   بودی،  بهترون  ما  از  جز  زمانی

 مرگ  و  فقر  و  کثافت  این  به  وقته  خیلی  ما  وگرنه.  کنی  می  کپ  همین

  سر  بیاد  کنیم  خبرش   نداشت  دنیا  تو  رو  کسی  که  طفلکم  این.  کردیم  عادت

 نمی  چال  کسی  رو  باشن  داشته  خانواده  که  اونایی  اال  و.  کنه  زاری  قبرش

 هم  تو. کنن می خبر و  اش خانواده بشناسه، و هویتش پلیس ذارن می. کنه

 . ریزه می ترسات کم  کم! نگیر سخت

 . گرفت را  دستش  دلهره با دلربا که شود  بلند خواست

 . ترسم می من نرو، -

 . خندید نصرت

 و  مراعاتت  نیستی  واردم  تازه.  زدن  حرف  اینجوری  داره  افت  ما  واسه -

 .زنی می پرسه اینجاها اندی و سال یک. بکنم



 ظهره،   نزدیک.  نفروختمچیزی    امروز.  برسم  زندگیم  و  کار  به  برم  بذار

 . کنه  می داغم بفهمه ارژنگ

  مواد   پول   کرد؟  می  چه  اش  تنهایی  با  حال.  کرد  رها  را   دستش  ناچار  به  دلربا

  سیر  را   اش  چسبیده  کمر  به  شکم  آورد  می  کجا  از  آورد؟  می  کجا  از   را 

 نصرت،   خداحافظی  به  و  کشید  آه.  نداشت  دزدی  جرات  فریبا  بی  کرد؟  می

 خوب  و  بود  کشیده  صبح  هم  را   مواد  ی  ذخیره  آخرین.  داد  لبی  زیر  پاسخی

 . رسد می فرا  زود خماری وقت که دانست می

  را  فریبا  جیبی  چاقوی.  کرد  سفت  سرش  دور  را  سیاهش  شال  و  شد   بلند

 کاری  ریختن  اشک  و   نشستن  جا  یک  از.  زد  بیرون  آلونک  از   و  برداشت

  قبر  کنار  دراز به دراز  باید که بود او فردا  جنبید می دیر. رفت نمی پیش از

  فریبا   بی   امروز  از.  کند  چالش  تا  نداشت  خبر   حتی  کسی  و   افتاد  می  فریبا

 می  کار   یکی  وردست  بود،  شانس  خوش  خیلی  یا.  کرد  می  دزدی  باید

 . کرد

  از   پیش  شب  چند  فریبا  که  هایی  کفش  با   را   خودش  ی  کهنه  های  کفش

 . کرد عوض بود دزدیده مسجد



 وقت   خیلی  .بخواهد  کمک  اش  خانواده  از   آخر  بار   برای  تا  رفت  می  اول

 برای دلشان حتما. بود نزده زنگ ها آن به بود

  دستش   کف   چندرغازی  ماه  چند  این  از   بعد   که  بود   شده  تنگ  اندکی  او

 هم  شاید.  دارد  ترک  قصد  که  گفت  می  و  زد  می  کلک  هم  شاید.  بگذارند

 . میکرد ترک واقعا و  نبود کلک اصال

  و   زد  او  به  پوزخند  که  سرش،  درون  نوای  بود  ای  دهنده  آزار  نوای  چه  و

 شوخی  به  بیشتر  کردن  ترک  او   برای!  را  خماری  درد  آورد  یادش  خوب

 ! کهن مرد و طلبید می نر گاو کردنش عملی که مانست می دردناکی

  او .  بود  گرفته  او  از  را   درست  تفکر  و  اراده  قدرت  مواد  که  بود  وقت  خیلی

  شود   دراز  نشده،  دراز  های  دست  تمام  میان  از  که  داشت  نیاز   کسی  به   شاید

 .بکشد  بیرون  شده  اسیرش  که  منجالبی  از   را  او  و  بگیرد.  بگیرد  را   دستش  و

*** 

  شد   می. ایستاد دیوار پشت بود خمار و سرخ که هایی چشم با و کرد فینی

 بر  که  بود  کاذبی  شعف  دلیلش  .بوده  بیدار  را  روز   شبانه  یک  تقریبا  گفت



  دارد   روحی  لحاظ   از  کرد  می  احساس.  بود   شده   ایجاد  او   در  مصرف  اثر

 از  حالش  شد   بیدار  وقتی  و  ببندد  چشم  دم  یک  داشت  تمایل  .ریزد  می  فرو

 که   دوید  زنی  دنبال  به  اش  شده  درشت  مردمک.  یابد  نجات  گند  حال  این

 ماشین  مدل  داد  نمی  تشخیص  درست.  شد  پیاده   باالیی  مدل  ماشین  از

 کیفشان  بنشینند،  ماشینی  چنین  درون  که  هایی  آدم  دانست  می  فقط  چیست،

 . باشد خالی تواند  نمی

  لبخندی  نیم  او  و  شد   پاساژ  وارد  زن.  شود  زن  نزدیک  تا  برداشت  قدم  آهسته

 . برسد هدفش به  تواند می تر راحت اینکه  از زد

 ایستاد فروشی کیف مقابل زن،. رفت باال را  ها پله و کشید باال را  اش بینی

 . نبود حواسش گویی. شد تماشا مشغول و

  دو   و   فروشنده  جز  به  و   بود  خلوت  تقریبا  سنجید،  را  اطرافش  موقعیت

  و   بخشید  سرعت  هایش  قدم  به.  نبود  آنجا  کسی  حاضر  حال  در  مشتری،

 گوش   جیغ  به   اهمیت  بی  و  قاپید  را  کیف  کرد،   دویدن  به   شروع  آن  یک

 پشت های قدم صدای.  بود رسیده ها  پله به نزدیک. داد ادامه زن خراش



 چه  گذشت،  ذهنش  از .  کرد  بیشتر  را  سرعتش  ترسیده  شنید،  می  را   سرش

 مصرف،   آن  قبل  از  و  بود  کرده   مصرف  کند  دزدی  اینکه  از  پیش  که  خوب

 . داشت مضاعف انرژی یک

 در  او  و  کرد  گیر   پایش  زیر  اش  کتانی  بند  نگذاشته،  اول  ی  پله  روی  پا

 باال  زن،.  کرد  ایجاد  بدی  صدای  که  آنچنان.  خورد  زمین  بدشانسی  کمال

.  باشد  نداشته   فرار  فرصت  که  گرفت  محکم  را   مچش  بود،  رسیده  سرش

 . کرد باز پلک ناامید

 . زد  لب نامفهوم بازش، نیمه دهان. بود شده گشاد زن های چشم

 ! دلربا -

 . درآورد را  همراهش تلفن فروشنده مرد

 همراهش   چیزی  چاقویی  باشید  مراقب  خانم،  پلیس  زنم  می  زنگ  االن -

 . نباشه

 . کرد بلند دست زن

 ! بفرمایید. بود دوستانه شوخی یک این. نیست الزم -

 . کرد تکرار زن و کرد نگاهشان  متعجب فروشنده



 . نیست مشکلی که گفتم. کنم می خواهش بفرمایید -

 فرو   هایش  چشم  ی  گوشه  از  اشک  ناچاری  روی  از  و  آمد  یادش  دلربا

 همه  ی  پایه!  هایشان  مهمانی   و  دورهمی  دوران   دوست.  بود   نگین.  ریخت

 ! شبانه های نوش و عیش و حمیرا   های نشینی شب

  را  دلربا  شد  نمی  باورش.  بود  کرده  سکوت.  شود  بلند  کرد  کمکش  نگین

  استخوانی   دختر  کجا،  لوس   ی  نازپرورده  دختر  آن.  دید  می  وضع  این   در

 ! کجا مقابلش

 . پذیرفت نمی را  تصویر  این جوره هیچ  ذهنش انگار

 .بود  دیده  کمتر  را   او  حمیرا   وحشتناک  و  یکباره  مرگ  از  بعد  از  بود  یادش

 وضعیتش  و  بود  افتاده  سرش  از  شالش.  بود  انداخته  پایین  سر  شرمنده  دلربا

 . طلبید می ترحم  زمانی هر از بیش که بود طوری

 همه  این  گنجید  نمی  اش  مخیله  در  فشرد،  را   دستش  درون  چای  لیوان  نگین

 حیرت  در  بود  شنیده  که  چیزهایی  از  هنوز .  باشد  افتاده  او  برای  بد  اتفاق

 .بود



 لبخند  یک  نقش  وار  بیچاره  دلربا،  ی  خورده   ترک  و  خشکیده  های  لب

 . گرفت

 اینجا  به  کارم  چرا   که  نرسیدم  ای  نتیجه  به  خودمم.  نکن  فکر  بهش  زیاد -

 . کشیده

 گیجی   دیگر  ساعتی  تا  آنکه  از   ناکام .  انداخت  چشمی  اش  نقلی  آپارتمان  به

 : گفت هدف بی آمد، می سراغش به

 کردی؟ ازدواج -

 پس  در  مانده  آه  کرد  پنهان  و  زد  زهرخند  دوخت،   میزعسلی  به   چشم  نگین

 ! را  کالمش

  خیلی   منم  نیستن،  موندن  دنبال  کدوم  هیچ.  میاد  بعدی  شه  می  تموم  قبلی  -

 . ندارم کسی از موندن  انتظار وقته

 کهنه .  دوخت  خودش  های  لباس  به  دیده  اینبار  دلربا،  خاکستری  های  تیله

 می  زاید  عضوی  به  شبیه  بیشتر  تمیز،  و  شیک  آپارتمان  آن  در.  بود  کثیف  و

 . مانست



  تامین   هم  را   امروز   تا   بگیرد  قرض  او   از  شود  می  آمد  سرش  به  و  شد   بلند

 . شود

 . گرفت را  دستش نگین

 بری؟  خوای  می کجا؟ -

  به   دیگر  ساعت  چند  تا  که  دردی  از   فهمید  می  چه  او.  شد  پا  آن  و   پا  این

 نبود او   در   اراده  و  درک  قدری  آن.  گرفت  را   تصمیمش.  آمد  می  سراغش

 . دهد  تشخیص را  غلط  و درست که

 ! بهت دم می پسش بدی؟ بهم تومنی چند یک دستی داری -

*** 

 . داد پدرش دست به را   لیوان و ایستاد میز پای آیناز

 نمیاد؟ امروزم جون سارا  -

 :گفت  و  گرفت  دستش  از را  لیوان . آورد  لبش  به   لبخند  اش   کودکانه   زبان

  دوتایی  همیشه  طبق  قراره.  ست  جمعه  امروز  اون،  بر  عالوه.  داره  کار  نه، -

 . بگذرونیم خوش هم با



 صندلی  روی  کند  کمکش  پدرش  تا  کرد  باز  را   دستش  و  داد   پیش  لب  آیناز

 . بشیند

 درست   مربا  و   کره  از  که  کوچکی  ی  لقمه  و   نشاند  میز  پشت  را  او  کیاراد

 . داد دستش به بود کرده

 شده؟  مامان جون سارا  -

 تر  راحت  دخترکش   تا  راند  عقب  به  را   اش   فرفری  موهای  و  داد  تکان  سر

 . بخورد را  اش لقمه

 ! عزیزم آره -

 . کرد کج سر. بود زده هیجان آیناز درشت های چشم

 بینه؟  نمی  و جون سارا  دیگه شد بزرگتر نی نی که بعدش -

 . کرد درهم ابرو  نامفهوم

 . میبینتش بهتر بشه بزرگتر وقتی تازه ببینه؟ نباید چرا  بینه، می -

 روی از  هایشلب  و  آورد  نمی  در  ای  مسئله  از  سر  که  هایی  وقت  تمام  مثل

 . درآمد حالت همان به هم حاال شد، می  غنچه ندانستن

 نداره؟  دوست و من اون بینم؟ نمی و مامانم من چرا  پس -



  سوال   این  آیناز  بار   چندین  حال  به  تا.  ماند  شده   شوکه   کیاراد  دست   در  لقمه

 طوری  را   موضوع  کرد  سعی.  شد  می  شوکه  بار  هر  او  و  بود  پرسیده  او  از  را 

 . شود برطرف دخترکش سواالت امکان حد تا که کند حل

 . داره دوست رو شما مامان -

 ای  طعنه  او  به   و  داد  تحویلش   عمیق  پوزخند   یک  لحظه  همان  ذهنش

  در   پیچیده  نواهای  به  کرد   تالش  و  داد  قورت  دهان  آب  "!دروغگو"زد،

 . باشد  اهمیت بی سرش

 ذاشته   می  رو  قشنگش   دختر   مدت  یک  باید  که  داشته  کاری  یک  اون -

 . ده می توضیح بهت رو چیز همه و  میاد برسه که وقتش باباش، پیش

 . بود نشده قانع آیناز

 شه؟ نمی تنگ برام دلش  میاد؟ کی -

 طرف   دو   به  اش  پیشانی  وسط  از   را  شستش  و   اشاره  انگشت  دو  کیاراد

 اینکه  از  شد  می  آشفته  میشد،  عصبی  شد،   می  ناراحت.  کشاند   ابروهایش

 . بدهد دخترش به توانست نمی درستی جواب

 . شه می تنگ دلش -



 سراغی   حتی  که  هست  همین  برای  پس"کشید،   فریاد  سرش  در  چیزی  یک

 . کند آرام را  خودش تا کشید نفسی "! دروغگو گیرد؟ نمی اش  بچه از

 بزرگتر  وقتی   .داره  زمان  چیزی  هر.  باشه  صبور  بگیره  یاد  باید  بابا  دختر  -

 خب؟ .شده چی که بدم توضیح برات تونم می شدی

 . کرد نگاهش ناامید آیناز،

 شم؟  می بزرگ کی من -

 . گرفت  آغوش به را  او و  زد لبخند کیاراد

 . کردی پیدا  رو درکش بشه راحت خیالم  من که وقتی -

 . نشست ریشش  ته روی آیناز های انگشت

 بخره؟ برام کمند عمه بگم چیه؟ درک -

  عاشق   هایش،  زبانی   شیرین  عاشق .  بود  دخترش  عاشق   بوسیدش،  حظ  با

 . اش سادگی عاشق اش، کودکانه دنیای

 خوندی،  زیاد   های  کتاب  رفتی،  مدرسه  وقتی.  نیست  خریدنی  درک  -

 . رسی  می درک به شدی، تربیت خوب

 . کرد منحرف را  ذهنش نپرسد سوال دوباره  اینکه برای



  پیدا   دوست   چندتا  مهدکودک  رفتی  که  روزی  چند  این  ببینم،  بگو  خب، -

 کردی؟ 

 . انداخت باال سر آیناز

 ! هیچی  -

 دخترش. بود آیناز های گیری گوشه  متوجه. کشید دست سرش به  کیاراد

 می  سکوت  جمع  در  کرد،  نمی  برقرار   ارتباط   کسی  با  راحتی  به  بود،  منزوی

.  شود  جمعشان  وارد  نداشت   دوست  شد  می  زیاد  ها  بچه  تعداد  وقتی   کرد،

 یکی روانشناس که بود  بد و. بود زده حرف   هم روانشناسی  با باره این در

 اعتراضش   ای  بچه   هر  گفت   می.  دانست  می  مادرش  نبود   را   اساسی  دالیل  از

 قدر   آن  یکی  دهد،  می  نشان  طور  یک  نیست  راضی  آن  از  که  شرایطی  به  را 

 گیر   گوشه  هم  یکی  شوند،  می  عاصی  دستش  از  همه  که  کند  می  شیطنت

 کرد می سعی او و بود داده زمینه این در هم راهکارهایی.  شود  می آرام و

 خود،   کودک  به  دادن  ارزش  مثل.  گیرد  کار  به  را   ها  آن   االمکان  حتی

 این!  مثبتش  نقاط   شمردن  و  او،  با  همدردی  هایش،  حرف  به  کردن  گوش

 و  مداوم  تا  نداشت  زمان  قدری  آن   کارش  وجود  با  اما  کرد،  می  را   کارها



.  بیاید   در  خودش  الک  از  کند  کمکش  و  باشد  اش  دردانه  همراه   همواره

  می  رفتار  عادی  آیناز  و   بود  خوب  چیز  همه  بود،   خلوت  وقتی  تا  خانه،  در

  گوشه   داشتند  حضور  جدید  افراد   یا  بود،  شلوغ  که  فضایی  در  ولی  کرد،

 . شد می گیر

 ها  آسیب.  بود  داده  دخترشان  به  رفتنش  با   دلربا  که  هدایایی  از  یکی  هم  این

 آپارتمان  کف  دراز  به  دراز   دلربا  . بود  گرفته  را  گریبانش  حاال  همین  از

 آمد  می  که  جیغی  و  دست   صدای.  دید  می  خاکستری  را   چیز  همه.  افتاد

.  خاراند   را   دستش  روی  هدف  بی  و  خندید.  نبود  مرادش  وقف  بر  چندان

  می   سمتش  به  که  دید  را   کیاراد.  کشید  دراز  شکم  روی  اینبار  و  زد  غلتی

 . آید

 .داره  ضرر  بچه  برای  برات،  نیست  خوب  نخواب،  اینجوری  گفتم  صدبار -

 . زد غلت  و خندید باز

 ! جایی  یک ببرمت خوام می پاشو -

 . بود  خوشایندش دید، می که همین.  نداشت زدن حرف حال. زد نق



  خاکستری  پیراهن  همان  بود،  شده  جذاب  چقدر.  کرد  نگاه   اش  چهره  به

 . داشت  دوست او که بود پوشیده را  رنگی

 . داد  تکان لب باالخره و کند جان نداشت، را  حسش

 ! کیا جذابی  خیلی تو -

 .زد لبخند کیاراد

. باشیم  داشته  پرواز  یک  هم   با  خوایم  می!  تراس  تو  بریم  پاشو  خب،  خیلی  -

 ! عالیه  اینجا ارتفاع

 . زد قهقهه سرخوش

 ! پرواز برای میرم می  من -

 خودی  بی  و  کرد  باز  بودن  شل   همان  با  را   تراس  در .  رفت  تراس  طرف  به

  مشغول  که  را   دستی  کنار  ی  همسایه  اش،  خنده  غش  غش.  کشید  جیغی

  با   و  خندید  می  تنهایی  که  او  به.  پراند  جا  از   بود   هایش  گل   به  دادن  آب

  می  تالش  آنطور  آنکه  دیدن  با.  شد  خیره  زده  شگفت  زد،  می   حرف  کسی

 . کشید حیرت روی از جیغی  تراس، های نرده باالی برود کرد



  بود   غرق  خودش  توهمات  در  دید،  نمی  را   چیز  هیچ  بود،  خودش  در  دلربا

 . زد  صدا  را  شوهرش همسایه زن . آورد می در اصول و ادا  همچنان و

 . میکنه  خودکشی داره دختره این مهمون بیا آرمان...آرمان -

 . کرد  دلربا به رو سپس

 شمام؟  با خانم خوبه؟ حالتون خانم  خانم، -

 . شد  چهارتا هایش چشم شد، تراس وارد که زن شوهر

 کنه؟ می غلطی چه داره  دیوونه این -

 . شود  پا کله او که داد می  امکان آن هر زده، وحشت زن،

. کن  خبر  و  ساختمان   نگهبان  برو  بدو  چی؟  که  وایستادی  اینجا  اومدی  د -

 . نکرده پرت و خودش تا بدو

 . انداخت نظری روحش  بی صورت  و الغر اندام به مستاصل. دوید مرد

 شنوی؟ می و من صدای خانم؟ نیست؟ خونه  کسی -

 قرار   که   چیزی  از  افتاد  سکته  حالت  به  او  و  رسید  تراس  ی  نرده  به  دلربا  پای

 . زد فریاد . دهد  رخ دیگر ی  لحظه چند تا بود

 ! توام با هی -



  امیدوار   زن  و  بود  مجدد  تالش  حال  در.  افتاد  و  خورد  تلنگری  خوشبختانه

 آن  چرا   پس.  بود  شده  باز   انتها  تا   هایش  پلک.  بیفتد  زمین  بر  دیگر  بار   که

 کلید  ساختمان  نگهبان.  نبود  خانه  در  کسی  آنکه  مثل  رسیدند؟  نمی  ها  لعنتی

 دادند؟  می طولش قدر آن  چرا  آخر ولی  .داشت ضروری

 را   ساختمان  نگهبان  صدای  آن  از   پس  و   شنید  را  واحدشان  زدن  در   صدای

! 

 موالیی؟  خانم موالیی؟  خانم -

 . زد  بیرون و پوشید مانتویی سریع زن

 . کنه می پرت و خودش االن این بکن کاری یک آقا -

 . آمدند بیرون آمده وجود به صدای و سر از هم دیگر همسایه چند

 شده؟   چی  خبره،  چه -

 . زد تشر ساختمان نگهبان به زن

 . نکرد پرت و خودش تا درو  این کن باز -

  به  زدن  زنگ  پیشنهاد  دیگر  یکی  "نشانی،  آتش  بزنید  زنگ"گفت  یکی

 . گرفت شماره یکی. داد را  پلیس



 هایش   دست  در  را   کلیدهایش  انبوه  لرزان،  های  دست  با  ساختمان  نگهبان

 و   گیر  همین  در.  کند  پیدا   را  کلید  تا  کند  تمرکز  کرد  سعی  و  کرد  جا  به  جا

 هاج  و  شد  پدیدار  آسانسور  دهانه  در  خرید،  های  بسته  با  نگین  که  بود  دار

 ! واحدش مقابل جمعیت از  ماند واج و

 . کرد تعریف سرعت به ها همسایه از یکی

 پایین  ننداخت  طبقه  سیزده  از  و  خودش  مهمونت  تا  بجنب  دختر،   کجایی -

! 

 داد  می  شتاب  دستور  تنها   ذهنش  لحظه  آن  در.  افتاد  نگین  دست   از  ها  وسیله

  تراس  سمت  به  تقریبا  و.  چرخاند  در  قفل  درون  را   کلیدش  کرده،  هول  او  و

  نشسته  اش  پیشانی   بر  سرد  عرق  وضوح  به  رسید،  که  تراس  به.  برد  هجوم

 . بود شده خشک گلویش . افتاد دلربا و کشید پشت از  را  تیشرتش .بود

  اراده   بی  دستش  .خندید  می  وار  دیوانه  هنوز  نبود،  اش  حالی  هنوز  دلربا

 لحظه   چراکه  انگار،  بود  پاسخی  خوب.  نواخت   گوشش  زیر  محکمی  سیلی

 . بود کرده ساکت را  او ای



. نگریستند  می  را   او  حالتی  با  یک  هر  که  برگشت  ها  همسایه  طرف  به  نگین

 ! ترس حتی  خشم، نفرت، همدردی، تحقیر،

 برای   را   دلربا  که  کرد  اشتباه  آمد  فکرش  به  و  انداخت  پایین   سر  شرمنده

 هم   قبال.  نبود   امروز  به  محدود   توهماتش.  داشت  نگه  خودش  پیش  مدتی

 . باشد داشته را  خودش جان قصد که شدید قدر آن نه ولی زد، می توهم

 .نشست کاناپه روی کنارش، و داد دستش به  را  آب لیوان

  می   بهتر  بود،  خوابیده  صداها  و  سر  اندکی  و  بودند  رفته  ها  همسایه  که  حاال

 .بفهمد را   شده  وارد او به که شوکی توانست

 . کرد می تعریف خودش برای انگار نبود، دنیا این  در که انگار دلربا

 حس   و  هاش  دست.  خودم  های  چشم  با.  دیدمش  من.  بود  اومده  کیا -

 ... انگاری . داشتم بال انگاری. کنیم پرواز گفت. کردم

 . بگیرد آرام تا گرفت آغوشش در نگین.  زد گریه زیر مقدمه بی یکباره،

 . شه نمی  باورم شه، نمی باورم . بودم مرده االن بودی رسیده دیر اگه -

 .بگوید چه ماند نگین و گرفت سر از را   اش گریه هق هق



  بد   در  افتاد  می   او  ی  خانه  در  اتفاقی  دلربا  برای  اگر.  بود  ترسیده  هم  خودش

 . کرد می  گیر ای مخمصه

 چه  دیگر  آمد،  نمی  خوششان  او   از   زیادی  هم  عادی  حالت  در  همسایگانش

  اثر   در  هم  آن  کرد،  می  هم   خودکشی  اش  خانه  در  یکی  اینکه  به  برسد

 کاش.  داشت  نگه  اش  خانه  در  را   او  که  کرد  سرزنش  را   خودش!  توهم

 و   مرام  آنطور  و  برود  داد  می  اجازه  داشت  رفتن  قصد  که  لحظه  همان

 می  را   او  سر  زد  می  توهم  که  بعد  ی  دفعه  بسا   چه.  کرد  نمی  گل  محبتش

 وحشت  انکاری  غیرقابل  طور  به.  شد  سیخ  تنش  موهای  فکر،  این  با.  برید

 سابق   دلربای  که  دلربا.  نداشت  توجیه  جای  هیچ  و  بود  کرده  اشتباه.  کرد

  در  شرایطی  هیچ  تحت  اش  اراده  و  اعمال  که  بود   بیمار  یک   حاال  او.  نبود

 . نبود اختیارش

 . کرد خیس زبان  با را  هایش لب

  بشی  درمان  باید  تو.  بگیرم  تماس  باهاشون  بده  رو  ات  خانواده  ی  شماره -

 . برنمیای پسش از هم تنهایی دلربا،

 . شد سخت و کشید بیرون او آغوش از  را  خودش دلربا



  چهارتا   زر  زر  خاطر  واسه  سوخت  می  حالم  به  دلشون  اگه  اونا .  نکرده  الزم -

 . زدن نمی رو قیدم اینجوری زنک خاله

  دختر   این  که  کند  باور  توانست  نمی.  گرفت  مالیمت  با  را   دستش  نگین

  لوس   و  دل  ساده  همانطور  هنوز   را  دلربا  او.  بیاورد  سرش  بالیی  است  ممکن

 . دید  می خند خوش و

  می  زیاد  داره  مصرفت  مدت.  گم  می  خودت  برای  من  عزیزم،  باش  آروم -

 و  جلوش  باید  کنی  نابود   رو  خودت  لعنتی  این  با  اینکه  از  قبل  تو  و  شه

 تونی   می  االن.  نیفتاده  دندونات  و  نیست  زخم  صورتت  هنوز  تو.  بگیری

  گوشت   دوباره  که  برسی  خودت  به  کنی،  ترمیم  رو  ات  پوسیده  دندونای

 نمی   دیگه  بدی  ادامه  همینجوری  اگه  ولی  استخون،  جای  پوستت  زیر  بیاد

 ی   شماره  کنم  می  خواهش  کنم،  می  کمکت  من.  داد  تشخیصت  شه

 . بده رو  ات خانواده

 . رفت هم در دلربا های اخم

 .بشنوم چیزی اونا به راجع خوام نمی! نگیر رو دنبالش -

 . کشم می و خودم قصد از بیان اونا اگه نکن شک



 ذهنش   در  که  چیزی   به  داشت.  بگوید  چیزی   نکرد  جرات  دیگر  نگین

  را  دلربا  حمیرا   ها  وقت  آن   آمد  می  یادش.  کرد  می  فکر  داد  می  جوالن

  بوده،  شوهرش  عاشق  که  حالی  در  او  که  کرد  می  ادعا  و  پنداشت  می  احمق

 ! نه چراکه او، سراغ رفت می. شده جدا  او از

 چه؟ باشد کرده ازدواج اگر  ولی. رفت فرو فکر به ای ثانیه

 داد  دلداری  او  به  ذهنش  از  ای  گوشه .  بود  مستقلی  و   جوان  مرد  حال  هر  به

 تاریکی،  در  بود  تیری.  نداشت  ضرر  که  امتحانش.  نشاند  لبش  به  شکوفه  و

  کمک   . رفت  می  دیگری  طور  را   راهش  و  خورد  می  بسته  در  به  نهایتش

 . شود بلند دلربا کرد

  خسته  شده  وارد  بهت  که  شوکی.  کن  استراحت   یکم  اتاق  تو  بریم  پاشو -

 . کرده ات

 . نشست همانجا و انداخت باال سر دلربا

 بعدش  ساعت   دوازده  تا  کشیدم  وقت  هر  رو  کوفتی  این.  نمیاد  خوابم -

 . گرفت خوابم شاید  بیام، فرم رو بذار. بیدارم حداقل

 بخوریم؟ هوایی یک بریم خوای  می -



 . کشید  دراز کاناپه روی

  عین  اینکه   جای  هم  تو.  متنفرم  هاش  آدم  و  بیرون  از.  ترم  راحت  اینحا -

 . برس زندگیت و کار  به برو سرم، باال وایستی معلق اجل

 . داد تحویلش متظاهری لبخند و کشید تیشرتش به دستی نگین

 مشترک   های  دوست  دنبال  به  مخاطبینش،  بین  از  و  رفت  اتاقش  طرف  به

 از  خبری  که  شد  می  پیدا   یکی  حتما.  رفت  بودند  هم  با  که  هایی  زمان  آن

 اولین.  کشید  دراز  تخت  روی  و  کشید  نفسی.  باشد  داشته  سابقش  همسر

 به   سکوت  در  و  کرد  برقرار   را   تماس.  بود  مونا  خورد  چشمش  به  که  کسی

 بود،  زرنگی دختر مونا. داد گوش خورد می که آزادی های بوق

.  درآورد  دردسر  بی  را  قوم  یک  آمار  توانست   می  ساعت  چند  عرض  در

 . نشاند لبش به مالیم نسیم یک و پیچید گوشی در آوایش

*** 

 صدایش  او  که  زد  نگهبان  برای  بوقی  و  درآورد  پارکینگ   از  را   ماشینش

 . برد بیرون شیشه از را  سرش و کرد متوقف را  ماشین. کرد

 داشتی؟ کاری  حاجی؟  جانم -



 ماشینش  درون شرکت،  از بیرون که زنی طرف  به را نگاهش منصور حاج

 . انداخت بود نشسته

. نکرد قبول باال بیاد گفتم. دارن کار شما با خانم جان، بابا ندارم کار من -

 . کنم  خبرش بری خواستی سپرد

. نشست  اش  چهره  به  اخم  ندانستن،  روی  از .  انداخت  تری  دقیق  نظر  کیاراد،

  و  داشت  عجله!  وضع  و  سر  آن  با  هم  آن.  شناخت  نمی  را  زن  جوره  هیچ

 بود   سارا   ی  خانه  که  آیناز  دنبال  به  باید.  شود   معطل  خواست  نمی   دلش  هیچ

 ی  خانه  به  را   آیناز  گاهی  چند  از  هر  بود،  شده  باردار  وقتی  از.  رفت  می

 هرگز   هم،  حاضر  حال  در  و  نبود  راضی  اوضاع  این  از  او.  برد  می  خودش

 . داد  تکان نگهبان برای  سری . کند دیر خواست نمی

 .  داره کار چی  ببینم رم می االن! چشم  حاجی، ممنون -

  گذشت،   فکرش  از.  زد  شیشه  به  ای  تقه.  رفت  زن  ماشین  سمت  به  و  شد  پیاده

 زن  . آمده  داشت،  عهده  بر   را   طرحش  او   که  جدیدی  ساختمان  برای  شاید

 . کشید پایین را  شیشه

 وحدانی؟  آقای -



 . کشید دست اش شقیقه ی گوشه به  اشاره  انگشت با

 امرتون؟ بفرمایید،. هستم خودم -

 . شد دستپاچه کمی غیرمنعطفش ی چهره دیدن از نگین

 ! ضروریه جدا  کارم بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند لطفا شه می -

  حواس   بود  مشخص.  انداخت  نگهبانی  اتاقک  به  نگاهی  نیم.  کرد  مکثی

  از   یک  هر  اگر  که  بود  طوری  هم  زن  ظاهر.  هاست  آن  به  منصور  حاج

 دست. نبود مهم او برای. کرد نمی درستی فکر دید می را ها آن همکارها

  داشت،   کردن  جمع  ی  عرضه   اگر  که  چرخید  می  ذهنش  در   حرف  این  کم

 مثل  که   مردم  اما.  نداشتند  ربطی  او   به  دیگران  کرد،  می  جمع  را  خودش  زن

  درون  سپس  و   برد  دهان  به   ای  ثانیه  را   زیرینش  لب.  کردند  نمی  فکر  او

 . نشست ماشین

  متوجهین   بیاد،  پیش  مشکلی  خوام  نمی.  بگید  رو   عرضتون  تر  سریع  فقط -

 ! که

 . داد تکان سر نگین



 نبود  مهم  برام  اگه  کنید  باور.  کشه  می  طول  یکم  هام  حرف  من  ولی!  البته -

 بریم  جایی  یک  شه  می!  زندگیه  و  مرگ  مسئله  ولی  شدم،  نمی  مزاحمتون

 بزنیم؟  حرف تر راحت تا

 . کرد خواهش دید که را  تردیدش .  شد نگران که شد متوجه

 ! لطفا -

 : گفت مردد زندگی؟ و مرگ. شد متعجب کیاراد

 . میام خودم ماشین با من باشین منتظر باالتر کوچه دوتا خب، خیلی -

 این  به  تماما  بود،  مسیر  در  که   مدتی  در.  شد  خودش  ماشین  سوار   و  شد  پیاده

. کند  مرتبط  او  با  را   زن   این  تواند  می  مهمی  چیز  چه  که   کرد  می  فکر

 . کرد توقف سرش پشت  و دید را  ماشینش

 . پیچاند هم به دست. شد ماشینش وارد زن اینبار

 ! دلربا های دوست از یکی. پاینده نگین . نگینم من -

 گردنش کرد احساس ای  لحظه که چرخاند را  سرش سریع آنچنان کیاراد

 . کرد  زمزمه متحیر های چشم با. شد رگ  به رگ

 دلربا؟ -



 برایش   یکباره،  حضور  این  نداشت،  خبر  دلربا  از  اندی  و  سال  دو  که  اویی

 .بود آزاردهنده حدودی تا و عجیب

 دست  با.  بود  شده  دوخته  هم  به  گویی  که  شد  قفل  هم  تنگ  چنان  ابروهایش

 . کرد اشاره ماشین در به

 . بشنوم چیزی خوام نمی خانم، بفرمایید -

 رفت  می  شد   می  سوت  هم  راه  این  جنبید  می  دیر .  افتاد  تعجیل  به   نگین  زبان

 ! کارش پی

 دلربا   اوضاع  ولی  شدین،  جدا   دونم  می.  کنم  می  خواهش.  بگم  بذارید -

  اندازه   همین  اما.  خبرید  با   وضعش  از  حد  چه  تا   دونم  نمی.  نیست  خوب

 . مونه نمی باقی ازش چیزی نجنبونید دست اگر که بگم بهتون

 به  که  حالی  در  زند،  می   حرف  چه  از  او  کرد  نمی  تصور  حتی   که  کیاراد

 : گفت بود خیره روبرو

  و  وضع  که  بدونید  باید  اینم  پس .  شدیم  جدا  دونید  می  خودتون  که  خوبه -

 . شه نمی مربوط  من به  اوضاعش



 دانست  نمی.  کرد  باز   را   اش  صفحه  قفل  و   آورد   باال  را   همراهش  تلفن  نگین

  مقابل  را   گوشی.  نداشت  ایچاره  ولی  نه،   یا   دهد  می  انجام  درستی  کار

 . گرفت صورتش

 شناسید؟  می  رو زن این شما -

 برگشت  و  رفت  این  در .  انداخت  چشمی  صفحه  به  نیمه  و  نصف   کیاراد،

  شده،   مبهوت.  شد  ور  حمله  سویش  به  حیرت  آن  یک  هایش،  مردمک  آنی

  در   ی  افتاده  فرو  ی  چهره  آن  دیدن  از.  انداخت  عکس  به   ای  دوباره  نگاه

 . داد هلش ناغافل فردی گویی نابودی، مرز

 خیابان   در  هنوز  او   و  گذشت   می  کذایی  مالقات  آن  از  که  بود  ساعتی  چند

.  راند   می  هنوز  او  و  بود  شده  غالب  روشنایی  بر  تاریکی.  راند  می  تهران  های

 ذهنش   هنوز  . بود  زده  نگین   که  هایی  حرف  تمام   به  کرد  می  فکر  و  راند   می

 . زد می نفس نفس ناباوری  های کوچه پس کوچه در

 که  را   ای  نقشه  بود،  زده  زنگ  چندبار  و  چندین  سارا   بود،  گرفته   درد  سرش

  و  بود  نداده  انجام  که  داشت   کار  چقدر  بود،  نفرستاده  کرد  می  ایمیل  باید

 . بود کرده پا به آتش وجودش در صاعقه چون که بود آمده یکی حاال



  بین   هم   شب  ساعت  این  در  که  دید  را   فروشی  دست   ایستاد،  که  چراغ   پشت

 ".بوده  خواب  کارتون  رو  مدت  یک  حتی  اون".  فروخت  می  گل  ها  ماشین

 مدت  یک  حتی  اون". شد  تکرار  سرش  در.  فشرد  را   فرمان  اختیار  بی  دستش

 نیست  درست".  کرد  حرکت  و  شد  سبز  چراغ   ". بوده  خواب  کارتون  رو

 رو  کیفم  داشت  قصد  که   کردم  پیدا   وقتی  رو  دلربا  من  ولی  بگم،  و  این

  امیدوارم "  .داشت  نگه  ای  گوشه   و  زد   راهنما  سردرد،  فشار  از  ".بزنه

 یک   که  دخترتون  برای  دلربا،  برای  نه .  کنید  درک  رو  اوضاع  وخامت

  گذاشت  فرمان  روی  سر  ".بیاره  رو  مادرش  اسم  اینکه  از  نشه  شرمش  روزی

 . فشرد می را  فرمان که بس شد، فراری هایش  دست از خون و

  بر  ها  گفته  بکوبد،  چوبش  بر  دائم  و  شود  درختی  بند  که  دارکوبی  به  شبیه

 .داشتند را  روحش و مغز کردن سوراخ  قصد و شدند می دارکوب سرش

  به   تبدیل  را   پوچ  ی  ریخته  فرو  آن  چطور  حاال  بود؟  کرده  چه  او  دلربا،  آخ

 نشود؟ مادری  چنین ی  شرمنده دخترش تا کرد می آدم

  به  نسبت  ای  عالقه  هیچ  که  بود  وقت  خیلی  دیگر.  کرد  بلند  سر  و  کشید  آه

 نبود،  خودش  برای  هم  خرابش  حال  این.  کرد  نمی  احساس  خودش  در   او



 افزوده  مادرش  به  نسبت  سواالتش   بر  روز  هر  که  دختری.  بود  دخترش  برای

 روانشناس  درمان  تحت  روزها   این  اش  گیری  گوشه  که  دختری  شد،  می

  او   و.  شکست  می  بد  حتما  و  برد  می  پی  حقیقت  به   روزی  که  دختری  بود،

 می   غم  احساس  ای  ثانیه  اش،  کرده  عزیز  دخترکش،  اگر  شد   می  دیوانه 

 . کرد

  جوره   هیچ  من  نخواد  تا  اون  برگشت،  برای  ست  انگیزه  یک  راهش  تنها "

 دخترش،  بشین،  ش  انگیزه  شما.  بیرون  بکشمش  سیاهی  این  از  تونم  نمی

 راضی  جوره  هیچ   و  بیزاره  اش  خانواده  از  .بشه  ش   انگیزه  دخترش   بذارین

  وقتی   دید،   توهمش  حین  رو  شما  وقتی.  شه  نمی  حرفاشون  کردن  گوش  به

 شما  فقط  یعنی  دید،  خودکشیش  از  قبل  که  بودین  تصویری  آخرین  شما

 ". کنم  می خواهش. بشین ش انگیزه تونین می

 پایان  تا.  نپیچد  سرش  در  دیگر  صداها  این  تا  انداخت  موهایش  میان  چنگ،

 ! سیاه  کابوس این یابد



  باور  چطور  را   ها  این  شیشه،  به  اعتیاد  خوابی،  کارتون  دزدی،  خودکشی،

 نوازش،  به  نیازمند   دختر  آن  از  قبوالند  می  خودش  به  چطور  کرد؟   می

 شده؟ ساخته بیماری همچین

 توهم   یا   مردن،  اوردوز  اثر  در  یا  خودش  به  شبیه  های  دوست  از  خیلی "

  از  قبل دریابید رو دلربا. کشتن رو دیگه یکی یا کشتن، و  خودشون و زدن

 می  باال   سنگین  نفسش  ". بشه  دریا  غرق  پاروش،  بدون  و  کهنه   قایق  با   اینکه

  می   نگه   خودش  پیش  را   ها  حرف  این  باید  که  بود  سختی  عذاب  چه  و  آمد

 . گفت نمی کس هیچ  به و داشت

 هم باز. کرد دراز دست او و خورد زنگ بار چندمین برای همراهش تلفن

  را  اش  بهانه  حسابی  اش  دردانه  که  دانست  می  خوب  و  بود  سارا   ی  شماره

 . گذاشت گوشش زیر  را  گوشی. گرفته

 الو؟ -

.  شد  متعجب  هم  خودش  بلکه  سارا،   تنها  نه  اش  خسته  و   گرفته  آوای  از

 . شد مردد سارا  صدای

 وحدانی؟ آقای خوبید -



 . شود روشن اندکی  گلویش تا کرد ای سرفه تک

 میام   کنید   آماده  و  آیناز.  کشید  طول  یکم  کارم  متاسفم،!  خوبم  ممنون -

 . ببرمش

 ! چشم بله، -

 دل.  افتاد  راه  به  فکر  انبوهی  با   و   داد  پایان  را   مکالمه  کوتاهی  خداحافظی  با

  از   باید  چطور  دانست  نمی  رقمه  هیچ  که  بود  گرفته  را   گریبانش  ای  آشوبه

 . یابد خالصی آن

 بریده  را   امانش  سردرد.  مالید  هایش  شقیقه  به  را   اش  سبابه و  شست  انگشت

 می  جان   هایش  چشم  مقابل  مدام  بود  داده   نشانش  نگین  که  عکسی.  بود

  لب   پریده،  رنگ  استخوانی  صورت   آن  رفت  نمی  سرش  در   او،   و  گرفت

 شفاف   ای،  غنچه  هر  از  زیباتر  روزی  که  ای  برداشته  ترک  و  خشکیده  های

 . بود

*** 

 تلفن   با  زدن  حرف   حال  در  آرام  نگین،.  شد  نزدیکش  سر  پشت  از  آهسته

  خورده   دوست  از  قبال.  است  کار  در  ای  توطئه  کرد  می  احساس  او  و  بود



  چاقوی .  دارد   ای  نقشه  هم  نگین  نکند  که  بود  افتاده  شک  به  حاال  و  بود

 به   بیشتر  را   اعصابش  دستش  کف  عرق  چسبید،  تر  سفت  را   دستش  درون

 . میریخت هم

 حس  را   فریبکاری  بوی.  رسید  یقین  به  و   شنید  نگین  زبان  از  را   خودش  نام

.  کرد  می  زخمی  را  پشتش  که  خنجری  تعفن  از   بود  پر  مشامش .  کرد  می

  لحظه   همان  که  کرد  رحم   نگین  به  خدا   و  شد  صدادار  اراده  بی  هایش  نفس

  ترسناک   و  سرخ  صورت  دیدن  از  کرد  کپ.  بردارد   را   کیفش  تا  برگشت

 . بود دستش که  چاقویی با دلربا،

 : پرسید مبهوت

 دلربا؟ کنی  می چیکار -

  الی  از.  چسبید  وحشیانه  را   اش  یقه  عوض،  در  و  کرد  پرت  را   چاقو  دلربا

 . غرید اش شده قفل های دندان

 نکن انکار .نگرفتم  و  جونت تا بزن حرف دادی؟  می خط کی  به داشتی -

 . زدی می  حرف من مورد در داشتی شنیدم خودم چون



 قدر   آن  چطور  نحیف  تن  آن  با  او  بود  مانده .  کند  آرامش  کرد  سعی  نگین

 . زد هولی لبخند. است  زیاد زورش

  جنس خوب   برات  دوستم  از  داشتم  چیه،  خط!  نگین  منم  عزیزم،  دلربا، -

 . خطرناکه برات. داره ناخالصی کشی می تو که اونایی. گرفتم می

 . درآورد کوچکی  ی بسته و کیفش درون کرد دست

 . کنی استفاده  داد نمونه و این ایناهاش، -

. گرفت  دستش  از  را   بسته  سپس  و  شد  خیره  هایش  چشم  به  شک  با  دلربا

 . ندارد طرف اسم به ربطی مواد گرفتن  نفهمید که بود گیج قدر آن

 .بود خوابیده درونش هیوالی آن گویی رفت،  عقب عقب

 !کارش از  کرد شرم و  نشست زمین روی درمانده و عاجز

  عمق .  شد  خیره  نقطه  یک  به  گرفته  گر  و  گرفت  هایش  دست  میان  را   سرش

  اگر .  دید  را   پاهایش  کنار  افتاده  چاقوی  که  شد  آشکار  برایش  زمانی  فاجعه

 می   فرو  پهلویش  به  را  چاقو   برگردد  آنکه  از  قبل  اگر  کشت؟  می  را   نگین

 ... او بر وای...وای کرد؟



  و   بود  گرفته  را   دستش  پناهی  بی  در  که  دوستی  قاتل  شد،  می  قاتل  آنوقت

  ننگین  مواد  این  بود؟  آمده   سرش  بر  بالیی  چه.  بود  داده  راه  اش  خانه  به  را   او

 بیچاره   و  نشست  صورتش  روی  به  دستش  بود؟  آورده  سرش  بر  بالیی  چه

 گریه  به وار

! کیاراد  حضور  حس   طرف  یک  از  خودکشی،  آن   طرف  یک  از.  افتاد

 که  کرد  می  دعوا   زد،  می   حرف  خندید،  می  او  با  واقعی  قدر  آن  گاهی

 بوده  توهم  اش  همه  که  کرد   نمی  اش  راضی  چندان  هم  نگین  های  توضیح

 . کرد نوازشش و گذاشت اش شانه روی دست نگین .

  بهت .  شه   می  درست  چیز  همه  بشم،  قربونت  نخور  غصه  عزیزم؟  دلربا؟ -

 . دم می قول

 . داد تکیه سرش  پشت دیوار به ناامید و دردمند لرزید، دلربا های لب

 مرگه  مرض  این   ی  چاره  تنها  دونم  می  خودمم  وقتی  شه  می  درست  چی -

. 

 فریاد  اش  بسته  فرو  های  لب  از.  گرفت  گاز  را   هایش  دست  کف  و  زد  هق

 . زد



  و  مغزم  نیست  معلوم  که  من  به  لعنت  نداره،  اعتیاد  گفت  که   بیتا  به  لعنت -

  مردمک   . کشم  می  نفس  توش  من  که  دنیایی  به  لعنت.  گذاشتم  جا  کجا

 که  رنجی  همه  آن  از  لرزید  نگین  دل  و  بود  اشک  غرق  اش  خاکستری  های

 . بود نهفته آن در

 شم   می  چیزی  یک  و  ره  می  یادم  ره،  می  یادم   بازم  دیگه  ساعت  سه  دو -

 ! ازش  ام عاصی خودمم که هیوالیی یک. نیستم خودم که

 . کرد زمزمه و افتاد فرو خروشش

 ! ام خسته  خودم از که وقته  خیلی ام، خسته -

 . فشرد را  دستش نگین

   . بشی سرپا براشون باید تو که هست چیزها  خیلی هنوز -

  می   باال  سرفه   خون  بوییدنش  با  تنها  که  سمی  داد،  می  سم  بوی  نیشخندش

 . آوردی

  چی  کنم؟  دفاع  ازش   که   دارم  چی  دیگه  رفته  دست  از   سر  بر  خاک  من -

 بجنگم؟  براش  که دارم

 . گرفت آغوش به را  سرش و کرد سکوت نگین



 تراس   وارد  .برداشت  را   همراهش  تلفن  و  بست  آهسته  را  خواب  اتاق  در

  چند.  گرفت  را   نظرش  مورد  ی  شماره  اش،  کشویی  در  بستن  از  بعد  و  شد

 . داد پاسخ خورد که بوق

 ! بفرمایید سالم، -

 . شود صاف  صدایش تا کرد  نمایشی ای سرفه

 دلربا   مطمئنم   من  کنین؟  پیدا   رو  مطمئنی  جای  تونستین!  کیاراد  آقا  سالم -

 کنید،  عجله  فقط  کنم  می  خواهش.  کنه  تغییر  که  ست  آماده  دیگه  حاال

 ! خرابه  خیلی حالش

  از   کنید  سعی  موقع  اون  تا.  برمش  می  میام  کنید،  اش  آماده  عصر  پنج -

 االن .  گم  می  که  شناسمش  می.  ره  می  تون  خونه  از  وگرنه  نبره،  بو  چیزی

 کجاست؟

. کرد  شادی  احساس  کالمش،   در  خفته  ی  تیره  ی  کنایه  به  اهمیت  بی  نگین،

 . برد فرو جیبش در  را  راستش دست  و سپرد چپش دست به  را  گوشی

  بیشتره  حتی  یا  ساعت  چهار  و  بیست  شاید  خوابه،  االنم  نبود،  خوب  حالش -

 جلوی  زودتر  چی  هر.  کنم  تشکر  ازتون  چطور  دونم  نمی.  بود   نخوابیده  که



 می  چی  هر  و  درگیره  وقته  خیلی  روانش   و  مغز.  بهتره  بگیریم  رو  فاجعه  این

 ! روانی چه و  جسمی، چه. کنه می تهدیدش بیشتری خطر گذره،

 گوش   پشت  ای  لحظه  او   که  بود  آن  بابت  اضافه  توضیح  این  از  قصدش

 . کرد مطمئنش و گرفت را  منظورش که کیاراد بود تیز چقدر و نیندازد

  می  وقتی.  نایستم  پاش  و  بزنم  حرف  که  نیستم  آدمی  من.  نباشید  نگران -

 . ببرمش که میام عصر حتما  یعنی عصر، گم

  چند  تا  که  بود  ایستاده  آپارتمانی  مقابل  او   و  بود  شده  عصر.  بود   شده  عصر

 دهان  به  زبان  باید  او  و  آمد  می  بیرون.  آمد  می  بیرون  آن  از  دلربا  دیگر   دقیقه

 به   بست  می چشم! رفتن  و  وفایی  بی  آن روی  بست  می  چشم و  گرفت  می

  می  چشم  نشود،  الل  کجاست  مادرم  پرسید  می  وقتی  که  دخترش  خاطر

  از   نکند  سرافکندگی  احساس  دیگر  سوای  چند  اش  یکدانه  یکی  تا  بست

 ! مادرش حضور

 دنبال  به   حسی  هر  از   خالی  و  گرفت  نادیده  را  چیز  همه  اگر  بود،   اینجا   اگر

 . بود اش  دردانه برای فقط و فقط بود، دلربا کردن آدم



  سنگ   حاال   که  قدر  آن  کرد،  فکر  و  بود  بیدار  صبح  خود  تا  را   شب  آن

 مسئولیت   که  پذیرفت  چرا   و   چون  بی  و   بود  واکنده  خودش  با  را   هایش

 . بگیرد عهده به  را  دلربا ترک

 دست  به   را   دلربا  های  دست  که  حالی  در   و  بود  دستش  که  ساکی  با  نگین

  جا  تصورش  در  فرسوده  شکل  و  سر  آن.  آمد  بیرون  آپارتمان  در  از  داشت

 بود منتظر در دم که آژانسی وارد. گرفت چشم  و کشید آهی . گرفت نمی

  را  خودش  او  کمپ،  تا  شد   قرار.  کرد  حرکت  سرشان  پشت  هم  او  و  شدند

  حال   هر   به.  آمدند  می  بر  پسش  از   تر  راحت  رسیدند  آنجا  وقتی.  ندهد   نشان

 اعصاب   تشنج  بی  داد  می  ترجیح!  مسائل  از  برخی  درک  فاقد  و  بود  بیمار  او

 .شود رجوع و رفع چیز همه

  شک   دلربا".بود  نگین  طرف  از   پیام.  کرد  هوشیارش  پیامکش  زنگ  صدای

 کاش .  دوستام  از  یکی  ی  خونه  ببرمش  خوام  می  شه  نمی  باورش.  کرده

  برسیم   اینکه  از  قبل  ترسم  می.  کردین  می  درستش  جوری  یک  خودتون

 ". بره در کنه  سوار کلکی یک



.  فرستاد   ".هست  حواسم"  یک  اش،  نوشته  به  پاسخ  در  و  چرخاند  را   فرمان

  پسش از  بتواند  آمد  پیش  مشکلی  راه  میانه  اگر  تا بود  داده را   حواسش  تمام

  مسیر .  رسیدند  کمپ  مقابل  باالخره  و  نیفتاد  اتفاقی  خوشبختانه.  بیاید  بر

 ترین مطمئن. بود کرده  پیدا  را  اینجا تحقیق کلی با اما داشت، ای طوالنی

 . کند پیدا  توانست  که جایی

  از   که  راننده .بود  همینجا  سختش  کار.  شد  پیاده  و  کرد  پارک  را   ماشینش

. کرد  نگاهش  تشویش  و  نگرانی  با  و  هم،  نگین.  شد  پیاده  بود  هماهنگ   قبل

 ماشین   سوار   مقدمه  بی.  کند  راحت  را  خیالش  تا   گذاشت   هم  روی  پلک

 .بود کم اش لحظه برای حیرت  خبر، بی جا همه از  دلربای و . شد

 مردن  خود  داشت  که  وضعی  آن  در  هم  آن  کیاراد،  دیدن  یکباره  آنطور

.  است  چه  به  چه  اصال  که  کرد  گم   ذهنش  و  رفت  بند  نفسش  ای  ثانیه.  بود

 . بود شده گشادتر حاال  و بود گشاد هایش چشم  مردمک

 ! دیگری زمان  هر از زهرتر تلخ، سخت، بود،  جدی کیاراد

 که   وقتی  به.  بعد  به  کنم  می  موکولش  منم  و  زیاده  احوالپرسی  واسه  وقت -

 اینجام .  چیه  ادب  حکم  بدونی  و  بده  تشخیص  چهار  از  رو  دو  بتونه  چشمات



 سم.  باشه  که  ذارم  نمی  چون  نباشه،  کارت  تو  تونم  نمی  و  نه .  بدم  ترکت  که

 .شه  می  تموم  هفته  دو  یکی  ظرف  کوفتی  جسمی  گیجی  اون  و  زدایی

  باید  که   هست  یکی  چون  گم  می  من.  گم   می  من  چون  کنی  می  تحمل

 اینجوری .  باشی  خوب  باید  هستی  که  دورم  از  ولی  کنارش،  نه.  باشی  براش

 ! نه دیگه نه، تخریب حال در مغز یک با کسی، هر ی خونه ی آواره

 مانده  باز  دهانش  شوکه،  که  اویی  به.  انداخت  او  به  چشمی  گوشه  باالخره

  زمزمه   و  داد  قورت  دهان  آب  . زده  توهم  هم  باز  کرد  می  فکر  دلربا .  بود

 . کرد

  نمی  و  گولت  دیگه.  خورم  نمی  گول  دیگه.  توهمی  تو  دونم  می  من -

 . خورم

  نگاه   نبود  خودش  دست  و  شد   چفت  کیاراد   لب  تنگ  نیشخند،

 این   برای  دلربا   که".  رفت  می  رژه   سرش  در   دائم  سوال  یک!  تحقیرآمیزش

  ببیند؟   خیال  در  را   او  و  کند  نابود  را  خودش  اینطور   اینکه  برای  کرد؟  رهایش

 " زد؟ می سینه به را  سنگش دم هر که پیشرفتی آن بود این



 میون  اومدم  !کیاراد  خود   خودمم،  من.  شد  تموم  رویا  و  خیال  و  خواب -

 ریشه.  بکارم  واقعی  نهال  چهارتا  ساختی،  خودت  برای  که  فیکی  رویاهای

 خاطر  واسه  نه  خشکونم  می  رو  میلوله  توت  داره  که  هیوالیی  اون  ی

 بغلش   و   کردی  رهاش  نکشیده  روزش  ده  به   که  دختری  خاطر  واسه  خودت،

 . نکنه بندت پا مهرش که نکردی

 !تر خشن البته و نگریست، تر عمیق شد  می  خالی و پر که هایش چشم در

  میفرستمت   صاف  بعدش  تمومه،  بدم  ترکت.  کنم  نمی  بندت   پا  نترس، -

 ... پیش

  را  زبانش  جلوی  و  رسید  خودش  داد  به  خودش  که  بود  داده  آب  را   بند

 شود،  ترک  به  ترغیب  که  بزن  حرف  طوری  بود  گفته  سینا  چقدر.  گرفت

 . بود هاحرف این برای وقت بعد! فراری نه

 نجاتش  یفرشته  که  بود   آمده  کیاراد.  کرد  خیس  را   دلربا  صورت  اشک،

 درکش   تحلیل  قدرت  کرد؟  می  رهایش  دوباره  بعدش  چه؟  بعدش   شود؟

  هر.  دهد   نشان  را   تعجبش  درستی  به  توانست   نمی  حتی  و  بود  ضعیف

 . داد می دست از او برای را  اهمیتش ثانیه چند  در موضوعی



  فرار  باید.  کرد  لمس  را   در  ی   دستگیره!  بودش  فروخته  او  حتما  خائن،  نگین

 آن  و   پدرش  و  مادر  ی  کله  و  سر  دیگر  ی  دقیقه  چند  تا   حتما.  کرد  می

  باز   را   در  آنی  و  کرد  آماده  را   خودش.  میشد  پیدا   هم  انگیز  نفرت  پریای

 . کرد

 ! مانع شد کیاراد که بود نشده گذاشته ماشین از بیرون هنوز دومش پای

 . نکردم خورد و  استخونات تا سرجات بتمرگ -

  از   کاری   چندان  بودن،  تودار   همه  این.  بود   بس   امروز  برای  اش   خودداری

 . بود  شده سرخ عصبانیت شدت از هایش چشم سفیدی. برد نمی پیش

 گردنت  نکنی  ترک.  کنی  ترک  باید  تو  و   کذایی  کمپ  اون  تو  برمت  می -

 هیچ  که  ات  کله  پس  بنداز  هم  رو  بازی  دودره  و  فرار  فکر .  شکنم  می  و

 ! بدبخت باره می هیکلت از  داره بدبختی. نمیاد  کارت به جوره

 . نمیای بیرون نشدی مادر اسم الیق که وقتی تا و تو اون ری می -

 اش  موفرفری  ی  بچه  دختر  عکس  و  برد  فرو  جیبش  درون  را   دستش  یک

 . داد تکان هایش چشم مقابل را  عکس. درآورد  را 



 این   از  بود   کرده  عرق  اش   پیشانی  و  زد  می  نبض  اش  شقیقه  های  رگ

 ! خروش

  اته،   بچه .  کردی  ولش  که   نوزادی  همون!  کیه؟  دونی  می  بینی؟  می  و  این -

 مردابی  حالل  رو  خودت  و  کردی  فرار  من  از  براش  که  همونی!  ات  بچه

 . بلعه می و  جونت تموم داره که کردی

 مانده،   راه  در  نفسش.  شد  حناق  گلویش  در  گریه  و  ماند  عکس  مات  دلربا

  صورت   که  دخترکی  دیدن  از   نیامد  باال  و  کرد  گیر  هایش   ریه  توی

 بر  و  شد  سقف  که  اغمایی.  داد  اغما  یک  به  وعده  را   قلبش   معصومش،

 پایان  حماقتت  "که،  زد   فریاد  گوشش  در  و  شد  آوار.  شد   آوار  سرش

 ". نداشت ارزش که چیزی خاطر به رفتی تو و نداشت پایان. نداشت 

  تاوان   تو"کرد،  زمزمه  جان  بی  و  خورد  غوطه  خون  غرقاب   در  قلبش

 مادر  آغوش  هم  یکبار  حتی  که  معصوم  نگاه  آن  ترک  تاوان  خودتی،

 ". نچشید

 هم  کیاراد   انگار  و  زد  هق.  زد  خشکی  هق  و  گرفت  دهانش  جلوی  دست،

 . کرده فرق قبل ی لحظه چند دلربای با دلربا این فهمید



 .شد تر  آرام آوایش اینبار و شد رها بازویش دور از دستش

 . زد  زل هایش خاکستری به اطمینان با

  هستم،   اینبارم  .ندیدی  تو   و  بودم  که  همیشه  مثل  سرت،  پشت  اینجام،  من -

 یکی  خاطر  به  شده  که  یکبارم  برای  بیا  بردار،  قدم  بیا!  دخترمون  خاطر  به

 ی   عقده  از  که  خودت  مثل  یکی  بشه  دخترم  نذار.  بردار   قدم  دیگه

  . بیاری  دووم  و  نرمال  زندگی  یک  نتونستی  ات  خانواده  کمبودهای

 .ریخت می وقفه بی هایش  اشک ی قطره و زد دو دو دلربا های مردمک

  او   از  را  لجاجت  مانده  ته  همان  بود،  کوبیده  صورتش  به   او  که  حقیقتی

 .دیدتش  می  بود  بار  اولین  که  کوچکش  دلبرای  برای  ریخت  فرو  و  گرفت

 شده   خشک   ی  ریشه  چونان  مادری،  حس  شاید  حس،  یک  مثل  چیزی  یک

 .کرد رام را  دلش  باشد نوشیده آبی قطره که ای

 به یک و میمکید را درونش که هیوالیی کشتن رام جنگیدن، و  ماندن رام 

 . خورد می را  انسانیتش های سلول یک

 هایش  دست  زمانی  هر  از  تر  مطمئن  کیاراد  و  نشست  عکس  روی  دستش

 . شد شل



 : گفت لرزان

 ببینمش؟  ذاری می کنم ترک  اگه...اگه -

 ! انعطاف بی و مصمم کرد، نگاهش کیاراد

 نرم  و   دلم  هات  مادرانه   که   مادر  انقدری.  ببینش  ذارم   می  بشی  مادر  اگه -

 . کنه

  ولی   است،   شکلی  چه  بودن   مادر   اصال  چیست،  مادری  دانست  نمی  دلربا

 هایش  بودن  نابلد  تمام  با  که  بود  گرفته  را   تصمیمش  انگار.  داد  تکان  سر

 کمپ   داخل  از  نگین  که   پرستاری  دو  . گوید  می  کیاراد  که  همانی  بشود

 که  هایی  چشم  به  خیره  او  و  گرفتند  را   دستش.  گرفتند  را   دستش  بود  آورده

 راهی  در  گذاشت  قدم  و  شد  همراه.  شد  همراهشان  گرفتتشان،  ندیده  روزی

 . نداشت خبر هیچ پایانش، از که

 کرد  می   فرق  .کرد  می  فرق  هایش  برداشتن  گام   تمام   با  برداشتن  گام   این

 .بود نرفته راه دیگری برای وقت هیچ او چون

 نمی   وقت  همه  آن  که  حیف  چه  و  بود  خودش   اولویت  در  خودش  همیشه

  را   تو  هستند  وجودت  از  جزئی  که  کسانی  دادن  قرار  اولویت  گاهی  دانست



 خاطرشان   به  توانی  می  که   خودت  نهایت  آن  به.  رساند  می  کمال  به   زودتر

 . برسی بزرگتر های خواسته به تا بگذری کوچکت های خواسته از

*** 

 . نشست اش کناری مبل روی و گذاشت مقابلش را   چای سینی کمند

 . رسی می نظر به خسته خیلی باشه؟ من پیش مدت این آیناز خوای  می -

 . گرفت هایش دست میان  را  سرش کیاراد،

  دارم   که  هم  وقتی  ذره  یک  این  کمم،  آیناز  برای  همینجوریشم  من -

 . کردم  اعالم یتیم و ام بچه رسما دیگه که تو پیش بیارمش

 فشار  تحت.  چیست  برای  تنگش  خلق  دانست  می.  زد  لبخند  مهربانی  با  کمند

  طرفی  از  بود،  دستش  که  هایی  پروژه  و  شرکت  کارهای  طرف   یک  از.  بود

 . بود زدایی سم یمرحله در که دلربا هم

 این  با  نشی  مجبور  که  من  ی  خونه  بیا  ناهار  و  شام  حداقل!  راحتی  جور  هر -

   . بکنی هم  آشپزی  خستگی

 . کرد  دل دل

 ... دلربا بگی اینا مامان به خوای نمی...چیزه -



 . کشید  هوفی و کرد بلند سر کیاراد

 طریقی،  هر  به  بار،  ده  االن  تا!  من  خواهر  نه  جان،  کمند  نه  عزیزم،  نه -

 هیچ   نه   و   مامان،  نه  بفهمه،  مامان  خوام   نمی .  پرسیدی  غیرمسقیم  و  مستقیم

 ! دیگه کس

 . کند توجیهش تر آهسته شد  باعث خواهرش ناراحت ی چهره

 با   تونه  نمی  .کنه  می  سکته   بفهمه  اگه.  دونی   می  رو  مامان  اخالق  که  تو -

 ! سرش تو پیچه  می خیال و فکر تا  هزار. بیاد  کنار موضوع این

 . آمد بیرون اتاق  از کرد، می خشک حوله با را  سرش که حالی در حامی

  امروز .  کنی  قایم  رو  موضوع  این  تونی  می  کی  تا!  من  داداش  نگیر  سخت -

 ترک  دلربا  اینکه  از   بعد  خوای  نمی  که  تو.  فهمن  می  که  بالخره  فردا،  و  نه

 یا  خودت  پیش  بیاریش  باید  یا!  کنی؟  خیابونش  ی  آواره  دوباره  کرد

  ات   خانواده  که  صالحه  به  حالت،  دو  هر  در  که   اش  خانواده  پیش  بفرستیش

 . بدونن



  را   ناآرامش  اعصاب  اندکی  کرد  سعی.  کشید   موهایش  میان  دست  کیاراد،

  سنگین  باری  کوله  انگار  روزها  این.  بود  گرفته   و  خسته  آوایش.  ببخشد  التیام

 ! ناالن  دلش و بود رنجور  تنش. کشید می دوش به را 

  تو   و  بچرخه  دهن  به  دهن  حرف،  خوام  نمی.  گم  می  برسه  که  وقتش -

 . بیفته  چو فامیل

 آرنجش  و  نشست  مقابلش  حامی  . رفت  آشپزخانه  طرف  به   و  شد  بلند  کمند

 . گذاشت  زانوانش روی را 

 بهم  داری  رو  همه  اعصاب  اینجا  اومدی  جمعه  روز  یک.  کیاراد  نرو  طفره -

. بیاد  در   نگرانی  از  کمندم  بلکه  چیه،  ات  برنامه  بگو  کالم  یک.  ریزی  می

 . شه می ناراحت خب داغونی، اینجوری بینه می خواهرته، ناسالمتی

 . برخاست جا از کیاراد

 . باشم فرم رو که وقتی یک بذار. نیست خوش حالم  حامی، نه االن -

  نداشت   دوست  .بود  اخالقش.  کند  روشن  سیگاری  تا  رفت  تراس  سمت  به

  در .  کند   شان  کالفه  دود  با  و  دستش  بگیرد  سیگار  اش  خانواده  حضور  در



 این  اگر  فقط  گذشت،  می  اگر.  نشست  صندلی  روی  و  کرد  باز  را   تراس

 . شد می  درست چیز همه گذشت، می آور عذاب  های لحظه

 اش   گوشی  زنگ  صدای.  کرد  روشن  را  سیگارش  و  درآورد  را   زیپویش

  را   یکی  این.  شد  زهر  دهانش  سنا  ی  شماره  دیدن  از.  کرد  جمع  را   حواسش

 ! قاراشمیش اوضاع این  میان گذاشت  می دلش کجای

  هنوز !  دختر  یک  های  جوانی  اسباب  شود  بود  مانده  همینش.  داد  تماس  رد

 تلفن  که  کرد  کنترل  را  خودش  خیلی  او،   و  خورد   زنگ  دوباره  نشده  قطع

 . نکوبد  دیوار به را  همراهش

 نگه  وسطش  و  سبابه  انگشت   میان  را   سیگار  و  کرد  دراز   را  بلندش  پاهای

 و  وقت  های  محبت  آن  به  رفت  یادش  و  گرفت  آن  از  عمیقی  کام.  داشت

 شکلی  به  و  شد  می  سبز  راهش  جلوی  دلیل  بی  و  دلیل  با  سنا،  وقت  بی

 . کرد می خودنمایی

 خاصی  نظر  روی  از   ها  محبت  این  بفهمد  که  بود  آنی  از  گرفتارتر  روزها  آن

 می  شیوه  این  با  و  نشسته  دلش  به   آیناز  البد  گفت  می  خودش  پیش.  ست

 .ببیند را   او  دوباره خواهد



 که  بود  برده   فرو  برف  در   سر  زیادی  درونش  کبک!  باطل  خیال  زهی  ولی

  او   به  را   خودش  بتواند   سنا  که   ای  بهانه.  است   بهانه  تنها  دخترکش   نفهمید

 . آورد دست  به را   دلش اصطالح به و دهد نشان

  که   کرد  طی  را   دودی  مسیر  هایش  چشم  و   گرفت  دیگر  کامی.  زد  پوزخند

 آسمان  و  زمین  میان  نهایت،  در   و  رفت  باال.  رفت  باال  و  شد  خارج  دهانش  از

 !راحتی همین به. شد محو

 یک   و  رفت  باال  رفت،  باال  اش  خوشبختی  که  او  زندگی  به  شبیه  درست

 . شد محو آسمان و زمین میان جایی

 هیچ  و   کس  هیچ  به  نبندد  دل  فهمید  خوب  او  و  شد  پر  پر   اش  خوشبختی

  از   بگذرد  و  کند  رد  سبیلی  زیر  خدا   که  ندارد   راه  و  اند  رفتنی  همه  که   چیز

 . هستی شان دائمی دلخوش که هایی داشته

  را  همراهش  تلفن  کل  به  که  رفت  مته  مخش   روی  قدر  آن  زنگ،  صدای

 . کرد خاموش

 نزد   را  دلربا   زودتر  چه  هر  شد،  رد  ذهنش  از  و   داد  تکیه  صندلی  پشتی  به  سر

  از   و  گذراند   می  را   ماهه  چند  مدت  اینکه  محض  به  . بفرستد  اش  خانواده



 کس  هیچ  نفع  به  ماندنش  اینجا.  فرستاد  می  را   او  شد  می  تامین  روحی  لحاظ 

 . نبود

  را  تالشش  تمام  خواست  می  فقط.  کند  روبرو  او  با  را   آیناز  نداشت   قصد

 لغز  نخواهد  و  نشود  شرافتش  ادعای  کسی  دیگر،  روز  دو  که  باشد  کرده

 .است مقصر او که بخواند

.  بود  تر   آسان  چیز  همه  دیگر  سوئد،  فرستادش  می  و  داد  می  ترکش  وقتی

  رفته  کشور  از  مادرش  که  دهد  توضیح  دخترش  برای  توانست  می  تر  راحت

 . بوده خودش انتخاب دور، سفر این و

 سیگار  به  بزند  دیگر  پکی  و  برگرداند  رو  وجدانش  از   بود  سخت  چقدر  و

 ! دستش در مانده جان نیمه

 . شد اتاقش وارد ای تقه با سنا که بود وسایلش کردن جمع مشغول

 .داد بیرون آهسته را  نفسش و ماند ثابت کیفش روی دستش

  دختر   این  خودش  روش  به  شود  مجبور  او  که  نیاید  پیش  موردی  بود  امیدوار

 . بنشاند جایش سر را 

 بگیرم؟  رو وقتتون لحظه چند شه می مهندس، آقای بخشید می -



 . کرد اضافه دید  را  سکوتش وقتی

 . برخوردم مشکل به گستر پایا ی نقشه برای -

 . برگرداند صندلی روی را  کیفش و نشست میزش پشت

 ! فردا  برای بزاریمش بره می زمان زیادی اگه فقط نداره، ایرادی -

 زمانی   هر  از  ناامیدتر  سنا،  و  نداشت  انعطاف  از  نشان   هیچ  اش  جدی   ی   چهره

 . گذاشت رویش جلو را  نقشه

  به   رو  ساختار  فیروزی  مهندس.  گیره  نمی  رو  وقتتون  ربع  یک  از  بیشتر -

 ... چرا  دونم نمی منتهی کردن، طراحی  شکل این

 . برخاست جا  از.  برساند پایان به را  کالمش او نداد   اجازه کیاراد

 نگران  .کنم  دخالت  ایشون  کار  تو  تونم  نمی  که  گفتم  بهتون  هم  قبال -

 باقیه  براتون  شک  جای  خیلی  هم  اگر.  نیست  دلیل   بی  کارشون  هیچ  نباشید،

 . بدن توضیح براتون برگشتن شیراز از که  خودشون بزارید

 . کرد  جمع را  نقشه و کرد بغض سنا



  خوب  که  اویی  برای.  آمد   نمی  بر  دستش  از  کاری  اما  کرد،  حس  را   بغضش

  می   مسخره  نظر  به  داشتن،  دوست  این  بود  چشیده  را   روزگار  گرم  و  سرد

 . آمد

  می   یادش  حتی  و  شود  می   تمام  چیز   همه  دیگر  وقت  چند  تا  دانست  می

 سنا.  بود  روشن  برایش حاال  همین  از  آینده.  داشته  دوست  را   او  که  رود

 اولین   ظاهرش  که  بود  شده  زودگذری احساس  دچار  فقط  نبود،  او  عاشق

 دید،  می   که  را   نشیبش  و  فراز  پر  زندگی.  بود  عشق اصطالح  به  این  مالک

 . زد می جا معرکه وسط درست

 که  باال  قدر آن.  رفت  باال  قلبش  از  پیچک  همچون   و  شد  کینه  سنا  بغض

 . ریخت بیرون را  تیره کلمات شده، سیاه دلی با و کرد  تند را  زبانش

 تمام  گران  برایش و  بود  نشده  تحقیر  اینگونه  هیچکس  طرف  از  حال  به  تا

 . لرزید می  غم و خشم حجم از آوایش! سرد رفتار  این شد

 عالقه  ابراز بهتون  چون  کردید   فکر  کردید،  فکر  چی  خودتون  پیش  شما -

 شمایی  اونم!  کنید؟  رفتار باهام  تونید  می  خواست  دلتون  که   طور  هر  کردم

  از   کسی  که  خوشه  دلتون  خیلی  کنین؟ جمع  رو  خودتون  زن  نتونستید  که



  از   آدم  و  عالم  جناب،  رسوندن  عرضتون  به  اشتباه نداره؟  خبر  زندگیتون

  به  .دارن   خبر  ره  می  باال   هیکلتون  از   و  مونده   زندگیتون  وسط که  گندی

 الیق  آدما  بعضی  میگفت  راست   بابام.  نشه  بد  حالتون  مثال  که   نمیارن  روتون 

 زن   دنبال  انقدر.  بدترینشه  الیقه  که  همونی آدمین،  همون  شما  بدترینشونن؛

 فکر. خبره چه برتون و دور نفهمیدین که کردین موس موس  تون گذشته

 کی   داد  رخ هاتون  نقشه  تو  بزرگ  اشتباه  اون  که  ای  دفعه  دو  اون  کردین

  من  تون؟  نداشته  نفوذ با  پدر  یا  درخشانتون،  کاری  سابقه  کرد؟  جمعش

 ... که همونی. ندیدینش وقت هیچ که همونی. کردم جمعش

 به  سیل  هایش گونه  روی  هایش  اشک.  پرید  بیرون  دهانش  از  ناشیانه  هقی

. کشید  می  خنجر  جانش  بر عذاب،  حس  که  بود  عجیب  و   بود  انداخته  راه

  حاال  و  بود  گفته.  بود  گفته  ولی  بگوید، را   ها  این  خواست  نمی  انگار

 را   نقشه .  رفت  می  باال  روحش  از  کویری  های  مارمولک چون  پشیمانی

  به   که  هایی حرف  از  گرفت  درد  وجودش  تمام  و  کرد  پرت  زمین  روی

 . باشد خواب که کرد می آرزو  و بود رانده زبان



 شد  هایش  لب مهر  زهرگون،  نیشخند  یک  که  کیارادی  کیاراد،  از  نگویم  و

 . شد کدر پایش،  زیر پارکت به خیره هایش چشم و

 ها سال  خواست می دلش. کرد نمی حرکت انگار،  بود شده خشک تنش

 .شود خیره رفته روزهای  به و بماند همانجا

  این   راستی  . رفته  اشتباه  را   کجا  ندانست  و  برداشت  قدم  که  روزهایی  به

 بار؟  هزار یا بار؟ ده یکبار؟ بود؟ پرسیده خودش از بار چند را  سوال

 .برداشت را  کیفش و داد تکان را  اش شده فلج های دست

 می .  برساند صد  به  صفر  از   را   خودش  توانست  می.  توانست  می  هم  باز

  مرد  او.  کیست  که  دهد  نشان همه  به  عمل  با  خاموشی،  در  و  بایستد  توانست

 سرتاسر  میان  از . نکشیدن  پس  پا  و  ایستادن راست  و  رک  مرد.  بود  عمل

 .داد پاسخ حرفش دو به تنها هایش، حرف

 هر  از  تر  صالبت با  و  تر  محکم  خمیده؛  نه  و  بود  گرفته  نه  که  صدایی  با

 ! دیگر وقت

  پارتی  شما برای  نفوذ  معنای.  داره   معنایی  یک  کس  هر  برای  کلمات -

. نکرد خالی و پشتم شرایطی هر تو  که دستی من برای بازیه، رانت  و بازی



  بهترین  به  بچسب  شما.  بودن  من   های بهترین   همیشه   من   های  بدترین

 ! بزار راحت  بدترینمون با رو  ما خانم، خودت

 .ایستاد مقابلش درست لحظه، آخرین در  که برود خواست

 خودش   در  لحظه  یک  برای  را   دیگری  زهرمار  و  کوفت  هر  و  مردانگی

 مانع  و  زد  می  پرسه اش  حوالی  که  کرد  قطع  را   وجدان  آن  نفس  کشت،

  ابد   تا  بدش  حال  گفت  نمی  اگر  که را   آنچه  هر  گفت،  نهایت  در  و.  شد  می

 . نمیشد خوب و ماند می تهی

 سابقم  زن  دنبال .بیایین  در  اشتباه  از  نیست  بد  ولی  نیست،  توضیح  به  الزم -

 یکی   که  دوییدم.  دوییدم دخترم  آرامش  دنبال  من  نکردم،  موس  موس

  زندگیش   های  عقده  هضم  برای  که  یکی.  ندم  جامعه  تحویل  شما  شکل

 ی   عالقه  ابراز .  ذاره   می  عشق  رو  گیره  می شکل  توش   که  حسی  هر  اسم

 داشته  کامل  نداد  اجازه  پدرتون  که  ای  بچگی   پای  گذاشتم بارتونم  اون

 . باشینش

 زخم  چند  دانست می  خدا   فقط  و  کرد  عبور   کنارش  از   استوار  های  گام  با

. نکشد  خود  در  را   او  ی  همه و  نزند  فواره  خونش  که  کرد  مهار  را   دلش



 های خنده و  گوشی زیر   های پچ پچ به. نمیداد بها  مردم به  بود وقت خیلی

 خودش  راه!  ساختگی  های  شوم  قربانت  و  متظاهرین  آه  و اشک  به  زیرکی،

 ! کوبنده و اهمیت بی رفت، می را 

  و   صدا   بی  ی  خنده  تک.  زد  را   پارکینگ   ی  دکمه  و  شد  آسانسور  وارد

 رویش   در  کسی  که  بود هم  وقت  خیلی  البته.  کرد  زننده  طعم   با  ای،  آهسته

 کلمات،   ی  رحمانه  بی  هجوم  آن .بود  نگفته  را  هایی  حرف  چنین  این

 . شد مهمانش دفاع بی او که بود سهمگینی  های مشت گویی

 . بست را  دستش مقابل ی پرونده دکتر

 طبیعیه   دوره این  تو.  گذاشته  سر  پشت  رو  اول  ی  مرحله  حاضر  حال  در -

. گرفت  بهش  ای  خرده  بابت این  از  شه  نمی.  باشه   پرخاشگر  و  افسرده  که

 . برنگرده جوره هیچ میتونسته که برگشته شرایطی تو

 . داد توضیح بیشتری جزئیات با و برداشت را  عینکش

. کردن  ایجاد  براش که  شرایطیه  از  فرار  دنبال  به  بیمار  دوران  این  تو  اصوال -

 کردنش  ترک  و   موندن  که  بدم  تشخیص تونم  می  پزشک  یک  عنوان  به  من



 می   تموم  دیگه  هفته  یک  تا  احتماال  شرایط  این.  هست هم  خودش  خواست

 .شه

 بهش   ما  که  دیگه ی  مرحله  به   ره  می  گذاشت  سر  پشت  که  رو  اولیه  سختی

 ! عسل ماه  گیم می

 . کرد تاکید و گرفت باال را  اش  اشاره انگشت

 نیاز  روحی  مراقبت به  جسمی،  مراقبت  از   بیشتر  اون  که  نره  یادتون  ضمنا -

 به   بسته  ماه،  سه  دو  تا  نهایتا   عسل ماه  ی  دوره  همون  یا  جسمی  ترک.  داره

  می  طول  ماه  هشت  تا  ماه  دو  از  روحی،  ترک   اما  میگیره؛  انجام   بیمار  شرایط

