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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 انداخت.  رونیرا از پنجره ب گارشیس

 بود. دهیچیدختر در اتاق پ آرام ی هیگر یصدا

 یرو دیمانند مروا شیاش زل زد اشک ها یدردانه عشقش را نداشت، به صورت مهتاب یها هیطاقت گر  دلش

 داد. ینشان م یتوجه دیصورتش روان بود؛ نبا

 بماند. یدر دل دختر باق یدیخواست ام ینم

 

 پا تند کرد. یبهداشت سیبه سمت سرو میرفت و مستق رونیاتاق ب از

اما  د،یآب تنش لرز یآب گرفت از سرما ریآب سرد را باز کرد و سرش را ز ریدرنگ ش یداغ کرده بود، ب سرش

 آرامش بخش بود...

 

 آب را ببندد. ریباز شدن در اتاق باعث شد ش یصدا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 نگاه کرد. نهیملتهبش را در آ صورت

 مقاومت کرده بود سرخ سرخ بود. ختنیاشک نر یآن قدر که برا چشمانش

 بود تا ادامه دهد. یمحکم م دیخواست ضعف نشان دهد با ینم

 

 کرد. ینم هیگر گری، درا آرام باز کرد و به چشمان رنگ شب دخترک نگاه کرد در

 .دیاعصابش کش یرو یمته ا شتریلرزانش ب یمظلومانه و صدا لحن

 وقت.... چیه یوقت دوستم نداشت چیتو ه نیرادو ینامرد یلیخ-

 

 هم فشار داد تا کنترلش را از دست ندهد. یرا محکم رو چشمانش

 .تیبا احساساتت رو داشتم برو آنا... برو بچسب به زندگ ینامرد پستم؛ فقط قصد باز کیآره حق با توعه، من -

تر بگو، چون مردمک چشمات اون قدر تو  یا هیحرف کمی یدروغ بگ یخوا یم یبه بعد وقت نیکنم از ا یهش مخوا-

 شد،. یمن بود متوجه م یبچه پنج ساله ام به جا کی یحت د،یحدقه چرخ

 کنم.... کاریچ دیدونم با یو حاال بدون تو نم یبود میزندگ یرو بدون که همه  نیرم اما ا یم من

 .ارنیخبر مرگم رو واست م یرو مطمئن باش به زود نیا فقط

 بلند کرد. یرا کم شیاز کوره در رفت و صدا نیرادو

 .یکن یتکرارش م یحساسم و ه یچ یرو یدون یم ار،یهزار دفعه بهت گفتم اسم مرگ خودت رو ن-

 .ندتیو آ یفقط به خاطر خودته، به خاطر زندگ یبر دیگم با یدارم م اگه

 

 و سرش را تاسف بار تکان داد. دیکش یاشکش را دست سیچشمان خ یآنال
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توان  یکه حت ییخودته، تو اون قدر ترسو یبخاطر ترس مسخره  ست،یکنم، به خاطر من ن یبس کن خواهش م-

 .یندار دنیجنگ

 سرش نشست. یباال وارید یرو نیرادو مشت

 تو، با آبروت؟ یبا زندگ ،یباک دنیجنگ-

 نم؟تمام شهرت ک ییتموم شده آبروت رو ببرم انگشت نما زیحاال که همه چ امیب یعنی ؟یچ یعنی دنینظر تو جنگ از

 .ستیبهت بگم از من ساخته ن دیبا ییخوا یرو م نیتو ا اگه

 .ستمیدختر احمق ن کیآبرو کردن  یبگرد، من آدم ب گهیآدم د کیبرو دنبال  

 شدم. یوقت عاشق توعه سنگ دل نم چیواال ه یگ یمن احمقم آره تو راست م-

به عشق  دنیساله پدرت رو ببرم، فقط به خاطر رس نیچند یآبرو ییخوا یچرا؟ چون از من م یدون یم یآره احمق-

 خودم.

 باهات ندارم خداحافظ. یحرف چیه گهیمن د-

 

 دد.گر یوقت برنم چیه گریرفته و د یبلند و محکم بهم خوردن در، باورش شد که آنال یصدا با

 دارد. یکرد چه حال یکس جز خودش درک نم چیدلش آشوب و غوغا بود، ه در

 را نداشت. دنشیکش یحوصله  یدر آورد اما حت یگرید گاریس

 سبک تر شود. شیبرا یهوا کم دیزد، شا رونیخانه ب از

 انداخته بود و قصد خفه کردنش را داشت. شیداخل خانه دست به گلو یهوا

 

 بود. امدهینفسش کم کرد اما هنوز هم حالش سر جا ن یاز تنگ رونیخنک ب یهوا
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 چراغ قرمز نگه داشت. نیهدف از کوچه خارج شد، پشت اول یرا روشن کرد و ب نیماش

 و شکسته ترکش کرده بود. دهیرنج یبا دل شیپ یقیگشت که دقا یم یناخودآگاه به دنبال دخترک چشمانش

 نینکرده و ا یاشتباه چیزد که ه یم بیدرونش نه یفتارش، اما حسدل خودش را لعنت فرستاد به خاطر ر در

 .شانیهردو یبود برا میتصم نیرفتارش بهتر

 .دیچیرا از جا کند و به سمت چپ چهار راه پ نیپشت سر، ماش یها نیممتد ماش یسبز شدن چراغ و بوق ها با

 از اشکش مشخص بود. سیخ یفاصله هم مژها نیبود، از هم ستادهیا یدیافتاد که کنار سمند سف یبه آنال چشمش

بود دور و دور  ستادهیکه دخترک ا یابانینگاه سرکشش را به دخترک انداخت و با تمام سرعت خودش را از خ نیآخر

 تر کرد.

 

 بود. دهیچیپ نیکوچک ماش یدر فضا لشیموبا یصدا

 . دیچیپ نیکوچک ماش یدر فضا  رشیگ غامیپ یپاسخ که ماند صدا یب 

  ن؟یرادو ییاکج-

 در ضمن... یجلسه دار یانیامروز با کاو یداره، فراموش که نکرد یسراغ تو از من گرفت کار مهم پدرت

 

 حرفش تمام شود تلفن را برداشت. نگذاشت

 .دمیرس یدستورات رو نگه دار وقت هیآم، بق یتو راهم شهرام دارم م-

 م؟یدستور بد میباش یما ک ،ییارباب شما ،ییشما ئسیدستور کدومه؟ ر-

 حوصله جواب شهرام را داد. یرا عوض کرد و ب نیماش یدنده  یعصب نیرادو

 قطع کنم. یندار ینکن شهرام اعصابم خرابه اگه کار یمزه پرون-
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 و... چیاعصاب تو ه یب یندارم آقا ینه کار-

 شهرام را خفه کرد. یصدا لیزدن دکمه قرمز موبا با

 

 سر و لباس به شرکت آمده بود؟! نیبا ا دید نهیسر و وضعش را در آ اتاقک آسانسور شرکت بود که درون

 

 زد. یآن وقت تا خود صبح به جانش غر م ندیبود پدرش او را بب یفقط کاف 

 

 داغون... یو چهره  ختهیبهم ر یبا موها ،یشرت جذب مشک یت

 .ستادیکرد و ا نهیمسخره پشتش را به آ یوسواس ها نیا الیخ یب

 

 ر آسانسور شهرام مقابلش قرار گرفت.باز شدن د با

 نزاکت؟  یب یچرا تلفن رو قطع کرد-

 ...چیکنم به پر و پام نپ یحوصله ندارم خواهش م-

 گرد شد. نیرادو ی ختهیبهم ر ی افهیق دنیشهرام با د چشمان

 خجالت نکش! یدیپوش یراه راه م یشلوار ریز ییهوی ه؟یچه وضع نیا-

 حرفتون شده؟ یشده با آنل یچ ،یا ختهیقدر بهم ر نیچرا ا 

 .دیاش را محکم کش ختهیبهم ر یموها یعصب ینام آنل دنیبا شن نیرادو

 شهیهم یتموم شد برا زیهمه چ-

 نبود. یا گهید یچاره  یدونم سخته ول یم ،یرو گرفت میتصم نیبهتر یباالخره تمومش کرد-
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 گرفت: نیزمان با تمام شدن جمله اش  کتش را در آورد و به سمت رادو هم

 کنم جالب باشه. یشرت فکر نم یبا ت ئسیر کیاما  ست،ین بیعج یلیمردونه خ راهنیبا پ یکارمند معمول کی-

 .ننیبب یختیر نیاگه تو رو ا انیم یشلوار ریفردا پرسنل با ز از

 

اش  ختهیاعصاب بهم ر یرو یتمرکز دیتا شا دیکش قیعم ینفس د،یحرف و بحث کت شهرام را پوش یب نیرادو

 داشته باشد.

 ه؟یامروز چ یقرارها نمیخب بگو بب-

 دونن نه بنده! یتون م یشما رو منش یشرمنده اما قرارها ئسیر-

 

 داد و ادامه داد: لشیتحو یلبخند کجک نیچپ چپ نگاه کردن رادو با

 ست داخل اتاق منتظر ان. قهیکه االن ده دق دیقرار مالقات داشت یانیبه عرضتون رسوندم با جناب کاو یتلفن-

 

 دیاش کوب یشانیپ یمحکم رو نیرادو

ساعته منو به حرف  کیو  یستادیجا ا نیدنبال بهانه ست، اون وقت تو ا یجور نیبد عنق هم کهیاون مرت یوا-

 ؟یگرفت

 شم. یم ونهیت دواقعا که شهرام آخر از دست 

 

 تر از شهرام خودش را به اتاقش رساند. جلو
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 بلند شد. یصندل یدر هم از رو یبا اخم ها یانیکاو

 وقت بد قول نبودند! چیشدم از اومدنتون ، محتشم بزرگ ه یم دیداشتم نا ام گهیمحتشم د یچه عجب آقا- 

 .ارنیبگم براتون قهوه ب دینیبنش دییبله حق با شماست من شرمنده ام بفرما-

 

ک چ دشانینشسته بود و سر قرار داد جد یانیداغون و کالفه مقابل کاو ینداشت با اعصاب شیحرف ها یرو یتمرکز

 زد. یو چانه م

 گوشش زنگ زد یپدرش تو یصدا

 (میرو بکشپول پرست  یانیکاو نیواردات دارو منت ا یبرا میینخوا یخودت برو اون ور ه ای)هزار بار بهت گفتم ب

 خوام. یهارو م نیاما من فقط هم مه؟یتحر میخواسته بود ستیکه تو ل ییداروها دییفرما یم یانیکاو یخب آقا-

 شرکت ما نداره. یبرا یسود چیه دید یم شنهادیکه شما پ یداروها 

 جناب محتشم . ستیاز دستم ساخته ن یکار-

 و آروم پچ زد: دیکش نیرادو زیرا به سمت م خودش

 که... دیدونم آقا زاده با قاچاق دارو موافق باشن؟ اگه هست یم دیبع-

 از کوره در رفت. یانیجواب کاو دنیبا شن نیرادو

بر خورد  یا گهیطور د دیانگار با یکنم ول یسن وسال شما رو م تیرعا یمن ه د،یمحترم خجالت بکش یبسه آقا-

 کنم.

 ون که نکردم.بود اجبارت شنهادیپ کیفقط  دیچرا از کوره در رفت-

 ساله و اعتبار پدرم؟ نیچند ینابود کردن آبرو ای شنهادیپ کی-
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 گفت. یکنترل شده ا بایتقر یرا به سمت در گرفت و با صدا دستش

 تونم با شما به توافق برسم. یگم پدر باهاتون قرار بذارن من نم یم ،یانیکاو یلطفا آقا رونیب دیبفرما-

 

 نکرد. یانیآخر کاو یبه جمله  یقرار داد و توجه یا شهیش زیم یرا رو سرش

 

 شود. یحد وابسته به دختر نیتا ا یکرد روز یرا هم نم فکرش

 

 مقابل چشمانش بود. یضبط شده ا لمیتمام خاطرات مانند ف 

 

 )گذشته(

 

 نیر هفته انا نوشته ه یبه سمت پنجره فوالد رفت، طبق قرار میهر هفته سه شنبه وارد صحن آقا شد و مستق مثل˝

 بود. یحرم م دیموقع با

 کرد. یم ریرا به قلبش سراز بیعج یحرم، پرواز کبوتران اطراف آن آرامش ییگل دسته و گنبد طال دنید

 

 لباسش یآب سرد رو یوانیعقب عقب از پنجره فاصله گرفت و درحال سالم دادن بود که نا خود آگاه ل ارتیاز ز بعد

 .دیبلند کش ینیو ه دیهوا چرخ یشد، ب یخال

 بود به خودش آمد: یوقفه در حال عذر خواه یب و تند تند زده، خجالت که مقابلش  دخترک دنید با

 حواستون.... دیکرد سمیخانوم محترم خ-
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 نگذاشت حرفش تمام شود. یحت دخترک

 عقب عقب ییهوینبود  یعمد دی. باور کندیتو گوشمم حق دار دیبزن یحت دیحق دار دیبگ یشرمنده م بخدا هرچ-

 بگم. یدونم چ یلباستون، واقعا شرمنده م نم یرو ختیمنم تا اومدم حواسمو جمع کنم اب ر دیاومد

 انداخت. یرا نگاه راهنشیزد و پ یلبخند جذاب نیرادو

 ونرتیخدا خ دیشه جمعش کرد، هوام گرمه خنکم کرد یرو نم ختهیکه ر یگن آب یکه افتاده ،م هیاتفاق ستیمهم ن-

 بده.

 بود. ستادهیدرهم پشت سرش ا یبا اخم ها یشانه اش به خودش آمد خادم یرو ینشستن دست با

 د؟یدار یخانوم نسبت نیمحترم شما با ا یآقا-

 آب نوش جان کردم. وانیل کی سهیخ راهنمیکه پ دینیب یفقط م میندار ینه نسبت-

 برداشت کرد. یرا شوخ نیرادو یاما جمله  مرد

 ؟یکن یمنو مسخره م-

 شه. یانتظامات برسن اون وقت نسبت تون مشخص م یتا بچه ها دیجا بمون نیهم

 

 لب گفت. ریز یال اله اال اهلل  نیرادو

 شناسم. یخانوم رو نم نیگم من اصال ا یمحترم دارم م یآقا-

 وسط حرم؟ یها وقرارهاس؛ اب باز یجور شوخ نیا یزنن، آخه برادر من حرم آقا جا یحرفا م نیهمه اولش از ا-

 ادامه داد. یدر هوا تکان داد و عصب یدست نیرادو

 وانیل یتالف یبرا شونمیخانوم شدم، ا نیمن مزاحم ا دیراستش رو بخوا د؟اصالیگ یم یگم شما چ یم یمن چ-

 لباسم. یکرد رو یآبشون رو خال

 تونن برن. یخانوم م نیا م،یبر یحاال فقط خودتو م یتر کرد نیکار خودتو سنگ-
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 سکوت، فقط شاهد بردنش شد. یبه معنا نیرادو یاما با اشاره  دیبگو یزیدهانش را باز کرد تا چ دهیترس ترکدخ

 

 غازش بود. کیصد من  یحرفا دنینشسته بود و منتظر شن یمقابل مامور انتظام الیخ یب نیرادو

 مقابلش زد. یفلز زیم یدستش را رو دهیدر هم کش یمقابلش با اخم ها مرد

 ؟یدیحرم امام رضا، خجالت نکش یاونم کجا تو ،یچرا مزاحم دختر مردم شد نمیخب بگو بب-

 .دیکرد یو شرم را ق دیرا خورد ایجوونا ح شما

 سر و ته مامور کالفه بود. یب یو موعضه ها یسخنران نوازیرادو

 د؟یباور کن دییخوا یبا من برخور کردن، چرا نم یخانوم اتفاق نیرو گفتم، ا قتیمحترم اول حق یآقا-

 ضمانت کنه ببرت. ادیزنگ بزن پدرت ب-

 حرم. ادین یجوون چیه گهید دیکن یکار کید؟یکن یمتهم م یجور نیبابا همه رو هم یکردم؟ ا کاریمگه چ-

 

 تلفن را به سمتش چرخاند.  نیرادو یتوجه به حرف ها یب مرد

 زنگ بزن بحث نکن-

 سالمه.۲۸ ادیگ بزنم بزرگ ترم بکه زن ستمیبچه هم ن ست،ین رانیپدرم ا-

 .یش یدرست م یشب بمون کیبازداشتگاه   یپس بر-

 

 .دیاز تعجب باال پر نیرادو یابرو ها جفت

 لباسم؟ یآبش چپه شد رو وانیخانوم و ل کیخوردم به  یکه اتفاق نیا ؟یواقعا به چه جرم-
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 .دیکه حکم اعدامم صادر کن دییخوا یمتهم، م شدم

 درازه مواظب حرف زدنت باش. یلیزبونت خ-

رو جو فضا گرفتت ب ،یسنت از منم کمتره تازه استخدام یباهاتون بحث کنم، مشخصه حت یخودیب خوامینم نیبب-

 ˝حرفمو باور کرد. دیشا ادیب ئستیبگو ر

 

 خارج شد. الیاز فکر وخ زشیم یرو یا شهیش وانیقرار گرفتن ل با

 

 تکرار کنم شهرام؟ دیتو اتاق، چندبار با یدیباز تو در نزده پر-

 رون؟یزد ب یداشت از گوش هاش دود م یانیکاو نیبه ا یگفت یچ ئسینکن ر یقاط-

 .دیکوب زیم یافتاد، دستش را مشت کرد و رو یانیکاو نشهادیپ ادیتازه  نیرادو

 بند خشک شه. یمنم شستمش گذاشتمش رو ده،یقاچاق م شنهادیمردک به من پ-

 حرف نداره، تیریدست به حال گ ادیخوشم م ولیا-

 خونه مامانتون ناهار منتظره. یفرموندن ظهر بر تونیپدر گرام یراست

 رسون بابا؟ غامیپ یتو شد-

 ؟یکنه قاصد شد ینم تیحقوق شرکت کفا ده؟یجد شغل

 .دیکش یتکان داد و آه سوز ناک یشیسرش را مظلومانه و نما شهرام

 .ارمیتا بچه رو در ب شیبتونم پول ش دیداره مهندس، باخرج  یزندگ گهید میچه کن-

 رم خونه... یم ستیمن حالم خوب ن زیکمتر نمک بر-

 ره؟یجرات داره جلوتون رو بگ یک دییبفرما-
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 ؟یبردار یدست از لودگ یخوا یم یشهرام تو ک-

 وقت چیه-

 

 کت شهرام را به سمتش گرفت. نیرادو

 یم ونهیگرفته دارم د یسردرد لعنت نیباز ا ستیکه من رفتم، بخدا اصال حالم خوب ن ریقربون صداقتت، کت رو بگ-

 شم.

 

 گرفت. نیدر آورد و به سمت رادو فشیدارو را از ک ی نسخه

 د؟یکن داشیپ دیتون یم ،یکردم به جز سوم دایهمه اش رو پ-

 

بود، مطمئن  یشدن  نیرادو یبود اما برا یابیکم  یلیخ یدارو انداخت، حق داشت دارو یبه نسخه  ینگاه نیرادو

 کند. یم دایبود تا شب پ

 

و  دیدم خودتون زنگ بزن یدم تا فردا حتما دارو رو به دستتون برسونم، فقط شماره تماسم رو بهتون م یمن قول م-

 .دیریخبر بگ

 

با شهرام تماس گرفت؛ فقط خدا  نیماش ستمیس قیحق داشت باور نکند، از طر د،یدختر د یرا در چشم ها دیترد

 شد. یپخش م کریاسپ یرو شیآدم حرف بزند، چون صدا نیکرد شهرام ع یخدا م

 قبول ارتیز ئسیسالم ر-

 ؟یتون یم یکن داشیخوام تا شب پ ی... میسالم شهرام دارو-
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 ؟یریقراره بم یخودت سرطان گرفت یبسالمت ؟یخوا یم یحاال واسه ک ینبود دستور بد نیتر از ا ابیکم -

 کن. دایاگه انبار خودمون نداشت حتما واسم پ گه،ینکن تا شب زنگ بزن چند تا شرکت د یشهرام مزه پرون-

 کنم با اجازه. یم داشیچشم سه سوته پ-

 رخ دخترک انداخت. میکه قطع شد نگاهش را به ن تماسش

دارو پدرم مشغول به کارم، بهتون قول  سرکارتون گذاشتم من شرکت پخش دیکه فکر نکن نانیاطم یهم برا نیا -

 کنم. داشیدم پ یم

 کجاست؟ رتونیمس دیبگ حاال

 ˝شم. یم ادهیپ جیبس دانیم نیممنون من هم-

 

 فرو رفت. یقیکه به خواب عم دینکش یچشمانش غلبه کرد و طول یخواب رو ینیسنگ

 

 

 (ی)آنل

هم  نشیسوار ماش یسپهر نکرد و حت دادیه داد و بب یتوجه چیحال خراب و اعصاب داغونش وارد خانه شد، اصال ه با

 نشد.

 داد. دنیاجازه بار شیاتاقش را بست و دوباره به اشک ها در

 .شود یوارد اتاقش م گرید ی قهیحالش را بد کرد، مطمئن بود تا چند دق شتریسپهر ب یو احوال پرس فنیآ یصدا

 

 گرفت. شیحوصله راه اتاقش را در پ یب دیخانه که رس به
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 کوب شد: خیمادرش در جا م یپله قرار نگرفته بود که با صدا نیاول یرو شیپا 

 کتت کو؟ یدعوا کرد نیرادو هیچه سر و وضع نیا- 

 :دیکالفه به سمت مادرش چرخ نیرادو

شرکت؛ االن هم اصال  یکه دعوا کرده؟جا گذاشتم تو نیا یرو دیذار یبنا رو م ست،یکت تنش ن ابونیهرکس تو خ-

 برم اتاقم استراحت کنم؟ دید یسردردم اجازه م ستین حالم خوب

 کنم. یم دارتیبرو موقع ناهار ب-

 اش شد. یدر اتاق رها که رد شد متوجه مکالمه تلفت یجلو از

م بعدش داداش یدون یه،میتولد معمول کیبگم  یتولدت مختلته چه طور یتونم دروغ بگم وقت یشه بخدا نم ینم-

 شرمنده. امیتونم ب یذاره نم یبفهمه زندم نم

 

باره با او  نیدر ا دیبرد، بعدا حتما با یقدر از اون حساب م نیکه خواهرش ا نیلبش نقش بست از ا یرو یلبخند

 زد. یحرف م

 

سر دردش را  یهم قرار داد تا کم یچشمانش را رو دیتخت دراز کش یحرکت از تن در آورد رو کیشرتش را با  یت

 آرام کند.

خواست  یدلش نم گریکه د یشد به خاطرات یبست پرت م یرا م شیچرا تا چشم ها دیفهم یهم نم خودش

 مرورشان کند.

 

که وارد شده بود دور  یاز صحن یگرفت، کل شیرا در پ نگیآمد و راه پارک رونیب یاتاق انتظامات حرم به سخت از˝

 مورد نظرش برسد. نگیتا به پارک گشتیراه را بر م یکل دیبود حاال با
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به سمت عقب برگشت، دخترک دردسر ساز باز هم مقابلش  یدختر یشود با صدا نشیکه خواست سوار ماش نیهم

 بود. ستادهیا

 .دیلبش را گز یو شرمنده گوشه  ریبه ز سر

لباستون  یرو ختیر یآبم نم وانیاگر حواسم رو جمع کرده بودم و ل د،یشد تیشرمنده ام به خدا به خاطر من اذ-

 اومد. یکالت واستون به وجود نمهمه مش نیاالن ا

 لحن جوابش را بدهد. نیکرد با آرام تر یسع نیرادو

 یریتا مس دییبفرما دیاومد نگیهمه راه تا پارک نیگرفت، حاال که ا کیبه فال ن دیبا ادیم شیپ گهیاتفاقه د-

 برسونمتون..

 با اجازه تون. دیجا هم اسباب زحمت شدم ببخش نینه ...نه ممنونم تا هم-

بخاطر اتفاق امروز  دیخوا یاگر م ،یبه صحن و در خروج دیتا برگرد دیبر دیچه قدر با دیدون یکجا خانوم؟ م-

 قصد مزاحمت ندارم. دییبرسونمتون، باور بفرما یریتا مس دیاجازه بد دیببخشمتون با

 شه؟ یزحمت نم-

 نشستن دختر باز کرد. یرا دور زد و در کنار راننده را برا نیماش

 .دییصال بفرمانه ا-

 

 دختر زنگ خورد. لیگذر حرم خارج نشده بودند که موبا ریاز ز هنوز

 لب گفت و جواب تلفنش را داد. ریز یدیببخش

 نکردم. دایپدر رو پ یبخدا شرمنده من هنوز دارو ؟یخوب یاسیالو -

 چه گفت اما دوباره دخترک گفت: یپشت خط دینفهم
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دم واست  یبهت قول م یکجا رو بگردم ول دیدونم با ینم گهیداروخونه امام رضا رو رفتم، هالل احمر رو رفتم، د-

 واست. ارمیکنم تا شب م داشیپ

 

 :دیبه سمتش چرخ یکم نیکه تمام شد رادو تلفنش

 د؟یگرد یم یخاص یمتوجه شدم دنبال دارو یکنم اتفاق یم یفضول دیبخش یم-

شه،  دوستم دست تنهاست قبول کردم  ینم دایقلم داروشون پ نیدارن و ا هیدر دوستم سرطان ربله متاسفانه پ-

 شه. ینم دایکجا پ چیاز تهران سفارش بدن ه دیگن با یکنم خواستم کمکش کنم، اما همه جا م دایواسش پ

 

 بود. ستادهیا مارستانیب اطیو نگران وسط ح درمانده

 نه؟ ای ندیچه کار کند، برود و آنلى را بب دیدانست با ینم 

 

 یخورد؛ ب یبدردش م شیها ییجور مواقع شهرام و راهنما نینشست، ا اطیح مکتین یآتش زد و رو یگاریس

 شماره اش را گرفت بعد از سه بوق جواب داد: یمعطل

 ؟ییشهرام کجا-

 ؟ییخونه تو کجا دمی،تازه رس کمیسالم عل-

 مارستانیب-

 مارستان؟یافتاده؟ کدوم ب یه اتفاقشد ی،چیاعلی-

 بهم خبر داد. دیآناه مارستان،یکرده آوردنش ب یخودکش یآنال-

 آم االن. یآخه صبرکن م هیچه کار نیا وانهید یدختره  یوا-
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ه آنلى نگه داشت یشماره  یرو یفرستاد، خسته و عصب رونیرا ب گاریداد و دود س هیتک مکتین یرا به پشت سرش

 کند. دواریرا ام یبدهد و آنل یتیاهم دیگفت نبا یدلش م کیگفت زنگ بزند  یدلش م کیبود، 

 

 خارج شو؛ الشیزن کنارش باعث شد از فکر وخ یله کرد و چشم دوخت به آسمان، صدا شیپا ریرا ز گاریس

 نشست. مکتین یآنلى رو مادر

 

 .مارستانیب یگفت اومد دیسالم پسرم آناه-

 

 داخل کتش قرار داد.فندکش را  عیسر نیرادو

 .اوردیکه زنگ زد دلم طاقت ن دیخواستم دردسر درست کنم؛ اما آناه یسالم حاج خانوم شرمنده به خدا، نم-

 کرد. میتنظ شیگلو ریچادرش را ز یآنل مادر

 زد، نگرانت کرد. یبى خودى زنگ م دیکرد، نبا یدعواش کردم کار اشتباه-

 

 دستش انداخت. یکتش را رو نیرادو

 منه به موال... یزندگ یحاج خانوم....همه  ستین خودیب-

 بگم پسرم خدا واستون بد خواست. یچ-

 خوام... ینم ینفهمه اومد یکنم آنال یکنم به دل دو تاتون آرامش برگرده، خواهش م یدعا م 

 و محکم گفت: نانیحرف نسرین خانوم را قطع کرد و با اطم نیرادو
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 کنم. دوارشیدرصد ام کیخوام  یخودمم قصد نداشتم خودم رو نشونش بدم، نم دیگ یم یفهمم چ یم-

 خوام. یوقت بد دخترم رو نم چیمادرم پسرم، ه کیمن  یکن یممنونم که درکم م-

واسه خودتم خوبه من  یجور نیاما باور کن ا یتون یفهمم نم یاز دورم حواست بهش نباشه، م گهیکنم د یم خواهش

 تنهاست با اجازه... یبرم آنل گهید

 

 اش رفته بود. یاز زندگ شهیهم یبرا نیشد رادو یهم باورش نم هنوز

 

فقط وجود نحس او را کم داشت تا روز نحسش کامل شود،  ختیبهم ر شتریسپهر از داخل سالن اعصابش را ب یصدا

 و خودش را به خواب زد. دیتخت دراز کش یرو

 باز شدن در اتاق هم تکان نخورد. با

 آنا پاشو کارت دارم. ؟ینا خوابآ-

 خوام استراحت کنم سپهر یم-

 

 نرود. رونیرا کنترل کرد که ب شیتن صدا یبه سخت سپهر

 با توام؟ یامروز کجا بود ،یبخواب ییخوا یکه م یغلط کرد-

 دستشه. ارمیاصال دلم خواست برم هنوز خونه بابامم اخت یگ یم یدوستم بودم، چ شیپ-

 .ینکن یبلبل یجور نیا گهیت رو کوتاه کنم  که دزبون نید خودم همچ-

 با دستش به سمت در اتاق اشاره کرد. آنلى

 .یرو واسه دهن به دهن گذاشتن باهام انتخاب نکرد یکشه، وقت مناسب ینم گهیسپهر اعصابم د رونیب-
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 تخت فرو رفت اما خودش را نباخت. یپرت شد، از ترس تو واریتوالت که به سمت د زیم یادکلن رو 

 حاال. نیاز اتاقم هم رونیبرو ب ؟یباز رم کرد یچته وحش-

 یسر از کارت در آوردم اون وقت م یوقت ،یاریقدر واسم ناز م نیبنده که ا یآخور کیدونم تو سرت به  یمن که م-

 شعور،یب یدختره  یفهم

 ها؟ رونیب یز خونه رفتا یبه من نگفت ؟چرایاومد یظهر از کجا م نمیبگو بب 

 کنم. یاصال من تو رو آدم حسابت نم ،یهست یمگه ک رمیخواست ازت اجازه بگ یبه تو چه کجا بودم دلم نم-

 

 تخت نشست. یو گوشه  دیکش یخفه ا غیحمله ور شدن سپهر به سمتش ج با

داد و تند تند  یآنلى فشار م یشده بود دستانش را دور گلو یدستانش را حفاظ سر و صورتش کرد اما سپهر وحش 

بود دستان  ستادهیخواهرش که وسط در بند اتاق ا غیبود، با ج یکرد، رنگ آنا رو به کبود یفحش و ناسزا بارش م

 سپهر از دور گردنش باز شد.

 

 کرد. یبه سرفه افتاده بود و خس خس م یآنل

 کرد. یخال دیاش را سر آناه یتمام دق و دل سپهر

 تو اتاق ها؟ یتو چرا بدون اجازه اومد-

 با عصبانیت و حرص جوابش را داد. آناهید

 اتاق خواهرمه -

 

 به سمت آشپزخانه تا مادرش را صدا بزند. دیهم دو بعد
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 متوجه شد از حال رفته. دیچرخ یکه به سمت آنل نیهم سپهر

 را صدا کرد. یاتاق خارج شد و مادر آنل از

 .مارستانیب مشیببر دیبا ستیل آنا خوب نحا دییمامان مامان کجا-

 

 .دیصورتش کوب یتو یآمد و دو دست رونیاز آشپزخانه ب مهیسراس مادرش

 شده، باز دعواتون شد؟ یخدا مرگم بده چ-

 .میزد یحرف م مینه باور کنید فقط داشت-

 

 .دیوسط حرفش پر دیآناه

 .دمیخودم د یکرد یمو خفه م یآبج یدروغ نگو داشت-

 انداخت. یبه مادر آنل یدرمانده نگاه سپهر

 .مارستانیب مینبوده، حاال بهتره زودتر بر یزیچ نیهمچ دهید یبچه ست اشتباه-

 ...دیکن عجله

 

بود که هنوز  ییو از حال رفتنش به خاطر خوردن دارو دیکرد، افت فشار شد یبا تعجب به دهان دکتر نگاه م سپهر

 .است ییمتوجه نشده بودن چه نوع دارو

 داشته. یقصد خودکش ماریگفت که ب یم نانیاما دکتر با اطم 

 

 رفت. مارستانیب اطیکرد تلفن مادرش را برداشت و به سمت ح یم هینشسته بود و گر یگوشه ا دیآناه
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 شماره گرفت. یرا حفظ بود بدون معطل نیرادو ی شماره

 

 (نی)رادو

 تلفنش را جواب داد . یداریخواب و ب نیب

 دییبفرما-

 دمیآناه نیالو آقا رادو-

 تخت نشست. یرو دیکال از سرش پر خواب

 افتاده؟ یشده اتفاق یچ ییتو دیآناه-

 زد و زبانش را گاز گرفت. هقى

 .مارستانیب مشیکرده آورد یخودکش یآنل-

 کرده؟ کاریچ ،یچ-

 کرد. یکشش، تو خونه داشت خفه اش م یم  سپهر ادیبه هوش ب یآنل مارستانیب ایدیتو رو خدا ب-

به من  دهیکه نفهم یکس نمیرسونم اون جا، فقط بگو بب یخب من االن خودم رو م لیخ  د؟یآناه یگ یم یدار یچ-

 ؟ یزنگ زد

 حواسم بود. دیکس نفهم چینه ه-

 

 .دیکت سرمه اش را برداشت و از پله ها دو یو عجله ا دیشرتش را پوش یهمان ت عیسر نیرادو

 :دیمادرش را شن یبود که صدا دهینرس یدستش به در ورود 
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 .رونیب یر یم یسر دردت خوب شده باز دار ن؟یکجا رادو-

 .دیافتاده مجبورم برم ناهار منتظرم نباش یاتفاق کی-

 

 لب به خودش گفت: ریرساند تازه به خودش آمد ز مارستانیسرعت خودش را به ب به

 .نمیبب یحاج هیافک ؟فقطیکارشیچ یداخل بگ یبر یخوا یاالن م یآخه مرد حساب-

 گردم. یدم بر م یآب م یسر وگوش کیاومدم  نجایکه تا ا حاال

 

 زد. یلبخند دنشیرفت، پرستار با د رشیسمت پذ به

 شده؟ یبستر نجایرادمهر ا یبه نام آنال یماریب دیببخش-

که  یخداروشکر حالش خوبه داروها یکرده ول ینامزدش بود، انگار خودکش یدستا یکه رو یبله همون دختر-

 شون؟یبا ا دیدار ینداشتن، شما چه نسبت ییدُز باال یلیخورده خ

 بدهد یچه جواب ماند

 .دینگ یبرادرشم با خانواده قهرم لطفا به کس یعنی...یچیه-

 

به  نیرادو دنیها نشسته بود با د یصندل یتنها رو دیشد، آناه کیکه پرستار اشاره کرده بود نزد یبه سمت اتاق آرام

 سمتش آمد.

 سالم -

 ؟ییکجان چرا تنها هیبق نتت،ینب یسمتم، کس یچرا اومد-

 مامان و سپهر رفتن تو اتاق -
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 حال آنا خوبه؟-

 ؟یباهاش حرف بزن یبر رون،یسپهرو بکشم ب یبهانه ا کیبه  ییخوا یگفت خوبه، م یدکترش که م-

 خوام بفهمه. یمن اومدم نم بهش نگو که یچیخواد ه ینه نم-

 لحظه بماند را نداشت. کیکه  نیعقب از بخش خارج شد تحمل ا عقب

 

 بلند شد و به سمتش رفت. دیقامت شهرام را از دور د یرفتن مادر آنل با

 خانوادش هستن ست،ین یخاص زیچ میسالم بر-

 حد ممکن باز کرد. نیدهانش را تا آخر یشینما شهرام

 شدن. الیخ یب شهیعاشق پ یاتا حاال آق یاز ک-

  دیشهرام کوب یچانه  ریز نیرادو

 شهرام حوصله ندارم. میببند پشه نره، بر-

 گفت؟ یم یبود چ شتیپ یمادر آنل دمید-

 نکنم. یآفتاب یچشم آنل یگفت برم و خودمو جلو-

 نشو. یپشت ابرا آفتاب میبر ایخب پس ب-

 

 را در آورد. گارشیو س دیکش شیموها انیم یدست کالفه

 خب؟ یبه مسخره باز ریرو بگ زیهمه چ-

 دستت خب؟ ریرو بگ یزهر مار نیتوام همش ا-

 حوصله ندارم میبر وفتیراه بخوام داغونشون کنم،  یخودمه م یها هیر-
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 نجا؟یا یپس چرا منو کشوند-

 

 را باال انداخت. شیشانه ها نیرادو

 نبودم. یدونم خودمم اون موقع اصال تو حال خوب ینم-

 

 راه افتاد. نیتاسف تکان داد و پشت سر رادو یاز رو یسر شهرام

 

 (ی)آنال

 خونه. دیخوام تنها باشم لطفا بر یمامان جان م-

 .دیبه سر دخترش کش یشالش دست یاز رو مادرش

 رم. ینم یبمونم، خودتم بکش شتیپ دیآخه من با یکن یقدر لج م نیچرا ا-

 و گفت: دیسرش کش یرو یمالفه را عصب یآنل

 تونم تحملش کنم. یبگو بره گم شه، نم زتیپس لطفا به داماد عز-

 

 که تا اآلن ساکت بود الاله اال اهلل گفت و ادامه داد: یحاج

 گه؟ یم یشوهرش چ یبرا نیبب یبه ال الش گذاشت ین یاون قدر که ن ریبگ لیبفرما خانوم تحو-

 سپهر انداخت. یرو یزد و نگاهش را چپک یپوزخند صدا دار آنلى

 !نم؟یب ینم یهه شوهر؟کدوم شوهر من که شوهر-
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 قیچنان گردمو گرفته بود که به لطفش داشتم ر ش،یچند ساعت پ نیکه هم مهیواسه زندگ یدردسر اضاف کی فقط

 .دمیکش یرحمت رو سر م

 صاف کرد. ییدستپاچه گلو سپهر

 ام،  بخوام گردنش رو فشار بدم؟ نهوایگه آخه مگه من د یداره دروغ م دیباور بفرما یحاج-

 .دیکش یداد بلند یآنل

 .یبود خفه ام کرده بود دهیهم شاهده اگه نرس دیخوبه آناه-

 

 گفت: یرو به حاج یبا همان زبان چرب و نرمش همراه با آرامش ساختگ سپهر

 ام؟ یمگه من جان د؟آخهیکن یشما حرفش رو باور م یحاج-

 

 باز کرد و نشان پدرش داد و مخاطبش سپهر بود. را به ضرب از دور گردنش شالش

 نه؟ ستیتو ن یها رد دستا یکبود نیپس ا یام بدتر یاز جان-

 گفتن نداشت، از اتاق خارج شد. یبرا یحرف گریبار د نیا سپهر

 

 (نی)رادو

 

 را به سمت شهرام پرت کرد. چییدر سمت شاگرد را باز کرد و سو یو عصب خسته

 ندارم یاصال اعصاب رانندگ نیتو بش-

 که بده؟ هیشما جون بخواه، ک ئسیچشم ر-
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 .وفتیکنم راه ب یخواهش م زیمزه نر-

 

 .دییایحالش سرجا ب یهم گذاشت تا کم یراه چشمانش را رو نیب

 شد. یبدتر نم نیاش بود از ا یروز زندگ نیتر مزخرف

 .رمیآرامش بگ کمیخوام  یهام م ییتنها یشهرام منو ببر خونه -

 