 بعد  ولی کردن  ترک  کردن،  می  مصرف  شیشه  که  بیمارهایی  بودن .کشه

 . برگشتن دوباره ماه شش از

 خوش !  انگار  داشت دراز  سر  داستان  این.  کرد  خیس  زبان  با  را   لبش  کیاراد،

 !اش خانواده  پیش بفرستد را   او تواند می ماه دو از بعد کرد می فکر  خیال

 این  با . بشه کارهاش پیگیر که  نداره هم فامیلی. نیستن ایران اش خانواده -

 بود؟ مراقبش روحی  لحاظ  از شه می چطور اوصاف

 . زد مالیمی لبخند دکتر



 می   راحت خیلی   کنه،  ترک  کردی  راضیش  که  تو!  جوون  نگیر  سخت -

.  ست  مرحله  ترین  سخت من  نظر  از  دیوار  ی  مرحله.  کنی  حمایتش  تونی

 سراغش،  میاد  انگیزگی  بی  و  حالی  بی.  شه می  شروع  اونجا از اصلی  بحث

 که   ست  مسئله  همین  دقیقا.  بره  نمی  زندگیش  از   لذتی  هیچ که  جوری  یک

 هر !  مجدد  مصرف به  برمیگردنه  دوباره  ماه  شش  از   بعد  رو  بیمارها   از  بعضی

  مراحل  زودتر  بتونه  که  داره  بنیه  چقدر شما  خانم  دید  باید  داره،  ای  بنیه  کس

 . بگذرونه سر از رو

 . میسوخت دیشب خوابی بی از مالید؛ را  هایش چشم کیاراد

 ! ممنون -

 بیرون   که کمپ  از.  کرد   راهنمایی  را   او   و  داد  توضیحاتی  دیگر  بار  دکتر

 صفحه  روی  که  ای  شماره پیش  دیدن  از.  خورد   زنگ  همراهش  تلفن  آمد،

 .شد  بازتر هایش چشم بود افتاده

 برقرار  را   تماس . نشست  اش  چهره  به  اخمی  اندک.  نبود  ایران  برای  شماره

 دهان   کمند.  کرد  هم  چفت   را   ابروهایش ای،  زنانه  بغض  پر  صدای  که  کرد



 کف   را   چیز  همه  صاف  و   بود  رفته.  بگیرد  را   خودش جلوی  نتوانست  لق،

 . بود گذاشته پریا دست

 . ماند منتظر و داد  پاسخ را  سالمش

 . بود التماس به آغشته خط  طرف آن آوای

 کجاست؟ االن کیاراد؟ اومده  خواهرم سر بالیی چه -

  نفسی .  کرد باز  را  ماشینش  در.  کند  حفظ  را   خودش  کنترل  کرد  تالش

 . گرفت

  بهتر  وضعش هست جا هر االنم. وضعیه چه تو که نداشتی خبر شما مگه -

 ! قبله وقت چند از

 . افتاد گریه به پریا

  خورد  قسم   بابا .افتاده  روزی  چه  به  فهمیدن  وقتی  شدن  داغون  بابا  و  مامان -

  برام  برگشت.  اومد  برنمی دستم   از  کاری  منم .  نیست  دخترش  دلربا  دیگه

.  داره  نیاز  بهم  که  شده  مسائل  سری   یک درگیر  شوهرم  نبود،  پذیر  امکان

  بگو   خدا   رو   تو .  باشم  داشته   ارتباط   باهاش  که  نداشت  تلفنی  هم  دلربا

 . خوبه حالش



 . کرد دست به دست  را  گوشی و نشست ماشینش درون

 ! نه یا بمونه حال این  تو میاره دووم دید باید. کنه  می ترک داره -

 . لرزید می هنوز پریا نوای

 قطع   شنید می  رو  صدام  باهام،  کرده  پیدا   ای  پدرکشتگی  چه  دونم  نمی -

 بزنم؟ حرف باهاش تونم می من. کرد می

 ! آیناز دنبال  به رفت می باید . انداخت ساعتش به نگاهی نیم

 بهتره.  نداره رو  غلط   و   درست  تشخیص  درک  هنوزم.  فشاره  تحت  االن -

 . کنی صبر

  بهتر  کرد   می  فراهم  را   مقدماتش   حاال   همین  از.  گذاشت  فرمان   روی  دست

 . بود

 !مادرت و  پدر یا  تو. بگیری  ارتباط  باهاش بهتر تونی می ایران بیای اگه -

 : گفت  ناراحتی لحن با سپس  و کرد مکثی پریا

  خوشی   دل  که  هم  بابا  و  مامان.  شوهرمم  درگیر  ایران،  بیام  تونم  نمی  من -

  تو  رو  اسمش  آوردن  مامان  که  زده  هایی  حرف  خماریش  تو.  ندارن  ازش

 . میام شد درست کارهام اینکه محض به ولی. کرده قدغن خونه



  بود   کرده  کار  سخت  گذشته  شب.  نشست  گردنش  پس  کیاراد،  های  دست

 دلربا   بود  شده  باورشان  اینکه  مثل  خانواده  این.  بود  درآمده  گردنش  پدر  و

 می   روشن ها  آن  برای را  موضعش   باید .  کند  زندگی او  کنار  در   است   قرار

 . کرد

 بعد   دارم  قصد  که  باشه  گفته  باید  داده  اطالع  بهت  دقیق  انقدر   اگه  کمند -

 ! سوئد بفرستمش ترکش، از

*** 

 سالمی.  شد  نزدیکش  خودش  سال  و  سن  به  تقریبا  مردی  با  همراه  نگین

 مقابلش  دو،  هر  . بنشینند  که  کرد  تعارفشان  و   داد  دست  مرد  با  . کردند

 کنار  مرد  به  معرفی   ی  منزله   به  نگین  . نشستند  کافه  چرم  های  صندلی  روی

 . کرد اشاره دستش

 سالیه   چند  البته  و .  داره   بالینی  روانشناسی  که   خوبم  های  دوست  از   بهنام، -

 کمکتون  ها  گیری  تصمیم  تو  تونه  می.  داشته  معتادان  برای  هایی  فعالیت  که

 . کنه



 نمی  فقط   میآمد،  معقول  نظر  به .  گذراند  نظر  از  را   مرد  ی  چهره  کیاراد

  با   جوره  هیچ  جدا   ولی  باشد،   بد  نگین  که   نه.  چیست  او   به   ربطش  دانست

 . نبودند سازگار هم

  ربطی   او  به  مردم  روابط.  دارد  نگه  دور  خودش  از  را   افکار  این  کرد  سعی

 باطنی ظاهرش، برعکس بود کرده ثابت دختر این حاضر  حال در. نداشت 

 . دارد غش و  غل بی و صاف

  دادن  روحیه  در  را   اصلی  نقش  او  بود  کمپ  در  دلربا  که  ماهی  دو  این  طی

 برایش  خواست  می  که   را  چه  هر  و  زد  می  سر  او  به  دائم.  کرد  می  بازی

 . کرد  می فراهم

 ترک .  ایهمرحله  چه  در  دلربا  که  گفتن  بهتون  خانم  نگین  احتماال  خب، -

 وسوسه   که  رسید  روحش  به  باید   االن  و   شده  تموم  وقتیه  چند  جسمانیش

 فضای  تو  بود  معتقد  دکترش .  کنه  خراب  رو  چیز  همه  سرش  به  نزنه

 ... اما. کنه تحمل رو شرایط تونه می تر راحت  خانوادگی

 . پرید حرفش میان به بهنام



  مربوط  مسائل  بود  امکانش  که   جایی  تا  نگین!  حرفتون  میون  بخشید  می -

 جایگزین  تونه  نمی  جایی  هیچ  .موافقم  دکترش  با  منم.  گفته  بهم  رو  دلربا  به

 بازگشت  قصد  اش  خانواده  که   جایی  اون  از  منتهی.  بشه  خانوادگی  محیط

 ... ندارند  رو  ایران به

 . انداخت نظری نیم نگین نگران ی چهره به و کرد مکثی

 ترک  این  آغاز  .کرد  تمام  آنکه  کرد  که  را   کار  حکایت  بشین  شما  بهتره -

 . بکشید هم  رو پایانش زحمت  بود، شما با

 نفهمید   درست  .شد  شان  خیره  متعجبش  نگاه.  پرید  باال  کیاراد  ابروهای

 . بود بیشتر توضیح دنبال به. چیست مقابلش مرد منظور

 . زد نمادینی لبخند نگین

 بازگو   رو   مسئله  این  چطوری  دونستم  نمی  اما  بگم،  بهتون  خواستم  می -

 . نشید ناراحت که کنم

 لب   او  آنکه  بی.  فهمید  بهنام  و.  دوخت  چشم  دستش  کنار  مرد  به  مستاصل

  کالم   ی  رشته  دیگر  بار.  شد   مطلع  اش  آشفتگی  و  استرس  شدت   از   کند،  باز

 . گرفت دست به را 



  جوره   هیچ  مادرش  اینکه  مثل.  زده  حرف  دلربا  خواهر  با  نگین  راستش -

 کرده  ترک  که  شه  نمی  باورش.  شه  نمی  دخترش  گرفتن  تعلق  به  راضی

 ! اعتیادش حین دلربا  رفتار نوع به توجه با داد حق بهشون باید البته.  باشه

  انتظار   بودند؟  کرده  مسخره  را   خودشان.  خورد  پیوند  هم  به   کیاراد  ابروهای

 آنکه  وجود  با  خودش  ی  خانه  در  هم  آن  کند؟  نگهداری  دلربا   از   او   داشتند

 که  ای  دیوانگی  اندک  وجود  با  آیناز،  حضور  وجود  با  بودند،  شده  جدا 

  مهم  همه  از  و  مادرش،  های  دلواپسی  وجود  با  بود،  مانده  او  در  هنوز  آثارش

 ! کند؟ کاری چنین پذیرفت نمی شرایطی هیچ تحت که خودش تر

 چی؟ یعنی این و -

 . میرسید نظر به کننده قانع بودن، مالیم عین در بهنام لبخند

  دوباره   خوایید  نمی  اگر  البته.  بشید  کار  ی  کننده  تموم  شما  یعنی   این -

 هم  اونجایی  از.  اعتماده  بی  همه  به  نسبت  االن  اون.  بشه  ها  خیابون  یآواره

 زندگی   نگین  پیشه  شه  نمی   کشیدن  باال  هاش  دوست  رو  داراییش  کل  که

.  بندازه   برگشت  فکر  به  و   اون  و  کنه  ناامیدش  ممکنه  داره  که   سوظنی.  کنه



 گزینه   به  مجبوریم  پس  کنه؛  می  تایید  رو  ها  این  ی   همه  شیشه  روانی  آثار

 . کنیم  فکر ای دیگه ی

 باقی   شکی  جای  نگاهش،  درون  اطمینان.  زد  زل  هایش  چشم  به  مستقیم

 . گذاشت نمی

 خاطر به  هم   حاال  کردید،  رو  کار  این  دخترتون  خاطر  به  شما   گفته   نگین  -

.  شه  نمی  ثبت  کسی  هیچ   نام  به  نیمه  و  نصف  کار.  کنید  تمومش  دخترتون

 ! پیروزه دهنده پایان همیشه

 به   تا  مقابلش  مرد  گویی.  داد  تکیه  اش  صندلی  به  جدیت  عین  در  کیاراد

 . بود کوبیده خالی تو هاونی در سنگ حال

 جنگ  میدون  هم  اینجا.  نیستم  کارهام  اثبات  و  ثبت  دنبال  من  متاسفم،  -

  می  ترجیح.  ببرم لذت شدنم پیروز از  و  بکشم من و آخر شمشیر که نیست

 ! تره کننده راضی دور  از  تماشاش. بمونم گود بیرون دم

*** 



.  شد  وارد  خرید  های  نایلون  از  پر  های  دست   با  و  کرد  باز  کلید  با  را  در  قفل

  بیندازد   اطرافش  به  نظری  آنکه  بی  و  بست  سرش   پشت  مالیمت  با  را   در

 . شد آشپزخانه وارد

  مطمئنش  حدی  تا  خانه  کوری  و  سوت.  گذاشت   اوپن  روی  را   ها  نایلون

 . است خواب همیشه مثل احتماال که کرد

 پذیرایی   سمت  به  و  گرفت  سینک  درون  ی  شده  تلنبار  های  ظرف  از  چشم

  می   نظر  به  مناسب  نفر  یک   اسکان  برای  منتهی   بود،  کوچکی  سویت.  رفت

 . داد تکیه آن پشتی به را   سرش و نشست مبل  روی . رسید

! انگار بود حرامش آرامیدن دمی روزها  این.  بست را  اش خسته های پلک

 مخارجش .  نشود   رها  دستش   از  اش  زندگی  افسار  که  بود  تالش  در  دائم

  وقتی  از.  کرد  می  کار  بیشتر  بایست  می  تبع  به  و  بود  شده  برابر  دو  تقریبا

 تکفل  تحت  کند  جور  و  جمع  را  خودش  که  زمانی تا  دلربا  بود  شده  راضی

 یک  ی  اجاره  طرف  یک   از.  پیچید  هم  به  اندکی  اش  مالی  اوضاع  بماند   او

 ... و مشاوره و روانکاوی جلسات مخارج طرفی از او، برای جدا  سویت



  این .  گذاشت  مبل  پشتی  روی  و  کرد  باز  هم  از  را   هایش  دست.  کشید  نفسی

 آسوده  خیال  به   کدامش  هیچ  اما.  درآمد  گران   برایش  کمی  هم  مبله  سویت

  نگه   دور  دخترش  از  را   او  همینکه.  کردنمی  وارد   ای  لطمه  داشت  که  ای

 . بود کافی برایش بود کنترلش در چیز همه حدودی تا  و بود داشته

 !دور  های  گذشته  برعکس  درست  بود،  ساکت.  نداشت   اعتراضی  هم  دلربا

 خانه   روی  و  سر  به  دستی  و  آمد  می  خدماتی  نیروی  یک  هم  ها  هفته  آخر

 می برایش و کرد می خریداری خودش  هم را  خوردنی وسایل. کشید می

  در   توانست  که  بود  این  اخیر  ماجراهای  تمام   میان  شانسش  بزرگترین.  آورد

 خیالش  اینطور.  بگیرد  خانه  برایش  کند  می  زندگی  نگین  که  آپارتمانی

 مقدمه  بی  و  برود  پیشش  وقت  بی  و  وقت  او  تا  هست  کسی  که  بود  راحت

 . نیاید سراغش

 سرش   در  داد  اجازه  و  داد  بها  مغزش  درون  حواشی  به  چقدر  دانست  نمی

  خورشیدی  همچون.  بخواهد  خودش  آنکه  بی.  رفت  خواب  به  که  بچرخند

 آسمان  میان  نهایتا،  و  بخورد  غوطه  غروب  در  تابیدن،  روز  یک  ی  خسته  که

 . شود ناپدید رنگ نارنجی



  شده  تاریک   اتاق  هوای.  شد  بیدار  کسلی  با   و   کشید  صورتش  به  دستی  دلربا

 پایین  تخت  از.  بوده  خواب   را  زیادی  مدت  که  فهماند  او   به   خوب  و  بود

 معده  اما  بخوابد،  خواست  می  دلش.  کشید  نامرتبش  موهای  به  دستی  و  آمد

 از . کرد روشن را  پذیرایی چراغ و آمد بیرون  اتاق  از. میکرد اذیتش اش

 . کشید  ترسانی هین مقابلش، مبل روی درست کیاراد، ی یکباره دیدن

.  شد  طوری  یک  دلش.  بود   خوابیده.  رفت  پیش  و  داد  قورت  را  دهانش  آب

  خوابش   کرد  می  زندگی  او  که  ای  خانه  در   که  بود  خسته  اندازه  این  تا  یعنی

 . نداشت خوابیدن قصد که بود  مشخص نشستنش ی طریقه از برد؟

  همه   گرفت،  را   همه  حرف  پی   و  کرد  رها  را   او.  زد  خودش  برای  نیشخندی 

 تا  ماند او. ماند  او تنها  و کردند رهایش

 . دید می را  آن کسی کمتر که مخوف ای دره عمق از دهد نجاتش

  این   باید  چرا .  نشست  بود  روبرویش   درست  که  ای  نفره  تک  مبل  روی

  چهره   بر  اخم  که  شرایطی  در  دیدنش  فرصت.  داد  می  دست  از  را   فرصت

 . نداشت



 حاال   که   مویی  از   آمد  حیفش   و   گذراند  نظر  از  را   اش  استخوانی  ی  چانه

  خوشش .  نشست  می  گردنش  روی  تا  موهایش  ها  وقت  آن.  بود  شده  کوتاه

 هر  به  زن  باشد،  مرد   اگر  مرد  ندارد،  بلند  کوتاه  که  مو  گفت  می.  آمد  می

 . کند می حساب غیرتش روی طریقی

  زیاد   سرمای  اثر  در  زمستان،  در  که  ای  پنجره  چونان  گرفت،  نم  هایش  چشم

 . میشد  نمناک مدتی از پس و گرفت می بخار

 بهانه  را  روزها  همان  طالق،  یا  بچه  بی  بچه  یا  کرد  می  لج  که  روزهایی  همان

 هم  کیاراد  آید،  می  بدش  بلندش  موهای  از  بود  گفته  یکبار.  گرفت  می

 بنی   های  بهانه  از  بود  خورد   اعصابش  قدر  آن.  بود  کرده  کوتاه   را   موهایش

 نابجای   عذرهای  به  داد  تن  و  آخر   سیم  به  زد  آخر   دست  که  اش  اسرائیلی

 ! تهش و سر بی

 کرد  می  فکر  ها؛  وقت  آن  بود  ساده  چه.  زد  خودش  به  غریبی  پوزخند

 ای  بچه  همینکه  قدرتمندیست؛  زن  یعنی  طالق  به  کرد  اش  راضی  همینکه

 . است مستقل یعنی نبود پاگیرش و دست دیگر بود حماقت نظرش از که



 در  زدن  پا  و  دست  و  آوارگی  اندی  و  سال  دو  به  اشتباهش  که  بد  چه  و

 . انجامید اعتیاد نام به هیوالیی آغوش

 شکلی  چه  ببیند  بود  آرزویش.  بود  شده  تنگ   حماقت  همان  برای  دلش  حاال

 . است

 زحمت  تمام  حرمت  به  ولی  کند،  پیدایش  توانست  می  خواست  می  اگر

  کیاراد   تا  ماند  منتظر  .ماند  منتظر  بود  کشیده  برایش  او  که   منتی  بی  های

 . است  وقتی چه زمانش که دهد تشخیص

 های پلک شد باعث که کرد ای عطسه  مقدمه بی افکارش، ی بحبوحه در

 . بخورد  تکان کیاراد

 خودش  که  نداشت  عمل  سرعت  قدری  آن  منتهی  برخاست،  جا  از  دستپاچه 

 . کند پنهان  دیدش از را 

 ای   ثانیه  چند  .شد  خیره  بود  ایستاده  ثابت  که  اویی  به  خواب  گیج  کیاراد،

 اش   شده   خشک  گردن  به  دستی.  کند  درک  را   موقعیتش  تا  کشید  طول

 . داد را  پاسخش آهسته . کرد سالم شده هول دلربا که کشید



 کی   نفهمید  .فشرد  اشاره  و   شست  انگشت  با   را   هایش  چشم  و  شد  بلند

 ای  مصلحتی  ی  سرفه  . انداخت  اش  مچی  ساعت  به  نظری.  برد  خوابش

 . شود صاف  گلویش تا کرد

 . شده دیرم. نکردی بیدارم چرا  -

 شوقی   گرفت،  قرار  مخاطبش  اینکه  از.  کرد  گم  را  پایش  و   دست  دلربا

 . نشست قلبش در ناشیانه

 . بشی خواب بد نخواستم باشی، خسته شاید گفتم... گفتم -

 . بست نقش لبش به آمیزی کنایه ریشخند

  خوراکی   برات  !خودت  و  خودم  به  ببندی  دروغ  جبران،  برای  نیست  الزم -

 ! بگو نگین به داشتی کاری گرفتم،

 و   رفت  در  سمت  به  کند  بود  شده  خشک  که  او  به  توجهی   آنکه  بی

 . گفت ای لبی زیر "خداحافظ"

  که   نخورد  تکان   زبانش  و   ماند  جا  بر  همانطور   دلربا   شود   خارج  خانه  از   او  تا

 . کند تبرئه را  خودش



  ی   قصه.  بود  خیال  خوش  خودی  بی.  کرد  مشت  را   هایش  دست  و  کوبید  پا

 . زد لبخند و شد ماشینش وارد . شد نمی نوشته سر از دیگر ها آن

 . اومدم  می خودم! دنبالم بیای نبود الزم -

 . کرد ای تصنعی اخم و انداخت  راه به را  ماشینش نگین

 بود؟  چطور تون جلسه امروز ببینم، بگو! باهام نکن تعارف -

 کرد   می   مرتب  را   شالش  که   همانطور  و  کشید  پایین  را   مقابلش  ی  آیینه

 : گفت کلمه یک

 . بود خوب -

 . نشست کج او، به رو و کشید باال دوباره را  آیینه

 باشه؟  بهم حواست گفته کیا -

  به   رو  حالش  او  دید  می  همینکه.  شد  تبسم  نرم  نسیم  میزبان  نگین،  های  لب

 می.  بود  خوشحال  شده  زندگی  معمولی  مسائل  درگیر  و  است  بهبودی

  رازدار   قولش،  طبق  داد  ترجیح  ولی  ".خواست  او  آره،"بگوید  خواست

 . باشد

 باشه؟ دوستم به حواسم نباید من -



 ریشه   دلش  در  تا  رفت  می  که  کورسویی.  نشست  سرجایش  صاف  دلربا

 حوصله  بی  اش  چهره  .خشکید  هایش  ریشه   و   شد  خاموش  دم  در  کند،

 . شد آویزان

 کردم   فکر  بیرون،  بیاره  کمپ  اون  از  و  من  کرده  قبول  کیا  گفتی  وقتی -

 . کنم زندگی دخترم  پیش قراره

 . زد پایش روی کند خارج فضا این  از  را  او آنکه برای نگین

 هم رو شام بزنیم، دوری یک هم با ببرمت خوام  می! دختر نزن غمبرک -

 ! بهنامیم  مهمون

  در  تازگی به که برقی.  انداخت  نظر بشاشش ی چهره به چشم  ی گوشه  از

 بود؟ شده عاشق او .بود اغماض غیرقابل  بود پیدا  هایش مردمک

 عالقمندی؟   بهنام به  تو...  تو -

 . خندید آرامش با نگین

  چنین   با  شم  نمی  راضی  هیچوقت  که  احترامه  قابل  و  متفاوت  انقدر  بهنام -

 ارتباطم   در  باهاش  وقتی  از  شه  می  باورت.  کنم  خراب  رو  رابطمون  حسی

 ! گذره؟ می بیشتری امید  با روزهام



 . بودند آور شادی عجیب دلش پرستوهای. چرخاند را  فرمان

 مثل.  کنه  نمی  نگاه  بهم  زن  یک  چشم  به  که  اینه  اخالقش  ی  نقطه  بهترین -

 نصیحت  اما  کنه،  می  زد  گوش  رو  رفتاریم  اشتباهات  گاهی.  دوستیم  تا  دو

 . کنه نمی

 . شد خیره روبرویش به حسرت با هایش چشم

 احساساتم   و  من  اینجوری  و  خورد  نمی  تورم  به  اشتباهی  آدم  اگه  شاید -

 . بشم آشنا  مردی همچین با اینا  از زودتر تونستم می برد نمی تاراج به رو

 موردش  در  تا  داشت  را   کسی  او  اینکه  از  شد  اش  حسودی  لحظه  یک  دلربا

 . بزند حرف اینطور

 داره؟ خبر زندگیت از اون -

 . بود زیبا رنگین های زنبق همچون نگین لبخند

  احترام   بهم  دونه  می  اینکه  وجود  با!  حسابیه  آدم  گم  می  که  همینه  برای -

  با   بار  چند  حتی.  زنه  می  حرف  باهام  منظور  بی. نداره  چشم  تنم به.  ذاره  می

 نکرد  رفتار  طوری  اصال  اجتماعیش  وجهه  وجود  با   اون  و  خرید  رفتیم  هم

 . ره می راه تیپ و سر این با اونم من، با کشه می خجالت  انگار که



 . ایستاد خرید  مرکز یک مقابل  و زد راهنما

 چطوری؟  نفره دو خرید یک با -

 . گذاشت گوشش پشت را  شالش

 ! پیشت میام  کنم می پارک و ماشین بمون، منتظرم همینجا -

 کفش  ی  مغازه  مقابل  و  شد  پاساژ   وارد.  شد   پیاده  و  داد  تکان  سری  دلربا

 . بود آمده بیرون عادی انسان یک مثل ها مدت از بعد. ایستاد فروشی

 شود؟ پیاده ماشینش از  تنها داد اجاز که بود کرده  اعتماد او به نگین

 تفریح   برای  آمد  می  بیرون  خانه  از  کمتر  حال  به  تا.  کرد  می  آزادی  احساس

  زندانی   یک  حس  که  بود  مراقبش  قدر  آن  نگین  بارم  هر!  گردی  بازار  و

 .داد می دست  او به فراری

  او  با را  برگشت و رفت  هم رفت می اعتیادش برای که جلساتی برای  حتی

 خورد   اعصاب  که  جدا .  کرد  می  اش  همراهی  هم  جلسات  برای  گاها.  بود

 . بود کن



 برای  تنهایی  توانست  می  بود،  نیامده  که  او.  انداخت  نگاهی  اطرافش  به

  همیشه   اینکه  از  بود  خسته.  شد  می  همراه  او   با  نباید  که  حتما.  بچرخد  خودش

 از . کند  اسکورتش یکی

 کند   فکر  آنکه  بی.  کرد  کج  دیگری  سمت  به  را   راهش  و  زد  بیرون  پاساژ

 . ببیند را  اش خالی جای وقتی دهد می دست حالی  چه نگین به

 ندیدن   از.  گرداند   پاساژ  در  چشمی  و  گذاشت  کیفش  درون  را   سویچ  نگین

. رفته  دیگر  طبقات  به  شاید  که  داد  امیدواری  خودش  به.  زد  شور  دلش  دلربا

 . برداشت تندتر را  هایش گام

 ... سوم دوم، اول، ی طبقه

 و   بود  افتاده  پا   از.  نبود  که  نبود  کرد؛  رو  و  زیر  را  طبقه  سه  وجب  به  وجب

 رسید  جایی  به  کارش.  رفت  می  باال  وجودش  ی  همه  از  مار  همچون  استرس

 . گرفت می را  سراغش ها فروشنده از  نشانی با که

  ماشینش سمت به وقتی هر از ناامیدتر اندی، و ساعت یک گذشت از پس

 خودش  بار  هزار.  بگذارد   پایش  جلوی  راهی  او  تا  زد  زنگ  بهنام  به.  رفت

 در  که  بود  این  از  ترسش  تمام.  گذاشت   تنهایش  چرا   که  کرد  سرزنش  را 



 های  موریانه  موذی،  فکرهای.  دهد  خودش  دست  کار  ساعت  چند  همین

 ای   موریانه  های  سوال.  کردند  درگیر  را  افکارش  سراسر  و  شدند  مغزش

 . کردند نمی  رهایش ای لحظه

 معتادش  های دوست سراغ  برود صاف اگر چه؟ برنگردد اگر

 پرسش   هزار   و  چه؟  کند  مصرف  دوباره  اگر  چه؟  شود  گور  و  گم  اگر  چه؟

 یاس،  کمال  در  آخر  دست   . افزود  می  اضطرابش  بر  لحظه  هر  که  دیگر

 ! داد؟ می چه را کیاراد جواب .گرفت هایش دست میان را  سرش

  به   و  بست  چشم.  داد  تکیه  آن  ی  دیواره  به  و  زد  را  آسانسور  ی  دکمه

 .سپرد گوش شد می پخش که  مالیمی موسیقی

 حالش  نفره  تک  گردش  این  انصافا  اما  بود،  شده  نگرانش  حسابی  نگین  حتما

 که  دیدگاهی  با  هم  آن  اندی،  و  سال  دو  از  پس  دنیا  دیدن.  کرد  خوب  را 

 . بود جالبی احساس داشت، حاضر حال در

 و  زد  روشنی  لبخند.  کند  باز  چشم  شد  باعث  آسانسور  ایستادن  صدای

 میان  دغدغه   بی  هم  او  که  رسید  می  روزی  باالخره.  درآورد  را   کلیدش

 . رسید می هم خوب روزهای. بزند  قدم دیگران



 مقابلش  یصحنه  دیدن  با  که  کرد  باز  را   در.  چرخاند  در  قفل  در  را   کلید

  زل  او  به  ناباور  که  بهنامی  ریخت،  می  اشک  که  نگینی.  زد  خشکش  تقریبا

 مشت  هایش  دست  و  بود  سرخ  صورتش  که  کیارادی  کیاراد،  و  بود،  زده

 ! شده قفل هایش دندان و  متورم اش پیشانی های رگ شده،

  خشونت   با  کیاراد  است،  خبر  چه  کجا  بفهمد  و  بیاید  خودش  به  خواست  تا

 سر را   آن  مالحظه  بی.  کشید  دستش  از را   کیفش  و  برداشت  قدم  طرفش  به

 پیدا   که  چیزی.  کرد  رصد  را  شده  ریخته  های  وسیله  و  شد  خم.  کرد  ته  و

 . داشت خون از رنگی هایشچشم. شد بلند نکرد

 . بود عصبی که بس لرزید، می دستش

 ! زود کن، خالی رو هات جیب رفتی؟ کجا گذاشتی قال و نگین -

  قدم  فقط  بگوید  که  نگذاشته،  قال  را   کسی  بگوید  که  نشد  باز  دلربا  دهان

 همچون  بغض،.  کرده  خلوت  خودش  با  را   ساعتی  فقط  بگوید  که  زده،

 . کرد نفوذ هایش استخوان زیر  تا حقارت و چسبید گلویش بیخ سنگ،



  بود   عیان  کامال   بود،  خوانده  را   درسش  که   اویی  برای.  شد  نزدیکش  بهنام

  بند  از   تازگی  به   که  نیست  بیماری  مناسب  جوره  هیچ  رفتار   نوع  این  که

 . گرفت را   بازویش. شده  آزاد اسارت

 . کنه رسیدگی مساله این به نگین بهتره! لطفا لحظه یک جان، کیاراد -

 .کرد  بیشتر  او  بازوی  روی  را   دستش  فشار  بهنام  و  ماند  حال  همان  در  کیاراد

 . کنم می خواهش -

 ! دنبالش به هم بهنام. زد بیرون در  از و کشید عقب باالخره

  شده   پر  که  هایی  چشم  با  لرزید،  می  هایش  لب  که  دلربایی  و  ماند  نگین

  ی  گوشه  از ای  قطره  .  خورد  می  چرخ  هایش  مردمک  مبهوت  و  مات.  بود

 . برد پناه اشگونه به و گریخت پلکش

 آغوش   این  او  برای  بود  تلخ  چه  و.  گرفت  آغوشش  به  حرف  بی  نگین

 کاش.  شد  اندوه  و  محنت  تسلیم  مدت،  این  طی  در  بار  اولین   برای!  غریبه

 بود،  سابقش  شوهر   که  مردی  ی   خانه  در  پناه،  بی   اینطور .  بودند   اش  خانواده

 . بود درد نهایت تنه یک

 . کشید موهایش به  دستی. بکشد دراز تخت روی کرد کمکش نگین



 بخوری؟  بیارم چیزی خوای  نمی -

 . بست پلک سکوت در و انداخت باال را  سرش

 خودش   کن  باور  .بگم  کیاراد  به  بودم   مجبور  بودم،  ترسیده.  ببخش  و  من -

 اتفاقی   ترسید بدی، حق بهش باید . کرد  رو  و  زیر  و پاساژ کل دوباره اومد

  خونه،   بریم  گفت  آخر  دست!  دستش  امانتی  حال  هر  به.  باشه   افتاده  برات

 . دیم می خبر پلیس به نیومد اگه

 . کرد نوازش را   اش شانه

 ! سالمی که شکر رو خدا  -

 ! بهنام صدای بندش پشت و  خورد خواب اتاق در به تقه چند

 ! در؟ دم بیای شه می. رم می دارم  من جان  نگین -

 . گذاشت اش پیشانی روی و کرد خم را  آرنجش او و شد بلند نگین

 . برمیام خودم پس  از! خودت واحد برو. ندارم  نیاز مراقبت به من -

  زود   چه.  شد   پهلو  به  او  و  رفت  ".خوابم  می  پذیرایی  تو"  ی  زمزمه  با  نگین

 . شد  تباه بود آورده دست به اندک اندک امروز که ای شیرینی آن



  از   سوخت  می  قلبش.  شد  جاری  هایش  اشک  و   برد  فرو  بالش  زیر  را   سرش

 .داد نسبت او  به کیاراد که ناروایی تهمت

 .بود رحمی بی آخر  چشم، جفت چند مقابل کیفش کردن خالی

  تا   کند؟  بدبخت  را   خودش  رفته  ساعت  چند  همین  در  کرد  می  فکر  یعنی

 داشت؟ او به نسبت  بدی دید حد این

 توجه   جای  مادرش  اگر.  رسید  نمی  اینجا  به  داشت  نرمالی  ی  خانواده  اگر

  پول  روی  پول  جای   پدرش  اگر  کرد؛  می   توجه  او  به  کمی  لباس  و  مد  به

 می   نصیحت،  جای  خواهرش  اگر  کرد؛  می  خرجش  محبت  گذاشتن

 . بود بهتر چیز همه حاال  شاید هایش، دل و درد پای نشست

*** 

  چشم  آن  با  .کشید  آن  به  دستی  و  ایستاد  شده  کاری  کنده  ی  مجسمه  کنار

  جدا  بود،   آن  روی  که  چروکی  و  چین  و  بود  شده  کنده  درشت  که  هایی

 . رسید می نظر به ای حرفه کار

 درست  اینارو خودت شد  نمی باورم دیدمت نمی حال این تو امروز اگه -

 نگفتی؟  بهم هیچوقت  چرا . باشی کرده



 . کرد  جمع خانه کف از را  ساختش حال در ی  مجسمه ی نقشه

  خودم   وقته  خیلی   .زدم  کار  این  به  دست  دوباره  ساله  سه  تقریبا  از  بعد  چون -

 کنده   کنم  پیدا   خودم  به  خوبی  احساس  وقتی  فقط.  کنم  نمی   درگیرش  رو

 . کنم  می کاری

  و   گذشت  شده  کاری  کنده  تابلوهای  و  ها  مجسمه  از   دلربا  های  مردمک

 . کرد کج مرموزی حالت با را  لبش باشد، کرده کشف چیزی که انگار

 گم؟ می درست. بهنامه خاطر واسه خوب حال این و -

 به  منتهی  ی  شده  نصب  آیینه  در  را   خودش  و  کشید  بلوزش  به  دستی  نگین

 . کرد برانداز ها اتاق راهروی

 ! خوبه؟  حالم  گفتم من -

 چرا؟ رفت؟ می تفره  داشت. خندید

 . خوبه حست  گفتی ولی نه، -

 با   که  رنگش  مشکی  ساعت  به  رفت  نظرش  و  زد  نمایی  دندان  لبخند  نگین

 . بود شده تزئین آبی درشت های سنگ



  حسم   گفتم   هم   قبال.  بگیری  رو  مچم   نکن  سعی  انقدر!  حاال  خب  خیلی  -

 ! ها برسه که االنه .کن مرتب رو  موهات پاشو. نیست عاشقانه بهش

 . کرد  اشاره اتاق به و زد لبخند نگین. شد  بلند اف اف  زنگ  شد، بلند تا

 ! ای ریخته بهم  بدجور که بدو -

  و   پوشید  ای  چهارخانه  ی  مردانه   بلوز  تاپش  روی.  شد  اتاق  وارد  دلربا

  موهایش .  شنید  را   شان  احوالپرسی  صدای.  شد  موهایش  کردن  شانه  مشغول

 . شد تر نزدیک بهنام آوای. بست اسبی دم سرش باالی را 

 ! نگین دستشویی رم می  من -

. برود  بیرون  بعد  شود  وارد   او  شد  منتظر  بود  اتاق  نزدیک  دستشویی  چون

 اگر  و  بود  باز  نیمه  اتاق  در.  نشنید  را   دستشویی  در  صدای  شد  منتظر  چه  هر

 . ببیند را  راهرو  توانست می راحت خواست می

 بود   بهنام   دست  که  کوچکی  دستگاه  دیدن  با  که   کرد  خم  کمی  را   سرش

. کرد  نگاهش  احتیاط   با   در،   ی  گوشه  از.  کرد  پنهان  را   خودش  ناخودآگاه

 گرفت،   قلب  تپش.  است  صوت  ضبط  که  شد  متوجه  بیشتر،  دقت  اندکی  با



 خورده   رودست  همه  از  را   اخیر  سال  چند  ی  همه  .ترسید  چرا   دانست  نمی

 . نداشت تازه شکستی تحمل  حاال و بود

 سپس .  برد   فرو  شلوارش  جیب  درون  را   آن  و  فشرد  را   قرمز  ی  دکمه  بهنام

.  نداشت  خبر  هم  نگین  پس  . کرد   بسته  و  باز  جهت  بی  را   دستشویی  در

 آب!  او  بیچاره.  است  حسابی  آدم  مرد  این  کرد  می  فکر  که  او  بیچاره

 اتاق  از  شد،  مطمئن   پذیرایی  به  رفتنش   از  وقتی   و  داد  قورت   را   دهانش

 . شد خارج

.  بود نشسته  قرمز  سفید  ی  کاناپه  روی  او  به  پشت  بهنام.  کرد  عبور  راهرو  از

  را   دستش  یا  گفت؟  می  نگین  به  کرد؟  می  چه  باید.  پیچاند  هم  به  دست

 رویش  به  داشت  دست  به  که  شربتی  سینی  با  نگین  کرد؟  می   رو  حاال  همین

 . زد لبخند

 . آورده چی برات بهنام ببین بشین! عزیزدلم بیا -

 . داد "سالمی" لب زیر و  نشاند مزحکی منحنی هایش لب به

 . گذاشت میزعسلی روی کتاب چند بهنام



. کنی  خسته  رو  خودت  نیست  الزم.  بیارم  برات  بازم  بگو  خوندی  اینارو -

 ! کافیه  بخونی صفحه چند روزی همینکه

  صوت   ضبط  آن.  دوخت  هایش  چشم  در  صاف  را   اش  خاکستری  های  تیله

 چه   به   اصال  کند؟  ضبط  را   حرفشان  خواست  می  چه  برای  بود؟   چه  برای

 آمد؟  می کارش

 آشپزخانه  طرف  به.  بود  رسیده   صفر  به  اش  خودداری.  کند  تحمل  نتوانست

 . زد  صدا   را  نگین و رفت

 خوبی؟  دلربا؟ شد چی -

 : پرسید مقدمه بی و  وار پچ پچ. گرفت را  هایش دست

 مخفی  ازمون  رو  چیزی  یک  داره  اون... اون  شناسی؟  می  و  بهنام  چقدر  تو -

 . کنه می

 . داد اش دلداری بدبینیست، روی از هایش حرف کرد می  فکر که نگین

 ! عادیه تو برای ها شک این عزیزم، نیست چیزی -

 . کشید عقب را  خودش غیظ با دلربا

 . داره جیبش تو  صوت ضبط یک اون. گم  نمی دروغ من -



  مردد  شود،  دور  سرش  از  فعال  آنکه  برای.  کرد  نگاهش  مشکوک  نگین

 : گفت

 نیاریم   روش  به  چیزی  بهتره  باشه  درست  هات  حرف  اگه  حتی  ولی  باشه، -

 . دربیاریم کارش از سر و

 . کند بلند سر شد  باعث در صدای که بود پرتقال آب گرفتن حال در

 .کرد  عبور  دلش  از   تندی  خوشی   وسایل،  از  پر  های  دست  با  کیاراد  دیدن  از

 .بود نیامده دیگر کذایی، ی نفره تک گردش آن از پس

 مقدمه  بی  اینطور  حاال  و.  بگیرد  برایش  نگین  که  سپرد  می  هم  را   خانه  وسایل

 . کرد شادش عجیب آمدنش

  او   به  دیدنش  هفته  سه  از  بعد  که  را   هیجانی  کرد  سعی  و  داد  بلندی  سالم

 . کند کنترل  داده دست

 پس  در  که  ای  دلتنگی.  کرد  می  احساس  خودش  در  خصوصی  به  دلتنگی

  کمی  کرد  می  آرزو  دل  در  . زد  می  رج  گذشته  روزهای  داشتن  رویای  آن،

 بیرون.  بود  شده  نگین  همدمش  تنها  که  بس  بود  شده  خسته.  بماند  پیشش



 محدود  مشاوره  جلسات  به  بیرونش  تفریح.  بود   حرام  انگار  که  هم  رفتنش

 ! تمام و شد می

  را پاسخش زیرلب   و گذاشت سینک روی را  خوراکی های نایلون کیاراد

 . داد

 کافی  برایش  ماند  می  هم   دقیقه  چند  همینکه.  برداشت   را   دستش  کنار  لیوان

  لیوان.  بود  دستش  از   رفته  عزیزان  طرف  از  آمیز  محبت  کالمی  ی  تشنه.  بود

 . کرد پرتقال آب از پر را 

 بود  سرش  پشت  کیاراد  قضا  از  دهد،  دستش  به  را   آن  که  برگشت  عجله  با

 کاربنی  پیراهن  روی  لیوان  محتویات  کل  خورد،  دستش  به  که  ای  تنه  با  و

 اوپن  روی  را   موبایلش  و  سویچ  خواست  می  اینکه  مثل.  شد   خالی  رنگش

 . بود شده ظاهر سرش پشت که  بگذارد

  را  دستش  کرد،  می  عذرخواهی  هم  سر  پشت  که  حالی  در  شتابزده،  و  هول

 تنها  که  کند  درست  را   اش  خرابکاری  اصطالح  به  تا  کشید  پیراهنش  به

 . کرد بدتر را  اوضاع



. کشید  عقب  را   خودش  کرده  اخم  و  گذاشت  اوپن  روی  را   موبایلش  کیاراد

 .شده  نوچ هیکلش کل  کرد می احساس که هم حاال خیسی، از بود متنفر

 . کن بس -

 . زد  حلقه   هایش  چشم در   اشک  ناچاری  سر  از . زد  گره هم  به   دست  دلربا

 عمدی   کن  باور.  متاسفم  واقعا.  کنه  می  عصبیت  وضعیت  این  دونم  می -

 . نبود

 . داد پیشنهاد منظور بی کامال  و  لرزید اش چانه

 بگیری؟  دوش خوای  می -

 دو  به   و  کرد  رد  ابروهایش  میان  از   را   اش   سبابه  و  شست  انگشت  کیاراد

 که   بود  متوجه  کامال.  نگوید  چیزی  که  کرد  کنترل  را   خودش.  کشید  طرف

 . کرد تر نرم زحمت  به را  لحنش. نبوده عمدی

 . کنم  می پاکش حموم تو رم می . نیست الزم -

 دست  دلربا  . کرد  کج  حمام  سوی  به  را   راهش  ای  اضافه  حرف  بی  سپس

 میان   این  بود  مانده.  گیرد  آرام  نامنظمش  های  تپش  تا  گذاشت  قلبش  روی

. گفت  خودش  پیش.  گرفت  اش  خنده.  کشید  دست  پیراهنش  به  چرا 



 بهم  چیزی  شد  خوب!  بلبشو  این  تو   کردم  جرات  چطور.  احمقیم  عجب"

 کف   تا  برداشت  دستمالی.  گذاشت   سینک  روی  را   لیوان  ".نگفت

  و   نشست  می  یکجا  بود  گذشته  دلربای  همان  اگر.  کند  تمیز  را   آشپزخانه

 یاد   حاال   ولی  کنند،  رسیدگی  اش  خرابکاری  به  دیگران  ماند  می  منتظر

 هر   در!  مشاورش  ی  گفته   طبق.  بپذیرد  را   کارهایش   مسئولیت  بود  گرفته

  پرواز  حس   کم  کم  روحش  که  شد  می  کار  ذهنش  روی  قدری  آن  جلسه

 . بگیرد

  آبی   نوای  از  . شد  سرامیک  کردن  تمیز  مشغول  و  کرد  خم  را   زانوهایش

 بی   و  تنهایی  قدر  آن.  شد   گرم  دلش  ای  لحظه  آمد  می  حمام  طرف  از  که

  گرمای.  آورد  می  شوقش  سر  کوچک  چیزهای   این  که  بود  کشیده  کسی

 . نبود مقایسه قابل گرمایی هیچ با بودن

  دستمال .  بود  کافی  برایش  کرد  می  سنگینی  خانه  در  کسی  حضور  که   همین

 وقت  آن  بود  عقل  بی  چه  کرد؛  عبور  ذهنش  از  و  کشید  زمین  به  تر  سفت  را 

  حاال.  ست  فردی  هر  تجربه  ترین  شیرین  مجردی  زندگی  کرد  می  فکر  ها،

 یک نرم، لحن یک گرم، دست یک آرزوی. داشت خانواده آرزوی ولی



 . کشید آهی....دوستانه تبسم

 خودش   مال.  کرد  بلند  سر   همراه  تلفن  آوای  شنیدن  با  که  بود   افکارش  غرق

 . شد  بلند و کرد رها را  دستمال. نبود

 بسته.  انداخت   حمام  در  به  نظری  نیم.  بود  اوپن  روی  که  بود  کیاراد  گوشی

 روی   ی  بسته  نقش  اسم  .نشنود  او   که  بود   قدری  آن  هم  آب  صدای.  بود

 .... کیاراد یعنی. بود قشنگ اسمش "!سارا ". کرد بد را  حالش صفحه

  انتظار   چطور  .رفت  فرو  قلبش  در   و  شد  خار  حسادت.  کرد  مشت  را   دستش

 نباشد؟  کسی با را  سال چند  این او داشت

  داشت   برمی  اگر.  بود  قدم  ثابت  تمام،  پافشاری  با  لجبازی.  گرفت  را   گوشی

  برمی.  است  او  پیش  حاال  که  دانست  می  باید  زن  این  اصال  شد؟  می  چه

 . کرد می بارش آمد می در دهنش از چه هر و داشت

 . کشید  می داد سرش کیاراد فوقش

. نیست  ساده  هم  قدرها  آن  دانست  می.  گرفت  دندان  به  را   شستش  ناخن

 به   لجبازی  حس  اما.  ترسید  می  بدجور  و  بود  دیده  را   هایش  عصبانیت

 . بود مالیده تنش  به را  چیز  همه پی و بود شده بند روحش



 برعکس  .گرفت  گوشش  زیر  را   آن  اضطراب  با  و  کرد  برقرار   را   تماس

 . نکرد رفتار خشمگین آنطور  هرگز ذهنش، درون ادعای

 ... سالم -

 . شد مردد خط طرف آن صدای

   . گرفتم تماس وحدانی آقای همراه با  من بخشید، می -

 شلوارش  به  را   اش  کرده  عرق  دست  کف   و  داد  قورت  را   دهانش  آب

  پنبه  با  باید  را   کار  نگین  قول  به.  بگوید   توانست  نمی   که  را   حقیقت.  کشید

 . برد می پیش بریدن سر

 اگه .  بنده  دستشون.  هستم  همکاراشون  از  من.  گرفتید  تماس   درست -

 . بگم بهشون من  بگید ضروریه

 . رسید می  نظر به کالفه زن،

 زنم   می  زنگ  اش  عمه  به  چی  هر  کرده،  لج  شده  مریض  دخترش  راستش -

  خودشون   تر   سریع  که  کنید  خبرشون  اگه  کنید  می  لطف .  نیست  دسترس  در

 . نمیاد بر دستم از کاری وضعیتم به توجه با  من. برسونن رو



  یعنی  خودش؟  دختر  دخترش؟.  داد  تکیه  دیوار  به.  شد  شل  پایش  و  دست

 بماند؟ نامزدش کنار در دخترشان بود داده  اجازه کیاراد

 عقلی  بی  چقدر  .کرد  خوش  جا  گلویش  تنگ  و  شد  سیب  سرعت  به  بغض

 و  این  دست   ی  آواره  هم  را   گناه  بی  کودک  یک  اش  عقلی  بی.  بود  کرده

 . کرد آن

 . گم می  بهشون االن -

 !هم پاهایش لرزید، هایش دست او و کرد  خداحافظی سارا 

. کرد  می  اسیر  را   قلبش  پیچک  همچون  مادری  مهر  اندک  اندک  گویی

 با   کیاراد،  با  خودش،  با   بود؟  کرده  چه.  نشست  و  خورد  سر  دیوار  روی

 بود؟  کرده چه فرزندش،

 چرا؟  نشستی اینجا -

 آمدنش   متوجه  که  بود  خودش  در  قدر  آن.  پرید  اش  یکباره  نوای  شنیدن  از

 . کرد پا به پا  و  شد بلند. نشد

 ... خانمی یک -

 . لرزید صدایش



 ... زده زنگ خانمی یک -

 . انداخت پایین را  سرش و پیچاند هم به دست

 . برسونی زودتر رو خودت مریضه، بچه گفته -

  او   به  مسئله  این  بابت  آنکه   بی  برداشت،  را   همراهش  تلفن  نگرانی  با  کیاراد

 . رود تشر

 زد؟ زنگ کی نگفتی؟ زودتر چرا  -

 . کشید اش شده خشک های لب روی  به زبان دلربا،

 دستش   از  کاری  نیست  خوب  شرایطش   گفت .  نشده  هم  دقیقه  یک  شاید -

 . برنمیاد

  حواس   بی.  کرد  حرکت  در  طرف  به  گرفت،  می  شماره  که  همانطور  کیاراد

 : گفت

 ! انتظاریه چه حامله زن از. برنمیاد دستش از که معلومه -

  سینه   در  نفس  .شد  آشپزخانه  ورودی  کنار  بلند  پایه  گلدان  بند  دلربا  دست

 در   نشسته   ی  غده  حفظ  برای  اش  خودداری  مانده  ته  و   ماند  حبس   اش



  کیاراد   که  بود  نگفته  او  به  کسی  چرا   باردار؟  زن.  رفت  بین  از   گلویش

 بود؟  نامادری دست زیر اش بچه کرده؟ ازدواج

 کدامش  ی  غصه  .کردند  خیس  را   صورتش  و  شدند  باران  اشک،  های  قطره

 دست  زیر  یا  اش،  دوباره  شدن  پدر  و  سابقش  شوهر  ازدواج  خورد؟  می  را 

 خداحافظی   بی  او،  به  توجه  بی  که  کیارادی  و  دخترش؟  بودن  نامادری

 . رفت و کوبید هم به را  در ناچیزی

 . خورد دیگری قرص و مالید  را  دردناکش سر

  بگو  بهم  خب.  بیاری  خودت  سر  بالیی  یک   تا  بخور  قرص  انقدر  حاال -

  مزاحم   افکار  تا  عصبیه،  سردردتم  اون.  کنم   حل  رو  قضیه  تونستم  شاید  چته

 . نیست بشو خوب چرخه می سرت تو

 . کشید دراز و گذاشت پاتختی روی را  آب بطری

  گرفتی  رو  داستان  اون  پی  شد؟  چی .  داری  مشکل  رفع  به  نیاز  خودت  تو -

 کیه؟  مردک این ببینی

 . خندید  متعجب نگین،



  چیکار .  پرسه  می  رو  احوالت   ش  همه  که  بهنام!  چیه  مردک  دلربا،  زشته -

 . شدی متوجه اشتباه تو حتما  روزم  اون داری؟ خدا  بنده اون به

 رودست   بار  چند  از  بعد .  زد  پوزخند  اش  خیالی  خوش  به   و  شد  پهلو  به

. کرد  می  حس  اش  فرسخی  چند  از   را   فریبکاری  بوی  دیگر  حاال  خوردن،

 شک   را   مورد  یک  این.  بود  شده  افعی  که   بود  خورده  مار  قدر  آن  قولی  به

 . لنگید می مرد این کار جای یک. نداشت 

  داره  غش  یارو  بابا!  خیالی  بی   در  به  بزن  کن   خوش  رو  دلت  تو  هی   حاال -

  تو   کک  بینی  نمی  گذاشتی  جا  ت  کله  پس  رو  چشمات.  نیست  حالیت   تو

 . داره تنبونش

  خیره .  بود  کرده  ثابت  جوره  همه  را   اش  دوستی  او.  خوابید  باز  طاق  دوباره

 . کرد  باز لب سقف به

 . برم اینجا از  خوام  می -

 : داد ادامه و برد  دهان به را  زیرینش لب ای ثانیه

 . بمونم کیا دین زیر خوام نمی دیگه -



 رنگ  سرخ  رژ .  نگرفت  اش  جدی  چندان  و   نشست  دراور   میز  پشت  نگین

 . برداشت را 

 رسیدی؟ نتیجه این به شده چی  حاال -

 همان  اگر  ست؛  کفش  و  کیف  همه  آن  و  خورد   نگین  باز  کمد  به  دلربا  نظر

  می   امتحان  را   تکشان  تک  شد  می  بلند  و  آمد  می  شوق  سر  بود  گذشته  آدم

 ... ولی حاال کرد،

 کرده؟  ازدواج  کیا بودی نگفته بهم چرا  -

  کمی  . رسد  می  ذهنش  به  کجا   از  حدسیات  این   بود   مانده.  خندید  نگین

 خورد؟ می خورد، برنمی جایی به  که گذاشت  می سرش به سر

 گفت؟ بهت کی فهمیدی؟ -

 . نشود خبر  با درونش از  او تا کشید نفسی دلربا

 دیدیش؟ تو. زدم حرف  زنش با خودم -

 . برگشت طرفش به تعجب با اینبار نگین،

 شوخی  باهات  داشتم  خوبه؟  حالت  تو   دلربا  زدی؟  حرف  باهاش  جدی -

 . بود کجا زنش کیاراد کردم؛ می



  شکل   دایره  سوختگی  بند  را   اش  خاکستری  های  تیله  و  گرفت  دندان  به  لب

 سر  بال  اینطور  نشئگی  در.  کرد  بود،  انداخته  جا  شستش  پشت  که  کوچکی

 .بود آورده خودش

  را  هایش  عاشقانه  و  خندید  می  دیگری  زن  با  کیاراد  زمان  همان  احتماال

 . کرد  می صرفش

 . ست  حامله که دونم می حتی. نیست انکار  به الزم -

 . کرد زمزمه افسوس با

 . بود دلواپسش کیا چقدرم -

 . نداشت شدن گرد برای جایی آن، از بیشتر  نگین، های چشم

 چنده؟ کیلو حامله! چی  کشک چی، زن! دلی کن بس -

 و  گذاشت  دراور  میز  روی   را   آرنجش.  افتاد  اش  هزاری  دو  ضرب  یک

 . زد زل او به سفیهه اندر عاقل

 نبود؟  سارا  اسمش که احیانا -

 . کند اضافه  شد باعث کنجکاوش ی چهره

 . ست حامله دونم می که جایی تا. زدی حرف  آیناز پرستار با -



 . داد تکان  سر تاسف با

  می  کالم  یک  خب.  زدی  غمبرک  من  جلوی  ساعته  دو  همین   واسه  پس -

 . دادم می رو جوابت پرسیدی

 پوستی  زیر  لبخندی  نرم  نرم  . شد  مشغول  دیگر   بار  و  برگشت  آینه  طرف  به

  اینطور   که  کردند  باز  را   دلش  پای  و  دست  زنجیر  انگار.  نشست  دلربا  لب  به

 . بزند حرف توانست می تر راحت  حاال. داشت سبکی احساس

  توهم  من  نگین،  باشه   حواست  ولی.  شد  درست  قضیه  این  خب،  خیلی -

  بلند   تو  وقت  هر  کردم،  دقت  حرکاتش  به.  هست  چیزیش  یک  بهنام .  نزدم

  می  برداری  یادداشت  گوشیش  تو   اون  بدی  انجام  کاری  یک  شدی  می

 باشه؟ پلیس اصال نکنه. کرد

 . کشید صدایی پر هوف نگین

 بی  فکرهای  این  از  بردار  دست!  بهنام؟  به  دادی  گیر  شد  آزاد  مغزت  باز -

 ! سروته

*** 

 .گرفت  دستش  از  را   آبمیوه .  نشست  نیمکت  روی  و  خندید  غش  غش  نگین



 جدی  کردم  نمی  فکرشم.  افتادم  نفس  از  که   من.  ای  دیوونه  که  جدا  -

 .باشی

  میان  که  رنگش  خرمایی  های  مردمک  به.  بود  خونسرد  و   نرم  بهنام  لبخند

  لبخند   با   هایش،  تیله  برق.  شد  خیره  کرد  می  جلوه  زیباتر  چشمش  آرایش

  ظاهر   با   گذاشت،   می  نمایش  به  را  اش  صدفی  های  دندان   که  عمیقی

  احساسی  افزار  دست  او  که  بد  چه.  نداشت  ای  همخوانی  چندان  شلوغش

  اگر.  بود   آورده   سو  و  سمت   این  به   را   او  اینگونه  سرنوشتش  و  بود  شده  تیره

  شخصیتی   با  شد،  می   دیگری  آدم  حاال  شاید   شد،  نمی   اشتباهی  آدم  عاشق

 ! دیگر

 . گیری  نمی جدیم تو نیستم، شوخی هیچوقت من -

 که  افرادی  فریاد  و  جیغ  به   لذت  با  و  نوشید  اش  آبمیوه  از  ای  جرعه  نگین

.  بود  لبخند  دوستدار  همیشه.  کرد  گوش  بودند   شادی  مشغول  شهربازی  در

 . کرد می  خوب را  حالش دیگران خوشی

 یک  حداقل  سیاهی،  همه  آن  میان  نشست؛  هایش  لب  بر   تلخ  نیشخندی

 . بود مانده او در هنوز نیکو اصطالح به خصلت



 مقابلش  که  شد  پیکری  غول  فلک  و  چرخ  بند  هایش  چشم  و  کشید  نفسی

 نقطه   این  به  را  او  و  چرخید  .چرخید  همینطور  هم  اش  زندگی.  چرخید  می

 .  رساند

 . کرد نگاهش محبت با و برگشت سمتش به

 کردم  می  فکر  که  زندگیم  تو  اومدی  وقتی   دقیقا!  بهنام  خوبی  خیلی  تو -

 . نداره شدن رنگی برای جایی دنیا کردم می فکر. نیست آدم  مردی هیچ

 . خندید آرامش با

 . دید رنگی رو دنیا شه می بازم که  دادی نشون مردانه و اومدی ولی -

  دیگر   بار  او  و   زد  او  به  تلنگری  اندک  اش،  خفته  وجدان.  برگرداند   رو   بهنام

  نگین   به   شبیه  زنانی  به  کمک  برای  کارهایش  تمام   که  کرد  قانع  را  خودش

 . است

 . نیست گی می که اینجوریام  دیگه -

 . آورد  میان حرف

 کنه؟ برقرار ارتباط  باهات  باید که اونجور تونست دوستت؟ از خبر  چه -

 . شد  طراحی نگین های لب روی مانندی قاصدک تبسم



 . کنه  می مطمئنم بیشتر تواضعت -

 . نشست نگاهش به حسرت

 . نداشتمی  برادر مثل تو  ولی...  ولی  نداشتم، برادر هیچوقت درسته -

  برادر   مثل  تو"  شد،  تکرار  سرش  در  بار  هزار.  ایستاد  بهنام  برای  زمان  ای  ثانیه

 "... نداشتمی برادر مثل  تو... نداشتمی

  سیاه  مانیتور  یک  و  شد  حذف  خاطرش  از  او  با  خوشش  روزهای  تمام

 پایه   حاال  و  بود  اش  فکری  ی  بنیه  بسته،  ی  پوسیده  افکار .  ماند   جا  به  توخالی

 این   که  بود  کرده  رفتار  چطور  برادر؟.  بود  لرزیده  پوسیدگی  این  اصلی  ی

  می  را  این  اگر  مادرش  بخواند؟  برادر  را  او  داد  می  اجازه  خودش  به  زن

 ... خواهرش پدرش، کرد؟  می فکر چه شنید

  کورکورانه   خشمی  بود؟  رفته  پیش  خودش  با  کجا   تا  زن  این!  بزرگ  خدای

 نزدیک  او  به  قدر  آن  که  بود  خودش  تقصیر.  گرفت  را   وجودش  پای  تا  سر

  را  خودش  زن  این.  شد  قفل  فکش  و  داد   باال  رگ  اش  پیشانی.  بود  شده

 جراتی چه به بود؟ گذاشته او ی ساده و پاک  خواهر جای

 . برگشت طرفش به غضب به



 ! رو دهنت ببند -

 . ندید را  نگین حیرت و داد تکان  هوا  در را  دستش

 بدبخت  پرم؟  می  اونور  اینور   باهات  من  آدمی  که  چی؟  که  داشته  برت  هوا  -

 ! تو امثال با پریدن به چه و من اال و تحقیقمی، نمونه  تو

 ریشه  چطور   نفهمید  و  برد  یغما  به  را  هایش  منطق   یکجا  کهنه،  های  تعصب

 . سایید دندان و  شد  بلند جا از. خشکانده او  در را   اعتماد چه هر ی

 . بودمش کشته دفعه صد حاال  تا  بود، تو مثلی یک  اگه خواهرم -

 نیمه  دهان   با  نگین!  کشنده  و  کاری  بود،  ای  ضربه  عجب  ضربه  آخرین   و

 پشت   از  را   خنجرش  یکی  گویی  .چکید  اشکش  ی  قطره  اولین  ناباور،  و  باز

 . برد فرو قلبش به قدرت با سر،

 .کوبید زمین به و درآورد بود شلوارش جیب در  که را  صوتی  ضبط بهنام

 بگیر  یاد   بعدم  به  این  از!  خودم  ور  و  دور  دیگه  نبینمت!  تحقیقاتم  ته  اینم -

  کل  تو  که  دختری  جای  نه  هستی،  که  جایی  همون.  وایستی  خودت  جای

 . نشده هم رد  حتی پسر، یک کنار از عمرش



  دور   قدر  آن  .نبود  هم  اول  از   انگار   که  دور   قدر  آن.  شد  دور  و  کرد  پشت

  بازگشتی   جای  هیچ  دیگر   که  دور   قدر  آن.  نماند  نگین  از  چیزی  که

 . نگذاشت

 آمده  پایین  زود  چه.  بود  تار  اشک  ی  پرده  پشت  از  فلک  و  چرخ  دیگر  حاال

 بود،  غریب چقدر دنیا  . دید می باال را   خودش پیش  دقیقه چند همین. بود

 . بود  غریب چقدر دنیا

 دست   موهایش  به  . نشست  کاناپه  پای  و  کشید  سرش  روی  را   مالفه  دلربا

  داغان  که  بس  رسید،  خانه  به  اش  جنازه  تقریبا  پیش  ساعت  سه  دو.  کشید

 ! دیگر جوری او و یکجور نگین .بودند تنها  چقدر. بود

 کشیده ساعت  چند این در که رنجی عمق از نگین،  ی گرفته  و خفه آوای

 . داد می خبر بود

  توهم  کردم  فکر  که  ببخشید.  ندادم  اهمیت  هات  حرف  به  که  ببخشید  -

 ... که ببخشید. زدی

  لعنتی   های  اشک  چرا .  مالید   بالش  به   را   صورتش .  نداد  ادامه  ی  اجازه  بغض

 ! داشت؟ برنمی سرش از دست



  . برن   راه  باهات  قضاوت  بی  که  آدمایی  هستن  هنوزم   شد  می  باورم  داشت -

 . کنم زندگی درست تونم می شد  می باورم داشت

  قورت   بزاقش  قاطی  رفت،  دهانش  به  که  را   شوری  ی  قطره  و  گزید  لب

 .داد

  کوله   و   کج  ی  خانواده  بابت  شدم  تحقیر  همیشه  اینکه  از  سوزه  می  دلم -

  که شدم نمی  پسری عاشق هیچوقت شاید بودن درمون درست اونا اگه! ام

   . بده تغییر  رو زندگیم مسیر

 . فشرد ریخت می اشک  صدا   بی که را  دلربایی دست و زد هق

 اینکه  واسه  فقط  ساخت  می  طریقی  هر  به  که  مادری  و  عملی  پدر  یک  از -

  من  و  میومد  شایدم.  نمیومد  عمل  به  بهتری  دختر  بهش،  نچسبه  مطلقه  انگ

 . برنداشتم قدم درست

 ! بازگشت بی و زهرآلود. خندید  گریه میان

 نقطه   یک  پارتی  رفتیم  می  روزها  اون  که  مایی  ی  همه  کردی  دقت -

 داشتیم؟  مشترک

 . دوخت چشم اشکش از خیس صورت  به



  سیمین،   حمیرا،  تو،  من،.  لنگید  می  هامون  خانواده  جورایی  یک  مون  همه -

 ... باران شهره،

 . پرید بیرون گلویش از دیگری هق

  و   علیل  خواهر  مسئولیت  بار  و  مرد  پیری  فرط   از  باباش  که  حمیرا   از  اون -

 موند   سالم   زندگی  یک  داغ   که  سیمین  از  اون  دوشش،  رو  افتاد  مادرش

 ! دلش روی

 . کرد نوازش را  دستش دلربا

 خودش  از   حالش  بهنام  که  رسه  می  روزی  یک  مطمئنم  من.  نخور  غصه -

   . گفته بهت چی بیاد یادش وقتی شه می بد

 . زد پوزخند

 . شکست  رو خودم قلبم، اعتمادم، وقتی  فایده،  چه -

 . کشید باال را  دماغش

 اگه  بگیری؟  ازش  رو  حقت  تا  بگردی  بیتا  دنبال  خوای  می   گفتی  یادته -

  حرف  بی .  کنم  می  کمکت  کن،  حساب  من   رو  هستی   حرفت   سر  هنوزم

 ! پیش و پس



 . کرد پاک را  هایش چشم زیر  و زد لبخند دلربا

  مشاوره  جلسه از  بود قرار. کردم پیدا  ازش ردی یک بگم بهت باید پس -

  بود   قرار  چون  بشی،  همدستم   خوای  می   آوردی  شانس!  اونجا  برم

 . بپیچونمت

  باید   را  بهنام  یاد  و  امشب  های  حرف.  داد   تکان  سر  و  خندید  تلخ  نگین

 که   ریخت  می  خاک  رویش   طوری  و  کرد   می  چال  ذهنش  از  ای  گوشه

 . آورد نمی بیرون را  ها خاطره اجساد بارانی، هیچ

 زدی؟ رو ردش چجوری حاال!  جلبه جنست  که بس -

  این .  زدند  راه  آن  به  را   خودشان  دو  هر  امشب.  زد  شیطانی  چشمک  دلربا

 ! برایشان بود بهتر

 بچه  شماره  گوشیت  تو  از.  گرفتی  کم  دست  و  من   که  اینجاست  مشکلت -

  . گرفتم دورادور رو آمارش کردم پیدا  و قدیم های

 به   تر  محکم  را   مالفه  و  شد  جمع   خودش  در.  کرد  ای  آهسته  ی  سرفه  نگین

 . پیچید خود

 کنی؟  چیکار  خوای  می  و  کیاراد!  ماجراجویی  سوی  به  پیش  فردا   از  پس، -



  که   کوچکی  های  عکس  قاب  روی  و  چرخید  رنگش  خاکستری  های  تیله

  با   که  موالنا   شعرهای  نشست؛  بود،  شده  نصب   دیوار  روی  شکل   لوزی

 عجیب عالیق این نفهمید هیچوقت. بود شده نوشته نستعلیق خط به زیبایی

 غلط   ظاهر   برعکس  کامال  باطنش.  خورد  می  آب  کجا  از   نگین  غریب  و

 . بود اندازش

 یک .  زنه  می  سر  بهم  یکبار  هفته  یک  هر  فوقش.  بفهمه  اون  نیست  قرار -

 عوض  هواش   و  حال  بزنیم  دور  رفتیم  گی  می  تو   نبودم   خونه  اگه  هم  وقتی

 ! مثال شه

 . کشید اش شده  خشک های لب روی زبان نگین،

  نبودم   زن  اگه  پیش  دفعه  ولی  شه،  نمی  باورت.  ننداز   در  اون  با  و  من  -

 ! حلقم تو ریخت می رو  دندونام

 . برگشت دلربا لبخند

. کنی کمکم  تونی  می  اینجوری  فقط  خب  نبود؟  کمک  قصدت  مگه  تو -

 ! من با پرهام و بیتا کردن  پیدا  تو، با اون کردن سر به دست

*** 



 . کرد نگاه مقابلش بلند ساختمان به. ایستاد کنارش و شد پیاده ماشین از

 اینجاست؟ -

 . رفت باال  را  ها پله و داد  تکان سر دلربا

 عروسی  برای  پیشش  اومده  یکبار  قبل  ماه  هشت  هفت  گفته  فرنوش.  آره -

 ! دخترعموش 

  او  به نظری نیم چشم، ی گوشه  از  و گذاشت کیفش درون را  سویچ نگین

 . زد  را  آسانسور ی دکمه. انداخت 

 اگه   مارمولک  بیتای  اون  چی؟  که  اونجا  بریم  یکباره  همینجور  حاال  -

 . کنه می درومون دو جوری یک ببینتمون

 . کرد  جا به جا اش شانه روی را  کیفش و داد باال را  ابرویش  تای یک

 !براش دارم ها برنامه که بریم بزن. کردم اونجاشم فکر -

 . بمونه عجب در نسلش هفت تا که شکنم می رو شاخش جوری یک

 . شدند خارج آسانسور از

 . نیست آرایشگاه که اینجا واحده؟ کدوم ست؟ طبقه همین -



 طبقه.  کرد  نگاه  بود  طبقه  آن  در  که  واحدی  چهار  تابلوی  به  دقت  با  دلربا

 . بود زده مزون تابلوی آرایشگاه، تابلوی جای... چپ سمت سوم، ی

 . پرسم  می االن کن صبر -

 . زد  را  واحد زنگ

  آن  از  رویی   خوش   با  و  کرد  باز   را   در  پوشی  شیک  زن  لحظه،  چند  از  بعد

 . کرد استقبال ها

 . کرد دستی پیش داشت زبان  و سر موارد این در که نگین

 رفتن؟ حاال بود، آرایشگاه قبال اینجا -

 . رفتن اینجا   از که شه می ماهی دو بله، -

 . گرفت خودش به نگرانی حالت نگین

 شما.  براش  بگیرم  وقت  جون  بیتا  پیش  دادم  قول  زنداداشم  به  من!  وای  ای -

 دیگه   هفته  دو  آخه  ندارید؟   رفتن  که  جدیدی  جای  از  آدرسی  هیچ

  مشتری .  داره  قبول  رو  جون  بیتا  کار  فقط  که  سختگیره  انقدر  اونم  عروسیشه،

 . مونده خبر بی ازش  بود کشور از خارج مدت یک چون منتهی ثابتشه،

 . فشرد لب مردد زن



 آدرسش   اگه  ببینم .  ارتباطه  در  باهاش  هام  دوست  از  یکی  ولی  نه،  که   من -

 . کنید صبر لحظه چند. گم می بهتون داره  رو

 .کشید نامحسوس نفسی دلربا. گذاشت   باز نیمه را  در و رفت داخل سپس

 عمل محتاط  خیلی گفت می فرنوش. گرفتم استرس بدجوری -

 . کرد  تایید تاسف با نگین . دنبالشن  طلبکارا . کنه می

 ! نمک آب تو  خوابونده رو آدم کلی عوضی ی دختره -

 . آمد بود دستش که کاغذی با زن  که بگوید چیزی خواست دلربا

 پیشش  که  دوستاشه  از   یکی  ی  شماره  این  ولی  نداشت،  ازش  آدرسی -

 . شریکن  جورایی یک واقع در. کنه می کار

 . نشستند ماشین درون

 دیدی .  نیست  ساده  هم  انقدرها   مسئله   گفت  شه  می  حساب  این  با  خب، -

 . نداشت  و خودش  شماره طرف که

 . برداشت داشبرد روی از را  موبایلش دلربا

 . ریخته بی رقمه بد اوضاعش یعنی این -

 . داد هشدار نگین



 نکن   فکر  !مردونه  عادات  ترک  ظرافت،  زن،!  لطفا  ظریف  های  کلمه -

 که  باریه  پنجمین .  گفتن  چی   قبلی   ی  جلسه  تو  که  دیدی.  نیستا   بهت  حواسم

 . رفتی زیرآبی امروز

 .کرد توجیه کرد، می وارد را  کاغذ روی ی شماره که همانطور  و خندید

  کردی  می  زندگی  لمپن  و  الت  مشت  یک  بین  سال  دو   اگه  هم  تو -

 رو   زدنم  حرف  قلم  لفظ  سرکوفت  همیشه  کن  باور.  شدی  می  همینجوری

 . خوردم می

 . داد نگین دست به و کرد برقرار  را  تماس

 . کن اوکی و این فعال. کنم می درستش -

 . زد زل او به منتظر، و داد تکیه شیشه ی لبه  به را  آرنجش

  نه ...بله ...بگیرم  وقت  آرایشگاه   که  شدم  مزاحمتون!  خوش  روز   سالم، -

 دوست  بگید   شما...هستم  جون  بیتا  های  مشتری  از...کنم  می  خواهش

  پیامک  برام   رو  آدرس  پس...بشناسه  احتماال  فرنوشم

 ! خدانگهدار... ممنونم....کنید

 شد؟ چی -



  لب  روی   را  انگشتش  که   حالی   در  و  گذاشت  داشبرد  روی را   موبایل   نگین

 : گفت متفکرانه بود، داشته نگه پایینش

 نمی  محلم  اصال  بودم  نگفته  و  فرنوش  اسم  تا.  وضعیه  بد  تو  مشخصه -

 می  رو   خودش  آرایشگاه  آدرس.  کنه  نمی  کار   فعال  بیتا   گفت.  ذاشت

 . فرسته 

 . داد پیچ لب دلربا

 هفت   چه  بود  رفته  یادم!  ها  سال  همون  مثل  بودمش،  گرفته  کم  دست -

 . خوره نمی دردمون به که دختره این آدرس کنیم؟ کار  چی  حاال! خطیه

 . انداخت چین اش بینی به نگین

 از   و  آدرس   چجوری  ببین !  گرفتی؟   کم  دست  و  من !  دلربا  نباش  خنگ  -

 ! فقط تحمل یکم! بهش رسیم می آسه  آسه. بیرون کشم می زبونش زیر

 . نشست دلربا لب به لبخند کم کم

 آره؟  -

 . کرد بلند را  اش خنده و گذاشت هم روی چشم نگین



 فردا   که  بزنیم  دوری  یک  بریم  بزن  پس.  عاشقم  رو  کارهات  و  خودت -

 . داریم کار کلی

 . نشستند بود ستون به نزدیک که میزی به و شدند  رستوران وارد

 . بودم نیومده رستورانی همچین تو بود وقت خیلی -

 ! افسوس از پر زد، نمادینی لبخند

 . شد نمی اینجوری کاش. دادم دست از رو چیزها خیلی -

 . کند کنترل را  بغضش تا داد پیش را  لبش

 رو   پاش  تا  سر  بابا،  که  سرم  تو  میومد  صدا   یک  خماری  اوج  تو  گاهی -

 . رفتی اشتب

  را   او  رنگ  طالیی  های  صندلی  و  میز.  انداخت   رستوران   سرتاسر  به  نظری

  جای   هر  و  بود  نعمت  و  ناز  در  که  ها  وقت  همان  انداخت؛  می  گذشته  یاد

 ! عتیقه از بود پر اش پدری ی خانه

 . گرفت را  دستش نگین

  شب  دو  همین  انگار  نه  انگار.  خیالم  بی  چه   من  ببین!  دیگه  نکن  غمگینش -

 . کرد یکی خاک با رو من بهنام  که بود پیش



 . برداشت را  منو و زد نیشخندی دلربا

 چون .  نیستم  آدمش   من  خوب؛  حال  این  به  کنیم  تظاهر  خوایم  می  کی  تا -

 وسوسه  گاهی چرا، دروغ .نیست خوش  حالمم. نیستم بلد و بودن خوددار

 . بمیرم که خواد می دلم. سرم تو میاد مواد ی

  می  رجوع  که  خودش  درون   به .  کرد  سکوت  و   کرد  فوت  را   نفسش  نگین

 خوب   حالش  که  کرد  می  تظاهر  داشت.  دلرباست   با  حق  دید  می  کرد،

 صورتش توی بهنام که  هایی حرف از  سوخت می قلبش هنوز اال و است،

 حسرت  دلش  پرستوی  افکارش،  ی  همه   میان  رودربایستی  بی.  کوبید

 . کشید می  سالم ای خانواده

 کیه؟  اون -

  دیدن   از  .کرد  دنبال  را   دیدش   خط  و  درآمد  فکر  از  صدایش  شنیدن  با

 که   میزی   پشت  که  خودشان  سال  و  سن  به  تقریبا  دختری  همراه  به  کیاراد

 . پرید باال ابروهایش بود، نشسته بود سالن ی گوشه

 . نیستی راحت اگه دیگه جای یک بریم خوای  می -

 . زد برق دلربا های چشم



 نظرت؟ .  بدم دست از رو فرصت این بابد چرا ! عالیه همینجا اتفاقا، نه -

 . گرفت را  دستش مچ هول با نگین

 . میشه بد باشه، همکارش ممکنه. سرت به نزنه احمقانه فکر -

  بود   حسادت .  بود   زیبا  کرد،  نگاه  دختر  صورت   به  تر  دقیق  و  نشست  صاف

  کیاراد   با  دختر  آن  که  بیاورد  طاقت  توانست  نمی  دیگری،  چیزی  هر  یا

 . کند بازی را  احمق تماشاگر یک نقش هم او . بخورد ناهار و بشیند

 عرض   یک  .ره  نمی  بیرون  تنها   باشه  زن  که  همکاری  با  هیچوقت  کیا -

 . میام بکنم ادب

 دهد   او  به  العملی  عکس  فرصت  آنکه  از   پیش  و  شد  بلند  مقدمه  بی  سپس

 سر   پشت  از  را   نگین  حیرت  توانست  می .  کرد  حرکت  میزشان  طرف  به

  ناامیدی  با  را   نامش  که  را   آمیزش  التماس  صدای  مخصوصا.  کند  حس

 . خواند

 خوردنش کتک  قیمت  به  حتی.  برداشت  قدم  مطمئن  چندان  نه  های  گام  با

 اش،  گستاخی  همه  این دانست  نمی.  بکند  را   کار   این  بود  حاضر   کیاراد،  از

. رسید  میزشان  به .  خورد  می  آب  کجا  از  بود  وجودش  در  که  ترسی  عین  در



 بود   ناگزیر  او  و  جوشید  می  درونش  که  احساسی  به  گشت  برمی  شاید

 . کند پنهانش

 قدرتش  اگر!  مقابلش  شیفته،  نگاهی  با  دختر  و  بود  نشسته  او   به  پشت  کیاراد

 نکند هوس   دیگر تا آورد می در کاسه از   را  هایش چشم  همانجا  داشت را 

 . شود خیره عاشقانه اینگونه مردی به

 . کرد اخم. نشست صورتش روی دختر های مردمک

 اومده؟ پیش مشکلی -

 . داد کش را  هایش لب نمایشی کامال و  توزانه کینه

 . داشتم کار  کیا با جانم، نه -

 . شد سوال عالمت سنا ی چهره

 کیا؟  -

  رصد  را   منو  های  نوشته  تنیده  درهم  ابروهای  با  لحظه  آن  به  تا  که  کیارادی  و

  از.  بوده   موقع  به  چقدر  دلربا  وجود  که  کرد  حس  بار  اولین  برای  کرد،  می

 ". خواستم می ای دیگه چیز خدا  از کاش" گذشت، ذهنش

 عزیزم؟  کنی می چیکار اینجا تو -



 کرد   فراموش   حتی   که  زیاد  قدر  آن  کند،  تعجب  که  بود  دلربا  نوبت  اینبار

  بود  نمانده   چیزی.  بنشاند  جایش  سر  را   دختر  تا  کند  بازی  نقش  بود  قرار

  بود   مانده!  رفتار  این  اال  داشت،  را   رفتاری  هر  انتظار  بخورد؛  زمین  به  فکش

 سر را اش زده بیرون حدقه از های چشم یا کند، آرام را   قلبش های تپش

 . برگرداند جایش

 ! دلربا عزیزم، نامزد -

 نامزد؟ .زد دو دو هایش مردمک و  شد  شل پاهایش. ریخت سنا قلب

 . هستن همکارانم از کاشمر، سنا خانم -

 . زد سویی کم لبخند نیم شده، منگ دلربا،

 ! خوشبختم -

 آنکه  تشخیص  .ساخت  عیان  برایش  را   چیز   همه  سنا  ی  پریده  رخ  از  رنگ

 که   بود  این  مهم  ولی.  نبود  سخت  چندان  دارد  کیاراد  به  نسبت  حسی  چه  او

 هایش  چشم  به  که  نمی  تا  انداخت  پایین  سر  سنا  . چیست  کیاراد  حس

 . نشود مشخص نشسته



 که  نرفت  پیش  آنطور  چیز   هیچ.  بود  کرده  خیال   و  فکر  امروز  برای  چقدر

 ی  هفته  یک.  بود   چیده  برنامه  خودی  بی  چقدر .  داشت  را  انتظارش  او

  قرار   شرکت   از  خارج  جایی  او،  با  تا  کرد  امتحان  را  ها  راه  انواع  متوالی

 به  کند  مجبورش  تا  کشید  وسط  را   اش  دایی   پای  هم  آخر  دست.  بگذارد 

  توانست  کار   ی  بهانه   به  و   بود  شرکت  صاحب  اش  دایی  !قرار  این  پذیرش

 . کند  راضی را  کیاراد

 دین؟  نمی سفارش چیزی  کاشمر خانم -

  چشم .  خورد  چرخ  دلربا  صورت  روی  بر  هایش  مردمک .  آمد  بیرون  فکر  از

 و  نداشت  آرایش  زیاد!  متناسب  های  لب  و  سفید  پوستی  خاکستری،  های

  او   از  خیلی  زیبایی  لحاظ   از  کرد  اعتراف  خودش  پیش  دفاع  بی  که  تلخ  چه

 چه. گذاشت نمی محلش که داشت نامزدی چنین این پس  . است سرتر

 نرم   باالخره  و  نیست  اش  زندگی  در  کسی  کرد  می   فکر.  بود  خیال  خوش

 . شود می



 به   که  پاسخی  شود؟  زنش  بچه  یک  وجود  با  بود  کرده  قبول  دختر  این  یعنی

 انقدری   اون".  بود  دردناک  عجیب  بودن،  حقیقت  عین  در  داد،  خودش

 ". کرد تحمل بشه هم رو بچه یک وجود بخاطرش، که داره ارزش

 که  آوایی  و  بود  شده  سرد  که  هایی  دست  با.  شد  بلند  و  برداشت  را   کیفش

 . بود کرده کوچک را  خودش او برای چقدر. داشت لرزشی ته

 ... متشکر -

 . داد قورت دهان آب

 می  انجام  شرکت  تو   رو  کار  باقی  که  گم  می  جان  دایی  به .  برم  بهتره  من -

 . دم

 منتظر   آنکه  بی.  رفت  .  کرد  زمزمه  ای  آهسته  زیرلبی  خداحافظی  و  فشرد  لب

 به  تا  چرا   که  سرش،  در   بود  موریانه  سوال  یک  فقط.  باشد  جوابشان  شنیدن

 ! نامزدش از بود نگفته  چیزی حال

 منتظر  و  داد  گارسون  به  را   سفارشش.  شد  جدی  کیاراد  رفتنش  محض  به

 . ماند

 کنی؟  می چیکار اینجا -



  نظر  از  داشت  تن  به  که  را   دوختی  خوش  رنگ  ای  سرمه  شلوار  و  کت  دلربا

 بود؟  او از تر خوشتیپ مردی اصال.  گذراند

 ! شمام با -

 ای   قهوه  های  تیله  به  و  کرد  عبور   اش  استخوانی  ی  چانه  از   هایش  مردمک

  کدام   در  دقیقا  را   عقلش  گذشت،  می  او  از  که  روزها  آن .  رسید  رنگش

 بود؟  گذاشته جا ای خرابه

 . بخوریم ناهار اومدیم نگین با -

 . زد زل میز ی گوشه به و کشید هایش لب روی زبان

 ... اون -

 . کرد مکثی

 بود؟ همکارت اون -

 ! همکار یک صرفا نه -

 . پیچاند هم به را هایش انگشت و  کرد هم همبازی را  هایش دست

 کنی؟  می نگاش متفاوت تو...یعنی...تو -



 اش  سینه  دیوار  به  قلبش.  شد  اش  خیره  سکوت  در  و  زد  پوزخندی  کیاراد

  که  چیزی  نگران  هستی؟  چی  نگران  سال  سه  از  بعد".زد  لب  و  داد  تکیه

 " نداری؟ براش حقی دیگه

 . بشیم شما مزاحم  خواستیم نمی. بخوریم ناهار اومدیم ما! سالم -

 به  توجهی  و  نخورد  تکان  جایش  از  گلویش،  بر  شده  سیب  بغضی  با  دلربا

 منتظر .  بشنود  او  از  چیزی  که   بود  منتظر.  نکرد   نگین  تعارف  و  یکباره   حضور

 اعتراف   تا  تپد،  می  او  برای  قلبش  چطور  که  کند  اعتراف  تا  بود  اشاره  یک

 . کشید  را   دستش  نگین  .است  گذشته  ی  مانده  جا  به  روزهای  دلتنگ  کند

 ! خودمون میز سر بریم بیا دلربا -

 نگاه  صورتش  به  مستقیم  اینبار.  کشید  بیرون  او  دست  از  تندی  به  را   دستش

 . بود کرده خیس را  هایش پلک اشک. کرد

 داری؟ دوستش تو -

 . داد را  پاسخش تاسف به آغشته خشمی با کیاراد،

 . کردم نمی معرفی خیالیم نامزد رو تو  داشتم دوستش -



 یک  بود  نیامده  او   به.  برداشت  میز  روی  از   را   سویچش  همراه  به  پول،  کیف

 . بگذراند تازه ماجرای بی را  روز

  تا  کردی می جمع رو  حواست  باید  که  زمانی  اون  از  گذشته وقت خیلی -

 . نبره رو دلم دیگه یکی

 : گفت فکر بی و تند دلربا که برخاست جا از

 . حقمه . ببینم رو  آیناز خوام  می -

 . لرزید هایش لب

 ! دلتنگشم  من. دادی قول تو -

 . کشید اش شقیقه ی گوشه به شستش ناخن پشت با کیاراد

  یاد.  ندیدی  عکسشم  حتی   که  هستی  ای  بچه  دلتنگ  کنم  باور  تونم  نمی -

  به  تو  رسیدن  ابزار  نه  اته،  بچه  اون.  نیستن  مسائلت  حل  راه  دیگران  که  بگیر

 ! هات خواسته

 . کرد نگین به رو

 ! خانم خوش روز -



 نظرش  زیر  نبیند  را   او  که  طوری  آن،  ی  گوشه  از  و  شد  قایم  دیوار  پشت

 کاله  برداشتن  با  چطور  خط  هفت  ی  زنیکه".  سایید  دندان  اراده  بی.  گرفت

 ". ساخت رو خودش مردم

  را  اش  اشاره  نگین.  داد  تکان  را   سرش  شد  ساختمان  وارد  اینکه  محض  به

 . رفت  سرش پشت احتیاط   با. گذاشت  را  عینکش  و گرفت

 آمد   و  رفت  حال  در  عادی   مردم.  انداخت  خیابان  سرتاسر  به  کلی  نظری

 و  آمد  بیرون  دیوار  پشت  از.  شد  نمی  دیده  مشکوکی  ی   مسئله  و   بودند

  حقی  یا.  دهد  نشان  خودی  بود  وقتش  دیگر  .شد  ساختمان  وارد  هم  خودش

 بازی  میز  زیر  زد  می  یا  گرفت،  می  پس  را   بود  گرفته  او  از  بیتا  نشئگی  در  که

 . گذاشت می جریان  در را  پلیس صاف و کثیفش

 زیرکی  با  نگین  که  پیش  ی  هفته  از.  کرد  استفاده  ها  پله  از  آسانسور  جای  به

 قدمش  به قدم حساب  امروز، به تا بود، رفته  کش دوستش از را  بیتا آدرس

 شده  خسته.  گرفت  نرده  به   را   دستش  رسید،  که   سوم  ی  طبقه  به.  داشت   را 

 برای  کیاراد،  برای!  خودش  برای  فقط  نه  اینبار.  داد  می  ادامه  اما  بود،

 زمانش .  بودند  نگرفته  او  از  سراغی  هنوز  که  ای  خانواده  برای  حتی  دخترش،



 همه   تا  کند  کاری  هر  بود  حاضر  حاال  . کند  ثابت  را   خودش  که  بود  رسیده

 لبخندش   هر  به   کیاراد  که  روزهایی  به  برگرداند؛  گذشته  روزهای  به   را   چیز

 . کرد  می اخم اخمش به و زد می لبخند

  را  دستش  نگین  لحظه  همان   که  فشرد   پا  زیر  را   پنجم  ی  طبقه  ی   پله  آخرین 

 . زد پچ. برد  راهرو تاریکی در را او و کشید

 . نیست همراهش کسی شیم مطمئن بذار! داخل رفته -

 دست  با  که  بود  ای  لحظه  منتظر  طاقت  بی   دلربا  و  کردند  تیز  گوش  دو  هر

 . کند  خفه را  بیتا هایش

 . کرد نوازش را اش شده مشت  های دست نگین

. بکنه  تونه  نمی  یک  درجه  دشمن   یک  کنه،  می  باهات  خشم  که  کاری -

 . باشیم بازی این ی برنده  ما بذار  و باش آروم پس

 . داد نشان بود  شده وارد بیتا که  را  دری دست، با

 . تنهاست اینکه مثل -



 تا   و  ریخت  صورتش  توی  کج  را   جلویش  موهای.  شد  قدم   پیش   خودش

 پایین  سر  و  زد   را   واحد  زنگ  . کشید  جلو  را  شالش  بود  امکانش   که  جایی

 . نباشد  تشخیص قابل اش چهره چشمی، از تا  انداخت

 . کرد  تر کلفت را  آوایش نگین آمد که "کیه" صدای

 . اومدم تینا طرف از -

  به   که  هیجانی  از .  رساند  در   به   را   خودش  دیوار  به  چسبیده  و  خمیده  دلربا،

 . بود افتاده نفس نفس  به داد، دست او

 کیه؟  تینا -

 . کرد فینی فین تصنعی نگین،

  دارم   شده  قاط   روغنم  آب!  درپیتم  خماری  از  کن  باز  رو  در  عزیزت  جون -

 ! تویی حالم حالل گفته بیتا. رم می عظما درک به

 روی  پلک   نگین  .شد  باز  آهستگی   به  که  دری  سپس،  و  طوالنی  مکث  یک

  باز   یکباره  را  در .  کرد  آماده  را  دستش  درون   چاقوی  دلربا  و   گذاشت   هم

  سینه   به  را   او  بود،  تر  درشت  که  نگین.  دادند  هلش  مقدمه  بی  دلربا  با  و  کرد

 . کرد چفت گلویش زیر را دستش ساعد و  چسباند دیوار ی



 . برم می رو نفست بکشی نفس -

 . گذاشت پهلویش روی  را  چاقو دلربا

 خام  هاش  دادن  دست  از  اوج  تو  که  احمقی!  دلربا  منم،  مقدمه  و  سالم  بی -

 . شد تو مثل  کثافتی

  خند   کج  وضعیت،  همان  در.  شد  خونسرد  اندک  اندک  بیتا،  حیران  صورت

 . زد

 کنار  بکش!  تیزی  به  چه  و  سوسول  بچه  توی.  بری  زود  نخوا   اومدی  دیر -

 ! برات نیاد در گرون که

 . فشرد گلویش بیخ تر محکم  را  ساعدش نگین

 . کنی  ادب  اظهار شجاعانه اینجور که نیستی شرایطی تو -

 . کرد بیشتر را  چاقو فشار دلربا

 دیدی  شتر  منم   بده،  رو  بود  من  مال  که  چیزی  نیستم،  هیچی  دنبال   من -

 که  ها  پلیس  دنبالتن،  ملت  یک  که  ره  می  یادم  و  بندم  می   چشم.  ندیدی

 . دارن خود جای



  سنگینی  از  رفت   می  سرخی   به  رو  صورتش  آنکه  با  خندید،  جسورانه  بیتا

 : گفت خفه!  نگین های دست

 .شدین تا  دو اینبار جالب، تفاوت یک با  ای، گذشته احمق همون هنوز -

 . ترساند را  نگین صورتش روی زشت خند کج

  کنن،   پیدام  نتونستن  و  دنبالمن  آدم  همه  این  وقتی  نرسید  فکرتون  به  چرا  -

 ! رسیدین؟ بهم زود  انقدر  شما چطور

 . زد لب

 ی  دفعه   کاش  کنه  می  آرزو  بعدی  بار  گذشته،   تله  از  بار  یک  که  موشی -

 . بودنش کشته اول

 که   پایی  و  شد  باز  که  اتاقی   در  صدای  و.  کرد  نگاه  دلربا  به  وحشت  با  نگین

 رودست.  پیچید  گوششان  در  هایشان  نفس   آوای.  آمد  سرشان  پشت  از

 . بودند خورده

 همه.  کرد  باز  را   سنگینش  های  پلک  خواند،  می  را   اسمش  که  صدایی  از

 همه  اینطور   که  بود  خورده  ای  حسابی  کتک  انگار  او  و  بود   تار  برایش  جا

.  بود  گنگ.  کرد  بسته  و  باز  را   هایش  چشم  دیگر  بار.  بود  کوفته  تنش  ی



  بسته   پای  و   دست   با  که   نگین  دیدن   از.  است  چه  به  چه  کرد  نمی  درک

 . شد بیشتر اش گیجی بود کشیده دراز کنارش

 خوبی؟  -

. است  او  مشابه  وضعیتی  در  هم  خودش  شد  متوجه  تازه.  داد  تکان  را   دستش

 : پرسید گرفته

 کجاییم؟  ما -

 کرده  زخم  خنجر  با را   اش  حنجره  گویی که  داشت  خش حدی  به  آوایش

 . شد او زخمی پیشانی معطوف نگاهش. بودند

 اومده؟  سرت  بالیی چه -

 . خندید حالی بی با نگین

 برنامه  قبل  از  زرنگیم،  که   بود  داشته  برمون  خیال!  رفیق  خوردیم  رودست -

 ! دامش تو بیفتیم اینجوری بود چیده

 . کرد ای سرفه

 باشم  کرده  کاری  یک  خواستم  کرد،  بیهوشت  دهنت  جلو  گرفت  دستمال -

 . دیده آسیب کتفمم. کوبید دیوار به رو سرم که



  و  خشک.  بود  بیابان  به  شبیه  تقریبا  که  جایی  به.  کرد  نگاه  اطرافش  به  دلربا

 ! علف و آب بی

 . افتادیم گیر ما -

 . کرد ناله. برگرداند نگین  سمت به سر

 کنیم؟  کار چی حاال. انداختم گیر هم رو تو عقلیم بی با -

 . کند  اذیتش کمتر دردناکش کتف  تا شد کج نگین

 قبل   برسونیم،  جاده  به  رو  خودمون  باید  شده  طور  هر  دونم  می  فقط  من -

 .کجاییم نیست معلوم. بشه شب اینکه از

 خرده   کرد  تو  با  که  هم  کاری.  نیست  نفر  دو  یکی  بیتا.  کردیم  خیالی  خوش

 . بود کارش

  را  آرنجش  سنگی  تیزی.  شود  بلند  شده  طریقی  هر  به  کرد  سعی  دلربا

 . گزید  لب و گفت  "آخی". خراشید

 باهامونه؟  هامون گوشی -

 هیچی  تنمون،   لباس  جز  االن.  گذاشتن  مون   زنده   که  کن  خداروشکر  برو -

 . کنیم باز رو ها طناب این اول باید. نیست همراهمون



  از  را   هایشان  دست  که  آنجایی  از  کرد،  او  به  پشت.  بشیند  توانست  باالخره

 . بود موجود حل راه تنها این بودند، بسته پشت

 . کنی تحمل رو کتفت درد باید  یکم. کنم بلندت خوام  می -

 !درازکش وضعیت این  از شم می دیوونه دارم! زودتر فقط  خب، خیلی -

  از  بودند افتاده نفس نفس به دو هر. نشاند را  او دلربا بود کندنی جان هر به

 . دادند تکیه همدیگر به هم،  به پشت! تقال این

 دلش  اینکه  واسه  نه  کرده   ول  رو  ما  اینجا  اگه.  افتادیم  خطری  بد  تو -

 برامون   ای  برنامه  قاراشمیشش  اوضاع  این  تو   که  بود  این  واسه  سوخته،

 .رسه  می  وقتش  به  رو  دومون  هر  حساب  گفت  بهم  رفت  می  وقتی.  نداشت 

 . کشاند خودش  سمت پاهایش با را  تیز سنگ دلربا

  سنگ   با  نظرت  به.  کنیم  باز  رو  دستامون  باید  فعال...  ی  دختره  کرده  غلط -

 شدنیه؟

  می   صورتش  به  مستقیم  که  آفتابی  از.  کرد  لمس  را   او  دست  طناب  نگین

 . انداخت اش پیشانی به چینی خورد،



 هم  دیگه هفته یک تا کلفتی این به طناب. دیدی زیاد فیلم اینکه مثل تو -

 . کنم بازش کنم می سعی نده تکون رو دستت. شه نمی باز سنگ با

  می   حقم  به  تر  راحت  اینجوری .  ندادیم  خبر  پلیس  به  که  کردیم   اشتباه -

 . باشیم داشته باید جونمونم ترس هیچ، شد سوت که حقم االن. رسیدم

  خواب  کاش  که  کرد  می  آرزو  او  و  رفت  می  نگین  صورت  از   عرق  ی  شره

 . بود

 خوب  حاال  .بگیم  یکی  به  الاقل   بذار   گفتم  دفعه  صد!  شقی  کله  که  بس -

  خرابه   کدوم  تو  دونه  می  خدا !  موندیم؟  کار  و  کس  بی  بیابون   و  بر  تو  شد

 . هستیم  ای

  و  بود  چسبیده  گردنش  به  سرش  پشت  موهای.  انداخت  پایین  سر  دلربا

 . بود رسانده صفر به را  تحملش

 . جووئم می رو ش خرخره  ببینمش ایندفعه -

 . کرد باز را   اول ی گره نگین



  باید  مون  دو  هر  که  فعال.  دیگه  کشونده  اینجا   به  رو  تو  بازیت  گانگستر -

 خالی  شونه  بخوای  نیست  بردار  شوخی.  نخوایم  بخوایم  پلیس،   پیش  بریم

 ! تو با هم کیاراد جواب. بری در  زیرش از کنی

  اینبار.  شد   می  پر  بیشتر  روز  به  روز  خطش  چوب.  کشید  نفس  ناامیدانه  دلربا

  هم  آیناز .  داد  می  پس  را   ای  اجاره  سویت  و  انداخت  می  بیرون  را   او  حتما

 به   سالم  جان  اینجا  از   توانستند  می  اگر  البته.  بود  شده  رویا  دیدنش  دیگر  که

 . کرد می درد جانش تمام . کرد باز پلک خسته . برند در

 خودشان  توانستند  تا  بودند  رفته  راه  پیاده  ساعت  سه  به  نزدیک  گذشته،  شب

 تهران   به  تا  ها  آن  و  بودند  کرده  رهایشان  کرج  اطراف.  برسانند  جاده  به  را 

  از  یکی  خانه   به  شدند  مجبور  آخر  در.  بودند  کشیده  دردسر  کلی  برسند

 خدا   باید .  بود  همراهشان  پولی  نه  داشتند،  کلید  نه   چون.  بیایند  نگین  دوستان

 جانشان   نه  و  بود،  گرفته  ها  آن  از  را   کیفشان  فقط  بیتا  که  کرد  می  شکر  را 

 ! را 

 . کند بلند سر شد  باعث در صدای

 . بیاد جا  حالت یکم بخور بیا. کرده درست قهوه سوگل -



 . پیچید  سرش دور تر  محکم را  حوله  و برخاست جا از

 اطمینانیه؟  دوستت این -

 . زد لبخند لحنش به نگین

 . نکردی خشک خواب از قبل که موهاتم. آره -

 . شدند خارج اتاق  از هم با

 . کرد تعارفشان قهوه سوگل

 وجود  بعدی  ی  دفعه.  بدید   نجات   رو  جونتون  تونستین  رو  ایندفعه  حاال -

 بدین؟ خبر  پلیس به خوایین نمی! ها  نداره

 را   سیمین  و  حمیرا   که  روزی  یادآوری  از.  شد  سیخ  دلربا  تن   به  مو  ای  ثانیه

 گناه  بی حمیرا . دهند خبر پلیس به  تا نجبیدند زود چون فقط داد، دست از

  سوگل   به  چشمش.  باشد  داشته  خبر  اصلی  موضوع  از  حتی  آنکه  بی  شد،   فدا 

 .خورد

 همانند  بود،  شده  جریان  وارد  هم  او.  کرد  می  درنگ  اگر بود  محض  اشتباه

  جانور   بیتای  آن  از.  بیاید  سرشان  بود  ممکن  که   بالیی  از  ترسید  می!  حمیرا 

 . نبود بعید چیز هیچ



 عوض   رو  کلیدها  خونه  بریم  ساز  کلید  یک  با   باید  قبلش  فقط.  ریم  می -

 . دارن دسترسی کلیدها به حتما گرفتن، ازمون رو کیفمون. کنیم

 . نوشید اش قهوه از ای جرعه نگین

 . باشیم خونه نباید مدتم یک تا -

 . پرید حرفش میان به سوگل

 . ندارم مشکلی تنهام، که من. بمونین همینجا خب -

 . گفت محکمی "نه" قاطعیت با نگین

  می  دلربا  با  اال  و  نیستم،   تهران  من  گذشته  اون  از.  شه  می  دردسر  برات -

 ! جایی  هتلی رفتیم

 . داد تکیه اش صندلی  به سوگل

 . شهرستانن که  ات خانواده ری؟ می کی پیش -

  حتما   من  و  مریضه  مادرم  گرفته،  تماس  خواهرم!  شهرستان  رم  می  خب -

 ! همسرش پیش ره می هم  دلربا. برم  باید



 که  بود  این  کیاراد  شرط   چون.  نبود  مطمئن  زد  که  حرفی  از  هم  خودش

  زد  آمیز  کنایه  پوزخند  یک  دلربا  و  ! شرایطی  هیچ  تحت نشوند،  مزاحمش

 همسر؟ ! پیشنهادش به

 دوشش  روی  نبود  حاضر  دید  می  هم  را  اش  جنازه  کیاراد  همسر؟  کدام

 ! دخترش و خودش زندگی برای شود دردسر مبادا  بگذارد،

  مهم  اندازه   چه  تا  خانواده  جایگاه  کرد  درک  بیشتر  و  مالید  مربا   نانش  روی

 تماس  یک  هنوز  اش،  پاکی  از   ماه  هفت  گذشت  با  اما،   او  ی  خانواده.  است

 . بودند نگرفته او  با خالی و خشک

  داشت   را  کسی  هنوز  هایش،  بدبیاری  تمام  وجود  با  که  نگین  حال  به  خوش

 بود،  شده  طرد  مادرش  طرف  از.  بخواهد   را   حضورش  و  بزند   زنگ  او  به  تا

  خبرش  ها  وقت  اینجور  و   باشد  داشته  را   هوایش  تا  داشت  خواهری  ولی

 . کند

  همیشه  نیاز  های  وقت  بود؟  کرده  چه  برایش  نصیحت  جز  او.  افتاد  پریا  یاد

 . شد خارج افکارش از دستی تکان با . بود خودش زندگی درگیر

 .شه می دیر بریم پاشو خوردی رو ات صبحانه اگه گم می تو؟ کجایی -



 . شد بلند میز پشت از و زد لب صدایی بی "باشه "

 . کرد حرکت سرش  پشت نگین

 زنی؟ می خودت یا بزنم زنگ کیاراد به من -

  به!  انگار   نداشت  آمدن  کوتاه  قصد  و  بود  داده  گیر.  کشید  نفسی  کفری

 . برگشت طرفش

 میرسم؟  نظر به احمق زیادی من یا راه،  اون به زدی رو خودت -

 . کرد نوازش را  دستش نگین

  هم   اون  مطمئنا.  مجبوریم  وضع  این  تو  دونم   می  فقط  من!  کدوم  هیچ -

  دستگیر   که   زمانی  تا  کنیم،  ریسک  تونیم  نمی  که  دونی  می.  کنه  می  درک

 . باشیم مراقب باید نشده

 خودش  حاال  بود؛  کرده  تحقیر  را   کیاراد  روزی  یک.  شد  پر  هایش  چشم

 ! پایین او  و بود باال  کیاراد که جایی بود؟  ایستاده سرنوشت مسیر کجای

 خودش   تر،  مهم  همه  از.  بود  کرده  فراهم  او  را   خانه  داد،  می  او  را   خرجش

 . بود او از چشمی گوشه آرزوی در وقتی  هر  از تنهاتر



 برد  می  گور  به  را   خواسته  این  و   شد  می  پیر.  داد   تکیه  اتاق  در   ی  دهانه   به

  کسی  یا  چیزی  قید  وقتی.  شناختش  می.  بخواهد   را   او  کیاراد  دیگر  یکبار  که

 . برود سراغش دوباره بود محال زد، می را 

 ! شهرستان بیا من با سختته اگه خوای  می -

 برای  توانست  می   توجیهی  چه  شهرستان  در  او  حضور.  زد  لبخند  تعارفش  به

 . باشد داشته نگین خواهر

 ! کیا به زنم می زنگ -

.  بماند  خانه   در  تنها  خواست  می.  بزند  زنگ  خواست  نمی.  بود  گفته  دروغ

 امروز  که را  کلید افتاد؟ می اتفاقی چه مگر

 بی   شان   دلواپسی  پس.  داشت  نگهبان  که  هم  آپارتمان.  کردند  می  عوض

 . میکرد فکر اینطور او نبود، اما. بود مورد

*** 

 . شد  بلند و بست را  رنگش مشکی چمدان زیپ نگین

 . برم باید دیگه من خب، -

 . انداخت اشمچی ساعت به نظری نیم و کرد مرتب سر روی را  شالش



 یک  که  رم  می  زودتر  من.  کنه  می  حرکت  دیگه  ساعت  یک  تا  قطار -

 زنگ   خوای  می  دنبالت؟  میاد  کی  کیاراد!  ترافیک  وجود  با  نمونم  جا  وقت

 . بمونی تنها خونه تو خوام نمی دوباره؟ بهش بزنم

 .داد کش نمادین را  هایش  لب و انداخت گوشش پشت را  موهایش دلربا

 شه   می  عصبی  اینجوری.  دنبالم  میاد  بشه  تموم  کارش  گفت.  نیست  الزم -

 می   فرض  بچه  رو  من  شم  می  ناراحت!  من  یا  بزنی  زنگ  تو   یا  دقیقه  به  دم

 تونم   می  دارم،  زبون  من.  گی  می  اون  به  رو  من  به  مربوط   مسائل  و  کنی

 . باشه الزم اگه بگیرم تماس باهاش خودم

  اش   گونه   روی  ای  بوسه  دلجویی   برای  و   کرد  ای  تصنعی  اخم  نگین

 . گذاشت

 البد  میاد  گی  می تو اگه خب،  خیلی. نگرانتم فقط  من ! دیگه نگیر دل  به -

 مجبور  هیچی  واسه  دیگه  که  کردم  جمع  کامل   هم  رو  هات   وسایل.  میاد

 ببرتت؟ کجا خواد می نگفت. خونه برگردی نشی

 نکند؟  شک  که  گفت  می  چه.  شد  پا  به  پا   و  گرفت  دندان  به  را   شستش  ناخن

 : گفت خورد، سرش در که ای جرقه با



.  زنه  می  حرف  باهام  زور  به   هم  رو  کلمه  دو   که،  دونی  می.  نگفت  چیزی -

 روبرو   من  با  که  کمند پیش  بذاره  هم  رو  بچه  اش،  خونه  ببرتم   احتماال  ولی

 . نشه

 . کشید آغوشش به و گرفت را  چمدان  ی دسته نگین

 به   انداختن  چنگ  پی  زخمی  ی  گربه  عین  االن  اونا.  نکنم  سفارش  دیگه -

  شدیم   باعث   که  خصوص  به  ما،  از  تر  مناسب  کی!  ان  ناکسی  و  کس  هر

 . بیفتن  گیر خونه همون تو  نفرشون دو یکی

 . زد نق دلربا

  می.  موندن  خونه  همون  تو  درآوردن  بازی  اوسکول  که  چیه   ما  تقصیر  -

 . برن  اونجا از خواستن

 . خندید نگین

 انقدری   رفتیم  در  اگه  یا.  میریم  می  بیابون  همون  تو  ما  کردن  فکر  احتماال -

 کردن   تهدیدی  اگه   گفت  همایی  سروان.  نگیریم  رو   ش  دنباله  که  ترسیدیم

 مجبور   اگه   من.  کن  احتیاط   کنم  می  خواهش  !بزنگه  گوش  کنیم،  خبرش

 ! شرایط این تو رفتم نمی نبودم



 . گرفت  فاصله او  از دلربا

 ! دیگه برو بیا. ها شه می دیرت داره -

 همان  از  که  بیمی  و  ماند   دلربا   و.  رفت  و  کرد  خداحافظی  باالخره  نگین

 . گرفت را گریبانش لحظه

 .باشند بسته که کرد چک  را  ها پنجره و کرد قفله چند را  در

  می   آرزو  حاال  همین  از   بگذراند؟  هراس  با  همینطور  را   هفته  یک  بود  قرار

 و   کرد  روشن  را   خانه  های  برق  کل.  برگردد  هفته  یک  از  زودتر  نگین  کرد

 . برد باال هم را   تلویزیون صدای

 دهان .  دهد  می  آزارش  صدایی  کرد  می  احساس.  بود  بیداری  و  خواب  میان

 .شد تر واضح برایش صداها که کرد ای دره

 . نشست جا بر ای لحظه

 یک .  شد می پخش تلویزیون از ته و سر بی ای برنامه و بود  روشن ها برق

 قصد   گویی.  است  ورودی  در  دستکاری  حال   در  کسی  شد  متوجه  آن

 . کند باز  را   در داشت



 دستش   بود  در  به  هایش  چشم  که  حالی  در  شده،  حبس  اش  سینه  در  نفس

  گذاشته   کنارش  بود  مطمئن.  بیابد  را   همراهش  تلفن  تا  کشید  اطرافش  به  را 

 شد؟  نمی پیدا  چرا  لعنتی. بود

 ای   مالفه  بود  گرفته  کوبش  حلقش  در  که  قلبی  با.  نداشت   معطلی  برای  جا

 روی  از را  آن تقریبا او  و افتاد زمین  بر گوشی . داد تکان  بود دورش که  را 

 . زد چنگ پارکت

 آور  اضطراب  برایش  مرگ  حد  سر  تا  پیچید،  می  در  قفل  در  که  تقی  تق

 . بود

 حس.  افتاد  زمین  بر  و  کرد   گیر  ای  وسیله  به  پایش  که  دوید  اتاق  طرف  به

 توجه   بی.  بیاید  سرش  نباید  که  بالیی  و  شود  باز  در  نمانده  چیزی   کرد   می

 . دوید لنگان لنگان و شد بلند بود، پیچیده پایش در که دردی به

 گوش  نگین  حرف  به  چرا   که  افتاد  کردن  غلط  به  و  کرد  قفل  را   اتاق  در

  در  پشت  و  کشید  را   پاتختی  کشوی.  نکرد  مطلع  را   کیاراد  واقعا  و  نکرد

 کرد   می  سعی  فقط  او  و  بود  شده  سرازیر  اختیار  بی  هایش  اشک.  گذاشت 

 . ببندد را  ممکن های  راه  تواند می که جایی تا



 و   کشید  را   ریلی  در.  رفت  لباس  کمد  درون  و  گرفت  را   کیاراد  ی  شماره

  خورد   می  بوق.  داشت  وحشت  آن  از   همیشه  که  ای  تاریکی  به  نداد  اهمیت

 . داد نمی پاسخ کسی و

 بهم  و   یکبار  همین  یکبار،  همین  خدایا".کرد  زمزمه  خودش  برای  لب  زیر

  دوستم   یکبار   نداشتی،  دوستم  باید  که  اونجوری   هیچوقت  خدا .  کن  نگاه

 . گرفت شماره دوباره ".کن کمکم خدا  رو تو خدایا . باش داشته

 به  تهوع  حالت  ترس،  عمیق  حجم  از  و  شنید  را   ورودی  در   شدن  باز  نوای

 التماس  به   دیگر  بار.  شد  منقبض  شکمش.  داشت   برنمی  کیاراد.  داد   دست  او

 ". کن نگام  خدایا کن، نگام خدایا ".کرد تکرار هم پشت و افتاد

 قایم  را  هایش  دست.  افتاد  لرزه  به  فکش  خانه،  در  کسی  رفتن  راه  صدای  از

 و   پیچید  گوشی  در  کیاراد  آلود  خواب  نوای.  زد  خشکی  هق  و  کرد  مشت

 بریده  بریده.  شد  پایین  و  باال  که  اتاقش  ی  دستگیره  از   شد  قطع  نفسش  او

 . زد پچ

 . ست خونه تو یکی... یک کیا...کیا -

 ! بیدار یا است خواب که  بود مانده خط طرف آن کیاراد



 گی؟  می چی -

 دهان  بر او  و خورد تکان تندتر اینبار در ی  دستگیره

 . نیاید  در صدایش  تا کوبید خودش

 ! توروخدا . تنهام من. ست خونه تو یکی -

 آشفتگی   با  کیاراد  که  نشنید  حتی  او  و  گذشت  پشتش  ی  تیره  از  عرق

  باید  دانست  نمی.  بود  شده  قطع  تلفن  ". رسونم  می  رو  خودم  االن"گفت،

 راهی  دیگر  شد،   تمام"  که   داد  می  ندا   دلش  به  دائم  چیزی  یک .  بکند  چه

 ". گیرند می را  جانت  خانه همین در امشب. نیست

 آنکه  بی  مرد،  می  غریب  تلخی؛  سرنوشت  چه.  بود  شده  بلند  هایش  نفس

.  شد   زنده  هایش  چشم  پیش  گذشته.  کند  زاری  اش  جنازه  سر  بر  کسی

 . کرد را  فکر همین او و بود مرده فریبا که وقتی همان درست

 که   تراسی  سمت  به.  لرزید  می  سر  یک  تنش،  ی  همه.  آمد  بیرون  کمد  از

 دست   به  اینکه  تا  شود  پرت  طبقه  ده  از  داد  می  ترجیح.  رفت  بود  اتاق  در

  تزیینی  گلدان  به.  کرد  باز   را  تراس  ریلی  در  . شود  کشته  جنایتکار  یک



.  شود   قایم  پشتش  توانست  می.  کرد  نگاه  بود  آن  ی  گوشه  که  بزرگی

 . برسد دادش به کسی که  زمانی تا حداقل

  شاید   ساعت،  نیم  شاید  نشنید؛  نوایی  دیگر  که  گذشت  چقدر  دانست  نمی

 چسبیده  تنش  به  هایش  لباس  طرفی  از  و   بود  کرده  یخ  سرما  از!  بیشتر   هم

 ! هیجانش از  ناشی عرق از بود

 امانش  گریه  .نیست  کسی  دیگر  که  شده  چه  ببیند  و  برخیزد  نداشت  جرات

 . کرد می ای سکسکه گاهی از هر  و بود بریده  را 

.  خواند   می  را   نامش  و  زد  می  ضربه  اتاق  در   بر  کسی  که  آمد  خودش  به  وقتی

 . برد هجوم اتاق در سمت به آشنا صدای شنیدن از

 مهم  برایش  چیز  هیچ  دیگر.  کرد   باز  را   در  و  کشید  کنار  را  پاتختی  کشوی

  حتی   نه  خودش،  خجالت  و  شرمندگی  نه  کیاراد،  العمل  عکس  نه.  نبود

 .  بود امنیت  محتاج فقط ! او طرف  از شماتتش

 فکر  میرد؛  می   امشب  کرد   می  فکر.  بود  دردناک  و  عاجز  اش  گریه  آوای

  در   کرد  می  فکر  کشد؛  می  نفس  دنیا  در   که  ست  شبی  آخرین  کرد  می

 امشب   نه؟  بود،  کرده  نگاهش  خدا   . رود  می   خاک  به  رویاهایش  حسرت



  به   خدایی  حق  بدجور   را   امشب  یک  همین  حداقل   نه؟  داشت،  دوستش  را 

 نه؟ بود، آورده جا

 . کند آرامش کرد سعی بود، کرده  حس را  وحشتش

 من  دیگه   که  حاال  حداقل.  شده  تموم  چیز  همه.  نیست  هیچی!  هیش -

 ! اینجام

 دلربا های هق هق که نرم قدر آن. کرد نوازش  را  موهایش

 آمدن بند قصد هایش اشک. گرفت دلتنگی رنگ اینبار

   و نداشت 

 . گشود لب  باشد، رسیده مادرش به که کودکی مانند

  رو  اومدنش  من.  کرد  می   باز  رو  اتاق  در  داشت  اون.  ترسیدم  خیلی  من -

 . بکشه و من خواست می  اون. کردم حس

 : گفت  مالیمت با کیاراد

  می  پیشت   گفتم  بهت  شب  یک  یادته  ترسیدی؟   می  تاریکی  از  یادته -

 به  تو  ولی  نبودم،  واقعا  شب  اون  من   نیستم؟  کنی  فکر  که  شرطی  به  خوابم،



 فرصت   تازه  فهمیدی   که  بعدش.  خوابیدی  آروم  صبح  تا  هستم   اینکه  خیال

 .کنیم   می  بزرگش  خودمون  که  ایه  فرسوده  ریشه  یک  ترس  .بترسی  کردی

 . کرد اضافه تر آهسته

  و   ترس  این  ریشه.  بترسونه  رو  تو  که  نیست   چیزی  دیگه  پیشتم،  من -

 . بخشکون

 : گفت وار بیچاره و کرد ناله دلربا

 . ترسم می تنهایی از هنوزم. ترسم می تاریکی از  هنوزم من -

 نوشید   می  آب  جرعه  یک  دلش  کاش  گشت؛  بازمی  گذشته  روزهای  کاش

 . شود خاموش  دریغش آتش تا

 . شکست اش گرفته آوای  . ترسم  می کسی بی از هنوزم -

 . ترسم می خیلی من کیا -

 . شود  وارد او اول  که زد تعارف  و کرد باز را  آپارتمانش در کیاراد

 همه   کرد   می  فکر  فقط  که  بود  شده  متوجه  تازه.  بود  ریخته  هم  به  حسابی

 . نبود اینطور حالی در است،  روبراه چیز



 احساس !  دلربا  ترس  شده،  فیکون  کن  ی  خانه  هایشان،  حرف   و  ها  پلیس

 . داد دست او به بودن پپه

 زمان   مدت  همان  در  توجهی،  قابل  حد  تا   شود  خانه  وارد  توانست  که  کسی

 قضایا   به  آگاه  بود  آمده  که  هم  پلیسی.  بود   کرده  رو  و  زیر  را   خانه  کوتاه

 . بود

  خیلی .  کند  پا  از  را   هایش  کفش  و  گذاشت  جاکفشی   کنار  را   وسایل  ساک

 .نداشت خبر ها آن از او که بود  افتاده اتفاقات

 آگاهی  در  فردا   که  خواستند  و   کردند  کلی   بررسی  یک  مامورین   را  امشب

  دستی   درگیر  همچنان او  و.  شود  انجام  الزم   کارهای  تا   باشند  داشته  حضور

 . نگذارد تنها  را  دلربا که کرد سفارش  و زد اش شانه روی سروان که بود

  می  دلش.  ایستاد  همانجا  روح  بی  ای  چهره   و  افتاده  پایین  سری  با  دلربا

 . نداشت را رویش ولی کجاست، آیناز بپرسد خواست

 . خوابم می آیناز اتاق من. بخواب من اتاق توی رو امشب داخل، بریم -

 خودش   پیشنهاد  به  خودش.  کرد  حرکت  او  از  جلوتر  و  کرد  بلند  را   ساک

 : گفت حال این  با زد، پوزخند



 . کن قفلش خواستی هست،  کلید در پشت -

 . گذاشت تخت روی را  ساک

 . کن خبرم داشتی احتیاج چیزی به -

 کیا؟  -

 . دهد ادامه   او تا  شد منتظر در ی دهانه در

 . گذاشت کنار را  تردید  و  داد قورت دهان آب دلربا

 . دارم  اعتماد بهت من  نیست، در کردن قفل به الزم -

  باید   که  روزهایی  آن  از  اعتماد؟ .  بست  نقش  هایش  لب  روی  سردی  نیشخند

 بود؟  نگذشته  وقت خیلی زد می را  ها حرف این

 بیست  و  چهار .انداخت ساعت  به نظری نیم و  شد  خارج  اتاق از  حرف بی

 و   رفت  آشپزخانه  طرف  به  . بود  نمانده  صبح  به   چیزی  بود،  شب  ی  دقیقه

 بود   فرستاده   کمند  که  را   پیامی  و  نشست  میز   پشت .  کرد  روشن  را   ساز  چای

 .کرد باز



 گریه  انقدر   آیناز.  نگرانتم  بزن،  زنگ  بهم  خونه  رسیدی  خوبی؟  داداش"

  این   نمیاد  خوش  رو   خدا   ولی  شد،  چی  نفهمیدم  که  من.  برد  خوابش  تا  کرد

 ". میکنی زابراه شب نصفه و  شب رو بچه

 روی   به  را   اش  اشاره  و   شست  انگشت  و   کرد  ول  میز  روی  را   اش  گوشی

  و   بزند  حرف  سروان  با  تا.  بود  خواب  ساعتی  ی  دیوانه.  کشید  هایش  چشم

 هم  ای  نتیجه  که  چند  هر.  بود  کشیده  طول  بود،  چه  مسئله  که  شود   جویا

 . شد چه اصال نفهمید.  نشد عاید

 دلربا  . داد  تکیه  دستش  به  را   اش  پیشانی  و  گذاشت  میز  روی  را   آرنجش

 رفت   می  تا.  شد  می  وصلش  طریقی  هر  به  انگار،  نبود  شدنی  تمام  برایش

  از   تر  محکم  که  افتاد  می  اتفاقی  کند،  حذف  اش  زندگی  از  را   او  کم  کم

  در   دید  می  که  بود  جا  آن  ماجرا   بدخیم  ی  نقطه  و.  شد  می   درگیرش  قبل

 . نیست  تمایل بی ها شدن  وصل این

 . بخور کنه می درد سرت اگه  آرامبخشه، این -

 . شد عصبی بود گرفته سمتش به او که قرصی دیدن  از و کرد بلند سر



  جای   نزار،  خوای  می  که   اونچه  حساب  به  رو  رفتارم.  کنه  نمی  درد  سرم -

 یک   عنوان   به.  کردم  می  رو   کار  همون  من  بود  که  هم  ای  دیگه  کس  هر  تو

 . کردم می رفتار اونطور باید حتما انسان

 تشر   او   به  درونش  در  حسی.  گرفت  انعطافش  بی  نگاه  از  چشم  دلربا

 خوش  بهت  اندی  و  سال  دو  از   بعد  نداری  که  انتظار  داره،  حق  خب"زد،

 ". بینه می هم باز یعنی  دیده، رو  تو خدا  امشب اگه کن، تحمل بگه؟ آمد

 بزند،   حرفی   داشت  دوست.  نشست  مقابلش  سکوت،  در  و  کشید  نفسی

.  بود  دردسر  برایش  همیشه  .کند  رها  آشفتگی  همه  آن  بند  از   را   او  که  حرفی

 می  اقرار  اگر  بود  تلخی  اعتراف   و   بود  نکرده   باز  کارش  از   گره  هیچوقت

 . بود نشدنی باز ای گره او برای خودش کرد

 کی   از  قماش  این  اش؟  خانواده  پیش  بره  نگین  قراره  نگفتی  بهم  چرا  -

 دنبالتن؟ 

 . بشم مزاحمت خواستم  نمی -

 : داد ادامه و نکرد  اعتنایی آمیزش تمسخر خند کج به

 ! جریانه در  پلیس. شه می ای هفته دو یکی -



 . پرید باال کیاراد ابروهای

  سروان .  بزاری  جریان  در  هم  رو  پلیس  که   بود  جدی  انقدری  قضیه  پس -

 . شناختت  می خوب که هم همایی

 : پرسید قاطعیت با و کرد کج سر

 ندارم؟  خبر موضوعات این از چرا   من -

  تواند   می  چطور  گذشت  ذهنش  از  و  گرفت  بازی  به  را  دستش  انگشت  دلربا

  بازگو   را   کرج  اطراف  در  نگین  و  خودش  شدن  رها  و  خوردن  رودست

 آمد؟ می  آمد، نمی پیش مشکلی که گفت نمی اگر کند؟

 . بود شده  سفت جدیت از فکش. کشید جلو  را  خودش کیاراد

 خودش  به  طرف  که  چیه   قضیه  نگفتی؟  من  به  چیزی   چرا   گم   می !  شمام  با -

 موضوع   که  فهمید  می  خودش  اگر  کنه؟  باز  رو  واحدت  در  ده  می  اجازه

  از   دلش  گفت؟  می  او  به   بیتا  از   باید  یعنی  شد؟  می  عصبانی  خیلی  چیست

 . شد  جمع اش سینه ی  گوشه در ترس،

 . داشتی کار تو...آخه -

 . زد میز روی را  دستش کنترل،  بی کیاراد



 خونه  تو  اومد   که  خواست  می  چی  کی.  نداریم  سفسطه...راست   و  رک -

 یکباره   که  داشت  وسط  این  نقشی  چه  همایی  سروان  چی؟  برای  پلیس  ات؟

 ! رسوند؟ رو خودش نرسیده رسیده ساعت نیم به اونم  و زدی زنگ

 : پرسید احتیاط  با

 ... که زمانیه به مربوط  -

 این  کردن  بیان  از  آمد  نمی  خوشش  هم  خودش.  کشید  لبش  دور  دست

 ! عنوان

 بودی؟  معتاد که  وقتیه به مربوط  -

 روی   عکس  بند  را   هایش   مردمک   و  برگرداند  رو.  لرزید  دلربا  ی  چانه

  درون  از   اش  شیرینی  که  ای  فرفری  مو  ی بچه  دختر  با  کیاراد.  کرد  یخچال

 غده  بود؟  دخترش.  بود  گرفته  آغوشش  در  عاشقانه  چه.  بود  پیدا   هم  عکس

 . آمد باال گلویش سر تا سیاهی ی

 که  اونی.  شروعشه  به  مربوط  درست  یعنی  قبلش!  قبلشه   به   مربوط...  نه -

 داشت قصد امشب که بود همونی بشم خیابون ی آواره سال  دو شد باعث

 . شد درهم کیاراد اخم . بده  دستم کاری یک



 کنی؟   می  فرار  ازش  داری   تو  کنه،  فرار  ازت  اون  اینکه  جای   وقت  اون -

 دونه؟ می هم  رو ها این سروان

 خبرش  اومد  پیش   مشکلی  که  داد  رو  ش   شماره  همین   برای !  دونه   می -

 . نیستی مسائل سری یک جریان در تو. کنیم

  خورده   سنگ به سرش  بود، گذشته سال  سه به نزدیک. کشید دهان به لب

.  بود  نشده  ترکش  اش  خودسری  هنوز   اما  بود،  برگشته  دیگری  جور   بود،

 . کشید می خط اعصابش روی عجیب گاهی زن این

  باید   خوابید  می  دغدغه  بی  را   شب  یک  اگر.  گرفت  گردنش  به  را   دستش

 . کرد می مهمان را  شهری

 . بدونم که بگو تو -

 . کرد دست به دست را  اش گوشی

 صبح   هستم،  اینجا  که  هم  ای  هفته  یک  این  تو.  بمونم  اش  خونه  فعال  گفته -

  زیاد   که  میاد  وقت  دیر  انقدر   شبم  بیرون،  ره  می  پاشم  خواب  از  اینکه  قبل

 ! ساده خداحافظ و سالم یک  حد در شده حرفمون. بینمش نمی

 هنوز؟  ندیدیش چی؟ آیناز  خب -



 . ریخت   تابه درون را  ها زمینی سیب

 بچه.  زنه  می  حرف  باهام  زور  به  خودش  گم  می!  ها  خوشه  دلت  بابا،  نه -

 .فهمیدم  زد  می  حرف  تلفن  با   داشت  وقتی  اینم!  کمند  پیش  گذاشته  هم  رو

 بگیرن؟  خونه تو اومد اونشب که رو اونی نتونستن هنوز -

 . درآورد را  بندش پیش و برد باال حدی تا  را  شعله

 .رفت  شد  چیزی  یک  که  بودم  شانس  خوش  خیلی  بگم  تونم  می   فقط!  نه -

  غذا   تنهایی  از  آمد  می  بدش.  گذاشت  میز  روی  و  برداشت  را   ساالد  ظرف

 . بود نرفته هفته این هم را  اش جلسه خوردن،

  کنی؟   می  چیکار  تو.  شدم  حبس  انگاری.  موندن  خونه  تو  از  شدم  کالفه -

 شد؟ بهتر مامانت

 . خندید آهسته و کشید نفسی نگین

  خواهرمم  .درگیرم  شیطونم  ی  خواهرزاده  با  منم !  شکر  خدارو  خوبه -

 هفته  دو  تا  اومده  پیش  که  هم   وضعیتی  این  با!  مامانمه  از  پرستاری  مشغول

 خوبه؟ حالت بودن اونجا   از  تو. برگردم تونم نمی دیگه

 . کرد بازی تیشرتش ی گوشه از شده آویزان نخ با و نشست میز پشت



  ثابت   ماه  چند  این  طی  هم   نگین .  کند  دل  و  درد  تا  نداشت  را   کسی  که  او

 . است اعتماد قابل بود کرده

 یکبار  برای  خواستم  می  خودم   چون  آره،  گم  می!  آره  هم  نه،  هم  راستش -

  زندگیش   وسط  باشم،  اش  خونه  تو  باشم،  نزدیکش  دوباره  شده  که  هم

 . نیستم قلبش تو تمامش، وجود با  ولی حاال. باشم

 . کرد ای  معنی بی ی خنده

 ای  دیگه  خونه  تو  که  زمانی  با  نداره  فرقی   هیچ  پیششم،   که  مدتی  این -

 . کردم می زندگی

  فرق   بود،  گفته  دروغ  را   قسمت  این.  کرد  کجی  دهان  حرفش  این  به  دلش

  می   نگاهش  ها  ساعت  و  آمد  می  خوابید،  می  کیاراد  که  ها  شب.  داشت

 اش   دلتنگی  ولی  بود،  تلخ  بود،  طرفه  یک  بود،  دور  او  از  که   گرچه.  کرد

 . بود کافی مانده و  رانده جا هم از اوی برای همین و.  شد می برطرف

.  بود شب نه تازه .رفت ساعت به تندی نظرش. پراند جا از  را   او در صدای

  می   دیگری  چیز  خدا   از   کاش  .بود  نیامده  خانه  به  ساعت  این  حال  به  تا

 . کشید موهایش به دستی و کرد خداحافظی نگین با سرسری. خواست



. کشید  سرکی   . رفت  اتاقش  طرف  به  راست  یک  ندیدش،  گویی  کیاراد

 پرسید؟ می اگر شد می بد بود؟ پنجر چرا بود؟ شده چه

 ذهنش  به که فکری با و  انداخت باال خودش برای ای شانه

  می   چه  بهتر  این  از.  خوردند  می   هم  با  را   امشب  شام.  جنباند  دست  رسید

 . خواست

  نگه   دست   شد   باعث   شکستن،  صدای  که  بود  شام  میز  کردن  آماده  حال  در

 بود؟  کیاراد اتاق  از.  دارد

  زانو  را   او   که   کرد  باز  را  در  بود؟  افتاده  اتفاقی.  کرد  تند  پا   اتاقش  سمت  به

 می  نظر  به  تفاوت  بی.  دید   ادکلن  های  شیشه  کردن  جمع  حال  در   زده،

 . نکرد بلند سر و نداد  اهمیتی هم ورودش به حتی رسید،

 . شد مانعش که برود جلو خواست

 دیروز  نگفتی  چرا !  وایستا  همونجا  پات؛  تو  ره  می  ریخته،  شیشه  خرده -

 داشتی؟ ای ان جلسه

 . داد تکیه در ی دهانه به و کرد گرد عقب

   . هستی عصبی انگاری شده؟ چیزی. نرم  بیرون گفتی تو -



 . زد را  خودش حرف و کرد توجهی بی پرسشش به کیاراد

  . داره فرق جلسه با بیرون! نرو  رو ات جلسه  نگفتم ولی -

 پرسید  می  را   سواالت  این  خونسردی  کمال  در  که  اش  چهره  به   و  شد   پا  به  پا

  ربطی   که  ادکلن  شکستن  افتاد؟  او  ی  جلسه  یاد  بود  شده  چه  حاال.  کرد  نگاه

 داشت؟  نداشت، مسئله این به

 بیرون   رفتیم  می  بودن  خودم  شبیه  که  دخترها  از  تا   چند  با  باید  جلسه  از  بعد -

 دوستانه   گروه   این  تو  خودمون  جز  هم  هیچکسی.  قرارمونه.  بزنیم  حرف

 ... دونستم  می. بیای تونستی نمی هم تو پس. باشه نباید یعنی. نیست

 . کرد قطع را  حرفش حوصله بی کیاراد،

  کن   سعی  .کنی  می  ردیف  کلمه  بند  یک  صبح  خود  تا  توجیه،  به  بشینی -

 راهی   یک  گفتی،  می  بهم  اگه.  نگیری  تصمیم   خودت  عقل  با  بعد  به  این  از

 دارن؛  رو  ترورت  قصد  ها  اون  نه  داری،  مهم  مقام  یک  تو  نه.  کردم  می  پیدا 

 . کنن پیدات رفتی جا هر نیست وصل بهت ردیابم

 داشته  نگه  دستش  در  احتیاط   با   که   را   درشتی  های  شیشه  و   ایستاد  صاف

 . ریخت  دراور میز کنار ی زباله  سطل درون بود،



 کارآگاه   خودت  اینکه  جای!  اینه  وضعت  که  گیری  می  تصمیم   یکطرفه -

  چی   همه  االن  ذاشتی،  می  جریان  در  رو  پلیس  اگه  حقت،  دنبال  بیفتی  شی

 . بود سرجاش

 به   و  کرد  بغض  دلربا  . رفت  آشپزخانه  طرف  به  و  گذشت  کنارش  از  سپس

 . شد خیره اش رفته های قدم

  از   ادکلن  که  ریخت  نمی   هم  به  آرامشت  نبودم  من  اگه  گی،   می  راست -

 زیر  باهات  اینکه  از  ناراحتی  اینجام،  من  اینکه  از  ناراحتی  تو.  بیفته  دستت

 ! سقفم یک

  خاک  و  جارو  که  دستی  با.  کند  رد  را   حرفش  کیاراد  که  بود  محال  آرزوی

 . آمد بیرون آشپزخانه از داشت انداز

 . نیستم سقف یک زیر اون با که اینم ناراحت دخترمم، ناراحت من -

 . چکید راستش چشم ی گوشه از اشکی قطره

. نبودشم  ناراحت  منم.  مشترکه  حسمون  مورد  یک  این  تو  خوب،  چه -

 ! اینجام من چون اینجا، نمیاریش که این  ناراحت



 احساسی  هیچ  صورتش  از.  شد  ها  شیشه  خرده  زدن  جارو  مشغول  کیاراد

 . شد نمی خوانده

 که  یادت  بزنی،  رو  اش  ریشه  خواستی  می.  نیست  شدنی  ریشه؟  و  تیشه -

 نرفته؟ 

 . بود اشک خیس صورتش دلربا

 اشتباه   یکبارو  زندگیش  تو  کسی  هر.  میاری  یادم  تو  بره  یادم.  نرفته  یادم  نه، -

 قدیسی؟ تو کنی؟ نمی اشتباه  تو. کنه می

 اشتباه  ماه   نه  تو .  نکردی  اشتباه  یکبار   که  مونده  یادم  چون  میارم  یادت -

 یادت .  بزنی  ریشه  تا  بودی  تیشه  ماه  نه.  بودی  انداختنش  پی   ماه  نه.  کردی

 کردی  پرت  تخت   از  رو  خودت  هشتم  ماه  تو   که   مونده  یادم   چون  میارم

 و  کرد  سختی  جون  ام   بچه  مونده  یادم  چون  میارم  یادت.  نباشه  که  پایین

 قید.  نشی  ام  بچه   قاتل  که  نشستم  کنارت  بست  آخر  ماه  یک  من  و  نمرد

 . باشه  اون فقط که  زدم رو قیدت. نباشه فقط که زدی  رو خودت جون

 باال  صدایش  .گرفت  انعطافش  بی  صورت  از  چشم  و  کرد  فینی  فین  دلربا

 . رفت



  موند  آزگار  سال  چهار  ریشه  همون  داغ  نیست؟  کافی.  پشیمونم  حاال  ولی -

 نیست؟  کافی تیشه دل به

 .کرد  خالی  سطل  در  هم  را   انداز  خاک  درون  شده  جمع   های   شیشه  کیاراد

 ! سمه  همیشه ریشه واسه تیشه. نیست کافی -

 ... خاطر به. گذشتم اعتیاد از اون خاطر  به من -

  به  خشم  با  داد،  می  را   پاسخش   حسی  هیچ  بی  لحظه  همان  تا  که  کیارادی

 . داد تکان  قاطعانه را   اش اشاره انگشت. برگشت سمتش

  نمی  چیزی  از  کسی  خاطر   به  تو!  نذار  من  ی  بچه  سر  رو  خودت  منت -

 . بود خودت خاطر واسه گذشتی اگه. گذری

 . سربرگرداند ناامید دلربا،

 زیر   میاد  دخترت  اینجوری.  بودم  که  ای  خونه  همون  تو  رم   می  من  پس -

 تحمل  و  اون  دوری  من  خاطر  به  نیستی  مجبور.  هستی  خودت  که  سقفی

 . کنی

 . کرد جمع را  بود تخت روی که  هایی برگه و زد نیشخندی کیاراد



.  خودشه  واسه  اینم.  کنم  نمی  تحمل  رو  چیزی   تو  برای  من  راحت،  خیالت -

 فکر   همینکه.  بشه  خراب  مرده  مادر  یک  با  اش  کودکانه  دنیای  خوام  نمی

 . بهتره براش طوالنی سفر یک رفتی کنه می

 . کرد اضافه

 . داشتی رو  نبودنش آرزوی  گم نمی بهش -

 می  که  داد  حق  خودش  به  لحظه  یک  شد،  اش  حسودی  لحظه  یک  دلربا

 با  حق  تهش  که  هایی  کلکل   این  از  بود  خسته.  نباشد  بچه   این  خواست

 . بود کیاراد

 ! پرواز دنبال کشیدن، نفس دنبال بودم، آزادی  دنبال فقط  من -

 می  محسوب  پرواز  تاریکی  تو  پرواز  نظرت  از  پرواز؟  گی  می  این  به  تو -

 شه؟

 . شد کج سرش

 آزادی؟ واسه سیاهی دل به زدی -

 . برداشت را  اش حوله و زد زهرخندی



 تونی   می  حتما  دیگه  ی  هفته  تا.  نیست  کند  هم  انقدرها  پلیس  سرعت -

 ! خونه همون تو برگردی

 مانده  ای  عالقه   هنوز  بگوید  او  داشت   انتظار  دلربا  شاید.  رفت  حمام  سمت  به

 همه  اگر.  نشست  همانجا  دلربا  . شده  خانه  یک  در  تحملش  به  حاضر  که

 . گشت برنمی دیگر گشت، برنمی خانه به  او شد می درست هم چیز

  نمی  این  از  تر  رمانتیک.  بودند  خورده  هم  شامی  چه.  زد  کدری  پوزخند

 فکر .  بود  کرده  پرت  تخت  از  را   خودش  که  رفت  روزی  آن  به  یادش.  شد

 کرده   وحشت  کیاراد.  بود  کرده  خونریزی  .میرد   می  بچه  اینطور  کرد   می

 . بود رسانده بیمارستان  به را  او

 بی  با  او  و.  داد  می  اش  دلداری  و  بود  داشته  نگه  را   دستش  آمبوالنس  در

 همانجا .  انداخت  پایین  تخت  از   را   خودش  قصد،  از  که  کرد  اعتراف  رحمی

  لبخند  رویش  به  دیگر  و   شد  سرد.  رفت  کیاراد  های  چشم  از  نور  که  بود

 می   فکر.  نکرد  باور   ولی  افتاد،  چشمش  از  بود   کرده  درک  هم  خودش.  نزد

 . شود می  رامش  ناز و عشوه تا  دو با باز کرد



  داشتنش  دوست  رام  نبود،  ادایش  و  ناز  رام  هیچوقت  کیاراد  دانست  نمی  او  و

 . خواستنش رام بود،

 کرد   زندانی   دلش  انباری  ته   را   داشتن  دوست  کیاراد  اما،  بعد  به   روز  آن  از

 گفت  آن   از  بعد  دلربا  وقتی.  نکند  بروز  دیگر  که  زد  درش  بر  سنگی  قفلی  و

 هم   بد   بود،   افتاده  هایش  چشم  از   دلربا.  داد  طالقش  و  کرد  سکوت   طالق،

 . بود افتاده

*** 

  از   بود   گرفته  پوست  پرویز  که  را   خیاری  و  نشاند  پاهایش  روی  را   آیناز

 . گرفت  دستش

 در  چیزی  ها   باریکه  آب  این  از  گم،  می  خودت   واسه  من  که  خالصه -

  رو   قویه  ت  رزومه  که  رو  تو  مثل  یکی  گم  می  که  هم  شرکتی  این.  نمیاد

 . زنه می هوا 

  و   انداخت  پا  روی  پا  هومن  بدهد،  را   پیشنهادش  پاسخ  او  آنکه  از  پیش

 : گفت



  بیل  رو  خودش  باغچه  بود   زن  بیل  اگه  این.  نده  پرویز  این  حرف   به  گوش -

 قسط.  بده  رو  ماشینش  های  قسط  مونده  کوچه  یک   خم  اندر   هنوز.  زد  می

 . شده تموم پیش ماه چند همین خریده زنش واسه  که طالهایی

 . کرد  پرت طرفش به ای پسته پرویز

 زد  لبخندی  هومن  . بزن  حرف  درست  بزرگترت  داداش  به   راجع  مرتیکه -

 .خورد و کرد باز بود شده پرت طرفش به که را  ای پسته خیال راحتی با و

 ! چاه تو نیفته تو  طناب با گم می دارم. نکردم احترامی بی که من -

 . گرفت دستش از برداشت  ظرف از آیناز که را  چندمی شیرینی کیاراد

 رقیب  گی  می  که  شرکتی  اون!  ام  راضی  بودن  اونجا   از  من.  نکنین  دعوا  -

 شرکت   از  هم  سطح  نظر  از  کوبوندیمش،  مناقصات  تو   پیش  یکسال.  ماست

  توشم   که  شرکتی  از  وقتی  من.  کنم  می  رد  رو  پیشنهادت  پس.  تره  پایین  ما

 باشم   داشته  ای  سرمایه  الاقل  یا  باشم،  زده  شرکت  یک  خودم  که   بیرون  میام

 . کنم رو  کار این یکی با شراکتی که

 . زد  صدایشان شام  برای خانم سپیده



 شده   رنگین  غذا   جور  چند  با  و  پهن  پذیرایی  در  که  طویلی  ی  سفره  به  هومن

 . زد لبخند بود

  وقته خیلی که ما خانم  مامان این نکنه، درد  دستت جون خاله! بابا عجب -

 ! برامون نچیده  ای سفره همچین

 . زد سرش پس به مادرش که  نشست سفره سر

 بوق  تا  سحر  کله  از  بچینم؟  سفره  برات  من  که  ای  خونه  اصال  تو  آخه -

 . چرخی می الواطیت  پی سگ

 . کشید عقب  را  خودش هومن

 دو.  کنی   می  سرکوب  رو  ات  بچه  چرا   عمومی   انظار  تو  من،  مادر  بده  راه -

 ! ها شم می معتاد ذاره می تاثیر روانم رو  دیگه روز

 . گرفت طرفش به را  تبریزی کوفته ی کاسه و خندید کمند

 ! برات بمیرم مظلومی، تو چقدرم -

 دست  خودش  دلخواه  به  را   بحث  ی  دنباله  و  کرد  نمادینی  ی  خنده  ویدا 

 . گرفت

 داشتین؟  خبر هستید، همکار دوستام از یکی با کیاراد آقا -



  مختصر   "نه"  یک  خاصی،  کنجکاوی  بی.  داد  آیناز  دست  به  را   قاشق  کیاراد

 . نداشت آمدن  کوتاه قصد ویدا   اما! تمام و گفت

 شرکته،  صاحب  ی  زاده  خواهر.  کردید  کار  هم  با  رو  طرحاتون  اکثر  اتفاقا -

 ! سنا

 : داد ادامه هدف  با  ندید او  از دادن تکان سر جز العملی عکس وقتی

 . بودید رفته هم  رستوران هم با -

  تر   راحت  تا   جوییدند  می  تر  آرام  را   غذا.  بود   شده  تیز  همه  گوش  حاال

 . بشنوند

.  دارد   سر   در  چیزی  که  شد  خبردار  شستش  پرویز.  کرد  خودی  بی   ی  خنده

  که   بود  وقتی  مختص  رفتارهایش  اینجور.  دانست  می  را  خودش  زن   عادت

  هرگونه   از  پیشگیری  برای.  کند  باز  را   کسی  مچ  خواست  می  اصطالح  به

 : گفت بحثی

 ! خانمم  خوریم می غذا  داریم  جان ویدا  -



 جایی  هر  را   دهانشان  که  هایی  زن  از  بود  متنفر.  بود  شده  جدی  اما  کیاراد

 اش   خیره  مستقیم.  کردند  می  زرنگی  خودشان  خیال  به  و  کردند  می  باز

 .شد

 خب؟ شد، جالب. بگه بذار پرویز، نه -

 . کند زنش ی حواله  بود قرار کیاراد که پاسخی از شد، سرخ پرویز نگاه

 دل  سراغ   رفت  مقدمه  بی.  داد   کش  را   اش   نمایشی  لبخند  گستاخی  با  ویدا 

 ! موضوع

 ولی   نکردید،   دعوتمون  که  شما.  دیده  رو  نامزدتون  اونجا  گفت  می  -

 . هستیم  ما خواستید ساقدوش

.  شد  فرما  حکم  قصاوت  به  سکوت،.  شد  بلند  سرعت  به  اهلل  فتح  آقا  سر

 . بودند شده الل انگار، همه و بود شده خاموش ها چنگال قاشق صدای

 لبخند  که  بود  برنده  قدر   آن  نگاهش.  آورد   باال  نگاه  ای  ثانیه  ولی  کیاداد

 ! مشت پرویز های دست و شد محو ویدا  مصنوعی

  از  ویدا  که داد می جوابی. شناخت می را  پسرش. کرد دستی پیش اهلل فتح

 داشت،  اعتماد  او   به.  شود  خانه  این  وارد  توانست  نمی  دیگر  خجالت  زور



 حداقلش   خواست،  نمی  او  از  بود  آورده  ویدا   که  خبری   بابت  توضیحی  هیچ

  سنگین  او  ی  خانه  در  جو،  که  بود  مهم  برایش  حاضر  حال  در!  لحظه  این  در

 . داد هشدار.  نشود این  از تر

 ! جان بابا دار  نگه رو سفره حرمت -

. نکرد  باز   لب  پدرش  ی   خواسته  احترام  به  و  کرد  کنترل  را  خودش  کیاراد

 برایش  بود،  رفته  صورتش  از  رنگ  و  بود   انداخته  پایین  سر  ویدا   همینکه

  پوشاند   او  به  را   کاپشنش  کمند.  کرد  پایش  را   آیناز  های  کفش  . بود  کافی

 . انداخت نظر درهمش ابروهای  به نگران، و

  حالت   فهمم؛  می  من.  شی  عصبانی  خوای  می  باز  بگم  چیز   یک  االن -

  می   کرده؛  اینجوریت   آیناز  دوری  دونم  می.  لکی  تو   ش  همه  نیست،  خوش

  کنی   فکر  اگه  مدیونی  خدا   به.  مونه  می  من  پیش  اینکه  از  بده  حالت  دونم

 ولی  نه،   آیدین  از  بیشتر  و  آیناز  اهلل  فتح  بابا  جون  به  .گم  می  خودم  برای

 که   بری؟  پیش  اینجوری  خوای  می  کی  تا  تو.  ندارم  دوست  اونم  از  کمتر

 نداری   قبالش  در  مسئولیتی  تو  من؟  پیش  ات  بچه  و  باشه  ات   خونه  تو   دلربا

  تو  که  حاال  پیشته،  که  حاال  ولی.  کشیدن  ازش  دست  اش  خانواده  وقتی



 بدی  حال  این  از   هم  تو  اینجوری.  بشه  آشنا   باهاش  آیناز  بذار  اته،  خونه

 . کنی می پیدا  نجات

.  شد  خیره  آغوشش  در  رفته  خواب   در  آیناز  به  و  نشست  پله   روی  کیاراد

  هم   باز  فهمید  وقتی.  کرد  می  سکسکه  یکبار  لحظه  چند  هر  هم،  خواب   در

 قدر  آن  و  بود  چسبیده  او   به  بماند،  آنجا  و  برود  کمند  ی  خانه  است  قرار

 . برد خوابش تا کرد گریه

 .میاد  هم  قضیه  ته  و  سر  هفته  یک  گفتم.  بکشه  طول  انقدر  کردم  نمی  فکر -

 بغض  شه  می  بیدار  که  صبح  هر  آیناز.  شده  هفته  دو  به  نزدیک  که  فعال -

 و   نصفه  خودتم  بگیری؟  ازش  پدرشم  خوای   می  نداره،  مادر  اون.  کنه  می

 امشب  حداقل.  مونه  نمی  باقی  اش  کودکانه  روح  از  هیچی  باشه  داشته  نیمه

 . بمون پیشش اینجا یا خودت،  پیش ببرش

 راحت   تا  کرد   خم  سر  . نشست   کنارش  هم   خودش.  شد  پر  کمند  های  چشم 

 . ببیند را  صورتش تر

 ! خدا  خاطر به! کیا داره  نیاز بهت بچه این -



  دانست  نمی  .پذیرفت  می  را  ها  حرف  این تمام عقلش.  ماند  ساکت   کیاراد

  دردانه   آن  از  بیش  توانست  نمی.  بماند  اش  خانه  در  دلربا  است  قرار  کی  تا

 . بگذارد تنها  را  اش

 عکس   اون  بهش؟  بگم  چی  ات  خونه  تو  کیه  زن  این  بگه  خونه  ببرمش  اگه -

 سفر   از   مامانت  بگم  بگم؟  چی  اونوقت  چی؟  بشناستش.  دیده   رو   دلربا

 ره؟ می دوباره ولی برگشته

 . کرد نوازش  را  اش شانه کمند

! داده؟  نشون  بهم  و  عکس  اون  بار  چند  دونی  می.  شناستش  می  نکن  شک -

  داره   دوست  گفت.  تره  خوشگل  مهد  های  بچه  مامان  از  مامانم  گفت  بهم

 فقط   تو.  کنه  حل  رو  باقیش  زمان  بذار .  بگی  چیزی  نیست  قرار.  کنه  بغلش

 . کنم  می  خواهش .  بشه  روبرو  دلربا  با  بذار .  ببینه  و  مادرش  آیناز  بده  اجازه

*** 

 تخت   روی  و   کرد  ای  دره  دهان.  شد   بیدار  ای  کودکانه  های  خنده  شنیدن  از

 چه  به  متعلق  خنده  آن  آنکه  فکر  از  لحظه  یک  شد،  که  هوشیارتر .  نشست

 تخت   از  تعجیل  به  باشد؟  آیناز  بود  ممکن  . ریخت  فرو  قلبش  ست  کسی



  شد   باعث  و  پیچید  پاهایش  به  بود  سرش  روی  که  ای  مالفه  که  شد  بلند

 .کند باز پاهایش دور  از را  آن کرد سعی. بخورد سکندری

 به گرم  حس یک . گرفت  قلب تپش. شنید می هنوز اما بود، ریز ها خنده

 ! ابریشم کرم  یک شدن پروانه به شبیه حسی. شد  سرازیر وجودش

 نزدیک؟  از ببیند؟ را  او  توانست می حاال سال چهار تقریبا  از بعد

 چه  باید   بار  اولین  برای.  شد  اش  دوباره  برداشتن  قدم  از  مانع  عجیبی  احساس

 چه  بوده  کجا  حال  به  تا  پرسید  می  او  اگر  داد؟  می  نشان  العملی  عکس

 داشت؟ برایش جوابی

  شلوار   با  بود  تنش  که  قرمزی  تیشرت  به.  کشید  دست  لباسش  به  اراده  بی

 گیج، و  پیچاند هم به دست .داشت را  خواب لباس حکم  بیشتر که آزادی

 می   چه  بود؟   گذاشته  کجا  را  هایش  لباس  ساک.  چرخید  خودش  دور

  غریبی  احساس  دخترش  نه  و  شود  عصبی  کیاراد  نه  که  بار  اولین  برای  پوشید

 کند؟



  عنوان   به  را   خودش  داشت  اجازه   اصال.  کشید  بیرون  تخت  زیر  از  را   ساک

. کرد  می  معرفی  دیگری  عنوان  با  را   او  کیاراد  شاید  کند؟  معرفی  مادرش

 . کشید  بیرون جین  شلوار با همراه رنگی ای  قهوه بلوز

  را   خودش  تصمیم.  کشید  عمیقی  نفس  کرد،  عوض  که  را   هایش  لباس

!  فکرش درون ندانستگی همان به سپرد  می را  اش باقی و رفت می. گرفت

 خود .  شد  پذیرایی  به  متمایل   راهروی  وارد  و  کشید  پایین  را  در  ی  دستگیره

 پذیرایی   سر  تا  سر  نگاهش.  کشید  می  نفس  معمول  حد  از  بلندتر  خود  به

 گشت

  که  ای  موفرفری  ی  بچه  دختر.  شد  قفل  آشپزخانه   ورودی  روی  انجام  سر  و

 . خندید می پیروزمندانه ولی باخت، می بار هر پدرش  با بازی در

 چقدر   دختر.  شد  حبس  اش  سینه  در  نفس.  گرفت  دهانش  جلوی  را   دستش

 . آمد می او به چقدر  بودن پدر. آمد می کیاراد به

  تسخیر   را   قلبش  ناپذیر،  انکار  حسرتی  با  همراه  وصفی،  غیرقابل  شیرینی

 ! انتها بی باغی  در ای پرنده اسارت همچون کرد؛



  گرفته   نم  های  خاکستری  گیر  بالخره  کیاراد   نگاه  هایشان،  خندیدن  میان

 . گذاشت هم روی چشم  و گذاشت پایین را   آیناز. شد اش

 با   باید  زود  یا  دیر  بچه  این  که  کرد  مجابش.  بود  زده  حرف  او  با  کلی  کمند

 . دید مناسب را  شدن روبرو این هم آیناز مشاور شود، روبرو مادرش

 مشخص  دلربا  ی  مانده  واج  و  هاج  ی  چهره  از.  بود  خودش  با  بعد  به  اینجا  از

 . شده مشوش که بود

. کرد  می  نگاه  را  دلربا  زل  زل  و   بود  چسبیده  را   بازویش.  کرد   آیناز  به  رو

  . فهمید  نمی  را   بودند  هم  ی  خیره  مانده  جا  بر  دویشان  هر  چرا   حاال  اینکه

 . بود کرده گیجشان یکباره  مالقات این حتما

 ! دخترم برگشته سفر از مامان -

  هایش   ضجه   تا  فشرد  دهانش  روی  تر  قایم  را   دستش  و  افتاد  گریه  به   دلربا

 گرفت  آتش  و  ! تصویر  این  نبود  پذیر  باور  برایش  شاید.  کند  سرکوب   را 

 . انداخت چنگ پدرش شلوار به که آیناز های دست از

 . کشید عقب غریب، ی مادرانه این حیران عقلش، و  زد بال بال دلش



  شد   باز   دستش  رسید،  که  مقابلش!  دلهره  با   شک،  با  آهسته،.  رفت  طرفش  به

 هر   شکست  ظریف،  حجم  آن  از   شد  پر  آغوشش  که  ای  لحظه   از  درست  و

 بی دلتنگی با و کرد ول را  صدادارش ی گریه! درونش ی مادرانه بند چه

  از.  بود  گذشته  چه   از  فهمید  می  تازه.  فشرد  آغوشش   در  را  او  ای  سابقه

  میان  در  حاال  هایش،  قصه  قناری  .بود  خودش  جان  از  اش  ریشه  که  نهالی

 . کشید می  نفس  او بازوهای

 قناری  ای "

 زندگانی دلیل ای

 پاشید امید سرتاسرش  همه دنیا ماندی، تو وقتی

 زد  پر پروانه سرم  دور سحر تا شب ماندی، تو وقتی

 خندید لحظه هر شبم و روز ماندی، تو وقتی

 قناری  ای

 سپید  فراسوی ای

 من احوال فرح پرستوی ای

 :زد لب خنده با ام لحظه هر  چرخید، تقدیر ماندی، تو وقتی



 "! دست از رفته آن آمد، آمد

 . کشید  را  آیناز دست احتیاط   با کیاراد که گذشت چقدر دانست نمی

 ! رو بچه ترسونی می داری -

 که   هم  صورتش  رج  به  رج  قربان.  کشید  دست  صورتش  به   و  شد  جدا   او  از

  را  خودش.  کرد  می  غریبی  احساس   انگار  آیناز  . بود  کم   باز   رفت،  می

 . شد قایم پدرش بلند پاهای پشت و کشید عقب

 کنارش  در  چشمه  که  ای  تشنه  همچون  و   ماند  زده   زانو  همانطور  دلربا  و

 . ماند اش خیره ندارد نوشیدن توانایی و است

 شنید،   که  چیزی  از  تنش  تمام .  داد  می  تکان  تند  تند  را   پاهایش  عصبی

 . بود شده منقبض

  دانست   می  اگر  .بود  داشته  نگه   دهانش  مقابل  و  کرده  مشت  را   هایش  دست

.  بیاورد   خود  خانه  به  را   او  شد  نمی  راضی  دیگر  سال  هزار  شود  می  اینطور

 . بود گرفته رنگ قرمز های رگ هایش چشم سفیدی

 . گذاشت راستش پای روی دست کردنش، آرام قصد به صابر

 . رفته ایران  از کردم فکر. پیشت برگشته دونستم نمی کیا جان -



 نگفته  من  به  چرا   المذهب  آن"بگوید،  که  نخورد  تکان  اش  شده  سفت  فک

  گرفته   اش،  شده  قفل  های  آرواره  میان  از  ". باشد  کنارش  نبرم  را   دخترم  که

 : پرسید

 مطمئنی؟ زدی که حرفی  به چقدر -

  حالتی  همان در و گذاشت زانو روی را  هایش آرنج پشیمان، و نادم صابر،

 . برد فرو هم در را هایش انگشت  بود، شده خم جلو به رو که

  رو   سامیار.  بودم  رفته  سامیار   با.  بودمش  دیده  تبریز  برم  اینکه  از  قبل  من -

  وقتی .  داشتن  آمدی  و  رفت  یک  دلربا  خانواده   با  اش  خانواده!  یادته؟  که

 کرده پیدا  اعتیاد دلربا فهمید

  شده   طور   هر  داشت  قصد  قبلش.  شد  بحثشون  هم  با  که  شد  عصبی  انقدر 

 که   فهمید  وقتی  ولی.  بده  زندگیش  به  سامونی  و  سر  یک  که  کنه  کمکش

 . نکرد تالشی  دیگه گذاشته پا لجنی چه تو

  می   خشمگین  زیادی  حد  تا  وقت  هر.  افتاد  گز  گز  به  کیاراد  های  شانه  پشت

 . داد می دست او به  حالت این شد

 کنه؟  کمک دلربا به خواست  می چرا  -



 ورشکستگی  مرز  در  خودش   پدر  وقتی .  کرد  می  دین  احساس  دلربا  پدر  به -

 . بود دلربا پدر  داد پول و کرد اعتماد بهشون که کسی تنها بود،

  را  آمد  سرش  به  که  حرفی  نتوانست.  زد  ضربه  هایش  لب به  تندی،  نیشخند

 . نگوید

 بکشدش  منجالب  از  کنه  کمکش  که  نکرد  اعتماد  دلربا  به  ولی  خودش -

 رسیدی؟  نتیجه این  به کجا از تو نگفتی خب،! بیرون

  به .  انداخت  نظر  اش  فشرده  هم  به  های  لب  به  چشم،  ی  گوشه  از  صابر

.  نداشت  برایش  پاسخی نکند،   توجه  که  نه  نکرد؛ توجه  حرفش  اول  قسمت

 . داد پاسخ کالمش دوم بخش به عوض در

  به  مبتال بیتا فهمید اتفاقی خیلی. بوده گی می که بیتایی این با مدت یک -

 صمیمیتش  قبال  چون  هم  بیتا  .بود  دیده  توش  که  عالئمی  به  توجه  با  ایدزه، 

  از تزریق برای اینکه مثل. مبتالست هم دلربا که گفت بود دیده دلربا با رو

 . کرده استفاده مشترک سرنگ

 خیالش  به  و  داد  تکیه  شرکت  رنگ  کرم  ی  کاناپه  به  فراوان  تاسف  با  کیاراد

 احساس   شده،  خسته  اینکه  احساس.  کند  می  پیری  احساس  چقدر  آمد،



  را،   بودن  کوه  تنه  یک  را،  تنهایی  از  حجم  این  کشد  نمی  کشد،  نمی  اینکه

 روی بر  طرفی  از  دم  هر  که   را   مشکالتی  و  مسائل  کشیدن دوش  به  تنه  یک

 . شد می آوار سرش

  خبر   شعفی،  پر  لبخند  با   و  کشید  گند  به  را  صبحش  اول  که  سنا  طرف  یک

  تازه   صابر  دیگر  طرف  بروند؛   شیراز  به  باید  هم  با  را   جدید  ی  پروژه  که  داد

  چند   از   بعد  حاال  و  بود  هایش   لحظه   عیاردار  دوست  که  ای  رسیده  راه   از

 خوشش  خبرهای میان و بماند تهران  بود برگشته بود، تبریز در که سالی

 مغزش  رگ  به  رگ  به  ضرب   یک  را  داغ  سرب  و  نشاند   ناخوشایند  خبر  یک

 لبریز  و  کرد  رد  را   صبرش  جوش  ی  نقطه  که  گفت  حقیقتی  از  کرد؛  خالی

 ! جادارش همیشه ی پیمانه شد

 نفهمیده  بود؟  نفهمیده  مدت  همه  این  چرا .  پیچید  اش  سینه  در  فرجامی  بی  آه

  او   به  هیچکدام   چرا   روانپزشکش،   ها،  آزمایش  دکترها،.  مبتالست  بود

 بودند؟ نزده حرفی

  شاید  اصال  ...ولی  حاال  کنم،  خوشحالت   بودم  اومده.  زدم  گند  بدجور -

 . کرد اطمینان زیاد نباید قماش  این حرف به باشه، گفته دروغ بیتا



  ترحم   قابل.  زد  انعطافی  بی  خند  کج  اش  دلداری  به.  برخاست  جا  از  کیاراد

 کرد؟  می ترحم او به شفیقش رفیق  که بود شده

  که   چیزی  از  بترسم   شب  تا  صبح  و  کنم  پیشه   بینی  خوش  نیست  الزم -

 . شن روبرو هم با گذاشتم من! گیره ام بچه پای. بیاد سرم ممکنه

  پشتش   "دی؟  می  چی  رو   ات  بچه  جواب".کشید  فریاد  او   سر  بر  عقلش

  تقصیر ".  داد  تحویل  معنادار   پوزخند  یک  خودش  به  خودش   و  لرزید

 زدن  سوسو  واسه  لرزیدی  لرزیدی،  لعنتی  توی.  لرزید  دلت  پای.  بود  خودت

 سوخت  دلت  عوضی  توی.  گرفت  می  اشک  رنگ  که  هاش  خاکستری

 ". نبود مادر هیچوقت که مادری برای

 کشید  می  خط  اعصابش  روی  بیش  از  بیش  کوفت  می  سرش  بر  که  حقیقتی

. 