 دیبه سمتش چرخ شهرام

 آم یاون جا چرا پس منم م-

 داد گفت: یلبانش قرار م نیرا ب گارشیکه س ینیه

 خوام تنها باشم ینه م-

 رو آورد جلو چشمم. یزهرمار نیحروم زاده لعنت، باز ا طانیبر ش-

 گهید الیخ یب -

 شه؟ یشه؟م یکه ساالد درست نم اریخ یآخه ب ار،یخ یب یگفت یجناب عال میگفت یما که هرچ-

 به شهرام نگاه کرد. یکه خنده اش گرفته بود، لبش را از داخل گاز گرفت و جد نیرادو

 دهانش زد و گفت: یحساب کار دستش آمد و دو دستش را محکم رو نیبا نگاه رادو شهرام

 ساکت. گهیاقا من د-

 فرستاد. رونیب گرفت و دودش را از درز پنجره گارشیاز س یقیپک عم نیرادو

 دم. یم ینیریمن خودم به شخصه نصف مشهد رو ش یتو ساکت بش-
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 .دیدنده را عوض کرد و مظلومانه پرس شهرام

 ؟یچ گهیپس نصف د-

 .یستینگفتم ساکت بشو ن ایب-

 

 خود غرق بودند. یاینزدند هر کدام در دن یکدام حرف چیبه مقصد ه دنیرس تا

 

 ه؟یدستور چ ئسیر میدیرس-

 آورد. نیشد سرش را داخل ماش ادهیدر را گرفت و پ گرهیدست نیرادو

 انبار. میزنم بر یسرجاش بهت زنگ م ادیب میتنها باشم، اعصاب سگ یرو ببر با خودت من چندساعت نمیماش-

 

 زد و کوچه را دور زد... یشانیپ یدو انگشتش را رو یخداحافظ یبه نشانه  شهرام

 

 مشترک شان را شروع کنند. یزندگ شیقرار بود با آنا یکه روز یشد، خانه ا خسته تر از ظهر وارد خانه نیرادو

 کرده بود. یزیرا هم برنامه ر دمانشیمدل چ یکه آنا حت یا خانه

 

 جا بود. نیکرد هم یآرامش م یکه کم ییتوانست آرام باشد، تنها جا یکجا نم چیه

 

 را گرفت و رو به قبله قامت بست. شیوضو یمعطل یآمد نمازش را نخوانده ب ادشی

 بغض آلود گفت: یکه تمام شد دستانش را روبه باال گرفت وبا صدا نمازش
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 کن. ریخودت عاقبت همه مونو ختم به خ ،یدونم هوامو دار یم میاُس کر-

 

نش را چشما یتا حاضر شدن قهوه اش کم دیدرازکش ییرایپذ یگوشه  یتنها کاناپه  یجوش را روشن کرد و رو قهوه

 هم قرار داد. یرو

 

 کند. دایتوانسته بود دارو را پ یدخترک بود، با بدبخت ابیکم  یشب دنبال دارو تا˝

 کردن دارو. دایپ یحد تالش داشت، برا نیدانست چرا تا ا یخودش هم نم 

 از دختر نداشت. یتماس چیرا در آورد، ه لشیموبا

 خواست که زنگ نزده بود؟ یشده بود و دارو را نم الیخ یواقعا ب 

 

 آمد. شیبرا یامکیو پ دیبود که داخل دستش لرز لشیصفحه موبا یرو چشمش

 مطمن شد از طرف همان دختر است. امیبا باز کردن پ 

 تماس گرفتن نداشتم طید،شرایکن دایدارو پ دیام که صبح قول داد یکه مزاحم شدم من همون دختر دی)سالم ببخش

 شد؟( دایدارو پ

 

 :امکشیدخترک را گرفت که بعد از دو بوق رد تماس شد، شروع کرد جواب دادن پ رهشما

 کردم کجا به دستتون برسونم؟( دای)بله پ

 ممنونم...( رمیگ ی)فردا صبح با شما تماس م

 شد. داریبا تماس دختر از خواب ب صبح
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 دارو رو کجا به دستتون برسونم؟ دییسالم خانوم منتظر تماستون بودم بفرما-

 کاله دوز؟ ابانیخ دییایب دیتون یم شهیزحمتتون م-

 .رسمیم گهیساعت د میتا ن که،ینزد ابانیخ نیبه ا یلیبله شرکت خ-

 

 درخت پارک کرد و منتظر شد. هیسا ریرا ز نیماش ستد،یبا ابانیگفته بود اول خ دخترک

 نیکتش را مرتب کرد، ماش قهیناخودآگاه  د،یکش شیموها یرو یشد و دست ادهیپ نیشدن دخترک از ماش کینزد با

 .ستادیرو ا ادهیرا دور زد و کنار پ

 .ستادیسرخ شده مقابلش ا یبا گونه ها ریسر به ز دخترک

 سالم آقا ممنونم زحمتتون شد.-

 

 زد. یلبخند نیرادو

 محتشم. نیآقا، محتشم هستم، رادو دیقدر نگ نیا-

 

 دارو را سمتش گرفت. کیپالست

 .دیخواست یکه م ییهم دارو نیا دییبفرما 

 کنم. یلطف تون رو فراموش نم نیمحتشم ا یممنونم واقعا آقا-

 برسونمتون دیبفرما-

 د؟ییزحمتتون دادم، مبلغ دارو رو بفرما یلیجا هم خ نینه تا هم یوا-
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 ماریب کیخواد به  یکه م یکیبه عنوان  دیزنگ بزنبهم  دیالزم داشت ییباز هم دارو دیقول بد دیبا یول ستیمهم ن-

 کمک کنه....

 دستش جمع کرد. ریلب چادرش را ز دخترک

 ممنون با اجازه. ایدن کی -

با دختر سر  شتریخواست ب یکرد؟انگار دلش م یم دیشد ییدور شدن دختر تازه به خودش آمد، چرا احساس گرما با

 دانست آشنا شود. یاسمش را هم نم یکه حت یو مظلوم ریبه ز

 کرد. بشیمحسوس تعق نا

 بود. نجایدوستش ا یانگار خانه  د،یوسط شهر رس یبه منطقه  بایشد و تقر یتاکس سوار

 .دیرا شن یذوق دختر یو با باز شدن در، صدا ستادیا ییالیو یخانه  مقابل

 

 ؟یکرد داشونیشه پ یآنا باورم نم یوا-

 .دیدو دختر را نشن یمکالمه  یادامه  گریبسته شدن در خانه د با

 بود تا اسم دختر را بفهمد. یجمله کاف کی نیهم  

 "لب نامش را زمزمه کرد آنا... ریز

 

 اش پرت شد. ختهیبهم ر یگذشته اش به خانه  نیریش ییایقوه جوش از دن یصدا با

 .ختیخودش ر یو تلخ برا ظیقهوه غل یوانیکاناپه بلند شد و ل یاز رو 

 

 .دیقهوه را مقابل صورتش گرفت، عطر مطبوع قهوه را با تمام قوا نفس کش فنجان
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 را هم نداشت. گاریس دنیکش یحوصله  یحت گریدرحال سوختن بود، خسته بود د یگاریس ریدر ز گارشیس

 لهش کرد. یگاریس ریحرکت در ز کی با

 اش بود! یزندگ هیاش چقدر شب یتلخ یمزه  د،یاش را تلخِ تلخ چش قهوه

 قدر تلخ و گس... انهم

 

 گذاشت. زیم یتلفن اش فنجان قهوه را رو یصدا با

 جانم شهرام؟-

 نگرانت بود. یسالم بهتر شد-

 خوام برم خونه انبار رو بذار واسه فردا. یآره سردردم آروم شده، م-

 دست منه! نتیکه نرفته ماش ادتیدنبالت  امیم ست،ین یباشه مسئله ا-

 . رمیگ یم یتاکس رمیخودم م ستیالزم ن-

 آخه...-

 استخدام کردم؟ یخونه، مگه راننده شخص یمنو ببر ییایهمه راه ب نیا گه،یآخ نداره د-

 خود داره. یراننده که جا میما مخلص-

ذاره همه  یکنه خونه؛ تو رو م یدو روزه منو شوت م ،یها رو واسه بابام انجام بد یزبون نیریش نیعسل، ا نیریش-

 شرکت. یکاره 

 

 .دیچیگوشش پ یشهرام تو یخنده  یصدا

 .میا یراض نینشه ما به هم مونیکه داده پش میکار نینه قربون دستت، هم-
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 .میگوش یبرم، مامان صد بار زنگ زده رو گهیمن د یندار یکار-

 .میکار دار ینشه، انبار کل ادتینه قربانت برو داداش فردا صبح -

 باشه نگران نباش خداحافظ-

 

 زد. رونیکاناپه برداشت و از خانه ب یرا از رو کتش

 کرده بود. یرو ادهیپ یدلش هوا 

 رفت... ادهیخانه پ تا

 کرد. یقدم زده بود، آرامش م یکنار آنل یشهر که روز نیا یآسفالت ها یزدن رو قدم

 

 را داخل قفل چرخاند و وارد خانه شد. دیکل

 :دیشن مادرش را یصدا دیبه وسط سالن رس شیکه پا نیهم

 شد؟ یچ ییهویظهر،  یکجا رفت-

 

 لب نشاند. یمادرش رو یشگیهم یفرار از سئوال و جواب ها یبرا یشینما یو لبخند دیسمت مادرش چرخ به

 از دوستام تصادف کرده بود. یکینبود فقط  یخاص زیسالم چ-

 زمزمه کرد. ،یا یستیلب تو آدم بشو ن ریکرد و ز یاخم مادرش

 دم بخت! یاتاقت مثل دخترها یتو یباز نچپ ن،ییپا ایبرو لباس هاتو عوض کن ب ان،یدارن م نایخاله ات ا-

 چشمانش گذاشت. یدستش را رو نیرادو

 رها اتاقشه؟ ی؟راستیا گهیچشم امر د-
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 .دیش یتون دل کند نم ییاتاقا تون چه خبره، دوتا نیا یدونم تو یآره نم-

 .یهست، مادر من خبر ندار ییخبرا کیحتما -

 

 به سمت اتاق رها رفت با دو تقه وارد اتاقش شد. میمستق

 اش دستش بود. یتختش نشسته بود و کتاب درس یرو رها

 

 شد نگرانت شدم؟ یچ ؟ظهریخوب یسالم داداش-

 ؟یخون یها چه خبر م ؟درسیتو خوب یچیداداش، ه زیسالم عز-

 

 به کتاب دستش اشاره کرد. رها

 خوندم، فردا امتحان دارم. یم یمیبله االن داشتم ش-

 شه من راحت شم؟ یتموم م یسال آخر ک نیا 

 

 تخت نشست و دستش را دور گردن رها انداخت. یکنارش رو نیرادو

 .ستیدرکار ن یشه راحت یتازه دانشگاه شروع م-

 ؟یقراره بر یمهمون دمیشن نم،یبگو بب خب

 حد گشاد شد. نیرها تا آخر چشمان

 ؟یشنود وصل کرد لمیکنه به موبان ،یدیشما از کجا فهم-

 دور تاب داد. کیداد و چشمانش را  یسرش را تکان نیرادو



 دلباخته

 
36 

 

مراسم  یکه تو امیتونم باهات ب یمن م ،یخواد بر یدلت م یلیها، فقط خواستم بگم اگه خ هیما نیتو هم یا-

 .یمختلت تنها نباش

 

 شد. زانیآو نیانداخت و از گردن رادو نیزم یکتابش را رو رها

 عاشقتم. یماه یلیخ یمرس ،یداداش یمرس یوا-

 بابا، از دست تو. یدختر، ولم کن اصال غلط کردم ا یگردن مو شکوند-

 

 د؛یرا در هم کش شیو اخم ها دیرا محکم بوس نیرادو یگونه  رها

 بده؟ ریمامان دوباره بهت گ یخوا یداداش، م ید یم گاریس یبازم که بو-

 

 دور با ادکلنش دوش گرفت. کیبرداشت،  یتوالت رها رفت و ادکلن زیبه سمت م نیرادو

 که! ستین یدردش، مشکل یدوا نمیا-

 ا داداش دوباره ادکلن من چه قدر بگم نزن خب؟ زنونه ست آخه.-

 برمت ها یم نم یادکلن نزنم مهمون-

 ادکلن رو بردار ببر. شهیفقط سو استفاده کن، اصال ش-

 

 قرار داد. شیادکلن را سر جا ی شهیش

 .رهیرو بگ گاریس یبو ستین زیآد، بوشم ت ینچ زنونه ست به کارم نم-
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راه فرار ندارم برم لباس عوض  م؛یباش نییهم غر زد دوتامون حتما پا یکل ان،یراستى مامان گفت خاله دارن م آهان

 کنم.

 

 .دیرا پوش داسشیآد یو شلوار مشک یشرت توس یت ،یا قهیاز گرفتن دوش ده دق بعد

 

 رفت. نییانداخت، از پله ها پا لشیموبا یبه صفحه  ینگاه شه،یعادت هم به

خندان دخترخاله و خاله  شهیرفت و صورت هم فنیهم بلند شد به سمت آ فنیآ یصدا ییرایوارد شدن به پذ نیح

 .دیاش را د

 را باز کرد و منتظر ورودشان شد هم زمان داد زد: در

 .دنیرس نایخاله ا د؟ییاهل خونه کجا-

 

گل  شیزد و خوش آمد گفت، دخترک آن قدر پله ها را تند تند آمده بود لپ ها یدختر خاله اش لبخند دنیرس با

 انداخته بود.

 را فشار داد. دهیسپ ینینوک ب نیرادو

 خاله ام آرزو به دل بمونه. یسنکوب نکن ؛یدیقدر دو نیدن ا یکه نم یچه خبرته بچه جان، نذر-

 زد. ینثارش کرد و با دستش او را کنار یشده بود، چشم غره ا یعصب نیرادو که از دست دهیسپ

 تو رو نخورم. یشه، تا حلوا ینم میچیه نمیبرو بب-

 .یدلتنگش بودم حساب دم،یدو عیبعدشم به خاطر خاله جونم سر 

 .یخاله ت دق نکن دنیبرو از ند ایعسل، ب ی شهیاوه اوه ش-
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 :دیکش شیبه مانتو یو دست دیدر رس یاش جلو خاله

 قدر دهن به دهنش نذار. نیبچه س خاله جان ا نیا د،یشروع کرد دهیچه خبرتونه شما دوتا؟ نرس-

 

 سرش گرفت. یرو میتسل یدستانش را به نشانه  نیرادو

 کنه. یندارم؛ خودش شروع م یشما کار یدُر دونه، ته تغار زیسالم خاله جون من که به عز-

 .دیرا بوس نیرادو یازه اصالح شده ت یاش محکم گونه  خاله

 !میدیپسرم؟ چه عجب ما شما رو خونه د یقربون تو خاله جون، خوب-

 مونم. یزنه که چرا خونه کم م یبه جونم غر م یکل شیجور نیتو رو خدا، مامان هم دینگ-

 

 خودش را به در رساند. مادرش

 ؟یآورد ریدرد گ یسر ب ،یساعته خواهرم رو دم در نگه داشت کی یگ یم یچ-

 

سر به   یکرد و کل یط یخود یب الیرا بدون فکر و خ ینشستن و شروع شدن حرف ها و در و دل ها چند ساعت با

 و رها گذاشت. دهیسر سپ

 

 ریرا چک کرد و بدون شب بخ یآنل یکرد، پست ها نستاگرامشیشروع به چک کردن ا دیتختش که دراز کش یرو

 بالشت اش انداخت. ریرا ز یگوش

 هم قرار داد. یرا رو چشمانش

به مرور  یدانست ذهنش چه عالقه ا یپشت سر هم در حال اکران بود، خودش هم نم یلمیخاطرات همانند ف لیس

 روز ها دارد. نیا
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 سوزاند. یرا م شیتلخ تا ته معده و گلو یکه هر بار مانند زرد آب یخاطرات

 خورد. یرقم زدند بهم م شیبرا گران،یکه د یاز سرنوشت حالش

 میتصم شیکس نتواند به جا چیه گریکه د ییو برود جا زد،یبر یچمدان یاش را تو یخواست تمام زندگ یم دلش

 .ردیبگ

 شد... یآرام م دیشا

 

 )گذشته(

 دوباره دارو خواسته بود. یگذشت، آنل یکرده بود م ادهیدوستش پ یرا مقابل خانه  یکه آنل یهفته از روز دو˝

 

 مجبور شد پولش را قبول کند. یآنل ادیکرد اما به اصرار ز دایپ شیبار هم برا نیا 

 یرنگ شان م دیگاه مقابل آپارتمان سف یکرد و گاه و ب دایرا هم پ یآنل یآدرس خانه  شیها زیو گر بیتعق با

 .ستادیا

 

د بو ستادهیا یشود، مقابل آپارتمان آنل یم دهیسمت کش نیدانست چرا به ا یکه خودش هم نم یتمام وقت ها مثل

 بود. یزنگ خورد آنل لشیکه موبا

 بله-

 د؟یستیا یگاه مقابل خونه ما م یتونم بپرسم شما چرا گاه و ب یمحتشم م یسالم آقا-

 ادامه داد: یلرزان یشد و با صدا هول

 گه ممکنه؟ا رم،یوقتتون رو بگ یخواستم اگه بشه چند لحظه ا یقصد مزاحمت نداشتم فقط م-

 آقا دییبفرما ستیممکن ن رینخ-
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 زند. یو زاغش را چوب م ستادهیاز آن ها ا یکیپشت  یآپارتمان شد که مطمئن بود آنل یپنجره ها ی رهیخ نیرادو

 کنم فقط چند لحظه.  یخواهش م-

 مدواریفقط ام ام،یتا ب دیسر کوچه منتظرم باش ارخبیشم، اما بس یرو متوجه نم ادتونیهمه اصرار ز نیا لیمن دل-

 !امیکارتون اون قد مهم بوده باشه که من تا سرکوچه ب

 

 با خبر کرد. دنشیرا از رس نیرادو شه،یرساند با زدن دو تقه به ش نیکه خودش را به ماش آنا

 نظرگرفته. ریاز صدمتر دور تر دخترک را ز نیرادو خبرنداشت

 داد. نییرا پا شهیش یکم نیرادو

 !میزن یحرف م نیماش یتو دیبهتره سوارش-

 محکم و سرد جوابش را داد. آنا

 بشم. لیدل یاونم ب ،یا بهیهرغر نیتونم سوار ماش ینم-

 هم فقط بخاطر کمک به دوستم بوده. شیپ یدفعه ها 

 

 را نباخت: هیجا خورد اما قاف یهمه صراحت کالم آنل نیاز ا نیرادو

 شه؟یواستون بد نم انایاح د،یزن یمحلتون حرف م یتو بهیغر کیبا  دیمتوجه شد دار یخودتونه پس اگه کس لیم-

شد؛ چشمان رنگ شبش را در  نیرادو نیکوچه را نگاه کرد و سوار ماش یبا استرس، انتها نیحرف رادو نیبا ا آنا

 حدقه چرخاند و گفت:

 دیون رو بزندلم واستون سوخت که سوار شدم، فقط بخاطر حفظ آبروم بود. حاال هم زودتر حرف هات دیفکرنکن-

 .شهیم ریکالسم د
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 راند. یاصل ابانیرا روشن کرد و کوچه را دور زد و به سمت خ نیخونسرد ماش نیرادو

 رو ندارم. بهیغر کیبشم، اصال وقت دور دور زدن با  ادهیمن پ دیلطفا نگه دار د؟یحرف بزن دییخوا ینم-

 

 تا یفرار نکردن آنل یپارک کرد و برا ابانیرا کنار خ نیدختر خنده اش گرفته بود، ماش تیهمه جد نیاز ا نیرادو

 را فعال کرد. نیماش یقفل مرکز شیحرفها انیپا

 

 کارش بلند شد. نیبا ا یداد آنل یصدا

 در المصب رو. نیباز کن ا ؟یخوا یاز جونم م یبا توام چ ی....ه یچرا درو قفل کرد یکن یکار م یچ-