 هم  به  را   در  اینکه  ی  انگیزه.  شد   وارد  و  چرخاند  در  قفل  در  را   خانه  کلید

 به   ذهنش  پستوی  در  را   خواسته  این  آیناز  وجود  با  منتهی  داشت،  بکوبد

 . بست را  آن صدا  بی عوض،  در و سپرد خاک



  ندید   را   هیچکدامشان  .زد  رج  سرعت  به  را   خانه  جای  جای  هایش،  مردمک

  بود   آمده  دیر  قدری  آن  حال  هر  به  .داد  می  بودنشان  خواب  از  نشان  این  و

 . کنند مقاومت خواب مقابل در  نتوانند ها آن که

  مبادا. کرد تند اش دردانه اتاق طرف به را  پاهایش زمانی، هر از تر پریشان

 هم  با  لحظه  یک  حتی  نبود  حاضر  دیگر  حاال.  باشد   خوابیده  جا  آن  دلربا

 . راند می خانه این  از  را  دلربا باید  زودتر چه هر.  بگذارد تنهایشان

 سادگی.  نبودند   شدنی  ریشه  و  تیشه  بود،  نکرده  اشتباه.  بود  دخترش  سم  او

 ! دلربا دلتنگی های اشک   دلسوز و شد کمند های حرف خام که کرد

  با   را   هایش  چشم   که  زیبارویش  ی  فرشته  دیدن  از.  کرد  باز  را   اتاق  در

 آغوش  در  را  رنگش خاکستری خرگوش همیشه، طبق و  بود  بسته آرامش

 جایی   انتهایی  قسمت  در  درست  آورد،  فشار  قلبش  به  عظیم  غمی  داشت،

 . شد می پمپاژ خون که

.  زد   زانو  تختش  پایین  و   رفت  سمتش  به  گرفته  جان  چندان  نه   های  قدم   با

  اینکه  از  نزد  لبخند  او  و  بود  مانده  باز  نیمه  همیشه  مانند  کوچکش  های  لب

 . رفته مادرش به عادتش این



 دست  حس  .کرد  نوازش  را   لطیفش  صورت  اش،  سبابه  انگشت  پشت  با

 !آمیز  اغراق  اندازه  همین  داد،  دست  او  به  رز  های   گلبرگ  روی  به  کشیدن

  خوابیده   ی  کرده  عزیز  همین  به  وصل   بود،  دخترش  به  وصل  اش   زندگی

 . کرد می متاثر را  عالم  یک معصومیتش که تخت در

 دخترک".خندید  غمگین  و   رفت  اش  خورده   فر  طالیی  موهای  به  دستش

  او   از  نابی  ی  چهره  چه  و.  بود  برده  ارث  به  کمند  از  را   فرهایش  شیرین،

 ". منطق بی شباهت این بود ساخته

 های  سوال  به  کی  از  بود؟   نشده  هایش  خنده  همبازی  و  بود   ننشسته  کی  از

 کی  از   بود؟   نشده  آن  به   پاسخ  درگیر  و  بود  نسپرده  گوش  تهش   و  سر  بی

 نبود؟  داشت انتظار که  ای نمونه پدر آن

 دست! شاید بود کرده حس را  حضورش. شد باز ای ثانیه آیناز های چشم

 ی  زمزمه  برای  رفت  او  دل  و   شد  اش  مردانه   دست  بند  کوچکش  های

 ! عسلش قند آلود خواب

 ! بابایی دارم دوست -



 را   پدرش  جواب  که  بود  شده  بیدار  انگار.  بست  چشم  دوباره  آن  از  پس  و

 است   نمونه  او بگوید  که   دارد؛  دوست  را  او  حالتی  هر  در بگوید  که  بدهد؛

 دهد؟ قلب قوت او به  اینطور توانست می چیزی چه و! برایش

 های  گام  اینبار  .شود  صبح  که  نیاورد  طاقت  و   زد  اش  پیشانی  به   ای  بوسه

 .گرفت  پیش  داشت  سکونت  آن  در  دلربا  که   را   خودش  اتاق  مسیر  بلندش،

  تصور   دروغگو  دغلباز  یک  را  او   که  حاال  حداقل  نبود،  مهم  برایش.  نزد  در

 که بود موبایلش با کردن چت مشغول و  نبود  خواب دلربا اتفاقا . کرد می

 . بپرد جا  از  شد باعث اش مقدمه بی ورود

 . نشدم خونه  به اومدنت متوجه خوبی؟ سالم،-

 ! مطلب اصل روی رفت صاف اضافه، ی حاشیه بی

 مریضی؟  نگفتی چرا  -

  پیشانی  هدفی  بی  و  گنگ  لبخند  با  چون  نشد؛  منظورش  متوجه  انگار   دلربا

 . خورد چین اش

 گی؟  می چی. نیستم مریض  من -

 . بود رسیده پایان به  اعال حد تا اش صبوری



  بگو   و  کن  باز  رو  دهنت  پس.  ندارم   رو  هات   چیدن  کبری  صغری  حوصله -

 ! مریضی؟ نگفتی چرا  که

 نشست  نفرت  به  هایش  چشم.  زد  زل  هایش  تیله  درون  و  کرد   خم  را   سرش

 . شد بیشتر هایش دست فشار و

 نفعته؟  به بودن روراست که نکردی فرو هنوز پوکت ی کله اون به -

  اون  به  منظورت  اگه.  زنی  می  حرف  داری  چی  به  راجع  دونم  نمی  من -

 که  اینبار  تونی  می.  درمانم  تحت  هم  حاال.  کردم  ترکش  که  کذاییه  اعتیاد

 ترک  که  رو  کسی  اونجا.  بپرسی  خواستی  که  کی  هر  از  بیای   ای  ان  رم  می

 . دن نمی راه باشه نکرده

 هایش   دندان  احتماال  که  داد  عبور  سرش  از  را   فکر  این  کیاراد  قروچه  دندان

 ! برداشته ترک

 کاری   مخفی  هم  رو  اونجا  یا  میدن؟  راه  چی؟  باشه  داشته  ایدز  که  یکی -

 شی؟  وارد تونستی کردی

.  داد  تکان  سر  نامفهوم.  برداشت  تالش  از  دست  شده  مات  ای،  ثانیه  دلربا،

 " گی؟  می چی".زد لب ناباور هایش لب



 زیر   کشیده   چندین  اگر  شاید!  سوظن  از  پر  و  تیره.  بود  تیره  کیاراد  نگاه

 اش  حواله  را   نگاه  این  که  کرد  نمی  اذیتش  قدر  آن  نواخت  می  دلربا  گوش

 . شد می بسته و باز عصبانیت فرط  از اش بینی های پره. کرد

  اصرار  بازم  و  داشتی  ایدز   عوضی  توی.  گم  می  چی  دونی  می  خوب -

 اون   تو  هست؟  توت  مادری   مهر  مادری؟  اصال  تو  ببینی؟  رو  ام  بچه  کردی

 داره؟  وجود  احساس نام به چیزی  سنگیت دل

  به   نفی  ی  نشانه   به  را  سرش  و   داد  قورت  دهان  آب.  بود  کرده  هنگ  دلربا

 . داد تکان راست و چپ

 فکر این  دونم نمی حتی. گی می چی دونم نمی اصال. نیستم مریض من -

 . کرده خطور  ذهنت به کجا از

 دونی؟ نمی تو -

  مردمک   درون  را   کینه  از  حجم  این  تحمل.  شد  پر  لبالب  دلربا  چشم  ی  کاسه

 . نداشت او های

 عزیزم  جون  به  داری،  قبولش  تو  که  کی  هر  جون  به  خودم،  جون  به!  نه -

... 



 . انداخت فاصله آمیزی تحقیر لحن با حرفش، میان کیاراد

 . ست  شده ثابت بهم قلم یک این الاقل. نیست عزیز هیچکس تو واسه -

 و  کرد  آب  گلویش  در  را   بغضش.  بریزد  فرو  اشکش  قطره  نداد  اجازه  دلربا

 تر   محکم  هربار  را   چوبش  که  اشتباهی  سالمتی   به  نوشیدش  زهر  از  تر  تلخ

 . خورد می قبل بار از

 که  چی  هر  به  قرآن  به  خدا   به  داری؟  اعتقاد  اون  به  چی؟  قرآن  به.  باشه -

 . ندارم  ایدز من. نیستم  مریض من. گی می چی دونم نمی پرستی می

 !  سرش توی فکر از کرد یخ لحظه یک کیاراد و

 دوستش  صادقانه   که  بود   کسی  تنها  اون!  بخور  قسم  بزرگت  بابا  روح  به -

 . داشتی

. داشتم  دوست  صادقانه  هم  را   تو  من  بکشد،  فریاد  خواست  می  دلش  دلربا

  لرزانش  های خاکستری  با و کرد خفه اش سینه در را  فریاد این عوض، در

 : گفت

 . گی می چی دونم نمی قسم شکری بابا روح به -

 . شد خارج  وار پچ پچ مایوس، های نفس با کیاراد  دهان از کلمات



 کردی؟   استفاده مشترک سرنگ بیتا با تو -

 . کرد فکر ربطش بی  سوال این به دلربا

 ... بازخوا  ازم اینم واسه خوای می البد چی؟ که...آره -

 سرد  عرق  اش  شقیقه  پس  در.نیامد  باال  و  کرد  گیر  حلقش  در  کالمش  باقی

 ... یعنی این .شد منجمد  هایش رگ درون خون، و نشست

 . شد بسته و باز  دار مکث مبهوتش، های پلک

 دونی؟ می چی تو -

 آن  از  حسی  هیچ  حاال.  درخشید  نمی  خشم  از  دیگر   کیاراد  های  ای  قهوه

 که  دودی  بود  مانده  و  بود  ریخته  آتش  روی  آبی  گویی.  شد   نمی  خوانده

 . بود فراگرفته را  جا همه

 . نداره حقیقت احتماال. بدی آزمایش باید -

 یک زحمت، به حرفش. نداشت اطمینان  بود زده که حرفی به هم خودش

 روی  و  شد  شل  دلربا  زانوهای   . باشد  کننده   دلگرم  توانست  می  درصد

  بود؟   کرده   ایدز  به  مبتال  را   او  بیتا.  شد  خالی  قلبش  پای  زیر.  نشست  تخت

 ... گهگاهش شدن دماغ خون آن پس



 ! اشتباهش های چوب خالص تیر. شد  خارج دهانش از سردی نفس

*** 

  کیاراد،   توسط   آیناز  کردن  متقاعد  به  اتاق،  رنگ  کاربنی  ی  پرده  به  خیره

 . سپرد گوش اتاق در پشت در

 نمیاد؟ مامان چرا  -

 برود  که  داشت  را   این  توانایی  کاش.  زد  آیناز  پرسش  به  نوری  بی  پوزخند

 تلخ،  شاید   این  و.  برود  شاید  ات  آمده  مادر   که  بگوید  برایش  و  بیرون

 . بود محتمل عجیب جنسش

 عمه  یادته  بود؟  زده  جوش  تنش  تموم  و   بود  شده  مریض  آیدین  یادته -

  یادته  شی؟  می  اونجوری  هم  تو  چون  بشی  نزدیکش  نباید  گفت  کمند

 هم   مامان   حاال  کردین؟  بازی  هم  با  همیشه  از  بیشتر  و  شد   خوب  بعدش

  شما .  بیاد   باهات  خواستی  جا  هر   تونه  می  شد  خوب  وقتی.  شده  اونجوری

 ! دنبالت میاد کمند عمه بعدشم شهربازی، ری می ساراجون  با امروز



! آیناز  کردن  سر  به  دست  برای  کیاراد  بزرگ   دروغ  این  به  خندید  دلربا  و

 هر  که  دردناک  واگیردار  مرض  یک  داشت؟  نداشت،  پایان  که  بیماری  این

 . کرد می رفتار آن با ها جذامی به شبیه فهمید می کس

 پیشم؟  میای چی؟ تو -

  می  هم  کاری  هر  او .  شود  مورش  مور  شد   باعث  قلبش  در  ناآشنا  درد  یک

  دخترش  طرف  از  شدن  داشته  دوست  در  بیشتری   سهم  کیاراد  باز  کرد،

  چنگ   اش  سینه  بر  کرکس  همچون  افسوس،   تنها .  نیامد  آهش.  داشت

 کرد،  اش  راهی   که  داد  را   دخترک  جواب  چه  کیاراد  نفهمید.  انداخت 

  جهنمی  نگهبانی  همانند  کیاراد،  و  شد  باز  اتاق  در  که  آمد  خودش  به  زمانی

 . شد ظاهر آن ی دهانه در

 . رفته آیناز! آزمایشگاه بریم بلندشو -

  چیزی  نزارش  و  پریده  رنگ  صورت  که  بود  شده  چیره  او  بر   آنچنان  ناامیدی

 . طلبید نمی ترحم جز

 ببینه؟  و من تونه  نمی دیگه نگفتی بهش چرا  -

 .رفت  باال  لرزانش  صدای  که  برود  خواست  و  برگرداند   رو  حرف  بی  کیاراد



 بگیری؟ ایدز  ازم  ترسی می داره؟ واگیر زدنم حرف  چیه؟ هان؟ -

 . زد نیشخند خوابید می رویش که تختی به  و برخاست جا از

 سوزونیش؟ می یا خوابی، می تخت این رو رفتم که من -

 ! اتاق دادن نشان برای شد بلند دستش

 ... خونه این چی؟ و اتاق این -

 . کشید جیغ تقریبا و کرد نگاه هایش دست به

 . نباشه من  از ردی که بسوزونی  باید رو ش همه! هات دست -

 بود   آنی  از   تر  آزرده  روحش.  نداشت  مالیمت  از  اثری  هیچ  کیاراد  آوای

 . کند کنترل را   زبانش  بتواند که

 که   سوزوندم  رو  چیز  همه  من  زدی  رو  بچه   اون  و  من  قید  که  وقتی  همون -

 . نباشه ازت ردی

 . شد دار خش  دلربا صدای

 . مونه می مار نیش عین زبونت -

 . کرد زهرگونی ی خنده تک



  حاال !  بیرون  کشیدی  گنداب   از   و  من  تو  آخه.  داری  حق  داریا،  حقم  البته -

 االن   این.  سازه  می  قصه  مردونگیت  از  بشنوه  و  مون  قصه  کی  هر  دیگه

 نه؟ آره برات، افتخاره

 درک  کنی،  درک  که  نیستی  شرایطی  تو  االن.  نیستم  اشتباهاتت  مقصر  من -

 . نگردیم مقصر دنبال و باشیم ساکت  بیا پس. کنم می

 کشیده  زنجیر  به  را   تنش  ی  یاخته  یاخته  یاس،.  نبود  اش  حالی   هیچ  دلربا

  مرهم   اش  پاره  پار  دل  به  بتواند  که  مقصری  بود،  مقصر  دنبال  اتفاقا  او.  بود

 . بپاشد

 چرا   مردی،  شه  می  ادعات  انقدر  که  تو.  نیستی  مقصر  تو  پس  آهان، -

  تو   بشینم  که  گوشم  تو   نزدی  چرا   نگرفتی؟  و  جلوم  رفتم  می  که  اونوقتی

 ... چرا  نکنم؟ زیادی غلط و خونه

 هایی  راه چه به داشت یاد به خوب چون آورد جوش. آورد جوش کیاراد

 کف .  بود   فایده  بی  نزند  فریاد  آنکه  برای  تالشش.  بماند  او  تا  زد  دست

 . کوبید در به را  دستش

 ! نبودی؟ مستقیم صراطی به که تویی گوش تو گوشت؟ تو زدم می -



 . شد ریز هایش چشم و  انداخت باال سر

  اون   کردی؟   فراموش  زدم   می  و  خودم  که  شبی  اون  نکردم؟  کاری  من -

 باال  خیطی  و  ری  می  یا  کنم  امضا  رو  نامه  طالق  یا  کردی  تهدیدم  که  شبی

  کار  ولی.  بودم  تعصبی  چقدر  دونستی  می.  گم  می  و  شب  همون  میاری،

 بود،   حقت  نیست،  ای  گله.  زد  آتیشم   که  زدی  حرفی  کردی،  رو  خودت

 ! خب؟ چه من به. بود  زندگیت

 . رفت باال رفته رفته صدایش، دیگر بار

  خواستی   لعنتی؟  مواد  اون  سراغ  رفتی  چرا   بعدش  چی؟  بعدش  ولی -

  ی   شکسته  های  پل  یا  رو؟  ات  بچه  منو؟  ها؟  بره  یادت  و  کی   بشی  سرگرم

  رو؟ سرت پشت

 . خوابید فرو نوایش.  کرد تمام  او و چکید دلربا چشم از درشتی ی قطره

 برمت   می  شو  آماده.  داره  شکستگی  دل   نگردیم،  مقصر  پی  گفتم -

 ! آزمایشگاه



 پشت  تا  برداشت  تر  آرام  را   هایش  قدم  عمد  از  و  زد  بیرون  آزمایشگاه  از

  شد؛   ارزش  بی   سیاه  پول  یک  به  و  بود  شده  دود  چیز  همه.  بیفتد  کیاراد  سر

 ... آیناز برای هایش مادرانه کیاراد، عشق ماندن، پاک برای تالشش

 ! آیناز آیناز آیناز شد، تکرار سرش در و داد قورت دهان آب

  خجالت   او  باشد  مشخص  ای  مسئله   آنکه  از  قبل.  کشید  تر  پیش  را   شالش

 . کند احاطه  را  او  بود قرار که  هایی نگاه ی زده  خجالت . بود زده

 مریض   نداشت   باور   باشد،   راست  مانند  صاعقه  خبر  این  که   نداشت  باور

  را   خبر  این   دلش   در  ای  تیره  یقین  بود،  شده   باورش  حال  عین  در  باشد؛ 

 گریبانگیرش   شوم  بیماری  یک  حاال  که  کرد  می  تصدیق  کرد،  می  تصدیق

 . شده

 حرکت   به  را   ماشین  کیاراد .  نشست  ماشین  درون  و   خورد  فرو  را  بغضش

 فکر  کردند  می  عبور  کنارشان  از   که  هایی  ماشین  به  خیره  او  و  درآورد

 اویی  چرا   او؟  چرا   آدم،  همه  این  شهر،  همه  این  کشور،  همه  این  بین  کرد،

 . بود سرش توی ی بچگانه افکار گناهش تنها که



 قلبش  و  ".نابودی  به  محکومی  تو"کشید،  هوار  وجودش  در  چیزی  یک

 روزگی،  ده  تو  ات  بچه  از  گذشتن  خاطر  به  وفاییت،  بی  خاطر  به"داد،  ادامه

 ". بپذیریش نخواستی هیچوقت و کردی که هایی گناه همه خاطر به

 مشخص   هنوز  هیچی.  برسونی  قتل  به  رو  خودت  اعدام  از  قبل  نیست  الزم -

 . باشه گفته  دروغ بیتا ممکنه دادی، آزمایش تازه تو. نیست

 هایش   لب  روی  کیاراد  دلگرمی  از  تلخی  لبخند  و  رفت  فرو  خود  در  ناشیانه

 . کرد ریشه

  باشه   دروغ  تونست  می  وقتی  بیتا  حرف.  نزن   گول  رو  هیچکدوممون  و  بیا -

 ! تزریق برای بود داده سرنگ بهم  اون. باشه  نبوده کار در سرنگی که

  همچین   یک  یا   بهت  داد   گرفت  دیگه  یکی   از .  نبود  خودش  مال  شاید -

 ... چیزی 

  کیاراد.  شد  جاده  محو  ماشین،  ی  شیشه  از  دیگر  بار  و  برگرداند  او  از  رو

 زندگی  مشکالت  تمام  زیرساخت  که  اویی  برای  بود؟  سوخته  او  برای  دلش

 بود؟  اش



 هایش  بودن  احمق  حاال.  بود  کرده  نفوذ  استخوانش  تا  بدبختی  احساس

 ثانیه،  هر  و  رفت  می  رژه.  رفت  می  رژه   هایش  چشم  مقابل  تر  واضح

 . برد می زوال  به را  روحش قبل ی ثانیه از تر وحشتناک

 ! قبلی خونه همون تو رم می  من -

 ... خطرنا اونجا -

  به .  خندید   کنایه  با.  کند  کامل   را   کالمش  کیاراد  نداد  اجازه  حتی  دلربا

 ! گویی زد می  کنایه خودش

  سیاهی  از  باالتر  که  سیاهیم  خط  ته  که  منی  برای.  داره  اهمیتی  چه  دیگه -

 هست؟ نیست، رنگی

 . کرد اضافه جدی و شد محو صورتش  از خنده

  اگه .  کنه  می  خورد  و  استخونام   داره  هات  حمایت!  اونجا  برم  خوام  می -

 ! اونجا ببر و من داری وجدان عذاب  یا دین احساس هم ذره یک

  ترجیح   او  که  کرد  می  درک .  کرد  روحش  بی   صورت  به  نظری  نیم  کیاراد

 اجاره   برایش  که  سویتی  سمت  به  و  چرخاند  را   فرمان.  باشد   تنها  داد  می

 ...آمد می که جواب. راند بود کرده



  می   آزمایش  که  کسی  به  آزمایشگاه  در  دلربا.  دهد  ادامه  ذهنش  توی  ترسید

 صفر   به  را   امید درصد  یک این  و بود گفته را  بینی خونریزی عالئم گرفت

 . کرد می نزدیک

 . داد می آزار را  او غریبی  طرز به سکوتش و  بود شده  مظلوم صورتش

  باید   شاید.  شد  ور  حمله  او  به  بودن  مقصر  حس  و  زد  زل  روبرویش  جاده  به

 شناسنامه  در  بخورد  طالق  مهر  داد  نمی  اجازه  و  ایستاد  می  مقابلش  تر  سفت

  نیاز   داشت،   نیاز  رفتن  این  به  دلربا  که  دانست  می  هم  خودش  ولی!  اش

 ... و برود داشت

 که  برود  خواستی  می".کوبید   رویش  تو   را   واقعیت  پوزخندزنان  عقلش

 و   ".ندارد   وجود  او  برای  تو  از  تر  مهربان  تو،   از   تر  عاشق  تو،  از  بهتر  بفهمد

 نگه   پنهان  را   خودش  ترسناکی  حسی  بی  در.  کشید  عقب  حال   پژمرده  قلبش

 گذاشتم".  رسید  نمی  نظر   به  صادق  چندان  صدایش  بی  ی  زمزمه.  بود   داشته

 دوست   دلربای  از  اثری  هیچ  او   چون  خواستم،  نمی  را  او  دیگر  چون  برود

 ". بود نگذاشته باقی داشتنی



 سر  آن  روی  در،  به  داده   تکیه  همانجا،  و  کوباند  هم  به  را  خانه  در   دلربا

 . خورد

  سنگین   دل  خودش،  تنهایی   تاریک،  نیمه  حدی  تا  و  کور  و  سوت  سویت

 بغض  تا  داشت  نیاز   او  که  بود  چیزی  همان  قصه،  از  داغان  فکر  و   غصه  از

 .بریزد بیرون صدا  با  را   شده غده

  پیش   گذشته  ! اش  گریه  بلند  آوای  از  بود  کرده  وحشت  انگار  خانه  سکوت

 . شد  زنده سرش در عقدش، ی صحنه از صحنه یک و رقصید چشمش

  شد  خم.  برد  فرو  انگشتش  در   را   انگشتر  و   پاشید  رویش   به   لبخند  کیاراد "

 . زد پچ  گوشش زیر و

  شدن  زندگی  زن  برای  که  هستی  اونی  از   تر  بچه  و  زیباتر،  تر،  ظریف  تو -

 خرم،  می  جون  به  رو  ها  بهونه  ی  همه  ولی،  ها  این  تمام  با  باشی،  کامل

 "! من زندگی زندگیم به اومدی خوش

 دنیا   آخر   تا  کرد   می  فکر.  بود  کرده  شادی  احساس  لحظه  آن  چقدر

 . دارد ادامه اش خوشبختی



  برگردانده   رو  مادر  و  کرده  اخم  پدر!  را   عقد  سر  های   چهره  رفت  نمی  یادش

  آن او  و. داشت لب بر کوچک لبخند یک  جو صلح همیشه پریای را، اش

 . کند زایل را  اش خوشی تواند نمی چیز هیچ کرد می فکر لحظات

 خودش  انگاری  سهل  سر  بر.  نچرخید  کرد  می  خیال  او   که   آنطور   دنیا  اما

 . شد جدا  نخواست، را بچه  شد، باردار

  و   کند  ترک  تا  بود،  اش  خانه  هم  دزدی  و  تحقیر  و  اعتیاد  اندی  و  سال  دو

 و  سال  دو   آن  نباشد،  آن  در   گذشته  های کابوس   که  بکشد  هوایی   در  نفس

  آن   از   بعد  که  شد  رو  زمانی  اش  بدبختی  اوج!  ماه   چند  و  سال  سه  شد  اندی

 کم کم  را   اش  زندگی که  شود امیدوار رفت  تا و  دید  را   آینازش   سال  همه

 همه و  شد پرتاب سمتش به آباد ناکجا  از  زهربار تیر گیرد، می پس

 . برد اغما به  جا به جا را، آورد می لبش به لبخند ذره ذره آنچه

  سیر  نکرد  فرصت  حتی.  آورد  را   آیناز  عکس  و  زد  را   اش  گوشی  قفل

 وارش  سیل  های  اشک  . کند  نگاهش  سیر  کند،  بازی  او  با  سیر  ببوسدش،

  متنفر  او  از.  کرده  وارد  را   پریا  ی  شماره  چطور  نفهمید  او   و  آمد  نمی  بند



  خواهری   خواهرش،  تالطم  بی  همیشه   نوای  دلتنگ  بود،  دلتنگ  ولی  بود،

 . بود کرده بازی او  برای مادرش از بیشتر را  مادر نقش کودکی در که

 ... که صدایی و. خورد بوق خورد، بوق خورد، بوق

 تویی؟ من سرتق دلربای جونم، آروم -

 صدای   همین  دنبال  فهمید  تازه  او  و  شد  قاطی   مجددش  گریه  با  بزرگش  هق

! کلمات  درون  مالکیت  "من"  همین  ها،  گفتن  جانم  آرام  همین  است،  گرم

 . بود تنگ دلش چقدر

 دلربا؟ کنی؟ می گریه عزیزم؟ -

 . شکست تلخ اش، برداشته خش آوای

 ... تنهام من بیا، پری،  تنگته دلم -

 : داد ادامه ناامیدتر

 ! تنهام خیلی -

*** 

. نشست  اش  کناری  صندلی  روی  و  انداخت  اش  شانه  روی  را   مالفه  نگین

 . گذاشت او دست روی را  دستش



  می   چی  از  .نیومد  که  جوابت  دادی،  آزمایش  تازه  تو  کنی؟  بس  شه  می -

  به  تایی  دو  شینیم  می  گرفتی  رو  جوابت  دم  می  قول  بهت  من  آخه؟  ترسی

 . خندیم  می ها لحظه این

 اش  خشکیده   های  لب  روی  زبان.  ماند  شب  سیاهی  دل  به  خیره  دلربا،  نگاه

 : گفت گرفته و کشید

  اونوقتم  چی؟  کردیم  گریه  دوتاییمون  خنده  جای  و  گرفتم  رو  جوابم  اگه -

 ترسی؟  نمی من از مونه؟ می هام  دست رو همینجوری هات دست

 . خندید سفیهانه اندر عاقل نگین

  رو   هام  دست  من  نیست  سرماخوردگی  که   ایدز!  دلربا  کن  تمومش -

  این   وجود  با  که  هستن  دنیا  این  تو  آدم  همه  این.  بشم  مبتال  بهت  بچسبونم

  حتی   هاشون  بعضی.  کنن  می  زندگی  عادی  مردم  بین  اجتماع،  تو  بیماری

 دوست  تو.  بترسم  تو  از  باید  چرا   من !  ان  عادی  های  آدم  از  تر  خوشبخت

 . مونی می  منم دوست منی،

 هایش   چشم  سفیدی.  کشید  بیرون  او   دست  زیر  از  را  هایش  دست  دلربا

 . ریخت  می اشک دائم که بس داشت، خون رنگ



 . مبتالم من  که مطمئنی هم تو حتی -

 . راند عقب  به را  موهایش عصبی نگین

 تراس،   تو  اومدی  گذشته،  شب  دوازده  از  ساعت.  نذار   من  دهن  تو  حرف -

  چی؟  که   کنی  می  یابی  کلمه  هام  حرف  تو  داری  نشستی  سرد  هوای  این  تو

  برای   چرا !  من؟  آخه  بگم  بهت  چی  بگیری؟  بل  هام  حرف  میون  از   که

  رو   خودش  آینده  هفته  تا  پریا.  نیستی  بین  خوش  ذره  یک  شده  که  یکبارم

 . زده رو سکته تا چند ببینتت اینجوری که اون خب.  ایران  رسونه می

 . انداخت  او به نظری  چشمی زیر

 . پرسید  رو حالت زد زنگ امروز کیاراد -

 زده   لک  دلش  که  برنیاورد  دم  و  پیچید  تر  محکم   خودش  دور   را   مالفه  دلربا

 ولی   بود،  کنارش  در  نیمه  و  نصف  که  کیارادی  کیاراد؛  برای  دخترش،  برای

 . بود کنارش حالی هر در

 نگین؟  بدم خیلی  من -

 . کرد اضافه و نماند نگین  پاسخ منتظر



 می  خودمم  از  اگه  حتی  فهمیدم  دیر  که  بدم  مادرم،  فهمیدم  دیر  که  بدم -

  ندازم،   می  دردسر  به  رو  همه  که  بدم  بگذرم،  کیاراد  از  نداشتم  حق  گذشتم

  تا   بود  ام  اشاره  یک  منتظر  و  زد  می  پر  برام  پریا  دل  فهمیدم  تازه  که  بدم

 ... برام بده جون

 . کرد آلودی بغض ی خنده

 پریا   وایستاده،  پام  کیاراد  که  خوشبختم  خوشبختم،   خیلی  بدبختی   عین  در -

  چقدر   من  دونین   می  اینکه  با  وایستادین  تون  همه   وایستادی،  تو  وایستاده،

 . باشم انگیز نفرت تونم می

 محو   درنهایت  و  کرد  خودنمایی   سرد  هوای  در  دهانش  بخار  که  کشید  آهی

 . شد

 مرگ  نداشتم،  رو  هیچکدومتون  اگه  شاید .  باشه  بدبختیم  اوج   شایدم -

  می   شیرین  برام   باشه  ترسناک  اینکه  جای  انتظارش.  داشت  قشنگی  ی  چهره

 وقت  تو  ندارم،  هیچکسم  کردم  می  فکر  وقتی  حتی  من  چرا،  دروغ  البته.  شد

 مغزم به گیجی وقتی حتی. ترسیدم می بازم بود بد حالم خیلی که هایی

 . داد می شدن سوراخ حس



 . کرد نوازش را  پشتش نگین

 بگم؟  .کنی  می پیدا   حسی چه دونم نمی بهت، گم  می  چیزی یک -

 با  او و . کرد نگاهش منتظر و گرداند سویش به چشم دلربا

 : داد ادامه نرمی لبخند

 دلتنگ   اگه  گفت.  گفت  چی  کیاراد  کردم  می  قطع  داشتم  وقتی  دونی  می -

   . بزنم زنگ بهش برگردی خواستی وقت  هر یا شدی آیناز

 . بود آمیز طعنه دلربا لب  روی پوزخند

 روی  از  فقط  اون.  ندارم  جایی  اش  خونه  تو  دیگه  اومدی،  تو  که  حاال -

 نذاشت   هست  دردیم  یک   من  فهمید  وقتی  وگرنه.  زد  رو  حرف  اون  تعارف

 ... اگه! پرستارش پیش فرستادش صبح همون بشه،  روبرو باهام آیناز

 . گفت  اما بود، سخت گرچه حرف این گفتن. داد قورت دهان آب

 ! ام خانواده پیش  رم می ازش، ترسم می که باشه همونی جوابم اگه -

  بیزار  که  اویی  هم  آن!  چه   یعنی  دلربا  حرف  این  دانست  می  نگین  فقط  و

 ! دیگر کشوری  در زندگی از بود

*** 



 دلیل   بی  جدی،  حد  از  زیاد  کیاراد  دیدن  از.  کرد  باز  را   واحدش  در  نگین

 . شد دستپاچه

 اومده؟ پیش مشکلی  خوبین؟! سالم -

 . داره برنمی رو گوشیش چرا  اینجاست؟ دلربا -

 . داد تکان طرفین به را  سرش نفی، ی نشانه به نگین

 . بهش زدم  سر صبح خودشه، سویت تو -

 . زد معنایی بی و روح بی لبخند

  من  همین  برای  باشه،  تنها  خواد  می  گفت  بهم  صبح   آخه.  ندیده  احتماال  -

 ! باال اومدم

  را  اش  گوشی   و  سویچ   و  کشید  هایش  لب  زیر   به   را   شستش  انگشت  کیاراد

 . سراند جیبش در

 . بگیریم رو آزمایشش جواب بریم باید امروز نرفته؟ جایی  مطمئنی -

  زیر  پیچه   دل  مثل  حسی  یک.  شد  سرازیر  نگین  وجود  به  محسوسی  نگرانی

 .آمده کجا از یکباره اضطراب همه این  که ماند او و کرد خوش جا دلش

 بیام؟  منم خوایین می. ست خونه  دونم می -



 چه   سرش  در   دانست  می  خودش  فقط  و   بود  تشویش  از   پر   کیاراد  ی"نه "

  خواست  می.  بود  مهم  برایش  جواب  داشت،  دلشوره  تعارف  بی.  گذرد  می

  دخترش   مادر  او.  داشت  قرار  او  مقابل  که  شرایطی  در  حتی  باشد،  سالم  دلربا

 دخترت؟ مادر فقط پرسید، درونش از  صدایی .بود

 . رفت پایین ها  پله از آسانسور  به توجه بی کوتاهی، خداحافظی با

 کوری   و  سوت  ی  خانه.  کرد  باز  داشت  خودش   که  کلیدی  با  را   در  قفل

 . بود خفه ریز نوای یک آن در موجود نوای تنها که

  بدتر   هم   مرگ  خود  از   ترس، .  داد  تکیه  آن  به  ای  ثانیه  و  بست  صدا   بی   را   در

 البته .  بود  کرده  رام  و  نشین  گوشه  را   سرکش همیشه  دلربای  که  ترسی.  بود

 سایه  زیر  کرده،  ترک  که  خوابید  هایش  سرکشی   وقتی  از  دلربا  چرا،  دروغ

 .رفت او

 کشد   می  زجر  اندازه  چه  تا  فهمید  می.  فهمید  می  او   اما  داد،  نمی  بروز  شاید

 های   نگاه  این  از  عشق،  بی  بودن  تکفل  تحت  این  از  بودن،  سربار  این  از

  گام  اتاق   طرف  به  و  داد  بیرون  را   نفسش  ! آن  بودن  حاصل  بی  و  یکطرفه

 یکه   رویش  پیش  ی  صحنه  دیدن  از   رسید،  که  اتاق  در  ی  دهانه  به.  برداشت



 قلبش  بر  ضربت  همچون  را   حسرت  و  آرامش  و  پشیمانی  که  ای  یکه.  خورد

 با   زدن  حرف  مشغول  و  بود  کرده  پهن  سجاده  سر،  به  چادر  دلربای.  برد  فرو

 . بود خدا 

 کند   اقرار  خودش  پیش  شد  باعث  شد،  متوجهش  که  دلربا  معصوم  نگاه

 بال  کبوتر  به  شبیه  اینطور  که   را   دلربایی  دارد،  دوست  را  مظلوم  دلربای

  خورده   باران  های   مردمک  . داشت  دوست  را   بود  کمک  انتظار  در  شکسته

 . زد لب ممکن لحن ترین پناه بی با و شد اش خیره زنان دو دو دلربا ی

 . شم نمی آروم  کنم می گریه چی هر! کیا  شم نمی آروم -

 مقابلش  درست  که  نبود  خودش  با  شاید  پاهایش  اختیار.  رفت   پیش  کیاراد

 در   هایش  چشم   سفیدی  که  بود  درآورده  او  سر  بر  بالیی  چه  دنیا.  زد  زانو

  ! غلطید؟ می خون

 . کرد خواهش تمنا با  و زد هق دلربا

 ؟ پیشم میمونی -

  مروارید   همچون  خیسش  های  خاکستری   که  نداد  اهمیت  و  کرد   کج  سر

 . درخشد می



 ! پدرانه -

 .آورد  زبان  بر  که  نامی  از   سوخت  جگرش  و  خورد   تکان  متزلزل  هایش،  لب

  یا   محرم  و   کردی  می  آروم  رو  آیناز  تو  و  نبودم  من  که   وقتایی  مثل -

 . بود اولویت در انسانیت وقتی داشت اهمیتی چه بودن نامحرم

  وقتی   هنوز  بود،  نشده  ترک  عادتش  . زد  زهر  طعم  به  نیشخندی  کیاراد

  با   را  هایش  ناخن  و  هایش  انگشت   جان  به  میفتاد  کشید  می  استرس  زیادی

 . کرد می داغان جوییدن

 هیچ   کاش.  کرد  ایجاد  روحش  در  غریب  سوزشی  دلربا،  سوزان   های  ضجه

 بیرون   کرده،   گیر  گلویش  در  دلربا  صدای  .  رفت  نمی  پیش  تلخ  اینطور  چیز

 . ریخت

 . ببینم  و آیناز بذاری بازم بودم مریض اگه بده قول...ق -

 . چرخید زبانش عوض در. است سخت خیلی کرد فکر کیاراد

 . دم می  قول -

 . گرفت چنگ در  تر قایم را  پیراهنش دلربا، دست



 من  که   نگی  زنت  به  کردی  ازدواج  وقتی  بده   قول  ازم،  نترسی  بده  قول -

 . کنه تحقیرم نذاری بده قول مریضم،

 آینده  سال  چند  تا  حداقل.  کند  ازدواج  نبود  قرار  چون  بود،  راحت  یکی  این

 . نبود ذهنش در ای نقشه چنین

 . دم می  قول -

 . زد  زل هایش خاکستری در اطمینان با

 داری؟ اعتماد بهم -

 . کرد پایکوبی دلربا دل در نافرجام آشوب یک

 ! تویی دارم اعتماد دنیا تو که کسی تنها به -

 : گفت محکم

 باشی  مریض چه تو . زنم نمی زیرش بزنم حرفی وقتی که  دونی می پس -

 کردم  رو  تالشم  ی  همه  که  وقتی  چند  این   تموم  مثل  پشتتم،  من  نباشی  چه

  نمی  منکر  رو   بود   دخترمون  دلیلش  اینکه  .باشی  نداشته  کمبودی  احساس  تا

  جواب   امروز.  بشه  عوض  نیست  قرار  هیچی  که  بدونی  خوام  می  ولی  شم،

 خب؟ دوتاییمون، گیریم، می رو آزمایشت



 . کرد اضافه  او و گذاشت هم روی پلک ای ثانیه دلربا

 خب؟   هم،  با  کنیم،  می  رسیدگی  بهش  هم  با  بود  که  چی  هر  اش  نتیجه -

 خب؟  نیستی، تنها  تو. میاد داره هم پریا هستم، من

 ! منتظرتم ماشین تو -

  را  اسمش  بود  منتظر.  کرد  لرز  دلیل  بی  و  نشست  آزمایشگاه  صندلی  روی

.  بود  سپرده  خدا   به  را   چیز  همه  انگار.  دارد  حسی  چه  دانست  نمی.  بخوانند 

  امام   از  کس  هر  گفت  می   مجری  تلویزیونی  های  برنامه  از  یکی  در  دیشب

 شود، می چه دانست  نمی. کند نمی دریغ او  از  امام بخواهد چیزی زمان

 . بود کرده اعتماد خدا  به ولی

 کرد،  گله.  بود  زده  حرف  خدا  با   ها  نزدن  حرف  ی  همه  ی   اندازه  به   امروز

 را   چیز  همه  و  ماند  خاموش  ولی،  آخر  در  کرد،  لج  گرفت،  بهانه  کرد،  ناله

 . گرفت طرفش  به  را  آبی لیوان کیاراد . سپرد او به

 ! توئه نوبت دیگه تا دو. کنه می آرومت -

 بس   نوشید  سنگ  آب،  جای  گویی  و  کرد  حلقه  لیوان  دور  دست  تشکر  بی

 . بود بسته گلویش راه که



 صندلی  روی  را  مصرف  یکبار   لیوان   و  دهد   فرو  نتوانست  بیشتر  جرعه  یک

  زودتر   زمان  خواست  می  دلش   هم.  گذاشت  بود  خالی  که   اش  کناری

  اما   بماند  خبری  بی  در  ابد  تا  بود  حاضر  اینکه  هم  شود،  او   نوبت  و  بگذرد

 . نشنود بد خبر

 ی   اجازه  رقمه  هیچ  و  بود  گرفته  را   گریبانش  شومی  تهوع  حالت  میان  این

 . داد نمی را  آسایش دمی

 هر  از  بیشتر  بود  فهمیده  حتما  و  بود  داده  تکیه  دیوار  به  تر   آنطرف  کیاراد

 . رود کلنجار خودش با تنهایی در که دارد الزم وقتی

  به   داد  قورت  که  دهانی  آب.  ایستاد  و  پرید  جا  از  شنید،  که  را   خودش  اسم

 او   جای.  بردارد  قدم  از  قدم  که  نیامد  باال  نفسش  و  کرد  عبور  نایش  از  زور

 به  رو  تو  خدایا".  زد  چنگ   شکمش  به  ناخودآگاه  او  و  رفت  جلو  کیاراد

 ". بشنو  رو  صدام کن، نگام بازم  خدا 

  می   کیاراد  دست  به  را   آزمایش  جواب  که  زنی  لب  به  چشم  پریده،  رنگ

 . دوخت داد



 خالی  پایش  زیر  او  و  گفت.  گفت  را   جواب  زن  و  بود  شده  زهرمار  دهانش

 با  همراه  ممتددی  سوت.  شد  ولو  صندلی  روی  و  شد  سر  تنش  ی  همه.  شد

 تاریک  مقدمه  بی  چیز  همه  چرا   که  نفهمید  و  پیچید  سرش  در  گنگی  گزگز

 . شد

  را  سرم   سرش،  باالی  که  زنی   به.  کرد  باز  پلک  آهسته  دستش  سوزش  از

 جریان   وجودش  در  نور  بی  تاالب  یک  حس.  کرد  نگاه  کرد  می  تنظیم

 . زد  گیجش و باز های  چشم به لبخندی زن، . داشت

 بی   اونم  ایستاده،  بیرون  شوهرت.  نیست  چیزی  عزیزم،  افتاد  فشارت -

 ! داخل  بیاد بگم من. کردی نگران خودی

  منتظر   قدر  آن .  آمد  بیرون  تونلی  حس  آن  از  و  آمد  یادش  چیز  همه  کم  کم

 درآمد   آب  از  سالم  آزمایش  جواب  وقتی  که  بود  ترسیده  و  بود  بد  خبر

  و   ته  و  سر  بی  تونل  یک  در  کرد  حس  آن  یک  فقط  شد،  چه  اصال   نفهمید

 . برگشت سمتش به کیاراد،  شدن وارد با . چرخد می تاریک

 خوبی؟  -

 . داد تکان سر



 ! خوبم سالمم که دونم  می و نیست چیزیم   که حاال -

 . نشست تختش کنار صندلی روی کیاراد

 . شدی بیهوش که کردی اذیت رو خودت انقدر -

 : گفت محبتش نهایت با دلربا

 آیناز  نگران  هیچوقت.  بود  تر  سخت  چی  همه  نبودی  تو  اگه  ممنونم، -

 . داره  تو مثل خوبی پدر یک اون نیستم،

.  شد  خیره  تخت  فلزی  میله  به   و  گرفت  او  های  چشم  از   چشم  کیاراد،

 . بود پنهان ظاهر در نیشخندش

 . گیره نمی رو خوب مادر جای خوب پدر -

 روی  لبخند  چطور اش کنایه  نداد اهمیت و  شد جا به جا  اش  صندلی روی

 . کرد محو را  دلربا های لب

 اتفاق  که  هم  ای  دیگه  کس  هر  برای.  نیست   تشکر  به  نیازی  حال   هر   به -

 سخت   که  شرایطی  اون  تو  خصوص  به.  کردم  می  رو  همینکار  باز  افتاد   می

 . بندازی چنگ بهش تا داشتی ساقه یک به نیاز

 . انداخت نظری سرمش به



  تموم   سرمت   .شدی  اذیت  که   بافتی  خیال  انقدر  شب  چند  این  بخواب، -

 . زنم می صدات شد

 حرصش  . گرفت   غم  را   جایش  و  کشید  پر  دلربا  های  خاکستری   شوق

 بپرسد   گستاخانه  و  شود  رک  خواست  می   دلش!  کیاراد  حرف  از  گرفت

 هایش  دست  یا  بوسیدی؟  می  را   او  بود  هم  دیگری  کس  یعنی  کار؟  کدام

 در  شرایطی  هر  در  و  همیشه  که  دادی  می   اطمینان  او  به  و  گرفتی  می  را 

 کس  شود؟  تمام  سرمش  ماندی  می  منتظر  بود  دیگری  کس  هستی؟  کنارش

 بودی؟ خیالش و خواب نگران بود دیگری

.  بکشد  فریاد  سرش  بر  را   کلمات  این  تک تک  که  داشت را   جراتش  کاش

  شکل   بینشان  که  ای  نزدیکی   ذره  همین  اینکه  از  او،  از  نه  ترسید،  می  اما

 و  کوچک  های  توجه  همین  نیازمند  چقدر  او   و .  برود  بین  از  کل  به  گرفته

 . بود ثمر بی

*** 

 . بوسید متوالی بار چند برای و گرفت آغوش به را  او پریا

 ! عزیزکم شدی الغر چقدر -



  و   باشد  دلتنگش  حد  این  تا  کرد  نمی  فکر  هیچ.  شد  جدا   او از  لبخند  با  دلربا

 : گفت کرد می اش همراهی  کاناپه طرف به که حالی در. نداند 

  چطوره،   حالم  بپرسن  که  نیستن  بابا  و  مامان  زنی،  نمی  سر  بهم  تو  وقتی -

 این   از  بهتر  باید  نظرت  به  بشه  مخارجم  و  خرج  دار  عهده  سابقم   شوهر  وقتی

 باشم؟

  کمی  را   پرش  دل  کند؛  گالیه   خواست  فقط  نبود،  زدن  کنایه  و  نیش  قصدش

 . انداخت زیر به سر  و شد  ناراحت اما پریا کند، سبک

  رو   محبتیمون  بی  این  تونم  نمی  بگم  که  هم  چی  هر  بگم،  ندارم  چیزی -

 برای.  بودم  درگیر  تو  جون  به  ام،  بچه  دونه   یک  جون  به  ولی.  کنم  توجیه

  خبر   روحشم   که  بندی  و   زد  یک  تو  بود،  اومده  پیش  مشکل  اونجا  سهند

 سوال  سری  یک  به   باید  هنوز  ولی  شد   اتهام  رفع  االن.  شد  گیر  پاش  نداشت 

 . بده جواب

  و   دوخت  چشم  داشت  اش  گونه  روی  که   ای  داشتنی  دوست  خال  به  دلربا

 یاد.  بود  شده  شان  دونفره  های  زدن  حرف  تنگ  دلش.  شد  تر  نرم  اراده  بی



 و  دارد  خال  او  چرا   که  میفتاد  دعوا  پریا  با  بود  بچه  وقتی  بخیر،  ها  وقت  آن

 .ندارد خودش

  به   هیچکدام  کرد  می  درست  خال  خودش  برای  خودکار  با  هم  چه  هر

 . شد می عصبی بیشتر او و شد نمی پریا خال زیبایی

 نیاوردی؟ چرا  رو  النا بود، درگیر شوهرت -

 کاناپه   روی  را   گردنش  دور  شال  و  کشید  دست  اش  چتری  موهای  به  پریا

 . گذاشت

 سفر   ام   بچه  با   نداشتم  حوصله   که  داشتم  رو   تو   ی  دلهره  انقدر   راستش -

 . بمونه سهند پیش گذاشتم. کنم

 . دوخت عسلی میز  ی پایه به چشم و کشید عقب دلربا

 شما.  گردی  برمی  هم  هفته   یک  از  زودتر.  برگردی  خوای  می  یعنی  این -

 بچه   که  کنم   می   شک  گاهی  !فکر  این  کنه  می  داغونم  منو،  رفت  یادتون

 . باشم مامان ی

 هایش   اشک  که  زد  می  پلک  خوددارانه  و  داشت  بغض  لحظه  آن  تا  که  پریا

 دانست  می  چه  دلربا .  داد  دست   از  را  کنترلش  ای  ثانیه  برای  نشود،  جاری



 تا   شده  در  آن   و  در  این  ی  آواره  دانست  می   چه  گذشت،  سرشان  از  چه  که

 . زد دستش به متعجب دلربا. کند عبور مشکالت باتالق از و  بیابد راه

 ! گریه زیر زدی نگفتم چیزی که من دیوونه؟ چته -

 مقدمه  بی.  کند  پنهان  را   اش  شرمندگی  تا  گرفت  صورتش  روی  دست  پریا

 . شکافت را  موضوع دل صاف و گفت را  مقدمه ترین

داد  مامان - فریب   گم   می   چی  فهمی  می!  خدمتکار  یک  با  اونم.  بابارو 

 ! خدمتکار یک با دلربا؟

 . داد ادامه پریا و  ماند  باز دهانش کرده  حیرت دلربا

  خرابه   اوضاع  اونجا   نزدن؟  بهت   زنگ  یک  حتی  چرا   نپرسیدی  خودت  از -

 فقط  گرفتم،  نمی  رو  خبرت  اگه   زدم،  نمی  زنگ  بهت  اگه !  خراب  دلربا،

  و   بابا  ارتباط .  نشی  مسائل  این  درگیر  درمانت  شرایط  تو  که   بود  این  واسه

  شده،   عوض   باهام   رفتارش  قضیه  این  سر  سهند.  شده   مریز  دار   کج  مامان

 بیمارستان   تو  شب  دو  بابا.  هست  هنوز  شایدم   بود،  بند  مویی  تار  به  زندگیم

  باورت .  کرد  حبس   اتاق  تو  رو  خودش  آبرویی  بی  اون  از  مامان  و  خوابید



 رو  اسمش  خودش  البته.  شد  خدمتکار  اون   عاشق  مامان  بگم  اگه  شه  نمی

 ! مامان بدون ایران، برگرده خواد می بابا . عشق گذاشته

  و  شد  تکرار   دلربا  سر  در  بار  چند  پریا  صدای  "مامان  بدون...مامان  بدون "

 . بزند پلک نکرد جرات حتی اتفاق، همه این مبهوت او

 کرده  لج  خودشم  با  کنه،  عوض  رو  بابا  نظر  که  نکرد  تالشی  هیچ  مامان  -

 همه  که   بیاد  خودش  به  وقتی  ترسم  می  رفتارش،  این  از  ترسم  می!  انگار

 . باشه داده دست از رو چیزش

  باور   غیرقابل  برایش   قدری  آن  خبر  این  شوک  گویی.  خندید  دلیل   بی  دلربا

 . دهد ربط خودش به جهت بی و  خود بی را  قضیه سر یک که بود

 ! نه؟ من، مثل درست -

 . کرد اضافه و  بدهد نظری خواهرش نماند منتظر

 ... زندگیم عشقم، ام، بچه  از گذشتم؛. بودم کرده لج منم -

  منحنی   و  شد  خیره  پارکت  کف  به.  کرد  می  سیر  دوری  جای  در  که  انگار

 . شد  نقاشی صورتش  روی حسرتی پر



 یک  تو  تنها  تنهای.  نیست  خواستم  می  که   اونجوری  هیچی  دیدم   یهو  بعد -

 سال  دو .  بدوام  سمتش  به  که  نیست  نوری  هیچ  و  شدم   رها  محض   تاریکی

 باال  رو  بدبختیم  و  زدم  عق  رو  زندگیم  تموم   وضع،  ترین  کثافت   تو  اندی  و

  چطور،   چرا،  که  بود  ذهنم  تو  سوال  یک  ش  همه  اندی  و  سال  دو.  نیاوردم

 چی  جوابام   همه  ته  دونی  می!  گذشتم؟  کیا  از  چی  برای  اصال  کی،  برای

  من  بابای  چون  کردم  می  فکر.  بینی  بزرگ  خود  و  خودخواهی   بود؟

 بود،  متوسط  ی  طبقه  از  و  نداشت  آنچنانی  بابای  کیا  چون  بود،  پولدارتر

 . بپذیره منت ی  دیده به اونم  و بخوام ازش چی هر  تونم می من پس

 ! شاید زد می کنایه خودش به خندید، هدف بی

  موس   زنش  دنبال.  نبود  ها  برنامه  اینجور  آدم  کیا  باطل،  خیال   زهی  ولی -

  واسه   بود  اربابی  خودش  اون  .نبود  باشه  گوشش  به  حلقه  غالم   و  کنه  موس

  زده   لک   دلم  آی  زدنش،  صدا   دیگه  یکبار  برای  زده  لک  دلم  آی!  خودش

 !هاش  گفتن  خونه  دلبر  واسه  زده  لک  دلم  آی  منتش،  بی  های  لبخنده  برای

  به  را  هایش دست پریا وقتی فقط. شد خیس صورتش کی نفهمید خودش

 . لرزید آوایش . شده خود بی خود از که شد متوجه تنید  او دور



 االن  و  حقمه  طالق  کرد  می  تشویقم  مامان  که  وقتی  اون  اگه.  مقصرم  من  -

  شدم،   نمی  زودگذر  های  گذرونی  خوش  دلگرم  نیست،  شدن  دار   بچه  وقت

  کمکم  باشم،  نمونه  مادر  یک   که  کرد  می  کمکم  داشت  کیا   حداقلش  االن

  های  چشم  غم  مقصر  مقصرم،  من  . کنیم   تربیت  رو  مون  بچه  هم  با  کرد  می

  مقصر   بابا،  شکستگی  دل  و  مامان  کار  مقصر  ام،   بچه  مظلومیت  و  کیاراد

 ! دیروز های نفرت و امروز پشیمونی

 . داد تسکینش و کشید دست پشتش به پریا

  واقعی   زندگی  بده  یادمون  نبود  بلد  که  مامانه  مقصر.  نیستی  هیچی  مقصر   تو -

  کنیم   باور  بیا  دلربا،  نیست  مقدس  همیشه  مادر.  نیست  گذرونی  خوش  فقط

  وقتی.  کنن  می  گناه  گن،  می  دروغ  کنن،  می  اشتباه  آدمن،  هم  مادرها  که

 می  اعتمادمون  شکنه،  می  اعتقادمون  مقدسن،  مادرها  ی  همه  کنیم  می  فکر

  آدمن   هم  ها  اون  کنیم   می  باور  وقتی  ولی.  شه  می  خورد  روحمون  شکنه،

  باید   ما.  تنهاست  االن  بابا.  میایم  کنار  باهاش  تر  راحت  دارن  اشتباه  حق  و

  خورد   ش  شده   تا  کمر  اینکه   از   قبل  وایسته،  پاهاش  رو  که   کنیم  کمکش

 . شه



 . کشید آغوش  به را  آیناز لبخند با  و کرد باز  را  در

  تنگ   برامد  دلت  گفته  بابایی.  اومدم  من  پیشم،  نیومدی  تو!  مامان  سالم -

 . شده

  بچگانه   لحن  .برد  کار  به  دخترش   که  لفظی  از  کرد  عشق  نه،   که  کیف  دلربا

 . خرید می جان به  جوره همه را  گاهش به گاه شیرین لکنت آن با اش

 .گفته درست بابایی! پیشم اومدی کردی خوب من، ماه عزیزدلم، سالم -

 . گذاشت زمین روی را  او

 . میام االن منم عزیزم، داخل برو -

 . زد تعارفش و کرد سالم  کیاراد به

 ! تو بیا -

 . داد دستش به را  آیناز عروسکی ی کوله کیاراد

  غذاهایی   تو  باشه  حواست  فقط.  برمش  می  میام  شب.  شده  دیرم  برم،  باید -

 ! بهش داره حساسیت نباشه، آبلیمو  دی می بهش که

 قصد   به   و  کرد  دست  به   دست  را  رنگش  ای  قهوه  چرم  کیف  سپس

  سرمه  شلوار  و  کت  آن  در  چقدر  کرد  فکر  دلربا  و.  داد  تکان  سر  خداحافظی



  می  دامن  جذابیت  این  به   پهنش  های  شانه.  رسد  می  نظر  به  جذاب  رنگ  ای

  زد

 بمونم؟ منتظرت  من...م -

  شد   مجبور   چند  هر.  دهد   توضیح  بیشتر  شد  باعث  نامفهومش  های  چشم

 . کند تر عمیق را  بازدمش و دم قلبش، امان بی های  تپش کنترل برای

 خوشحال  هم  آیناز  بخوری  اینجا   رو   شام  اگه.  اینجاست  پریا  که  دونی  می -

 . شه می

  قبول  کاش .  شم  می  خوشحال  که  منم  این  آیناز  از  بیشتر "داد،  ادامه  دل  در

 ". کنی

 خوب  او   گرچه  .داد  تکان  سر  و   انداخت  اش  مچی  ساعت  به   نظر  کیاراد

 دو  این  فهمید  می.  بخواند  را   دلش  حرف  دلربا  های  چشم  از  توانست  می

 . نیست دخترشان برای تنها اش خاکستری های مردمک های زدن دو

 . میام کنم فرصت -

 برایش .  شد  خوشحال  حرف  این  از  حد  چه  تا   دلربا  دانست  می  خدا   فقط  و

 او   برای  آمدنش  به  امید  اندک  همین.  نکرد  مخالفت  او  که  بود  کافی  همین



 کرد  فکر  نوری  به   و  داد   پاسخ  را  کوتاهش  خداحافظی.  ارزید  می  دنیایی

 لبخند  و بست را  خانه  در. تابید می قلبش به  ها تاریکی از  انبوهی میان که

  با   پریا  سواالت  به   و  بود   نشسته  مودب  کاناپه،  ی  گوشه  که  آینازی  به   زد

 زندگی  کیاراد  ی  خانه  در  روزی  شد  می  یعنی.  داد  می  جواب  خجالت

 طرف؛   یک  کدامشان  هر  اینطور  نه  !خانواده  یک  مانند  شان  نفره   سه  کنند؟

 . خورد می زیبارویش موفرفری را  نهایی ی  ضربه وسط این

  گوشه   این  بزند  حدس  توانست  می  دخترش،  بودن  خجالتی  از  گرفت  دلش

 . است هایش نبودن و خودش کاری کم  بابت بودنش گیر

 عزیزکم؟  شدی آشنا خاله با -

  را   خرگوشش  و  داد  تکان  هوا   در  رسید،  نمی  زمین  به  که  را  پاهایش  آیناز

 . چسبید  تر سفت

 نداره؟  خاله آیدین چرا  -

 نمی  باورش   .گذاشت  سفیدش  لپ  روی  آبداری   ی  بوسه  و  شد  خم  پریا

  گور   به  را   آرزو  این  کرد  می  فکر.  دید  می  نزدیک  از  را   اش  خواهرزداه  شد

 . بود ناامید دلربا از که بس برد، می



 . نداره خواهر مامانش اینکه برای -

 های  خاکستری  و  راند   عقب  به   اش  شانه  روی  از  را   اش  فرفری  موهای  آیناز

 . شد تر  درشت اش خواسته پی در براقش

 شین؟  می آیدینم ی خاله شما -

 . نشست دستش کنار و رفت طرفش به دلربا

 شیرین  کنه  می پر براش رو خاله صدتا جای داره دایی یک خودش اون -

 ! مامان زبون

 درک  را   چیزی  هایش  کودکانه   تمام  با  گویی .  شد  خواهش  از  پر  آیناز  لحن

 . بودند عاجز آن درک از ترهایش بزرگ که کرد می

  می   غصه  خیلی  باشه  نداشته  خاله  آیدین  اگه.  داره  فرق  دایی   با  خاله  اما -

 . خوره

  هنوز  کوچکش،  ی  ریه  انگار.  گرفت  بلندی  نفس  و  داد  قورت  دهان  آب

 . نداشت را  زدن حرف طوالنی  توان

  گفتن   می  مهد  های  بچه  ش  همه.  نداشتم  مامان  ولی  داشتم  بابا  که  من   مثل -

  نخورم   غصه  اگه  گفت  می  کیا  بابا .  خوردم   می  غصه  عالمه  یک  دارن،  مامان



 خاله  نخوره،  غصه  بگم  آیدین  به  من   حاال  .بیاد  زودتر  مامانیم  ده  می   قول

 میاد؟  ش

 . کرد  نوازش  را  موهایش مهربانی با پریا

 خب؟. شم می ش خاله من بخوای  تو اگه مهربونم -

  را  خودش  سرد  چرخش  یک  در  ذهنش.  بگوید  چه  اصال  که  ماند  دلربا  و

  نسوزد   و  نکند  درک  تا  گفته،  چه  آیناز  نفهمد  تا  کوبید  می   دیوار  و  در  به

  و  پست  کیاراد  از  جدایی  برای  اش  بهانه  حاال!  دخترکش   حرف  معنای  از

  می  هایش   چشم  جلوی  خوب  بودنش  احمق  حاال  کرد،  می  جلوه  حقیر

 توخالی   مغز  یک  عقل،  جای  ها  وقت  آن  که  کرد  می  مطمئنش  و  رقصید

 . داشت سر در

 کیاراد؟ به گفتی -

 . آمد خودش به پریا صدای شنیدن با

 شدیم   حساس  ما  شاید  اصال.  بگم  بهش  که  نبود  وقتش   داشت،  عجله!  نه -

 . زدیم توهم

 . داد تکان سر تاسف با پریا



 تا  صبح  از  بیچاره  نگین  این.  عزیزم  نکن  انگاری  سهل!  من  بهت  بگم  چی -

  اون   برای  سوزه   نمی  خودت  برای  دلت.  زنه  می  پرپر  داره  استرس  تو  حاال

 های  حرف  زنه  می  زنگ  طرف  چی،  توهم.  کردی  گیر  و  پاش  که  بسوزه

 لنگه   می   کار  جای  یک  خب.  عمومی  تلفن  از  هم  دفعه  هر  زنه  می  ربط  بی

 ! دیگه

 که  حاال.  کرد  نگاه  بود  شده  اش  بازی  عروسک   مشغول  که  آیناز  به  دلربا

 که  بود  کرده  لطف  خیلی  خدا   .بود  ها  این  از  بدتر  مستحق  او  کرد  می  فکر

  مجازات   کردن  ترک  این   بابت  باید.  بود  کرده   نصیبش  آوارگی  سال  دو  تنها

 . کشید می تری سخت

 . گم می  بهش امشب -

  از   ای  ستاره  توک  و  تک  که  ای  تاریکی  به  غمگین،  و   زد  کنار   را   پرده  پریا

 ستاره   آلودگی،  حجم  از  که  گرفته  غبار  شهر  همین.  شد  خیره   بود  پیدا   آن

! غریب  کشور  آن  پاک  آسمان  به  ارزید  می  بود  پیدا   زحمت  به  هایش

  . نداشت  خبر   چیزها  خیلی  از  هنوز  دلربا.  زد  ای  افسرده  و  دلتنگ  نیشخند



 اگر .  نکند  باز  هایش  چشم  سوی  به  راه  بغضش   تا  فشرد  هم  روی  پلک   قایم

   کرد؟ می چه  فهمید می اگر فهمید، می دلربا

 . داد بیرون نفسش  با را  آهش و کشید صورتش روی به دست

 که   خوب  چقدر.  برگشت  بود  کارتون  تماشای  مشغول  که   آیناز  سمت  به

  شده   خم  هایش  شانه  کرد   می  حس  . بود   کرده  مالقات  دخترش   با  دلربا

  خانواده   که  شد  چه  شد؟  اینطور  که  شد  چه!  یکباره  اتفاق  همه  این  بار  زیر

 پی  همیشه   اگرچه  مادرشان  پاشید؟  هم  از  اینطور  شان  صمیمی  ظاهر  به  ی

 های  مهمانی  ثابت  پایه  اگرچه  پدرشان  بود؛  بهتر  مادری  بی  از  اما  بود،  مد

.  بودند  همه  بود،  خودش  بود،  دلربا  بود؛  بهتر  پدری  بی  از  اما  بود،  آنچنانی

 . بودند ولی نیمه، و نصف

  را  آنچه  هر  و  دهد  دست  از  را   اش  خودداری  مبادا   گزید،  را   لبش  ی  گوشه

 . بود ویران بست پای از طرفشان آن زندگی. بریزد بیرون نباید که

  چشمی  از.  رفت  در  سمت  به.  کشید  بیرون  افکارش  را   او  واحد  زنگ  صدای

 مردتر  خیلی  کیاراد.  گرفت  خود  به  شکلی  بی  منحنی  لبش،.  دید   را   کیاراد

 . کرد سالم و کرد باز را   در . بود سهند از



 ! اومدی خوش -

 . شد  وارد و داد را  پاسخش کیاراد

 کجاست؟  آیناز -

 . دوید پدرش  طرف به آیناز بدهد جواب  او آنکه از پیش

 ! بابایی سالم -

  هزار   گرد  کرد  حس  او  و  بگیرد  بر  در  را   اش  دردانه  تا   شد  خم  کیاراد

 یک  این  حوادث  ی  همه  کاش!  تصویر  این  دیدن  از  نشسته  دلش  به  افسوس

 خندید  می  و شد  می  بیدار  روزی  یک  کاش.  بود   دیده  خواب  را   اخیر  سال

 آخ .  رسید   می  پایان  به  ها   کاش  این  ی  همه  کاش!  ترسناک  کابوس  این  به

 ! خندانش همیشه شیطان دخترک عزیزش، النای

  شام  که  میاد  هم  دلربا  بشوری  رو  دستت  تو   تا  ست،  آماده  شام  میز -

 .بخوریم

 و  کرد  اکتفا  دادنی  تکان  سر  به  کجاست،  دلربا  بپرسد  آنکه  بی  کیاراد  و

 . رفت دستشویی طرف به جاکفشی روی  کتش و کیف گذاشتن از پس



  اتاق   باز  در  دیدن  از  که شد  دستشویی  به  منتهی   شکل  هاللی  راهروی  وارد

 . شد تر  آرام اراده بی هایش گام چادر، آن در دلربا و

  تا   شدند  می  خودشان  بدترین  را  زمان  از   برهه  یک  باید  ها   آدم  از   بعضی

 بدترین .  بود  ها  آدم  دست  آن  از  دقیقا  دلربا  و .  شوند   بودند که  آنچه  از  بهتر

 می  نزدیک  خودش  شدن  بهترین  به  ها  مدت  از   پس  حاال،  و   شد  خودش

 خیالی  با   حاال.  شد  تر  سبک  کمی  اش  سینه  روی  بار  اما  نیامد،  لبخندش.  شد

 برای  بود  زود  هنوز  که  چند  هر  گذاشت؛  می  پیشش  را   آیناز  تر  راحت

 . شدن اش خانه دلربای دوباره

*** 

 . کشید  دستش از   را  گوشی نگین

 ! ها کنی نمی ول شی می دنده  یک. نده رو جوابش گفتم -

 . خورد آب با همراه بود، کرده  پنهان دستش در  که را  قرصی پریا

 . کنه  می حلش گفت می. گفتم کیاراد به دیشب -

 . گذاشت  عسلی میز روی را  لیوان و  انداخت باال شانه

 ! تصورم برعکس بود آروم  هم خیلی -



 قدر   آن  استرس  از  را   گذشته  شب.  نشست  گردنش  روی  نگین   های  دست

 . بود گرفته درد گردن آخر در که شد طرف آن و طرف این

  شدم   کالفه  .بشن   دستگیر  زودتر  کاش.  ندارم  تحمل  واقعا  دیگه  که  من  -

 ! یکبار دم هر  های ترس این از

 . زد اشاره  دلربا به و انداخت باال ابرو پریا

 ! نیست؟ پایین  کیا مگه نشستی، چرا  االن -

 امروز   شگردی  چه  با  آمد  می  یادش.  گرفت   اش  خنده  مقدمه  بی  دلربا

 . بخندد تواند می تا خواست می دلش  باشد، او با کرده  مجبور را  کیاراد

 . زنه می زنگ رسید گفت. نرسیده هنوز -

 . شد ریز  نگین های چشم

 چجوری   سواله   برام   هنوز .  دی  می  درس  شیطونم!  دلی  هستی   جلبی  بد -

 ! بیرون برین هم با کرد  مجبور و کیاراد که بچه جون به انداختی کک

 . زد نمایی دندان لبخند

 باباش  تونست  اگه.  بذاریم  مسابقه  گفتم.  بکنی  اینکارها  از  تا  باشی  من   باید -

  می  شکالت  جعبه  یک  براش  بیرون،  بریم  تایی  سه  امروز  کنه  راضی  رو



  حیف  چه.  چرخاند  ای گونه   عاصی  حالت  با را   هایش  مردمک  پریا  . خرم

 این  شکالت  جعبه  یک  برای  بچه  آن  داد  نمی  تشخیص  خواهرش  هنوز  که

  داشت   او  به  که  عشقی  برای  بلکه  نکرده،  قبول  را   ماموریت  اصطالح  به

 . پذیرفته

 بین  رازه  یک  این  گفت  بهش  همچین!  بچه  به  گفت  می  چی  ببینی  نبودی -

  ببین  تو  حاال!  خبرم   با  قضیه  از  اینکه  از  کردم  گناه   احساس  من  که  تو  و  من

 برن   تایی  سه  امشب  شد   راضی  اون  که  آورد  کیاراد  سر  به  چه  بچه  اون

 ! شهربازی نه، هم جا هیچ بیرون،

 . شد آمیز محبت دلربا لبخند

  بلند  که  اش  گوشی  آوای  . براومد  پسش  از   دخترم  مامانش،  بره  قربونش -

 . برخاست جا از شد

 . رسیده اینکه مثل برم، من دیگه خب -

 . انداخت کلی نگاهی وضعش و سر به و زد چرخی

 نیست؟ بد که تیپم خوبه؟ چی همه -

 . کرد اشاره شالش به نگین



 جالب   زیاد  رنگ  این  بود،   بهتر  بود  ای  سرمه  یا  خاکستری  شالت  اگه -

 ! نظرم از نیست

 سرمه  شال ندارم،  خاکستری کنم؟ چیکار حاال! نگفتی؟ زودتر  چرا  پس -

 ! هنوز خیسه لباسشویی، تو انداخت کرد گل بازیش مامان پریا هم رو ای

  سختی   جراحت  گرفت،  را   گریبانش  که  غریبی  خوشی  از  پریا،  قلب

 عشق   از .  بود  شده   عاشق دیگر  بار. بود  شده  بچه  دوباره  خواهرش.  برداشت

 . ترسید می همیشه دلربا

 بهمش  فقط  دار،  برش  برو.  دارم  خاکستری   شال   یک  چمدونم  تو  من -

 ! نریز

  نمی  رعایت  دلربا  دانست  می  خوب  چراکه  نبود،  جدی  زیاد  آخرش  توصیه

 .کرد  می  تصور  فیکون  کن  و  ریخته  هم  به   را   چمدانش  حاال  همین  از.  کند

 ی  توصیه  به  توجه  بی  و  کرد  باز  را   چمدان  زیپ.  دوید  اتاق  سمت  به  دلربا

  دفعه   صد   بود،  پسند  دلبر   کیاراد  اگر.  ریخت   هم  به  را  همه  تند   تند  پریا

.  بود  پیچیده  هم  به  دیگری  پیراهن  با  اما  کرد،  پیدا   را   شال.  بود  کرده  اغفالش

 بین  که  هایی  برگه  با  همراه  پیراهن،  که  شوند   جدا   هم  از  تا  داد  تکان  را   شال



  ببیند  را   ها  برگه  مضمون  تا  کرد  دراز  دست  متعجب .  افتاد  زمین   به  بود  آن

 .شد بلند دیگر بار همراهش تلفن نوای که

 دیرش   که   فعال  چیست،  ها  برگه  این  ببیند  آمد  می   بعد  حاال.  کشید  باال  لب

 . بود شده

 . کرد سالم و   شد ماشین سوار

 . شد دیر ببخشید -

 . زد آیناز به شیطانی چشمک و برگشت عقب به

 چطوره؟ دلم عزیز -

 . داد هشدار جدیت با کیاراد عوض در. نگفت چیزی و خندید آیناز

 . ببند کمربندتم سرجات، بشین درست -

  را   کمربندش  "!بداخالق  چه".زد  غر  دل  در  و  داد  چین  را   اش  بینی  دلربا

  نمی .  ره  می  تشر  بهم  که  شم  بچه  انگار"کرد،  فکر  روبرو  به  خیره  و  بست

 درونش   صدای  به  عقلش  "!عنق  مرتیکه  .باشه  تر  مهربون  ذره   یک  تونه

  شده   راضی  که  کن  خداروشکر   برو  نداره،   برت  هوا ".کرد  کجی  دهان



  می   برت  سره  یک  همینجا  از  بزنی  خاکی  جاده  بخوای.  بیرون  بیارتت

 ". خونه گردونه

  چشم   به .  نشاندش  شکل  چوبی  های  صندلی  روی  و  گرفت  را   آیناز  دست

 به   او  از  را   هایش  چشم  رنگ  چه  اگر.  زد  زل  اش  خاکستری   درشت  های

  ارث  به کیاراد  از   را  هایش چشم درشتی و بلند های مژه اما   بود، برده  ارث

 . است ترکیب این عاشق او چقدر دانست می خدا   فقط و. بود برده

 ! خانومی انقدر  که بشه فدات  مامان -

  هنوز.  فشرد  خودش  به  سفت  را  ولش   و  شل   خرگوش  و  خندید   ریز  آیناز

 هم  کنار  مادرش  و   پدر  دید  می  وقتی  اما  کرد،  نمی  درک  را   چیزها  خیلی

 و  پدر  ارتباط   تفاوت  اش  بچگی  تمام  با  شاید.  شد  می  خوشحال  هستند

 . فهمید می مهد، در دوستانش  مادر و پدر با مقایسه در را  مادرش

 . انداخت پایین سر و شد جمع خودش در خجالت با

 ! مامان دارم دوست رو شما من -

.  بود  طوالنی  اندکی   برد  کار  به  دخترش  که  کلماتی  هضم  برای  دلربا  مکث

 . بود شیرین چقدر داشتن دختر



 بازمی  عقب   به  زمان  کاش.  کشید  آغوش  به  را   او  عالقه  و  عشق  همه  با

  این   از   نگذرد  تا  نگذرد،  دردانه  این  از   او   تا   گشت  بازمی  عقب   به  گشت،

  آن  مادری،  بی  سال  چهار.  گذراند  او  بدون  را   چهارسال  که  ظریف  حجم

 ... داشت نیاز مادر به عمیقا که زمانی درست هم

 نکند  بد  را   عزیزکش  امروز  ی  خاطره  تا  داد  قورت  را   بغضش  و  کشید  آهی

 لبخند  و   ایستاد  پا  روی.  آمد  خودش  به  کیاراد  مصلحتی  ی  سرفه  از  .