 

 خودش را به سمتش خم کرد. یکم دیا دآنا ر یدست و پا زدن ها یوقت نیرادو

 .یاریدرم یباز ونهیباهات ندارم چرا د ی، کارآروم باش ی...هیه-

 .رونیب یخاطر که وسط حرف هام نزن نیدرو قفل کردم فقط به ا میفقط خواستم حرف بزن 

سرت در  ییخوام چه بال یم یشلوغ نیبه ا ابونیخ یشن، آخه تو یکنم آروم باش االن مردم متوجه م یم خواهش

 اونم تو روز روشن؟ ارم،یب

 

 .دیدوباره داد کش نیحرف رادو دنیبا شن یآنل

 شم. ادهیخوام پ یدرو باز کن م ،یحیوق یلیخ-

 گوشش نگه داشت. یدستش را رو یآنل غیج غیج یاز صدا نیرادو

 .یدیکنم؛ اما قول بده حرف هامو گوش م ینزن، باشه باز م غیقدر ج نیتو روخدا ا-
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 .یبر یبزن یتون ینم یجور نیدستم ا یدیتو م فیاصال چرا قول؟  ک 

 و دوباره داد زد: دیکوب نیرادو ی نهیرا به س فشیکالفه ک یآنل

 گم. یرو، باز کن بهت م یدر لعنت نیحاال باز کن ا-

 

 هم متقابال از تقال و تکاپو افتاد. یرا باز کرد و آنل نیدر ماش یبدون معطل نیرادو

 .دیو با صدا خند دیکش یقینفس عم نیرادو

 خورد. یگهواره داشت تکون م نیع نمی، ماشها یهست یاوووف عجب وله وله ا-

 شد. یکنده م نمیمطمئنم در ماش یداد یادامه م گهید قهیپنج دق 

 

 کج کرد و گفت: نیرادو یبرا یلجش گرفته بود ناخودآگاه دهان نیرادو یو مسخره باز یکه از خونسرد یآنل

 بشکنه؟ نتیکه در ماش یگفت بزور دختر مردمو سوار کن یک نم،یماش نمیماش-

 

را پر کرد، دستانش  نیکوچک ماش یخنده اش تمام فضا کیشل یو صدا دیخند یبلند تر یدفعه با صدا نیا نیرادو

 شد. رهیمظلوم به آنا خ یبا نگاه میصورت تسلسرش قرار داد و به  یرو یشیرا نما

 ؟یبازم جفتک بنداز یخوا یم ایحرف بزنم  یدیحاال گوش م میمن تسل-

 بگم؟ یچ دیدونم با ی...اصال نمگمیچه طور  یعنیباهات حرف بزنم بگم که... خواستم

 صورتش قفل کرد. یو نگاهش را رو دیچرخ یبه سمت آنل ناگهان

 

 .میآشنا بش شتریخوام که ب یازت خوشم اومده، م یلیخ ،یستیرودبا یآهان ب-
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 .ییهمه پرو نیبدهد به ا یسرخ سرخ شد، زبانش بند آمده بود چه جواب یآنل صورت

 .یبهت رو دادم پرو شد یلیخ-

 

 دیوسط حرفش پر نیرادو

دواج گفتم نه بخدا واسه از رهیبابا من قصدم خ ،یحرفم تموم بشه بعدش قضاوت کن یبذار یقول داد ی...هیه-

 .ستمین یمن اصال اهل دوست ،یالک یدوست

 .یخواستگار امیم ینیریفردا صبح با گل و ش یوقتم دوست دختر نداشتم اصال امر کن چیه

 خوام برم. یم رو بده م فیتموم شد ک فتیحاال هم اگه اراج یخواستگار ییایخواد ب یدلم نم چیه-

 

 و دوباره آرام تر از قبل ادامه داد: دیکش شیموها انیم یدست نیرادو

 تا خودم رو بهت ثابت کنم؟ ،یبهم بد کیفرصت کوچ کی یستیحاضر ن یعنی-

 آخه. یچقد سمج بابا

  

 جوابش را داد: زیآم دیو تهد یجد یبا لحن دیکش یم نیدستان رادو انیرا از م فشیهمان طور که ک یآنال

بار  کیاگه فقط  ی. اشتباه از من بود که بهت اعتماد کردم و خواستم کمکم کننمتیوقت دور و برم نب چیه گهید-

 ...وفتهیاز سرت ب یعشق و عاشق یگم تا حساب یمطمئن باش به پدرم م وفته،یب لمیموبا یشمارت رو گهید

 

 واسته اش راخ دیواقعا تند رفته بود، و نبا دیخورد و به خودش آمد، شا یتکان نیرادو نشیشدن در ماش دهیکوب با

 کرد. یعنوان م حیقدر صر نیا
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 با او آشنا شود. شتریب یخواست کم یدانست االن بدون شناخت قصد ازدواج ندارد فقط م یهم م خودش

 

 وسط اتاق چشمانش را باز کرد. دیتابش نور خورش با

 تخت نشست. یافتاد درجا رو وارید یساعت رو یچشمش به عقربه ها تا

 .دیاش کوب یشانیپ یرو محکم

 

 شرکت رفتن ام. نیرسه، با ا یبابا امروز حسابمو م رشدیخدا د یوا-

 

و  دیوشلوارش را پوش راهنیپ نیدم دست تر د،یاش کش ختهیبهم ر یموها انیم یبه دست و صورتش زد و دست یآب

 دستش انداخت. یکتش را رو

 رها برگشت. یبود که باصدا دهیدر نرس رهیبه دستگ دستش

 کشتم؛ تو روخدا ببر منو. یشده، خانوم ناظمم م رمیخدا دب یداداش-

 

 شانه اش انداخت. یرو یور کیکتش را  کالفه

 برم. یدست شهرامه، خودمم قراره با تاکس نمیباورکن شهرام انبار منتظره درضمن ماش ر،یرها آژانس بگ یوا-

 

 شد. زانیآو نیطبق معمول از گردن رادو رها

 کنه جون رها اول منو ببر. یاخراجم م ایکنه،  یاز انضباطم کم م ای داداش بخدا ناظمم امروز-

 برسم انبار. رید یدیاز دست تو، ظهر جواب بابا رو خودت م-
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 انبار کمکت. امیتو فقط منو برسون دهن ناظمم بسته بشه خودم نوکرتم اصال م ،یقربونت بشم داداش-

 

 رفت گفت: یم اطیهمان طور که به سمت ح نیرادو

 تیشکا رمیم یرسه دم در نبود یآژانس م گهید قهیتا پنج دق ،یببر شیاز پ یخواد کار یتو کار درست نکن، نم-

 .ینکن

 شد. ادهیکه دم مدرسه توقف کرد همراه رها پ نیماش

 گردم. یاالن بر م دیصبر کن قهیآقا لطفا چند دق-

 که سر صبح اخالقش سرجا نبود رو ترش کرد و جواب داد: راننده

 نگفتم! ینرخش فرق داره ها نگ ؟یدار ریدوتا مس ،یبابا...چرا همون اول نگفت یا-

 گردم. یاز پولش حرف زد شما صبرکن بر م یک-

 

 خورد. یدختر پراکنده به چشم م یمدرسه که شدند عده ا اطیح وارد

 مدرسه ت رها؟ یزنگ نخورده منو کشوند رونن،یدوستات که هنوز ب-

 دفتر تو روخدا. میبر ایب ستن،یکالس ما ن یبچه ها نایداداش بخدا ا-

 

 کتش را مرتب کرد. ی قهیاش انداخت و  یبه ساعت مچ ینگاه

 .دیرا در هم کش شیبه هردو نفرشان انداخت و اخم ها ینگاه نکیع یسال از باال انیم یدفتر که شدند خانوم وارد

 ساعته زنگ خورده! میچه وقته اومدنه؟ ن نیمحشتم ا-

 از خود کند جواب ناظم را داد: یکه رها دفاع نیقبل از ا نیرادو
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شد که  نیسر راه رسوندنش به مدرسه تصادف کردم ا د،یرس ریمن شد که رها د ریشرمنده م خانوم محترم تقص-

 !رشدید کمی

 

 انداخت. نیبه رادو ینگاه متعجب ناظم

 د؟یبا خانوم محتشم دار یشما چه نسبت-

 آورد جواب داد: یدر م فشیاش را از داخل ک ییکه کارت شناسا نیا نیه نیرادو

هم کارت  نیمحشتشم هستم برادر رها جان، ا نینکردم من رادو یخودمو معرف د،یجسارت بنده رو ببخش-

 .دییم مالحضه بفرما ییشناسا

 

 رفتن به سرکالس را به رها داد. یاجازه  نیکارت رادو دنیبا د ناظم

 .دیشد و گونه اش را بوس زانیآو نیاز گردن رادو یشگیطبق عادت هم رها

 .یعاشقتم مرس یداداش یوا-

 .دیصورتش را پاک کرد و صورتش را در هم کش نیرادو

 شده ولم کن. رمید ،یکرد میتف ا ؟یکن یم کاریاه دختر چ-

 

تاسف تکان  یاز رو یکردند، سر ینگاهش م طنتیبا ش اطیوسط ح یرفت دخترها یسالن که م یسمت خروج به

 بداخالق رساند: نیداد و به سرعت خودش را به راننده ماش

 شم. یم ادهیگم کجا پ یم د،یبر میمستق ابانویخ نیآقا شرمنده هم-

 شهرام منتظرش بود.  دیانبار که رس یجلو

 شد. ریسالم شرمنده شهرام د-
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 زد: یفشرد لبخند یانگشتانش م انیرا م نیکه دست رادو یدرحال شهرام

 جرات داره نفس بکشه؟ یک ایاصال ن ،یاریشما صاحب اخت سیئر-

 شب شده. میکن یبردار ستیانبار تا ل میزود باش بر زیمزه نر-

 

 کردن دارو ها بود. ستیل ریرا درگ یچهار ساعت سه

 کاغذ ها و لب تاب خم بود. یگردنش خشک شده بود، آن قدر رو 

 داد. کهیت یشهرام پشتش را به صندل یصدا با

 بود. دهیچسب یصندل یبه بدن خشک شده اش داد ،همانند چوب خشک رو یو قوس کش

 ادیاون قدر من گفتم تو  یاستراحت کن، خشک شد یا قهیده دق هیگم  یقسمتم تموم شد، م نیخدا بخواد ا-

 سرکار. میدوباره برگرد ؛یو چک کرد یداشت کرد

 

بلند شد وبه  زیلبش گذاشت از پشت م یآورد و گوشه  یرماش د ییرا از داخل جعبه طال گارشیهم زمان س نیرادو

 رفت: یسمت خروج

 شن. یجا بکشم به قول تو داروها فاسد م نیا رونیرم ب یمن م ،یعمرت حرف درست رو زد یبار تو کی-

 زدن از دست تو. یزبون خودته طفلک ها زبون داشتن داد م یو ب چارهیب یها هیشه ر یکه فاسد م یاون-

 

 نیآمد داخل داشتبورد ماش ادشیگشت که  یشهرام دنبال فندکش م یشگیهم یبدون توجه به حرف ها نیرادو

 کج کرد. نیرا به سمت ماش رشیمانده، مس
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 شود! یشاهزاده رها وارد م ست؟یمنزل ن یاهل خونه، کس-

 

 باز شد. نینگذشت که در اتاق رادو قهیدق چند

 .ریسالم داداش جون خودم، ظهر بخ-

 

 دهانش گذاش. یو دستش را رو دیکش یغیافتاد ج نیمش به سر و وضع رادوچش تا

 ؟یشده، دعوا کرد یخاک به سرم چرا لباست پاره ست، لبت چرا خون ییه-

 کرد. یتمام خشونتش را سر رها خال نیرادو

 .یکرد ونمیرها د یکه در بزن یریگ ینم ادیتو چرا -

 رفت. نیخجالت زده به سمت رادو رها

 ؟یشده نصف عمرم کرد یچ ،یداداش دیببخش-

 تخت نشست. یکالفه رو نیرادو

 نشده، تصادف کردم برو تو اتاقت لطفا. یچیه-

 کرد. یرا نگاه م نیکنجکاوانه زخم صورت رادو رها

 یچونیبپ یتون یخوره، حاال پاشو لباستو عوض کن؛ منو م یجر نم راهنشیپ فهیبا تصادف  یدروغ نگو داداش کس-

 شده! یکنه، تا بفهمه چ یولت نم امتیق امهیتا ق نتیبب یختیر نیمامان ا یول

 اما از التهاب بدنش کم نشد. ستادیا خیدوش آب  ریحوصله به سمت حمام رفت با همان لباس ها ز یب نیرادو

 .دیکوب یاش م نهیس ی وارهیحال آتش گرفتن بود و قلبش تند تند به د در
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 یقرص مسکن زیاول م یاز کشو د،یآبش را در آورد و حوله اش را دورش کش سیخ یلباس ها یقیاز دقا بعد

 برداشت و بدون آب قورتش داد.

 

 ورم کرده و خون مُرده شده بود. یاش انداخت، کنار لبش کم افهیبه ق نهیدر آ ینگاه

 یاش م نیج میقدر سنا مرتبش بود تا زخم لبش را پنهان کند، واال مادرش آن یها شیکه آورده بود ر یتنها شانس 

 برسد. قتیکرد تا به حق

 که دوباره رها در نزده وارد اتاقش شد: دیتخت دراز کش یو رو دیپوش یشرت و شلوارک یت

 م؟یبهم بر یدوستم امشبه قول داد یکه نشده مهمون ادتی ،یداداش-

  

 را محکم فشار داد. شیها قهیشق نیرادو

 حاضر باش، االن ساعت چنده؟ ۸حالم بهتر بشه ساعت  کمیآره  -

 رنگ اتاق رادوبن انداخت. یقهوه ا یبه ساعت مربع ینگاه رها

 .یبخواب کمی یتون یم یاالن ساعت سه، وقت دار-

 .دهیکنم تا مامان نرس ستیپاره تو سر به ن یمن برم لباس ها 

 

خود نکرد، تازه  یب یر بزرگ و خانوم شده بود که فضولقد نیا یخواهرش دلش آرام گرفت، ک یدگیهمه فهم نیا از

 مادرش لباسش را هم جمع کند. یاز دعواها یریشگیپ یخواست برا یم

 یم دیاعصابش آرام شود به رها قول داده بود با دیچشمانش را بست تا شا د،یخودش کش یزد و پتو را رو یلبخند

 رفت.
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سپهر قفل  هیصورت کر یچشمش رو د،یکه چرخ نیشانه اش زد، هم یرو یدر بود که کس رهیدستگ یرو دستش

 شد:

 به به شازده!-

 چپ زد: یخودش را به کوچه عل نیرادو

 شما؟-

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی سپهر

 دزد ناموس! ؟ینشناخت-

 صورت شهرام داد زد. یتو یعصب نیرادو

 ؟یگ یم یدار یحرف دهنت رو بفهم، چ-

 کرده؟ ییکه زن منو هوا ؟همونیستیمحتشم ن نیگم، مگه تو رادو یرو م قتیحق-

 سپهر زد. ی نهیآرام تخت س نیرادو

 .یراتو بکش برو اشتباه گرفت-

 اش را گرفت. قهیکنار سپهر رد شد که سپهر  از

 شرف. یکردم ب داتیتازه پ ،یریو م یکش یکجا راهتو م یه-

 

 یدست او را به عقب هل داد که باعث شد تعادلش را از دست بدهد و رو کیاز سپهر درشت تر بود، با  نیرادو کلیه

 .دیهراسان به سمت شان دو یو آنال ستادیا نشیماش یجلو ینیهمان موقع ماش وفتن،یب نیزم

 

 یتو یقفل شد و حواسش از سپهر پرت که مشت یآنال یرو نیرادو چشمان
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 صورتش فرود اومد. یتو

 ؟یکن یگاه من یکجا رو دار ،یآشغال عوض-

 .دیکش یلباس سپهر را م دهیترس دخترک

 من اصال... یولش کن اشتباه گرفت شیولش کن سپهر، کشت-

 از سپهر خورد. یمحکم یتمام نشده بود که تو دهن حرفش

 .گولهیبچه ژ نیذارم کف دستت، فعال نوبت ا یم  دهنتو ببند آنا، حق تو رم-

 رفت: شیدر شکم سپهر به جانب آنا یبا زدن لگد نیرادو

 ؟یکارش کرد یچ ادیاز دماغش داره خون م یعوض ؟یمرد یاز خودت بلند کن فیضع یدستتو رو یفکر کرد-

 .نبود یزیکه چ نیسگ بده ا یزنمش صدا یدارم. اون قدر م ارشوینداره، زنمه اخت یبه تو ربط-

 وس؟نام یب یکار دار یدور و بر زن من چ نمیبگو بب فعال

 

 برداشت و به سمت سپهر رفت. یآنال دهیصورت ترس یچشمانش را از رو نیرادو

 .نییپا ارمیواال کل صورتتو م یگ یم ینداشتم و ندارم، حرف دهنتم بفهم که چ یراتو بکش برو من با زنت کار-

 و عربده زد. دیرا کش نیلباس رادو ی قهی سپهر

 شرف. یب یعوض ؟یکرد یم یچه غلط مارستانیب یتو روزیپس د-

 و دنبال شهرام گشت. دیانبار دو یبه سرعت به سمت ورود یآنال

 رو. گهیکشتن همد رونیب دییایآقا شهرام تو روخدا ب-

 اومد.  رونیاز داخل انبار ب مهیسراس شهرام

 جا... نیشده شما ا یچ-
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 به سمت شان رفت. یمعطل یو سپهر ب نیرادو دنیباد

 گرفته بود. نیدست رادو ریدستش را ز ینشسته بود و سپهر چاقوسپهر  ی نهیتخت س یرو نیرادو

 

 .دیگفت و دو یبلند یعل ایبرق چاقو  دنیبا د شهرام

 چاقو ضامن دار سپهر گذاشت. یرا رو شییسپهر بلند و پا ی نهیس یرا از رو نیرادو

 ه؟یحرف حسابش چ نمیبرو داخل بب ایب ن،یولش کن رادو-

 

 داد... کهیت نیکرد، به کاپوت ماش یکه خون کنار لبش را پاک م نیرادو

اعصابش را  یآنل یها هیگر یسپهر قفل کرده بود، صدا یچشمانش را رو یزخم یریزد و همانند ش ینفس م نفس

 خورد کرده بود.

 

 راهنیستانش پپناه گرفت، و با د نیپشت سر رادو یمعطل یب یحمله کرد تا خفه اش کند، آنل یبه سمت آنل سپهر

 . دیرا از پشت کش نیرادو

 

 آرام گرفت. یکه سپهر را به عقب هوول داد، دل دخترک کم نیقدرت مند رادو دستان

 .دیچرخ یبه سمت آنل نیرادو

 خراب ترش نکن برو. نیبشو و برگرد خونه، آنا کارو از ا یکه اومد ینیماش نیسوار هم-

 آورد. نیدستش را به سمت لب رادو یآنال

 لبت پاره شده. نیرادو ادیلبت داره خون م یگوشه -
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 لب زد. یافتاده بود چرخاند و عصب ریدستان شهرام گ نیسرش را به سمت سپهر که ب نیرادو

 بدرک که پاره شده، بهت گفتم برو. یا-

 

 کنن.  تیهدا نشیدر آرام کردن جو داشتند موفق شدند سپهر را به سمت ماش یو کارگرها که سع شهرام

 

 .دیحمله کرد و چادرش را محکم کش یدوباره به سمت آنال سپهر

 ...االید  یهست یبچرخ معطل چ یبچه قرت نیگمشو سوار شو، کمتر دور ا-

 

 سپهر رفت. نیبه سمت ماش دیتپ یاش م نهیکه همانند گنجشک در س یلرزان و قلب ییبا پاها دهیترس آنلى

 

 .نداشت ستادنیتوان ا شیپاها یینشست، گو نیزد و آرام بر زم کهیت واریبه د نیسپهر، رادو  نیدور شدن ماش با

 

 زمزمه کرد. یلب با حال آشفته ا ریز

 ذاره.  یرو زنده اش نم یآنل یروان نیکشدش، ا یم-

 گذاشت. قشیرف یشانه  یدستش را رو شهرام

 .دهیپاشو تا بابات نرس نیداخل سر و وضعت رو بب میپاشو بر ن،یپاشو رادو-

 خفه و از ته چاه رو به شهرام کرد: ییاصد با
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کالغ چهل کالغ نکنن واال همه شون رو درجا  کیفقط شهرام کارگر ها رو بسپار  ست،یرم خونه حالم خوب ن یم-

 رسونده باشن. یزیکنم اگه بفهمم به گوش بابا چ یاخراج م

 زد. نیرادو یشانه  یرو شهرام

 راحت باشه. التیبرو پسر، خ-

 

 به سمت خانه رفت... یمعطل یب ستیخانه ن یساعت از روز کس نیدانست در ا یم

 چشمانش قرار داد. یو ساعدش را رو دیتختش دراز کش یرو یپاره و خاک یهمان لباس ها با

 جا خورد کند. کیاتاق را  یها شهیخواست تمام ش یخورد بود که دلش م یاعصابش به قدر 

 شد. یم دهیالن شنشاد و خندان رها از وسط س یصدا

 

 شود! یشاهزاده رها وارد م ست؟یمنزل ن یاهل خونه، کس-

 

 باز شد. نینگذشت که در اتاق رادو قهیدق چند

 .ریسالم داداش جون خودم، ظهر بخ-

 

 دهانش گذاش. یو دستش را رو دیکش یغیافتاد ج نیچشمش به سر و وضع رادو تا

 ؟یشده، دعوا کرد یخاک به سرم چرا لباست پاره ست، لبت چرا خون ییه-

 کرد. یتمام خشونتش را سر رها خال نیرادو

 .یکرد ونمیرها د یکه در بزن یریگ ینم ادیتو چرا -
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 رفت. نیخجالت زده به سمت رادو رها

 ؟یشده نصف عمرم کرد یچ ،یداداش دیببخش-

 تخت نشست. یکالفه رو نیرادو

 نشده، تصادف کردم برو تو اتاقت لطفا. یچیه-

 کرد. یرا نگاه م نیکنجکاوانه زخم صورت رادو رها

 یچونیبپ یتون یخوره، حاال پاشو لباستو عوض کن؛ منو م یجر نم راهنشیپ فهیبا تصادف  یدروغ نگو داداش کس-

 شده! یکنه، تا بفهمه چ یولت نم امتیق امهیتا ق نتیبب یختیر نیمامان ا یول

 اما از التهاب بدنش کم نشد. ستادیا خیدوش آب  ریحوصله به سمت حمام رفت با همان لباس ها ز یب نیرادو

 .دیکوب یاش م نهیس ی وارهیحال آتش گرفتن بود و قلبش تند تند به د در

 

 یقرص مسکن زیاول م یاز کشو د،یآبش را در آورد و حوله اش را دورش کش سیخ یلباس ها یقیاز دقا بعد

 رداشت و بدون آب قورتش داد.ب

 

 ورم کرده و خون مُرده شده بود. یاش انداخت، کنار لبش کم افهیبه ق نهیدر آ ینگاه

 یاش م نیج مینا مرتبش بود تا زخم لبش را پنهان کند، واال مادرش آنقدر س یها شیکه آورده بود ر یتنها شانس 

 برسد. قتیکرد تا به حق

 که دوباره رها در نزده وارد اتاقش شد: دیتخت دراز کش یو رو دیپوش یشرت و شلوارک یت

 م؟یبهم بر یدوستم امشبه قول داد یکه نشده مهمون ادتی ،یداداش-

  

 را محکم فشار داد. شیها قهیشق نیرادو
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 حاضر باش، االن ساعت چنده؟ ۸حالم بهتر بشه ساعت  کمیآره  -

 رنگ اتاق رادوبن انداخت. یقهوه ا یبه ساعت مربع ینگاه رها

 .یبخواب کمی یتون یم یاالن ساعت سه، وقت دار-

 .دهیکنم تا مامان نرس ستیپاره تو سر به ن یمن برم لباس ها 

 

نکرد، تازه  خودیب یقدر بزرگ و خانوم شده بود که فضول نیا یخواهرش دلش آرام گرفت، ک یدگیهمه فهم نیا از

 مادرش لباسش را هم جمع کند. یااز دعواه یریشگیپ یخواست برا یم

 یم دیاعصابش آرام شود به رها قول داده بود با دیچشمانش را بست تا شا د،یخودش کش یزد و پتو را رو یلبخند

 رفت.

 

 زنگ تلفنش چشمانش را باز کرد. یصدا با

 یجاسم حا دنیکرد، با د دایو تلفنش را پ دیچشمانش کش یرو عیسر یدست د،یاتاق را تار د یهمه  هیچند ثان یبرا 

 که تمام ستون فقراتش به درد آمد. ینا خود آگاه صاف نشست به طور لش،یموبا یرو

 سالم.....-

 :دیچیدر تلفن پ یمحکم حاج شهیپر صالبت و هم یکوتاه صدا یمکث با

 بگم. دیهست که با ییشب ساعت ده مغازه منتظرت هستم، حرف ها ستیسالم پسر، وقت حال و احوال ن کیعل-

 .دیبگو دیبدهد فقط زبانش چرخ یبود چه جواب مانده

 رسم. یخدمت م۱۰باشه -

 نکرده بود. یفرق چیتخت ولو شد، سردردش ه یرو دوباره

 آمد. رونیاش فشار داد و از اتاق ب یشانیپ یدستش را چندبار محکم رو 
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 خودش را به آشپزخانه رساند. دید یبسته که از شدت درد تار م مهین یچشمان با

 خورد. یا یدارو ها را باز کرد و مسکن قو یکشو

 را شروع کرده بود. یهم گذاشت، واقعا روز مزخرف یداد و چشمانش را رو هیرا به کانتر آشپزخانه تک کمرش

 

 :زدیلب غر م ریرفت و ز یم یکه با عجله سمت جا کفش دیرا د رها

 شد.. رید ی؟ واکنم ینم داشیپس کجاست، چرا پ-

 .دیزد به سمت رها چرخ یم ادیاش را فر یحوصلگ یکه ب یصدا با

 قدر سر و صدا نکن حوصله ندارم. نیرها؟ا یگرد یم یدنبال چ-

 بپوشم؟ یحاال چ یجا بود وا نیفقط ا دمیاتاق رو گشتم نبود، ام ستیهام ن ییکفش طال-

 بود. شیمانند رها، گم شدن کفش ها شیکاش تمام دغدقه ها د،یبه چشمانش کش یدست

 نکن. یقدر خودخور نیا شه،یست م یبا هر رنگ لباس یبپوش،مشک یمشک-

 .دیکش فیخف یغیو بعد ج ستادیا قهیبه حالت متنفکر چند دق رها

بخاطر  یممنون داداش ،یعال ییطال یست مشک کی یدستمال گردن مشک یالک مشک یمشک هیآره با سا یوا-

 .میست ش یعسل راهنیبپوش با پ یم لطف کن کت شلوار مشکتوا شنهادت،یپ

 .ییحتما برم جا دیساعت هفت حاضرباش که من ده قرار دارم با کنهیو داد نکن سرم درد م غینقدجیباشه ا-

 

 چشمانش گذاشت. یودستش را رو دیکاناپه دراز کش یرو نیرادو د،یگفت و به سمت اتاقش دو یچشم رها

 

 .دیچیسرش پ یمادرش دوباره تو یصدا
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 .یدیخواب یرایاتاقت؟ وسط پذ یتو یآد چرا نرفت یپسرم اگه خوابت م-

 

 صورتش برداشت. یساعد دستش را از رو نیرادو

 ؟یاومد یشما ک نم،ییخوام فوتبال ب یمامان، م ادیخوابم نم-

 شم حالت خوبه؟ ینگرانت م نن؟دارمیب یخاموش با چشم بسته فوتبال م ونیتا حاال تلوز یاز ک دم،یتازه رس-

 .دیکالفه کش یکاناپه نشست و هوف یرو

 بود. ادیانبار ز یخستم مامان امروز کارها-

کرد فوتبال داشته باشد  یکنترل را برداشت و روشنش کرد، شبکه ورزش را زد، خدا خدا م شتریبحث نکردن ب یبرا

 دروغگو نشود. شتریکه ب

 

 بود. یبستن دهن مادرش کاف یبرا یبود ول یراحت شود، فوتبال تکرار الشیباعث شد خ ییرزایمزدک م یصدا

 دوخت و به امروز فکر کرد. ونیچشمش را به صفحه تلوز 

 

 دیبود، زنگ بزند بگو یآنل امیحالت ممکن منتظر پ نیانداخت،  به احمقانه تر لشیخاموش موبا یبه صفحه  ینگاه

 حالش خوب است و نگران نشود.

 بود. ۰۰:46ساعت شبید دشیبازد نیتلگرامش را چک کرد، آخر ی صفحه

را دخت یکن همه  یخودت کار ایتر)خدا اهیس یو متن اهیس یریثابت ماند تصو یآنل لیپروفا یصفحه  یدستش رو 

 باشن که مرد اون خونه رو از ته دل دوستش داشته باشن( یخانوم اون خونه ا

 و به سمت اتاقش رفت. یا شهیش زیم یرا پرت کرد رو لیموبا یعصب
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 شد. یحاضر م دیبود و با شیساعت ش 

 .دیکش شیبه موها یو دست دیکت وشلوار سفارش رها را پوش عایسر

 

 .دنیرقص یهم سن رها وسط م یبود، دخترا دهیبه اوج خودش رس یمهمان

تر بود،  دهیتمام دوستانش پوش رها ثابت شد. لباسش از یتا باالخره رو د،یچرخ یدختران م نیب نیچشمان رادو 

 ینشان م شتریب شهیچهره اش را از هم تیقرار داشت، معصوم شیموها یرو ییبایکه به طرز ز یکوچک یروسر یحت

 داد.

 کرده بود. باترشیز یمشک هیسا یبود، حاله ا نیکه رنگ چشمان رادو چشمانش

کمرش گذاشت و کنار  یکاناپه برخواست و به سمتش رفت دستش را رو یخواهرش ضعف رفت، از رو یبرا دلش

 گوشش پچ زد:

  یداداش یدونه  کی یکی یاز همه خوشگل تر-

 به هر دو زل زدن. طونیش یشان مطلع نبودن با نگاه یخواهر برادر یکه اکثرا از رابطه  بچها

 بودن. یلوغ عجب وروجکهادر اوج سن ب طونیقهقه اش را گرفت، دختران ش یبزور جلو نیرادو 

 بهت که گفتم قرار دارم. م،یرها جان کم کم بر-

 .دیرا بوس نیرادو یکرد و گونه  زانیرا آو شیلب ها رها

 خب؟ میبر گهیربع د کی یچشم دادش-

 یوانیشد، رها هم ل یمهمانان سرو م نیب ییشربت ها یدارا ینیس ستاد،یا یبه رها زد و کنار یچشمک نیرادو

 لبانش برد. کیبرداشت تا نزد

 از شربت بودنش دنشیو چش وانیل یمحتوا دنییرا گرفت با بو وانیبه سمتش رفت و ل زیخ کیبا  عیسر نیرادو 

 مطمن شد.
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 به رها رفت. یغره ا چشم

 دقت کن. کمیرها؟  یبود چ گهید یزیچ کیبر ندار، اگه االن  یجور نیهم-

 را دست رها داد. وانیل

 و شکر شربته البالو بود.خدا ر بخور

 

 رفت. نیو به سمت رادو دیرا پوش شیاز تک تکشان مانتو یبا خنده کنار دوستانش قرار گرفت و با خداحافظ رها

 بود. یخوش گذشت امشب عال یلیممنونم خ ،یداداش میبر-

برگرداندن رها نداشت، پس  یبرا یبود و وقت9:45شدن. ساعت نیداد و باهم سوار ماش یجوابش را با لبخند نیرادو

 به سمت مغازه راند. میمستق

 .دیسمت رها چرخ ستادیرادمهر که ا یجواهر فروش مقابل

 گردم. یبمون، کارمو انجام بدم بر م نیرها تو ماش-

 لباسش را مرتب کرد وارد مغازه پدر آنا شد. قهیو  دیبه کتش کش یدست

 سالم-

 خورد. در هم گره شتریب دنشیبا د یحاج یها اخم

 سالم پسر  کیعل-

 در هم حلقه کرد. یا شهیش زیم یمودبانه دستانش را رو نیرادو

 در خدمتم؟ دییامرتون رو بفرما-
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 رها ثابت ماند. یچرخاند و چشمانش رو ابانیسرش را به سمت خ یحاج

 خوبه! یآورد نمیگزیهنوز چندماه نشده، جا-

 خواهرمه رها! ،یقضاوت نکن حاج-

 . نداختیکنف شده بود، خودش را از تک و تا ن یکه حساب یحاج

 یپسر تو ناموس سرت نم ،یش ینم یآنل الیخ یچرا ب نمییباهات داره، بگو ب ینداره چه نسبت یبه من ربط-

 اآلن شوهر داره، بفهم. یشه؟آنل

 

 .دیکش یاب دهانش را قورت داد و نفس نیرادو

 یم دیشه شوهرشه، با یکه ناموس سرش نم یبردمش، کس یگرفتم م یشد که دستش رو م یاگه ناموس سرم نم-

 انبار به زنش تهمت زد. یامروز چه طور جلو دیدید

 سرش را به سمت چپ و راستش تکان داد. یحاج

 .یزن یبشو اون وقت تو باز حرف خودت رو م الشیخ یگم ب یالاله اال اهلل، پسر من م-

 

 قرار داد. نیگذاشت و از داخل کشو دسته چکش را مقابل رادو زیم یشاه مقصودش را رو حیتسب

 !سیبنو-

 از تعجب گرد شد. نیرادو چشمان

 سم؟یرو بنو یچ-

 ؟یدنبالش نبود نیمگه واسه خاطر هم  ،یبش یآنل الیخ یکه ب یخوا یمبلغت رو، چه قدر م-
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 یبد یفشار داد که صدا یکرد و جور مشت زیم یباال آمده بود، دستانش را رو تیاز شدت عصبان نیگردن رادو رگ

 مقابلش خارج شد. یا شهیش زیاز م

 کرد. یخراب م یسر حاج یرا رو یجواهر فروش نیاگر دست خودش بود ا 

درباره م  کمیکارا  نیا یگم، کاش به جا ینم یچیرو دارم که ه دتیسف یاحترام مو ،یگ یم یچ یبفهم دار یحاج-

واردکننده دارو به مشهدم  کاش  نیو من پسر بزرگ تر هیخسرو محتشم ک یدیفهم یاون وقت م ،یکرد یم قیتحق

 خواستم نه پولش رو. یرو م یکه من قلب آنل یدیفهم یم

 

 شود. الیخ یو ب سدیکرد مبلغ را بنو یبرخورد را نداشت فکر م نیجا خورد، توقع ا نیجواب رادو دنیبا شن یحاج

 از خداتم باشه ک... یچرا داغ کرد-

 باال تر رفت. یکم نیرادو یفعه صداد نیا

 م؟یمن ک دیبود فکر کرد نیتوه نیکارتون بدتر نیا ،یحاج ستیاز خدام ن-

 رو بکنه. شیبشو بذار زندگ الشیخ یب یمرد یلیاگه خ-

 

، رم یم ست،یواسم باالتر از اون ن یچیقسم به جون خودش که ه ،یباشه حاج یشدم ول الشیخ یوقته ب یلیمن خ-

 مونه. نیکه ب یکینخ بار نیرم که پاره بشه هم یم یجور شهیهم یروزا برا نیهم

 بگو خوشبختش کنه. کهیفقط به اون مرت 

 براش کم بزاره. یزیاگه چ ونهیمد 

 

 .دیدر ماند و دوباره چرخ گرهیدست ینشده بود، دستش رو یهنوز خال یسمت در مغازه رفت ول به

 و مهر منو از دلش انداخت. دیخدا صداتو شن دیدل دخترت دعا کن، شا ینماز شبت برا نیب-
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دستم  حیبندم و تسب ینم قهیفکرکردن به من نمونه؛ درسته  یبرا ییدعا کن سپهر اون قدر خوشبختش کنه که جا 

 .دینیب ینم یمنم دور آنل هیسا گهید دیمطمن باش م،یقیباهم رف یلیخ ییمن اون باال یول ستین

 

 یکه شد سرش را رو نیشدن بود، سوار ماش یرفت تمام وجودش در حال متالش رونیلرزانش از مغاره ب یپاها با

 فرمان قرار داد.

 کش مکش ها تمام شود؟ نیقرار بود ا یک 

 یم را شیبار صدا نیپرت شد. اشکال داشت اگر آخر لشیتمام حواسش به موبا یو افتادن نام آنل لشیموبا یباصدا

 د؟یشن

 سبز جواب داد: یزدن دکمه  با

 ؟یخوب یجانم آنل-

 .دیچیگوشش پ یسپهر تو هیکر یصدا

بهش خوش  یلیآره خوبه تو بغل شوهرشه، اومده ماه عسل قراره خ ،یکه دلش برد یجانم جانم کرد یجور نیهم-

 بگذره.