 . گرفت را  آیناز دست. زد ای دستپاچه

  دختر   خب.  کنیم  بازی  بریم  کرده  پارک  رو  ماشینش  بابایی  که  حاال -

 شه؟  سوار چی داره دوست مامان

  کیاراد   به  و  داد  تکان  دست  بود  نشسته  کوچکی  ماشین  درون  که  آیناز  برای

 . انداخت نظری بود ایستاده کنارش که

  خیلی   تو!  چیه  دونم  نمی  که  دارم  حسی  یک  خوشحاله  آیناز  وقتی -

 . کردی زندگی احساس  این با چهارسال که خوشبختی

 : گفت ای گزنده لحن با کند، نگاهش آنکه بی کیاراد



. کنی  استفاده  من  به  شدن  نزدیک  برای  وسیله  عنوان  به  آیناز  از  خوام  نمی -

 خودش  پدری  وقتی   دونی   نمی   که  اینه  ات  ساله  چهار  نبودن  عیب  اولین

  می   بیشتر خودم از و آیناز  من. شناسدش می خوب کنه بزرگ رو ش بچه

 برای   اون   از  نکن  سعی.  ست  قصه  کجای  فهمم  می  کنه  باز  لب  اون.  شناسم

 . کنی استفاده من به رسیدن

 . کرد اضافه او  و رفت  وا  دلربا

 احساس   اینکه  برای  تو،  برای  نه  بیرون،  بیاریمش  هم  با  و  امروز  کردم  قبول  -

  انقدر .  کنه  عمل  جنابعالی  سری  ماموریت  به  نتونسته  اینکه  از  نکنه  ضعف

  رفتار   این   خوام   نمی  نکنه،  لج  هاش  خواسته  برای  که  هست  آرومی  بچه

 . بپیچه هم به  تو غلط های روش با خوبش

 : گفت تاکیدوار کند، نگاهش آنکه بی

 ! که؟ متوجهی -

! حساب  حرف  جواب  در  گفت  می  چه.  ماند  خاموش  و  کشید  عقب  دلربا

 اشکال   بود  داده  تکیه  آن  به  که  ای  نرده  روی.  بود  حقیقت  بود  گفته  چه  هر



 چرا   گردد؟  برنمی  گذشته  چرا   کرد،  فکر  خیالش  در  غرق  و  کشید  فرضی

 کند؟ نمی تغییر چیز هیچ

 پنهانی   راز  همانند  خودش،  ی  افتاده  دور  روح  همانند  بود،  خفه  تهران  هوای

 خودش  روی  به  بودنش  شوم  ترس  از  او  و  بود  گذاشته  مهرش  به  سر  پریا  که

 ! مادرش کار و پدرش ی  گرفته گلوی همانند آورد، نمی

 طلبد   می  پهلوانی  غم،  بازار  آشوبه   این  کردن  درست  گذشت،  ذهنش  از

 دخترش  کمک  تا  رفت  کیاراد  شد،  تمام  که  بازی  زمان  ! ناپذیر  شکست

 . شود پیاده ماشین از کند

  می   او  با  شاید  آیناز.  بود  بینشان  که  عمیقی   صمیمت  به  کرد،  نگاهشان

 بود   پدرش  با  وقتی  ولی  داشت،  دوستش  حتی  زد،  می  حرف  خندید،

 پیش  داشت،  او  پیش  که  خجالتی  تتمه  آن   دیگر.  بود  دیگری  جور  رفتارش

 خوش   احوالش  و  شادتر  اش  روحیه  تر،  عمیق  هایش  خنده.  نداشت   کیاراد

 یک   بدبختی  آخر  شاید  این  و.  بود  نصیب  بی  حالش  این  داشتن  از  او.  بود

 ! نپذیرفته مادر عنوان به را   او فرزندش کند حس که بود مادر



 با   بود،  گفته  بغض  با.  بود   گفته  پریا  کرد،  می  تحمل  باید  . شد  نزدیکشان

  صدایش  درون  درد  آن  دانست  نمی  او  و.  بود  نشسته  نم  به   که  هایی  چشم

 گفته !  اش  سینه  در  ی  شده   پنهان  راز  همان  یا  بود  خواهرانه  دلسوزی  برای

 گفته   کند؛  خودش  مال  را  سابقش   شوهر  و  دختر  ذره   ذره  باشد،   صبور  بود

  از های داشته بجنبد دیر  که بشوید تحمل  آب با و کند خاک را  غرور بود

 ی   همه  شاید  او   و .  رود  می  دستش  از  ابدیت   یک  برای  اش  رفته  دست

  پیش   که  بود  سپرده  جان  گوش  به  اشتباه  عمری  از  بعد  را   هایش  نصیحت

  کیاراد   اگر  داشت  اهمیتی  چه.  گرفت  را  آیناز  دست  نرمی  لبخند  با  و  رفت

  . بود  راه  به  تخمش  و  اخم  داد،  نمی  بها  بودنش  به  گرفت،  نمی  تحویلش

 .شود  چزانده که بود حقش  حاال ظالمانه رفتن آن از بعد

 بخرد،  را   هایش  بهانه  بیاید،  راه  کیاراد  دل  به  که  بود  او  نوبت  بود،  او  نوبت

 ! هم بودنش  آرزوی در باشد، لبخندش آرزوی  در کند، صبوری

 فهمید  می   کیاراد  اگر  داشت  مشکلی  چه  طرفه،  یک  عاشق  شد  می  او  یکبار

  را،  کالمش  اطمینان  را،  صدایش   را،   نگاهش  خواهدش،  می  عمیقا  او   که

 ! را   او تمام را،  تمامش را، اش مردانه آغوش



 . کرد باز دهان

 بشی؟  سوار چی داری دوست دیگه عزیزم -

 . زد  لبخند  ناخودآگاه  دلربا  و  رفت  نشانه  را   عظیم  فلک  و   چرخ  آیناز  نگاه

 می   چیکار  باباش.  شیم  سوار  فلک  و  چرخ  خواییم  می  آیناز  و  من  خب، -

 کنی؟  می نگاهمون یا باهامون میای  کنی، خوای

  را   لبخندش  عوض  در  و  گرفت  نادیده  را   کیاراد  نامحسوس  ی  غره   چشم

  ترس   اندازه   چه  تا  او  داشت  خبر  کیاراد .  آید  می  بود  مطمئن.  بخشید  وسعت

 می  بد  حالش  که   اویی  با  را   آیناز  کرد  نمی  قبول  وقت  هیچ  و   دارد  ارتفاع  از

  می  آماده  را  خودش شوند، سوار و بگیرد بلیط کیاراد تا . بگذارد تنها شد

  اما   بود،  برداشته  اینگونه  را   قدمش  اولین.  آید  برمی  کار  این  پس  از  که  کرد

 . ترساند می هم  را  آیناز دیگر آنوقت. نگیرد سرگیجه بود امیدوار

 خودش  نیاورد   کم  آنکه  برای   هم  دلربا .  شود   سوار   آیناز  کرد  کمک  کیاراد

  بخشی   تا  حتی.  کرد  برخورد  عادی او  بیفتد راه  فلک  و  چرخ  تا  . شد سوار

  وقتی   ولی .  نداد  نشان  العملی  عکس  کرد  حرکت  به  شروع  آرام  خیلی  که  را 

  مشت  اراده  بی  هایش  دست  کرد   چرخیدن  به  شروع  و  گرفت  فاصله  زمین  از



 هیچ  او   و  کرد  می  نگاه  بیرون  به  شیشه  از  شوق  با  آیناز!  منقبض  بدنش  و  شد

 . کرد نمی درک حرکت این از جذابیتی

  اما  نیست،  ارتفاعی  هیچ  که  کند  تلقین  خود   به   تا  ببندد  چشم  خواست  می

 . توانست نمی آیناز خاطر به

 برایش   دل  در  کیاراد  حتما   دهد  نشان  ضعف  خواست  می   حاال  همین  از

 . گرفت  می دست

 یک.  بپرد  رنگش  شد  باعث  که  خورد  موقعی  بی  تکان  فلک  و  چرخ  اتاقک

 کجا  از  اش  خودداری  همه  این  دانست  نمی.  افتاده  فشارش  کرد  حس  آن

 . نزده گریه زیر که آمده

*** 

 . ایستاد در ی دهانه  در کرده حیرت و مات مانده، دستش در برگه

 شی؟ می جدا  سهند از  داری تو -

 نلرزد،   صدایش  نزند،  حلقه  هایش  چشم  در  اشک  کرد  سعی  خیلی   پریا

 . نگیرد خش نوایش

 کردی؟  پیداش کجا از. بفهمی نبود قرار -



 شما   لعنتی  کشور  اون  تو  معلومه  هیچ   نیستم؟  خواهرت  من  مگه  نبود؟  قرار -

 جدا   سهند   از  داری  چی  برای  چیه؟  برگه  این  کنین؟  می  غلطی  چه  دارین

 ! شی؟ می

 هایش   لباس  کردن  مرتب  مشغول  را  خودش  و  کرد  باز  را   چمدانش  پریا

  می  کاش .  شود  باخبر  چیزی  از  او  نبود  قرار  بود،  داده  گاف.  داد  نشان

 است،  جهنم  اینکه  جز  نیست،  خبری  هیچ  آنجا  که  بکشد  فریاد  توانست

 . شد تند دلیل بی! جهنم  خود

.  نداشت  رو  داشت  کیاراد  که  ای  مردونگی  از  درصد  چند  اون  اینکه  برای -

  تو   داشتم،  الزمش  درد  تو  من!  بود  خوشی  های  لحظه  تو  شوهر  یک  صرفا

 رو   جیگرم   و  نمک  شد  هیچ،  نشد   که  شونه  بودم،   محتاج  هاش   شونه  به   درد

 . سوزوند بدم. سوزوند 

  را  او  قدر   آن  کس  هیچ  چرا.  نشست  و  خورد  سر  در  ی  دهانه   روی   دلربا

  کردند   می  فکر  همه  چرا   بگوید،  او   به   را  دردهایش   که  گرفت  نمی  جدی

 چرا؟ آخر جدایی؟ و  پریا. کرد نگاهش آید؟ برنمی کاری هیچ پس از



  فرار   تو.  نیومدی  من  خاطر  واسه   فقط  پس  نه؟   ایران  برگشتی  همین  برای -

 میگم؟  درست تصمیمت، و خودت از کردی،

 موفقیت  چندان  نظر  به  خودش  کنترل  برای  تالش.  فشرد  هم  روی  پلک  پریا

 . غرید حرص با و کرد پرت را  دستش درون شال. آمد نمی آمیز

  اینکه   برای  ات،  مسخره  فکرهای   همین  برای.  گفتم  نمی  بهت  همین  برای -

 ! تو نه برگشتم خودم  واسه که نرسی نتیجه این به

 مهربانی   و  صبر  روی  آدم  و  عالم!  صبور  همیشه  پریای  افتاد،  گریه  به  اراده  بی

 ... حاال و کردند می حساب اش

 جوشه،  می  خون  دلم  تو .  کنی  می  فکر  چی  تو  که  نیست  مهم  دیگه   اصال-

 سر   شوهرم  نیست،  پیشم  ام   بچه!  قلبم  تو  ریختن  داغ  سرب  انگار  فهمی؟  می

  سرشکستگیم  باعث  مامان!  فریبکاری  به  کرده   متهمم  احمقانه  سوتفاهم  یک

 مورد  در  هاش  حرف  چون   نزدم  دم  فهمی  می  فهمی؟  می  رو   ها   این  تو  شده،

 چی؟  یعنی بود حقیقت مامان

 . کند خفه  را  اش ضجه آوای تا چسباند صورتش به را  بلوزش



 می که  هاش اربده  از هاش، ضربه  از نه شدم،  خورد لگدش و مشت زیر -

 حساب  تسویه  باهات  اینکه  جای  غیرتت  بی  بابای  مثل  منم  نکن  فکر  گفت

 احساس  انقدری  همونجا  بگم  اگه.  خوابم  می  بیمارستان  ی  گوشه  کنم

   . نگفتم دروغ زدم هم رو النا قید که کردم حقارت

 . گذاشت اش شانه روی دست دلداری معنای به و شد نزدیکش دلربا

 . نبود شکاکی آدم که سهند چرا، سوتفاهم -

  انگار .  شد  عوض  اخالقش  اومد  پیش  مامان  داستان  وقتی  ولی   نبود، -

 ... شایدم بود، ترسیده

 . کرد بلند سر و کشید باال را  اش بینی

  ما،   ی  خونه  اومد  روز  یک   هم  رو  ریختن  مامان  با  که  خدمتکاری همون -

 سر  سهند!  چیه  قضیه  بفهمم  بتونم  بزنم  حرف  باهاش  من  اینکه  برای  فقط

 درخواست.  اومد  بدم  خودمم  از  که  کرد   کاری  یک  کرد،   قاطی  رسید

 خواست،  می   آشنا  یک  دلم  بودم،  تنها  من  زدی  زنگ  که  تو  دادم؛  طالق

 .بمونم  همیشه  برای  بمونم،  که  اومدم.  خواست  می  همخون  همدم  یک  دلم

 . زد  او به رو غمگینی لبخند



 وقت   اون.  ایران  موندی  که  گرفتی  تو  و  تصمیم  بهترین  کنم  می  اعتراف -

 خود  کشور  جا  هیچ  فهمم  می  حاال  ولی  رو،  تصمیمت  گرفتم  نمی  جدی  ها

 . شه نمی آدم

 النا؟ پس -

 . انداخت پایین سر پریا

 دونم  می   فقط  .ببینمش  که  نذاشت  سهند  ندیدمش،  که  ماهه  چند  از  بیشتر  -

  ! دلتنگشم مرگ  حد در دلتنگشم،

 . گرفت را  او دست

 دوست  خواهرمی،  تو.  بود  شوهرت  کیاراد  مثل  مردی  که  خوبه  خیلی -

 رفتار   اینجوری  هیچوقت  بودم  کیا  جای  اگه  که  دونم  می  اینم  ولی  دارم،

 . کرد اون که کردم نمی

*** 

 شیر  و  شست  را  اش  کفی  های  دست  در،  شدن   کوبیده  تند   تند   شنیدن  از

 . بود کرده گل اش بازی مسخره نگین باز. بست را  آب



 سرخ   صورتش  .کرد  پرت  داخل  به  را   خودش  تقریبا  نگین  که  کرد  باز  را   در

  آسانسور  جای  به  خودش  ی  طبقه  از  آمدن  پایین  برای  بود  مشخص  و  بود

 با  نگین  کند،   باز  دهان  کند  فرصت  آنکه  از  پیش  . کرده  استفاده  ها  پله  از

 : گفت انکاری غیرقابل شعف

 نمونده  چیزی  گرفتن، رو بیتا های دست هم از تا چند -

  می   دستگیر  هفته  آخر  تا  نهایت  گفت  می  همایی  سروان.  بگیرن  خودشم

 . شه

 . خندید دلیل بی و گرفت اش پیشانی به را  دستش

 . کنیم  می پیدا  نجات کابوس  این  از باالخره شه نمی باورم خدا، وای -

 . زد ضربه بود اش خیره واج  و هاج  که اویی پشت به

 . موندی وا  چرا  چته -

 . انداخت  باال ابرو دلربا

  میاد  کم  اکسیژن  بزنم  حرف  اگه  من  گفتم  زدی  حرف  نفس  یک  تو   واال -

 گفت؟  زد زنگ بهت سروان حاال! برات



  اون   دست  بگیرن  رو  بیتا.  باشیم  خودمون  مراقب  بیشتر  بگه  زد  زنگ.  آره -

 . کشتنش شایدم. نیفته گیر هست حواسشون که اینه شه، می رو ها باالیی

 . رفت آشپزخانه طرف به دلربا

 مهمونی   که  شبی  اون.  مارمولکیه  بد  بیتا  این.  خوره  نمی  آب  چشمم  که  من -

  از   سری  یک.  شد  غیب  چجوری  نفهمیدم  حتی  گرفتن  رو   من  و  رفت  لو

  نگین  . نکردن  پیداش  مامورها  ولی  بود  مونده  ویال  تو  گفتن   می  ها  بچه

 . افتاد راه سرش پشت

 کجاست؟ پریا. نزن بد نفوذ حاال،  خب خیلی -

 ! کمند پیش رفته -

 شی؟ نمی  ناراحت تو -

 . کشید بشقاب روی تر محکم را  اسکاچ

 خاطر  به  کافی  اندازه  به.  بشم  ناراحت  باید  چرا   من  قدیمیشه،  دوست  نه، -

 . شده اذیت من

  بازدیدها   و  دید  همین   قبل  از  شاید  دیدی،  چه  را   خدا "داد،  ادامه  دل  در  و

 ". آمد رحم به هم کیاراد دل



 پیشت؟  میاد امشب آیناز -

 . گرفت  آب شیر زیر  را  ها قاشق

  فردا.  باشه  دوم   بار  این  که  بمونه  پیشم  شب  آیناز  بذاره   کیا  دیدی  کی  تو -

 . باشیم هم با آیناز دنبال مهد رم می بعدش. دارم ای ان جلسه

 . شد پا آن و پا این مردد و انداخت گوشش پشت  را  موهایش نگین

 کنی؟  نمی فکر اینجوری خودت شدی، کیاراد درگیر خیلی -

 ! لنگان و رمق بی خندید، دلربا

 کردم می  فکر وقتی  حتی بودم، درگیرش همیشه من -

 . نیستم درگیرش

 رو   و  کرد  خشک  را   هایش  دست  گذاشت،  سرجایش  که  را   ظرف  آخرین 

 . داد تکیه سینک به او، به

 دونم؟ نمی  من که دونی  می چیزی تو گفتی؟ و این چرا  -

 دیدن  از  که  روزهایی  آمد  یادش.  گرفت  بازی  به  را   شالش  نگین  های  دست

 شد  درگیرش  وقتی   درست  و  شده  کامش  به  دنیا  کرد   می  فکر  بهنام  معرفت

 به  احساسی  لحاظ   از  اما  بود،  نشده  عشقی  درگیر  . خورد  سختی  پاتک



  ی   همه  در  را   بهنام.  بود  شده  درگیرش  بامرام،   شدیدا   دوست  یک  عنوان

 آزمایشگاهی  موش  دانست  نمی  و  دید  می.  دید  می   اش  آینده  مسیرهای

 . شده اش

 که  نه.  کند  درک  کرده،  درک  او  که  شکستی  همان  هم  دلربا  ترسید  می

  مرد   اندازه   چه  تا  که  بود  شده  ثابت  او   به  حداقلش  باشد؛  بهنام  به  شبیه  کیاراد

  را دلربا و کند باز  را واحد این در روزی  اینکه  از  داشت هراس   ولی. است

 دانست  می  چون  داشت  هراس.  ببیند  داشت  اعتیاد  که  روزهایی  از  تر  داغون

  را  دخترش   او  داد  می  اجازه  هم  باز  شاید  کیاراد.  نیست  دائمی  ارتباط   این

 ... بماند مجرد همچنان اینکه ولی ببیند،

 نگین؟  کجایی! توام با -

 . داد تکان سر گیج، و شد خارج  افکارش حجم از

 گفتی؟   چیزی!  همینجا -

 ... اینا و درگیرشم. زدی و حرف این چرا  گم می -

 . انداخت باال شانه نگین



 اینکه   جای  فهمیم  می  دیر   ها  آدم  ما.  باش   خودت  مراقب  فقط  هیچی، -

  کیاراد .  باشه   خودمون  به   حواسمون  اولش  باید  باشه  دیگری  پی  حواسمون

  حاال  بشکنه،  دل  تونه  نمی  کنی  فکر  شه  نمی  دلیل  این  خوبیه،   آدم  خیلی

   ! ناخواسته یا خواسته

 . گذاشت بازویش روی دست و رفت جلو

  برسی،  دلت  ی  خواسته  به  اینکه  برای  داری  راه  خیلی  که  کن   فکر   اینم  به -

 منجالبی  از  اومده  بیرون  تازه  توی  توام،  نگران  من .  نرسی  هیچوقت  شایدم

 . نداشت ته که

*** 

 چه.  نبود  خودش  دست  هایش  اشک  کنترل.  آمد  پایین  ها  پله  از  سرعت  به

 باز   آغوش  با  و  ببخشد  را   او  رفتن  آن  از   بعد  کیاراد  که  داشت؟  انتظاری

  در .  گذراند  هم  را   بعدی  ی  پله  پیچ   و  زد  هق  باشد؟  اش  دوباره  پذیرای

  به   محکوم  را   ناتوانش  پاهای   و  گرفت  نادیده  را   آسانسور  که  نبود  خودش

  او   نداشت،  رودربایستی  که  خودش  با.  کرد  ها  پله  از  رفتن  پایین  طبقه  پنج

 درست   کرد  می  فکر  دارد،  دوستش  کیاراد  کرد  می  فکر را   مدت  این  تمام



  رویا   این  با  را   روزهایش   این  تمام.  خواهد  می  را   او  اما  دهد،  نمی  بروز   است

 ... ولی حاال .بود کرده شیرین

 بیرون  اش  بسته  فرو  های  لب   میان  از  که  شد  دیگری  پق  اش  گریه  شدت

  چیزی   آن   نه،  که  کرد  می  پافشاری  دلش  هنوز  چرا   نفهمید  او  او،  و  جهید

  خیال  زهی  یک  عقلش  و.  کند  نمی  رهایت  کیاراد  بود،  دروغ  شنیدی  تو  که

 ! هایش خیالی خوش به خورد تاسف و کوبید صورتش توی باطلی

  کیاراد  خواست  نمی  اصال  و  شنید  می  سرش  پشت  از  را   دیگری  پای  صدای

 غریب  هم  دخترش!  دخترش  و  خودش  تنهایی.  خواست  می  تنهایی.  باشد

  چهار   آینازش  بودند،  هم  شبیه  ها  آن.  بود   غریب  آشنا  همه  این  میان  بود،

  را  هیچکس  و  داشت  را   همه  هم  او   داشت؛  را  همه  و  نداشت   مادر  سال

 .نداشت

 کرد،   پرتاب  سویش  به   رنگی  سیاه  ی  کنایه  درونش  از  خبیثی  موجود

 آیناز  با   تو ".  رفت  نشانه  را  قلبش  وسط  درست  که  زهرآگینی  تیر  همچون

  تو   ".نداری  تو  و  داره  رو   کیاراد  اون  که   اینه  اصلیتون  فرق.  داری  فرق

 ... نداری تو نداری، تو نداری،



  این   به  لعنت  !دلش  کرد  فوران  و  کوباند   مشت  نرده  به.  داد  تکان  را   سرش

 که  هایی  نداشتن  ی  همه  به  لعنت  آزاردهنده،  صدای  این به  لعنت  حقیقت،

 ... شد می ختم کیاراد نداشتن به تهش

 ی  چهره  . کرد  متوقف  را   او  که  بود  رسیده  چهارم  ی  طبقه  به  سرعت  آن  با

 . کرد ترش رنجیده بترساندش، آنکه از بیشتر کیاراد برزخی

 دلت   ور  که  ات  کرده  عزیز  همون  پیش  برو  اومدی؟  دنبالم  چی  برای -

 . نشه دور ازت وقت یک نشوندیش

 . زد تهی و سر بی پوزخند

 ! ؟ وقت یک باشه نداشته مشکل -

 . نشست دلربا خاکستری های گوی در صاف  هایش مردمک

  تا   که  نداشتی  انتظار  .نداره   ربطی  تو  به  باشه   نداشته  یا  باشه  داشته  مشکل -

 که  بود  یکی  اومد  یادت  زدی  و  دورهات  رفتی  باشم؟  اومدنت  پاسوز  ابد

 آره؟ شه، می خرت  دوباره البد خواستت؟ می خیلی

 . شد مبدل آرام غرشی به  صدایش



 بهت   اومدم  کنم،  برطرف  برات  رو  ها  سوتفاهم  که  دنبالت  نیومدم -

 انقدری   اشتباهاتت  ی  دایره .  برداری  هات  بودن  سرخود  از  دست  بفهمونم

 براش  که   آیناز  ریش  بیخ  چسبیدی  .بست  چشم  روش  نشه  که  هست   وسیع

 ... کنی مادری

 .زد بدی نیشخند

 جای.  گذره  می  چی  پوکت  ی  کله  این  تو  دونم  می  من  فقط  وسط  این -

 پیش  سال  چهار  که  کنی  می  موس  موس  کسی  دنبال  ات،  بچه  برای  مادری

  به   و  بدویی   نداری  تا  که   همین  همینی،  تو .  کردی  ولش  خواستنت  وسط

  رو   اومدت  دست  به  های  نداشته  همچین  آوردی  که  دست  به  بیاری،  دست

  گن   می  !کذایی  ابدیت  اون  خود  تا  مونه،  می  پات  رد  ابد  تا  که   کنی  می  ول

 که  بریدی.  بره  می  بدم  بره،  می  اتفاقا  بره؟   نمی  رو  خودش  ی  دسته  چاقو

 ! امون  بچه بود، ات بچه تو ی دسته .بریدی  رو خودت ی  دسته. گم می

 .شد  بسته  و باز اش  بینی های پره و کرد قروچه دندان

 ! دستش از  انگار  بود عاصی



. کردی  پر  رو  تهش  تا  تو  نیست،  خط  چوب   دو  خط  چوب  یک  حرف -

 وسط   بکشونی  و  من  تا   شد  ات  بهونه  آیناز  که  بس  شد  پر  خطت  چوب

 ! هات بازی

  ابرو .  کرد  ترش  کفری  و  نشاند  صورتش  به  زهرخند  دلربا  ریزان  های  اشک

 : گفت کشیده و انداخت باال

 نیستم،   خر  دیگه  فهمیدی.  گم  می  و  تیرت  سنگ؟  به  خورده  چیه؟  ها؟ -

  بستم   دهن  اگه  فهمیدی  نیست؟  بودنم  پپه  قبل  از  هام  سکوت  این  فهمیدی 

  حیفم   نیست؟  سادگیم  سر   از  وایستادم  زدی  که  گندی  هر  پای  به  پا  و  االن  تا

 ! مادر. ببینی و دخترم گذاشتم و نشدی مادر که میاد

 . کرد هجی

  کردی   درک   رو؟   ش  کلمه  اصال  شنیدی!  مادر  رو؟   ش  کلمه  اصال  شنیدی -

 بچه   به  بچسبی  من  جای  موندم  منتظر  بدبخت  چی؟  یعنی  اصال   المصب  این

 مثال  بگی  کنم  می  کار  توش  که  شرکتی  تو  اومدی.  بیاد  یادت  مادری  ات،

  می  و   من  چه؟  مردم  به  احمق؟  چه  ها  این  به  داری؟  زندگیم  تو  جایی  یک

 . خوای نمی دونم می که اینجاست گیرش ولی جداست، بحثش خوای



 : گفت ولی آمد درنمی گریه  از صدایش دلربا

 . بینی نمی  تو خوام  می -

 . خوای  نمی -

 . کرد اصرار 

 ! خوام  می -

. کردی  نمی  بازی  آبروم  با  اینجوری  خواستی  می  اگه  لعنتی،  خوای  نمی  د -

  یا  منه  مال  شرکت  کردی  فکر  کردی،  قاطی  غلطی کرده  یک  خری  یک

 ! مردم دختر صورت تو  زدی که بابات

 . بزند حرف  دیگر نداد اجازه

  بهونه   و  دخترم  دیگه  بار.  فرصت  آخرین  بود،  پوشی  چشم  آخرین  این -

  نرفته،   که   یادت  گیرم،  می  ازت   و  آیناز  دیدن  حق  برسی  من  به  که  کنی

 پس .  نپلکی   دخترم  بر  و  دور  دیگه  که  کنم  می  زندانیت  بخوام.  دادی  امضا

 و  داری دوستش کنه  می فکر که ای بچه اون واسه باشی مادر بمونه یادت

  گفتم   که   هم  آخری  این.  بره  می  خوابش  دیرتر  ها  شب  دیدنت  ذوق  از

  ی  اندازه  به  بردی  سالمت؛  به  هم  حاال.  بود  دخترم  واسه  بازم  نبودا،  تو  واسه



 مادر   که  وقتی  تا  حداقل  نبینمت،  آرزومه!  رو  آبرو  بی  من   آبروی  کافی

 ! مادر بشی،

  رو   پیاده  در  بود  ول  سرش  روی  که  شالی  با   و  گرفت  دست  در  را   کیفش

  آرزو،   عشق،  شد،  سوت  چیزش  همه.  شد  سوت.  کرد  زدن  قدم  به  شروع

 ! چیز  همه رویا، خواستن،

 ریز   ریز  با  که  هایی  نگاه  نبود  مهم  و  شد  می  کشیده  زمین  روی  پاهایش

 شوهر  آویزون".  پیچید  گوشش  در  سنا  صدای.  گشت  برمی  طرفش  به  خنده

 تف   داده؟  طالقت  که  کرده  تفت  بفهمی  خوای  نمی  چی؟  که  شدی  سابقت

 با کیاراد ها؟ آن عشق "!ما عشق میون آتیش  شدی! اونی پی بازم و شدی

  دیر .  زد  قهقهه  و  کشید  سر  خونی  جرعه  دلش  بود؟  شده  ما  دیگری  کس

 خانه   هم  شب  چند  که  بود  شده  دیگری  عاشق  پس  ! دیر  خیلی  بود،  رسیده

 سرزنش  های  چشم  و  افتاد  حمیرا   یاد .  نینداخت   او   به  چپ  نگاه   و   بود   اش

 ". نشی پشیمون کنم می آرزو  ولی گرفتی، طالق  که تو"بارش،



 و  اش  شناسنامه  به  خورد  طالق  مهر  که  ای   لحظه  همان  از  بود،  شده  پشیمان

 چهار  او  ! اش  خانه  و  عشق   بند  از   شد  آزاد  که  شده  خوشحال  کرد  وانمود

 . بگیرد را  دستش نبود کسی و زد می پا و دست پشیمانی در که بود سال

 دیگر،   بود  مادر  .دید  آیناز  کودک  مهد  مقابل  را   خودش  که  شد  چه  نفهمید

  حاال  و   بود  کرده  ولش  که  ای  بچه.  رسید  می  اش   بچه  به  آخرش  ی  خانه

 ! او به رسید  می  کرد می گم را  خودش جا هر

 بودن   مادر   خاصیت  تظاهر؛  نقاب  یک  پشت  رفت  گرفت  مهد   از  که  را   آیناز

 ! صورتش به زد می شادی نقاب نشود  اذیت او اینکه برای بود، این

 . گرفت را  دستش کشید ته که هایش  بوسه باران

 خوش   کلی  شب  تا  خوام  می  بریم؟  کجا   امروز  داره  دوست   دخترم -

  . بگذرونیم

 . ببیند را  مادرش تا کرد بلند سر آیناز

 خوردی؟ سرما شما مامانی -

 که  هم  چه  هر  او!  باهوش  دخترک.  بود  تر  تلخ  هم  زهر  از  دلربا  تلخ  لبخند

 . نداشت توجیهی هیچ اش گرفته صدای زد می نقاب



 . خوردم سرما مامانی، دلبند آره -

 من.  داره  واگیل  گه  می  نبوسمش،  خورده  سرما  کی  هر  گه  می  بابایی -

 بوسیدمت؟ نگم بهش

 . کرد  می ترش شیرین که زبانش لکنت به خندید

 . کنی پنهون بابایی  از رو هیچی نباید  تو عزیزم، بگو -

 بیاد؟  باهامون بابایی  بذاریم مسابقه اوندفعه مثل. باشه -

 .داشت  را   گلویش  در  آمدن  باال  قصد  که  ای  شده  سنگ بغض  داد،  قورت

 . داره  کار امروز بابایی عزیزکم، نه -

 : داد ادامه وار پچ پچ

 . داره کار هم خیلی -

  صورتش  کرد حس  آن یک رویش، پیش چیزی  دیدن با که کرد بلند سر

 نترسید؛  خودش  برای.  بود  ایستاده  اش  قدمی  چند  در  درست  بیتا.  شد  سفید

 . بود همراهش آیناز...آیناز

 . کرد می حس را  اش شیطانی لبخند



 چه  کوچولو  فرشته  این  با  آسمون  تو  گشتم،  می  دنبالت  زمین  رو  به،  به -

 . کنی  می

 . کرد دستی پیش  بیتا که ببیند را اطرافش تا برگرداند سر خواست

 روبروت  نمیام  که  شلوغ  جای.  بود  کی  زرنگمون  اینکه  مثل   رفته  یادت -

 . وایستم

 . کرد دراز دست و انداخت نظری آیناز به

 موشک؟ موش چطوری -

 . کشید عقب  را  آیناز دلربا

 . نزن من ی بچه به رو کثیفت دست -

 در  آتش  های  شراره  و  شد  محو  لبخندش  که  نگذشت  ای  ثانیه.  خندید  بیتا

 . نشست هایش چشم

.  شدن  مامورها  اسیر  نفرمونم  پنج  مردن،  تامون  دو.  موندیم  تامون  سه  فقط -

 . شدی تلفات  انقدر باعث بچه الف یک تو که  دلمون به شد داغ

 . شد کج لبش ی گوشه و شد خیره آیناز به

 چیه؟   دونی می داغ -



 . شد خیره دلربا ی ترسیده های چشم به دوباره

 ! دلت به بذارم داغ خوام  می -

 . برگرداند سر

 ! بیا هوشنگ -

 به   ترس  رنگش،  مشکی  فرفری   موهای  آن  با  که  شد  پیاده  ماشین   از  مردی

 "داد،  جوالن  سرش  در   کیاراد  آوای.  جنبید  می  باید.  انداخت  دلش

 مادری   خواست  می  "...کنی  مادری  براش  که  آیناز  ریش  بیخ  چسبیدی

  حتی  اما،  گفتنش  بود  سخت.  خواست  می  خودش  گفت،  می  حسش  کند،

 . کند مادری خواست می کیاراد  حضور بی

  شد   می   داغ  .کرد  پاره  را  دلش  بند   داد  فشار  را  ضامنش  مرد  که  چاقویی

 ! دلش روی  شود داغ دخترش گذاشت نمی ولی همه برای

  صدا و  سر  بی  آیناز  غیرمنتظره  داد،  تکانی  اش  شده  ثابت پاهای  و  دست  به

  خیال   بی  و  گرفت  آغوش  به  است  خبر  چه  برش  و  دور  دانست  نمی  که  را 

  ثانیه  بیتا  که  بود   تند  قدری  آن  عملش  سرعت  .دوید  داشت  پا   به  که  کفشی

 . زد جیغ هوشنگ به رو. بکشد طول نگذاشت منتهی کند، مکث ای



 . رفت در بدو. کنی می غلطی چه  داری احمق -

 . بود کرده احساس  را  ناامنی. افتاد گریه به مادرش دویدن از آیناز

 پشت  از  کیفش  و  برد  گور  به  را   فرار  آرزوی  قدمش  که  دلربا  بیچاره  و

 فریادش  به   کسی  تا   کشید  جیغ.  کرد  رها  را   کیف  آن،  بیخیال.  شد  کشیده

 . شد جلب توجهشان خیابان طرف آن مردم. برسد

 . کشید  فریاد بیتا

 . کن تموم و خودش کار. خوام نمی رو بچه گیرنمون، می االن بدو -

  پهلویش  به  را   چاقو  تیزی.  زد  چنگ  را   مانتویش  پشت  و  انداخت  دست  مرد

 ! اش مادری برای نسوخت دلش و برد فرو

  گیر  اش  سینه  میان  دم  یک  نفسش.  انداخت  پا   از  را   دلربا  فرسا  طاقت  دردی

  و  سوخت  پهلویش.  داد  فاصله  هم  از  را   هایش  لب   نوایی  بی  "آخ"  و  کرد

 ! نامرد روزگار. شد خم زانوهایش

 . آورد بیرون پهلویش از قساوت با آیناز، طمع به  را  چاقو هوشنگ

 گریه آوای.  پیچید دخترش دور  قدرت تمام با دلربا های دست



  او   به  آسیبی  که  شد  سپر.  شنید  می  تر  آنطرف  فرسخ  هزار  از  انگار   را   اش

 رو   من  خدا "کرد،  التماس  قلبش  !کیاراد  امانت  بود،  امانت  آینازش.  نرسد

 ". کن سفید رو کیاراد پیش را  سیاه

 به  که  زنی  و  مرد  دو  دویدن.  بود  شده  آهسته   صحنه  رویش  پیش  دنیا

 نیفتد   هم  روی  هایش  پلک  که  کرد  غیرت.  دید  می  را   دویدند  می  سمتشان

 فریاد  درونش  از  صدایی.  برسد  امنیت  به  دخترش  تا.  برسند  ها  آن  تا

 ضجه   به  دلش  و  کرد  تر  سفت   را   هایش  دست  "!مادری  خاطر  به"کشید،

 بر   کیاراد  های  گفته  و  چرخید  دنیا  ". باشد  سالم  دخترم،  خدا "افتاد،

 می   اتفاقا  بره؟   نمی  رو  خودش  ی  دسته  چاقو  گن  می".  زد   سیلی  افکارش

 دسته . بریدی رو خودت ی دسته. گم  می که بریدی. بره می بدم بره،

  راستش   چشم  ی  گوشه  از  اشکی  قطره  "! امون  بچه  بود،  ات  بچه  تو  ی

  دخترش  و  برید  را   خودش  ی  دسته  یکبار  بود،  بریده  .چکید  اش  گونه  روی

 ... ولی حاال  گذاشت؛ تنها را 

  اینجام،   من".دهد  ترکش  تا   آمد  مردانه  کیاراد   که   روزی  آن   به  رفت  یادش

 خاطر  به  هستم،  اینبارم.  ندیدی  تو  و  بودم   که  همیشه  مثل  سرت،  پشت



 قدم  دیگه  یکی  خاطر  به   شده  که  یکبارم  برای  بیا  بردار،  قدم   بیا!  دخترمون 

  خانواده   کمبودهای  ی  عقده  از  که  خودت  مثل  یکی  بشه  دخترم  نذار .  بردار

 خاطر  به  فقط  را   روز  آن   ".بیاری  دووم  و  نرمال  زندگی  یک   نتونستی  ات

  دخترش   عاشق  ولی  االن.  بود  شده  خسته  هم  خودش  برنداشت،  قدم  آیناز

 مظلومش،   و  ملیح   لبخند  ی  دیوانه  رنگش،  طالیی  های   فرفری  عاشق  بود،

 برای اگر حاللش، مرگ این حاال و بود کشید می که نفسی هر فدای

   . شد می فدا  آینازش

 مادر  اگه  ".گرفت  رنگ  خاطرش  در  کیاراد  جدی  و  ای  قهوه  های  مردمک

 ". کنه نرم و دلم هات مادرانه که مادر انقدری. ببینش ذارم می بشی

  حیفم ".  کرد  جاری  قلبش  شریان  به  را   داغ  سرب  کیاراد،  پیش  ساعتی  حرف

 ش  کلمه  اصال  شنیدی!  مادر.  ببینی  و  دخترم  گذاشتم  و  نشدی  مادر  که  میاد

  جای   موندم   منتظر  بدبخت  چی؟   یعنی  اصال  المصب  این  کردی   درک  رو؟

 حاال   دویدند  می  که  پاهایی  ".بیاد  یادت  مادری  ات،  بچه  به  بچسبی  من

  شد  ابر  هایش  چشم  گرفتند،  سبقت  ها  قطره  ! نزدیک  خیلی  بودند،  نزدیک

 .بارید و



  شکل   درد   با  لبش  "!مادر  بشی،  مادر  که  وقتی  تا  حداقل  نبینمت،   آرزومه"

 زیر  که  زن.  رسیدند  باالخره  شد؟  می  برآورده   آرزویش.  گرفت  منحنی 

 مبارکت "داد،  مژده  درونش  از  آوایی.  شد  بسته   پلکش  گرفت،  را   بازویش

!  خاموش  صداها  و  شد  تمام  ها  صحنه  "!شدی  مادر   را   امروز  دختر،  باشد

 دست  میان  از  دخترش  حجم  شدن  خالی  حس  بود  تلخ  و شد  تاریکی  پرت

 ! هایش

*** 

 . گذاشت میز روی را  استعفا ی برگه کیاراد

  کنم   می  فکر  اما  کردم،  همکاری  شما  با  رو  مدت  این  اینکه  از  خوشحالم -

 . نشه دار ادامه  همکاری این دیگه که صالحه به

 . نینداخت برگه به کوچکی نگاه حتی شکوهی آقای

 دست   از  بازی  بچه  یک  سر  رو  عضوم  بهترین  کنم  نمی  قبول  که  دونی  می -

 . بدم

 ! جدی و بود  محکم کیاراد



  بچه   اصطالح   به   این.  شه  نمی  عوض  من  تصمیمات  که  دونید  می  هم  شما -

 االنم   تا  اگه.  شده  شروع  که  یکساله  نیست،  دیروز  و  امروز  مال  که  هم  بازی

 . دونید می رو این  خودتونم. بود  شما به احترام خاطر به فقط موندم

 . پیچید هم در شکوهی  آقای های دست

 . کنم می   حلش گفتم -

 . شده پاگیرم تون خواهرزاده گفتم بهتون وقته خیلی. نکردید حل اما -

. رفته  شده   پا  هم  عذرخواهی  بی  گوشش،  تو   زده  سابقت  زن  پاگیر؟ -

 چیه؟  قضیه این برای توجیحت

 . بود یخبندان کیاراد های چشم

  کنم   فکر  شخصیمه،   زندگی  قرمزم  خط  بودم  گفته  اومدم  که  اولی  روز -

 ضمنا.  نکردید  فراموش  مطمئنم.  زنم  می  رو  چیز  همه  قید  شده  واردش  کسی

 . ندارم نکردم که کاری برای توجیحی من

 گریه،   فرط   از  هایش  چشم   سفیدی  که  سنایی  و  شد   باز  شتاب  با  اتاق  در

 . ایستاد اش  دهانه در بود گرفته  خون رنگ

 ... دایی -



 . کرد نگاه کیاراد صورت به ناباور  و خورد میز روی ی برگه به نظرش

 . بری خوای می تو گن، می راست ها بچه پس -

 دادن   پاسخ  اعصاب.  خورد   زنگ  اش  گوشی   بدهد  پاسخی  آنکه  از  پیش

  را  همراهش  تلفن  بود  کرده  دیر  هم  او  و  بود   مهد  آیناز  چون  ولی  نداشت، 

 ببخشید  درهم،  هایی  اخم  با.  بود  ناشناس  شماره.  آورد  بیرون  جیبش  از

 . کرد برقرار را  تماس و گفت کوتاهی

 وحدانی؟  آقای -

 . هستم خودم -

 ... گیرم می تماس بیمارستان از من -

 و  بود دیوار به اش تکیه که حالی در عمل، اتاق در پشت

 هیچ  و   بود  شوکه  .بود  ایستاده   زد،  می  زمین  بر  دائم  را   راستش  پای  ی  پنجه

 سه   ی   گسیخته  افسار  دلربای  شد  نمی  باورش.  دید  نمی  خودش   در  حسی

  اصال   نیست  معلوم  و  است  جراحی  عمل  تیغ  زیر  جان  نیمه  حاال   پیش،  ساعت

 ! نه یا بماند



 خدا   فقط  اما!  محکم   ظاهر  به  و  بود  جدی.  نبود  پیدا   اش  چهره   از  چیز  هیچ

 می  سرش  در  خودش  های  گفته  .است  خبر  چه  درونش  در   دانست  می

 هم  از  را   آن  تا  انداخت  می  چنگ  گلویش  به  وجدان  های  دست  و  پیچید

 آگاه   خودش  بعد   لحظه  چند  از   کرد  می  ادعا  کسی  چه  راستی  به .  بدرد

 ذهنش  به  ای  ثانیه  حتی  کرد  می  دلربا  بار   را   ها  حرف  آن  او  وقتی  است؟

 چرا.  داد  تکیه  دیوار  به  را   سرش  . دهد  رخ  ای  حادثه  چنین  که  آمد  نمی

 . دارد حمایت  به نیاز دلربا دانست می که او نبود؟ مراقبش

. نکند  رسوایش  هایش  چشم  از   کرده  اش   احاطه  که  غمی  تا  بست  چشم

 سنا  و او بین  گفت می کاش  کرد، نمی  رفتار او با بد قدر  آن حداقل کاش

 اش  کفری  تا گفته دروغ احمق دختر  آن  گفت می کاش  نیست، چیز هیچ

 آرام  دویشان  هر  اعصاب  تا  دهد  استعفا  دارد  قصد  گفت  می  کاش  کند،

 . گیرد

  . آمد  باال  گلویش  سر  تا  که  را   آهی  کرد  خفه  و  گشود  هم  از  پلک

 که   ماند   او  و  گرفت  جان   هایش  چشم  پیش  خورده   باران  های  خاکستری

 چرا،  دروغ.  نشد  متنفر  و  خسته   رنگین،  های  مردمک  آن  از  هیچگاه  چرا 



 آورد  نمی  خودش  روی  به  و   داشت  دوستش  را   سال  چهار  این  ی  همه  شاید

 وجودش  ی  همه  با   بود مطمئن  دارد،  دوستش  دلربا  دانست  می  اواخر  این  .

  ابراز   ی  همه  به  کرد  ترش  رو  اگر  نداد،  بها  اگر  ... ولی  خواهد  می  را   او

 که   آینازی  برای.  بود   آیناز  برای  تنها  غیرمستقیمش،  و  مستقیم  های  عالقه

.  رفت  خوشی  دنبال  مادرش  چون  بود  نچشیده  را   ها  خوشی  از  خیلی  طعم

 . نخواهد را  آیناز نکند که داشت تردید

 دلش   تمام   با  خواهد،  می  را   دخترش  که  بود  شده  ثابت  بود،  شده  ثابت  حاال

 .انداخت  می  خودش  یاد  را   او.  رفت  پریا   سمت  به  نظرش  . خواهد  می

 ! خوددار و  تنها اندازه همان

 می  بیرون  دهانش  از  هقی  یکبار  لحظه  چند  هر  و   ریخت  می  اشک  صدا  بی

  خیلی  خواهر  دو   این  که  گفت  می  قاطعیت  با   بود،  پیش  سال  چهار  اگر.  پرید

  می  خواهرش  به  شبیه  گاهی  هم  دلربا  که  دید  می  حاال،  اما.  متفاوتند  هم  با

  هم   شبیه  .ریزد  می  اشک  صدا   بی  شود،  می  آرام  شود،  می  صبور  شود؛

 و  آبمیوه  آن  درون  که  پالستیکی  با  نگین  . بودند  هم  شبیه  درون  از  بودند،

 . رفت پریا طرف به بود شیرینی



 . بود  کمند  .کشید  بیرون  برهمش  و  درهم  افکار  از   را  او   موبایلش  زنگ

 . کرد شروع او که  بود نگذاشته گوشش زیر  کامل را  اش  گوشی هنوز

 آوردمش   شه   نمی  آروم  آیناز  اومد؟  بیرون  عمل  اتاق  از  شد؟  چی  داداش -

 ! آخه  دی نمی خبر یک چرا نگرانی، از مردیم. مامان پیش

 ! خبرم بی خودم وقتی بدم بهت دارم خبری چه  عمله، اتاق تو -

 . کرد  منی و من کمند

  چطور   نپرسید  ! چیه  موضوع  بگم  بهش  شدم   مجبور  عصبیه،  خیلی  مامان -

 برایش   را  حد چه تا نپرسید شدی، مجبور

 : گفت کالم یک فقط است؛ عصبی اندازه چه تا نپرسید گفتی،

 . باش آیناز  مراقب -

 دهی،  ادامه  خواهم  نمی  یعنی  این  نیست،  مهم  برایم  حاضر  حال  در  یعنی  این

 . بگذارم دلم کجای را  او عصبانیت وجدانم اسیر خودم من یعنی این

 که   بگیرد  دست  را   طناب  کدام  میان  آن  بود  کرده  گیر  که  کمند  بیچاره  و

 . نشود بدتر چیز همه

 ! نباش نگران  هستم، مراقبش -



 خودش   و  دانست  می  هم   شاید  چیزی،  چه  نگران  دانست  نمی  بود؛  نگران

 حس   و  بود  منتظر  که  را   ساعتی  چند  این   تمام  مثل.  زد  می  راه  آن  به  را 

 . کرد می  توجیه وجدان عذاب با را  درونش

  او   او،  و  لولید  می  جانش  در  زخمی  آور   عذاب  احساس  آن  لولید،  می

 . نداشت اعتراف جرات

  مقابل   و  پریدند  جا  از  چطور  نفهمیدند  هیچکدام  و  شد  باز  عمل  اتاق  در

 . ایستادند دکتر

 بفهمد  رویشان  و  رنگ  از  توانست  می  خوب  دکتر  نبود،  پرسش  به  الزم

 . هستند چیز چه دنبال

!  بخش  برنش  می  هم  دیگه  ی  لحظه  چند  تا  بود،  آمیز  موفقیت  تقریبا  عمل -

 ... منتهی 

  خواهر .  شد  خیره   رنگش  بی  های  لب  به  و  کرد  نوازش  را   دستش  پریا

  از   خیس  صورت  به  را   دستش  .بود  شده  ها   بدترین  درگیر  زود  چه  نازنینش

  را  او  دیگر  کرد  می  فکر  داده؛  دست  از  را   او  کرد  می  فکر.  کشید  اشکش



  چیزی  اگر  او.  زد  هایش  دست  پشت  بر  عمیقی   ی  بوسه  و  شد  خم.  ندارد 

 . بخشید نمی را  خودش عمر آخر تا شد می اش

  را  تنهایی.  تنهاست  که  بود  کرده  حس  هایش  سلول  تک  به   تک  با   را   امروز

 ! کس بی کس بی مادر، بی پدر، بی کرد؛ لمس  استخوانش با

.  زد  رویش  به  لبخندی  اش،  حالی  بی  وجود  با.  شد   وارد  کیاراد  و  شد  باز  در

 رد   ذهنش  از  و  شد  محو  لبخندش!  خوب   خیلی  بود،  خوب  خیلی  او

 تا   نزد  دم  و  ماند  هایش  بدبیاری  پای  به  که  روزهایی  چه  "! نامرد  سهند"شد،

  حتی  کرد،  بیان  شد  نمی  را   دردها  بعضی.  نکند  شرمندگی  احساس  او  مبادا 

 آن  گند   تا  پاشیدی  می  آن  روی  خاک  باید   فقط  کرد،  فکر  آن  به   شد  نمی

  دلتنگ   بود،  دلتنگ!  ثمر  بی  خودگذشتگی  از  همه  آن  گند  نزند؛  باال

 ! فرزندش پدرش، مادرش،

 . کنم می خبرت اومد بهوش. کن استراحت برو -

 . داد تکان راست و چپ به نفی ی  نشانه به را  سرش

 . مونم  می -



 روی   که  گرمی  نسیم   مانند.  شد  نقاشی  هایش  لب  روی  به  روحی   بی  منحنی 

 . کند رقاصی کویر خشک خاک

 . بود این از  بدتر وضعش تو  بدون دلربا. موندی که ممنونم -

 . زد زل تخت ی گوشه به و زد پوزخند کیاراد

 . نبود این  وضعش بودم  مونده اگه من آره، -

 . دوخت او  به نگاه  و آورد باال چشم

  سوال  به  بودم  مجبور  و   نبود  که  روزهایی  ی   همه  کنم،  تالفی  خواستم  می -

 وجود  با  بودم  مجبور  و  نبود  که  رو  روزهایی  ی  همه  بدم؛  جواب  آیناز  های

  تو   مادرم  که  روزهایی  همه   باشه؛  دخترمم  به  حواسم  کاری  سخت  شرایط

 . پاشیده هم از اینجوری زندگیم چرا که ریخت می اشک تنهاییش

 . شد سیاه و تلخ نیشخندش

  مرد   کنی   می  فکر  که  هم  انقدرها  کردی،  حساب  ظاهر  این  رو  زیادی -

 قدم  یک  اگه.  داشت  کینه  نگام  بود،  تیره   قلبم  بود،  خراب  فکرم.  نیستم

 که  کردم  می  قانع  این  با  خودمم.  ذاشتم  می  هم  رو  منتش  داشتم   برمی  براش

. نیست  بهم  ای  خورده  پس   دادم،  نجاتش  لجن  از  که  بودم  مرد  انقدری  من



  هنوزم   داشتم،   تیرگی  منم  بودم،  خوبی  ته  نکنی  فکر   که  گم   می  رو  ها  این

 تنهایی  چقدر  دونم  می  چون  گم  می  بگی،  دلربا  به  بری  که  نگفتم.  دارم 

 که   نداره  ارزش  انقدری  هیچکس  بدونی  که  گم  می.  نزدی  دم  و  کشیدی

 تاسف  و  شناسمت  می  شناسمت،   می.  کنی  صبح  اون  فکر  با  رو  هات  شب

  نیستم،   تعارف  و  تعریف  اهل  دونی  می!  نشناختت  که  سهند  برای  خورم  می

 . باشه خودت  به حواست ولی

 : داد ادامه زمانی هر از تر جدی

  داری   دوست  که  ای  لقمه  مثل!  سخته  جدایی  که  سخته  همونقدر  برگشت -

  که   رو  داشتنیت  دوست  ی  لقمه  همون  باید  بعدش  ولی  دی،  می  دست  از  و

 راحت   خیلی  جدایی  جورایی  یک.  بخوری  دوباره  کردی  تفش  و  جوییدی

 خیلی  شده  خرابه  که  ای  خونه  از  تازه،  ی  خونه  یک  ساختن  !برگشتنه  از   تر

  اولش   مثل   و  بسازیش  بخوای  تا  همینه،  هم  برگشته  دوباره   ارتباط.  تره   راحت

  دم   تا  بار   هزار  کنی،  می  خرابش  بار  هزار  خوری،  می  زمین  بار   هزار  کنی

 . ری می کردنش ول

 . دی نمی بروز اما خوای  می رو دلربا که همینه واسه پس -



 عقب  به  وقتی  که   بخورم  بستی  بن  یک  به   ترسم  می  ترسم،  می  چون!  آره -

 گیر   تنها  من  پای  اینبار.  نمیومدم   رو   راه  این  اولش  از  کاش  بگم  گردم  برمی

  تو   خوام  نمی.  هست  خوشحالیش  هست،  زندگیش  هست،  آینازم.  نیست

 . بخوره رو مادرش و من فردای دعوای ی غصه جوونیش اوج

 . کرد نگاه بیهوش دلربای به پریا

 . شده عوض دلربا اما -

 : گفت سپس و کرد ای طوالنی مکث کیاراد

  رو،  انتخابم  مسئولیت  پذیرفتم،  اما.  شه  عوض  بازم  شاید.  شده  عوض -

  خوردن  زمین  بیاد،  پیش  توش  چی  قراره  دونم  نمی  که  ای   آینده  ریسک

 . باشه ترسم می که هایی بست بن هست، دونم می که هایی

  هجوم   سمتش  به  شدت  به  هنگامی  بی  خوشحالی.  ماند  باز   نیمه  پریا  دهان

 لحظه   چند  که  هایی  حرف  وجود   با  برگردد؟  خواست  می  کیاراد .  آورد

 بود؟ گفته دکتر پیش



 الغر   حال  به  تا  گذشته  از  چقدر  کند  حس   توانست  می  راحتی  به  کیاراد

 آمده  وجود  به  او  از  جدیدی  تصویر  و  بود  رفته   گذشته  دلربای  گویی.  شده

 .بود  پر تقریبا بودنش هیکل خوش عین  در اما نبود، چاق اگرچه قبال. بود

   . ندشد  آسانسور وارد

 شیطنت  همه  آن  از  هیچ  حاال.  کشید  بیرون  خیالش  از  را   او  آسانسور  ایستادن

.  بود  برده  خود  با  را   شان  همه  زمان  گردباد  انگار.  بود  نمانده  سرزندگی  و

  تا   کنند  آماده  را  خانه  کمند   و  پریا  بود   قرار.  ماند  منتظر  و  زد  را  واحد  زنگ

 . برسند ها آن

 این  در.  آمد  نمی  باال  که  هایی  چشم  و  پریده  رنگ  صورت  به  کرد،  نگاه

 مردمک   در  مستقیم  هم  یکبار  حتی  بود،  آمده  بهوش  که   ای  هفته  یک

 فهمید،   می  را   بود  اش  چهره  در  که  شدیدی  ناراحتی.  بود  نکرده  نگاه  هایش

 یا   افتاده،  که  اتفاقی  برای  چیست؟  برای  سکوت  و   غم  این  فهمید  نمی  اما

 دهد؟  می آزارش دیگر ای مسئله

 . داد سالم و کرد باز را  در کمند



  بود،   ایستاده  خواهرش  برای  خدمت  به  آماده  که  پریا  ازو    را  پاسخش  کیاراد

 : پرسید

 ست؟ آماده تختش -

 دم   می  رو  هاش  قرص  بعدش  بخوره،  رو  غذاش  کن  صبر   فقط  آره، -

 . کنه استراحت

  به   که  ای  خالی  تو  ی  غده   برابر  در  کرد  مقاومت  و  انداخت  باال   سر  دلربا

 . بترکد تا آورد می فشار اش حنجره

 . میاد خوابم خورم، نمی چیزی -

 . هدایت کرد خواب اتاق طرف به  را   او کیاراد

  تو  از  رم  می  گرفتم  وسیله  هم  راه  بین.  دم   می  بهش   بیار  رو   هاش  قرص -

 . میارم براش ماشین

 . داد جا کمد درون را  وسایلش ساک کمند

 . نیست خوب براش نشستن بکشه، دراز بذار -

 : گفت سرد و  گرفته. جنبید زحمت به دلربا ی شده خشک دهان

 . بشینم  خوام  می -



 بود   قرار  کی   .فشرد  مشتش  درون  را   قرص  ی  بسته  و  سربرگرداند  پریا

 خالصه  کلماتش  کل  کند؟  پیدا   نجات  بدبیاری  زار  لجن  این  از  خواهرش

  او   با  را   ای  لحظه  که  مرد  می  داشت   او  و  ناچیز  حروف  چند  در  شد  می

 آن  . کنند  گریه  هم  با کنند،  گریه  کند، گریه  کند،  دل  و درد  بزند،  حرف

 . برداشت سرش  از نرمی به  را  شالش کیاراد رفتند بیرون اتاق  از که ها

  کردی  فکر  یا  داشتی  الزم  چیزی.  کنه  عوض  رو  لباست  پریا  گم  می   االن  -

 خب؟ بگو، بهم خوره می  هم به داره حالت

  صورتش   توی  اش  شده  باز  موهای  که  انداخت  پایین  سر  حرف  بی  دلربا

 این  و  زد  می   پرسه  حرکاتش  تک  تک  در  باور  غیرقابل  معصومیتی.  ریخت

... 

 دلربا؟ خوبی -

 . ببینم رو  آیناز خوام  می -

  بود، شده ضعیف دلربا ی  بنیه. کشید صورتش روی وار نوازش  را  شستش

 . شود  این از پذیرتر آسیب خواست نمی

 ! کن نگام -



 . کرد تکرار  دوباره او و نکرد نگاهش

 ! کن نگام دلربا، -

  خیره   هایش  مردمک  جز  جایی  هر  به  و  آمد  باال  دلربا  حال  بد  های  چشم

 . نکند اذیتش که گرفت نمی سخت و بود غنیمتی هم همین. شد

 متوجه   ست،  بچه  اونم نیست،  خوب  حالت!  نه  االن  ولی  پیشت،   میارمش  -

 باشه؟  بعد، بگذره روزی چند یک  بذار!  بغلت پره می وقت یک شه نمی

  اندازه   این  تا  توانست  نمی.  بکشد  ای  کالفه  نفس  شد   باعث  اش  خاموشی

 .  ریخت می هم به اعصابش بیاورد، تاب را  مظلومیتش

 دلربا؟ چته -

 . زد لب آهسته.  زد زل رنگ بنفش پتوی به دلربا

 ! هیچی  -

 ... منم   پیشته، که هم پریا. شه می دستگیر زود یا دیر نباش، بیتا نگران -

 . کند کامل را  حرفش نگذاشت دلربا

 . نیستم نگران -

 . گرفت طرفش  به را  قرص با همراه آب، لیوان و شد  اتاق  وارد پریا



 بیارم؟ میوه برات -

 . گرفت را  قرص

 . ندارم چیزی به میل االن نه، -

 :گفت رفت  می بیرون اتاق  از که حالی در  و  شد بلند کیاراد

 . بیارم  پایین از رو ها وسیله رم می. کنه عوض رو لباسش کن کمک -

  تا  انگار. کشید دراز و  خورد آبی  جرعه با را  قرص  دلربا رفت  بیرون که او

 . بشیند خواهد می بود گفته که  کند لج  او با داشت قصد حال به

 . کشید نفسی پریا

  می   دق   دارم  بخدا   چته؟  بگو  کلمه  یک  خب  ما؟  یا  کردی  لج  خودت  با -

 ! نگرانی از کنم

 . زد نیشخند و دوخت سقف به چشم دلربا

. بمیرم  بود  نزدیک.  دخترم  چشم  جلو  خوردم   چاقو  فقط!  هیچی  چمه؟ -

  بیتا .  کنم  سر  باید  چطور  رو  بعدم  به  این  از  نیست   معلوم  و  دیده  آسیب  کبدم

  می   ترحم بهم  وجدانش عذاب سر  کیاراد و  آزادن هنوز  اش  دسته و  دار و

 . کنه



 . افزود کنایه با

 هست؟ نظرت، از نیست مهمی ی مسئله که ها این -

 . کنه نمی ترحم بهت کیاراد -

 . خندید  تلخ و آمیز طعنه

  کنارم  از  شده  که  ای  بهانه  هر  به  داره  سعی  همین  واسه!  عاشقمه  چون  آره، -

 . بره

  روز  اولین در که مانده  تنها پاییزی  برگ آخرین همچون شد؛ سرد نوایش

 . بود بسته یخ زمستان برفی

 . نیست مهم برام دیگه نیست، مهم -

 . نشود  هویدا  سوزانده را  هایش مویرگ که اشکی نیش تا بست چشم

 . گذاشت اش شانه روی دست پریا

  تو.  دی   می  عذاب  رو  خودت  چرا .  بشم  قربونت  هست  عزیزم،  هست -

 ... تا فرصته یک منتظر کیاراد دونی می اصال

 . افتاد لرزش به آوایش. شد مانع و کرد بلند دست دلربا



  می   دلداریم  داری  دونم  می  من  و  زنی  می  حرف  ازش  وقتی.  نکن  اذیتم -

 پس.  گیره  می  آتیش  وجودم   ته   تا  قلبم؛  تو   ریزن  می  داغ  سرب  انگار   دی

 . نزن  آتیشم

 ! درد از  شد جمع اش چهره و  شد پهلو به

  برام،   شده  تکراری  هام  خستگی  خودم،  برای  شده  تکراری  هام  حرف -

 بالیی  همه  اون  وجود  با  بینم  می   وقتی !  پریا  خوره  می   بهم  خودم  از  حالم

  از   خواد  می  دلم  مراقبمه  و  کنه  می  مسئولیت  احساس  بازم  آوردم  سرش  که

 یکی  به  باید  کنم  می  حس  وقتی  نباشم  خواد  می  دلم  شم،  آب  خجالت

  می  مسئولیت  احساس  سابقش  زن  به  نسبت  هنوز  چون  بده  پس  جواب  دیگه

 .شده عاشق کیاراد ولی دونی، نمی تو. کنه

  چقدر  بینی  می.  کنه  می  فرق  من  با  آسمون  تا  زمین  که  کسی  عاشق

  من .  بخواد  و   من  دوباره  شه،   عاشقم  دوباره  داشتم  انتظار !  بودم؟  خودخواه

 ! رو صفت بی خودخواه

*** 



  خنده  به   ای  لحظه  .نشست  میز  پشت  و  گذاشت  کنار  را   همراهش  تلفن  پریا

 خودش،  بعد   دلربا،  اول  شد؛  می  اضافه  جمعشان  ی  شده   تنها  به   روز  هر.  افتاد

 ! پدرش که هم حاال

 شده؟ چی -

 آشپزخانه  دیوار  به  و  بود  پهلویش  به  دستش  یک  که  اویی  به  و   کرد  بلند  سر

  و   هم،  کنار  بودند،  هم  با  شان  غریبی   ی  همه  با.  دوخت  نظر  بود  داده  تکیه

 ! این از بهتر چه

 های   خاطره  جز  برایشان  سوئد.  گشتند  برنمی  هیچوقت  دیگر  شاید   اصال

 دادند،  می  التیام  روحشان  های  زخم  به  و  ماندند   می  ایران.  نداشت   هیچ  سیاه،

 ! هم  شان خورده جراحت های قلب به

 خطا"  بود،  گفته  ها  آن  به  پدربزرگشان  روزی  که  همانی  شد  می  وقت  آن

 اونوقته !  بیمارتر  و  تر  خسته  همیشه  از   برمیگردند،  خودشون  قلمرو  به  کارها

 آرزوی   همیشه  برای  یا  کنی،  نگاهشون  دوباره  گیری  می  تصمیم  تو  که

 ". بشی قلبشون و چشم



  تصمیم   که  بودند   پدرش  و  او  آنوقت  سهند؛  هم  مادرش،  هم   گشتند،  بازمی

 ... مادرش . کنند رفتار چطور گرفتند می

  بیدار .  باشد   کابوس  مادرش  به  مربوط   قسمت  خواست  می  دلش  چرا،  دروغ

 مهمان  بوسه  هزار  بعد  روز  صبح  و  گذرانده  را   کذایی  شب  یک  ببیند  و  شود

 . دارد  دوست را پدرش که کند مادرش

 عوض  که  واقعیت  بود؛  قصه  و  داستان  به   شبیه  بیشتر  افکارش  که  حیف  چه

 . داد قورت دهان آب  بود؟ نبود، شدنی

 سرم  بالیی  چه  فهمید  بابا  که  بود  نگذشته  ادعا  همه  اون  از  یکسال  ولی -

 هم  تو.  نفرستاد  پول  دیگه  کنه  آدمم   محدودیت  با  اینکه  خیال  به  و  اومده

. کرد  هارم  نکرد،  آدمم  محدودیت  !همینطور  مامانم  کردی،  تشویقش

 نسیه  خط  چوب.  زدم  می  دیگه  معتادهای  با  گروهی  و  شدم  خواب  آلونک

  که   شد  چی   دونم  نمی  حتی.  داد  نمی  جنس  کسی  دیگه  بود،   شده  پر  هامم

  من !  دزد  شدم،  دزد.  کرد  ام  احاطه  جوره  همه  و  تنم  رخت  شد  فالکت

 هم  تو  کنه،  نمی  درک  هیچکس  .شدم  دزد  و  معتاد  پرمدعا،  ی  نازپروده

  تمام   تو   که  دیدم   چیزهایی  سال  دو   اون  تو  .کنی  نمی  درک  خواهرمی  که



 تعفن،   یک  روز  هر  خبر،  یک  روز  هر.  بودم  ندیده  سالم  چند  و  بیست  سن

 ! اتفاق یک روز هر

  شد   چه  دانست  نمی  هم  خودش  حتی.  زد  بیرون  دهانش  از   ای  اراده  بی  آه

 کند   یادآوری  خودش  به  خواست  می  انگار .  شد   باز   دلش  و  درد   سر  که

 . نیست دائمی ای خوشی هیچ

 پاس   و  آس   یک  شدم!  زندگیم  پولم،  ام،  قیافه  تیپم،  به  بهم،  خورد  گند -

 کیارادی   همون.  کرد  جمع  و  من  اون  ولی  بارید،  می  هیکلم  از  کثافت!  لجن

  ! بابام پول کشیدم فریاد سرش که

  تا  دونی  می  که  چیزی  به  بناز  گفت  می  گفت؟  می  چی   شکری  بابا  یادته -

 نکردم   گوش  من  ولی.  بیاد  زمین  به  آسمون  وقتی  حتی  خودته،  مال  آخرش

  چند  عرض  در  که  چیزی  به  نازیدم.  نداختم  می  گوش  پشت  که  همیشه  مثل

 . گرفت دستش از را  منو . رفت دستم از ماه

 تر   سالم  غذای  دم  می  ترجیح   ولی  کنم،  انتخاب  رو  غذات  ندارم  دوست -

 ! وضعیتت  وجود با بخوری

 . داد تکیه اش صندلی پشتی به و کشید عقب دلربا



  با   که  انتخابشم  بهم،  دی  می  غذا   زور   به  اینجا،   آوردیم  زور  به!  خوب  چه -

 دلیلی !  دیگه  بگیر  عهده  به  خوردنشم  و  کن  خالص  رو  خودت  خب  خودته؛

 ! خودت  دنبال کنی خرکش و من نداشت 

 .کرد او به رو سفارشات دادن از بعد. زد  صدا  را  گارسون و زد لبخند پریا

  گفتم .  نبود  خوش  حالتم  خونه،  تو  بودی  روز  چند!  عزیزم  نباش  بداخالق -

 . کنیم عوض  هوایی یک بیایم

 . زد لب بود مشغول آن با که حالی در و چرخاند  را   نمکدان دلربا

 هفته  یک!  غلط  یا  دروغه  یا  درمیونش  یکی  حرفات  میون  از  روزها   این -

 بشه   فراموش  که  رفته  کیارادم  ندیدم،   و   آیناز.  نیومده  هنوز  بابا   و  گذشته

 کنی؟  عوض خوای می رو  هوام کدوم! برام

 ! برات نشم فراموش توش من که هوایی -

  کیاراد   طرف  از  واقعا  شنیده   که   صدایی  که  ماند   او  و  شد  تر   پهن  پریا  لبخند

 زده؟ توهم یا است

 . داشت دست در که رنگی قرمز جعبه و بود کیاراد. برگشت مردد



 حالتش   ترین  جذاب  در  داشت،  لب  بر  که  لبخندی  نیم  و  چرم  کت  آن  با

 . بود شده تعیین پیش از مالقات قرار این آنکه فهمیدن  نبود سخت و بود

 ترک   را  صحنه  کی  پریا  بفهمد  او   نداد   اجازه  و  نشست  مقابلش  صندلی  روی

 . کرده

 . شد خیره هایش چشم به

 ... شدی مادر! ات بچه پیش برگردی ذارم می بشی مادر وقتی گفتم -

 . شد تر  آرام آوایش

 ! برگشتته  وقت -

 به  قیمتی؟  چه  به  برگشت؟.  کشید  اش  خشکیده  های  لب  روی  زبان  دلربا

 دید؟  می باید عشقش های چشم در همیشه که حسرتی دیدن قیمت

 ولی  بگذرد،  هم  خودش  از  آیناز  خاطر  به  است  حاضر  کیاراد  دانست  می

 برای   شود  دق  ی  آینه  عمر  آخر  تا  خواست  نمی.  خواست  نمی  را   این  او

 . نرسید سرانجام به که عشقی



  این .  باشم  گاه  تکیه  هم  دور  از  تونم  می  باشم،  مادر  هم  دور  از   تونم  می -

 نمی   رو  باشه   خوابیده  افسوس  توش  که  برگشتی.  خوام  نمی  و  برگشت

 . خوام

  او   پیش  خواهد  نمی  هنوز   دلربا  کرد  فکر .  تنید  هم  در  کیاراد  ابروهای

 . برگردد

  انتظار   باشی،  خاطره  شه  می  فقط  دور  از.  بود   مادر  شه  نمی  دور  از.  شه  نمی -

 . نیست خوب  دورش از هیچی.  باشی درد باشی،

 !دلش  در  بود  حرف  دنیا   یک.  دوخت  میز   روی  ی  جعبه  به   را   نگاهش  دلربا

 ازش؟  گذری می آیناز خاطر به  چی؟  سنا عشق -

 ! نه -

 تیر  گردنش  پشت  که  تند  قدر  آن.  کند  بلند  سر  شد  باعث  محکمش  "نه "

 خانه  شود  خودش  اینکه  .نداشت  جوره  هیچ  را   قلم   یک  این  طاقت.  کشید

 ! دیگری با همسرش های عاشقانه شاهد و نشین

 ببافد،   داستان  و  کند  پیشروی  نور  سرعت  به  اش  منفی  افکار  آنکه  از  پیش

 . داد ادامه کیاراد



  اون   روزم  اون  اگه.  بود  یکطرفه  بود  چی  هر.  نبود   کار  در  عشقی  اولم  از -

 نبودی   متوجه.  بود  خودت  برای  .نبود  سنا  خاطر  به  زدم  بهت  رو  ها  حرف

  چشم   حتی  اینکه  بی.  بری  خواستی  می  فقط  ری،  می  رو  راهی  چه  داری

 . افته  می اتفاقی چه مقابلت داره ببینی کنی باز رو هات

 که  حاال  .بود  بس  دیگر  سکوت.  گذاشت  میز  روی  دست  و  کشید  عقب

 . کرد می بازی را  خودش نقش  باید  بود، گذاشته وادی این در قدم

 عوض  در.  بگیرن  تازه  نیروی  یک  تا  نشد  پذیرفته.  دادم  استعفا  شرکت  از -

 ! دیگه شرکت یک فرستادن رو سنا

 . بشی من تحمل به مجبور آیناز خاطر به خوام  نمی -

 . انداخت باال ابرو اطمینان  با کیاراد

 بعضی   شاید  مهمه،  برام  خیلی  آیناز.  کنم  نمی  اینکارو  که   نکن  شک -

 که   نیست   معنا   این  به  این  باشه،  داشته  اهمیت  برام  خودم  از  بیشتر   اوقات

 که  اینه  برای  برگردی  وقتشه  گفتم  اگه  اینجام،   اگه.  بگیرم  نادیده  رو  خودم

 طفره  اهل  دونی  می.  کنی  نمی  نگاه  مزاحم  یک  مثل  آیناز  به  دونم  می  حاال

 برگشتتم  مسئولیت  یعنی  برگردی،  که  پذیرفتم  وقتی  بدون  پس  نیستم،  رفتن



 هم  زیادی  مشکالت  باشه،  شیرین  همیشه  زندگی  نیست  قرار.  کردم  قبول

 سخت   شده   ویران   قبال  یکبار  که  ارتباطی  شروع.  گیره  می  قرار  راهمون  سر

 این  به  تو  چی؟  تو  ایستم،  می  پاش  من.  ست  گرفته  پا  تازه ارتباط    از  تر

 دی؟ می رضایت مجدد ی ارتباط 

  تکان  حتی   هایش  مردمک  آنکه  بی.  شد  اش  خیره  مانده   ثابت  دلربا

 . بود سردرگم.  بخورد کوچکی

  می   سر  در  را  ثانیه  این  رویای  ها  ساعت  بود،   لحظه  این  آرزوی  در  ها  ماه

 که   بود  باور  غیرقابل  برایش  قدر  آن  بود  افتاده  اتفاق  که  حاال  اما.  پروراند 

  داشته  کیاراد  بی را   آیناز  که  بود  آمده  کنار  .کند  هضم  را  آن  توانست  نمی

 قلبش  شاید.  کرد  نمی  حس  قلبش   ته  ای  پایکوبی  هیچ  حاال  و  حاال،  و.  باشد

 . بود شوکه هم

  باید !  کلمات  چرخش  از  خورد  پیچ  دلش  و  چرخید  افکار  ی  گردانه  میان

 همسرش   خواهد  می  او   از  که  خواهد؟  می  را   او  کیاراد  که  کرد  می  باور

 بافت؟ خیاالت خودش یا بود خواسته را این اصال شود؟

 . آمد  زبانش به حرف ترین معنی بی



 مجدد؟ ازدواج یعنی این -

 . کرد تکرار  و گذاشت هم روی چشم کیاراد

 ! مجدد ازدواج یعنی این -

 . داد قورت دهان آب دلربا

  می  که   موقع  اون  ندادی؟  رو  پیشنهاد  این  داشتم  الزمت  که  وقتی   اون  چرا  -

 نذاشتی؟ پیش قدم چرا موقع اون. خوامت می وجود ی  همه با دونستی

  را   بدش  حال  .گرفت  سمتش  به  و  کرد  آب  از  پر  را   مقابلش  لیوان  کیاراد

 دیده  صدمه  غرورش.  دید  می  را   او  همیشه  از   تر  شکننده.  بود  کرده  حس

 . یابد التیام که  بود حقش و بود

  مسئولیت  نبودم  حاضر  ولی  خواستمت  می.  نبودم  مطمئن  خودم  از  چون -

 طناب.  آیناز  به  دادم  می  ربط  رو  خودم  نگرانی  هر.  بپذیرم  رو  بودن  تو  با

 فهمی   می.  باشم  داشته  بهت  خواستم  نمی  که   هایی  حس  برای  بود  نجاتم

 گم؟  می چی

  چشم .  دهد  قورت  را   بغضش  تا  نوشید  ای  جرعه  و  گرفت  را   آب  لیوان  دلربا

 . بکند آن برای کاری نتوانست و  شد پر اما هایش



 نه؟  کنی، تالفی خواستی  می -

 نبود،   یافتنی  پایان  برایش  هم  او  خواستن.  نبود   شدنی  تمام  ها  خواستن  بعضی

 . بود گفته دروغ حتما شد تمام بود گفته اگر

  می  مانعم  که  بود  دالیلی  از  یکی  هم  تالفی.  نگفتم  راست  نه،  بگم  اگه -

  انکارت .  کردن  انکار   برای  زیادیه  زمان  سال،  چهار.  بخوام  رو  تو   تا   شد

  انکار   اون  ی  همه  شد،  تموم  بگم  بهت  تا  اینجام  حاال.  برام  بود  شده  عادت

 ... من! نخواستن و

 . کرد رصد را  خیسش های چشم نگاهش، با

  تموم   با   نفرت،  با  کینه،  با  وقفه،  بی .  خوام   می  رو  تو  که  هاست   سال  من -

 هم   که   بود   درد  بزرگترین  این   و  خواستمت  می  رو  تو  بد  های  احساس

 . داشتنت برای میره می قلبم ته که بدونم هم و نخوامت

  را  درونش  توانست  می  تر  راحت  ریخت؛  می  اشک  دلربا  که  خوب  چه

 . بریزد بیرون

 خواستن   این  به!  خودم  برای  آیناز،  برای  نه  منه،  خواست  داشتن  رو  تو -

 دی؟ می رضا



 . داد تکان راست  و چپ به را  سرش ناباور  و کرد فینی فین دلربا

 . گفتم  دروغ کردی فکر خوامت، می که گفتم روز اون -

 ! کنی؟ فراموش رو  روز اون شه می. نگفتی دروغ  که دونستم می -

 . بست پلک ای  لحظه دلربا

 ... منم نبودن این مقصر کردم می حس و نبودی که روزهایی تموم تو -

  "کرد،  اضافه  قلبش  و  گرفت  صورتش  جلوی  دست.  دهد  ادامه  نتوانست

 ". کشد می را  خواستنت انتظار  که است سال چند قلب این

 . دیده آسیب کبدم دونی می تو -

 . زد نرمی لبخند کیاراد

.  نداره   جایی  تصمیماتم  تو  مسائل  اینجور  هیچوقت  که  دونی  می  هم  تو -

 . اینجام چیز همه  دونستن با یعنی اینجام، اگه من

 نمایش   به  بود  آن  درون  که  را   ظریفی  انگشتر  و  کرد  باز  را   جعبه  در

 .گذاشت

. نمیان  زبون  به  که  دردهایی  از  خیلی  مثل.  نیستن  گفتنی  چیزها  خیلی -

  از  کاش  کردم  می  آرزو  و  برام  بودی  بد  که  روزهایی  همه  کردم  فراموش



  صورتش  روی از را  هایش اشک دلربا . بودم نشده آشنا نامی دلربا با اولم

 . کرد پاک

 شه؟ می فراموش -

  دوباره   شروع  برای  اولمون  قدم  بدیم؟  ادامه   و  نکنیم  فراموش  شه  می -

 ! فراموشی به  تظاهر حداقل یا! فراموشیه

*** 

  با  او،  و  بود  آمده.  بود  آمده  باالخره.  پرید  جا  از  واحد  در  خوردن  زنگ  با

 . کند  می  درد  اش  ساله  چندین  نبود  جای  که  کرد  می  حس  وجود  ی  همه

 پیر  عالمی  ی  اندازه  به  که  مردی  دیدن   از  رفت  بند  نفسش  و  کرد   باز  را   در

 . بود شده

 شکسته  ی  غریبه  این   که  کشید  فریاد  دل  در   بارها   او  و   شدند  چشم  در  چشم

 کیست؟ 

 ای  خمیده  های  شانه  و  بود  افتاده  اش  پیشانی  بر  وضوح  به  که   هایی  چروک

 معروف  شهباز  همان  بود؟  خودش  پدر  . داد  می  خبر  شکست  یک  از  که



  بازنده   تصویر  این  گنجید  می  کسی  خاطر  در  بیخیالی؟  و  خیالی  خوش  به

 ریخته؟  فرو ی

 امید  برگشت،  هوا   برگشت،  نفس  .گذاشت  پیش  قدم  پدرش  باالخره

  تکرار   دلش  ".برگشت  پدر"کرد،  کامل  عقلش  و.  برگشت  دنیا  برگشت،

 ". برگشت پدر"کرد،

 غریب  جماعت  این  میون  کشیدی  چی!  سخته  خیلی  تنهایی  من،  دلربای -

 ! کش

 نکرده  نامردی   را   جا  یک  اگر  دنیا!  شد  بلند   دلربا  صدادار  ی  گریه  زار  زار

 اش   احاطه  امنیت  که  ای  لحظه  همین.  بود  اش  لحظه  همین  احساس  بود،

 . بود کرده

  تنگ  برات  دلم!  بابا  باشم  داشته  دوست  انقدر  کردم  نمی  فکر  هیچوقت -

  به .  خوامت  نمی  دیگه  گفتم  بهت   که  روزهایی  ی  همه  اندازه  به   بود،  شده

 بی  ی   همه  ی  اندازه  به .  ندارم  دوستت  گفتم   که  روزهایی  ی  همه  اندازه

 ! هام قلقی بد و ها مهری

 . گذاشت میزعسلی روی هم را  دیگر ی بسته



 . دیدم رو هاش عکس فقط که ای نوه واسه اینم -

  برای   کشید  می  پر  دلش.  نشست  پریا  های  لب   به   ای  پژمرده  ی  شکوفه

 ! دخترش 

 بابا؟ دیدی رو النا -

 : گفت سپس و زد زل او به سکوت در ای ثانیه چند شهباز

 کل .  کنه  جمع  تونه  می  زور  به  خودشم  که  سهندی  به  سپردی   رو  بچه -

 کاری  هیچ   اونم  و  گیره  می  رو  ت  بهونه  النا.  کرده  بازی  اسباب  رو  خونه

 . برنمیاد ازش این جز

 . زد آهسته  ی ضربه چند خودش ساعد پشت به دست با

 انتظارش  اونا   که  بشه  همونجوری   نذار !  سوئد   برگرد.  نکن  ول  رو  ت  بچه -

 . دارن رو

 . داد دستش به را  چای دلربا

 . کنه زندگی سهند با خواد  نمی دیگه پریا -

 . نکنه ول رو ش بچه گفتم. کنه زندگی نگفتم منم -



 اینکه   برای  بود  کرده  ول   را   اش  زندگی او.  انداخت  پایین  سر  شرمنده  دلربا

  او   خدا .  بود  متفاوت  خواهرش  و  او   شرایط  چقدر.  باشد   نداشته   را   دخترش

 آن   بابت  بخشیدش  می  شد  می  که  بزرگ  چطور؟  آیناز  بخشید؟  می  را 

 رحمانه؟ بی ترک

 برگردی؟  یا بمونی ایران اومدی چی؟ تو -

 به  گذرم  روزی یک شاید.  ست شده نفرین من برای سوئد -

 ... سوئد ولی بخوره، جهنم

 . شد  تیره نفرت از صورتش  و کشید  باال را  هایش لب

 . نیست کار در برگشتی -

 . شد مشت پریا های دست

 برگردم؟ خوای می من از چطور پس -

  که  یکی.  داره  نیاز  بهت  که  داری  اونجا  رو  یکی  تو.  برگردی  باید  چون -

 . گیره می بهونه  رو روزش هر



 شان   نفره   سه  هر  که  گردنبندی.  آورد  در  گردنبندی  جیبش  از  و  برد  دست

 صورتی   های  صدف  با  که   ای  بچگانه  گردنبند.  کیست  برای  دانستند  می

 . بود شده درست

 فراموشش  کنه  می  فکر.  کنی  یادش  که  امید  این  به.  داد  ات  بچه  و  این -

 اون  و  اومد  نمی  خوشت  گردنبند  این  از  تو  چون  کنه  می  فکر.  کردی

 این   مقصر  رو  خودش  ش  گانه  بچه  افکار  با.  شدی  ناراحت  داشت  نگهش

 رو  این  گفت.  کنه  می  پیدا   دلیل  بودن  مقصر  این  برای  و  دونه  می  دوری

 نگران  .شم   آینده  نگران  من!  آشغالی  تو  بندازیش  خودت  تا  بهت  بدم

  ببینه   که  بیاد  خودش  به  وقتی  یک  و  بگذرونه   تو  بی  قراره  که  روزهایی

 ! تو برای دلتنگی جز نفهمیده زندگیش از هیچی

 دست   از   را   گردنبند  شد،  جاری  پریا  ی  گونه  روی  وار  سیل  های  اشک

 .بود  هایش  دست  میان  دخترش  انگار  که  بوسید  را   آن  چنان.  گرفت  پدرش

 همچون  عذاب،  "! من  ی  یکدانه  یکی  بمیرد   مادرت".کرد  زمزمه  دلش  در

 ذهن  بر  بست  راه   او  او،  و  گرفت  چنگ  در  را   قلبش  خشمگین  پایی  هشت



 غرورش،  بر  بکوبد   سیلی  و  برگردد  که  برگردد،  که  خورد  قسم  و  دلش  و

 . بود شده تحقیر چون فقط بزند، لنگ برگشتش پای مبادا 

 سهند  ی  دوباره  پذیرای  که  گشت  برنمی  گشت؛  برمی  باید  النا  خاطر  به

 . شده که قیمتی هر به برگردد،  دخترش  با را  اینبار که گشت برمی باشد،

 حالت  از  و  کشید  ای  خمیازه.  شود  بیدار  خواب  از  شد  باعث  کیاراد  آوای

 . نشست خوابیده،

 رسیدیم؟  -

 توک   و  تک  که  خاکی  زمینی.  انداخت  نگاه  بیرون  به  ماشین  ی  شیشه  از

 ! هم  او  و شد پیاده کیاراد. بود  روییده آن در هرزی علف

 اینجا؟ اومدیم چی برای -

 .بماند امان در وزید می که سوزناکی و  سرد باد از تا شد  جمع خودش در

 داده  تکیه   ماشین  به  سینه  به  دست  که  حالی  در  کرده،  سکوت  که  اویی  به

 . کرد نگاه نگریست، می را  برهوت آن سرتاسر و بود

 کیا؟  -



  خاکستری .  شد  هایش  خاکستری   ی  خیره  عمیقا.  برگشت  طرفش  به  کیاراد

 تا  غم  به  آلوده  کدری  آن  بود؛  شده  قبل از  تر  براق  بود  وقتی  چند  که  هایی