 .دیبا تمام نفرتش داد کش نیرادو

 به خدا اگه... ؟یسرش آورد ییچه بال یعوض-

 .دیحرفش پر وسط سپهر

 نکن. دادیخود داد و ب یب ار،یاسم خدا رو ن-

 رو دارم. ارشیاخت زنمه

 گهید یجور ایگفتم  یچ یشنوفت ینیب یدفعه بد م نیواال ا نمتیزدم بگم دفعه آخرت باشه دور و برش بب زنگ

 بفهمونم؟
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 ؟یسرش آورد ییآنا کجاست پس فطرت چه بال-

 تر ادامه داد  آرام

 بهش ندارم، فقط بگو خوبه بگو که حالش خوبه؟ یکار گهیباشه، من د یتو بگ یباشه...اصال هر چ 

 

 .دیوار خند کیبلند و هستر یبا صدا سپهر

 کرده از حال رفته. یاون قدر به شوهرش خوش خدمت ه،یآره عال-

 شه یخوب م یهوشه ول یفعال ب 

 .خوش بگذره نایاز ا شترینباش! قراره بهش ب نگران

 بست. خی نیرادو یجواب سپهر خون در رگ ها دنیشن با

 پرت کرد. شهیزد و تلفن را محکم به سمت ش یداد بلند 

 

 .یسرش آورد ییچه بال ،یکار کرد یپست فطرت چ ی... عوضیعوض-

 

 از ترس در حال سکته کردن بود. نیحال خراب رادو دنیرها با د 

 بود. دهیند ختهیحد بهم ر نیرا تا ا نیوقت تا حاال رادو چیه 

 .دیکش یم ریت نیقلب رادو یجلو تر تمام رگ ها یفرو رفت، کم یدر صندل شتریب نیروشن شدن ماش با

 انداخت. یصندل یرا باز کرد و کتش را رو راهنشیپ قهیشد  ادهیکنار زد و پ عیسر 

 

 رو به رها گفت. یسخت به
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 سوپره. ابونیاون طرف خ ،یریگ یآب م هیرها -

 

 آتش زد. یگاریس نیو رادو دیبه سمت سوپر دو عیسر رها

درد قلبش را  گاریو پشت همش از س قیعم یشد، پک ها یم وانهیبود داشت د دهیکش شیکه آنا یاز تصور عذاب 

 .دیرها به سمتش چرخ یولو شد و چشمانش را بست با صدا نیکاپوت ماش یکرد رو شتریب

 .نمیبدش به من بب یوامونده، وابسته شد نیقدر به ا نیا یرو... تو ک یلعنت نیآب بخور، نکش ا ایب یداداش-

 قرارداد. شیلب ها یرا رو یو اب معدن دیکش رونیب نیرا از ببن دستان رادو گاریس

 .ختیر یآرام اشک م آرام

 شده آخه؟ یحالت بده چ یلیخ ادیزنگ بزنم آقا شهرام ب یخوا یم یبخور قربونت بشم، بخور داداش-

 زد. یلبخند یبه سخت نیرادو

 خونه. میر یاالن م نیتو ماش نینگران نباش، بش یخوبم رها جان، خوبم خواهر-

پر اشک به  یکرد، رها با چشمان یقلبش خالف حرفش را ثابت م یو دست مشت شده رو دهیصورت رنگ پر اما

 را برداشت. نیرادو لیرفت و موبا نیسمت ماش

 یکرد و کنار گوشش قرارداد، صدا یشهرام اوک یشماره  یبلد بود بدون مکث رو شیها یرمزش را به لطف فضول 

 بو.د  یتر از هر زمان یطوالن شیآزاد پشت هم برا یبوق ها

 بگو؟ یجونم راد-

 لرزان جواب داد. یصدا با

 ...نیرادو دییایتو روخدا ب میابونیحالش خرابه، کنار خ نیآقا شهرام منم رها، رادو-

 حرفش را نداد. یادامه  ی هقش اجازه هق

 شد؟ یچ دینبود یمگه مهمون نمیشده بگو بب یچ نیشده رها درست حرف بزن، رادو یچ یعل ای-
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 بغضش را قورت داد. یبه سخت رها

 .یسمت خسرو یطال فروش کی ،یبعد مهمون میرفت ییجا کی-

 .یکرد کارشیزد آنا رو چ یفقط داد م نیرادو یگفت ول یدونم چ ینفر بهش زنگ زد، نم کی بعدش

 دییاینشسته تو رو خدا ب نیزم یرو نیفحش داد به طرف پشت خط،  بعدشم حالش خراب شد کنار ماش یآخرم کل 

 ....نیترسم رادو یآقا شهرام من م

 د؟ییرو بده االن کجا قیباشه باشه آروم باش فقط آدرس دق-

 پارک کرده، کنار جنت یسر باغ مل-

 اونجام. گهید قهیدق ستیاومدم ب-

 

 نشست. نیزم یرو نیکنار رادو رها

 .یداداش زنگ بزنم اورژانس؟ رنگ به رو ندار-

 شهرام من حالم خوبه. یشلوغش نکن، چرا زنگ زد یخود یخوبم رها ب-

 تا شهرام برسه. نیبش یکن یذارم رانندگ یحالت نم نیبا ا-

 

را پاک کرد و  شیشد و به سمت شان آمد، رها اشک ها ادهیپ یبدو بدو از تاکس دیکه شهرام هم رس دینکش یطول

 نشست. نیتکان داد و کنار رادو یسالم داد، شهرام سر

 شده یچ نیرادو-

 شلوغش کرده. یخود یبخدا خوبم رها ب یچیه-

 ؟یاومد یتو چرا به حرفش کرد میشدم بر یاالن داشتم بلند م 
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 گذاشت. نیرادو یدستش را پشت شانه ها شهرام

 یختیبهت گفت ر یآنا؟ چ یبابا شیپ ی. رفتیبود یگه طالفروش یم شده؟رهایچ یمرد حساب یرو ندار رنگ به-

 بهم.

 را تکان داد. نیرادو یشانه ها دیرا که د نیرادو سکوت

 کرده آنا حالش خوبه؟ یجور نیبوده که حالت رو ا یاون تلفن ک نیباتوام رادو-

 

 .دیکش رونیدستان شهرام ب نیخودش را از ب نیرادو

 خونه. میخوبم، کمکم کن پاشم بر یکن یشهرام چقد سوال جواب م یوا-

 

 و شهرام جلو . نیعقب نشست و رادو یصندل رها

 زد گفت: یهمان طور که استارت م شهرام

 خوبه؟ یشده، نگو فقط بگو حال آنل یچ یبگ یخوا ینم-

 ه؟یک یآنل جواب دهد تا بفهمد نیکرد رادو یکنجکاوانه در دلش التماس م رها

تا االن چندبار مُرده و زنده  ستیمن معلوم ن یهرطور خواسته از خجالتش در اومده، آنل یخوب؟!...سپهر عوض-

 شده.

 .دیفرمان کوب یدستش را رو شهرام

 تش؟یامروز راه انداخته داماد با شخص یزیچه آبرو ر ینه؟ گفت ای یبه باباش گفت-

شهرام سرم داره  گهینپرس د یچیمبلغت رو....ه سیگه بنو یدسته چک در آورده بهم م ،یناموس یمتهمم کرد به ب-

 ترکه. یم
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 شد هزاران سئوال حل نشده در ذهنش بود. ادهیکه پ رها

 شوهر دار باشد! یتوانست باور کند، برادرش دنبال دختر یزد چه خبر است اما نم یحدس م 

 

 کند. شیرا محکم تکان داد تا افکار مسخره رها سرش

 

 داخل برد. نیماش ی شهیرا از ش سرش

 خونه؟ ییآ ینم نیرادو-

 .ریشب بخ امینه رها تو برو خونه، من صبح م-

 

 شهرام کرد و گفت: روبه

 خوام تنها باشم. یهام م ییتنها یبرو خونه -

 آمد. رونیبا عوض کردن دنده از کوچه ب شهرام

 !یحالت تنها بمون نیم گذاشتم با اآره من-

 حوصله جواب شهرام را داد. یب نیرادو

 شهرام حوصله ندارم. یمخم رو نخور ،ییایدنبالم ب یخوا یم -

 

 شده بود... رهیبود و به سقف اتاق خ دهیکاناپه وسط اتاق دراز کش یرو

 

 شد. دهیشهرام کنار گوشش شن یصدا
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 بهش؟ یساعته زل زد کیاز سقف  ییخوا یم یقهوه ام حاضر شد، چ-

 برم.... خوامیم-

 .دیشهرام باال پر یابروها جفت

 کجا؟-

 دیدونم فقط با ینباشه، نم شیزندگ یم رو هیکه سا یینباشه، جا یاز آنل یکه رد ییجا نجا،یاز ا ریهرجا...هرجا غ-

 برم.

 ن،سوئدیه،برلیخوام برم هر کجا که شد. ترک یه مسفر ندار یثابت الزم داره، پا یرویواردات اونور ن یگفته بود برا بابا

 نداره... یفرق

 

 شد. یعصب شهرام

 کنه. یرو عوض نم یچیفرار ه ؟یکه چ یآخه بر ،یگ یچرت و پرت م یباز دار-

 .دینفس کش قیبخار قهوه را عم نیرادو

 برم! دیشهرام، قول دادم، قسم خوردم، با ستیفرار ن-

 ؟یبکن یاونور چه غلط یخودت، بر یآخه قول به بدبخت گهید-

 

 لبش گذاشت. یدر آورد و گوشه  یگاریس نیرادو

 ده. یانجام م کسرهیکه بابا  ییکنم، کارها یم یاونور رو اوک یقرارداد ها-

 مگه؟ ستین ادتیرو از دست دادم،  یرفتن آنل نیمن سر هم 

 زورش کرد. رونیگذاشتم ب رانیتا پامو از ا ادتهیرم... یپس بازم م 
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 یا دهیفا چیرم، بودنم ه یراحت فرستادش تو گور، حاال هم م یلینبودم که نذارم بله رو بگه نبودم و پدرش خ من

 نداره!

 

 . دیقهوه را تلخ تلخ سرکش وانیل شهرام

 .یسر دو روز برگرد یحرفت بمون نر یپس پا ،یشد یقدر جد نیحاال که ا-

 ... یشش کنتا فرامو یمون یاون قدر م ،یمون یم

 خاموش کرد و زل زد به بخار قهوه. زیم یرا رو گاریس

 شه فراموشش کنم. یقلبم مگه م یشهرام، حک شده رو ستین یفراموش شدن-

 . یمن بدبخت نش نیع یاگرم شد ،یوقت عاشق نش چیه دوارمیتونم شهرام، ام یم مگه

 داد. هیرا محکم فشار داد و سرش را به کاناپه تک شیشانیپ

 کنه؟ یسرت درد م-

 ترکه از ظهر گرفته االن بدتر شده. یهام داره م قهیوحشتناک، شق-

 .یخواب یخواب آورم هست م ؟یمسکن بهت بدم بخور-

 .دیدراز کش نیزم یکاناپه رو نییرا در آورد و پا راهنشیخوردن مسکن پ با

 تخت... یاتاق رو یبرو تو یبخواب یشهرام اون برق رو خاموش کن، خواست-

 خواب شد... میکه بدنش کرخت شد و کم کم تسل دینکش یطول

 

 چشمانش را باز کرد. یآرام یتکان ها با

 چشمانش بود.  یتو میمستق ییرایبدون پرده پذ یاز پنجره  دیخورش نور



 دلباخته

 
71 

 

 شد.  رهیداد خ یکه تکانش م یرا حائل صورتش قرار داد و به صاحب دست دستش

 شهرام ساعت چنده؟ -

 تکانش داد.  گرید یبار

 کنه. یصبحِ. بابات پوست دوتامون رو م۱۰پاشو ساعت-

 .دیگردنش کش یرو یبه بدنش داد و دست یو قوس کش

 المصب گرفته. نیا دمیاوف باز بد خواب-

 به در حمام انداخت.  ینگاه داشتیدر بر م یطور که قدم به سو همان

شه، بدو که املت  یبهتر نم نیاز ا یخواب یمبل م یوبا سه متر قد ر ی. وقتمیبر ریدوش آب گرم بگ کی عیسر-

 بر بدن. میدرست کنم بزن

 

 دور کمرش وارد آشپزخانه شد. یحوله  با

 تابه املت رفت. یآب خورد و به سمت ماه یوانیل دیچک یآب م شیاز موها 

 در دهاتش چپاند.  یپر مالت املت را با سخت یلقمه  شهرام

گردنم، خب لباس بپوش مى بنده بدنت، واسه من عضله به رخ مى  یگ یبعد م ون؟ریب یباز تو بدون لباس اومد-

 کشه.

 

 . زندیرا به قصد شاد کردنش م شیشهرام، تمام حرف ها دانستیتکان داد، خوب م یخنده سر با

 .یکرد یببند بابا باز قاط-
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 زدند.  رونیاز خوردن املت از خانه ب پس

 بود. شبیبهتر از د ریو روزش به مقاد حال

 کند.  یط دیست که با یو خم چیپر پ یتازه اولِ جاده نیاش مقابله کردن بود؛ اتنها راه چاره  

 .شتیگردم پ یبابا زود برم شیسر برم شرکت پ کیرو تموم کن،  روزید یانبار کارها ذارمتیشهرام م-

 با لبخند سر تکان داد.  شهرام

 !یشما بگ یهر چ ئسیباشه ر-

 

 کرد، خودش به سمت شرکت به راه افتاد.  ادهیانبار پ یه جلورا ک شهرام

 بگذارد را مرور کرد. انیرا که قصد داشت با پدرش در م ماتشیتمام حرف ها و تصم ر،یطول مس در

  

 کرد. زیپشت م یبه منش یانگشت اشاره ا با

 پدر هستن؟-

 احترام از جا برخاست.  یبه نشانه یمنش

 اتاق خودتون؟ دیر ییا م د؟یدارن اطالع بدم بهشون اومد فیسالم جناب محتشم، بله تشر-

 گرفت.  شیاتاق پدرش را در پ راه

 ست؟یکه داخل ن یپدر، کس شیرم پ یم ستینه خانوم الزم ن-

 . متعلق به محتشم بزرگ بود ارشاره کرد ناًیقیکه  یتکان داد و با دستش به اتاق یسرش را به نرم یمنش

 تنها هستن دیینه بفرما-

 وارد اتاق شد. یزدن تقه ا با



 دلباخته

 
73 

 

 . ریسالم پدر، صبح بخ-

 انداخت. اشیبه ساعت مچ یپرده ها باال آورد و نگاه یسرش را از رو پدرش

 ست آقا!  ازدهی. ساعت ریسالم ظهر شما هم بخ-

 بودم. ریدرگ دیبخش یم-

 .دیکش یجور کارهات رو م شهیاون هم ؟یکرد ریفقط چرا شهرامم درگ ،یهست شهیاون رو که هم- 

 ندارد.  یپدرش تمام یکه باز خواست ها دانستیم

یخود م ریاقتدار و شکوهش هم چنان چشم ها را در گ یکرد که گرچه سنش باال بود ول یبه مرد ینگاه تیجد با

 . کرد

 پدرش را انتخاب کرد و نشست.  زینقطه به م نیتر کیدر نزد یمبل

 شه بعداً مواخذه بشم؟ یدارم پدر م یهمم میتصم-

 نشست.  نیبلند شد، مقابل رادو زیچشمانش برداشت و از پشت م یاش را از رومطالعه نکیبزرگ ع محتشم

 به تک پسرش زد.  یلبخند

 ؟یدار یمیچه تصم ؛یخب، کنجکاوم کرد-

 سخنانش شود.  یفتهیصحبت کند که پدر ش یکرد جور یرا در هم گره کرد و سع شیها دست

داشته  تیواردات دارو اون جا فعال یبرا دیدون یاصال هرکجا که صالح م دیخوام برم پدر، هرکجا که شما بگ یم-

 نداره. یو منافع شرکت باشه،  فرق میباش

 

 .دیپدرش را د یوضوح پرش ابروها به

 کرد.  زیخسرو چشمانش را ر 
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 ؟یکن یکه نم یشوخ-

 واب پدرش را داد. و مصمم ج یکامال جد نیرادو

 رو گرفتم. میتصم نیا یانیدفعه ام با کاو نیا یام بعد از دعوا یخوره؟ کامال جد یشوخ م یمن به آدم ها یچهره -

 

 . دیجنگیهدفش م یقبال دو دل بود اما حاال مصمم برا دیشا

 کاره منم موافقم. نیعاقالنه تر متیتصم نیا-

 بازم اگه نشد... یول نهیکنم، مدنظر خودم برل یکنم کارهات رو م یروت حساب م ن،یرادو یجا نزن دوارمیفقط ام 

 نشد نداره اوکى مى کنم واست. نه

 

 را باال انداخت.  شیهابلند شد و شانه یصندل یاز رو نیرادو

تونم  یمشدن کارها  یرو دارم. فقط تا اوک اشیمن آمادگ د،یکن یکه فکرش رو م یینداره بابا هرجا، هرجا یفرق-

 محمد دوستم تنگه.  یداشته باشم؟ دلم برا هیبه ترک یحیسفر تفر کی

 سرش را تکان داد و خندید.  خسرو

 شرکت اونور با من. یکارها ریرو بگ طتیاالن برو بل نیهم ستین یبچه، باشه حرف یشد یفرار ینه انگار-

 

 !دیرفت... با یم دینبود با مانیداشت، اصال پش یآمد حس بهتر رونیدفتر پدرش که ب از

 «رفت، تا توان آمدن داشت. دیگاه با» 

 

 محبوبش نود بود. یحال نگاه کردن برنامه  در
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 ها راه انداخته بود غرق لذت بود. کنیباز نیکه ب یداد و از کل کل یپور گوش م یفردوس یلذت به صدا با

 .دیدستش کش ریتخمه اش نصفه شده بود که رها از ز یکاسه  

 خوردم؟ یداشتم م یدار یچرا برم-

 گم. یواسه خودت م یش یشترمرغ م هیشب رون،یب زهیر یغرولند کنان گفت: کل صورتت فردا م رها

 

 را به سمتش جلب کرد.  شانیهردو یمحکم مادرش توجه  یصدا

 با برادر بزرگ ترت درست حرف بزن رها!-

 کرد.  یحالش خورده بود، اخم یتو یکه حساب رها

 بود. یمامان فقط شوخ-

 کرد.  یبا تحکم اخم مادر

 .یتکرار نکن گهیکن د یکن و سع یرها. عذرخواه ستیشم قشنگ ن یشوخ-

 گریبود د یکه گاه با شوخ یمهر خواهر شدیتنها مسبب م ساخت،یخانم متشخص نم کیمادر از رها  یکارها نیا

 برادر نشود.  بینس

 صحنه عمرش بود. نیرها خنده دار تر زانیآو یها لب

 . دیزد و دست رها را کش یلبخند نیرادو

 اخالقاشم خاصه خودشه. گه،ی. اشکال نداره مامانه دنیرو بب اشافهیاوه بسه، ق-

 

 ده. یم ریخدا گ یشهیگفت:هم یزد و با بد خلق نیزم یرا رو شیپاها رها
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 را بلند تر کرد. ونیتلوز یتخمه را از دست رها گرفت وصدا کاسه

 رها؟ درست حرف بزن تا مامان باز خفتت نکرده. یچ یعنی ریگ-

 را به مادرش دوخت.  اشرهینگاه خ نیرادو

 را مقابلش گذاشت و نشست. ییچا ینیبرق نگاه پسرش، مشتاق س دنیبا د مادرش

 ؟یازدواج کن یشد یبگو که باالخره راض ن،یشده رادو یچ-

 

 . آمدیبه نظر م یعاد ریغ تشیحجم از عصبان نی. ادیاش کوب یشانیپ یرو نیرادو

 کند.  رانیرا و اشیترِ زندگمهم ماتیبا ازدواج، تصم توانستینم

 دارم. یمهم تر میمن تصم د؟یکن یگم شما به ازدواج وصلش م یم ینه مامان، چرا من هرچ یوا-

اش خانواده شیآمد و پ رونیمادرش را ملتفت کند از اتاق کارش ب یبه خوب تواندینم نیرادو دانستیکه م پدرش

 نشست. 

 بسپرش به من. ن،یقسمتش رو من بگم رادو نیبذار ا-

 

و به دلش  دییسرایخودش م یبرا لهیبود که مادر در مخ ییها. و بازهم قصهدینگران سمت همسرش چرخ مادرش

 . کردیم ریترس را سراز

 افتاده؟ یاتفاق د،یکن ینگرانم م دیشده دار یچ-

 

 دستانش گرفت.  انیدست همسرش را م خسرو

خواد  یرفاه زحمات پدرش انجام بده. م یبرا یبزرگ یگرفته کارها مینگران نشو. پسرم مرد شده تصم زمینه عز-

 که چندساله قصد دارم اونور بزنم رو پسرم به ثمر برسونه. یشرکت
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 برف در زمستان شد.  یو دستانش مانند گلوله ا دیمادر پر یاز رخساره رنگ

 مونده، بچم رو بفرستم بالد غربت.  نمی. همخدا مرگم بده-

 بنشاند.  یکرد حرفش را به کرس یسع تیبار با قاطع نیساکت ماند و ا یاچند لحظه مادر

 . دیاش ندادامه گهیمخالفم. با جفتتونم، د میتصم نینه من با ا-

 . زدینحو زبان بر نیبه بهر دیکردن مادرش با یراض یبرا دانستندیم یبه خوب نیرادو

 .مینیرو بب گهیهمد میدم هر زمان که دلتنگ شد یبهتون قول م ستم،یاما مامان من بچه ن-

 

 بغض دارش ادامه داد. یبا صدا مادرش

 اره؟ نمتیتونم بب یهر روز م یعنی ؟یک یعنیهر وقت -

 . دیگویبفهمد مادرش چه م توانستیو نم دانستینم نیرادو

 چه!؟  یعنیمادر بودن  دیفهمیچه م او

 .دیکنم بچگانه حرف نزن یمامان خواهش م-

 .دیاز چشم مادرش چک یاشک قطره

دادم  یم رتیو ش یکه اندازه بغلم بود یروز ،یبر یخوا ی. االنم که مید یداماد شو گوش نم ایگم ب یسه ساله م-

 . کنم یعمل مکه بچگانه  یو بهم بگ یریبه ترکم بگ میکه تصم یمرد بش نقدریروز ا کیکردم  یفکرشم نم

 را پشت احساساتش پنهان کرد.  بغضش

 از نظر تو و پدرت بچگانه س آره من بچه ام. یاگه عالقه مادر فرزند-
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 همسرش قرار داد. یپا یمادرش حلقه کرد و خسرو همزمان دستش را رو یرا دور شانه ها شیدست ها رها

 

 انداخت.  نییشرمسار سرش را پا نیرادو 

خوام  یبه نفع همه ست، من م نیشه. اما ا یهرسه نفرتون تنگ م یمامان، دلم برا دیزیعزمن  یهمه تون برا-

کنم  ی. مامان خواهش مدییایب شمیهر وقت که دلتون بخواد پ دیتون یرو بگردم. شما و بابا و رها م ایکنم؛ دن شرفتیپ

 نکن. هیگر

 

 جو حاکم را داشت.  رییبر تغ یسع زدیموج م شیکه در صدا یطنتیلرزان اما با ش یبا صدا رها

 با صورت کک و مک دار چه طوره مامان؟ یموبور چشم آب هی آره،یم یتازه واسمون دختر فرنگ-

 حرف کوسن کنار مبل پدرش به سمتش پرت شد. نیا با

 .دیبلند خند خسرو

 ها. یریگ یم یپدر سوخته، خوب از آب گل آلود ماه یا -

 یم امهیاش گفت: خواستم جو رو عوض کنم؛ داشت گردخترانه یهاو با عشوه دیرا برچ شیمظلومانه لب ها رها

 گرفت.