 . بود  کرده کوچ هایش چشم ی خانه از و بسته بار حدی

 !خاکستری  های  تیله  این  برای  بود  کشیده  ها  چه  دانست   می  خودش   تنها  و

 . بسازم خاطره برات که اینجا آوردمت -

 . گرفت اش خنده متعجبی حالت با دلربا

 . نیست ساختن خاطره جای که اینجا اینجا؟ -

 ! محکم و جدی بود، جدی

 چرا   پرسیدیم  خودمون  از  مون  تازه  شروع  تو  وقت  هر  که  انقدری  هست، -

 . ذهنمون تو بیاد حسابی جواب یک دوباره، شروع

 . خورد چرخ ها دوردست در هایش چشم

  شنیدم ! خاک و خاک  و خاک ش همه. نداره هیچی رو؟ اینجا بینی می -

  گفتی  می  صاحبش  به  پیش  سال  چهار  اگه.  بسازن  هتل  توش  خوان  می

  خندید   می  ها  ساعت  حتما  هتل،  ساخت  واسه  خرن  می  میلیاردی  رو  زمینت

 اما.  کنی  می  تعریف  جک  براش  داری  کرد  می  فکر  احتماال  !حرفت  به



  بمونه   خاک  نیست  قرار  دیگه  که  دونه  می  و  خریدن  رو  زمینش  که  حاال

 چیه؟ ما زندگی به شباهتش دونی می. شده  باورش

 . دوخت او  صورت  به  نظر دیگر بار

  تبدیل  و  خاک  این   قراره.  خاکی  ی  نقطه  همین  تو.  ایم  نقطه  این  تو   االن  ما -

 همه  اون  از  بعد   رو  تو  که  من  به  نخندن.  نخندن   بهمون  که  چیزی  به  کنیم

 می  آتیش  و  آب  به  پیش  چهارسال  که  تویی  به  نخندن  خواستم،  بازم  ماجرا 

 زندگی  که  برگشتی  دوباره  ولی،  حاال  و   کنی  فرار  من  با  زندگی  از  زدی

 ! سقف یک زیر تامون، دو. کنیم

  دوباره   اینکه  به   خندیدیم  می  هم  ما  اینجا  صاحب  مثل  پیش   چهارسال -

  همین   زندگی  .شده  باورمون   افتاده  اتفاق  که  حاال  اما  بگیره،  شکل  مایی

 آوردمت.  شم  عوض  منم  شی،  عوض  تو  که  اندازه  همین  عجیبه،  اندازه

  رو  چیزها  خیلی   قراره  تو  و  من.  نگفتم  دروغ  برات؛  بسازم  خاطره  که  اینجا

 جون  باید  تو  و  من.  بسازن  تا  داد  رو  زمینش  فقط  اینجا  صاحب.  بسازیم  هم  با

  نه   اونم.  بگیریم  عهده  به  هم  رو  سازش  و  ساخت  زمین،  بر  عالوه  و   بکنیم

 ! زندگی یک ساختن ساختمون، یک ساختن



  ولی.  کنن  می  مخالفت  دونم  می.  زنم  می  حرف  ام  خانواده  با  امشب -

 قول.  شه  می  خاک  همینجا  هاش  منت  تموم  با  گذشته.  کنم  می  راضیشون

  می  قول  کردی،  ترکم  چطور  که  نیارم  روت  به  شد   بحثمون  وقتی  دم  می

 نه  باشم،  شوهر   برات  دم  می  قول  کنم،  کمکت   آیناز  با  صمیمیتت  تو  دم

 تنه  یک.  بکوبه  صورتت   توی  رو   تلخت  های  گذشته  که  خاطراتی  دفتر

  باالی  بگه  بخواد   که  کسی  هر  دهن  تو  زنم  می  شم،  می  پناهت  و  پشت

 چون  شدی،  عوض  چون  کنم  می  رو  کارها   این  ی  همه  ابروئه؛  چشمت

 ! ت  گذشته از بهتر بشی تا کندی جون

 هات   مردمک   زدن  دو  دو  اون  از  من  و  شده  سردت  که  االن   همین  مثل -

  رو   اینا.  فهممت  می  بازم  ماشین،  تو  بری  خواد   می  دلت  چقدر  که  فهمم  می

 بدی   و  ها  خوبی  تک  به   تک  پای.  هستم  جوره  همه  من  بدونی  که  گفتم

 !وظیفمه نرم، دندم شوهرتم،. کشم می رو جورش و مونم می هات

 شم  می  من  شد  بحثمون  هم  با  روزی  یک  اگه   که  نخور   و  این  ی  غصه  پس

 . دم می خوردت به رو آورده باال ی گذشته گندهای و دژخیمت

 پس کمه، اشتباهمون فرصت. وایمیستم پات وایستی پام -



 ... بپیچونیم اگه زنم، می جا  بد بزنی جا اگه که  بگم بهت  بذار

 . کرد  کامل را  اش جمله ای ثانیه از پس

 . زنم می رو قیدت پیچونمت، نمی بپیچونیم، اگه دلربا -

 . کشید نفسی

  نخواه   ازم  ولی  .مونم می   پات  هم  باشی،  پام  هم  که  روزی  تا  امروزت  از -

 اینجام   که  االنشم  همین  .بدم  بهت   دوباره  فرصت  زدی  گند  بازم   اگه  که

 دیوونگی  و  جنون  مرز  تا   رو   ها   شب  انقدر  رفتم،  کلنجار  خودم   با  انقدری

 و  تهش  تا  من  کنی،  ام  دیوونه  که  نخواه.  بیام   کنار  خودم  با  تونستم  که  رفتم

 مشکالت با و بشینم  بعد به این از که دارم الزم. برم خوام  نمی دیگه رفتم،

  از   و  خواب  فکرش  که  برهمی  و  درهم  مشکالت  تا  بزنم  کله  و  سر  عادی

 . گیره می هام چشم

 . کرد  زمزمه تر آهسته

  حرفی  اگه  حاال.  ببرم  لذت  داشتنت  از  و  باشمت  داشته  که  دارم  الزم -

 ! بگو رو بگی بهم باید کنی می فکر که مونده

 . زد لب آهسته



 . کنم  نمی ولت هیچوقت -

 . رسید نمی نظر  به خالی تو هم قدرها آن خالی تو زمین این حاال

 . کنم  می حساب قولت روی -

  می   را   او  دلش.  زد  زل  اش  ای  قهوه  های  گوی  به  و  کرد  بلند  سر  دلربا

  . بود حقش این غصه، و دوری چهارسال  از  بعد. خواست

 چه!  متفاوت   و  سخت،  محکم،  حد  همان  تا   بود؛   او   زندگی  آبنوس   کیاراد

  چه   کشد؛  می  عذابی  چه  که  نکرد  باز  لب  و  کرد  ایستادگی  که  را   روزهایی

 نزد،  جا .  ایستاد  ولی  سیاه،  آسمانش  و  بود  یکی  زمانش   و  زمین  که  روزهایی 

  همیشه   آبنوس  کرد؛  ترکش  که  بود  لیاقت  بی  چقدر  او  و  . نیاورد  کم

 ! را  پایدارش ی ایستاده

 . کشید جیغ تقریبا و زد  صورتش به خانم سپیده

 زیر   ببری  بگیری  دوباره  کرده  ولت  رو  تو   که  رو  زنی  دست  خوای  می -

 ! خودت؟ با سقف یک

 . کرد نگاه سقف به . گذاشت قلبش  روی را  دستش و نشست مبل روی

 . آفریدی ساده و من های بچه انقدر چرا  خدا  وای -



 دلش.  کرد  نگاه  برادرش  به  چشمی  زیر  و  داد  دستش  به  آبی  لیوان  کمند

 . کند  ناراحت را  کیاراد که بزند حرفی ناخواسته مادرش خواست نمی

 ! لطفا مامان -

 . شد براق او به رو خانم سپیده

 قطع   پریا  با  گفتم  صدبار.  شه  می  بلند  تو  گور  از  آتیشه  چی  هر  چی؟   مامان -

  انقدر ...عکس  عکس  عکس  آینازه،هی  ی   خاله  دوستته،  گفتی.  کن  ارتباط 

 برگشت  دلربا   تا   دادی  کش  رو  مسخره  ارتباط   این  و  انداختی  گوش  پشت

 . شد هوایی دوباره من ی ساده پسر این و

 . گرفت اش پیشانی به دست

 نکرد،  رحم  خودش  بچه  به  که  زنی  جان،  پسر  آخه  د  بگه  نیست  یکی -

  باز   این .  خوره  نمی  تو  درد  به  برگشتش  دیگه   نشه،  وابسته  که  نداد  شیرش

 . ذاره می قالت گرفت پا  که دیگه  روز دو

 در   ی  دهانه  در  و  کشید  اش  شقیقه  ی  گوشه   به  را   شستش  انگشت  کیاراد

 . نکند این از بیشتر را  تنش این  داشت سعی. شد پا پابه آشپزخانه



 این  دلیل  که  بدم  توضیح  بهت  ندارم  الزم  من  مامان؛  نکن  شلوغش -

 !گرگ  دلربا  از  و  بسازی  بره  من  از  ذهنت  تو  نکن  سعی!  چیه  دوباره  برگشت

 . کرد نگاه شوهرش به خانم سپیده

  زندگیش  جون  قبال  که  زنی  دست  داده  و  مخش  گی؟  نمی  چیزی  چرا   تو -

. کنه  آویز   حلق  و  خودش  خواد  می  باز  برگشته  نفسش  که  تازه.  گرفته  رو

 ! الاقل بزن حرفی یک تو فهمه، نمی خامه این

 . نشست اهلل فتح حاج های لب  روی نرمی لبخند

 . کنم  مخالفتی برگشتش برای حاال که نکردم مخالفتی  جداییش برای -

 میان   تنها،  که  داشت  را   این  حس.  بیفتد  پس  خانم   سپیده  بود  نمانده  چیزی 

 . افتاده گیر نادان جمعیتی

 . داد تکان  هوا  در  را  راستش دست

  تو   بیاریش   بخوای  کیا،  خودت  جان  به.  دادید  دست  از  رو  عقلتون  شما -

 . ذارم  نمی باشه اون که ای  خونه تو پا . رم می خونه این  از من خونه این

 اش   گیری  تصمیم  در  تاثیری  مادرش  تهدیدات  گرچه.  شد  نزدیکش  کیاراد

 . نبود هم اش نارضایتی به راضی اما نداشت، 



 . نشست کنارش

  کنم  می   عملی  رو  تصمیمم  وقتی  خوام  نمی.  دارم   دوست  که  دونی  می -

 بچه  مادر   بازم  کرد،  که   کاری  هر  بود،  که  چی  هر  دلربا.  باشی  ناراضی  تو

 آیناز  برای عنوانش این منکر تونیم نمی هیچکدوممون من، نه  و تو نه! امه

 برگشت  دوباره  گفتم  اگه  نیستم؛   هم  ساده  ندادم،  دست  از  و  عقلم .  بشیم

 آینده   چه  جالبش،  چندان  نه  ی  گذشته  از   چه.  کردم  قبول  رو  چی  همه  یعنی

 . باشه  من با اون دم  می ترجیح من و رسه  می راه از داره که نامعلومی ی

 . نداد اجازه که بپرد حرفش میان خواست  خانم سپیده

 ممکنه؛  چیزی  هر  توئه،  با  حق  بره؟  ممکنه  دوباره  و  بده  زن   این  گی  می -

  چی؟  بزنه  جا  راه  وسط  بخواد  اونم  و  کنم  ازدواج  دیگه  یکی  با  من  اگه  ولی

 زن  یک   رفتن  امکان  هست،   دلربا  رفتن  امکان  اگه!  هست  نیست؟  ممکن

 گم   نمی  باش،  داشته  دوستش  قبل  مثل  گم  نمی.  هست  هم  دیگه

 گم  می  فقط  .بذارش  ذاشتیش  می  هات  چشم  روی  قبال  که  همونجوری

  نگه   رو  احترامت  اون  دارم   انتظار  که  همونطور  کن،  حفظ  رو  احترامش



 انصافا  اما  ندونم،  خیلی  شاید  گذشته،  دیگه  ندانستگیم  و  بچگیم  دوران.  داره

 !عقلم بی ی ساله پونزده  ی پسربچه یک نکنی فکر تو که فهمیدم انقدری

 : داد ادامه قاطع. گرفت را  دستش

 ! ترم محکم رفت که اولی ی دفعه از بره اگه نکن شک -

 ... بشه وابسته اگه بچه اون چی؟ آیناز -

 . گذاشت هم روی چشم ای لحظه

.  باشه  مادرش  ی  وابسته  اینکه  از  بهتر  چی.  شده  وابسته  که  وقته  خیلی  اون -

 نامادری؟ با بشه؟ بزرگ  مادر بی ام بچه شی می راضی تو

 . شد اشک از پر  سپیده های چشم

 کنی؟  می و اینکار  داری آیناز واسه پس -

 : گفت تحکم با  و داد تکان سر کالفه کیاراد،

 دخیل .  گرفتم  تصمیمی  چنین  که  نیست  اون  برای  ولی  منه،   جون  آیناز -

 بابت  که  نیستم  کسی  من   کن  باور.  نیست  اصلی  اهرم  اما  تصمیمم،  تو  هست

 . برگرده سابقش زن به  و بیاد فداکاری

 . کشید بیرون او دست زیر از را  دستش خانم سپیده



. نمیاری  و  من  اسم  دیگه  گرفتیش  اگه  نیست،  حالیم  ها  حرف  این  من -

 داشتن  ای  دیگه  های  خرابی  چه  دونه  می  خدا .  اومده  در  که  مامانش  گند

 . نکردن رو که

 نشان  خونسرد  را   خودش  واضحی  کامال  تظاهر  با  و  زد  ای  عصبی  پوزخند

 . داد

 سقف  یک  زیر  تو  با  نباشم  راضی  من  تا  گفته  کمند  به  دلربا  که  چند  هر -

 دست  از  فرار  برای  بهونه  دنبال  همچنان  اون  باقیه  شکرش  جای  باز.  نمیاد

 ! توئه

*** 

 . گذاشت خودش ی  شانه روی را  سرش و گرفت او از را  خوابیده آیناز

 تن  بر  که   رنگی  ای  سرمه  شلوار   و  کت  روی  گشت  نظرش  اختیار  بی

 .داشت

 داری؟ جلسه -

 : گفت  آهسته بدهد، را  سوالش پاسخ آنکه بی کیاراد

 . گرفتم  وقت من! محضر بریم که شو آماده فردا  تا -



 گذشته   ی  حلقه  همان.  درآورد  انگشتر  دو  و  جیبش  در  کرد   دست  سپس

 سر   بود  کرده  دود  هم  را   حلقه  این  داشت  یاد  به  که  جایی  تا  دلربا  اما  بود،

 ! اعتیادش

 آوردی؟  کجا از  رو من ی  حلقه -

 بود،  طوری  یک  زیادی  نگاهش.  کرد  نگاهش  خیره  خیره  ای  لحظه  کیاراد

 ! تفاوت بی و سرد

 . ساختن روش  از دادم سفارش کرده، پیشرفت دنیا -

.  نزند  زل  هایش  چشم  به   دیگر  کرد  سعی  و   گرفت  او  از  را   ها   حلقه  دلربا

   بود؟ سرد دوباره چرا . بود کرده پیدا  بدی احساس

 هتل؟ رفته  پدرت. شه می سردش خوابیده آیناز تو برو -

  اش   خورده  واکس  های  کفش  به  چشم  و  انداخت   باال  سر  نفی  ی  نشانه   به

 . دوخت

 یک  تا  مونه  می  فعال  نیست،   کسی   که  اونجا  پدریش،  ی  خونه  رفته !  نه -

 . کنه پیدا  خودش برای رو جایی

 . شد پا آن و پا این مردد



 محضر؟ فردا  تا گی می که دادن رضایت ات خانواده -

 . کرد  اخم اش فراری های مردمک به کیاراد

 بدن؟  رضایت زودی  این به نداشتی انتظار  که تو -

 . زد لب. کشید عقب دلربا

 . کنی   عقد  و  من  ها  اون رضایت  بی  تو  نداشتم  انتظارم.  نداشتم  انتظار!  نه -

 . باشه تو  های حدس از ای  مجموعه رفتارهام نیست قرار -

  گوشت چه"شد، رد ذهنش از و پیچید  آیناز دور تر سفت را  هایش دست

. کردی  باز  حساب  خودت  روی   خیلی"زد،  کنایه  قلبش  به  عقلش  "!تلخ

  تو.  همینه   بعدم  به  این  از.  شه  نمی  صاف  باهات  دلش  حاالها  حاال  اون

 ". کنه حفظ باهات رو ش فاصله خواد می اون، و  کنی می نگاهش

 تو؟ کجایی -

 . زد تشر تیره لحنی با

 ... فراریه ذهنت فراریه، هات چشم.  خودتی  تو که چیه پی حواست -

 . افزود تندتر

 ! ای؟ بهونه دنبال نگرفت، ام خانواده ی بهونه شدی؟ پشیمون نکنه -



 . داد تکان راست  و چپ به فورا  را  سرش دلربا

 ... فقط نه، نه -

 . کرد  زمزمه افتاده پایین سر با و خوابید فرو صدایش

 همون   ندارم  دوست  انتخاب،  این  از  بده  حالت  تو  بینم  می  وقتی  فقط -

 . خوام می من  که بشه چیزی

 . شد تر آهسته آوایش

 .کردی راضی رو عقلت فقط دونستم نمی شده، راضی دلت کردم فکر -

 بلند  سر.  رفته  او  کرد  فکر  دلربا  که  کشید  طول  قدری  آن  میانشان  سکوت

 . دید تنیده  درهم ابروهای با را کیاراد که کرد

 عقد؟  سفره سر نمیای ندن اجازه من خانواده تا گفتی  کمند به رفتی -

 . کرد اضافه ای عصبی حالت با و کرد کج سر

  کردی  فکر  یا  عقد؟  ی  سفره   سر  بنشونمت  خواستم  زور  به  مگه  من  چرا؟ -

 ! بدووام؟ دنبالت باید من که عروسی تازه

 گلویش   ته  بدقلق  بغض.  شد  جمع  خود  در   او   برداشت   از  خورده  یکه   دلربا

  می   راست  خب  عروس؟  تازه  .بگوید  چه  که  ماند  او  او،  و  کرد   خوش  جا



  و   عقد  سفره   سر  رفت  می  توقعی  هیچ  بی  باید  نبود،  که  عروس  تازه   گفت

 وصلت  این  به  شده  راضی   او  اینکه  از  کرد  می  هم  خوشحالی  احساس

 دل  ته  تا داشتند، درد بودنشان ساده عین در  ها حرف بعضی چقدر !مجدد

 . لرزید و برداشت خش نوایش. کردند می خاکستر و  سوزاندند می را 

  بود   ناراحت  خیلی.  نداشتم  بدی  قصد.  نخوره  غصه  خواستم می  فقط من -

 ! بیفته براش اتفاقی جون سپیده اینکه از

 در   ی  دهانه  از  شکلی  به  کشاند،  خانه  داخل  به  را   خودش  بیشتر   کمی  سپس

 نمی  حتی  که  شکست  را  دلش  قدر  آن  کیاراد   رفتار   این  انگار.  شد   خارج

 نمی   و   بود   آغوشش  در   آیناز  طرفی  از .بریزد  اشک  او  مقابل   خواست

 اندکی  آرنجش   با   و  داد  قورت  دهان  آب.  شود   شدنش   بیدار  باعث  خواست

  تیررس  در  همچنان  او  و   نخورد  تکانی  چندان  در.  شود  بسته  تا  داد  هل  را   در

 . بود  متزلزل هایش لب. بود کیاراد نگاه

 ... دنبالم بیای خواد نمی هم فردا  سالمت، به برو شه، می دیرت -

 و پر دائم  هایش چشم ی کاسه. داد قورت دهان آب دیگر بار

 . شد می خالی



 بفرست،  برام  رو  محضر  آدرس  فقط.  میام  خودم  نیستم،  که   عروس  تازه -

 . بیاره رو من بابام گم می

  با   را   در.  نداد  اجازه  کیاراد  اما.  شود  بسته  که  داد  هل  را   در  پاهایش  با  اینبار

 . گرفت  دستش

. شد  اش  دلخوری  متوجه  کیاراد.  کشید  طول  ای  لحظه  چند  بینشان   خاموشی

 : گفت دلجویی جهت  در آرامی نوای با

 . نداشتم منظوری -

 . رفت تر پایین دلربا سر

.  شده  دیرت  هم  تو  شدم،  خسته  دستمه  رو  بچه.  نشدم  ناراحت  من -

 ! خداحافظ

 . زد  صدایش  که  نشنید  را   آوایش  و  بست  را   در  اینبار  بماند  منتظر  آنکه  بی

 حد  از   بیش  که  رنگش  سرخ  رژ  به  و  کرد  مرتب  آینه  جلوی  را   شالش

  کیاراد   که  نداشت  اهمیتی  . دوخت  چشم  بود  کرده  زیبا  را   صورتش   تصور، 

 خواست  نمی  که  بود  خودش  دل  مهم  .کرد  نمی  توجهی  او   از  جنبه  این  به

 . باشد داشته بد خاطرات از  رنگی امروزش



 . کرد زمزمه  زیرلب و زد خودش به آینه در  غمگینی لبخند

 بتونی   امیدوارم  برات،  ست   دیگه  جور  یک  امروز  از  سخت  روزهای -

 . کنی تحملش

 می   رو  دستت   همیشه  که  هست  یکی".گرفت  سر  دیگر  ای  زمزمه  دلش  ته

 نفس  دوباره  داد  اجازه  و  باال  کشیدت  مرداب  ته  از  که  همونطور  گیره،

 ". بکشی

 التماس  ی"خدایا"  یک.  برداشت   دراور   میز  روی  از  را   کیفش  و  کشید  آهی

 . شد  خارج اتاق  از و  آمد  لبش به آمیز

 گرفت   می  یاد   باید  بعد  به   این  از  که  بود  این  مهم  بود،   تنها   که  نبود  مهم

 . بشکند را  دلش کمتر دنیا که  کند رفتار چطور

  حاال .  بود   آمده  ایران  به   پدرش  که  خوب  چه.  شد  خارج  واحدش  در  از

  نگین   و  پریا.  نبود  امنیت  از  تهی  و  گاه  تکیه  بی  هم  قدرها  آن   پشتش  حداقل

  نیاز   پدرش  به  بیشتر  دیگری  وقت  هر  از   او  و  محضر  بودند  رفته  جلوتر

 علت گذشت، ذهنش از همزمان و  زد  را  آسانسور ی  دکمه . داشت

 ! چیست؟  پدرش نزدن زنگ



  در .  بدهد  کیاراد  دست  دیگر   ای  بهانه  خواست  نمی.  نکند  دیر   بود  امیدوار

 سر   آنکه  به  برسد  چه  کرد،  می  جویی  بهانه   به  متهم  را   او  هم  عادی  حالت

 . رسید نمی محضر به مقرر ساعت

  و   شد  خارج  آسانسور  از  . کرد  برقرار   را   تماس  و  گرفت  را  پدرش   شماره

  متشنج  را   اعصاب   تواند   می  چقدر  پاسخ،  بی  آزاد  های  بوق  گاهی  کرد  فکر

 . کند

  دوباره   تا  بود  پایین  سرش  که  حالی  در  و  کرد  حرکت  خروجی  در  سمت  به

  دیدن   با  که  کرد  بلند  سر.  کرد  پرت  را   حواسش  پیاپی  بوق  دو  بگیرد،  شماره

  آپارتمان   خروجی  مقابل  در   درست  و  بود  زده  تکیه  ماشینش  به   که  کیارادی

 یک   این  جز  به   داشت  را  چیزی  هر  انتظار.  ماند  باز   دهانش  بود،   ایستاده

 نفسش  به  اعتماد  یکهو  چرا   دانست  نمی  و  افتاد  تپش  به  دلیل  بی  قلبش!  مورد

  که  حاال  اما  شده،  زیبا  کرد   می   فکر   پیش  دقیقه   چند  همین  تا.  رسید  صفر  به

 ... دید می جذابیت و ابهت آن در را  کیاراد



 ای  ماهی  همچون  .رفت  پیش  احتیاط   با  و  کرد  فوت  نامحسوس  را  نفسش

 حجم  از  کرد  می  خفگی  احساس  باشد  افتاده  اقیانوس  به   رودخانه  از  که

 . بود شده  وارد او به که ای یکباره هیجان

 کرد  باز   برایش  را  جلو  در   زیرلب،  "سالمی"  با  و  کرد  دستی  پیش  کیاراد

 نظرش  به.  نشست  ماشین  درون  افکار،  از  ای  بهبوهه  میان  و  داد  را   پاسخش  .

 یا   آمده،  دنبالش  به  نشود  ضایع  مادرش  و  پدر  جلوی  آنکه  برای  شاید  آمد

  این  امید  خودش  به  درصد  یک  اینکه.  کند  حفظ  را   قضیه  پرستیژ   آنکه  برای

 . بود ذهنش محاالت جز اینجاست او  برای که بدهد را 

 . شد برقرار ای لحظه چند  سکوت کیاراد، شدن  سوار از بعد

 . کند باز  را  صحبت سر کرد سعی کیاراد

 ... ما یعنی...من...ام -

 گل   دسته  سر،  پشت  از  و  شد  خم  نهایت،  در  و  تر  طوالنی  سکوت  دیگر  بار

 . گذاشت پایش روی را  نرگس

 . انداخت  راه  به را  ماشین و  نداد توضیحی



 آن  گل؟.  ماند  خاموش  خوشی،  و  حیرت  از  عمیقی  حس  در   دلربا  دلربا،  و

 . زد   رج دور ای خاطره به سرعت به یادش ! نرگس هم

 . گرفت مقابلش را  نرگس گل کیاراد "

 گل  گذاشتیم  رو  اسمش  کمند  و  من.  دارم  دوست  خیلی  رو  نرگس  گل -

  به  شد  بحثمون  وقت هر گذاشتیم قرار . ست دهنده آرامش که بس آشتی،

 ". بذارم هم تو با و  قرار  این خوام می. بدیم هدیه هم

 ها،  نزدن   حرف  بعضی  چقدر  ماند،  خیره  بیرون  به  ماشین  ی  شیشه  از

 کارها   بعضی.  داشت  دوست  را   لحظه  این  ماندن  مسکوت.  بود  تر  دلچسب

 .بودند تر قشنگ کلمات بدون

 ... کدورت و قهر نه و است آشتی پی در کیاراد فهمید او که همین

 برایش  کارش  این  . گذاشت   زانویش  روی  را   گل  دسته  و  کشید  نفسی

  کدورت   با   شان  زندگی  شروع  ی  خاطره  نگذاشت  که  همین.  بود  ارزشمند

 . کرد نمی فراموش را  این  او، و بود دنیایی شود شروع



 آمد  خودش  به  وقتی  نشد،   زمان  گذر  متوجه  و  خورد  می  افکارش   در  غوطه

  شدند  مغزش  ده  جوالن  سیاه،  افکار  . بود  داشته  نگه  محضر  مقابل  کیاراد  که

 این نکند". زدند چرخ و

 دنبالش  که  کردند  اصرار  او  به  ها  آن  نکند   باشد؟  نگین  و  پریا  کار  گل

 برای  اول  همان  از  نکند  نیست؟  ازدواج  این  به  راضی  دیگر   نکند  بیاید؟

 سرش  در  که   دیگر  شوم  نکند  هزار  و  "پذیرفت؟  را   مجدد  وصلت   این  آیناز

 . کرد می اندوهگین و گرفته را  قلبش و چرخید می وار حلقه

 این   متوجه  کیاراد  شاید.  افتادند  راه  به  هم  از  فاصله  با  و  شدند  پیاده  ماشین  از

 آمد  می  چشمش  به  بود  شده  حساس  چیز  همه  به   که  اویی  اما  نبود،  فاصله

 کرد  احساس  و  برد  فرو   رنگش  کرم  پالتوی   جیب  در  دست !  دوری  این

 داشته مادر ساده و دغدغه بی دخترهای همانند درست دارد نیاز چقدر

.  باشد  فرزندانش  خوشبختی  اش   دغدغه  بزرگترین  که  ای  واقعی  مادر.  باشد

 سرعت  به  و  دید  را   پدرش  فقط  هایش  چشم   رفتند  داخل  که  محضر  در  از

  چقدر  دخترش  که  کرد  حس  انگار  شهباز  و  نشست  کنارش.  رفت  طرفش  به

 .فشرد آرامش با و  گرفت را  هایش دست که کند می تنهایی احساس



 سرکش  روزهای  آن  از.  داشت   دوست   را   برده  پناه  و  غریب  اینگونه   دلربای

 ای   سرکشی  ی  خورده  زخم  که  اویی  برای  همین  و  بود  دور  دنیایی  بودنش

 . بود کافی بود زنش

 لبخند   با  اهلل  فتح   حاج  بودند؛  نشسته   مقابلشان  درست  کیاراد  پدر  و  مادر

  به  دلربا  سالم!  خورده  گره  ابروهای  با  اما،  خانم  سپیده  و  لب   روی  به  نرمی

 . بود افتاده پایین سر با و زیرلبی ها آن

 ها   آن  دوی  هر  که  پیشی  سال  چهار  همان   خاطر  به  بود،  شان  شرمنده

 به  نزن  آتش  دخترم،  نکن  گفتند  و  نشستند  لحظه  همین  مانند  روبرویش

 به  هم  زدنت  ساز  جور  ما  برقصد،  سازت  چه  به  کیاراد  بگو   ات،  زندگی

 بی   چنان   و  کرد  اخم  نکرد،  گوش.  رقصانیم  می  را   او  و  خریم   می  جان

 انشاهلل  کرد،  ناله  دلشکسته  رفت،  می  وقتی  خانم  سپیده  که  کرد  ای  محلی

 ! نبینمت پشیمون و بشی خوشبخت

  ی  تیره  مهر.  ماند  پشیمان  و  نشد  خوشبخت  لحظه  همین  به  تا  وقت  همان  از

  خواست  برگشت  جانش  ی  همه  و  روحش،  و  دل  روی  شد  حک  پشیمانی

 . زد پچ گوشش زیر پریا



 یعنی  نشد،   بلند  . بخونه  رو   خطبه  خواد  می  عاقد  بشین  کیاراد  پیش  برو -

 . نشد خواهرش حرف متوجه اصال انگار نبود، دنیا آن در

 : گفت شوخی به عاقد

 قهرن؟ نکرده عقد هنوز داماد آقا  و خانم عروس -

 نپیچید  ای  خنده  صدای  هیچ  که  بود  بلند  زیادی   خانم  سپیده  پوزخند  صدای

 برای   جا  تا   شد   بلند  دخترش  کنار   از  شهباز  . شد  تر  سنگین  جو  عوض،  در  و

 . شود باز کیاراد نشستن

  او  گویی!  آرامش  با  اهلل  فتح  حاج  و  کرد  می  نگاه  کیاراد  به   استرس  با  کمند

 بود   مطمئن   و  داشت  اطمینان   پسرش  به  که  بود  جمع  در  حاضر  فرد  تنها

 . نیست اشتباه تصمیمش

 نتوانست  .نشست  کنارش  و  رفت  دلربا  سمت  به  بلند  های  گام  با  کیاراد

 جوری  یک  که  دلربا  حالت  این  از  آمد  می  بدش.  بگیرد  را   زبانش  جلوی

  زمزمه   آهسته.  نشاندش  عقد  ی  سفره  سر  زور  به  انگار  که  کرد  می  رفتار

 : کرد

 ! شه  چاره  "نه"یک  پشیمونی  اگه.  مونده  گیری  تصمیم  برای  وقت  هنوز -



 های  حرف  عاقد.  گرفت  کام  به  زبان  و  کرد  سکوت  تر  دلشکسته  دلربا

 نمی  فکر  چیز  هیچ  به.  بود  خودش  در  و  نشنید  اصال   او  که  زد  هم  دیگری

 . کرد می فکر  چیز همه به حال، عین در و کرد

 پارچه  شده،  که  هم  تظاهر  رسم  به   و  بودند  ایستاده  طرفشان  دو  پریا  و  کمند

  به   خانم  سپیده   و  سابید  قند  نگین  . داشتند  نگه  سرشان  باالی   را   سفید  ی

  خیره  سابید   می  قند  که  نگین   های  دست  به.  زد  نیشخند  تشریفات  این  تمام

 هیچ   او  و  دارد  فاصله  تباهی  تا  قدم  چند  پسرش  زندگی  آمد  نظرش  به  و  شد

 کرده  ملتفتش  اهلل  فتح  حاج  چون  آید  برنمی.  آید  برنمی  دستش  از   کاری

 پسرشان   کند  آشوب  بخواهد   و  بیاید  یا  نیاید،  عقد  ی  سفره  سر  اگر  که  بود

 که  بود  بسته  دهان.  بود  بسته  دهان  ناچار  به  او  و.  دهند  می  دست  از  کامل  را 

 " رانده آنجا از  و مانده اینجا از" عینی مثال نشود

  تشویش   از  پر  جو  آن  میان  نگین  و  خواند  اول  بار  برای  را   خطبه  عاقد

 های  دست  و  شد  تر  تیره   ها  نگاه.  گفت  ای"بچینه  گل  رفته   عروس"یک

 ساده  عقد  سفره  به  خیره  هنوز  دلربا  و  شد  خوانده  دوم  ی  خطبه.  لرزید  پریا

  اینبار  نگین  آوای.  بود  پهن  رویش  پیش  که   بود  تجمالتی  از   دور  به  و



 لرزش   به  هم  پریا  پاهای  ".بیاره  گالب  رفته  عروس"شد،  بلند  تر  نامطمئن

 ترس .  ترساند  می  را   او  همیشه  خواهرش  ی  شده  ثابت  های  مردمک.  افتاد

 برد؛   فرو  خود  در   را  او  و  پیچید  قلبش  دور  به  مرگبار  های  پیچک  همچون

 ! نباید که را  کاری آن کند و کند عقلی بی دلربا وقتی یک نکند

 خانم   سپیده  .بود  خیره  دلربا  نگاه  هنوز.  شد  خوانده  سوم  بار  برای  خطبه

  از   نگین  و  شد   جا   به  جا  اش   صندلی  روی  اهلل  فتح  حاج.  شد  چشم  تماما

 ". خواد می زیرلفظی خانم عروس" گفت، ربط بی اضطراب، 

 بیرون  کتش  جیب  از  کوچکی  جعبه  کیاراد  و  کوبید  می  حلق  در  ها  قلب

  را  هایش  مردمک  باالخره  و  گذاشت  دلربا  های  دست  بین  را   آن.  کشید

  میان   را   جعبه  زده  وحشت  رفته،  فرو  فکر  در  دلربای.  زدگی  زل  آن  از  کند

  و   دور  احوال  باشد،   شده  بیدار  کابوسی  از   که  انگار  و  گرفت  هایش  دست

 فرصت   حتی  که  بود  درگیر  و  سردرگم  قدر  آن.  کرد  نمی  درک  را   برش

 عاقد   اینبار  اما  بود،  عجیب  . گرفته  که  ای  زیرلفظی  از  شود  خوشحال  نکرد

 به   جوابش  کرد  می  حس  که  ای  خطبه.  خواند  را   آخر  ی  خطبه  تردید  با  هم



 سرجایش  صاف  هم  شهباز   شد  باعث  دلربا   خاموشی.  شود  نمی   ختم  بله

  شود  خم  زانوهایش  نبود  چیزی  پریا  و  شد  مشت  کیاراد  های  دست.  بنشیند

 برای  دوخته،  او  دهان  به  چشم  همه  و  خورد   تکان  نامفهوم  دلربا  های  لب

 . بردند یاد از  را  کشیدن نفس ای ثانیه

  گرفته   پا  تازه  ی  نوه  فکر  در  اهلل  فتح   حاج  پسرش؛  غرور  فکر  در  خانم   سپیده

  و  نزد؛  دم   و  کشید  سختی  برادرش  که  روزهایی   ی  همه  فکر  به   کمند  اش؛

 که  فشرد  مشت  در  را   رنگ  سفید  پارچه  ی  گوشه  زده  دل  دل  پریا  و  پریا،

  تایید   مهر  شود  خواهرش  و  است  همه  ذهن  در   که  شود  همانی  جواب  مبادا 

 که  باشن  فرشته  باید  دخترهاش  بره،  هرز  که  مادری"سهند،  های  حرف  بر

  بکنین،   رو  فکرش  که  اونچه   از  زودتر  خیلی  لنگین،  می  هم  شما  نزنن،  لنگ

 ". خواهرزنمه که دلربا چه  زنمی، که تو چه

 ... تایید مهر شد دلربا آهسته آوای و

 بی  ولی  است،  سرکش  اگرچه  دلربا  اینکه  بر  اش  پافشاری  بر   تایید  مهر

 . است حاشیه

*** 



  چرا   دانست  نمی  . بست  سرشان  پشت  را   در   کیاراد   و  شدند   خانه  وارد 

  کار  در   محرمیتی  اینکه  بدون  جدایی،  از  بعد  هم،  قبال.  کشید  می  خجالت

  همین   شاید.  نداشت  حسی   چنین  این   اما   بود،  شده  خانه  هم  او   با  باشد

 قضیه  به   دیگری  جور  او  شد  باعث  بود،  شده   خوانده   بینشان  که  محرمیتی

 . کند تجربه هم  با را بالتکلیفی و  شرم و کند نگاه

  با   را   آیناز  پریا،  و  کمند  کاش  که  کرد  فکر  این  به  و  ایستاد  خانه  وسط

 تا   کرد  می  سرگرم  او  با  را   خودش  حداقل  اینطوری.  بردند  نمی  خودشان

 . یابد خالصی  مبهم احساسات  این از اندکی

 . شد  خواب اتاق  وارد و کرد عبور  کنارش از کیاراد

  کیاراد   با  نشست  می  باید .  پیچاند  هم  به  دست   مردد  و  شد  پا  آن  و  پا  این

 همه   او  ماند  می  منتظر  همینطور   یا  شود؟  روشن  تکلیفش  که  زد  می  حرف

 کند؟ روشن برایش را  چیز

 . آمد بیرون اتاق از کیاراد که کشید نفسی

 بفهمی   بشه  فرجی  یک  که  وایستی  وسط  اون  همینجوری  داری  قصد  اگه -

! ته خونه هم اینجا شدی زنم که کنم می راهنماییت شد چی به چی امروز



 برای  هم  تمرینی  یک  که  وایستی  همونجوری  تونی  می  خواستی   اگه  حاال

 . باشی کرده یوگا

 نتوانست  حتی  دلربا  که  بود  همراه  طعنه  و  جدیت  با  کالمش  و  لحن   قدر  آن

 کاناپه   روی و  کرد گرد  عقب . بزند آخرش  ی  جمله بابت لبخندی نیمچه

 . نشست

 ... شه می -

 . بزند  را  حرفش تر  راحت تا کرد مصلحتی ای سرفه

 بزنیم؟  حرف شه می -

 که  حالی  در  و  نشست  مقابلش.  رفت  سمتش  به  سپس  و  کرد   مکثی  کیاراد

 . گذاشت زانوهایش روی را  آرنجش بود، شده خم

 خب؟  -

 . شد دوخته پیراهنش ی یقه به دلربا های مردمک

 ... که اینه منظورم...باید االن ما...ما -

  سری  تاسف   روی  از.  خواند  را   سرش  توی  های  حرف  اش  چهره  از  کیاراد

 . کرد راحتش. نشست صاف   و داد تکان



 ی  میونه  کنی  می  فکر  کنی؟  می  فکر  چی  خودت.  شدم  منظورت  متوجه -

 باشه؟ چطوری باید شوهر و زن یک

 خون  که  کرد  هم  در  سفت  را   هایش  دست  قدر  آن  و  نیاورد  باال  سر  دلربا

  لب . کشد می استرس اندازه  چه تا که فهمید خوب او  و شد،   فراری آن از

 کی  شود؟  بزرگ  خواست  می  کی  دلربا.  برد  دهان  به  ای  ثانیه  را   زیرینش

 بگیرد؟ یاد  را   زنانه  های  سیاست  خواست  می  کی  شود؟  عاقل   خواست  می

 . کنی درک رو چیزها بعضی که شدی  بزرگ انقدری -

 . داد  تکان  را  پاهایش  و گزید لب دلربا

 . دونم نمی من -

 . کند آرامش کرد سعی

 به  دائم  ازدواج  و  عقد  حرف  وقتی   نزدیم؟  زدیم،  رو  هامون  حرف  قبال -

  دلیلم  گفتم  بهت  هم  قبال!  ذهنته  تو  که  چیزایی  اون  ی  همه  یعنی  اومد  میون

 پس.  نبود  آیناز  فقط  دلیلت  هم  تو  دونم  می  ازدواج،   این  برای  نیست  آیناز

 . ندونستن به زدی رو خودت دونی، می

 . شد سرخ بناگوشش تا و شد هم جفت دلربا پاهای



 . دارم زمان به احتیاج -

 چهره  به  لبخندی   .دید  آشپزخانه  مقابل  را   آیناز  که  بود  ریختن  چای  حال  در

  بود   چسبیده  را   خرگوشش  گوش  یک  معمول  طبق.  زد  آلودش   خواب  ی

  زود   عسل  هوای  به  شد  می  که  صبح  بال،  دخترک  .کشید  می  خودش  با  و

 . میشد بیدار

 . شد تر عریض لبخندش و گذاشت میز روی را  چای  سینی

 ! شدی؟ بیداری خوشگلم  ملوسک -

 . مالید را  راستش چشم کوچکش، مشت با آیناز

 . خوام می عسل -

  به   حتی  .گرفت  آغوشش  به  و  رفت  طرفش  به.  گرفت  اش  خنده  دلربا

 برای  برود  ضعف  دلش  اینطور  که  برسد  روزی  کرد  نمی  خطور  هم   ذهنش

 ! دخترکش 

 خب؟ خوریم، می صبحانه هم با بعدش  بشوریم، رو  صورتت اول -

 دستشویی  طرف  به  را   او   و   زد  نرمش  و  سفید  لپ   روی  محکمی  ی  بوسه

 . برد



 خوابیدی؟ من پیش دیشب تو -

  چه .  شد  صورتش  شستن  مشغول  و  گرفت  دستش  از  را   خرگوش  دلربا

 . بشنود را  سوال این تا نبود کیاراد که خوب

 ! عزیزم پیشت برد خوابم گفتم، قصه برات اومدم -

 از  ای  هفته  یک.  شد  خارج  دستشویی  از  و  شست  هم  را   هایش  دست

  کیاراد  بود،   زده  حرف  کیاراد   با   که  شبی  از  درست  و  گذشت،  می  عقدشان

 ماند  می  سرکارش  دیروقت  تا.  گرفت  می  فاصله  او  از  مدت  این  تمام  طی

 محلش   رسما. خوابید  می   کاناپه  روی  خستگی  آن   با  آمد  می   که  هم  وقتی  و

  افکار   به  و  بود  کرده  خراب   را   کار  اش  موقع  بی  خواستن  زمان.  داد  نمی

 . زد دامن او به نسبت کیاراد ی تیره

  حتی  دیگر  کرد  نمی  التماسش  تا  که  بود  مغرور   قدر  آن  شناختش،  می

 از   دیگری  چیز  هیچ  زدن  گند  جز.  کرد  هوفی  . گرفت  نمی  هم  را   دستش

 و  خورد  حرص  کلی  فهمید  را   موضوع  که  هم  پریا.  آمد  برنمی   دستش

 ... فایده چه ولی. کرد سرزنشش

 . گذاشت پایین را  آیناز و انداخت ساعت به نظری نیم



 . نشه دیر سرکارش که کن بیدار  رو بابایی برو دلبرک -

 حکایتش.  پیچاند  لب  و   کشید  اش  شده  باز  موهای  به  دستی  رفت،  که  آیناز

 می .  خواست  نمی  هم  و  خواست  می  هم   که  کسی  حکایت  بود  شده

  نیاز ها سال از بعد و بود آورده دستش به تازه بود، عاشقش چون خواست

 شرم،  خجالت،  چون  خواست  نمی  کند؛  تکیه  او  به  آرامش  با  که  داشت

 آن  کیاراد  کاش  کرد  می  آرزو.  بود  گریبانگیرش  ای  بیهوده  تضاد  احساس

 دنیایی  ی  اندازه  به  دلش!  دوری  جای  کرد  می  مخالفت  اش  خواسته  با  شب

 . بود تنگش

 . آمد آیناز که گذاشت میز روی هم را  خامه

 . بگیره دوش رفت بابایی -

 . شد او برای گرفتن لقمه مشغول و  بشیند صندلی روی کرد کمکش

 . کرد دراز  عسل طرف به  را  دستش آیناز

   . داشتم دوست من ام  خامه به زد می عسل جون سارا  -

  اینکه   از داشت  بدی  حس.  برداشت  را   عسل  و  کرد  حفظ را   لبخندش  دلربا

 خانه جای  هر  به!  را  سارا   یا  زد  می  مثال  را  کمند  یا  آیناز  کرد  می  کاری  هر



 کمند   یا  سارا   که  شد  می  یادآور  هوشمند  دستگاه  مانند  آیناز  زد  می  دست

 از  را  او و شد وارد  ای زیرلبی خیر به صبح  با کیاراد . اند گفته چه

 . کرد خارج افکارش

 نگاهش   زیرچشمی.  برداشت  را   آشپزخانه  کل  ادکلنش  بوی  ورودش  با

 .نیامد خوش مشامش به چندان اسپرتش تیپ. کرد

 متفاوت   را   امروز  چه  برای.  بود  تر  رسمی  تیپش  رفت  می  که  شرکت  معموال

 بود؟ 

 . است قرار چه از قضیه ببیند که آورد میان به حرفی بود تالش در

 بکشه  طول  شاید!  پریا  پیش  رم  می  بعدشم  پارک،  برم  می  و  آیناز  امروز -

 میای؟  چند ساعت تو اومدنم،

 . نوشید چای ای جرعه و  داد قورت را  اش لقمه کیاراد

 ! جایی دارم کار . نمیام خونه امشب -

 امشب  داشت؟  کار  جایی.  کرد  نگاهش  مستقیم  و  کرد  بلند  را   سرش  دلربا

 چرا؟  آمد؟ نمی

 . بماند ساکت نتوانست



 داری؟ کار کجا -

  تای   یک .  نشست  هایش  خاکستری  در   و  کرد   حرکت  کیاراد  های  مردمک

 درست اش چهره و داد باال را  ابرویش

 ". ندارد ربطی تو  به" که رساند دلربا به را  منظور این

 ! بمون پریا پیش خواستی -

 کارش   بداند  که  مرد  می  داشت  دلربا  و.  دهم  نمی  اضافه  توضیح  یعنی  این

 . ندارد ارتباطی شرکت به بود مطمئن. چیست به مربوط 

 بود؟  زده تیپ قدر  آن چرا  حاال

 که   حالی  در  و   برداشت  را   کیفش  کیاراد  بپرسد  دیگری  سوال  آنکه  از  پیش

.  زد   آیناز   صورت  به  ای  بوسه  بود،  برنداشته   او  های  چشم  از  چشم

  دیوار   به  را   خودش  سر  دلربا  بود  نمانده  چیزی  و  بود  آرام  اش  خداحافظی

 ! کنش خورد اعصاب خونسردی این  از  بکوبد

 ریخت  می   آیناز  بشقاب  در  که  حالی  در  و  برداشت  را   ساالد  ظرف  پریا

 : گفت کفری



. بیاد  سرت  بابا  مثل  بالیی  یک  تا  کن  تکرار  رو   اشتباهاتت  این  انقدر -

 زندگی   بفهمی  تا  کنارت  میاره  گیره  می  رو  یکی  دست  کیاراد  آخرشم

 . نیست بازی خاله

 . کرد بازی غذایش با میل بی دلربا،

 . نیست مردی  اینجور کیا که دونی می خودتم -

 . بود کرده یخ لحنش. برد فرو برنج  در بیشتر را  قاشق

 .رفت  می نبودم های سال تو بره کج خواست می اگه. نیست مامان کیا، -

 . زد صداداری نیشخند پریا

 خواهر  عزیزم،  اما.  متفاوته  ما  ی  خانواده  و  ما  با  جنسش  اون .  نکن  شک -

.  بود  دوشش   رو  بزرگ  مسئولیت  یک  اون  نبودت  های  سال  تو  من،  ی  ساده

.  داره   تحملی  یک  اونم  ولی.  دارم  قبول  رو   کیا  تو  از  بیشتر  من.  هست  هنوزم

  بر  زندگیت  ی  وظیفه  ترین  عادی  پس  از  گی  می  ری  می  صاف  وقتی

 گی  نمی  مگه  .ده  می  دست  از  تو  قبال  در  رو  مسئولیتش  اونم  خب  نمیای،

 اشک   چجوری  ندیدی  مگه  مجدد،  ازدواج  این  به  نبود  راضی  خانم  سپیده

.  مادره  هم  اون  بابا.  کردید  عقد  هم  با  دید   وقتی  بود  جمع  هاش  چشم  تو



 پیششون  جوره  همه  ت  سابقه   ماشاهلل  که  هم  تو.  شه  نوه   و  پسر  ی  آینده  نگران

 بشه،   زده  دامن  خدا   ی  بنده  اون  نگرانی  به  هم  کنی  می  کاری   چرا .  خرابه

 فکر   بیشتر  اینکه  از  کنه  شرمندگی  احساس  خودش  پیش  کیاراد  که  همین

 ! زندگیش تو ات دوباره  برگشت و تو  به راجع نکرده

 امشبش  نیامدن  و  کیاراد  تیپ  حول  فقط  ذهنش  که  حالتی  با  ناامید،  دلربا،

 . زد  لب گذشت، می

  بود  هایی  وقت  مثل.  نبود  رسمی  ولی  امروز.  رسمیه  شرکت  ره  می  وقتی -

 . داشت غیررسمی قرار یک که

  اینطور   او  مقابل  که  منظور  این  به.  کرد  اشاره  آیناز  به  و  کشید  هوفی  پریا

 . نباشد ریخته بهم

 این!  نیست؟ قضایا این اهل نگفتی االن همین مگه چی؟ یعنی  این خب؟ -

  داره نیاز! براش باش زن  بهش، کردن شک جای. دونیم می دومون  هر رو

  کی   دونم  نمی!  دغدغه  بی  باشی،  همسرش  شده  که  هم  بار  یک  برای  که

 !بیشتر  برابر صد رو کیا قدر  بدون، رو زندگیت قدر. بگیری یاد خوای می



 پیدا  کم  اینجوری  مرد  گم  می  بهت  هم  دیگه  بار   هزار  گفتم،  بهت  بار  هزار

   ! کم  خیلی شه، می

 .داد فاصله خودش از را   غذایش ظرف و کشید عقب دلربا

 . بود  گرفته حالش

 . نیستم بلد رو بهش شدن نزدیک -

 . شد خیره خواهرش های چشم به

 اینجوری   زندگیمون  داشتیم   سپیده  شبیه  مادری  کمند  مثل  هم  ما  اگه  شاید -

 . شد نمی

 . کرد معنایی بی ی خنده

 ... من  ولی  زندگیتون،  به  زد  خط  شوهرت  و  بودی  نمونه  تو  که  چند  هر -

 . گذاشت هایش دست روی دست پریا

  توت  چیزی  یک  هم  کیا  باش  مطمئن.  کنی  سرزنش  رو  خودت  نشد  قرار -

 .باش عاقل گم  می فقط من! برگشته بهت که دیده

 . نشه متوجه که هاست حرف این از تر زرنگ اون -

 . زد لبخند پریا



 شه  نمی  متوجه  اون  اینکه  حساب  به.  خنگی  به  بزن  رو  خودت  تو  خب -

  انقدر  هفته  یک  این  گرفتی  یاد   کجا  از   غذا  ببینم،  بگو  حاال.  کن  رفتار

 ت   خونه  اومد  سرزده  روز  یک  که  کمند  بهش؟  دادی  غذایی  سرویس

 . درمیاورد شاخ داشت

 . برد فرو لب  و انداخت باال ای  شانه دلربا

  کنم   درست  چیزی  یک  تونستم   باالخره  نگین،  کمک  آشپزی،   کتاب  -

 ! دیگه

 . برداشت بشقاب از ای زمینی  سیب خالل آیناز

 نیست؟ چرا   پس قشنگه من مثل  دخترت گفتی که تو خاله -

  را  حسرتی  چه  بچه  این  که  آی!  آب  از  پر   چشمش  و  شد  خون  پریا  دل

 . بود آورده یادش

 . ریخت بشقابش در  قارچ کند، پرت را  آیناز حواس  آنکه برای دلربا

 برات؟  بریزم  ذرت  .میاد  هم  خاله  دختر  قربونت،  بخور  و  این  دلم،  عزیز  بیا -



  سرش  سپس  و  کرد  نگاهش  سکوت  در  اندکی  زیبا  های  چشم  آن  با  آیناز

 بود   شده  متحول  که  خواهرش   به  رو  دلربا  . انداخت  باال  "نه"  معنای  به  را 

 . کرد

 سوئد؟ گردی برمی کی -

 النا  طوریه  هر  خوام  می  گرفتم،  وکیل  اونجا .  رم  می  دیگه  ی  هفته   دو  تا -

 . برگردونم رو

 بمونی؟ که بخواد سهند اگه -

 . زد ریشخند پریا

  موندن   دلم  کشور،  اون  از  ام   دلزده  بابا  مثل  منم.  دم  می  ترجیح  رو   ایران -

 ! غربت  از شدم خسته. خواد می و ایران تو

 ... زندگیت پس -

 . شد  مصمم پریا نگاه

 . نکنه ثابت بهم رو خودش  که وقتی تا نه -

*** 



 وجود   با .  برداشت  سرش  روی  از  را  شالش  و  خواباند  تخت  روی  را  آیناز

  تر   آرام  دلش  اینطوری.  برگردد  خانه  به  را   امشب  داد  ترجیح  پریا  اصرار

  به .  برداشت  بود  پاتختی  روی  که  را   عکسی  قاب  و  نشست  تخت  کنار  . بود

 اما   بود،  خالی  خودش  جای  که  عکسی.  کرد  نگاه  آیناز  و  کیاراد  عکس

  بود؟   خوشبخت  هم  او   بدون  آیناز  یعنی.  بود  واقعی  دخترش  لبخند

 بود؟  خوشحال

 و خوب پدر قدر آن کیاراد . رسید نمی نظر به خالی عکس این در جایش

 مبادا   که  ترسید  می  او  و  نکند،  مادری  بی  احساس  دخترش  که  بود  کاملی

 او  ولی  بود،  احمقانه.  باشد  موقت  بودن  مادر  این  ماندن،  این  خوشی،  این

 ! احمقانه حدسیات این ی همه به کرد می فکر

  نگاه   و   محسوس  لبش  روی  لبخند.  کشید  دست  کیاراد   صورت  روی

   . کرد می درگیرش هم قاب داخل  از گیرایش

 بکشد؟  را  نازش  و  قدیم  کیای  همان  شود  کیا  که  روزی  رسید  می  یعنی

  با   که  روزی  رسید  می  او؟   با  ارتباط   در  نرود   راه   بااحتیاط   و   نباشد  دلچرکین

 عاشق؟ قدیمی شوهر همان باشد، شوهرش دوباره راحت خیال



  لبه   به  را  سرش  بود،  دستش  عکس  قاب  که  حالتی  همان  به  و  بست  چشم

 . داد تکیه تخت

  را اتاق حدی تا آن نور و  بود  روشن راهرو  چراغ. شد اتاقشان  وارد کیاراد

 . بود  داشته نگه روشن

  بار   چند  حال  به  تا.  داد  تکان   تاسف   به  را   سرش  تخت،  روی  آیناز  دیدن  از

  تختی   روی  را  آیناز  نباید  نیست،  درست  کارش  که  بود   داده  تذکر   دلربا   به

 .نیست خودش برای که بخواباند

 دورش  بگنجاند  تربیتش  در  کرده  سعی  که  استقاللی  آن  از  کند،  می  عادت

 ! مادرانه اصطالح به های محبت این کند می

 به  ای  بوسه   و  شد  خم.  گذاشت  دراور   میز  روی  و  درآورد  را   اورکتش

 خودش  خواب  اتاق  به  تا  گرفت  آغوشش  به  احتیاط   با  زد،  آیناز  نرم  صورت

 برای   را   زیرینش  لب.  افتاد  تخت  کنار  خوابیده  دلربای  به  چشمش  که  ببرد

 هم  او  عمر   شد،  می  بزرگ  اگر  زن  این.  کرد  ول  و  برد  دهان  به  ای  ثانیه

 . شد می تمام حتما



 و  کرد  عوض  را   لباسش  سکوت  در.  برگشت  اتاق  به  آیناز  خواباندن  از  بعد

 دست   میان  عکس  قاب  به  چشمش  تازه  نشست،  کنارش  وقتی.  شد  نزدیکش

 دلربای  دیگر  دلربا  کی  از.  آمد  درد  به  دلش  ای  لحظه  برای.  افتاد  هایش

 ! نشد؟ گذشته سرخوش و شیطان

 محل  بودنش؟  سرسنگین  و  گرفتن  فاصله  این  بود،  اشتباه  هم  او  کار  نکند

 ندادنش؟ 

  برگشته   تازه  یک  دلربا.  اشتباست  که  دونی  می"داد،  را   پاسخش  عقلش

 "! بیشتر غرورت کنه، می اذیتش رفتارت. ست

  آهسته  را  عکس قاب. کرد خاموش را  ذهنش درون صدای و کشید نفسی

 . گذاشت پاتختی روی و درآورد هایش دست بین از

  اذیت   کلی   حتما  صبح،  تا   بود  خوابیده  سخت  و  نشسته  حالت  به  که  آنطور

  بود   سنگین  تقریبا  خوابش.  شد  پشیمان  که   بزند  صدایش   خواست.  شد  می

 . است کم شدنش  بیدار احتمال دانست می و

 هم،  اش  یادآوری  از  او   که  بودند   آزاردهنده  حدی  به  گذشته  خاطرات

 . گرفت می سردرد



 بودنش  خواب  ی  همه  با  و  بود  شده  بیدار  تخت  با  خودش  برخورد  از   دلربا

 . بود برگشته خانه به کیاراد آنکه از شد خوشحال دنیایی

 .   بود گذاشته هایش چشم روی را   هایش دست برگشت، طرفش به

  او  چرا   خوابیدنش،  سخت  به  نباشد  راضی  که  داد  اجازه  کیاراد  غرور  اگر

 رفت نمی پیش قدم یک و گذاشت نمی مایع

 . برداشت هایش چشم  روی  از دست خورد تکانی کیاراد

 : گفت او به کردن نگاه بدون دلربا

 . بود شده تنگ  برات دلم -

 تنگ  دلش  هم  او،  نزد  حرفی.  نشست  کیاراد  های  لب  روی  غمگینی  لبخند

 . بود شده

 کرده  فرق  آسمان  تا  زمین  که  دلربایی  و  بود  حاال  مهم  ها،  گذشته  نبود  مهم

 . بود

 ترسم  می  نیستی   وقتی.  نذاشتی  تنهامون  و  خونه  اومدی  امشب  که  ممنون -

 و   من  پیش.  باش  پیشم  همیشه  باش،  همیشه!  ترسناکه  تو  های  نبودن  کیا،

 ! آیناز



*** 

 . گذاشت میزعسلی روی  را  موبایلش نگین

 نزده؟  حرفی بهت کیاراد -

 . زد کنار صورتش جلوی از را  موهایش دلربا

 مورد؟ چه در -

 ضرب  کاناپه  ی  دسته  روی  انگشتش  با  و  شد  جا  به  جا  سرجایش  نگین

  او   که  بود  دیده  صالح  کیاراد  شاید  موضوع؛  گفتن  برای  بود  مردد.  گرفت

 . نشود خبر با

 هم  دلربا  چه؟  که  حال  هر   به.  کشید  اش  اشاره  انگشت   به  شستش  ناخن  با

 نکرده  وقت  حتما  هم  کیاراد.  باشد  خبر  بی  که  شد  نمی!  دیگر  فهمید  می  باید

 ! کاری پنهان نداشت دلیلی وگرنه  بگوید، او به بود

 . کشید هایش لب روی زبان

 . گرفتن رو بیتا -

  را  میز  روی  فنجان  تا   رفت  می  که  دلربا  دست   که  گفت  مقدمه   بی  قدر  آن

 . شد خشک راه ی  میانه در بردارد،



 گفته؟  کی -

 ! اونجا  رفتم شناسایی برای صبح امروز -

 شناسایی؟  -

 کرد  دیگری  طرف  به  را   صورتش  بود  دیده  که  چیزی  از  شده  متاثر  نگین،

 . گرداند را  هایش مردمک هدف بی و

 مرگش   از  که   بود  وقت  خیلی.  داد  تشخیص  رو   صورتش   شد  می  سختی  به -

 . بود گذشته

 . گذاشت دهانش روی دست  ناباور دلربا،

 مرده؟   بیتا -

  از   زیادی  بخش  بود  شده   باعث  چون  فقط  چاقو،  ضربات  با!  کشتنش  -

 چون  کنن می  فکر.  هاست  پلیس  حدس این  البته.  بشن  دستگیر  گروهشون

 . کشتنش  بود سوخته ی مهره

 . کشید دست هایش چشم روی به

 بود   مونده  زشتی  ترکیب  یک  فقط  اش  چهره  از  بگم  اگه  شه  نمی  باورت -

 . زد می  بهم رو حالت که



  ریاکارانه   دوستی  بیتا،  های  خنده.  گذشت  دلربا  ذهن  از  روزها  آن  خاطرات

  آرام   را  او  نبودنش  صادقانه  وجود  با   که  دروغش   از   پر  های  دلداری  اش،

 . کرد می

  اش   زندگی  و   شد  کشیده  هایش  بدبختی  زیر  که  کبریتی  بود؛  سرآغاز  بیتا

 پا  و  دست  سال  چند  ذلت،  و  آوارگی  سال  چند  مسبب.  کشید  آتش  به   را 

 . بارید می رویش و سر از کثافت که لجنی در زدن

  ختم   چه  به   ها  این  ی  همه.  گرفت  هایش  دست  بین  را  سرش  و  کشید  آهی

 نباشد؟   تشخیص  قابل  اش   چهره  و  شود  کشته   چاقو  با  خودش  اینکه  به  شد؟

  که  همین؟  شد  رفتنش  پایین  و   باال  و  نقشه  همه  این.  زد  زهرگونی  ریشخند

 فکرش   زد  می  چاقو  او  به  که  روزی  آن  ننشیند؟   خاک  تن  به  هم،  اش  جنازه

 برسد؟ مرگ  به آن با و  شود چاقو هدف هم خودش کرد می را 

 ! مردنش اینگونه از   نشد شاد بود، آورده سرش بیتا که بالهایی تمام با

 نگفتن؟ من به چرا  -

 . کرد نگاه ساعت به نگین

 بیاریش؟ مهدکودک از بری باید  خودت یا داره  سرویس آیناز -



 ! نگین  -

 . زد زل هایش مردمک در درست

 آره؟ دونست، می کیاراد نگفتن؟ من به چرا . نکن عوض رو حرف -

 که   این  از  شد  پشیمان.  نیاید  پیش  مشکلی  تا  کند  توجیه  خواست  نگین

 او   به  دیگر،  گفت  می   خودش  بگوید  خواست  می  کیاراد  اگر  خب.  گفت

 . داشت ربطی چه

 ... دونی  می آخه -

 . کرد تکرار  را  سوالش تاکیدی دلربا

 دونست؟  می -

  می   هم  شاید.  نگفت  بهت  نکنه  درگیرت  اینکه  برای  خب   ولی!  آره -

 برای  نندازی  راه  بحث  وقت  یک.  گفتم  بهت  زودتر  من  بگه  خواست

 ! کوچیکی  ی مسئله همچین

 . زد تلخی پوزخند دلربا



  رو   ام  بچه  بیتا،  بودن  آزاد  از  کشم  می  استرس  چقدر  من  دونست  می  اون -

  رم،   می  بیرون  خونه  از  لرز  و  ترس  با  خودم  مهد،  فرستادم  می  ترس  با

 ... اونوقت

 کرد  می  فکر  شده،  تمام  چیز  همه  کرد  می  فکر  شب  آن  از  بعد.  کشید  نفسی

 ولی .  کنند  رفتار  و  بزنند  حرف   عادی  شوهرهای  و  زن  همانند  توانند  می

 به  نقشش.  داد  می   ادامه  را   خود  پیشین  رفتار  همچنان  کیاراد  نبود،  اینطور

 معموال   که  هم  ناهار.  بخورند  هم  با  را   شام  و  صبحانه  که  بود  این  شوهر  عنوان

  باور   این   به  کم  کم  داشت.  کند  چه  باید  دانست  نمی  دیگر.  آمد  نمی  خانه

 سالمت  و  آرامش  فقط  و  فقط  ازدواج،  این  از   کیاراد  قصد  که  رسید  می

 ! این از بیشتر چیزی نه و  بود آیناز روحی

 : داد ادامه را  حرفش دنباله و زد پوزخندی

 . نیست مهم براش من  های درگیری اصال کنم می فکر  ها وقت بعضی -

 . کرد کج سر و کرد  بغل تر محکم را  خرگوشش آیناز

 برام؟  بگی قصه  چی خوای  می -

 . کشید  باال اش سینه روی تا  را  پتو و زد مهربانی لبخند  رویش به دلربا



 خواست  می.  بزند  حرف  کیاراد   با   خواست  می  نداشت،   حوصله  امشب

  نه   و  شود  نزدیکش  تواند   می  نه  که  ایستاده  اش  زندگی  کجای  دقیقا  بداند 

 . زد  اش گونه به ای  بوسه و شد خم! او از  دور

 بگم؟ قصه برات شب فردا  شه می عزیزم، ام خسته خیلی امشب -

 . خورد تکان آیناز خاکستری های تیله

   . بگه خرگوش و گاو ی قصه برام بیاد کیا بابا بگو پس -

 کجای  باید  را   گذاشته  بچه  این  برای  کیاراد   که  عادتی  این  دانست  نمی

  حتی   داشت،  خاصی  ی  برنامه  یک  ساعاتش  همه.  گذاشت  می  دلش

 ! خوابیدش

 . بماند منتظر بود مجبور نبود، ای چاره

 زودتر   بذاری  شه  می  فقط.  بگه  قصه  برات  بیاد   گم  می  خب،  خیلی -

 . دارم حرف بابایی با چون کنه؟ تمومش

 . زد  پلک کنجکاوانه درشتش، های  چشم آن با آیناز

 نباشم؟  من -



 دلش   گفت  می  دیگری  جور  را   کلمات  بعضی  که  زدنش  حرف  شیرینی  از

 . کرد ماچ قایم را  دستش پشت. رفت ضعف

 فقط  گه  می  بابایی  که  هایی  حرف  همون  از   خصوصیه،  برم،   قربونت  نه -

 . بدونن  باید نفر دو

  می   پخش  که  چیزی  به  توجهی  اینکه  بی  کرد،  می  بازی  تلویزیون  کنترل  با

 بفهماند  او  به  که  کند  شروع  کجا   از  را   حرفش  دانست  نمی.  باشد   داشته  شد

 ! خانه  هم یک عنوان  به الاقل دارد، خانه این در حقی

 . نشست صاف و  شد متوقف کیاراد آمدن با دستش

 خوابید؟ -

 . نشست مقابلش جدی، و داد تکان سر کیاراد

 رفته.  کنی  عوض  رو  تربیتش  نکن  سعی حساسیه،  دختر  آیناز  گفتم  بهت -

  لطفا  پس.  گیره  می  شکل  داره  شخصیتش  که  سنیه  تو  دقیقا  و  چهارسال  تو

 عین  محبتت. زنه می لطمه بهش که ای مادرانه های محبت از بردار دست

 . ست خرسه خاله دوستی

 : کرد اضافه تحکم با  و برد باال ابرو



 ها  مهربونی  جنس   این  با  رو  نبودت  های  سال  تونی  نمی  که  کن  قبول -

 . کنی  جبران

 چیست،  منظورش  دانست  نمی  که  حالی  در  اش،  مقدمه  بی  ی  حمله  از   دلربا

 . ماند اش خیره شده ثابت

 زنی؟  می حرف چی مورد در داری فهمم؟  نمی -

 . خریدی براش که مضحکی آرایش لوازم اون مورد در -

 . خندید ناباور دلربا

  وقتی .  حقشه  ترین  طبیعی  این.  ست  بچه  دختر  اون  گی؟  می  داری  چی -

. کنه  ش  تجربه  خودشم  خواد  می  دلش  خب   کنم   می   استفاده  من  بینه  می

  منعش  ها   لذت  این  از  تربیتیت  های  شیوه  با  تونی  نمی  تو  زیباییه،  مظهر  دختر

 . کنی

 کرد  کج  خاصی  نخوت  با  را   سرش.  کرد  آمیزی  طعنه  ی  خنده  تک  کیاراد

 ! ریز را  هایش چشم و

 چی؟  -



  چه   تو"که،  رساند  می  را   منظور   این   درست  آورد  زبان   به  که  ای  "چی "

 ". نرسیده  راه از هنوز گویی می

 : گفت خصوصی به  جذبه با و شد خیره هایش مردمک در صاف سپس

 اشتباه.  نیست  مناسبش  که  کردم  توجیهش  من  و  کرد  درخواست  ازم  قبال -

 که  نیستم  کفایتی  بی  و  بسته  آدم  دونی  می  خودتم.  کنم  نمی  منعش  نکن،

 برسه  که  وقتش.  باشه  زندونی  ام  پوسیده  افکار  ی  محدوده  تو  دخترم  بگم

  که   نوعی  و  رنگ  هر  از.  خرم  می  براش  رو  بهترینش   و  ترین  کامل  از  خودم

  درگیر  وقتشه   که  اونچه  از  زودتر  خوام  نمی.  داره  سنی  چیزی   هر.  بخواد

 . بشه حاشیه

 . زد نیشخندی

  تامین   برای  تا  کنه  می  فوران   داره  محبتت  که  بعد  به  این   از  کن  لطف  پس -

  . بکن پدرش عنوان به من با مشورتی یک اول کنی، خرج هاش لذت

 . کرد اضافه و  انداخت هم روی را  بلندش پاهای



 کجاست،  پرسید ازت! زباله سطل تو انداختم هم رو کذایی ی  بسته اون -

 فکر  که  هم  انقدرها  مامانش  بدم   توضیح  براش   تا  خودم  پیش   بیاد  گی  می

 . نیست عاقل کنه می

 هم   انصافا  و  گفت  دلربا  حرص   درآوردن  برای  صرفا  را   آخرش  ی  جمله

 . کند حس فاصله همین از را  اش قروچه دندان توانست می. بود کارا  که

 . بخوابم  خوام می بزن داری حرفی  اگه حاال -

  تالش   در  که  اویی  کرد؟  می  چه  او  با  باید  واقعا.  فشرد  هم  روی  لب  دلربا

 . دهد عذابش تا بود

 به  حسابی  مال   و  مشت  یک  تا  داشت  را   زورش  خواست  می  دلش  بدجور

  اش   دیوانه   چطور  اطمینان  و  خونسردی  کمال  در  بود  بلد  خوب .  بدهد  او

 . کند کنترل را  خودش تا کشید سختی  نفس. کند

 اونم  کردن،  پیدا   رو  بیتا  که  نگفتی   بهم  چرا   شه  می  مشورتت  ادعای  که  تو -

 ! رو اش جنازه رو، خودش نه



 اندکی  کم،  دست  یا.  داند  می  اینکه  از   بخورد  جا  کیاراد  داشت  انتظار

  نگفتن  این  فهمید  داد،  که  پاسخی  با   اما  بیاورد،   پایین  او  به  نسبت  را  موضعش

 . بوده عمد از

 . بدونی نبود الزم -

 هدف  بی.  کند  تالفی  بخواهد  بدجنسی  با  اینطور  که  گنجید  نمی  باورش  در

 ! بغض و عصبانیت به آغشته ی خنده یک خندید،

 از  کشم  می   استرس  روز  هر  من   که  نبود  مهم  برات  واقعا؟  نبود؟  الزم -

 من  ظالمانه؟   اندازه  همین  تا  تفاوتی؟  بی  بهم  نسبت  انقدر   آزاده؟  اون   اینکه

  دوباره   مبادا   که  شم  می  بیدار  بار  ده  از  بیشتر  اضطراب  و  ترس  از  شب  هر

  همین   به  بدونم؟  نبود  الزم  گی  می  تو  اونوقت  بشه،  پیدا   اش   کله  و  سر

 کی  من!  باشی؟  رحم  بی   انقدر  تونی  می  چطور  تونی،  می  چطور  راحتی؟

 راضی   که  متنفری  ازم  حد  این  تا  وقتی  کنم  می  چیکار  زندگیت  تو  برات؟  ام

 مادر  عنوان   به .  بده  اهمیت  بهم  ات   بچه  مادر  عنوان   به   حداقل.  عذابمی  به

 ! کیا ات بچه



 دلربا   اندام  بر  که  لرزی  از   رفته،  تند  کمی  که  فهمید.  شد  بلند  جا  از  کیاراد

 . بود هویدا صورتش در که التهابی و بود افتاده

 . کند آرامش تا  رفت طرفش به

 ! باش آروم. نبود این  منظورم خب، خیلی -

 آزارش  مرگ  حد  سر  تا  کیاراد  محبتی  بی.  بود  شده  سرازیر  هایش  اشک

 . داد می

 . میاد بدت  ازم اینجوری وقتی -

 . لرزید می نوایش

  رو   اش  رفته  زن  که  بوده  مردی  چه  کیاراد  گن  می  همه  که  خوشحالی -

  و   شده  داستان  ی  بده  آدم  که  اونی!  دیگه  آره  آره؟  کرده،  عقد  دوباره

  برام   رو  زندگی  همون  دوباره  کنن  می  فکر   همه !  منم   ماجرا   شانس  خوش

 دونن  نمی.  بکشی  رو  نازم  و  بچرخی  دورم  وار  پروانه  که  همونجور  ساختی،

  جسمیه،  فقط  شکنجه  کردی   فکر.  کنی  ام  شکنجه  که  آوردیم  خونه  این  تو

 شکنجه   رو  روحم  بار  هزار  روزی  تو.  داریم  هم  روحی  ی  شکنجه!  آقا،نه  نه

 . کنی  می



 ی  همه  .گذاشت  صورتش  روی  را   هایش  دست  و  نشست  کاناپه  روی

 . بود آتش ی کوره در سر یک تنش،

 می  ام  شکنجه  دی،  می  باال  سر  رو  هام  جواب  وقتی  کنی  می  ام  شکنجه -

 خالی  و  خشک  لبخند  یک  حتی  من  به  و  کنی  می  بغل  رو  آیناز  وقتی  کنی

  پوشی  می  رو  هایی  لباس  شب  آخر   وقتی  کنی   می  ام  دیوونه  زنی،  نمی   هم

 و  کار این خاصت قرارهای برای فقط دونم می من و ادکلنه بوی از پر که

 برای.  نبودم  که  کوبی  می  سرم  تو  بار  هر   وقتی  زنی  می  آتیشم  کنی،  می

  نبودم   من.  نبودم  بودن  زن  برای  نبودم،  بودن  همسر  برای  نبودم،   بودن  مادر

 همسرت   چهارسال  درست،  نکردم  ام  بچه  خرج  مادرانه  سال  چهار  درست،

 اشتباه   منم  کنن،  می  اشتباه  ها  آدم  نیستم؟  هستم،  که  آدم  ولی  درست،  نبودم

 به   گفتم،  کمند  به  گفتم،  نگین  به  گفتم، پریا  به  گفتم،  بهت  بار  هزار.  کردم

 داستانی،  مرد  تو  باشه  راحت  خیالت  که  گم  می  همه  به  گم،  می  بازم  خدا 

 . زندگیمونی قهرمان تو

 !کردن گریه  آنطور  از   بود  رفته  بند  نفسش.  خورد  تکان   سخت  هایش   شانه



 این   تو  آوردی  و  نخواستی  و  من  بدونم  اگه   میرم  می  میرم،  می  من  کیا -

  میرم   می.  نداری  بهم  حسی   هیچ  بدونم  اگه  میرم  می  بدی،  دقم  که  خونه

 . شده باز قلب  تو دیگه یکی پای بفهمم اگه

 . زد   زار عاجزانه و آمد  پایین آوایش

 ! کیا میرم می  من -

 !  حال آن در  او  دیدن از شد رو و  زیر ای لحظه برای کیاراد قلب

 ! کیا نباش اینجوری من با. شی می بد خیلی شی می رحم بی وقتی -

 . رفتم تند دونم می عزیزم، باش آروم  هیش، -

 اولیه  خروش  و  جوش  آن  از  دیگر.  بود  شده   تبدیل  هق  هق  به  دلربا  ی  گریه

 جان  نیمه.  بماند  حال  همان  در  ها  ساعت  خواست  می  دلش.  نبود  خبری 

  را  زده  حسرت  اوی  و  ماند  می  پاسخ  بی  که  احساساتی  جان  نیمه  بود،

 . کرد می رها  قبل از تر شکسته

! اینجایی  االن  که  دارم  حس  بهت  خونه،  این  تو  آوردمت  که  خواستمت -

 کنار  خودت  با  بذارم  که  بود  این  برای  فقط  رفتارهام.  نکن  بیخود  فکر  پس

  این  برای   ش  همه  تخمم،  و  اخم  من،  سکوت  دلربا؛  نیستم  رحم  بی  من.  بیای



 خوای  می  که  ای  نتیجه  به  بتونی  تو   تا  کنم  کنترل  رو  خودم  بتونم  که  بود

 کردن   کنترل  برام  بود  سخت!  نداشتمت  و  داشتمت  خونه  تو  رو  تو.  برسی

 فقط  بیرون،  رفتیم  می  حامی  با. نبود  کار  در  هم  شبی  آخر  قرار  هیچ!  خودم

 ! خودت با نکن اینجوری .بیای خودت به خواستم می

  بند   خورم  می  قسم"کشید،  می  فریاد  که  انتهایی  بی  خوشی  در  شد  غرق  او

 ". شد پاره ابد  تا دوری این

*** 

  رفتن  این  .گذاشت  اش  شانه  روی  را   سرش   و  گرفت  آغوش  به  را   پریا

 . داشت همراه به خوبی اتفاقات حتما اما بود، تلخ اگرچه

 . ببینمت خوشحال  گردی برمی وقتی دارم دوست -

 که  کیارادی  به  و  زد  لبخند  پریا.  شدند  جدا   هم  از  و  دادند  رضایت  باالخره

 . کرد نگاه بود، ایستاده تر آنطرف قدم چند آیناز، با

.  بمونه   همینجوری  امیدوارم.  برگشته  روال  روی  زندگیت  که  خوشحالم -

 چندان  روحیش  وضعیت.  باش  بابا   مراقب  فقط.  رم   می  راحت  خیال  با  حاال

 . نیست مناسب



 . نشست او چمدان  روی نگاهش و داد  تکان سر دلربا

 برگرد   بازم  برگشتی   سهند  به  اگه  ولی  بیاد،  پیش  قراره  چی   دونم   نمی -

 . ببینمش نزدیک از خواد می دلم ات، بچه با. پیشم

 . انداخت باال شانه و کرد ای خنده

  حتی  اومد  دنیا  به  که  سالی  چند  این  تو!  براش  نبودم  خوبی  ی  خاله  که  من -

 . کنم جبران برگردی وقتی دم می قول ولی ازت، نپرسیدم اسمشم

 . رسید سر داشت دست در که  وسایلی با شهباز

 به  دل  بخوای  بری؟  خوای  نمی  بابا   پریا!  خواهر  تا   دو  شما  گین  می  چی -

 . موندی جا پرواز از بدی دلربا این دل

  بود  شده   سفید  آن  از  زیادی   حدود  تا  که  پدرش  موهای  به  و  خندید  دلربا

 نمی  آدم  با  که  ها  چه  زندگی  !ماه  چند  همین  در  بود  شده  پیر .  شد  خیره

 . کرد

  نمی  باورشان  اش  دوره  آن  های  دوست  بود،  دبیرستان  وقتی  آمد  می  یادش

  همچین  با  مادرت  حال  به  خوش"گفتند  می  همیشه.  باشد  پدرش  شهباز  شد

 بودن  تیکه  نشد  مادرش  حال  به  خوش  ببینند  که  بودند  کجا  حاال  "!ای  تیکه



 . پدرش

  و   بود  سرکش  همیشه.  نبود  اش  خانواده  بند  پا  هیچوقت  که  خورد  حسرت

 که  هایی محبت. کرد می عمل  پدرش های گفته به میان  در یک  و زور به

 وظیفه   پای  را   چیز  همه  و  دید  نمی  هیچوقت  را   بود  کرده  او  حق  در  شهباز

 .نبوده  پدرش  برای  خوبی  فرزند  هیچگاه  کرد  می  احساس.  گذاشت  می  اش

 مهربانش   پریای  .رفت  و  کرد  هم  آیناز  و  کیاراد  با  را   اش  خداحافظی  پریا

  گذاشت،   می  دخالت  پای  را   اش  همه  او  و  بود  او  به  حواسش  همیشه  که

 سال  که  دید  می  حاال  و   کرد  سپری  او  از  نفرت  با  را   سال  چند.  رفت  باالخره

 توانست  می  که  هایی  سال.  داده  دست  از   اش  زندگی  در  را   زیادی  های

   . بود خالی تو و پوچ های لذت درگیر  ولی بورزد، عشق

 بی  دنیای  این  در  هم  هنوز  بود  کرده  ثابت  که  را   مردی.  کرد  نگاهش

  . دارد وجود آدم معرفت،

 . بیرون ببریمش امشب بهتره. نیست خوب حالش بابات -

  از   انبوهی  هم  را   خودش.  ببیند  بهتر  را   اش  چهره  تا  کرد  بلند  سر  دلربا

 . کند عوض هوایی که داشت نیاز. بود کرده دوره احساسات



 شهباز   طرف  به  . زد  لب  صدا   بی   "ممنونم"  یک  و  زد  روحی   بی  لبخند

 .رفت

 بابا؟ -

 خواستند  می  که  هایی  ناگفته  از  بود  پر.  بود  پر  که  نگاهی  با.  برگشت  شهباز