و آرام کنار  دیرا بوس شیموها ی. رودیالغرِ رها حلقه شد و در آغوشش کش یحرف دور بازوها نیخسرو با ا دستان

اش که چاره دمیرو د یحال نیرادو ی. رها، من تو چشم هایبد هیبه مادرت روح ،یباش یقو دیگوشش گفت: تو با

 فقط رفتن بود.

 

دارم من، رها بغل بابا، مامانم بغل من  داره آب  یلوس یپدرش با خنده گفت: چه خانواده  یها یوسط بغل باز نیرادو

 .دیماتم کده درست کرد نمیبب دی. پاشرهیگ یغوره م
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 تیچگونه رضا دانستید. اما بازهم نمنود ش یبرنامه  دنیخانه که کم کم به حالت قبل برگشت دوباره مشغول د جو

 مادرش را به دست آورد.

 

 .خواست

 

 بود. هیترک یِراه گریقرار داد، دو روز د بشیرا داخل ج طشیآمد بل رونیکه ب ییمایآژانس هواپ از

 

 .دیشن ییرا لمس نکرده بود که صدا نیماش ریدزدگ هنوز

 .یگورت رو گم کن یخوا یم ،یکه آدم شد نمیب یم-

 هم فشار داد. یرا محکم رو شیمسخره اش دندان ها ی افهیسپهر و ق دنید با

 کرده؟ یادیدنبالم، نکنه سرت به تنت ز یافتاد یخوا یم یچ-

 

 .دیکش یبلند نیه یشینما سپهر

 یآقا یداشته باش یعرضه ا نیآد هم چ ینم اتافهیقراره سرمو جدا کنه، تو؟ به ق یاون وقت ک دم،یترس یوا-

 محتشم جنتلمن...

 

 .دیغر شیدندان ها یسپهر را در دستش گرفت و از ال ی قهی نیرادو

 یفکرکردن به من تو یبرا ییاون جا یحالش خوب باشه، به پدرشم گفتم اگه تو عرضه داشته باش یآنل دوارمیام-

 .یخودت و اخالقت کار کن یمن بهتره رو زیو گر بیتعق یمونه، پس به جا یذهنش نم
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و  دستش داشته باشه یرو یبتواند کنترل یبعد یحرف زدن به سپهر را نداد چون مطمن نبود با گفتن جمله  ی هاجاز

 فکش را خورد نکند.

 شد و استارت زد. نشیسوار ماش 

 

بود؛ چمدانش را بست، هر کار کرد نتوانست بدون عکس  دهیشد و وقت رفتنش رس یسپر عیدو روز هم سر نیا

 برود. یچشمان آنل

 عکس را نگه دارد. نیخواست فقط هم ینبود اگر م یادیز ی خواسته

 گذاشت و داخل کمدش پنهان کرد. یرمز دار یرا داخل جعبه  شیها هیتمام هد 

 

 پدرش از اتاقش دل کند، وقت رفتن بود. یصدا با

 راحت تره براش. یجور نی. اادیکردم ن شیراض یبه سخت یعنیآد،  یپسرم؟ مادرت فرودگاه نم یآماده ا-

 .میام بابا، برآماده-

 

 یداده بود و م یو چند سالش را داخل چمدان جا ستیب نیکل ا د،یرنگش را پشت سرش کش یسورمه ا چمدان

 رفت.

 . شودیم یدانست برگشتش ک یخودش هم نم یکه حت ییرفت به جا یم

 .شیها نیزتریبود، وقت دل کندن از عز یسمت مادر و خواهرش رفت، وقت خداحافظ به

 یم دیو دوست داشتنش را با قیاش شده بود،  تمام عال یزندگ هیعضو جدا نشدن شیروزها دل کندن برا نیا 

 رفت... یگذاشت و م
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 .دیرها، مادرش را در آغوش کش دنیاز در آغوش کش بعد

 .دیمادرش کش یموها یرو یرا نم دار کرد، دست راهنشیزن پ یها اشک

 یرو نم تمیمگه موفق ،یآیزنم شماهم م یبهتون سر م امیزود م رم،یرم که بم یقربونت بشم نم یکن هیقرار نبود گر-

 ؟یخواست

 سپارمت... یدر امان خدا پسرم، به خدا م ؟یزن یموقع رفتن م هیچه حرف نیخدا نکنه ا-

 

رفتن  شیتر بود برااز همه سخت  د،یدو نیبلند هق زد و به سمت اتاق رادو یتاب ماندن نداشت با صدا گرید رها

 اش... یتنها برادر دوست داشتن

 

 کرد. یفشرد و خداحافظ نهیرا گرفت دوباره مادرش را به س شیو نم چشم ها دیبه صورتش کش یدست نیرادو

 

 زد. یبود و هق م دهیدراز کش نیتخت رادو یسمت اتاقش رفت، رها رو به

 بهم یها، قول داد یکن یجور نیعشق داداش قرار نبود ا-

 

 انداخت. نیبغل رادو یخودش را تو رها

 دارم. ازیبه بودنت ن یلیبه خدا سخته داداش، خ-

 .دیرها را بوس یموها نیرادو

. درست رو بخون هر وقت هم یخواد خانوم شده باش یبرگشتم دلم م یوقت یباش یقو دیخودت رو لوس نکن، با-

 شمام بهش اعتماد دارم.. مثل چیشهرام حساب کن یرو یتون یم ،یکرد ریگ ییجا

 ها. رهیگ ینکن، دلم م هیگر گهیکرد و ادامه داد: حاال د یمکث
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 .دیرا بوس نیدار رادو شیزبر و ته ر یو گونه  ستادیپنجه پا ا یرو رها

 ...نمتیبب یبه زود دوارمیام ن،یمواظب خودت باش رادو-

 

 د.ش یاش خارج م نهیس یاز قفسه  یبه سحت شیکرد، نفس ها یم ینیسنگ نهیآمد قلبش در س رونیخانه که ب از

 راحت تر شود. دیتا شا دیکش یم قیرا عم شیو باز دم ها دم

 کند. هیخواست مقابل مادرش و رها گر یبود، اصال دلش نم دهیچسب شیکنج گلو بغض

 گذاشت و استارت زد. شیپا یپدرش دستش را رو 

 .ینش مونیپش دوارمیام یول ،یرو گرفت میتصم نیدونم چرا ا یپسرم نم-

 .نمیرو بب تتیو موفق یخواد فقط سر بلند یسپارمت، دلم م یخدا م به

  

 منتظر شهرام بود. یدر ورود یچشمش رو د،یپرواز داد به سمت پدرش چرخ تیگ لیرا که تحو چمدانش

 

 آمد. یشهرام دوان دوان به سمتش م 

 زد. یلبخند دنشید با

 شدم. یم دیداشتم از اومدنت نا ام-

 

 .دیکوب نیرادو ی نهیتخت س شهرام

 تو بزمجه؟ یفکر کرد یبپره، چ ماتیذاشتم هواپ یم یعمراً بدون خداحافظ-
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 آدم باش خاطره خوب ازت تو ذهنم بمونه. نیع یدم رفتن-

 شدند... رهیبه هم خ یا هیثان

 .دندیفشرد، دو مرد دست در گردن هم انداختند و محکم پشت هم کوب نهیهوا به س یرا  ب نیرادو شهرام

 هست. یجا حواسم به همه چ نیمن ا ن،یمواظب خودت باش رادو-

 سپارمش. یرها رو داشته باش شهرام، به تو م یهوا-

 راحت. التیجفت چشم هام برو خ یرو-

 

 .دیپدرش را در آغوش کشپروازش که اعالم شد از شهرام دل کند با پدرش دست داد و  شماره

 نباشه برو پسرم در پناه خدا. یشکل نیچشات ا نمتیب یکه م یدفعه بد دوارمیام-

 

 شهرام و پدرش تکان داد. یدوباره برا یدست د،یصورتش چک یفرودگاه قطره اشکش رو یها یپله برق یرو

 نرود. شیآبرو نیاز ا ترشیرا نگه داشت که ب بغضش

 

 راه سخت را برداشته بود. نیقدم ا نیاول خت،یر نییدرون قلبش پا یزیچ ماینشستن هواپ با

 بدون او از خدا صبر یکردن روزها یسپر یدعا کرد، برا یآرامش آنل یاز ته دل برا 

 

 شده بود. رید نیکنترل ماش یبرا دیچرخ کهنیمحض ا به

و وحشتناک برخورد  بیمه یصدا دیکه شن یزیچ نیشد، آخر یم کیبا تمام سرعت از رو به رو داشت نزد یونیکام 

 ...گریبود و د نشیماش
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 یداد، کمربندش را بست و پشت یدر فرودگاه استانبول را م مایکه خبر از فرود هواپ مایمهماندار هواپ یصدا با

 را صاف کرد. یصندل

 از پنجره چشم دوخت به شهر سرسبز مقابلش. 

 

 تر کرد و وارد سالن شد. کیکتش را بهم نزد یدفعه به جانش افتاد لبه  کی یآمد لرز نییکه پا مایهواپ یپله ها از

 قلبش. ییتنها ایهواست  یاز سرد بیلرز عج نیدانست ا یهم نم خودش

 

 چمدان ها رفت، منتظر چمدانش شد. تیبه سمت گ زایاز چک کردن مجدد پاس و و بعد

 نیسالن خارج شد، وارد سالن انتظار شد و بو از  دیچشمش به چمدان افتاد دسته اش را کش نکهیبه محض ا 

 بود چشم چرخاند. یکه هر کس منتظر شخص یتیجمع

 زد و به سمتش پا تند کرد. یچشمش که به محمد افتاد لبخند 

 

 اش از هم باز کرد. میقد قیرف دنیدر آغوش کش یرا برا شیزودتر دست ها محمد

 .یپسر؟ خوش اومد یچطور-

 

 به تخت پشتش زد. یغوش محمد بود ضربه اهمان طور که در آ نیرادو

 .میقد نیع میدوباره دور هم جمع بش ران،یا ییآیمعرفت تو که نم یواست تنگ بود ب یلیدلم خ-
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 .دیرا کش نیچمدان رادو یفاصله گرفت و دسته  نیاز رادو محمد

 ؟یاومد یدست خال ایواسم  یآورد امیسوغات ،یماسماسک رو تو خسته ا نیبده من ا-

 .میخودم سوغات اوردمین یچیبچه پرو، نه ه یبترک یا-

کنم  ماتیاالن سوار هواپ نیهم یاوردین یمتاسفم. سوغات ییآ یبه کارم نم ؟یا یدنیپوش ای یا یتو خوردن-

 کنم؟ پورتتید

 

 دیبلند خند یبا صدا نیرادو

 ؟یعنی یحد گردن کلفت نی! در اپورتیاوهو د-

 .دیبلند خند یکرد با صدا یرا باز م نیطور که در ماش همان

 . کهیکه تراف میبر نیبش ؟یبله پس چ-

 شت... عشق، به ،یگن اونور زندگ یم ینداره ه یهم که فرق جانیا ست،ین کیتراف گهیخارج د مییایب میبابا گفت یا-

 نجا...کجا او نجایامون از دختراش نگو نگو ا یرنگه، ول کیگفته واسه خودش گفته آسمون خدا همه جا  یهرک-

 

 .دیمحکم پس سر محمد کوب نیرادو

 .دیا گهیمن موندم چرا با تو و شهرام رفاقت کردم جفتتون لنگه هم د ،یش یمحمد تو آدم نم-

 کنم. یدخترم واسه تو جور م کی اریخب بابا جوش ن-

 

 صورت محمد گرفت و به نام خواندش. یانگشتش را جلو زیآم دیتهد نیرادو

 



 دلباخته

 
86 

 

 سرش نگه داشت. یباال میرا به حالت تسل شیدستها محمد

 .میخوش بگذرون دیبا یکل یاستانبول گرد مینکن حاال، بزن بر دیباشه تهد-

 .ادهیوقت ز حیتفر میر یبرو خونه از فردا م دم،یاصال نخواب شبیام دامروز خسته-

 !ییشما ئسیبه قول شهرام ر یشما بگ یچشم هرچ-

 

 یزود بود حواسش را پرت فضا یلیرفتار کردن خ یعاد یهنوز برا د،یشچشمانش ک یرو یکالفه دست نیرادو

 نزد. یمحمد حرف یبه خانه  دنیتا رس گریسرسبز اطرافش کرد و د

پر از رفت و آمد و  نیینسبتا پا یساحل در منطقه ا یبا صفا! درست رو به رو یبود ول کیمحمد دنج و کوچ ی خانه

 شلوغ.

 

 سرش گرم بود. یگذشت، با محمد کل یاز آمدنش به استانبول م یروز چند

 

 شود. یآنل ریتر ذهنش درگآورد، تا کم یجا م یحالش را کم نیکرد و هم یم یاز شهرام لودگ ترشیب

دادند.  یکه آن طرف تر نشسته بود گوش م یزدن پسر تاریآب، نشسته بودند و به گ یدختر شناور رو یقلعه  مقابل

 زنگ خورد، پدرش بود. لشیموبا

  د؟یسالم باباخوب-

 چه خبر؟  یسالم پسرم توخوب-

  د؟یهم انجام داد یشما چه خبر؟ کار ست،ین یکه خبر جانیا-

 یریگیتر کارهات رو پ عیخواد که هرچه سر یم لشیهماهنگ کردم، گفت از وک نیاز دوستام برل یکیآره پسرم، با-

  ؟یکه الزم داره رو واسش فکس کن یمدارک یتون یوقت ببره، م کمیاقامتت ممکنه  یکنه. فقط برا
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 کنم. یالزم بود فکس م یالزمه؟ هرچ یچ دیآره فقط بگ-

 

 کائنات دست در دست هم داده بودند، تا دور و دور تر شود! یفکر فرو رفت همه  یاز تمام شدن مکالمه اش، تو بعد

 

 ، درحال درست شدن بود. رفت یزودتر از آنچه که انتظارش م یلیخ شیکارها

 تو فکر؟  یچته پسر رفت-

 باهام؟  ییآ یشه م یم یاوک نیبرل یبرا %۸۰احتمال -

 

 و با خنده گفت: دیکش یسوت محمد

 یخونه نم هیام به کراتو، من بودجه یهام پا نهیآم، فقط بگم ها همه هز یبهتر؟ با سر م نیآره چرا که نه، کجا از برل-

 رسه.

 نگران نباش. ایتو ب-

 جا انجام بدم.  نیکارام رو ا دیآم، با یمن بعدش م یفقط تو که رفت-

 . ستین یباشه مسئله ا-

 

 ( ی)آنل

 

 یزیدانست کجاست و چه چ یگذشت، اصال نم یانبار دعوا راه انداخته بود م یکه سپهر جلو یاز روز یهفته ا کی

 در انتظارش است.
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 بود. یاز شهر زندان خارج ک،یانبار نمور و تار کی یتو

 

 .دیکش یم ریو به شدت ت کردیبلند شد، کمرش درد م یسرد و نم دار با آرام یها کیموزا یرو از

 که کرده بود. ییها ییرو ادهیکه سپهر زده بود، به خاطر ز یمحکم یبخاطر لگدها فقط

 شدن بود. یکرد، بند بند وجودش در حال متالش یتنش درد م تمام

 آمد. یکه نفسش بند م دیچیپ یشکم و کمرش درد م نیبود، چنان ب دهیدل و کمرش امانش را بر ریز درد

 

 تا لرز بدنش کم تر شود. دیچیرا دور خودش پ یسیو خ فیکث ی ملحفه

 

شب همه جا را در برگرفته  یاهیکه س رونیچشم دوخت به ب د،یکوچک انبار کش ی چهیپشت در یرا به سخت خودش

 بود.

 د انبار شد.وار سپهر

 بهت؟  یگذره حساب یبه به خوش م-

 جوابش را نداد. یآنل

 آب و هوات عوض شد.  یلیبسه. خ گهید یخوش گذرون م،یبرگرد دیپاشو با-

 

که شدند سپهر دوباره بحث  نیگرفت و دنبال سپهر از انبار خارج شد. سوار ماش یمانیس واریحرف دستش را از د یب

 . دیرا وسط کش نیرادو



 دلباخته

 
89 

 

 . دمش رو گذاشته رو کولش فرار کرده؟ستیازش ن یچاکت کجاست؟ خبر نهیعاشق س-

 حوصله سرش را سمت پنجره چرخاند. یب یآنل

 .یزن یحرف م یدار یفهمم از چ ینم-

 گاز فشار داد. یرا رو شیپا یعصب سپهر

 چپ.  یباشه خودتو بزن کوچه عل-

 گذاشت. شیگوش ها یدستان درد ناکش را رو آنا

 نحس ترش نکن.  گهیبهم، د یختیرو با وجود نحست ر میزندگ یکاف یادامه نده به اندازه -

 سبکش چه طور بود بگو همون سبک منم انجام بدم. ؟یکرد یبهتر عشق م نیباآقا رادو ه؟یجور نیعه ا-

 

 .دیکش غیبا تمام وجودش ج یآنل

 . رونیب ینداز یم یدار یآشغال، بفهم چ یرو ببند. عوض فتیدهن کث-

 .دیلرز نیماش یها شهیحس کرد ش یآن قدر بلند که آنل د،یبلند تر داد کش سپهر

 جا ولت کنم و برم؟  نیهم یخوا یتو، م ایمن آشغالم -

 شم.  یشن، هم از دست تو راحت م یم ریهم چهار تا گرگ و شغال س یجور نیکار رو بکن، حتما بکن ا نیآره ا-

 .دیکوب یصورت آنل یبا پشت دستش تو سپهر

  ؟یفهم ی. میکن یم امونهید یدار یلعنت-

 شم.  یم ونهیدارم ازدستت د 

 

 .دیداد کش دیبر دهیبر شیهق هق ها نیب یآنل
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مگه بهت نگفته بودم ازت متنفرم؟ چرا دوباره  م؟یگند بزن به زندگ ایکارت کردم؟ مگه من گفتم ب یمگه من... چ-

 صداقت گفتم قصد ازدواج ندارم.  نیمن که ع ؟ی... چرا رو حرفت موندیخواستگار یاومد

 .دیکش یطرف و آن طرف جاده م نیرا به ا نیحواس ماش یب سپهر

 خودم ببندم؟  ایدهنت رو  یبند یم-

ست من رو تو اون هفته کی جا،نیبه ا دیرس میسکوت کردم که زندگ یدهنم رو بستم، بسه هرچ ینه بسه هرچ-

مطمئنم  ،یگ یکه م ینینگرانم هم نشد، جز همون رادو یکس حت چیطمئنم ه. اون وقت میکرد یزندان یسگ دون

 .ادیباال نم گهیکه نفسش د دهیکش گاریشده، مطمئنم اون قدر س ونهید

 

 کرد. یم یپدال گاز خال یو تمام حرصش را رو دیکش یعربده م یزخم ریش نیع سپهر

قدر  نی. اادیصدات در ن گهیکنم تا آخر عمرت د یم ی. کارشهیبندم اونم واسه هم یباشه نبند دهنت رو، خودم م-

  ؟یزنیحرف م یاز اون عوض یمن دار یکه تو رو یشد حیوق

 .دیشده بود بدتر از سپهر داد کش لیتکم تشیظرف گرید یآنل

 با تو؟ یعاشقت بشم؟ دل بدم به زندگ ییخوا یمثالً م یکرد یتو که من رو زندان ،یفهم یم ییتو یعوض_

 

 داد. یوحشتناک م یدر برخورد با دست اندازها صدا نیراند و ماش یوقفه م یو ب یعصب سپهر

 غیبکوبد، ج شهیرا به در و ش یبه او بدهد، دستش را بلند کرد تا سر آنل یتا جواب دندون شکن یسمت آنل دیچرخ

 بلند شد.  یآنل

 ...نیمواظب باش روبه رو تو بب-

 

 ( نی)رادو
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 مدارک الزم را فکس کرده بود. تمام

 دوست پدرش بود. لیتماس وک منتظر

را به خودش  زیهمه چ ن،یشرکت را به نام خودش بزند و بعد از اقامت دائم رادو ازاتیبود دوست پدرش تمام امت قرار

 . دیکش یطول م یسال کیزد  یشد و شرکت م یجا شناخته مصورت تا آن نیا ریواگذار کند درغ

 

نپرسد و فقط گفته بود چه خبر؟ جواب تمام  یاز آنل یکرده بود کالم یبا شهرام سع شیدت در تمام تماس هام نیدرا

 بزند.  یشرکت و کاربود، انگار شهرام هم قصد نداشت حرف یفقط درباره  شیچه خبرها

 

 نیبرل یدرفرودگاه استانبول منتظر اعالم پروازش برا زایو و طیانجام شد و حاال با بل یظرف مدت کوتاه شیکارها

 بود. 