 کودکی  در  که  را   خودش.  دید  را   خودش  او  و.  بریزند  بیرون  را   خودشان

 آورد؛  می  لبش  بر  لبخند  هایش  شیطنت  با  و  نشست  می  زانوهایش  روی  بر

 مخالف   خدا   ی  همیشه  شهباز  که  ای  قهقهه  و  طنازی  حال  در  دید،  را   مادرش

 خانواده،  مطیع  و  زیر  به  سر  همواره  دختر  دید،   را   پریا  شود؛  بلند  جمع  در  بود

 ... و امور؛ ی همه در شهباز مشاور بهترین

 . شد مشت هایش دست

 کوچه   در  پا  روزی  یک  که  را  یاد  از   رفته  ی  ساله   سه  دالرام  را،  دالرام   و

. است  رحم  بی  تجارت  گفتند  همه !  ندیدش  کس  هیچ  دیگر  و  گذاشت

 سرنگون   را   او   شهباز   دشمنان  شد،  پدرش  تجارت  فدای  دالرام  گفتند

 کجا  حاال  و .  داشت   یاد  به   را  لبخندهایش  تنها  او   که  سومی  خواهر  کردند؛

 ! خندان همیشه ی ساله سه دالرام بود کجا بود؟



  وقتی  از  مادرش  رفت،  او  که  شد  مشکل  دچار  وقتی  از  درست  او  تربیت

  دالرام   که  شد  تر  منزوی  وقتی  از  پریا  شد،  گم  او  که  نشد  مادرش  دیگر

 که  کرد   نوش  و  عیش  در   غرق  را   شان  همه  وقتی  از  پدرش...پدرش   و  نبود،

 دلیل بی شدن ناپدید کند جبران. کند جبران  آنکه برای فقط . رفت دالرام

 . نیافت هم را  اش جنازه  حتی وقت هیچ که را  دخترش

 بیست  از   بعد  باالخره  بود،  ممنوع  شان   خانه  در   که   را   اسمی  گفت،  مقدمه  بی

 . گفت مقدمه بی سال اندی و

 ... ام -

 . شود آب شده سنگ بغض تا داد قورت دهان آب

 کوچولوی   دالرام  از  بزنیم؟   حرف  اون  از  بگیم؟  دالرام  از  رو  امشب -

 بزنیم؟  حرف خرگوشیمون دندون از بزنیم؟ حرف خندون

 . ایستاد بد ایستاد، سفت ایستاد،  سخت. ایستاد شهباز روی پیش دنیا

  کوچک،   های  دست  ها،  خنده.  بود  او  نوبت  حاال  شد،  کار  به  دست  حافظه

 های  چشم  ای،  نقره  های  چشم  ای،  نقره  های  چشم  بچگانه،  شیرین  کلمات

 ... ای نقره



 های   ای  نقره  .رفتند  نمی   خاطرش  از  گاه   هیچ...  ای  نقره  های  چشم  آخ

 . شد نمی فراموشش ای ثانیه حتی کوچولویش دالرام خندان

  درخشان  ای  نقره  یک  ای،  نقره  دالرام،  اما  بود،  خاکستری  دلربا  های  چشم

 ! نرفتنی   یاد از

 ترسید،  دلربا   و  نشست  فرودگاه  های  ستون   از  یکی  به  شهباز   های  دست

 . کرد وحشت

.  گرفت  باال  ایست  معنای  به   را   دستش  شهباز   ولی  کند،  کمکش  که  رفت

 .زد  نمی  لبخند  اینگونه  و  ریخت  می  اشک  کاش.  زد   سوز  جگر  لبخند  یک

 . افتادم پا از که من. جون بابا کردی روشن رو  خاکستری  چه -

 . پیچاند هم به را هایش انگشت نگران دلربا،

  بگیم   ترسیدیم  همیشه  که  چیزی  از   اگه  کردم  فکر  فقط  بابا،   کردم  غلط -

 . شه می بهتر حالمون  بزنیم، حرف

 که   زدن  حرف  با!  منه  درمونه  بی  همیشه  درد  دالرام  دونستی  نمی  مگه -

 . شه می خون دلم شه،  نمی خوب حالم

 . آمد جلو بغل به آیناز کیاراد،



 . بزنیم دوری یک ریم می آینازم و من. ماشین تو برین شه می اگه -

 و   تنهایی  این  به  که  کرد  درک  خوب.  داد   دلربا  دست  به  را  سویچش  سپس

  شدند   که  ماشین  سوار  ! خودش  حضور  بی  دارند،  نیاز  نفره  دو  صحبت

 ! زهرخند نه، که خنده .خندید و انداخت پایین سر شهباز

 . گرفتنش من های دشمن گفتن همه -

 . زد پوزخند

 ! تجاریم های دشمن -

 . داد ادامه او و کرد نگاهش دلربا

 مراقبت  ازش  نتونستم  که  بودم   خودم  من  دشمن.  نبود  کار  در  دشمنی -

 . بود اتفاق اون باعث من انگاری سهل. کنم

  تو .  بیفته  ای  بچه  هر  برای  تونست  می  اتفاق  اون  که  دونیم می دومون  هر -

 ! بابا نبودی مقصر

 . داد تکان راست و چپ به  را  سرش شهباز

 ! دونی نمی هیچی دونی، نمی تو -



 های  عالمت  تا  دهد  توضیح   ای  ذره  آنکه  بی.  زد  بیرون  ماشین  از  سپس

 . شود کمتر دلربا سر روی سوال

 . رفت سمتش به و  شد بلند جا از تندی او  بست را  خانه در که کیاراد

 بود؟  چطور رسوندیش؟ شد؟ چی -

 . داد پاسخ عجله بی او، برعکس و  درآورد را  هایش کفش کیاراد

   . نبود خوب حالش ولی رسوندمش،! یکی یکی -

 . داد تکیه  دیوار به و گذاشت پشتش را  هایش  دست دلربا

  بازم .  کشیدم  می  پیش  رو  دالرام  حرف  نباید.  بود  من  تقصیر   ش   همه -

 . کردم اشتباه

   زد مهربانی لبخند بود، آویزان هایش لب که اویی به کیاراد

 ای،   چهارساله  ی  بچه  یک  مادر  دیگه  االن  تو!  خوب  دختر  نخور  غصه -

 ! ها نداره توجیه رفتارت این

. رفت  خواب   اتاق   طرف  به   او  با   قدم  هم   و  شد   تر   آویزان  دلربا   های  لب

 : گفت صادقانه



  حرفی  چه  نگرفتم  یاد  هنوز  من  گه،  می  راست  پریا!  ناراحتم   همین  واسه -

 . بگم جایی چه رو

 ها  سال  سادگی  ته  آن.  شد  تر  وسیع  لبخندش  و  فشرد  را   اش  شانه  کیاراد

 . بود مانده او در هنوز پیش

 یک باید حرف این چی، که باالخره ولی گفتی، می نباید امشب درسته -

 بشه   راحت  بیاد،  کنار  خودش  با  پدرت  که  شد  می  زده.  شد  می  زده  جایی

  تونه   می  مسائل  بیان  اوقات  بعضی.  ساخته  خودش  برای  که  اسارتی  بند  از

 . بشه تموم جایی یک باید باالخره عذاب این. کنه حل رو چیزها  خیلی

 گرده؟ برمی سهند به پریا دونستی می -

 . دهد  ادامه شد باعث دلربا کنجکاو های خاکستری

 بودن،  دور  هم  از  چون!  باهاش  بزنه  حرف  بره  پذیرفته  چون  گرده  برمی -

 مالقات   هم  با   دوباره   اگه  مدت   همه  این  از   بعد  اما  شده،   زیاد  هم  از  نفرتشون

 . داره نگه هم کنار در رو اونا که برسن تفاهمی به تونن می کنن

 . انداخت باال دست دلربا

 . برگرده پریا نداره امکان -



 . گذاشت هم روی چشم اطمینان با

 . گرده برمی گم می  من -

 . شد خیره اتاق کف پارکت به و افتاد پایین دلربا سر

 هنوز   زدی  حرف  باهاش  اینکه  با  چرا   نپذیرفت؟  و  من  مامانت  چرا   پس -

  حتی   اون  ولی  گذشته،  هفته  دو  و  ماه  دو!  عروسشم  دوباره  من  که  پذیره  نمی

 . نکرده دعوتمون هم با حاال تا  اش، خونه برم من نخواسته یکبارم

 . کرد اضافه  دلخور

  به  حقی  هیچ  من  دارین،  رو   اش  خونه  به   رفتن  ی  اجازه   فقط  آیناز   و  تو -

 . ندارم براش عروس عنوان

  دعوتت   اون!  تو  نه  زدم،  حرف  باهاش  من  که  اینجاست  دقیقا  مشکل -

 گی  نمی  مگه!  عروس  عنوان   به  کنی  دعوتش  تو  داشته  انتظار  شاید  نکرده،

 می  اهمیت  بهش  بفهمه  اون  که  داری  برنمی  قدمی  هیچ  چرا   پس  عروسشی،

  مهم  برات  حتی  تو  کنه  می  فکر  اون!  قلبش  هاش،  گفته  افکارش،  به  دی؟

 یا  داشتن  دوست  کنه  می  فکر.  داره  موردت  در  فکری  چه   که  نیست

 ! برات نداره اهمیتی  ای ذره نداشتنش



 ! مهمه من برای اما -

 بشه،  درستارتباط ها    داری  دوست  اگه!  مادرم  نه  دونم،  می  من  و  این -

 و  نشستن  یکجا  با   ها  کدورت  .کن  دعوتش!  بردار  قدم  تو  رو   اینبار  پس

 . شه می تر تیره درهم فکرهای با فقط ره، نمی بین از زمان گذر

 .داد تکان سر رفته فرو فکر در دلربا

 یک  ی  اندازه  به  هایش،  سال   این  جای.  بود  بازگشته  او  که  خوب  چقدر

  خیال   آسایش  با  دلربا  و  داشت  نگه  همانجا  را   لبش.  بود  مانده  خالی  عمر

 می   چه  باید  بخشید  نمی  او  به  را   کیاراد  دیگر  یکبار  خدا   اگر.  بست  پلک

 را؟  عمرش باقی گذراند می چطور کرد؟

*** 

  زودتر  کیاراد   کاش.  کشید  ناآرامی  نفس  و  کرد  باز   را  در  استرس  با  دلربا

 آن   شیرینی   جعبه  یک.  بخرد  شیرنی  و  برود  گفت  نمی  کاش  رسید،  می

 . نبود مهم هم قدرها



.  داشت  دست  در  که  کادویی  با  بود  اهلل  فتح  حاج  شد  وارد  که  کسی  اولین

 روبوسی  برای  ترسید  تر   کم  او  و  داد  می  محبت  طعم  هنوز  اش  گشاده  لبخند

 ! اش  پدرانه

 ! عروس باشی زنده -

 . داد تحویلشان لبخند او و کردند ای احوالپرسی هم شوهرش و کمند

  بود   دیده   تدارک  برایش  را   امشب  که  همانی.  بود  خانم  سپیده   نفر  آخرین

 . بیاید که داد  نمی احتمال و

 کرد   می  حس  . بزند  حرفی  تا   نشد   باز  زبانش   حتی  و  ایستاد  ثابت  مقابلش

.  دید  نمی  را  کس  هیچ.  رود  می  گیج  سرش  و  بارد   می  آتش  هایش  گونه   از

  آن   هر  کرد   می  گمان  و  دید  می   خودش  روی  را   جدی   چشم  جفت  دو  تنها

 خالیست  دورش   تا  دور  که  داشت  را  این  احساس.  برود  حال  از  دارد  امکان

 . برسد دادش به تا نیست احدی هیچ و

 . کرد آزاد اندکی را  جانش و شکست  را   سکوت اهلل فتح حاج باالخره

 ! منتظره  عروسمون...خانم سپیده -



  به  دست  کننده،  خفه  تردیدی  با  او  و  کرد  وارد  فشاری  کمرش  به  کمند

 . انداخت دورش

 . اومدین خوش -

 همه   نفس  و  نشست  کمرش  پشت  طوالنی  مکثی  از  بعد  سپیده  های  دست

 . شد خالی

 کند   باز  را   در  خودش  خواست.  درآمد  صدا   به  واحد  زنگ  پذیرایی،  هنگام

 . شد  بلند و کرد دستی پیش کمند که

 ! عزیزم رم می  من -

 اندکی   آنکه  برای  حامی.  شدند  بلند  جا  از  همه  شد  وارد  آیناز  با  که  کیاراد

 : گفت شوخی به شود صمیمی حاکم، سنگین جو

 دیگه  بیرون  بری  خواستی  می  که  تو.  اومدی  می   شب  آخر  موندی  می  بابا -

 . کردی  دعوت رو ما چرا 

 . شد  او با بازی مشغول و رفت آیدین پیش دو به آیناز

 دلربای  به  چشمش  یک  که  همانطور   او،  با  دادن  دست  حال  در   کیاراد

 : داد پاسخ بود، مضطرب



 . دیگه بکشی  رو چیزا  این جور که شدی داماد -

 فراهم  را   شام   تدارکات   تا  شد  آشپزخانه  وارد  دستپاچه  دلربا  و  خندیدند  همه

 بغض .  برآید  پذیرایی  پس  از  نتوانسته  باید  که  قدرها  آن  کرد  می  حس.  کند

 گریه  تواند   می  تا   و  بشیند  آشپزخانه  کف  خواست  می  دلش   و   بود  کرده

 . بود  نرفته   پیش  داشت  انتظار که  آنطور  مهمانی  کرد،  می  فکر  چه  هر.کند

 . پرید جا از خانم سپیده  ورود با که آورد در یخچال  از را  ساالد ظرف

 . کرد اشاره  میز به و زد لبخند خانم سپیده

 . بزنم حرف باهات  خوام  می بشین بیا -

 . باشن گرسنه ممکنه بکشم؟ رو شام اول شه می -

 : گفت جدی و نشست میز پشت خانم سپیده

 . نکشته  رو کسی گرسنگی دقیقه چند حاال تا نباش، نگران -

.  گذاشت  میز  روی  هم  را   ساالد  ظرف  و  نشست  مقابلش  دلهره  با  دلربا

  کار  دانست  می.  بیاید  بر  نفره  دو  صحبت  این  پس  از  بتواند  بود  امیدوار

  را  او  مورد   این  در  خواست  نمی  .فرستاده  را   مادرش  که  است   کیاراد

   . کند سرافکنده



 بود،  هایش  دست  درون  که  را   رنگی  قرمز  جواهرات  ی  جعبه  خانم  سپیده

 . گذاشت میز روی

 ! توئه برای این -

 همان   درست!  خجالت  از   بیفتد  پس  بود   نزدیک  جعبه  دیدن  از  دلربا

  بود   گفته  و  بود  کوبیده  کیاراد  صورت  در  جدایی  از  قبل  که  بود  انگشتری

  چیز   همچین  از   هیچوقت  من  چون   بده  پسش  برو  مادرت،  ی  سلیقه  هم  این"

 ". نیومده خوشم  ای مسخره

 حرصش   از.  بود  انگشتر  این  ظرافت  و  طرح   عاشق  او  بود،  گفته  دروغ  اما

  از   را  انگشتر  آنکه  از  شد  پشیمان  سگ  مثل  بعدش  و  بود  زده  را   حرف  آن

 . داد دست

  پسش   دم،  می  پسش  بهت  دوباره  من  اما.  نداشتی  نگه   رو  یادگاریم  حرمت -

 . داشتی عالقه انگشتر  این به چقدر دونم می خوب چون دم می

 . نکرد بلند سر و  داد قورت دهان آب دلربا

 ... کردم فکر -

 . شد بندی آذین نورس  ای شکوفه به خانم سپیده های لب



 کردم   می  فکر  اینکه  برای  نه  داشتم،  نگهش!  نه   فروختمش؟  کردی   فکر  -

 مادرش   از  یادگاری  یک  تا  آیناز  به  بدمش  اینکه  برای.  گردی  برمی  تو

 . باشه داشته

 . کرد اضافه  او و آمد باال ناباور دلربا های چشم

 آرزوی  دخترت  خواست  نمی  دلم  ولی  برام،  نبودی  خوبی  عروس  تو -

 بی   هم  بچه  اون  حق  در  که  چند  هر.  باشه  داشته  رو  مادرش  از  یادگار  یک

 پا  اما  کنه،  ازدواج  کیاراد  کردم  اصرار  خیلی  ها  سال  این.  کردی  معرفتی

 . نمیارم دخترم برای نامادری من بال و اال که کفش یک تو کرد

 باال  را  راستش ی شانه ندانستن معنای به و گرفت نفسی

 . انداخت

  راضی   اهلل  فتح  حاج  قول  به.  دیده  صالح  اینجوری  خدا   شایدم!  دونم  نمی -

 موش   که   ام  چیکاره  بنده  من  خواسته،  اینجوری  اون  وقتی!  خدا   رضای  به   ام

 . کارش  تو بدوونم

 . گرفت را  دلربا های دست



 و   من  ی  مادرانه  نصیحت  ولی  اومدی،  خوش  برگشتی   دوباره  که  حاال  -

 می  و  خودم  پسر  من.  داره  مراقبت  به  نیاز  زندگی  این.  کن  گوشت  ی  آویزه

  بیاد   زمین  به  که  آسمون  بزنه  حرف   و  بیفته  لج  ی   دنده  روی  وقتی  شناسم،

 حاال .  گفتم  اونم  به.  بیای  کوتاه  تو   گاهی  خوام  می  ازت  .ده  نمی  تغییرش

 دیگه   که  رو  کاری  نکنین.  میونه   در  چهارساله   ی  بچه  یک  پای  دیگه

  این .  باشین  همدیگه  ی  کننده  کامل  باشین،  هم  همراه.  باشه  نداشته  بازگشتی

  به   بخشیدمت  من.  نداره  گرفتن  دل  به  کینه  ای  لحظه  ارزش  روزه  دو  دنیای

 . نکردم اشتباه که کن ثابت بهم هم تو پسرم، و نوه حرمت

 سپیده  و  کرد  پاک  سرخورد  چشمش   ی   گوشه  از  که  را   اشکی  قطره  دلربا

 . زد لبخند خانم

 .کنن  کیف که بچینیم براشون مادرشوهری عروس شام  یک پاشو حاال -

  این  بابت  کرد  شکر  را   خدا   و  گرفت  آغوشش  به  عالقه  با.  شد  بلند  دلربا

 حالی  در  زده،  وحشت  کیاراد  که  ببوسد  را   اش  گونه  خواست.  شدن  پذیرفته

 . شد  وارد بود دستش او  همراه تلفن که



 دهانش  آشفتگی  این  علت  دانستن  از  قبل  او  و  "پریاست"  گفت  کالم  یک

 . شد خشک

*** 

 دید   می  را   فیلم  این  بار   صدمین  برای  که  اویی  دست  از  را   گوشی  کیاراد

 زیر .  کرد  نگاه  روحش  بی  صورت  به.  گذاشت  عسلی  میز  روی  و  گرفت

 . زد می قرمزی به آن سفیدی و بود افتاده گود هایش چشم

  هر.  برود  حال  از  و  کند  ضعف  ترسید  می  که  بود  پریشان  قدر  آن  اش  چهره

 نگهش  سرپا  تا   شد   متوسل  سرم  به  بار  چندین  روز،  چند  این  در  که  چند

 . دارد

 که   خودت  دادن  عذاب  با.  کنی  می  اینجوری  خودت  با  چرا !  دیگه  بسه -

 . شه نمی عوض چیزی

 . زد ضجه.  ترکید بغضش نو از  و زد هق دلربا

 . نیست دیگه که کنم  باور تونم نمی -

 کردن   اذیت   با.  افتاده  که  اتفاقیه  ولی  سخته،  باورش  عزیزم،  دونم  می -

 . شه نمی زنده مادرت خودت



 شاکی.  نبود  توجیه  قابل  برایش  رقمه  هیچ  مادرش  ی  مقدمه  بی  رفتن  اینگونه

 . بود شاکی همه از همه، از پدرش، مادرش، خودش، از بود؛

  بگوید   او  به  توانست  نمی  پریا  و  سوخت  می  تلفنش  کذایی  شب  آن  کاش

 . کرده خودکشی مادرش که

  این  از   شوک،   این   از   تا  سپرد  می  را  خودش  بایست  می  رعشه  هزار  به

 امید  جان  نیمه  هنوز  ناگهانی،  خبر  مدهوش  . درآید  ای  ثانیه   برای  حیرت،

 . طلبید می

 که   دروغه  نیست،  دیگه  مامانم  که  دروغه.  دروغه  که  بگو  بهم  تو... بگو -

 کرد  جرات  که  دروغه  گرفت،  ازمون   رو  خودش  اینجوری  و  نکرد  فکر  بهم

 . کرد التماس بلندتر گرفته، آوایی  با درد، با . بکشه رو خودش

 ! دروغه که بگو -

  ندارد؛  نیاز  سکوت  ی  اندازه   به  چیزی  هیچ  به  او  حاضر  حال  در  دانست  می

 . ریخت می بیرون را  خودش زد، می حرف باید

  شود  شروع  اول  از  چیز  همه  دیگر  یکبار  کرد  می  آرزو  که  دلی  با  دلربا،  و

 اول   از   اش  زندگی  دیگر  یکبار  فقط  یکبار،  فقط.  کرد  می  خدا   التماس



  و  آمد  دنیا   به  تازه   او  که   اولی  همان  از  اول،  اول  همان  از .  شد  می  شروع

  می   گم  دالرام  نه  که  اولی   آن  از.  شد  تر  پررنگ  مادرش  و  پدر  لبخند  نقش

  می  غمگین  پدرش  نه  شد،  می  زیر  به  سر  پریا  نه  شد،  می  بد   خودش  نه  شد،

 .... اول اول  از  فقط... نه و شد می سختگیر مادرش نه شد،

  می  قول   بگیرد،  آغوش  در  بیشتری  دلتنگی  با  را   مادرش  داد  می  قول  آنوقت

 قول  نکند،  رهایش   ای  لحظه   و  بچسبد  او  به   بودنشان  هم  با  های  سال  در   داد

 . برود راحت که نگذارد و بدود دنبالش به داد می

 . خورد  تکان اش خشکیده های لب

 حالم   روزی  یک.  بکشی  رو  خودت  که  سخته  چقدر  دونم  می  من  ففط -

 که   کسی  نه   غذایی،  نه  بود،  موادی  نه  بودم،  خمار  که  روزی  یک.  بود  بد

 تنم   به  مو   ترسیدم،  ولی  کنم،  خودکشی  خواستم  می.  شه  پناهم  تا  پیشش  برم

 دنیا   این  تو  دیگه  اینکه   از  تاریکی،  از  مردن،  از   ترسیدم!  فکرش  از  شد  سیخ

  سرشون  به  چی  ام،  بچه  ام،  خانواده  دوستام،  بریام،  و  دور  ندونم  و  نباشم

 .کردم  فکری  چه  که  بره  یادم  بره،   یادم  فقط   که  کردم  مشغول  و  خودم.  میاد

 . کرد فوران هایش اشک و زد پقی



 ببین.  بکشه   رو   خودش  که   کرد  جرات  اون  و   شد  بد  حالم  فکرش  از  من -

 می  درد   قلبش  چقدر  ببین کرد،  اینکارو  خودش   با که  بود  بد   حالش  چقدر

 ... خدا  وای. کرد اینجوری  که بود تنها  چقدر بود، مریض روحش کرد،

 . دوخت چشم کیاراد به جان بی و گرفت باال را  سرش

  سر بالیی چه خواد می  گفت می کاش قبلش،  زد می زنگ من به کاش -

 می  من.  خوبه  اونور  جاش  حداقل   بگم  چجوری   دیگه  حاال.  بیاره  خودش

 . کشه می عذاب  بازم مامانم کشه، می عذاب  بازم نیست، دونم

  اینطور   ریخته،  فرو  و  غمگین  اینطور  بود؛  ندیده  اینطور  را  دلربا  هیچوقت

 ! نابودی به رو

 خدا   شاید   .بدیم  حکم  نیستیم  خدا   نعوذباهلل  که  ما!  بگیر  آروم  من  جان -

  آروم  دختر  ری  می  بین  از  داری.  بود   ما  از  تر  راحت  جاش  شاید.  بخشیدش

 . باش

 . زد  زار و فشرد هم روی قایم را  هایش پلک دلربا

 همه  که  سیاه  زندگی  این  واسه  ندارم  امیدی  دیگه.  رفتم  می بین  از  کاش -

 . زنه می  بیرون غمی یک جاش یک از ش



  نداری،   خوبی  روحی  شرایط  نیست،  خوب  حالت  کنم،  می  درک!  هیش -

  دختر   یک  خودتم  چون  نداری  حق.  بکنی  رو   آرزو  این  نداری  حق  ولی

  وقتی  خوبه  حالش  داره،  دوستت  عاشقته،  نیازمنده،  بهت  سخت  که  داری

  گیری  گوشه  اون  از.  شده   عوض  ش  روحیه  دارتت   وقتی  از.  هستی  تو

 اینجوری   تونی می چطور من، برای اون، برای امیدی خودت تو .دراومده

 نیستیم؟  امید ما هستیم، چی ما پس. باشی رحم بی

 . گرفت شدت  صدایش بی هق هق و شد جمع  خودش در دلربا

 کیا،   ازت  ممنونم  .نیستم  هیچی  که  منم  این!  عشقین  شما  امیدین،  ته  شما -

 کردم  تجربه  من  که  رو   تلخی  احساسات  این  ام  بچه  نذاشتی  که  ممنونم

  دومین  برای   و  بیرون  بیام  کثافت  اون  از  کردی   کمکم   که  ممنون   کنه،  تجربه

 پس   رو  امتحانم  بار  یک  سیاه  رو  من  دونستی   می  اینکه  با  .بشم  زنت  بار

  این   شانس   تا  کردی  اعتماد  بهم  دوباره   که  ممنون.  کردی  قبولم  بازم   دادم،

 . باشم ام بچه  و تو کنار در که باشم داشته رو



 عکس   از  بود   پر  و   بود  عسلی  میز  روی  که   ای  گوشی  از  کند  دل  سخت

  رفته   دست  از  روح  بی  ی   چهره   رفتنش،   روز  فیلم  خاطراتش،  مادرش،  های

 ! اش

 را   کارش  ی   کینه  نزد،  زنگ  خودش  اینکه  افسوس.  داشت  افسوس  چقدر

 چه   در  است،  وضعیتی  چه  در  ببیند  که  نزد  زنگ  هم  یکبار  و  گرفت  دل  به

 آخرش  تا  و  بوده  ها  آن  از   یکی  تماس  منتظر  مادرش  اینکه  فکر.  است  حالی

 . کرد می اش  دیوانه ماند، حسرت در

 ی   گوشه  که  عکسی  قاب  از  نظرش  و  بود  سپرده   آزاد  های  بوق  به  گوش

  لبش   روی  زهرگونی  پوزخند  .گذشت  بود  شده  تزئین   مشکی  ربان  با  آن

 ی  آینه  فقط  عکس  قاب  این".کرد  زمزمه  متاسف  عقلش  و   انداخت  خط

  گوشی   در  باالخره  پریا  حال   بی  "سالم"  صدای  "! قلب  مرهم  نه  است،  دق

 . پیچید

 دی؟  نمی رو جوابم زنم می زنگ چی هر چرا   شد؟ چی پریا، -

 که  بشه  خواست  می  چی   دیگه  نیست،  رنگی  که   سیاهی  از  باالتر!  هیچی  -

 کجاست؟ بابا. نشد



  نامفهوم   های  شکلک  کاناپه  ی  دسته  روی   کدر،  و  مات  نگاهی  با   دلربا

 . کشید

 رفته   کیارادم  .باشه  تنها  خواد  می  گفت  اتاق،  تو  رفته!  بابام  ی  خونه  االن -

 درست  روز  یک.  اونجاست  ام  بچه  روزه  چند  بیاره،  کمند  خونه  از  و  آیناز

 امشب  گفته  کیا!  من  مشکالت  دست  از   نداشت  مادر  بچه  این  حسابی  و

 ! خونه بریم که من دنبال بیاد  بعدم بیارتش،

 . کشید آهی پریا

  این   از  شه   می  رها  شه،  می  خوب  باالخره  هم  بابا  عزیزم،  برس  زندگیت  به -

 خرابش .  گرفته  جون  تازه  کیاراد  و  تو  زندگی.  کنه  نمی  ولش  که  بدی  حال

 . نکن

 رنگی  هیچ  زن  بدون  ی   خانه.  است  روح  بی   خانه  چقدر  آمد  نظرش  به

 ... بدتر مادر بدون ی خانه. نداشت 

 دیدی؟ رو النا -

 ! بعدی سوال برای شود مردد شد باعث پریا طوالنی مکث



 که   خصوص  به.  کرد  می  غریبی  اما  بود،  شده  تنگ  برام  دلش!  دیدمش  -

 . برسم بهش  باید که اونجوری نتونستم مامان  ی قضیه خاطر به

 چی؟  سهند -

 . بود بلند زیادی خط آنطرف از نیشخندش صدای

 بی   ترحم  که  فهمم  می  اما  باشه،  کنارم  مدت  این  خواست!  هیچی  سهند -

 تکلیف  اینکه  محض  به  اینا،  خیال  بی!  مامان  دادن  دست  از  برای  جاست

 ایران،  به  گردونم  برش  خوام  می  النا،  کارهای  دنبال  رم   می  بشه   روشن  مامان

 . نیست سوئد به دلم دیگه منم .شده که قیمتی هر به

 برخاست  جا  از  . کردند  خداحافظی  و  زدند   حرف  هم  با  دیگر  کالمی  چند

 حالی  در  تراس،  در  را   او  کرد  باز  که  را   اتاق  در.  رفت  شهباز  اتاق  طرف  به  و

 مناسب   را   ای  دلداری  هیچ  پدرش  تسکین  برای  .یافت  کشید  می  سیگار  که

 کنارش  او  و  نداد  نشان  العملی  عکس  شهباز .  شد   تراس  وارد  . دید  نمی

 ! شب ی ستاره بی آسمان به خیره ایستاد،

 ات؟  خونه  نرفتی چرا  -



 ی   همه  برای  بود  بدهکار  بود،   بدهکار   او  به  چقدر.  برگشت  سمتش  به

 . نیست فکرش در ای ذره او کرد می فکر که  نبودش روزهای

  بگو   بهم .  بزن  حرف  باهام!  دخترت  عنوان  به  بابا،  باشم  کنارت  خوام  می -

 حالم .  شی  بهتر  ذره  یک  حداقل  تا  بگو  خبره،  چه  دلت  تو  بگو  غمگینی،  که

 هم  کنار  بذار.  کنی  می  تحمل  رو  هات  غصه  داری  تنها  بینم   می  وقتی  بده

 . داریم و کی همدیگه جز  ما مگه. باشیم

 . کرد خودنمایی گسی، تلخی به آغشته شهباز ریشخند

 هیچ .  گذراست  چیز  همه   شه،   می  تموم  من  غم!  همیم  کنار  االنشم  همین -

 هر   با  گرفتم  یاد.  نیست  موندگار  منم  خرابی  حال.  نیست  موندگار  چیزی

  دارم   فقط  راحت،  خیالت  نیفتم،  پا  از  هم  غم  با  نشم،  نشئه  انقدری  ای  شادی

 من برای خوبی همسر اگرچه مادرت که میام کنار. میام  کنار خودم با

 شدن  گم  دونست  می اینکه  با.  بود  کنارم  رو  زیادی  سالیان  کم  دست  نبود،

 احمقانه   رفتارهای  بود،  باعثش  من  انگاری  سهل.  داشت  ربط   من  به  دالرام

 . بود باعثش من ی



 و   کرد  بلند  ماندنش  ساکت  معنای  به  دست  که  کند  باز  دهان  خواست  دلربا

 : داد ادامه

 کل  سر  ای  دوره  یک  اما  نبودم،  معتاد.  کردم  می  شربندی  ها  موقع  اون -

   بود متنفر مادرت .دادم ش ادامه عیاش تاجرهای از تا چند با کل

 تحت.  داشتیم  دوست  و   همدیگر  ها  وقت  اون.  کردم  می  راضیش  اما  من

  از   یکی!  من  گاهی  گذشت،  می  اون  گاهی  اومدیم،  می  کنار  شرایطی   هر

 نگهداری  شکری  بابا  از  بره  تا  من  به  سپرد  رو  دالرام  که  هایی  شب  همون

  کرد   کاری  هر  ولی  برد،  رو  شما.  گرفتم  مهمونی  خونه  تو  بازم  من  کنه

 . نرفت باهاش و کرد لج دالرام

 . داد می زهرمار طعم. کرد ای خنده تک

 ای  مهمونی  به  رفتم  و  پرستارش  به  سپردمش  منم.  بود  وابسته  بهم  خیلی -

 نبود،  دالرامی  شدم  بیدار  وقتی   فقط  شد،  چی  دونم  نمی.    برسم  گرفتم  که

 شب  سر   همون  که  پرستاری  و  دستم  رو  بود  شده  فیکون  کن   ی  خونه  یک

. کنه  درازی   دست  بهش  خواست  می  مهمونا   از  یکی  چون  بود  کرده  قهر

 مهمون تک تک ی خونه ها، خیابون کردم، رو و زیر رو  خونه. شد  تموم



  تو   و  بود   شده   آب.  نبود  جا  هیچ...داشتم  که  هایی  دوست  تموم  ی  خونه  ها،

 که  مادرت!  ردی  هیچ  ندیدن،  ازش  ردی  هیچ  هم  ها  پلیس.  رفت  فرو  زمین

  شدم،   پاک  رفتم،  قلبش  از  که  دیدم  روز  همون  کرد،  نگام  فقط  برگشت،

. برگرده   دالرام  روزی  یک  که  داشت  امید  چون  موند  سال   همه  این  اگه

 حماقت   تو  دالرام  بشه،  گم  که  کوچه  تو  نرفت  دالرام!  کنارمون  برگرده

 ! من ی عقالنه بی های عیاشی تو  شد، گم من های

  ی   چهره  دیدن  با  شهباز  و  بود  مانده  قلبش  روی  دستش  حیرت  از  دلربا

 . کرد پرت را  سیگارش ته و زد فروغی بی لبخند ماتش،

 داستان  از  دونستی  نمی  هیچی.  دونی  نمی  هیچی  تو   که  گفتم  همین  برای -

 گم و کوچه  تو رفت شنیدی فقط! دالرام

  چشم   تو  نفرت  با  ولی  خرید،  رو   آبروم.  زد  همه  به  مادرت  که  حرفی  شد،

  برای   گفت  داره،   برمی  قدم  برام   که  باره  آخرین  این   که  گفت  و  زد  زل  هام

 آینده  یک  که  داشتین  نیاز  و  بودین  هامون  بچه  که  شما  برای  نکرد،  خودم

 شما   کی  هر  که  کرد  رو   کار  اون.  کرد  رو  کار  اون  باشین  داشته  خوب  ی

 موقع  اون.  عیاشن  بابای  همون  های  بچه  این  که  نده  نشون  انگشت  با  دید  رو



 هیچوقت   دلش  از  نیومد،  در  اما  میارم،  در  دلش  از  بازم  گفتم   خودم  پیش

 من   از  بود،  من  از  اول  فریکاری !  زود  خیلی  دادم،  دستش  از  زود.  درنیومد

 که  بود  من  از   عیاشی،  پی  افتادم  من  و  پدرش  پرستاری  رفت   زنم  که  بود

 . نداشتم امم بچه داشتن نگه ی عرضه

 . زد زل متزلزلش های  خاکستری به

  بودم   من.  کرد  زندگیمون  برای  کارها  خیلی  چون  بخشیدمش  بخشیدمش،  -

  نذاره،   که  کرد  تالش  برداشتم،  زندگیمون  کردن   خراب  برای  و  اول  قدم  که

 هم  تو .  کردم  نامردی  کردم،  معرفتی  بی   کردم،  مقاومت.  نذاشتم  ولی

 هیچوقت.  کردم  می  فکر  که  بود  اونی  از  تنهاتر   چون  ببخشش  ببخشش،

 . نبودم براش خوبی همسر

  مردمک  در  نشسته  غبار  به  مبهوت،  و  برنداشت  قلبش  روی  از  دست  دلربا

 . شد خیره  پدرش های

*** 

 " بعد ماه چهار "



 با  که  میزی  به کلی نگاهی ذوق، با و گذاشت میز روی هم را  ساالد ظرف

  نگین   این!  عالی  از  فراتر  چیزی  یک.  انداخت  بود  چیده  نگین  های  راهنمایی

 . بود ای عجوبه عجب که هم

 این.  کشید  ای  آسوده  نفس  و  کرد  قفل  هم  به  سینه   روی  را   هایش  دست

  همسر  برای  توانست   می  درشت  و   ریز  اتفاقات  آن  از   بعد  که   بود  کاری  تنها

 . دهد انجام دخترش و

 به   بود  وقتش  .انداخت  ساعت  به  نظری  نیم  و  زد  گوشش  پشت  را   موهایش

 فراموش  غافلگیری  یک  نگین،  قول  به  حال  هر  به.  برسد  خودش  وضع  و  سر

 . داشت نیاز زیبا زن  یک به نشدنی

 دیدن   از  لبخندی  .کرد  باز   را   هایش  لباس  کمد   مستقیم  و  رفت  اتاق  طرف  به

.  زد  بود،  چشمگیر  و  نفیس  بودن،  ساده  عین  در  که  رنگی  سرخ  پیراهن

  که   را   روزهایی  تمام  کرد   می  جبران.  کرد   می  جبران  تنه  یک  را   امشب

 کردن زاری حال در او و  گشت برمی کارش سر از کوفته و خسته کیاراد

  او   از  دلهره  با  آیناز  که   را   روزهایی  کرد   می  جبران  بود،  مادرش  برای

 تلخ،  لبخندی  جز  او  و  کرد  می  کشیدنش  نقاشی  در  همراهی  درخواست



 ناسازگاری و ها بدعنقی تمام کرد می جبران نداشت، برایش پاسخی هیچ

 ! را  هایش توجهی بی و ها بداخمی تمام  را، هایش

 . ایستاد آینه مقابل و  گذاشت تخت روی را  پیراهن

 افسردگی   بود؛  گذشته  سرش  از  چیزها  خیلی  گذشته  ماه   چند  این  در

 سر   بر  خودش  ناخوشی  النا،  سر  بر  سهند  و  پریا  های  کشمکش  پدرش،

  او   و  گذشت   سرش  از  هم  با   همه  و  همه  بود،   خورده   گره  هم  به   که   اتفاقاتی

 .شود  رها   تا  بیندازد  چنگ  ریسمانی  به  کرد  می  سعی  تنها  دار  و  گیر  این  در

 . گذشت سرش از که را  هرآنچه ببرد یاد از و  شود رها

  داشت   هایی  چشم  چه  شد،   رد   خیالش  از   و  برداشت  را   چشمش  خط

 .شد  خاک  سهم  زدن  هم  بر  چشم  یک  به!  نابی  های  خاکستری  چه  مادرش،

 .کند  دور خودش از  را  سیاه های اندیشه  تا داد تکان سر

 ... که خصوص به. نبود فکرها این وقت امشب

 بر  و  نبوده  اش  افسردگی  بابت  مادرش  خودکشی  که  شد  مشخص  وقتی  از

 کننده  دیوانه  وجدان  عذاب  آن  آورد،  خودش  سر  را   بال   آن  گیجی  اثر

 . بود برداشته سرش از دست



 در   و  بود  کرده  اش  معده  مهمان  قرص  کلی  شکالت  جای  ،گیجی  زور  از

 ! دردناک سنگکوب یک نهایت،

  غمگین  اش،  دوباره   ندیدن  غمگین  بود،  دادنش  دست  از   غمگین   فقط  حاال

 و  کرد  تکمیل  را   آرایشش  رنگ  قرمز  رژ  یک  با  انتها  در  ! نبودن  کنارش

 که  چه   هر  خیال  بی.  بنشاند  اش  چهره  به  نما  دندان  لبخندی  کرد  سعی

 . بود منتظر هم باز آینده. گذشت

 . کرد پرت را  حواسش و فراموشی به زد را  خودش

 های  چشم   در  را   تعجب  توانست  می  حاال   همین  از.  پوشید  را   پیراهنش

 توانستد   تا  بودند  کرده  رو  و   زیر  را  پاساژها  نگین  با  قدر  آن.  ببیند  کیاراد

 . کنند پیدایش

  و   بود  شده   رها   دورش  که   موهایی  آن  با   دید،   آینه  در  را   خودش  وقتی

  پیدا  خوبی   حس  کشید،  می  رخ  به  نجابت  با  را   پوستش  رنگ  که  پیراهنی

 رفت   می  قربانش  کیاراد  که  همانی  گذشته،  دلربای  همان  بود  شده.  کرد

 . دید می را  اش غمزه و ناز وقتی



 که   داشت  یاد  به  خوب  او  و  داشت  امتداد  رانش  روی  تا  پیراهنش  چاک

  و   خندید ریز.  است حساس چقدر آیناز مقابل در پوشش نوع روی کیاراد

 ". کنیم  می رد سبیلی زیر را  امشب یک حاال"گذشت، فکرش از

 !وقت  سر  درست  .درآمد  صدا   به  اف  اف  زنگ  کرد،  پا  که  را   هایش  سندل

 راهروی  ی  گوشه  و  کرد  خاموش  را   ها  چراغ   یک  به  یک  آرامش  کمال  در

 . ایستاد ورودی در به منتهی

  نداشت،   ایراد  که  ماجرا   همه  آن  از   پس  کننده  شوکه  زدگی  شگفت  یک

 داشت؟   ایراد  چه؟  سال  چند  از  بعد  هم  آن  شوهرش،  کردن  مبهوت  داشت؟

  در   و  بست  چشم!  هیچ  دیگر  و  پیچید  خانه  در  زنگ،  آوای  دیگر  بار  چند

 دو،   دیدش؛   سال  چند  از  بعد  که  روزی  یک،  کرد؛  شمارش  به  شروع  دل

 عین  در  هایش  محلی   بی   سه،  کیاراد؛  بودن  همراه  و  شدنش  پاک  ی   پروسه

 می   باال  گلویش  حد  سر  تا  که  مرگی  و  سنا   حضور  چهار،  بودنش؛  پشتوانه

 آمد؛  کاغذ  روی  تنها  که  عقدی  و  دوباره  بخشش  پنج،  رقیب؛  وجود  از  آمد

 کوه   و  تلخ  اتفاقات  هشت،  زدنش؛  لبخند  و  کیاراد  واقعی  بازگشت  ،شش

 ... نه بودنش؛



 !آیناز  ی  کودکانه  آوای  و  آمد  قفل  در  کلید  چرخش  صدای  رسید  که  نه  به

 کیا؟ بابا  خوابیده زود چقده  مامانی -

 بیدارش  که  کن  همکاری  بابایی  با  هم  شما!  بابا  جان  بوده  خسته  حتما -

 عزیزم؟ خب نکنیم،

 شه؟ می بیدار مامانی  کنیم روشن و چراغ -

  عاشق   برای  دختر  این!  دخترش  ی  کنجکاوانه  سوال  از  گرفت  اش  خنده

  کیاراد   زدن  حرف  اینگونه  از  کرد  می  کیف.  بود  بست  عمرش  یک  بودن

  از   که  بود  محتاط   تربیتش  در  طوری  و  کرد  می  خطابش  شما  همیشه!  او  با

 . گذاشت نمی جا به برایش ای نگرانی بابت این

 پایش  از  را  آیناز  های  کفش.  کند  عمل  سروصدا  بی  داشت  سعی  کیاراد

 : گفت خودش های کفش درآوردن مشغول سپس، و کند

 ! بابا دختر کنم می روشن االن -

 یک  در  سرش  که  برد  جلو  المپ  کلید  کردن  روشن  برای  را   دستش

 . شد خشک راه ی میانه در بازگشت،

 ... رو پیش تصویر



 با  خودش،  نقش  زیباترین  در  دلربا.  کرد  عبور  ذهنش  از  نور  مثل  نوستالژی

 متعجب   قدر  آن.  درخشید  می  ستاره  همانند  چشمش  در  رویایی،  لبخند  آن

 آنکه   برای.  کرد  بسته  و  باز  را   هایش  پلک  هم  سر  پشت  بار،   چند  که  بود

 ... بیند نمی خیال بینید، نمی سراب کند باور. کند باور

 های  چشم  از  .کرد  حرکت  نسیم  یک  گذر   مانند  به  درست  نرمی،  به  دلربا،

  گرفت  عمق  لبخندش.  بوده تاثیرگذار  حد چه  تا  بفهمد  توانست  می  کیاراد

 همینکه   خواست،  می  را   همین.  دوید  زنان  ریشه  پوستش،  زیر  تا  شیطنت  و

 . کند اش زده حیرت بتواند ها مدت از بعد

 . زد جیغ آیناز

 مامانی؟  داریم مهمونی -

.  ایستاد  مقابلشان . شکست  آیناز  صدای  با  باالخره  دار  مدت  سکوت  آن

  در   که آینازی  ی  گونه به  کیاراد  های  چشم  به  خیره  و  ایستاد پاهایش  روی

 . زد بوسه بود آغوشش

 ! مبارک تولدتون! مامان  عزیز آره -



  بود،   شده  تنگ  دلربا  این  برای  دلش  چقدر.  خورد  تکان  کیاراد  های  لب

  چنته   در  چیزی  آسش،  کردن  رو  برای  همیشه  که  شیطانی  دلربای  این

 . داشت

 غرق  که  بس  گفت،  چه  دخترش  نفهمید  حتی  او  و  زد  دست  شوق  با  آیناز

 . بود خورده باران خاطرات

 . شد دیر انقدر که ببخشید -

 رنگارنگی  های  بادکنک  طرف  به  دو  به  و  پرید  پایین  پدرش  آغوش  از  آیناز

 . رفت  بود  پوشانده ها آن با را  خانه سرتاسر دلربا که

  چیزی  چه  فهمید  خوب  کرد،  می  تشکر  او  از  پریا  پیشنهاد  این  بابت  باید

  گل   و  شمع   با  را   خانه  خواست  می  خودش  . آورد  می  ذوق  سر  را   کودکش

 بچه  گفت  می.  داد   را   رنگی  های  بادکنک  پیشنهاد  خواهرش  اما  کند،  تزئین

 ... است نفره دو رمانتیک فضای برای شمع آید، نمی شوق به شمع با

 . زد زل او های مردمک به اینبار و  کند دل دخترش به شدن خیره از

 احساساتی  از  پر  بود،  حرف  از   پر  هایش  چشم  ولی  زد،  نمی  حرفی  کیاراد

 ! خواندنشان برای بود عاجز او و کشید می فریاد که



  به   را   دستش  کف  ریشش،  ته .  داشت   نیاز  کوچک  تنوع  این  به اش  زندگی

 مرد  این   برای  است  حاضر  گفت  می  اگر   نبود  دروغ  و  انداخت  قلقلک

  شد   پشت  عالمی،  ی  اندازه   به  که  سختش  و  سفت  آبنوس  برای  بمیرد؛

   . گرفت را  دستش اشاره  یک به و برایش

 : کرد زمزمه

 ! بود؟ می نفره دو تشریفات، این با مهمونی، این نبود بهتر -

 می  چه  او  و.  بود  گرفته  حسابی  را   چشمش  پس.  خندید  شادی  با  دلربا

 ! بهتر؟ این از  خواست

 کرد،  می  زبانی  شیرین  و  خندید  می  آیناز.  بود  خوب  چیز  همه  شب  آخر  تا

 چه   هر   دلربا  و  کرد،  می   همسرش  صورت  بند  نگاه   و  زد  می  لبخند  کیاراد

 . گذاشت می نمایش به داشت زنانه هنر

 ای   مهمانی  .یافت  پایان  شان  نفره  سه  مهمانی  کادوها  دادن  با  هم  آخر  در

  راضی   حسابی  اش   اهدایی  عروسک  از.  بود   آمده  آیناز  مذاق  به   خوش  که

  گوشه   فهمید  می  حاال.  زد  لبخند  اش  ای  کلیشه  ی  هدیه  به   کیاراد،   و   بود



 آرزوی  اش عزیزکرده  نداشت، ربط خودش های نبودن به آینازش  گیری

 . داد نجات را  محالی آرزوی چه  تصمیمش و. داشت مادر

 دخترکش.  بوسید  را   اش  پیشانی  و  کشید  باال  اش  سینه  روی  تا  را   پتو  دلربا

.  داشت  لب  به  لبخندی  نیمچه  هم  خواب  در  حتی  که  بود  خوشحال   قدر  آن

 آینازش   که  مادری.  شد   واقعی  مادر  یک   امشب  کرد  می   حس  او  و

 ! نداشتش و داشت الزم چهارسال

  شام   های  ظرف  کردن  جمع   مشغول  را   کیاراد  که  شد  خارج  آیناز  اتاق  از

 . نشده اش متوجه که کند می  فکر چیزی به بود  مشخص. دید

 پیشانی  میان   مدعا  پر  که  ریزی  اخم  به  اش،  چهره  به.  کرد  نگاهش   همانجا  از

 اش،  عضالنی  و  پهن  های  شانه  به  اش،  مردانه  های  دست  به  بود،  نشسته  اش

 ... به

  سوال  شد  بزرگ  چرای  یک.  زد  معنایی  بی   خند  تلخ  و  گرفت  نفسی

 بود؟   شده  کور  چقدر  مگر  بگذرد؟   مرد  این  از  توانست  چطور  حماقتش؛

 که  شد  چه  اصال  گذشت؟  او  از  که  بود  زودگذر  های  لذت   کور  چقدر

  با   خدا   اگر  چه؟  کرد  می  ازدواج  کیاراد  و  آورد  نمی  شانس  اگر  گذشت؟



 و  چه  هزار  و چه؟ کنند ازدواج  دوباره  که  شد  نمی راضی  کیاراد و نبود  او

 جایی  به  و  پرسید  می  خودش  از  بار  ها  ده   شاید  که  دیگر  جواب  بی  چرای

 . رسید نمی

 هم   باز  داشت،  خودش  کنار  در  را   او  آنکه  با  بود،  دلتنگش.  شد  نزدیکش

 . بود دلتنگش دوری چهارسال  ی اندازه به. بود دلتنگش

  میز   روی  را   بود  دستش  که  وسایلی  دیدنش،  با.  شد  اش  متوجه  کیاراد

 نقش  لبش  روی  محسوسی  منحنی.  برگشت  طرفش  به  کامل   و   گذاشت

  خاکستری   که  زد  می  پرسه  دلبرکش  ذهن   در  چه  باز  نبود   معلوم.  بست

 . بود افتاده دو دو به هایش

 . داشت نیاز بهش واقعا . بود خوشحال خیلی آیناز امشب، بابت ممنون -

 می.  تولدت   از  بود  گذشته  خیلی  دونم  می.  کردم  هم  تو  برای  اینکارو  من -

 بهت  هم  خالی  و  خشک  تبریک  یک  حتی   و  کردم  معرفتی  بی  بازم  دونم

 تلخ  وضعیت اون  تو   خواستم  نمی  فقط .بود یادم  آیناز  جون  به  ولی.  نگفتم

 داشته   خوب  ی  خاطره  یک  تولدت  برای  خواستم  می.  بگم   تبریک  بهت

 . باشی



 : گفت  ملسی شیطنت با و گرفت باال را  سرش سپس

 ! ازما نکردی تشکر ولی تو -

 ! خونه بیام اینکه  از قبل زد، زنگ  بهم امشب پریا -

 : داد پاسخ کنجکاوش های مردمک به و کرد مکثی

 ... که اینه تو، به امشبم خوب خبر -

 . شد نما دندان لبخندش

 . گرده برمی داره -

 اش؟ بچه و سهند با -

 . رفت فرو خود در دلربا که نبود دلچسب  چندان سکوتش

 . میاد  تنها پس -

. بگیره  زندگیش  برای  تصمیمی  چه  باید  دونه  می  کسی  هر  از  بهتر  اون -

 قدرتمند   انقدرها  یعنی  پس  کنه  جلب  رو  توجهش  نتونسته  سهند  االن  تا  اگه

 . نکرده عمل

 . پرید دهانش از دلربا

 ... نبودنت  برای کردم پافشاری منم -



 یک   عقلش  و  شد  قفل  زبانش  راه  آخر  نگرفت،  را   دهانش  جلوی  موقع  به

  دندان  به  قایم  را   لبش  .کرد  نصیبش  "فکریت  بی  این  با  بزنن  گندت"

 . شد نمی که شد،  نمی که شد،  نمی آدم. گرفت

  نوایی  با اش ذاتی صبوری همان با خاموشی،  ای ثانیه چند از پس کیاراد و

 : گفت  آهسته

. نیست  تو  و  من  زندگی  هم  ها  اون  زندگی.  نیستن  تو  و  من  آدما  ی  همه -

  اگه.  دادیم  پس  کم  چه  و  زیاد  چه  تاوانشم  کردیم،  اشتباهاتی  سری  یک  ما

  جز  هیچی  بکشی  خودت  با  رو   گذشته  افسوس  چرکی  ی  غده  این  بخوای

 من!  دلربا   گذشته  دیگه  گذشته.  کن  ولش.  شه  نمی  عایدت  حسرت

 بد   ی  همه  با  چی  همه  یعنی  ها  این  همه  دستامی،  میون  تو!  پیشت  روبروتم،

 . نیست دیگه رفت، شد،  تموم هاش خوبی و

 احساس .  شد  می  شرمنده  او  باالی  درک  از   گاهی.  زد  جانی  بی  لبخند  دلربا

 ! نهایتش بی های خوبی مقابل در کرد می ضعف

 به !  قبل  از  بیشتر  خیلی  خیلی   دارم،  دوستت  خیلی  که  بگم  بهت  باید  پس -

 . گفتی  می خودت که تایی دو همون ی اندازه



 : کرد تکرار  او  با کیاراد

 باش،  داشته  دوست  تا  دو!  پیروزه  همیشه  که  کیفیته  نیست،  مهم  کمیت -

 . باش داشته دوست کیفیت با ولی

 داشت؟  نداشت،  زبانی  اعتراف  که  مرد  هان؟  کند،  اعتراف  نبود  الزم  که  او

 عمل   در  باید  اعتراف"!  ذهنش  توی  موزی  ی  زمزمه  از   گرفت  اش  خنده

 ". شد می ثابت

  کنم   جا   به  جا  رو  آسمون  و  زمین  حاضرم  گفتم  بهت  روزی  یک  یادته -

 نباشی؟  تو انتخابم  دیگه و اول به  برگردم یکبار فقط یکبار، برای که

 . دزدید چشم شرم با

 عقب،  به  برگردم  هم  دیگه  بار  صد  اگه  که  دونستم  می  هم   موقع  همون -

 ... شدی انتخابم دوباره! تویی  انتخابم  بازم

  نمی  دیگر  کرد  می  فکر  روزی  یک.  شد  خیره  بدیلش  بی  های  ای  قهوه  به

 برسد،   که   هم  خورشید  و  ماه  به  دستش  کرد  می  فکر.  بیاورد  دستش  به   تواند

  خدا  حضور  که  نداشت   شک  او  و  رسید  رسید،  اما .  رسد  نمی  او  به  دیگر

 . داشته رنگ اش زندگی ی ثانیه ثانیه در



  زار   لجن  اون  به  و  من  که   مصرفم  اولین.  بگم  بهت  و  چیزی  یک  باید -

 تعلق  بهش که ای بچه حمیرا، نبود تو، دلتنگی . بود دلتنگی خاطر به کشید

 و   اون  تو  نبودم،  ترجیحت  من  اینکه  از  مردم  می  داشتم  و  نداشتم  خاطری

  که   مبهم  ندونستن  یک  مثل  برام،  موند  می  مرگ  مثل.  بودی  داده  ترجیح

 با فهمیدم، حاال ولی. کردم نمی پیدا  براش دلیلی هیچ گشتم  می چی هر

  تو  روزها  اون   که  ای  جگرگوشه  که  فهمیدم.  فهمیدم  فاصله  چهارسال

 می  حاال  چی؟  یعنی  ببرم  بینش  از   نباید  که  گفتی  می  و  خوندی  می  گوشم

  چه   کشتن  رو  خودت  یعنی  کشتن،  رو  خودت  وجود  گفتی  می  وقتی  فهمم

 ... و فهمیدم. ده می معنایی

 احساسات  ی  همه  روزی  یک  داد  می  قول.  شد  می  خراب  نباید  امشب

.  بکشد   عذاب  گذشته  اسیر  اینطور  نگذارد   و  بکشد  را   سرش  درون   زهرگون

 خودش  شاید  و.  خواست  نمی  هم  را   دلربا  شدن  شرمنده  حتی  او  بود،  همین

 همسرش  او  اینکه  از  دارد  ای   خوشبختی  حس  چه  دلربا  که  دانست  نمی   هم

 ...است همراهش است،

*** 



  پیدا  پریا   از  ردی  تا   گشت  می  فرودگاه  مکان   از  سو   هر  به  هایش  خاکستری

 . کند

  او  او،  و  زد  می  قلبش  به  گذری  تک  گاهی  از  هر  نامحسوس  ای  دلشوره

 بی.  بودش  ندیده  حال  به  تا  که  بود  ای  خواهرزاده  دیدن  مشتاق  حقیقتا

 : پرسید بار بیستمین برای تحمل،

 نمیان؟  چرا  پس -

. کرد  بلند  هایش  دست  روی  بود  چسبیده  شلوارش  به  که  را   آیناز  کیاراد،

 می  تمام  طاقتش  دیگر  ی  لحظه  چند  تا  شده،  خسته  یعنی  این  دانست  می

 . افتد می لجبازی  به و شود

. ایستادن  اینجا  جای  بشین  بیا.  کنم  نمی  هدایت  رو  هواپیما  اون  من  عزیزم -

 ! رو خودت هم کردی خسته رو بچه این هم

 . انداخت چین اش بینی به ناامید و شد آویزان دلربا های لب

 ! بداخالق! حاال  خب -

 ای  تیکه   هر  بعد  اش،  جمله  اول  به  بنده  می  عزیزم  یک".زد  غر  لب  زیر

 ". کنه می بارم خواست دلش



 ! دلربا  شنوم می دارم -

 .افتاد خنده به دلربا

 ! شنیدی که شد خوب اصال دیگه،  گم می راست -

 ! پریا خاله -

 نگاه  داد  می  نشان  کوچکش  انگشت  با  که  طرفی  به  دو  هر   آیناز  صدای  با

 ... اما  بود، پریا. کردند

  بلند   آغوشش،   در  ی  بچه  وجود  با  که  هایی  قدم  و  درهم  هایی  سگرمه  با  اما

 . رفت سمتش به  و شد جدا  کیاراد از.  شد  می برداشته تند و

 برای   کرده،  اش  خسته  هواپیما  شلوغی   و   سفر  زمان  مدت  حتما  کرد  فکر

 آمد  خوش  که  کرد  دراز  دست  و  زد  لبخند.  رود  می  راه  عجله  با  همین

 دست   و  گذشت   کنارش  از  آتش  ی  گلوله  همانند  پریا  لحظه  همان  بگوید، 

 روی  لبخند  واج،  و  هاج.  گذاشت  جا  آسمان و  زمین  میان  را   ناکامش  های

 نیامده  در  یکی   آن  شوک  از  هنوز  "!پریا".کرد  صدا   مبهوت  و  ماسید  لبش

 قابل  برایش  اصال  دیگر  یکی  این  . شد  رد   کنارش  از  دیگر  ی  گلوله  یک

 کرد؟  می چه اینجا  دیگر او بود؟ سهند. نبود هضم



 از  ای  لحظه  برای  پاهایش  که  دید  را   آشنایش  ی   چهره  هم  سهند  انگار

 . ایستاد حرکت

 : گفت مقدمه بی و کرد  نگاه صورتش به

 مسابقه   فرستادینش  .شده  اینجوری  کردین  چیکارش  ایران  اومده  این  بابا -

 ! زن این کرده ام بیچاره اونجاست؟ بابات که همونیه آدرس! دو؟

 . کند پایین و  باال را  سرش ناباوری کمال در توانست فقط دلربا

 ی  همه  برعکس  آمد،  ذهنش  به   او  و  گذشت  مقابلش  از  سرعت  به  سهند

.  بود  سهند  همان  همچنان  سهند  گذشت،  که  هایی  سال  و  ها  دوری  آن

 ناخودآگاه.  زد  می  رج  ای  بذله  ته  هم  اش  جدی  های  سخن  میان  که  همانی

 .گرفت اش خنده

  شده  ای  دونده  خوب  ولی  دو،  مسابقه  نفرستادیمش"بست،  نقش  ذهنش  در

 . آمد  پیش کیاراد ". کنه کم رو یکی تو روی اینکه برای

 بهش،  بده  رو  بچه  شده  راضی  سهند  گفت  می  که  پریا  پس؟  شد  چی -

 کنه؟  می چیکار اینجا سهند! بیرون بره زندگیش از خودشم



 حفظ  از  را   سهند  شناختش،  می  او.  انداخت  باال  شانه  خنده  ته  همان  با  دلربا

 که  ندارد  امکان  دانست  می   . داشت  آستین  در  فکر  هزارتا  مرد  این.  بود

 . بزند جا حاشیه بی اینطور

 می  شرط.  زنه   می  کارها  اینجور  به  دست  نگیره  جدیش  پریا!  دیگه  سهنده -

 ! ایران برگشته سهندم فهمیده فرودگاه همین تو بندم

 ... یعنی  -

  می   شادی  احساس.  گذاشت  نمایش  به  را   اش  صدفی  های  دندان  و  خندید

 .بود شاد دید را  نزدنش جا که همین. کرد

 . بود شدن داشته دوست این الیق خواهرش

 اینم   اومده،  خرم  و  خوش  هم  پریا!  برو  بگیر  بچه،  این  گفته  یعنی!  آره -

  درصدم   نود  احتمال  که.  زنم  می  حدس  اینطور   من  البته.  اومده  سرش  پشت

 . نکرده پرپر و خودش نزده تا پریا دنبال بریم بیا. زدم حدس درست

 : گفت دلربا و نشستند ماشین درون

 . بگیره تاکسی اونجا رفته احتماال ایستادن، ها تاکسی که قسمتی برو -

 : گفت کردنش اذیت برای و چرخاند را  فرمان کیاراد



  بود   بعید  پریا  از .  دارین  هم  به  هایی  شباهت  یک  خواهر  تا   دو  که  جالبه -

 . کنه رفتار تو مثل

 . خورد پریا به چشمش که بگوید چیزی خواست دلربا

 ! کیا اوناهاش -

 مشغول  قدر  آند  پریا  اما.  کند  خودشان  متوجه  را   او   تا   زد  بوق   پیاپی  کیاراد

 . نبود حواسش اصال که بود سهند

 . سهندن ی دسته و دار همه کنه می فکر االن این. کنم صداش  دار نگه -

  همین.  زد   صدایش  دلربا  و  داشت  نگه  خیابان  ی  گوشه  احتیاط   با  کیاراد

  طرفشان   به  تعجیل  به  و  دید   را   ها  آن  پریا.  بود  کافی  انگار  بلند  زدن  صدا 

 . شود  سوار که آمد دو به هم سهند. شد  سوار همینکه. کرد کج قدم

 . کشید جیغ پریا

 . شم  می پیاده من شه سوار این -

 . کرد زد گوش جدی لحنی با کیاراد

 هم  با .  باش  آروم  لطفا.  کنه  می  نگاه  حالتون  این  به   داره!  پریا  بغلته  بچه -

 . بشین خواهرت پیش برو  تو دلربا. کنیم می حلش



  به   تر  سفت   را  النا   بغض  با  و  کرد  سکوت  رفتارش  از   زده   خجالت  پریا

 برای  او.  داشت  را   کیاراد  که  دلربا  حال   به  خوش".  فشرد  خودش

 "... آنوقت و کرد می عمل منطقی حرکتش کوچکترین

 . نزد حرفی کسی خانه به  رسیدن تا دیگر

 و  شد  می  خیره  رفته  فرو  خود  در  پریای  به  ماشین  بغل  آینه  از  دائم  سهند

 اش  برنامه.  شود  اینطور  اوضاع  کرد   نمی  فکر .  کرد  می  سرزنش  را   خودش

 . درنیامد آب از درست  انگار ولی  بود، دیگری چیز

  از   بیش  تا  گذاشت   آیناز  اتاق  در  را  ها  بچه  اول  کیاراد  شدند،  که  خانه  وارد

 . شد پذیرایی وارد سپس .نباشند ترهایشان بزرگ بحث  شاهد این

 شالش  ی  گوشه  با  کرده  بغ  پریا  و  داد  می  تکان  را   پاهایش  تند  تند  سهند

. گیرد  می  دستش  از  را   النا  سهند  آخرش   کرد   می  فکر  داشت.  کرد  می  بازی

 ایران   قانون  طریق  از  تر  راحت  که  ایران  بیاورد  را   بچه  کرد  قبول  اصال

 . بگیرد را  حضانتش

 . نشست مقابلشان کیاراد



 بعد  اونم .  باشیم  داشته  هم  با  ای  احوالپرسی  یک  مثال  باید  ما  االن  خب؟ -

  من!  طلب  صلح  آدم  نه   گذاشتنم،  گرو  ریش  آدم  نه  من!  مدت  همه   این  از

. هستید  وری  کدوم  دقیقا  بدونید  و  بکنید  وا   رو  سنگاتون  که  اینم   دنبال  فقط

 نشسته   اتاق  اون  تو  که  یکی .  دارید   بچه  شما  که  کنم  می  این  برای  کارم  این

 تعقیب  و  فریاد  و   داد  چهارتا  اون  پی  ذهنش  معصومیتش  و  بچگی  تموم  با  و

 بگید   بزنید  حرف   تنها  خوایین  می  اگه.  انداختید  راه  دوتاتون  که  گریزیه  و

 . باشید تر راحت شما که بیرون ببریم رو ها  بچه دلربا و من

 . گرفت  گارد فوری پریا

 برای  دلیلی   دیگه  پس.  زدیم  بزنیم   حرف  تنهایی  بود  قرار  چی  هر  االن  تا -

 . بینم نمی کار این

 . کرد خواهرش به  رو ناراحتی با پریا رفتند، که ها آن

 تعلق  نیمچه   یک   که  شم  امیدوار  میام  تا.  ببره  رو  ام  بچه  اومده  بینی؟  می -

  خودخواه   چقدر  ببین.  صورتم  تو  کوبونه  می  رو  حقیقت  داره  بهم  خاطری

 . کنم اش خفه خواد می دلم اوقات بعضی. ظالمه و

 . کرد نوازش را  دستش پشت و زد لبخند دلربا



  حاضرم   ولی  !مورد  یک  این  نیست  ذاتم  تو  اصال.  نیستم  بلد   دلداری  من -

 فقط  برگردونه،  رو  تو  خواد  می.  ست  بهانه  النا.  داره  دوستت  که  بخورم  قسم

  تو   از  النا   گرفتن  قصدش  اگه  اون.  بکنه  و  کار  این  باید  چطوری  دونه  نمی

 نه   بکنه،  اینکارو  سوئد  همون  تو  تونست  می  خوردن  آب  از  تر  ساده  بود

  نتیجه   من  !کن   نگاه  من  به.  بیاد  همراهت  دنیا   سر  اون  از  هلک  و  هلک  اینکه

 و   من  اگه  کیا  که  مسخره  فکرهای  همین  با.  گرفتم  پس  رو  نکردنم  فکر  ی

 کلی  کشیدم،  زجر  کلی.  شدم  جدا   ازش  ذاشت  می  باید  پس  خواست  می

 کردی   فکر  هیچ  ولی!  عاقلی  نیستی،   من  مثل  تو  البته...  حسرت  کلی  دوری،

 اونوقت   شه؟  می  خسته  اصرار  از  باالخره  اونم  کنی  پافشاری  بخوای  اگه

 می  چرا   پس.  فهمم  می  رفتارهات   از  .داری  دوستش  تو  دونم  می  من  چی؟

 بهش   دیگه  بار  یک  کاش   که  بتراشی  حسرت  عمرت  یک   برای  خوای

 . بودی داده فرصت

 . کند آرامش کرد سعی و فشرد را پریا دست دلربا

 . کرد آمیز کنایه ای  خنده تک کالفه، ناچی با سهند



! شرایطی  هیچ  تو   دادی  نمی  ما  به   زدن  حرف  ی  اجازه  شما  من،  عزیز  د!  بیا  -

 . بودم شنونده فقط من

 . دم نمی بهت رو ام بچه من. زدی قولت زیر تو -

 . شد درشت سهند های چشم

  رو   بچه  !چی  کشک  چی  قول.  دادم  قول  اگه  خندیدم  خودم  گور  به  من -

 نکنه .  داشتم  بلیط  اونورترت  صندلی  تا  دو  خودم  چون  بهت  دادم  اگه  هم

  جونت   از  اگه   تو!  شم؟  می  ام  بچه  خیال  بی  من  که  کردی  باور  جدی  جدی

 . گذرم می ام بچه از منم گذشتی

 . داد جلو سینه پررویی با که کرد نگاهش کینه با پریا

 می   رو   ات  بچه.  هست  که  همینه!  کنی؟  می  نگاه  چپ  چپ   چیه  هان؟ -

 گیرم  می  بلیط  صبح  فردا   که  هم  نخواستی.  کنی  زندگی  من  با  باید   خوای

 . برس ماراتونت تقویت به اینجا هم تو. سوئد  گردم برمی النا با

 . کرد غرولند و برگرداند را  رویش

 .بری در دستم از بتونی بهتر که بذار مسابقه یوزپلنگ با اینبار خوای می -



  فهمید  تازه  کیاراد  و  . سایید  دندان  و  گرفت  خصومت  رنگ  پریا  های  چشم

  برساند   اثبات  به  را   اش  عالقه  آنکه  جای  مرد  این.  کجاست  از  کار  مشکل

 عوض  اینکه  بر  عالوه  سهند.  ببرد  پیش  را   کارش  تهدید  با  کرد   می  سعی

  مانده   اش  جوانی  اول  های  سال  همان  در .  بود  نشده  هم  بزرگ   بود،  نشده

 ! انگار بود

 ! بیا دقیقه یک سهند -

 گوشه  نخ  پریا،  . شد  همراهش  انداختن  باال  ابرو  و  چشم   و  اخم  کلی  با  سهند

 . گرفت بازی به را  جینش شلوار ی

 برگشت  که بشم  مطمئن خوام می فقط. بشه  ثابت بهم خوام  می فقط من -

 دوست  این  بشم  مطمئن  خوام  می  نداره،   سرکوفت  و  طعنه  و  منت  ام،   دوباره

 . ست طرفه دو داشتن

 . گرفت رنگ هایش لب روی تلخی منحنی سپس

  بود؟   ترم  اونطرف  صندلی  چندتا  ها   دیوونه  عین  رو   راه  کل  شه  می  باورت -

  تو .  نشناختمش  اصال   من  که  سرش  رو  گذاشت  هم  مسخره  کاله  یک

 . خندید ... جلوم پرید یکهو فرودگاه



 بود؟ چی گفت  بهم که ای جمله اولین نظرت به -

 بس  خواندند  می  دلقک  دوستانش  بین  را   سهند.  گرفت  اش  خنده  هم  دلربا

 . انداخت می خنده  به را همه کارهایش و ها حرف که

 : داد ادامه پریا

 اومدم   که  اینه  بود،  هواپیما  و  آسمون  و  ابر  به  نگاهت  راه  کل  دیدم  گفت -

 هیچ  انگار  دلربا؟ شه می باورت !منی دلتنگ دونستم می.  کنم خوشحالت

  در   سهند  و  کیاراد  که  افتاد  اتاقی  در  به  دلربا  نظر  . شه  نمی  اصالح  جوره

  .بودند آن

 ایمان  خودش  مرد  به.  شود  عوض  چیز   همه  کند   می  کاری  که  نداشت  شک

  به   دقیقا  و .  است  همسرش  عاشق  خواهرش  که  بود  مطمئن  تقریبا   داشت

 که   اش  مسخره  غافلگیری  از   سهند،  برگشت  از  بود  خوشحال  دلیل  همین

 ... از بود، کرده کفری را  پریا

  دوباره   تا  بکنه  کاری  هر  حاضره  که  داره  دوستت  انقدری  عوضش -

 . برگردی

 . زد کجی لبخند پریا



 ... بزنی حرف اینجوری تونی می که شدی بزرگ انقدر کی تو -

  اتاق  در  از   ای  لحظه   هایش  مردمک  ظرفشویی،  در   ها  ظرف  چیدن  حال  در

 . شد نمی جدا 

 بشه؟ دعواشون نکنه نمیان؟ چرا  ها این -

 ها  آن  چیدن  مشغول  خودش  و  گرفت  دستش  از   را   ها  بشقاب  باقی  کیاراد

 . شد

 زدنم   حرف  بااین  اگه!  نباش  نگران.  کنه  راضیش  چطور  دونه  می  سهند -

 . نشه درست دیگه که بهتر همون بشه  درست نخواد

 . داد پیش لب و نشست آشپزخانه میز پشت دلربا

 چی؟ النا پس. دارن  بچه اونا -

 زندگی  پدرش  و  مادر  نخواستن  و  تنش  تو  بخواد  که  ای  بچه...چی  النا -

.  گذرونه  می  رو  زندگیش  جداییشون   تو  که  وقتیه  از   تر  داغون  روحش  کنه

 خودت اینکه از قبل

  دادنت   طالق  به  شدم  راضی  اگه  من  گم؛  می  مقایسه  به  کنی  شروع  دوباره

 جلوی  ات  بچه  که  ات  احمقانه  فکر  اون  چون.  بود  وسط  آیناز  پای  چون



 عمرت  تمام  خواستی   می.  کرد  می  زهر  بهش  رو  زندگی  گرفته  رو  پیشرفتت

 ! وجودش بابت بزنی غر اون و من به رو

  صورتش   که  طوری  را   سرش  و  گذاشت  میز  روی  را   هایش  دست  دلربا

 اش  چهره  به   عشق  با  هایش  مردمک.  داد  تکیه  آن  به  بگیرد،  قرار   او   مقابل

 اش  گذشته  ی  شرمنده  عالمی  ی  اندازه  نه،  که  دنیا  تمام  ی  اندازه.  شد  خیره

 خوبی   کند  جبران  توانست  می  کی.  کند  فراموش  کرد  می  سعی  فقط  و  بود

 ... نداشت  اگر وای نداشت،  را  مرد این اگر  را؟ هایش

 به   من  کردی،  می  نگاه  آینده  به  تو .  بودم  احمق  خیلی  من.  گی  می  راست-

 ! مو پیچش تو و دیدم می مو من مامانت  قول به! حال

  جا  ظرفشویی  در  را   ها  ظرف  تا  بود  نشسته  پا  روی  که  حالی  همان  در  کیاراد

 . کرد  نگاهش شانه روی از کند، جا به

 نشه   اگه  که  نخوری  غصه  که  گفتم.  بیفتی  خودمون   یاد  که  نگفتم  و  این -

 ! تره خوشبخت آروم  محیط تو بچه اون نکن شک. میاد  النا سر بالیی چه

  به   مدتی  باال  همان   از.  شد   نزدیکش.  شد  بلند  و   بست  را  ظرفشویی  در  سپس

 النه  پسش  در  گذشته  غم  که  هایی  خاکستری  به.  زد  زل  هایش  خاکستری



  می  او  ولی  نیاورد،  خودش  روی  به  کرد  می  تالش  اگرچه  و  بود  کرده

 فکر  دلربا  چرا   و.  دید  می  عینا  را   حسرت  و  آه  و  بغض  آن  ی  همه  فهمید؛

 شود؟ نمی متوجه  او کرد می

  اصال   فضولی  از  حجم  این!  خانما  خانم  بخواب  بگیر  میاد  خوابت  اگه -

 . نداره اونا  نظر تو تاثیری موندنتم اینجا! ها نیست خوب

 .  زد لبخند خوبی احساس با دلربا

 جذابی؟ خیلی کنم می نگات که زاویه  این از بودم گفته...آقاهه اوی -

  کشید   رخ  به  بیشتر  را   اش  استخوانی  ی  چانه  کیاراد،  های  لب  روی   خند  کج

. 

  تموم   ضررت   به   که  بپیچونی  و  بحث  بلدی  خوب  بودم   گفته   چی؟  من -

 نشه؟

 . خندید ریز شده،  شیطان دلربا

 . کنی ملتفتم خوب بعدا نره یادت. بودی نگفته! نوچ -

 . نشست او کنار صندلی روی و خندید کیاراد



 دم   یک  صبح  از  بخواب  پاشو.  شده  سرخ  هات  چشم   خوب،  دختر   پاشو -

 . بودی وال و هول تو

 . نیست راحت خیالم -

 ... آمد اتاق از محکمی ی کشیده صدای

  باز  شدت به اتاق در که شدند خیره هم به  ایستاده حرکت از ای ثانیه برای

 . شد خارج آن از پریا و شد

 بیرون   بود  کرده   فراهم  برایش  کیاراد  که  ای  بهاری  هوای  و   حال  آن  از  دلربا

 دست.  شده  چه  بفهمد  نکرد  فرصت  حتی.  نشست  سرجایش  سیخ  و  آمد

 . شد بلند کرده حیرت و گذاشت دهانش روی

 پریا؟ شد چی -

  قلبش  تپش.  رفت  ور  انگشتش  ناخن  با  و  انداخت  پایین  سر  زده  خجالت  پریا

  بود   غیرارادی  کامال  حرکتش  .بود  آمده  پلکش  پشت  تا  اشک  و  رفته  باال

 ... حاال و

 نبوده،   سهند  زننده  که.  بوده  قرار  چه  از  قضیه  که  شد  متوجه  زودتر  کیاراد

 . بوده  خورنده بلکه



 .بربخورد  آن  از  بیش  غرورش  به  مبادا   کند،  صبر  یا  اتاق  داخل  برود  که  ماند

 یک  که  حالی  در.  ایستاد  در  ی  دهانه  در  و  آمد  سهند  تصورش  برعکس

 . داشت لب به که آرامی لبخند با  بود، اش گونه روی دستش

 برگشتنت؟   برای  آخره  چک  که  باشم  امیدوار  من  خانم؟  شد  خنک  دلت -

 . گرفت آغوشش به و رفت  طرفش به دلربا و افتاد گریه به پریا

 برای   بخورد  قسم  بود  حاضر.  بود  آگاه  پریا  قلب  به  خوب.  خندید  سهند

 دل   عزیزک".  ریزد  می   اشک  اینگونه  زده  گوشش  زیر  که  ای  کشیده

 ! لودگی در  به زد کند عوض را  فضا آنکه برای "! نازکش

.  کشتی  حجله  دم  رو  گربه  قشنگ!  ها  دستت  داره  ضربی  خوب  ماشاهلل -

 ... بزنم حرف حرفت رو دارم جرات من مگه دیگه

 نفهمید  اصال  .بود  پشیمان.  کرد  فینی  فین  و   داد  تکیه  دلربا  ی  شانه  به  پریا

 اختیار  که  شد  عصبی  چنان  لحظه  یک  فقط.  زد  سیلی  او  به  که  شد  چطور

 . پراند  مزه اصطالح  به و شد نزدیکش سهند . داد دست از را  خودش

 اینجوریش  که   داشت  چی  ایران  خاک  موندم   شده؟  شیرزنی  چه  دیدین -

  یوزپلنگ   با  که  صبح  اول  از  اون.  بینم  می  ازش  مهارت  یک  دفعه   هر.  کرده



 بازی   نشه  سه  تا  گن  می .  شده  بهادر  بزن  که  االن  از  اینم  کرد،  می  رقابت

 . برسه سومیش فریاد به  خدا ...نشه

 . برد نزدیک را  سرش

   ... داده دست بهم نمکی بی  حس! من عزیز دیگه بخند خب -

 . افتاد خنده به سهند که کرد فسی فس دیگر بار پریا

 بهت   دم  می  دستمال  باال،  کشیدی  که  بس  شد  سبز  هات  چشم  عشقم -

 ! خب

 هم  باز   بود  حاضر  .داد  بیرون  را   نفسش  سهند  و  افتاد  خنده  به  پریا  باالخره

 خوب  چه  و  بود  ناامید  کامال  ها  آخری  این.  برگردد  پریا  ولی  بخورد  کشیده

  را  ها  محبتی  بی  آن  ی  همه  خورد  می  قسم.  یافت  ختم  اینگونه  قائله  این  که

 . کند جبران

*** 

  وارد   آویزان   های  لب  با   و   بست  سرش  پشت   شدت  به  را   خانه  ورودی  در

  ورزشی   ساک  به  لگدی  حرص،  از  و  نشست  تخت  روی  کرده  بغ.  شد   اتاق

 " خودرای خودخواه مردک".زد  بود ولو تخت پای که کیاراد



 . کرد ترش کفری ورودی  در قفل در کلید،  چرخیدن صدای

 ! دلربا...دلربا -

 دانست  می  خودش  حق.  نداد  را   پاسخش  آلود  اخم  و  برگرداند  را   رویش

  ماجراها   این  پشت  ببیند  دانست  می  خودش  حق.  باشد  داشته  حضور  آنجا  که

 زندگی  که  افرادی  صورت  به  بیندازد  توف  دانست  می  خودش  حق.  کیست

 . گرفتند  ظالمانه را  جمعی یک

  لحظه   و  گذاشت  صورتش  روی  دست.  بود  وسط  حمیرا   پای  وقتی  هم  آن

  حمیرا   پای  وقتی  هم  آن"شد،  تکرار   سرش  در .  کرد  حبس  را  نفسش  ای

 ". است وسط

 .شد  خودش  کنار  در  او   حضور  متوجه  شد،  می  نزدیکش  که  پایی  صدای  از

  ببین   کن  قاضی  و  کالهت  لحظه  یک  ولی.  نده  باشه،  دی؟  نمی  رو  جوابم -

  تو   خوام  نمی  توام،  فکر  به  من  نباشه؟  نفعت  به  که  بزنم  حرفی  حاال  تا   شده

 . ببینی آسیب



 لبخند   تصویر  و  فشرد  هم  روی  تر  سفت  را   هایش  پلک.  نکرد  بلند  سر  دلربا

  دل   جز  کارش  که  ها  خاطره  به  لعنت.  راند   عقب  به  ذهنش  در  را   حمیرا 

 . نبود سوزاندن

 مهم  برام  نفعی  هیچ  باشه  میون  در  دوستم  پای  وقتی.  خوام   نمی   نفع  من -

 اون فهمیدم وقتی داره معنایی چه نفع. نیست

  حمیرا   دونی  می  تو.  نداشتم  خبر  من  اونوقت  و  نکرده  که   چیکارها  برام

  چطور .  شدم   اون  نبود  بعد  از  شدم  چی  هر  من  دونی  می  مهمه،  برام  چقدر

 ... تونی می

 . گرفت هایش دندان میان ای  لحظه را  دستش

. داشتم  دوستش  چقدر  دونی  می  وقتی  باشی  من  فکر  به  تونی  می  چطور -

 ! باشه؟ خودت  حرف حرف که خوای می فقط ها وقت بعضی چرا 

  سرش.  داشت  نگه  اش  شقیقه  طرف  دو  را   اش  اشاره  و  شست  انگشت  کیاراد

 ! امروز آمدهای پیش از کرد می درد

  کار   چی  بود،  کی  حمیرا   دونم  می  تو  از  بیشتر  من!  عزیزم...جان  دلربا -

.  نباشی   دادگاه  این  تو  که  اینه  تو  صالح  االن  ولی.  بود  آدمی  چه  کرد،



 خودم من.  باشه  پذیر  توجیه  تونه   نمی  بودی  دوستش  چون صرفا  تو  حضور

 خوبه؟  کنم، نمی دریغ بود الزم  هم حمایتی هر .هستم  ماجرا  پیگیر

 . برگشت تندی به دلربا سر

 پرهام  اون  و  بیتا  هم،  قضیه  این  پشت   کنم  باور  تونم  نمی.  نیست   خوب!  نه -

 چرا   اصال   ما،  بودیم  قضیه  این  کجای  بفهمم  باید  من.  داشتن  نقش  عوضی

 ! چیزا  همه بی اون ی طعمه شدیم ما

  از   کردنش  قانع  اوقات  بعضی.  زد  زل  خشمگینش  های  خاکستری  به   کیاراد

 . شد می تر سخت هم نادان ی بچه یک کردن قانع

.  بازی  این  تو  افتادن  اتفاقی  حمیرا   و  سیمین  برات،  دادم   توضیح  هم  قبال -

 ! لجبازی ی جاده  تو نیفت  باز. باشن طعمه نبود قرار

 . باشم شدنشون محکوم  شاهد نزدیک از باید من. برم بذار پس -

 افسار   کرد  می  مدارا   چه   هر  زن  این  با.  شد  جدی  و  برخاست  جا   از  کیاراد

  در   ابروهایش.  کرد  می  مشخص  را  موضعش  بود   بهتر  شد؛  می  تر  گسیخته

 . جنبید انعطاف بی هایش لب و تنید هم



  یا   بودن  شاهد  .نیست  تو  جای  اونجا!  خونه  تو  شینی  می.  گفتم   که  همین -

 های   آدم ادای بیخودم. خوره نمی سیمین و حمیرا  درد هیچ به هم نبودنت

 مهد  رم  می  خودم  االنم.  شن  نمی  زنده  اونا  تو  اومدن  با  نیار،  در  و  مسئول

 ! کافیه کنی ربط و ضبط رو خودت جنابعالی آیناز، دنبال

 . خورد شده پرت ورزشی ساک به پایش که بگذرد کنارش از  خواست

  لبه   با  رفتن  ور  مشغول  را  خودش  و  چرخاند  را  هایش  مردمک  فوری  دلربا

 ". بود حقش"کرد، غرلند دل در. کرد مانتویش ی

  روی   از   سری  سپس.  ماند  او   به  خیره  حالت،  همان  در  ای  ثانیه  چند  کیاراد

  می  اوقات  بعضی.  برداشت  زمین  روی  از  را   ساک  و  داد   تکان  تاسف

  را  حالش  اندکی  آنکه  برای .  بکوبد  دیوار  به  را   سرش  دستش  از  خواست

 . کرد زمزمه بشنود او که طوری لب، زیر بیاورد، جا سر

  هنوز !  دادگاه  اون  تو  بیای  ندم  اجازه  شه   می  باعث  که  رفتاراته  همین  -

 ! ها محیط اینجور  تو حضور برای  نارسه عقلت

 قروچه  دندان  دلربا  . شد  خارج  اتاق  از   و  گذاشت  کمد  درون  را   ساک

  ناخنش  ی  گوشه  پوست  جان  به  اتاق  رنگ  بنفش  ی  پرده  به  خیره  و  کرد



  اینجور  تو  حضور  برای نارسه   عقلت هنوز"درآورد، را ادایش  دل در. افتاد

 "! ها محیط

 باال افراد . بودند شده نما  آدم  مشت یک ی بازیچه ساده  چه. کشید نفسی

 که  افرادی  اینکه  جالبتر  و  شدند،  دستگیر  هم  اش  دسته  و   دار  و  بیتا  دستی

  به   شد  می  وصل  دمشان  یک  هم،  داشتند  دست  حمیرا   و  سیمین  مرگ  در

 پیش  ها  مدت  از  کیاراد  چون  فهمید،  اتفاقی  کامال  هم  را   مسائل  این!  ها  آن

 را  اش  گرفته  جان  تازه  آرامش  تا  داد  نمی  بروز  او  پیش  اما  بود،  جریان  در

  اندیشی   مصلحت  این  از  شد  می  عصبانی  گاهی  چقدر  او  و.  نزند  برهم

 ! هایش

  حمیرا   فهمید دیر چقدر.  گذاشت  هم روی پلک و کشید  دراز تخت  روی

 . نکرد برایش که کارها چه

 آن  داشت  سعی  شدنشان  جدا  از   بعد  که  پرید   کیاراد   دهان  از   دیشب  همین

 چهره   آن  با  سرکش،  حمیرای   کرد  می  را  فکرش  کی.  برگرداند  هم  به   را   ها

  منت  شود   راضی  رفیقش  زندگی  کردن  جمع   برای  اندازش   غلط  ی

  خورد  سر   چشمش  ی  گوشه   از  خیزان  افتان  قطره،  یک  . بکشد   را   شوهرش



 برود  توانست  می  کاش!  عزیزش  حمیرای  آخ.  کرد  تر  را   اش  گونه  و

 مقابلش،   را   سینی  خانم  سپیده  . برود  که  داد  می  اجازه  کیاراد  کاش!  دادگاه

 مطمئنش  اش  پژمرده  ی  چهره.  نشست  کنارش   و  گذاشت   عسلی  میز  روی

 می  را  زانوهایش  که  همانطور .  دارد  دلیلی  هنگام  بی  آمدن  این  که  کرد

 : گفت مالید

 گفته؟  چیزی  کیاراد  جان؟  مادر  پکری  چرا   حاال!  طرفا؟  این  از  عجب،  چه -

 دیدن   مشغول  و   بود  نشسته  تلویزیون  مقابل   که  آیناز  به  نظری  نیم  دلربا

 . کرد او به رو دوباره و کشید باال   لب ناامید. انداخت بود انیمیشن

 دی؟  می  انجام  برام بخوام  کاری یک جون سپیده...یعنی! نه -

 سالمت   در  را   عروسش  دوباره  اینکه  از  بود  خوشحال.  زد  لبخند   خانم   سپیده

 پسرش   و  نوه  برای  دوباره  نرمال  زندگی  یک  آرزوی  در  ها   سال.  دید  می

 . کشید می راحت نفس دید می را  گرفتنشان سروسامان  وقتی حاال و بود

 هان؟ بکنه، کاری یک که کنم راضی   و کیاراد باید عزیزم؟ چی -

 فهمید   می  زود  همیشه.  شد  بندی  آذین  سویی  کم  منحنی  به   دلربا  های  لب

  جدایی   به   اصرار  وقتی  حتی  گذشته،  مانند  درست.  گذرد  می  چه  دلش  در



 دوست   "که  بود  گفته  و  زده  زل  هایش  چشم  در  موقع  همان  ورزید،  می

  که   نکن  ات،  زندگی  و  خودت  با  کردی  لج  بینم،   می  دلت  در  را   داشتن

 این  بود ای گرداننده  چه و. شد هم پشیمان و کرد او ".شوی می پشیمان

  نقشی   خوش  سینی  به  زد  گره  را   نگاهش  همزمان  و  کرد  باز   لب!  سرنوشت

 . بود شده پر سیمرغ طرح  از وسطش که

 مهره   اون.  گرفتن  رو  شدن  هام  دوست  و   من  بدبختی  باعث  که  اونایی!  آره-

  کی  ببینم   خوام  می   من.  دادگاه  برم  ذاره  نمی  کیا   ولی!  رو  اصلیشون  های

 حرف   باهاش  شما  شه  می.  کردن  اینکارو  ما  با  چرا   بود،  چی  دلیلشون  بودن،

 باشم؟ داشته  حضور دادگاه اون تو منم بده اجازه که بزنی

 . کرد مکثی  خانم سپیده

 منطق  بی  حرف  کیا  دیدی  حاال  تا!  ازم؟  نشی  دلگیر  که  بگم  چی  االن  من -

 می  حرف  من.  باشی  اونجا   که  نیست  الزم  البد  نرو،  گه  می  اون  اگه  بزنه؟

 جز   شه  می  نصیبت  چی  اونجا  بری  ولی.  خواستی  ازم  تو   چون   باهاش،  زنم

 مگه  کردن؛   اینکارو  چرا   بودن،  کی  ببینی  اصال.  خوردی  اعصاب  و  غصه

  داری،   بچه  دیگه  االن  تو   شن؟  می  زنده  رفقات  مگه  گرده؟  برمی  گذشته



  رفتی،  سقف  یک  زیر  کیاراد   با  دوباره  وقته  خیلی.  دوشته  به  اون  مسئولیت

 که   اتفاقاتی  خاطر  به.  ندیده   خودش  به  نرمال   و  طبیعی  زندگی  بچه  این  اما

.  بود   خارج  اختیارتون  از  هاشم  بعضی  و  بود  شما  دست  هاش  بعضی  و  افتاد

 کرده   گناهی  چه  بچه  این  !خرابه  حالت  روزی  چند  یک  باز  اونجا  بری  حاال

 ! من عزیز باشه  خونه غم تو باید که

 . داد دستش به را  آن. برداشت سینی درون از چای  لیوانی و شد خم

 بهش! شمام فکر به من کمندم جان به. نکن خیال و فکر  انقدرم! مادر بیا -

 االنم .  برگرده  حرفش  از  میاد  پیش  کم  که  دونی  می  خودتم  منتهی   گم،   می

 هم   باشیم،  هم  دور  ها  مدت   از  بعد  هم!  اینجا  بیاد  شام   امشب  بگو  بزن  زنگ

 . بگم بهش رو مسئله این اینکه

 جان   به  را   گرمایش  و  داشت  نگه  اش  زده  یخ  های  دست  بین  را   لیوان  دلربا

 فقط .  داشت  قبول  را   هایش  حرف   ی  همه.  اوست  با  حق  دانست   می.  کشید

  می   دین   احساس  حمیرا   به  چون  بپذیرد  خواست نمی.  بپذیرد  خواست  نمی

 . زد نق و مالید را  هایش چشم روی آیناز  . کرد

 مامان؟   میاد کی بابایی -



 . کرد اشاره  ساعت به دلربا

 می  بابایی  دیگه  دقیقه  چند  تا  پس  شیش،  عدد  رو  رفته  کوچیکه  عقربه -

 . رسه

 . چید ساالد ظرف کنار و کرد نصف را  لیموترش خانم سپیده

. رسن  می   هم   اینا  بچینیم  و  میز  تا  مادر،  بیا.  گیره  می  بهونه  گرفته  خوابش -

 بیا.  بخوری  بریزم  ماکارانی  برات  بیا  مامانی،  ی  دردونه  من،  جان  آیناز

 . بشم قربونت

  را  خرگوشش  گوش .  بود   گریه  آماده  و  بود  داده   جلو   را   هایش  لب  آیناز

 . رفت مادربزرگش طرف به و کرد ول

 نمیاد؟  آیدین -

  عمیقی   لبخند  و   گذاشت  میز  روی  را   ماکارانی  حاوی  بشقاب  خانم  سپیده

 . زد داشت خرگوش طرح بلوزش روی  که او به

  سرماخورده،   آیدین.  داری  دوست  خرگوش  انقدر  که  بگردم  دورت  ای -

 .شی  می  مریض  هم  تو  اینجا  بیاد  اگه.  کنه  می  مراقبت  ازش  داره  کمند  عمه

 ! اف  اف صدای  شدن بلند با شد همزمان که. کرد بغلش و شد خم



 . اومده  باباتم بیا، -

  ها   پله  باالی  .کرد  باز  را  آن  و  رفت  ورودی  در  سمت  استقبال   منظور  به

 . شد آمدنش منتظر بگذارد پایین را  آیناز آنکه بی و ایستاد

 . داد سالم دور همان از حیاط، درون به ماشینش آوردن از  بعد کیاراد

 : گفت آمد می باال که ها پله از

  خوب  برات  نکن  بغل  آینازو  گفتم!  مامان  کنه  نمی  درد  کمرت  مگه -

 . نیست

 . کشید بیرون مادرش آغوش  از را  آیناز  و شد نزدیکشان

 چطوره؟ بابا دختر -

  کیاراد .  برد  فرو  گردنش  میان   را   سرش  و  نداد  را   پاسخش  گیر  بهانه  آیناز،

 . بوسید را  دستش پشت و خندید

 حاال؟ تا صبح  از نخوابیده -

 . گرفت دستش از  را  کتش و کار کیف  خانم سپیده

  اون   با  یکمم  تلویزیون،  پای  نشسته  اینجا  اومدن  صبح  از!  مادر  نه -

 . کرد بازی عروسکش



.  مالید  او  بینی  به  را  اش  بینی.  کشید  باالتر  هایش  دست  روی  را  آیناز  کیاراد،

 .شد  می  غافل  دخترش  از   خودش  های  خواسته  خاطر  به  دلربا  آمد  می  بدش

 کجاست؟ مامانی! نفسم خوابونمت می  برم می االن -

  او   جای  خانم  سپیده.  مالید  هایش  چشم  روی  و  کرد  گره  را   مشتش  آیناز

 : داد جواب

 . بودیم تو منتظر. کنه می حاضر و شام میز داره -

 می   کارش  چه  به  شام   میز.  رفت  اتاق   طرف  به  مستقیم  شد،  که  خانه   وارد

 . نبود حواسش او و بود کالفه  خواب از بچه این وقتی آمد

 کجاست؟ بابا -

 ! کیا دارم حرفی یک باهات! حموم  رفته -

  نمی  را  خودش زن اگر مرد  می  رفت می باید. خواباند تخت روی را  آیناز

 . شناخت

 نه   یک  جوابم  قائلم   برات  که  احترامی  تموم  با  گم می  االن  همین  از  پس -

 که  بگو   هم  دلربا  اون  به  و  این.  شه  نمی  عوض  هم  جوره  هیچ  که  محکمه



 استفاده  فشار  اهرم  یک  عنوان  به  شما  از  تونه  می  نکنه  فکر  دیگه  ی  دفعه

 . کنه

  می   عصبی .  کشید  باال  گردنش  روی  تا  را   پتو  و  کرد  نوازش  را   آیناز  موهای

  شود،   عنوان   دیگری  فرد  نزد  خانه  از   بیرون  در  خودشان  مسائل  اینکه  از  شد

  مثل  ولی  بود،  گفته  دلربا  به  هم  بار  چندین.  باشد  مادرش  فرد  آن   اگر  حتی

 . بردارد دست عاداتش از سری یک  از خواست نمی هنوز او اینکه

 یک  حاال.  بمونه  مسخره  چیزای  این  زنت  دل  تو  نذار  جان،  مامان  کیاراد، -

   . نیست چیزی که رفتن دادگاه

  کشید دست لبش پشت به

 این  از کنم می خواهش پس کنم، ناراحتت خوام نمی! مامان  -

 من،   کردن راضی برای بشی واسطه گفته دلربا اگه بعد به

 . نکنی قبول

 خانم  سپیده که بود جدی قدری  آن کافی، ی  اندازه به لحنش

 . ندارد ای فایده آن از بیش اصرار شود متوجه

 از  هم بچه این! ای خسته  بخور، رو شامت  بیا خب، خیلی -



 ! هم رو رفت چشماش شام بدون میومد خوابش بس

*** 

  بود   داشته  نگه  روشن  نیمه  را   اتاق  پنجره،  از   که  مهتابی  نور   در  را   لباسش

  تخت  ی  نقطه  ترین  انتهایی  در  و  کرده  او  به  را   پشتش   دلربا.  کرد  عوض

 اجازه  اصرارهایش، تمام علیرغم و بود دادگاه روز امروز . بود خوابیده

 کاری   کم  تا  سرکار  رفت  مستقیم  هم  آن  از   بعد.  باشد   داشته  حضور   که   نداد

 دلربا  خشم  از  هیچ  دید  می  بود  برگشته  که  هم  حاال.  شود  جبران  صبحش

 هیچ  او  وگرنه.  زده  خواب  به  را  خودش  و   است  بیدار  دانست  می.  نشده  کم

 . خوابید نمی را  شب از ساعت این وقت

 . گذاشت پاتختی روی را  ساعتش و کشید  دراز تخت روی

 اتفاقی  چه  دادگاه  تو  امروز  بدونی  خوای  نمی.  نیستی  خواب  دونم  می -

 افتاد؟

  نگذاشت   که  شد  می  هم   متشکر  افتاده  اتفاقاتی  چه  امروز  دانست  می  اگر

  آوایی .  بود  کرده  بد  را   ای  عده  یک  حال  متشنج  جو  آن.  باشد   دادگاه  در

 .نیامد  کوتاه اما نشنید، جانبش از



 روی  زیاد  ی گریه از که پفی متوجه کیاراد

 . شد بود، شده  ایجاد صورتش

  بود   خبر  چه  اونجا  کردی  فکر!  احمق  ی  دختره  خودت  با  کردی  چیکار -

 هان؟ دادی، دستش از  نبودنت با که

 بزرگش  انقدر  چرا   ای؟  مسئله  همچین  یک  واسه  گریه  آخه!  ببینمت -

 ! کردی؟

!  مهمه  خیلی  من  برای  ولی  باشه،  نداشته  اهمیتی  تو  برای  شاید  مسئله  این -

  خیلی  االن.  بشه  خودت  حرف  اینکه  جز  مهمه  برات  چی  اصال  تو

 باشه،   شده؟  خودت  حرف  که  داده  دست  بهت  شعف  احساس  خوشحالی؟

 ! اندیشمند عاقل همیشه آقای بردی تو

 به   ولی  نه،  تو  ی  اندازه  به  مهمه،  منم  برای  که  معلومه  دلربا؟  گی  می  چی -

  چرا  من! بااهمیته منم  برای شده گرفته  جونش دلیل بی که انسانی ی اندازه

 چرا   ببازم؟  یا  ببرم  من  که  بازیه  زندگی  مگه  اصال!  باشم؟  خوشحال  باید

 شی؟ می منطق بی انقدر گاهی



 و  درست  عقلش  که  بود   ناراحت  قدر  آن.  نداشت  انعطافی  هیچ  دلربا  نگاه

 . گوید می چه نبود متوجه  اصال. کرد نمی کار حسابی

 خواست   مامانت  نذاشتی،  خواستم  ازت  خودم!  بازیه  اینکه  مثل  تو  برای -

  جزئی   از  بذاری  که  شدم  می  متوسل  ای  واسطه  چه  به  باید  دیگه  نذاشتی،

 ساده   من   کردی؟  محافظت  ازم  خیالت  به   االن!  کنم؟   استفاده  حقم   ترین

  ات   مسخره  دلیل  اون  برای  کنم  باور  که  نیستم  مامانت  مثل  کیا،  نیستم

 کرسی به رو خودت حرف خواستی می تو. باشم اونجا  منم نذاشتی

  . نکردی اینکارو من برای بنشونی،

 پشتش   بیشتر،   جدال  از  جلوگیری   برای  سپس  و  زد  زل  او  به  اندکی  کیاراد

 . کرد او  به را 

  می  حرف   هم   با  فردا   بخواب.  نیست  خوب  حالت  امشب  تو!  خب  خیلی -

 . زنیم

 غمی  بار  از  کند  سبک  را   دلش  آنکه  برای  فقط.  زد  صداداری  پوزخند  دلربا

  زبان   به  و   کرد  باز   فکر  بی  را   دهانش  کرد  می  سنگینی  اش  سینه  روی  که



  معنای   کرد  نمی  خطور  هم  خیالش  به  حتی  لحظه  آن!  نباید  که  را   آنچه  راند

 . شود  می تمام گران همسرش برای حد  چه تا حرفش

  کردی فکر  که  خامی  خیال  تو!  تویی  نیست  خوب  حالش  که  اونی  اتفاقا -

 یک   نبود   آیناز  خاطر  به  اگه  شدم؛  موندگار  زندگی  این  توی   تو،   خاطر  به

 . کردم نمی تحملت ام لحظه

  شده   وارد  او   به  که  سهمگینی  شوک  با .  برگشت  طرفش  به  ضرب  به   کیاراد

 : پرسید بود شده گنگ که سری با  ناباور،. بود

 گفتی؟  چی -

 متوجه  اما  نبرد  پی  عمقش  به.  شد  آگاه  زد  که  گندی  به  تازه.  پرید  دلربا  پلک

 حرکت   هایش  لب  تنها  و  داد  قورت  را   دهانش  آب.  شد  حرفش  بودن  بد

 . بزند بیرون حلقش از آوایی آنکه بی. کرد

  خاموشی   طوالنی،  سکوت  یک.  شد  سکوت!  هم  زمین  ایستاد،  زمان

 پایان   یک  از  نشان  دستگاه،  یک   ممتدد  بوق  همانند   که  ای  خاموشی!  محض

 . داد می



  میان   مبهم  حباب  یک!  هم  قلبش  شد،  خالی  ذهنش.  برگشت  آهسته  کیاراد

 طعنه   خالی  یک.  بود  خالی  از  پر  که  حبابی.  رفت  باال  و  گرفت  جان  سرش

 ". انگیزی غم باخت چه"کشید، می فریاد که آور رنج آمیز

 همان  اگر  شاید  .بود  مانده  هم  از  فاصله  با  هایش  لب.  کرد  بلند  دست  دلربا

  آنطور   کرد  می  رفع  را   کذایی  سوتفاهم  و  کشید  نمی  پس  را   دستش  لحظه

 . گرفت را  آیناز دست و کرد خداحافظی مهدش مربی از . شد نمی

 خری؟  می پیتزا  برام مامانی -

  را  کس  هیچ  حوصله  حاضر  حال  در  و   بود  داغان  حسابی  اش  روحیه

 ی  چهره   دیدن  با  اما  کند،  مخالفت  تا  برگشت!  آیناز  حتی  نداشت، 

 بود  کرده  گناهی  چه  بچه  این  خانم  سپیده  قول  به.  نیامد  دلش  اش  معصومانه

 فروغی  بی   منحنی  . کرد  می  زندگی  اندوهناک  فضای  در  همیشه  باید  که

 . نشاند هایش لب روی

 پارک؟ بریم داری دوست. عزیزم باشه -

 . گذاشت نمایش به  را  ریزش های  دندان و خندید شادی با آیناز

 بیاد؟  هم بابایی نگیم! باشه -



 : گفت افسرده. کشید پر هایش لب از هم جان  کم منحنی همان

 خب؟  .ریم می  بابایی با هم دیگه روز یک! دخترم  داره کار بابایی -

 خودش  خورد،  سر  که  او.  برود  باال  سرسره  های  پله  از   آیناز  کرد  کمک

  نمی   ذهنش  به  راهی  هیچ   و  بود  مستاصل.  شد  تماشایش  مشغول  و  ایستاد

  می .  بود  شده  مارپیچ  سرسره،   همین  مانند  به  درست  روزگارش  روال.  رسید

  . است  انتظارش  در  چیزی  چه  این  از  بعد  دهد  نشانش  آنکه  بی  گرداندش

  او .  بزند  زنگ  پریا  به  خواست  نمی.  برد  فرو  پالتویش  جیب  در  را   دستش

 می  اگر  گذشته،  آن  از.  بود  شده  آفتابی  اش  زندگی  ابری  هوای  و   حال  تازه

  از  او  به  را  امیدش  کامل  کرده،  خبطی  چه  کودکانه  لجبازی  یک  سر  فهمید

 . رفت ها تاپ طرف  به دو به آیناز . داد می دست

 ! مامانی بخورم تاپ -

  شد  می   کاش  که  کرد  آرزو  و  داد  هلش.  داد  هلش  و  نشاند  تاپ  روی را   او

 غمگینش  تا  نبود  چیزی  که  روزهایی  به  اش،   دغدغه  بی  کودکی  به  برگردد؛

  چقدر   بود؟  کرده  را   آرزو  این  بار  چند  راستی  ... که  هایی  لحظه  به  کند،

 چل توپ  همانند  اش  زندگی   و  شده  افسرده  کرد  می  احساس  .بود  غمگین



 خودش  تقصیر  .نیست  ترمیم   قابل  خورده،  چاقو  جایش  چند   که  ای  تیکه

  بار   هر  او  و  کند  تعمیر  نو   از  را   لعنتی  توپ  این  کرد  می  سعی  کیاراد.  بود

 ! کردنش پاره برای داشت برمی تری بزرگ چاقوی

 کودکی  مثل   .داشت  دوست  را  هایش  خنده.  کشید  جیغ  خوشحالی  از   آیناز

 ! خودش

 گذشته  حسرت  دوران  بود  شده  شروع  باز  برد؛  فرو  شالش  درون  را   موهایش

 ! خوردن را 

 .شود پرت بیرون به افکارش ی گردانه  از  شد باعث همراهش تلفن زنگ

 ی  صفحه  روی  بر  نگین  نام.  کشید  بیرون  پالتویش  جیب  از  را   اش  گوشی

  سرزنده   آوای  کرد   برقرار  که   را  تماس  . کرد  گرم   را  دلش  اندکی  گوشی،

 . آمد اش

 خواستم  می  دیگه  نیست؟  ازت   خبری!  دختر  مارو  بگیر  تحویل  بابا .  سالم -

 ! ات مرده پی بیام



  را  محوطه  درون  ی  مجسمه  دور  تا  دور  که  رنگی  سرخ  و  صورتی  های  گل

  کیاراد   گاه  گه  های  محبت  آورد  یادش  و  چشمش  در  شد  خار  بودند  گرفته

 ! را 

 . بگردی  ام  مرده  پی  شدی   مجبور  روزا  همین  شایدم  دیدی،  چه  رو  خدا  -

 . شد طوالنی نگین مکث

 افتاده؟ اتفاقی دلربا؟ شد چی -

 . کند دل و درد و بزند حرف کسی با داشت  الزم

 ! گند نگین،  زدم گند -

 خب؟ شده چی بگو. شدم عمر نصفه -

  در   که   سبزی  فضای  از   برداشت  چشم  و  گرفت  دهانش  جلوی  را   دستش

 . بودند درآمده شکلی به ها درختچه از یک هر آن

 می   آرزو   فقط  که  زدم  حرفی  یک  دادگاه  ی  قضیه  سر.  کردم  عقلی  بی -

 . کنه نگاه روم تو کیاراد کنم

 ی  گوشه  آیناز  دادگاه؟  اون  تو  افتاده  اتفاقی  چه  نگفته  کیاراد  مگه -

 . کشید  را  پالتویش



 سرسره؟  برم -

 . کشید دست  موهایش به

 ! وقت  یک نیفتی! باش مراقب  فقط برو -

 . نشست رویش و رفت سبز نیمکت طرف به

 . ندادم اجازه احمق من ولی بگه، خواست  می -

  خیلی   بیتا  نقش  .داشتن  حضور  ها  قربانی  از   تا   دو   ی  خانواده  اینکه  مثل -

  که  مخدری  مواد  اثر  در  یکیشون  پسر  شد  مشخص !  بازیشون  تو  بود  پررنگ

  تو   دلربا.  دیدنی  بود  جنجالی  یک  که  خالصه  .کرده  فوت  کردن  پخش  اونا

 بود؟ بیتا ناتنی برادر پرهام  دونستی می

 سرش  و  کرد  مشت  را   دستش.  گذاشت   زانوهایش  روی  را  آرنجش  دلربا

 . داد تکیه آن به را 

 . کنه نمی متعجبم هیچی روزها این -

 . پرید دهانش از نگین

 . زد و حرف همین باباتم اتفاقا -



  پدرم   تو   بپرسد که نشد حرفش محتوای متوجه که  بود خودش در  قدر آن

  اضافه  هم   پشت  شده  هول  نگین  کار؟   چه  او   با   را  تو  اصال  دیدی؟  کجا   را 

 . کرد

 پرونده   انقدر  .بیای  نذاشت  کیاراد  شد  خوب  که  بگم  بهت  اندازه  همین  -

 . شد می بازجویی هم ها قربانی تک تک  از که بود پیچیده اش

 به   نظرت  به  کنم؟  رجوعش  و  رفع  چطوری  رو  زدم  که  گندی  این  من  -

 بزنه؟  حرف باهاش که بگم بابام

 : گفت  تندی نگین

  اصال .  خودم  پیش  بیا!  ها  بزنی  زنگ  خواد  نمی  اینا  بابات  به  اصال...نه  نه -

 ! من با هم کیاراد

. رسید  می  عادی  غیر  زیادی  نظر  به  نگین  لحن.  کشید  هم   در  اخم  دلربا

 اندک  آن  و  شد  مانع  آیناز  ی  گریه  نوای  بگوید  چیزی   خواست  همینکه

 دوید  طرفش  به.  بود  افتاده  زمین  روی  .کرد   پاک  خاطرش  از  هم  را   سوظن

 سردش.  پیچید  خود  در  نورس  جنین  همچون  و  کرد  کز  کاناپه  ی  گوشه  .

 . بود



  نداشت  را   حالش  حتی.  شد  سردش  بیشتر  او  و  رقصید  باد  ساز  به  حریر  پرده

 خوری می سرما" بگوید که خالی کیاراد جای. ببندد را  پنجره و شود بلند

 "! چی؟  که کردی باز  زمستون وسط رو پنجره دختر،

  می   دلش  .بود  برده  خوابش  پیش  ساعت  چند  که  آیناز  حال  به  خوش

  تمام   با  که  داشت  مادری  .داشت  کیاراد  مثل  پدری.  بود  او  جای  خواست

 که داشت را  این قابلیت. زد پوزخند خودش به. بود عاشقش بودنش نادان

 . بخرد بدبختی عمر یک هایش، حماقت با

 و  کرد  می  شرم  احساس.  شود  تر   جمع  شد  باعث  قفل  در   کلید  چرخش 

  آرام   و  بست   را   در  آهسته  کیاراد  . بماند  پنهان  دیدش   از   خواست   می  دلش

 . برداشت قدم

  امان .  بود   لمس  قابل   بود  آمده  بیرون  از  که  اویی  برای  و   بود  سرد  خانه   هوای

 ! زن این دست از

 خانه  بودن  تاریک  وجود  با.  شد  رد  ورودی  راهروی  از  و کرد  پا  به  دمپایی

 شده  باز  ی  پنجره  طرف  به  تاسف  با .  ببیند  را   آن  ریختگی  هم  به  توانست   می



 سرماخوردگی   یک  به  را   خودش  یا  آیناز  آخرش.  بست  را   آن  و  رفت

 ! کارهایش این با کرد می دچار سخت

 دلربا   حضور  متوجه  آنکه  بی  و  انداخت  کاناپه  روی  را   اورکتش  و  کیف

 . رفت شومینه طرف  به باشد

  باز   وجود  با  که  بود  سرد  قدری  آن  بیرون  هوای  اما  بود،  اندازه  به  اش  شعله

 . بود کرده  خانه محیط مهمان سوزان سرمای پنجره، ماندن

 رنگ   با  که  بنفشی  ی  قالیچه  روی  آن،  مقابل   و  کرد  ورتر  شعله  را  شومینه

  شود   گرم  تا  گرفت  آن  مقابل  را   هایش  دست.  نشست  بود  شده  درهم  سفید

 بود   آن  در  خودش  عکس  که  بزرگی  قاب   به  چشمش  حال،   همان  در  و

 جای   بود  گفته   خنده  با.  بود  داده  تغییرش  دلربا  نبود،  اینجا  جایش  قبال.  افتاد

  کدام.  زد  تیزی  نیشخند.  است  خانه  وسط  در  درست  خانه،  سلطان  عکس

 ... خانه کدام ...سلطان

  خیر  آمد  نمی  پیش  قاراشمیش  اوضاع  این  و  نبود  اینطور  وضعیت  اگر  شاید

 . کرد می پر مجدد طالق مهر با را  اش شناسنامه و خورد می را  چیز همه



  نمی   این  از  انگیزتر  غم .  کرد  می  درک  را   شهباز  حال.  داد  تکان  سری

 ... دخترش بفهمد که بیفتد، اتفاق پدر یک برای توانست

 و   گرفت  گردنش  به  را   دستش.  شد  سیخ  گردنش  پس  موهای  فکرش،  از

 . داد تکیه شطرنجی  پاف به را  سرش

 قوی   و  سخت  قدرها  آن  را   خودش  دیگر  دید  می  که  را  شهباز  زندگی

 . آورد دوام و ایستاد  شده کوه نامالیمات برابر در که کرد نمی فرض

  ذره   سرنوشت   اش،  جوانی  اول  از   که  اویی .  بود   تر   احترام  قابل  برایش  او

  عذاب   و  پشیمانی  سرکوفت،  از  پر  و  مبهم  زندگی.  داد  کامش  به   زهر  ذره

 پریا،  زندگی   شدن  خراب  همسرش،  فریب   دلربا،  شدن  ناباب   وجدان،

 رفت  تا  کند،  راست  قد   و  شود  بلند  رفت  تا  که  هم  حاال  زنش،  خودکشی

 خاطر  به  حداقل  اند،  یافته  سامان  دوباره  دخترم  دو  حداقل  خداراشکر  بگوید

 اصلی   های  مهره   و  بازی  میز  زیر  زد  تقدیر.  شد  اینطور  بکشم،  نفس   ها  آن

 هدف آسمان و زمین میان را  شهباز کمر و گرفت دست  به تبر. کرد رو را 

 . داد قرار



.  ماند  خیره  سقفی  هالوژن  رنگی  های  المپ  به  نظرش  و  گرفت  باال  را   سرش

 آن  شنیدن  قیمت  به  حتی  باشد؛  دادگاه  آن  در  دلربا  نگذاشت   که  خوب  چه

 . خورد می بدی ی ضربه! تلخ حقیقت

  جای   که   دلربا  دیگر  کشید،  بیمارستان  به  کارش  و  ریخت  هم  به  آنطور  پریا

  . داشت خود

 می  باید   دیگر  چندبار  او  و  بود   باز   دورش  که  خیسی  موهای  با  بود،   دلربا

 ! کند؟ خشک حمام از  بعد را  موهایش که گفت

 ! کیا کردی دیر -

 ! پا و  دست بی و ناشیانه. چید می اینگونه را  هایش مقدمه

  گفتم .  نبود   خودم  حرف  اصال ...گفتم  چی  نفهمیدم.  بودم  عصبی  دیشب -

 . کنم  عصبیت

 . بود درشت چشمش  ی گوشه از سرخورده های قطره.  لرزید هایش لب

 ... آین جون به -

 . خوری می سرما کن، تنت گرم چیز یک برو -



  قهر  یک یعنی این نخور، قسم را  دخترم  جان یعنی این نده، ادامه یعنی این

 ! زناشویی مهر  بدون آور عذاب

  از   بود؟  چه  برای  تاثیرگذاری  این  رفت؟  نمی  بیرون  قلبش  از  زن   این  چرا 

 خورد؟ می آب کجا

 ! عزیزم بخواب برو -

. کرد  پیدا   بدی  احساس  شدن  زده  پس  این  از.  نشست  عقب  سرخورده  دلربا

 ... برد کار به که عزیزمی لحن

 مردش،   سر  در  گذرد؛  می  سرش  در  چه  فهمید  نمی  وقتی  شد  می  دیوانه

 ! اش بدبختی روزهای  قهرمان عشقش،

 حالش.  گرفت  را  سهند  ی  شماره  دفعه  چندمین  برای  و  کرد  سختی  ی  سرفه

 شب   دو   انگاری  سهل  از   که  ای  سرماخوردگی  طرف  یک  از.  نبود  خوب

 روزی  چند!  پدرش  و  پریا  ندادن   پاسخ  طرفی  از  و  بود   شده  عایدش  گذشته

 گرفت  می  تماس  چه  هر  هم  امروز   و   نداشت  خبر  ها  آن  از  که   بود

 ! سهند حتی دادند؛ نمی پاسخ هیچکدامشان



  ناخن   کنار  گوشت  جان  به  افتاد  دندان  با  و   داد  تکان   تند  تند  را   پاهایش

  به   را   اش  نقاشی  دفتر  آیناز  بود؟  افتاده  اتفاقی  پدرش  برای  نکند!  شستش

 . گرفت سمتش

 . کنارت اومدم که گم نمی بابایی به بکشیم؟ نقاشی دوتایی -

  خوب  حالم  هم  االن.  نشی  مریض  که  نیای  کنارم  گفته  بابا!  عزیزم  نه -

 نزنی؟ حرف باهام شه می نیست،

  بود   مشخص  .کرد  نگاهش  ای  ثانیه  چند  خوشرنگش،  های  تیله  آن  با  آیناز

  تلویزیون   مقابل  و  چسبید  تر  سفت  را   خرگوشش  گوش  سپس.  کرده  بغض

 . نشست

. کند  رفع  را  اش  دلخوری  تا   نداشت   خوشی  حال  ولی  سوخت،  دلش

  به  و  گرفت  شماره  دوباره  . کشید  اش  بینی  به   و  برداشت  دیگری  دستمال

  می  خط   اعصابش  به  سنگ  روی  میخ  همچون  که  آزادی  های  بوق

  باید   ندادند   جواب  هم  باز   اگر   گذشت،  ذهنش  از  . سپرد  گوش  انداخت، 

  پدرش  و   هم  تاپ  و  تیپ  به  زدند   پریا  و  سهند   اصال   شاید!  شان   خانه   دم  برود

 . کند چه که ماند هم



 آتش   حال  در  درون  از .  پیچید  خودش  دور  بیشتر  را   پتو  و  کرد  ای  عطسه

 قطع  ای  نتیجه  هیچ  بی  تماس،  دیگر،  بار.  کرد  می  یخ  بیرون  از  و  بود  گرفتن

  دلشوره .  بست  را   دارش  تب  های  چشم  و   داد  تکیه  کاناپه  به  را   سرش.  شد

 سلسله  برداشتنش،  محض  به.  گرفت  را   نگین   ی  شماره.  بود  بریده   را   امانش

 : گفت وار

.  دارن   برنمی  زنم  می  زنگ  پریا  و  بابا  گوشی  به  چی  هر!  نگین  سالم -

 مراقبت  آیناز  از  خونمون  بیای  شه  می!  بابا  خونه  برم  خوام  می  نگرانشونم

 . ببرمش همراهم تونم نمی نیست، خوب حالم کنی؟

 . کرد منی و من نگین

 .زدم حرف امروز همین پریا با من اتفاقا! عزیزم سالم -

 نیستم   اصال منم. شون خونه دم بری خواد نمی. نباش نگران

 . کنم  مراقبت آیناز از بیام که

 . شد بلند اش سینه خس خس صدای که کرد ای سرفه دلربا

 گوشی چرا  پس زنم، می زنگ براشون دارم صبح از من -

 حاال برداشته؟ زدی زنگ  تو اونوقت! دن؟ نمی جواب و من



 داشتی؟ چیکارش

 : گفت دستپاچه نگین

 .زنن می صدام  دارن گیرم، می تماس باهات بعدا  من عزیزم -

 ! خداحافظ فعال

 به خداحافظی فرصت اینکه بدون کرد، قطع تامل بی سپس

 . دهد او

 کاناپه  ی  دسته  روی  به   را   اش  پیشانی  و گذاشت   عسلی  میز  روی را   گوشی

.  بودند  داده  خراش  آن  به چاقو  با  که  انگار  کرد،  می  درد گلویش.  داد  قرار

 تا  و  کرد  غیرت  اش،  خرابی  حال  ی  همه  با  ! امروز  بود  مزخرفی  روز  چه

 . رساند را  خودش اش پدری ی خانه دم

 دیوار  به. نشست زنگ ی دکمه روی اش  اشاره انگشت

 داد؟ نمی را  جوابش کس هیچ چرا . شد منتظر و داد تکیه

 ! پاسخی از   دریغ زد، زنگ  چندباره و دوباره

 خدا  امروز  انگار  بیفتد؛  پا  از  بود  نمانده  چیزی  او  و  گرفت  می  بهانه  آیناز

 . بود کرده را  جانش قصد



 دیدن   با  شد،  که  وارد.  شد  باز  تیکی  صدای  با  در،  که  برگردد  خواست  ناامید

  ویالیی   خانه  تا  دروازه  مسیر  مبهم،  و  گنگ  . شد  متعجب  شهباز،  ماشین

 ندادن جواب این برای دلیلی خواست می چه هر. برداشت قدم را  پدرش

  درون  از  را   دستش  زحمت  به  آیناز  . رسید  نمی  ذهنش  به   چیزی  کند  پیدا 

 در  تماما  او  و.  رفت  باال  شکل  هاللی  های  پله  از  و  کشید  بیرون  او  دست

 . چیست قضیه که کرد می حل معما خود ذهن

.  افتاده  اتفاقی  که  شد  مطمئن   و  دید  النا  کنار   را   آیناز  شد،  خانه  وارد  وقتی

 . ندادند جواب و بودند خانه هم پریا و سهند یعنی این

 کاسه   هایش  چشم  که  پریایی  کنار  در  نگین  حضور.  رسید  خانه  نشیمن  به

  به   مجبور   مبادا   تا  کرد  می  نگاه  دیوار  و   در   به  که  سهندی  و   بود؛  خون  ی

 که   ریشی  ته  با  کرد،  می  نگاهش  شده  نابود  که  پدرش  و   شود؛  توضیحی

 داد؟ می معنایی چه ها  این ی همه... بود غریبه صورتش  با بود سال سالیان

 گفت   نمی  کسی  چرا .  پیچید  گوشش  در  نفسش  نوای  و  زد  نبض  اش  پیشانی

 شده؟ چه



  آن   مرد   می  اگر  و  بود مهم  که  را   کسی  هر   کرد  دوره  ذهنش  در  سرعت  به

 های  ترین  مهم  جمع،  همین  که  دریافت  و  ریختند،  می  هم  به  اینطور  ها

 . اند سالم جسمی لحاظ  از  هم شان همه و هستند اش زندگی

 چرا   نگفت  نکرد،  احوالپرسی  نکرد،  سالم.  شد  برداشته  سستی  به  هایش  گام

  فقط...فقط  کردید،  باز  دیر   را  خانه   در  چرا   نگفت  ندادید،  جواب   را   تلفنم

 : پرسید

 شده؟ چی -

  نگین   و   سهند  و  برگرداند  رو  شهباز!  دل  ته   از  و   سوزناک...زد  گریه  زیر  پریا

 . اند  شده اش خیره

 بدهد؟  را  جوابش  تا  نبود  مسلمان  یک  بود؟  خبر  چه.  شد  گشاد  هایش  چشم

 کرد باز   را  آن و جهید جا  از برق مانند نگین. درآمد صدا  به  آیفون زنگ

 آیناز  از  که  نیست  بود  گفته  نگین  که  رسید،  فکرش  به  دیر  سوال  این  .

 و   گذشت  می  هم  پی  از  ها  ثانیه  کرد؟  می  چه  اینجا  پس  کند،  نگهداری

 طاقت   دیگر  شد  خانه  وارد  که  کیاراد.  شد  می  قبل  از  تر  گیج  لحظه  هر  دلربا

 . کشید جیغ تقریبا ترس،  با. نیاورد



 کنی؟  می چیکار اینجا تو نگین شده؟ چی بگه  من به یکی -

 اومده؟  چرا  کیا چشه؟ پریا

 می  که  کسی  تنها  دانستند  می.  بود  او  به  چشمشان  همه.  شد  نزدیکش  کیاراد

 . اوست کند  آرامش تواند

  تو   بیمارستان،  بریم  باید  اولش  ولی.  دم  می  توضیح  برات  عزیزم،   بشین  بیا -

 ! االن نیست خوب حالت

 . رفت  عقب عقب دلربا

  از   کسی  هم  حاال  تا.  خورم  نمی  تکون  اینجا  از  خبره  چه  نفهمم  تا -

 . نمرده سرماخوردگی

 می  باید  که  باالخره.  داد  جرات  خودش  به  نگین  و  کردند  نگاه   هم  به  همه

 که   حاال  بهتر  چه  کردند،  پنهان  او   از   که  کردند  اشتباه  هم  االن  تا  فهمید،

 .  گفتند می او به بود فراهم اش زمینه

 . فهمیدیم  چیزهایی یک اونجا ما. دادگاست ی  قضیه به مربوط  -

 . شد متمایل سرش ندانستن، روی  از دلربا

 شما؟  -



 دادن  احضاریه   خودشون.  بودیم  دادگاه  اون  تو  مون  همه  چون!  ما  آره، -

 بود؟  پرهام ناتنی خواهر بیتا فهمیدیم گفتم یادته. باشیم که

 پریا   ی  گریه  صدای.  زد  دو  دو  هایش  چشم  و  داد  قورت  دهان  آب  دلربا

 . شد بلندتر

 ... بیتا واقع در -

 ترسید   می  بود،  نگرانش.  نشست  همسرش  کنار.  دهد  ادامه  نگذاشت  کیاراد

 .  نیاورد  تاب را خبر این شوک

 چیزای  همیشه  زندگی  دلربا؟   خب  نیست،  غیرممکن  هیچوقت  هیچی -

 گذاشتی،  سر  پشت  رو  سختی  اتفاقات  تو.  کنه  مون  شوکه  که  داره  جدیدی

 عزیزم؟ باشه دلربا؟ باشه خب؟ کنی، کنترل  رو خودت  دارم انتظار ازت

 نفس  زحمت به و بود شده تلخ دهانش  افتاده، فشارش کرد می  حس دلربا

 . کشید می

 . شده چی بگو فقط -

 . کرد باز لب شهباز

 ... بشینی سیاه  خاک به شد باعث که همونی تو، ی  قصه بیتای -



 چقدر   و.  شد  نمی  پیدا   احساسی   هیچ  هایش  مردمک  در.  آورد  باال  چشم

 . باشد خبر این  قاصد که او برای بود فرسا طاقت

. آمد  بند  همه  نفس  مدتی  برای  گفت،  وقتی  گفت،  و  کرد  باز  زبان  وقتی

 و   کرد  باز  زبان  وقتی  ! مخوف  کوهستان  یک  بوی  داد،  می  یخ  بوی  فضا

 داد،  می  یخ  بوی  فضا.  آمد  بند  همه  نفس  مدتی  برای  گفت،  وقتی  گفت،

 ! مخوف کوهستان یک بوی

 اومدن   راه  به  چشم  عمری  که  همونی!  منه  ی  قصه  دالرام  تو،  ی  قصه  بیتای -

 ... حاال و بودم اون از خبر کلمه یک

 . زد زهرناکی  پوزخند

  و   زد  کف  زمان  ... خبر  بودنش،  ننگ  خبر   مرگش،  خبر  ولی  اومد،  خبر -

 حریف  بی  غم،  سیاه  برگ   و  کشید  عقب  روزگار .  دادند  سر  قهقهه  ها  ثانیه

 ! سرنوشت بازی  بود این و. کشید پیش را  خودش

  رویش  جلو  را   بیتا  تصویر  صاعقه،  همچون  سرش  و  ماند  باز  نیمه  دلربا  دهان

 . شد زنده ذهنش  در ای صحنه. گذاشت نمایش به



 رنگ  ببینم  بذار  خب  بیتا؟  ذاری  می  لنز  همیشه  که  شی  نمی   خسته  تو -"

 . رنگیه چه هات چشم اصلی

 . خندید شیطنت با بیتا

 ". کنی نمی فراموشم دیگه ببینی  رو هام چشم  رنگ اگه -

  فراموشم   دیگه...کنی  نمی  فراموشم  دیگه".شد  تکرار  برایش  اکووار  صدا 

 ". کنی نمی

 پرید   هایش  پلک  .زد  ضربه   قلبش  بر  تگرگ  همچون  بهت،  شوک،  حیرت،

  تبدیل   بلند  های  خنده  به  آرامش  ی  خنده!  معنا  بی  و   هنگام  بی   خندید،  و

 . کردند می نگاهش مات همه! بدطینت وار جنون ی قهقهه یک شد،

 . آورد یاد به  را   دیدار اولین آن او او، و

 . زد لبخند بیتا "

 . گروهمون دختر ترین باهوش و زیباترین به معروف. هستم  بیتا سالم، -

 . داد باال ابرو و خندید پرهام

 ". رسه  می  سقف  به  داره   باال  دوز  در  که  نفس  به  اعتماد  خانم   به  معروف -

 ... لبخند آن خدایا لبخند، آن



  به   و  برخاست  جا  از  شهباز!  نفس  بی  و  ممتد.  شد  مبدل  جیغ   به  اش  خنده

  را  دستش  نگین  و  پریا.  افتادند  گریه  به  کرده   وحشت  ها  بچه .  دوید  طرفش

  صدایش   خاموش  ی  دکمه  یکی  انگار.  شد   ساکت  یکباره  به  او  و  گرفتند

 اش کودکی زمان ای نقره  چشم عروسک همان بود؟ که بیتا . بود  زده را 

 هایش  بازی  اسباب  و  زد  می  لبخند  او   به  کودکی   در  که  دالرامی  همان  بود؟

  بیتایی   بود  شده  خندان  همیشه   مهربان  دالرام  آن  شد؟  می  شریک  او  با  را 

  انعکاس   بود؟  مرده  خواهرش  بود؟  مرده  حاال  و  شد  اش  زندگی   ابلیس  که

  از   کیاراد  چرا؟.  بود  مرده   خواهرش.  شد  تکرار  سرش  در  ذهنش   آوای

 . زد زانو مقابلش ترسید،  اش شده ثابت های مردمک

 . کن نگاه من به جانم  من؟ دلربای -

  خاکستری   های  گوی  کند،   پیدا   را   کردنش  نگاه  فرصت  دلربا  آنکه  از  پیش

 به  تنش.  گرفت  پناه  پلکش  زیر  و   شد  فراری  هایش  چشم  سفیدی  از   اش

.  شد  رها  پریا  و   نگین  های  دست  از  که  شد  قدری  آن  شدتش  و  افتاد  لرزه

  ریخت بیرون دهانش ی گوشه از رنگی سفید مایع و شد پهن زمین کف

 . کشید فریاد شهباز



 . نگیره گاز رو زبونش  دار نگه باز و دهنش کیا -

  داد   می   امکان  آن  هر  و  کرد  می  بیشتر  را   کیاراد  استرس  آمبوالنس  آژیر

  را  دخترش  دست  سکوت،  در  اما،  شهباز.  بیاورد  باال  داده  کف  از  طاقت

  خدا .  بود  دوخته  چشم  بود   آن  انجام  حال  در   پرستار  که  کارهایی  به  و  گرفته

  نشسته   سرش  باالی  شده  سنگ  آنطور  که  گذرد  می  چه  دلش  در   دانست  می

 . داد نمی نشان العملی عکس  هیچ و بود

 آگاه   هم  وجود   از   که  قابیلی  و   هابیل  ی  قصه  بود  شده  دلربا  و  دالرام   ی  قصه

  دالرام   در  که  نفرتی  تخم  قربانی  دلربا.  شدند  قربانی  نادانسته  و  نبودند

 ی تیره ی گذشته قربانی ناآگاهی، قربانی او، قمار قربانی دالرام و کاشتند

 ! او

  او   از  را  اش  نادانی  و  جوانی  چندسال  تاوان  خواست  می  کی   تا  گذشته  این

  از   باالتر  رنگ  کرد  می  حس  داشت؟  برنمی  سرش  از  دست  چرا   بگیرد؟

  تا   که  بدقلق  و  زشت  خنثی  رنگ  یک  بود،  رنگ  بی.  دیده  هم   را   سیاهی

 . کرد می جزغاله را  قلب و سوزاند می را  استخوان



 و   داشتند  نگهش  سال  اندی  و  بیست.  بودند  دزدیده  را   دالرام  نامردها  آن

 که   کردند   استفاده  مهره  عنوان  به  او  از  خالف،  کارهای  به   دادند  تعلیمش

  رستمی  حکایت  شد.  زدند   ای  ضربه  چه  که  هم  حقیقتا  و.  بزنند  ضربه  هم  باز

 که   ندید  را   نما  بیتا  دالرام  اصال  شکسته  گردن  اوی  و  نشناخت  را   پسرش  که

  با   را  اش   ای  نقره  های  مردمک  که  است،  دخترش  بکشد  بو  که.  بشناسد

 انتهای  قطعا  این   و !  را   اش  ساله  چندین  دلتنگی  کند  سیراب  و   ببلعد  نگاه

 . گردید می جهان گرد او  و کوزه در آب که. بود  پدر یک بدبختی

*** 

 گردنش   دور  را   اش  گوشی  دلربا،  وضعیت  کردن  چک  از  بعد  دکتر

 . انداخت

 مراقبت   به  نیاز  .شده  تشنج  این  باعث  ناراحتی  و  شوک  با  توام   شدید،  تب -

 نشه   مراقبت  ازش  اگه.  بره  نمی  سر  به  خوبی  وضع  در  هم  کبدش.  داره  بیشتر

 . شه  می هست که اینی  از بدتر اوضاع

 . کرد کیاراد به رو



  می   اینجا  رو  شبی  دو  یکی.  باشه  جمع  حواست   باید  همسرشی  که  شما -

 نظر   تحت  باید  هم  این  از  بعد  .بشه  حاصل  اطمینان  حالش  به  نسبت  تا  مونه

 . بگیره قرار درمان فرآیند در متخصص، پزشک

 . خورد تکان دلربا های پلک

 ! شما خانم   اینم خب، -

 یادش.  شد   واضح   دیدش  تا   کرد  بسته  و  باز   را   هایش  پلک  بار  چند  دلربا

  چشم   داشت،   لب  بر  لبخند   که  سرش  باالی  دکتر  به.  شده  چه  آمد  نمی

 . دوخت

 عزیزم؟ خوبی دلربا؟ -

 او  بود؟ شده خوب او  با کیاراد. گرداند او سمت به  را  نظرش

 شب؟ آن های حرف بابت  بود بخشیده را 

 . زد  لب نوا  بی آمد، کش هایش لب

 ! کیا  -

 : گفت و کرد تنظیم را  سرمش پرستار



 که  پاشو.  ها  کردی  لوس  شوهرت  برای  رو  خودت  خوب  خوشگله  خانم -

 یک   از   شوهرت  طرف،  یک  از  پدرت.  نگرانتن  بیرون  اون  جماعت  یک

 ! ات خانواده برای عزیزی خیلی که خالصه...دیگه طرف

 پدرش؟ جماعت؟ یک

 به  مغزش  در  بخورد  غلت  هوا   در  که  غباری  ذرات  همچون  ریزی  ذرات

 بودن  گریان  نگین،  شدن  هول.  داشت  تصویر   یک  انگار  ذره  هر.  افتاد  کار

 به نگاه آشفته، کیاراد  بود، ساکت که جوشی و پرجنب همیشه  سهند پریا،

 ... پدرش ی  نشسته خاک

 داستان !  هیش  گفت،  می  انگار .  زد  تلنگر  او  به   درونش  از  چیزی  یک

  حد   آخرین  تا  هایش  چشم  ... پدرش  ی  نشسته  خاک  به  نگاه.  همینجاست

 دلش  و  کرد  عبور  هایش  چشم  مقابل  از  دیگر  بار  پدرش  تصویر .  شد  گشاد

 "! نشسته خاک به نگاه" زد،  ناله شکسته پا

 برات من دونم می... لحظه یک فقط! دلربا  کن نگاه من به -

 آروم  آیناز جون مهمه، برات که آیناز ولی ندارم، اهمیتی

 . بده گوش من به و باش



 شد  راضی  کیاراد که بود بد حالش قدر آن  یعنی آیناز؟ جان

 شرایط  بدترین در که ای کلمه بخورد؟ قسم را  دخترشان جان

 . آمد نمی  زبانش به هم

 . بود روح بی آوایش. کشید  اش خشکیده های لب روی زبان

 . بدونم  خوام می شد؟ چی که بگو برام -

 . آمد  شهباز صدای

 . گم می برات من -

  و   پدر  بود  وقتش.  داد  او  به  را   جایش  و   دید  جا  نابه  را   حضورش   کیاراد

  روسری از ریخته بیرون موهای و نشست شهباز . کنند خلوت  کمی دختر

 چون  آمد،  نمی  او  به  روسری  این.  کرد  مرتب  مالیمت  با   را   اش  صورتی

 ! رنگش از بود متنفر.  آمد نمی او به بود بیمارستان برای

 ... که اویی برای. کند تعریف برایش  بود وقتش

  جورایی  یک  یا .  دزدید  رو  دالرام  که  اونی.  کرد  اعتراف  دادگاه  تو -

 شناختمش،   می .  فراستی  اردشیر  بود،  اردشیر  اسمش.  بود  دزدینش  شریک

  یعنی   بودن  عدنان  ی  نوچه   باالخره.  بود  اونم  نشستیم  می  که  قمار  میز  روی



  عدنان  ی  کینه   اما.  داشتن  رو  دالرام  کشتن  قصد.  بودن  همراهش  جا  همه

  زور   بهش  میلیون،  صد  چند  اونم  بردم،  بهش  دید  وقتی.  بود  شتری  کینه

  بود   شده  خودش  وقتی  اونم.  باخته  من  به  کنه  باور  تونست  نمی.  داشت

  از   داره،  نگهش  بهتره  کرد   فکر.  ببازه  کسی  به  بود   نشده  چون  همه،  کابوس

 هم  شدن  بلند  توان  که  کنه  کاری  یک  خواست  می  دلش.  نبود  سیر  انتقام

 اردشیر،  ی  خونده   فرزند  عنوان  به  داشت،  نگهش.  شد  موفقم.  باشم  نداشته

 ی  دردونه  من،  دختر  که   راهی  به  کرد  تربیتش  داد،  تعلیمش!  خودش  نه

 بیاد   بیتا  که  چرخوند  طوری  رو  بازی  .هاش  مهره  جز  شد  من  ای  نقره  چشم

  پولدار   آدم  همه  اون  بین   از  بیتا  چرا   که  خودمون  از  نپرسیدیم.  سراغت

 ... تو سراغ اومد جمعتون

 . کرد می اش خفه داشت  بغض. لرزید صدایش و زد نیشخند

 خودش  که  اونطوری  داد   بازیت.  بود  خواسته  اینجوری  عدنان  چون  اومد -

  شد   تموم   که  بازی.  گردونش   بازی  کرد  هم  رو  بیتا  میون  این.  خواست

 اون .  بشه  خراب  من  دالرام  تصویر  خوام  نمی   چون  بیتا  گم  می.  کشتش

 من  برای  بابا گفت می وقتی  بود معصوم ایش نقره های  تیله که تصویری



 . گذشت خاطرش از ظالمانه ای صحنه . باشه

 آن  هنوز  . کشید  صورتش  روی  تپلش  و   سفید  های  دست  آن  با  دالرام "

 . کرد می تلفظ جا  به جا را  ها حرف. کرد نمی صحبت خوب قدرها

 " شی؟ می من باسه بابا. تنیم بازی نلو، سرکار -

  اش  مردانه  ی  گریه  نوای  و  لرزید   هایش  شانه.  باشد   خوددار   نتوانست

  معصوم   آخ  اش،  ای  نقره  چشم  آخ  دالرامش،  آخ.  بود  سوزناک  عجیب

 ... آوردند سرت بر چه... پدر

  روزها   این .  شنید  نمی  را   خبرها  این  و  مرد  می  کاش  کرد  می  آرزو  قلب  ته  از

 . کرد نمی تجربه را  ها ساعت  این.  دید نمی را 

  بود   کرده  متصل  هم  به  را   آن  چسب  با  زحمت،  به  که  اش  پاره  عکس  به

 . ماند خیره

 یک.  شدم  نمی  متنفر  ازش   انقدر   کاش.  بود   خواهرمون  پریا؟  بینی  می -

  طاقتم   کنم  می  حس.  بکشم  نفس  راحت  ذاره  نمی  که  سینمه  میون  دردی

 . کشیده ته

 : گفت و کشید آهی. کشید دست پشتش به پریا



.  بود  همیشه  اون  ولی  نکردیم  توجه  زندگیمون  تو  خدا   دست  به  خیلی  ما -

 مثل   خبرش.  خوردیم  کجا   از  نفهمیدیم  که  چرخید  جوری  یک  چیز  همه

 ادامه   بازم  تو  و  من  چون.  نیست  مهم  ها  این  از  کدوم  هیچ... برامون  بود   آوار

  بابا   اما   داریم،  رو  خودمون  های  زندگی  ی  مشغله  کدوممون  هر  دیم،  می

 کنه؟  زندگی  دوباره  تونه  می  بکشه؟  نفس  دوباره  تونه  می  نظرت  به  چی؟

 . کنه می اش دیوونه داره ناراحتی و وجدان عذاب

 . داد تکیه اش شانه  به و گذاشت پاتختی روی را  عکس دلربا

  ببینم.  بوده  خواب  ش  همه  ببینم  شدم   بیدار  وقتی  و   بخوابم  خواد  می  دلم -

 می   اونوقت.  نداره  حقیقت  که   بوده  طوالنی  شبونه   کابوس   یک   اتفاقات  این

  بار   هزار.  شم  می  ممنونش  بار  هزار.  کنم  می  خداروشکر  بار  هزار  و  شینم

 . نبود واقعی خوابم که کشم می راحت نفس

 او   کرد  می  سعی.  شد  خواهرش  ریختن  اشک  متوجه  چشم،  ی  گوشه  از

 . بود فهمیده ولی ریخته، اشک نفهمد

 سهند   شرایط   اما  ایران،  بیایم  گم  می  من!  سوئد  برگردیم  باید  آینده  ماه  تا -

 . بشه سرپا تونسته تازه اونجا . نیست جور برگشت برای



 . بود کرده  جمع خود در را  دلربا  حاال همین از دلتنگی احساس

 برگردین؟ دوباره روزی یک ممکنه -

 مراقب .  برگشتم  تاب  بی  تو  از  بیشتر.  بمونم  اونجا   ذاره  نمی  غربت  جهنم -

 تو؟ به بسپرمش دلربا؟ هستی بابا

 چند .  ندارد  مراقبت  ی  عرضه  کرد  می  حس.  خراشید  را   دلربا  گلوی  بغض،

 گند  نکند،  خطا  پا  از   دست   تا   بود  می  او   به  حواسشان  که  بودند   باید  نفر

 ... آنوقت نکند، خرابکاری نزند،

 . باشم مراقبش که کنم می رو تالشم تموم  باشم، داشته  رو لیاقتش اگه -

 . شوند بلند جا از  شد باعث النا و آیناز آوای آن، از  پس و در صدای

 ! برم دیگه من -

 با   هم  کیاراد  حتی  گرفتند؛  بهانه  کلی  و  شدند  نمی  جدا   هم  از  النا  و  آیناز

  را  آیناز  پریا،  آخر،  در.  کند  مجابشان  نتوانست  بیرون  و  شهربازی  ی  وعده

  حوصله   بی  دلربا  کردند،  خداحافظی  که  ها  آن  . برد  خودش  همراه  هم

 . کشید دراز تلویزیون مقابل ی کاناپه روی

 : پرسید آلود اخم کند، می تن از را  چرمش کت که همانطور کیاراد



 خوردی؟ رو هات قرص -

 دلش.  کشید  عقب  را   خودش  کاناپه  روی   مظلومانه.  داد  تکان   سر  دلربا

  می   مراقبت  او  از  بود،  او  به  حواسش  اگرچه  کیاراد  بود؛  شده  تنگ  برایش

 !انسان  یک  عنوان  به  بلکه  همسر،  عنوان  به   نه  ولی  زد،  می  حرف  او  با  کرد،

 خواست، می را  همسرش خواست، نمی مراقب او اما

  آبنوس   که  را   محکمش و  مطمئن  لحن  آن  را،  نگاهش  آرامش  را،  عشقش

 . شد می ظاهر آوایش در نما

 ؟  پیشم میای -

 کند،  جمع  را   عسلی  میز  روی  مانده  های  ظرف  تا  رفت  می  که  کیاراد  دست

 . داد ادامه کارش به سپس و ماند حرکت بی ای لحظه

 . بودی بیدار دیروقت تا دیشبم کن،  استراحت یکم -

 . داد پیش لب دلربا  نه؟ یعنی این

 . خوام نمی خواب  من -



  تنها  تو  خواهم،  می  را   تو  حاضر  حال  در  بکشد،  فریاد  خواست  می  دلش

 باشی،  تسکین  باشی،  درمان  توانی  می  درد  همه  این  میان  که  هستی  کسی

 ! کالمش در نهفته التماسی با و آهسته خواست، معصومانه . باشی شفا

 !نیست خوب  حالم -

 بود  زده  چنبره   احساساتش  روی  سخت  ای  پرده.  داشت  نگه  دست  کیاراد

  حاال  ولی.  شود  رفع  شب  آن  های  حرف  از  اش  دلخوری  گذاشت  نمی  و

  جسمی  اوضاع  این  در  مخصوصا  کند،  تالفی  بخواهد  او  که   نبود  وقتی   هم

 ! اش روحی و

  و   تو  برای  شده،  تنگ  برات  دلم .  قهره  باهام  دلت!  کیا  کن  آشتی  من   با -

  رو   تو  وقتی  ام،  غصه  از  پر  من !  هات  نفس  برای  صدات،  برای   هات،  چشم

 نذاشتی...  بد  خبرهای  دردها،  ها،  غصه  شه؛  می  تر  سنگین  چی  همه  ندارم

 به آیناز، جون به. نکردی باورم چون شاید نذاشتی بخورم، قسم شب اون

 داری  قبول  که  کی  هر  جون  به   اصال  خودم،  جون  به   بابام،  جون  به  تو،  جون

 فقط.  زدم  و  حرف   اون  عقلی  بی  روی  از  شب  اون  من...  پرستیش  می  و

 ! دادگاه بیا بگی و بشی ترغیب اینکه برای فقط .کنم عصبیت اینکه برای



 .افتاد گریه به

 نداشتن  رو  تو!  کیا  کن  آشتی  باهام  نکنم،  عصبیت  دیگه  دم  می  قول  -

 !سخته

  از   بود  دلخور   شدیدا   فقط  بود،  نکرده  باور  را  هایش  حرف  هم  شب  همان

 . بکوبد را   او کرد می سعی  اینگونه کوچکی  اتفاق هر با اینکه

 کردی؟  آشتی -

  به   او، خاطر  به  خودش،  خاطر  به.  گذشت  می  هم  را  اینبار. بود  کرده  آشتی

 ! هردویشان خاطر

 ! من جان بخواب -

*** 

  اتمام   روز  امروز.  بست  را   آن  و  گذاشت  جعبه  درون  هم  را   قاب  آخرین

 نقش  سرنوشتش  شدن  خراب  در  که  افرادی  مجازات  و  اعدام  روز  بود،

 . داشتند

  گیر  را   خودش  اگر  که  دریافت  و  بود  کرده   عقل  را   اینبار  چون  بود  نرفته

 . نیست خودش مال را  روزی چند یک باز کند صحنه آن



 کشید،   استرس  که  ماهی  دو .  بود   گذشته  دلگیر  و  بد   روزهای  آن  از  ماهی  دو

  کیاراد اصرار به پدرش که ماهی دو. نداشت  روز و شب کشید، بدی حال

 می  مریز  دار  کج  را   روزهایش  این  و  بود  رفته  روانشناس  پیش  خواهرش  و

 تصویری   تماس  با  غروب  به  غروب  و  بود  برگشته  سوئد  به  پریا  گذراند،

 این   ی  همه  گذشت،  و   دارد؛  برگشتن  هوای   اندازه  چه  تا  که   داد  می  نشان

 ! غبارآلود و تیره ماه دو

  از   گذشته،  از  بود   پر  آن   محتویات  که  ای  جعبه  سر  باالی  بود  ایستاده  حاال

.  ماند  یادش   در  خواهرش  نام  با  و  شد  سرنوشتش  وارد  بیتا نام  با  که  دالرامی

 زندگی   جدید  ی  برهه  در  پا  مشاورش  قول  به   که  بود  کرده  مهرش  به  سر

 با   بردنش  زحمت.  گذاشت  تراس  درون  و  کرد  بلند  را   جعبه.  بگذارد 

 . بود آورده دوام خوب هم را  همینجا تا دلش !کیاراد

 شدت به. بود او به همیشه از تر توجه بی روزها این که کیارادی کیاراد، و

 می  خانه  از  هم  سحر  ی  کله  و  آمد  می  خانه  به  وقت  دیر  بود،  کارش  درگیر

 دلش   چقدر   او  و  شد  می  خالصه  خداحافظ  و  سالم  یک  در  حرفشان.  رفت

 . خواست می معمولی زندگی یک



 های  دندون  آن  با  آیناز  که  شان  نفره  سه   عکس  به.  نشست  تخت  روی

 . کرد نگاه زد، می لبخند عمیقا و بود ایستاده ها آن بین اش خرگوشی

 قدر  آن .  کرد  خوش  جا  هایش  لب  روی  به  لبخند  ی  شکوفه  غیرارادی،

  باید .  بود  شده  همانطور  هم  هایش  دندان  که  داشت  دوست  خرگوش

 ! خرگوشی  دخترک کرد می صدایش

 چون   بود  آرام  بود،  آرام  امروز.  ماند  خیره  سقف  به  و  کشید  دراز  طاق  چهار

 که  ای  کینه  عدنان  همان.  شد   می  اعدام  شان  زندگی  های  بدبیاری  مسبب

 بود؛   کرده   حذف  روزگار  ی  گردانه  از  اعتیاد  و  قمار  سر  بر  را   نفر  هزاران

 حس  . شود  حذف  گردانه  از  که  بود  او   نوبت  بود،  خودش  نوبت  امروز

 ... آزاد رها، بود، خنثی نبود؛ هم اندوهگین نداشت،  شادی

 . پرید جا از کیاراد غیرمنتظره صدای با که بود افکارش ور غوطه

 ... روز وقت این

 می   مهد   نباید  مگر  او.  خندید  می  ریز  ریز  و  بود  پدرش  آغوش  در  آیناز

.  داشت  هم  شیطنتی  ته  مهربانی،  بر  عالوه  هایش  چشم  که  کیارادی  و  بود؟

  هم  زدن   لبخند  وقت  اخیر  وقت  چند  که  اویی  .بود  تر  عجیب  او  وجود



  پشتش   به   نرم  ی  ضربه  دو  و  گذاشت   زمین  روی  را   آیناز  کیاراد  . نداشت

 . زد

 ! بابا دختر کنی می چیکار ببینم برو -

  او،  و  گرفت مقابلش را  بلیط  های برگه. دوید  مادرش طرف  به دو  به آیناز

 .برگشت کیاراد سوی به هایش مردمک . کرد نگاه تنها العمل عکس بی

 ... امروز که خصوص به! نفره سه سفر یک بریم خواییم  می -

  ایستاد مقابلش درست  برداشت، قدم طرفش به لب روی لبخندی با

   . شد تموم باالخره -

 هست  سرش   در  که  فکری  دانست  نمی.  شد   بسته  و  باز  دهانش  ناباور  دلربا

 ! نه   یا است درست

 اگه   مدتم  این  تو.  بودم  اونجا   امروز  من.  فکرته   توی  که  شده  همونی!  آره -

 پیگیر   چون  باشم،  کنارت  در  باید  که  اونجوری  نتونستم  و  بود  شلوغ  سرم

 امروز   هم  اصلی  های  مهره  اومد،  محکومیتشون  !پدرت  هم  من،  هم.  بودم

 ... چشمامون جلوی .شدن اعدام



 که  دارد  الزم  دانست  می .  زد  زل  اش  گرفته  نم  های   خاکستری  نی  نی  در

 احتیاج  ناچیز  چند  هر  التیام  یک  به  اش  خسته  روح.  بشنود  را   حرف  این

  سر   بر  تیز  خنجر  این  که  زخمی   درمان  برای  شود  ریسمان  که   التیامی.  داشت

 . آورد  اش خانواده و او

  چه   که  دیدم  شد،  آویزون  پاهاش  و  رفت  دار  باالی  سرش  عدنان  وقتی -

 یک  خواست.  بهتره  اونم  حال  .شد  برداشته  پدرت  های  شونه  روی  از   باری

 ... اما ما! شمال رفت و جاده دل به زد همین برای باشه تنها رو مدتی

 . بریم. پوشیدم و خوشگالم لباس من -

  داشت  دست  به   را   اش صورتی  کیف  که  آینازی  دیدن  با  گرفت  اش  خنده

 آنطرف   و  اینطرف  بس  از  که  برگشته   بخت   ی  لورده  و  له   خرگوش  آن  با

 . بود داده دست از   را   اش اولیه حالت آن بودش کشیده زمین روی

 : گفت داد، می تاب را  خودش اتاق،  در دم که اویی به و نشست پا روی

 . بریم کجا خواییم  می بگیم دلربات مامان به تا  بابایی بغل بپر -



  چه   حقیقتا   و.  گرفت  جا  آغوشش  در  و  کرد  رها  را   خرگوش  گوش  آیناز

  حلقه  پدرش  گردن  دور  دست  ! او  برای  کیاراد  آغوش  از  تر  امن  مکانی

 . کرد

.  بودیم   رفته  آیدین  با  قبال  که  همونجایی  مامانی،  کیش  بریم  خواییم  می -

 ... رفتیم ما سفر بودی  تو که ها اونموقع

 : داد ادامه  ناپذیری وصف شوق چنان با

 . ریم می تو با اینبار -

 . داشت دل به ها حسرت مادرش نبود از  بچه این چقدر و

 . زد اشاره  ساعت به کیاراد

 ! دلبرک دیرمونه که شو آماده -

 ...حاال و بود اش گذشته آشنای که غریبی نام! دلبرک؟

.  خواند   نمی  نام   این  به   را   او  کیاراد  بود  وقت  خیلی.  بود  نام  این  دلتنگ  چقدر

  می  گوشت.  چسبید  می   کوچک  و  ریز  های  خوشبختی  این  گاهی  چقدر

 ! کیاراد  های حرف لذت  دلش تن به شد



  آب   شرشر  آوای  با  صدایش،  که  هایی  موج  به  و  کشید  کنار  اندکی  را   پرده

 . سپرد  گوش بود شده درهم  بود آن در کیاراد که حمامی

 ساحل  کنار  های  دکه  و  ها  هتل  نور  از  که  چلچراغی  اما  بود،  شده   شب

 جان  و  کشید  نفسی.  بود  بهترش  دید  برای  ای  دهنده  یاری  بود  شده  ایجاد

  خورد   می   اش  بینی  به  باز   نیمه  ی  پنجره   از  که  خنکی  هوای  به  را   هایش  ریه

 . داد صفا

  در   او  بفهمد  که  کیاراد  از  بهتر  کسی   چه  و  داشت  نیاز  مسافرت  این  به  جدا 

 . خواهد می چیزی چه اصال  خواهد، می را  کجا خواهد، می چه لحظه

 به  لذتی  پر   لبخند  نشست،  تنش  به  که  ریزی  لرز  که  کشید  ای  دوباره  نفس

 . نشاند لبش

 بود   فروخته  دلنشین  هوای  این  به  را   تهران  ی  گرفته   دود  هوای  که  حاال

.  نگذاشت  بیرون  ساز  حادثه   شهر  آن  از  پا   را   سال  چندین  آمد  می  یادش

.  آورد  می  خودش  یاد  به  را  او  کیاراد،  و  کرد  می  فراموش  را  خودش  چقدر

 مردش   از  که  شد  احمق  قدر  آن  وقتی  یک  چرا   او  دفعه،  هزارمین  برای  و

 کرد؟ نمی پیدا  را  سوال این پاسخ هیچوقت چرا  گذشت؟



 لب  مهمان  قاصدکی  خورد  مشامش  به  که  شامپویی  بوی  و  حمام  در  صدای

 . کند حس را   حضورش خواست می دلش. برنگشت. کرد هایش

 است؟ مرد این  عاشق که بود  گفته قبال او و

 ! که؟ نخوابیدی -

  را  قلبش  کند،  نوازش   را  زده  شبنم  های  گل  که  نسیمی  همانند   دلربا   نوای

 . داد نوازش

 ! کیا. بیای تو بودم منتظر -

 ! کیا؟ جان -

. نکردی  ولم  که  ممنون.  هستی  همیشه   ممنونم   بودی،  همیشه  که  ممنونم -

 دائمی   دلیه،  تشکر  یک  تشکر،  این.  دادی  برگشت  فرصت  بهم  که  ممنون

 بگم  بهت   رفت  یادم  من  و  کردی  که  کارایی  ی  همه  بابت  نشدنی؛  تموم  و

 که  دلربایی  به.  خودم  به   برگردم  من   شدی  باعث  که  بودی  کسی  تنها  تو

 . هستم االن

 دو   بهش  تونستم  می  که   بودی  زنی  تنها  تو  که  بگم  بهت  رفت  یادم  منم -

 . بدم فرصت بار



 می  ولی   بود،   نزده  حرفی  همچین  هیچوقت.  شد  ساحل  ی  خیره  دوباره

 . کند می اذیتش و چرخد می کیاراد سر در گاهی سوال، این دانست

  وقتی  حتی  شدیم،  جدا   وقتی   حتی  بودی،  قلبم  مرد   آخرین  و  اولین  تو -

  تو   که  ذاشت  نمی  قلبی  تعهد  یک  حس،  یک  چیزی،  یک.  داشتم  پیشنهاد

  بودم،   تو  دنبال  جا  همه  من.  باشم  خودم  عکس  دنبال   ای  دیگه  مرد  نگاه

 بتونم   دیگه  یکی  های  چشم  تو  که  هات  چشم  دنبال  شباهت،  یک  دنبال

  با   هیچوقت،  که  بودی  حسی  بکرترین  تو.  نشد  پیدا   ولی.  کنم  پیداش

 . نشد تکرار هیچکس

  استخوان   تا  ها  شب  بعضی  که  بود  سوالی  این  شاید.  کرد  سکوت  کیاراد

 که   آبی  همانند  حاال  و.  داشت  برنمی  سرش  از   دست  سابید  نمی  را   مغزش

 سوال   آن   از  کرد  پاک  کرد،  پاک  را   سرش  بشوید،  را   گرفته  گل  جسم  یک

 ! آور دلهره منحوس

  می   اون  با  حق  شم  همه  تو  آره،  گفتم  من   و  نه  گفت  مامانم  عمر  ی  همه -

 نه   گفت  اون  باز  اومدی،  تو.  نبود  درست  انتخابام  چون  باختم،  می  من.  شد

 برنده .  کرد  برنده  و  من  که  بودی  انتخابی اون  تو...  تو  ولی  آره،  گفتم  من  و



 شدی   اونی   تو.  نبودم  میدونش  پیروز  هیچوقت  که  باختی  و  برد  بازی  تو  کرد

  می  نگاه   فقط  نکردن،  باور  دوستام  از  کدوم  هیچ  کردم  ولت  وقتی   که

  همیشه   من.  سوزوند  می  و  قلبم  مغز  تا  دلتنگی  که  بود  ها  وقت  همون.  کردن

 . ندارم دوست دیگه  کردم می فکر وقتی حتی همیشه، کیا، بودم عاشقت

 .کرد زمزمه. بود  بدهکار او  به که بود وقت خیلی را  اعتراف یک این دنیا

 . بود من های شب از خیلی تصویر خاکستریت، های تیله -

 خدا   مدیون فقط و فقط را،  دوباره آرامش و عشق این و

 . بود

 است؟   بیخود  سرنوشت  نیست؟  تقدیر  چرخد؟  نمی  دنیا  گفت  می  کسی  چه

 شده؟ کمرنگ خدا  حضور رنگ دیگر گفت می کسی چه

 چه...  اولش  همان  از  بود،   خدا   بود؟  که  با  خالی  تو  ادعای  این  گفتن   جرات

  شب   آن  از   چه  و  رفت  می  آسمان  به  هایشان  قهقهه  که  هایی  شب  آن  از

 . آورد می ستوه به را  فلک گوش شان دوری ی گریه که هایی

 صبر  که  گفت  می  مردم  به  و  ایستاد  می  محکم  که  یکی  بود،  باید   یکی  فقط

 همان  سرتان،  پشت  در  جایی  زند،  می  پرسه  نزدیکی  همین  در  او  کنید،



 لبخند  که   جایی  همان  کند،  بلندتان  تنه  یک  خوردید  زمین  اگر  که  جایی

  هستم؛   اینجا  من بده، من به  را  دستت بگوید و  بایستد باالتر  پله یک و  بزند

 نگاهت  و  شد  تباه  آرزوهایت  اگر  نداری،  دنیایی  دیگر  اگر  رفتند،  همه  اگر

 من با اش بقیه. بده من به و کن بلند را   دستت. هستم من  نشست، خاک به

! 

 ... هستم من

 . هست همیشه خدا  و

 " پایان "

 حمزه  نسترن:نویسنده #