 شد. یم ترششیب یدل گرم یهیما نیخودش را برساند، و هم ندهیماه آ کیتا  تیقول داده بود نها محمد

شد،  یم که دورتر یلومتریهر ک ییکوبش گرفت، گو یبنا ترشیفرود آمد، قلبش ب نیخاک برل یکه بر رو شیمایهواپ

 سخت تر بود. شیهم برا دنینفس کش

 دور شده بود.  رانیاز ا هیچند برابر ترک گرید حاال

 زد. یپوست صورتش شالق م یرو داًیرفت، سوز سرما شد نییآرام به سمت پا مایهواپ یپله ها از

 

 چمدانش رفت. لیگرم عجله نداشت؛ سالنه سالنه به سمت تحو یوارد شدن به فضا یاما اصالً برا 

 . دیچرخ یم شهیمردم منتظر پشت ش نیب چشمش
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 یکه نام خودش بود ثابت ماند، پدرش گفته بود دوستش از فرودگاه به دنبالش م ییدست دختر مو طال ،ییتابلو یرو 

 مواجه شده بود. ییمو طال یاما حاال بادختر د،یآ

 نیت: سالم، من رادوو به زبان دخترک گف ستادیرا برداشت و به سمت دختر مدنظرش رفت، مقابلش ا چمدانش

 دستتون اسم منه. یمحتشم هستم رو تابلو

  

 اش را پشت گوشش گذاشت. ییطال یزد و موها یلبخند دختر

 پدر کار داشتن من رو فرستادن دنبالت، آنجال هستم.  ن،یاوه سالم رادو-

 یرک به سمت خروجسر انگشتانش را به دست دخترک زد و کنار دخت یدراز کرد، مجبور نیرا به سمت رادو دستش

 فرودگاه راه افتاد.

 

 داشت. تیو جذاب یتازگ شیبرا نیبرل یبایز یها ابانیشد، خ نیماش سوار

جا  نیاش را ا یزندگ دیبار فرق داشت با نیبه فضا نبود؛ ا دشیوقت د چیچند قبل ترها سفر کوتاه آمده بود اما ه هر

 ساخت. یم

 سپرد. یبه خاطرش م دیبه جز را با جز

 کرده بود. بایخاص سبک شهر را ز یها یبلند با معمار یبرج ها ،یخارج یها نیماش تردد

 

 بلند شد.  لشیموبا یصدا دهینرس

 با پدرش شد. یحال و احوال پرس مشغول

 شما؟ دیخوب دمیسالم پدر، بله رس-

 پشت خط مشخص نبود دوباره جواب داد:  صداى
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 . میودگاه خارج شدخوبه ممنون، اومدن دنبالم االن از فر یهمه چ-

 . دیزنم به مامان سالم برسون یبهتون زنگ م شب

 

 سمتش.  دیتماسش آنجال ذوق زده چرخ انیپا با

 . یکرد یقشنگ صحبت م یلیخ رم،یبگ ادی یدوست دارم فارس یلیمن خ-

 کک ومک داشت زد و گفت: شیگونه ها یکه رو ییمو طال ،یبه دخترک چشم آب یلبخند

 بدم.  ادیدم بهت  یسرفرصت قول م-

 

 نگفت.  یچیه گریو د دیکش یکوتاه غیبار ج نیا

 انداخت. یاش م یدوست داشتن یرها ادیآنجال او را  یذوق کردن ها چقد

 

** 

 یآمد راحت شد، سر از رو یکه با سرعت به سمتش م ینیاز برخورد نکردن به ماش الشیخ یوقت ون،یکام ی راننده

 فرمان برداشت.

 از برخورد چه بود؟  بینه یآمد، پس آن صدا تازه به خودش 

 

آمد به کوه برخورد  یکه داشت شاخ به شاخ به سمتش م یدیشد و متوجه شد سمند سف ادهیپ نیسرعت از ماش به

 آمد.  یاز داخلش م فیضع یناله ا یکرده بود، صدا
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 کرد.  یریو اورژانس را شماره گ سیپل یبا تلفنش شماره عیسر دهیترس

 

 باعث آتش نیزم یرو نیبنز ختنیراخاموش کند، چون ر نیبود که بتواند ماش نیا د،یکه به ذهنش رس یکار تنها

 .شدیگرفتنش م

  

 نیتوانست خودش را به موتور ماش یشب نم یکیتار نیشد اما در ا کیله شده مقابلش نزد نیسرعت به ماش به

 برساند.

 اگرد به کوه برخورد کرده بود. از سمت ش نیناله از سمت راننده بود، ماش یصدا

 

 بود. دهیدرهنگام ترمز گرفتن، چرخ انگار

 کرد.  کیخودش را به راننده نزد 

...آقا با شمام تو رو یرو خاموش کن نتیماش یتون یم آدیزنگ زدم اورژانس، داره م ؟یشنو یمنو م یآقا...آقا صدا-

 . بکنم یتونم کار ینم یکیتار نیا یشه. خاموشش کن من تو یمنفجر م نتیرو خاموش کن، واال ماش نتیخدا ماش

 

 گفت انجام دهد. یرا که م یتوانست کار یکرد که نم یآن قدر سرش درد م یول د،یشن یمرد را م یصدا سپهر

بود به  یبود دستش را به هرسخت نیاش راه باز کرده بود، پس علت درد هم هم یشانیپ یلزج و گرم از رو یعیما 

 برد و خاموشش کرد. نیماش چییسمت سو

  

 را تکان دهد. شیتواند پاها یکرد نم یاحساس م د،یکش یم ریکمرش وحشتناک ت یمهرها
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داده  کهیت شهیکه انگار به ش ندیاش را بب هیتوانست سا یفقط م یکیتار نیچرخاند. در ا یچشمانش را به سمت آنل 

 آمد.  یدر نم شیبود و صدا

 آنا! یآ.. آنا...خ...خوو...ب-

 

 توانست.  یبکشاند اما نم یکرد خودش را به سمت آنل ینگرفت، ترس به دلش افتاد سع یجواب اما

 

 شد.  یتر م کیو نزد کینزد رکشانیآژ ینیماش یچراغ ها نور

 راباز نگهدارد... شینتوانست چشمها گرید

 

 صدایخواست به همسرش که ب یدختر و دامادش را م یبه دست از خدا سالمت حیپشت در اتاق عمل، تسب یحاج

 بود.  رهیخ ختیر یاشک م

 

 و گفت: دیصورتش کش یچادرش را تو شیناله ها انیکنان، م هیگر زن

 . ییدونم، باعث مرگ دخترم تو یمن فقط تو رو مقصر م ادین رونیدر زنده ب نیاگه از ا اد،یب یسر آنل ییمرد اگه بال-

دم سالم  یشه، بهت قول م یندادن. من مطمنئم حالش خوب م یآروم باش خانوم جان، هنوز که دکترا جواب-

 بدم.  لتیتحو

 رساندند.  مارستانیسپهر هم با سر و صدا خودشان را به ب خانواده

 از آن خارج شد.  یعمل باز شد و دکتر دراتاق

 نگران به سمت دکتر رفت.  یحاج

 شد حال دخترم چطوره؟  یدکتر، چ یآقا-
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 اش را داد. یکاله سبز رنگش را از سر برداشت، در کمال آرامش جواب نگران دکتر

حالشون خوبه  یاحمد یآقا یرو انجام دادم، از حال دخترتون خبرندارم آقا، ول یسپهر احمد یمن عمل آقا-

 انیه پاب تیبود که خوشبختانه تونستم عمل با موفق دهید یکمرش ضربه بد یانجام شد.  مهرها تیعملشون با موفق

 برسونم.

 

 یگفت: به سخت یدکتر اورژانس م یافتاده بود، وقت یبه دلش گواه بد یحاج یخبر نداشت ول یازحال آنل یکس هنوز

 خارج کنن.  نیجون دخترش رو از ماش مهیتوانسته بودند جسم ن یآتش نشان یروهایبا کمک ن

 گفتیذکر م رلبیعمر عبادتش را به جا آورده بود و تند تند ز کیبود که به حساب خودش  ییبه خدا دشیام فقط

 . خواستیدخترش را از او م یوسالمت

 

 انتظار پشت دراتاق عمل انگار ضرب در هزار شده بود.  یها ساعت

 گذشته.  قهیگذشت انگار هزار دق یکه م قهیهردق

سپهر را از آن خارج کردند وبه  هوشیجسم بازپشت دراتاق بودند که بازهم دراتاق بازشد و یمنتظر خبر هرلحظه

 بردند. وی یس یسمت آ

 

 ساعت در اتاق دوباره باز شد. شیبعد از حدود ش باالخره

 به سمت دکتر پا تند کرد.  یبار مادر آنل نیا 

 دن.  ینم یجواب میپرس یم یهرچ رهیو م آدیم یحال دخترم چه طوره؟ هرک دیدکتر تو رو خدا بگ یآقا-

 باالخره تموم شد. یخواست ول یم ادیز یسخت بود. واقعا انرژ یلیخ یلیخانوم، عملش خ دیآروم باش-

 یطور مهرها نیمکث کرد و ادامه داد: سرش بدجور ضربه خورد بود و باعث ترک برداشتن جمجه شده، هم یکم

 یا از همکارام به سختداشت. من و چند ت یاز پاهاش هم شکستگ یکیکمرش از دو قسمت جابه جا شده بود، 
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داره،  یسوختگ یداره کم یصورتش مونده استخون گونه ش شکستگ ی. اما هنوزم جراحمیعملش رو انجام داد

 یجواب قطع چیتونم ه یخوبه، اما هنوز نم اشیعموم تیداره. فعالً که وضع شیمطمئناً چند تا عمل سخت در پ

 بهتون بدم.

 گرفت.  شیرا در پ راهرو

 . دشیآورد یداشت وقت یمیوخ تیوضع یلی. خدینم بگم براش دعا کنتو یفقط م -

 

 افتاد.  نیزم یشل شد و رو شیدکتر، همان جا پاها یحرف ها دنیبعد از شن زن

 کرده بود.  سیتمام صورتش را خ شیخواست، اشک ها یدخترش را م یزد و از خدا سالمت یلب ضجه م ریز

 

 یدستگاها نیب یا شهیهنوز هم پشت آن اتاق ش یبه هوش آمده بود و منتقل به بخش شده بود اما آنل سپهر

 . دیکش یمختلف به زور نفس م

 

از ته دل  یمانتور، آه یداشت، با هر بار حرکت ضربان قلب دخترش رو یبرنم وی یس یآ ی شهیچشم از ش مادرش

 .دیکش یم

  

 بود. ریو دستگاه اس میس نیدخترش ب فینح بدن

 نکرده. یاش فرق یارینکرده و سطح هوش یرییتغ تشیگفتند وضع یدادند، فقط م ینم یها هنوز هم جواب دکتر

 

 ( نی)رادو
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 کامالً آشنا شده بود.  نیراج یآقا یمدت باخانواده  نیگذشت، در ا یم یچند روز نیبه برل دنشیرس از

 فراهم کنند.  شیبه خودشان برا کینزد یته بود خانه ااز آن ها خواس تر،شیب یراحت یبرا اما

 

بزرگ تر بود، پسر خوش مشرب و  نیاز رادو یکه چندسال ،یسه نفره بود، آنجال و برادرش آنتون نیراج یآقا خانواده

 را به خودش جلب کند.  نیبود؛ توانسته بود، توجه رادو یخوش برخورد

 تصادف فوت شده بود. یبر اثر حادثه  نیراج یآقا همسر

 کردند.  یرا پرت م نیواقعا حواس رادو یبود که با وجود آنتون یدخترک شاد و شوخ آنجال

با شرکت پدرش ازچند شرکت جواب  یهمکار یبرا باًیکرده بود، تقر دارید یچند روز با چند شرکت داروساز نیا در

 بله را گرفته بود.

 ذاشته بود مشغول انجام کارها بود.گ ارشیدراخت نیراج یکه آقا یاتاق داخل

ز گرفته بود، اما قبل ا یبود. صدبار شماره اش را باگوش دهیفا یب یآنل یفکر نکردن به حال و هوا یتالشش برا تمام

 حرفش بزند قسم خورده بود. ریتوانست ز یبوق خوردن منصرف شده بود نم

 

 کند. ییباره او را هواخواست دو یفاصله گرفته بود نم یقدر از آنل نیکه ا حاال

 آتش زد. یگاریس شیگذشته ها غرق

 

  م؟یباهم در ارتباط باش یتلفن یمگه ظهر قول نداد ؟ید یتو جواب نم یشما چرا گوش-» 

 برم.  یو بذار یگفتم که قفل درو باز کن یجور نیزنگ نزن، ظهر ا گهیلطفا د_

 !؟یبود دهیترس نقدیا یعنی-
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ه ک یاز کار دینکن مونمیپدر دوستم، پش یام رو دادم فقط برازنگ نزن من اعتماد کردم شماره گهیخب آره، لطفا د_

 کردم. 

 

 کرد.  یهر طور شده دلش را رام م دیلبش نقش بست حاال مصمم تر بود با یرو ثیخب یلبخند

 . دیرفت و آمد دختر را کش شیگرفت از فردا صبح نامحسوس کش یآن یمیتصم

 فرصت بود.  نیبهتر رفت،یشود، به کالس زبان م یاز خانه خارج م قیدق یروز سر ساعتبود، هر  دهیفهم

 گذاشت.  یپشت در خانه شان م یروز، قبل از بازگشت دختر، گل هر

 داد.  یقرارم فشیزد و در ک یم یداشت؛ لبخند یبود دختر گل را برم حواسش

 

 ارسال کرد.  شیبرا یامیهفته پ کیبعداز

 مزاحم نشدم؟  یهفته  کیدلت واسم تنگ نشده -

 . گهید دینه اصال مزاحم نش_

  ؟یدارینگه م یدار یگالم رو بر م نیواسه هم-

 رو؟  نیگفته ا یک_

 دمیخودم د-

 یدیاشتباه د_

 من رو که.  یکشت ؟یکن یم تیچرا اذ-

 . دیمزاحم نش گهیتا د رنیگم تماس بگ یبه پدرم بگم، باشه شب که اومدن م دیکن یمجبورم م_

 ذارم با پدرت... یم یاِ... چه خوب وقت خواستگار-
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خواد  یکنه، دلم نم یباهاتون م یبد یلیبه پدرم بگم، اون وقت برخورد خ دیآخه؟ مجبورم نکن یر یچرا از رو نم-

 شرمنده بشم.  دیکه در حق دوستم کرد یبخاطر لطف

 .ییایبا دلم راه ب ییخوا یشم، انگار واقعا نم یمزاحم نم گهیباشه پس د-

 

ها  نیگفت تمام ا یخواست چند وقت به او فرصت فکر کردن بدهد، دلش م یشدن نداشت، اما م الیخ یب قصد

 « دخترانه ست. ینازها

 

 بود. ستادهیکه پشت پنجره اش ا یپرت شد به اتاق شیاز گذشته ها ییصدا دنیشن با

 

زد که او را از  یم غیپناه گرفت، هم زمان ج نیو پشت رادو دیود نیو داد به سمت اتاق رادو غیبا ج آنجال 

 نجات دهد.  یآنتون  دست

 

 آن دو جلب شد. یاش به تکاپوانداخت، توجه رونیرا از پنجره ب گارشیس عیسر نیرادو

 از رفتارش به خنده افتاده بود.  نیرادو د،یچرخ یم نیو دور رادو دیکش یم غیج طنتیباش آنجال

 کار کرده مگه؟  یشده چتونه شمادوتا، آنجال چ یچ-

 .دیو دوباره دنبالش دو دیکش یسرخ سرخ، داد بلند یآنتون

حاال امروز مهندس ناظر از  دم،یداده منم نفهم رییمن، چندتاشو تغ ینکرده، خانوم اومده سر نقشه ها کاریبگو چ-

 بدم. رییهمشون رو تغ دیداده خوشش اومده، گفته با رییکه تغ ییطرح ها

 . دیببخش کنم،خب درستش داغونه خواستم یلیخ دمی:بخدا دآنجال

 شده بود.  تریحرص یآنتون
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بمونم نقشه هارو درست  داریب  تا صبح دیچند شب با یدون یدونم با تو.م یحرف بزن من م گهیکلمه د کیفقط -

 کنم؟ 

 کنم.  یحق به جناب گفت: خودم کمکت م یاافهیبا ق آنجال

 

 . دینبودن رها لرز یتخت نشست و تماشاگر بود، ته دلش برا یازکل کل آن دو به خنده افتاده بود رو نیرادو

 شد.  یبهتر م یلیبود حالش خ اگر

 

 شرکتش تمام شده بود. یگذشت کارها یپشت هم م روزها

 را اجاره کرده بود، فقط منتظر گرفتن مجوز بود.  دفترش

 درتماس بود.  باشهرام

 بزند. یاز آنل یحرف دیچرخ یرها بود، زبانش نم یتش براسفارشا تمام

 

 انگار متوقف شده بود. وی یس یپشت در س زمان

 بود.  ینگران یبود، اما هنوز هم جا یرو به بهبود یحال آنل 

که دوست  ییزهایاز چ شیگفت برا یدخترش کنارش نشسته بود، دکترش م دنید یبا اجازه پزشکش برا مادرش

 ن. دارد حرف بزن

 

 شد. یم یچشمانش ازاشک پر و خال دیرنگ دخترکش کش یصورت ب یرو یدست زن

 کرد یزمزمه م آرام
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 دخترکم...عسلکم...بازکن چشمهات رو دردت به جونم... بازکن دخترم...-

 :دیاز دهانش پر ناخودآگاه

 .ادیب نمیگم رادو یم یچشمهات رو باز کن یقول بد اگه

بازکن  نیمامان، بخاطر رادو ییاونور نرفته ها...آنا شهیچقد حالش بده؟ ازپشت ش یدونینگرانته؟ م یدون یم

 چشمهات رو...

 

 برداد. یدست آنل یپرستار باعث شد دستش را از رو یصدا

 وقت تمومه.  رونیب دیلطفا بر دش،یببن قهیخانوم قراربود پنج دق-

 از اتاق خارج شد. دیباند بوس یز رواش را ا یو زخم دهیرنگ پر یشانیرا پاک کرد، پ شیچشمها اشک

 . خورد یدخترک تکان فیلغزاند، انگشتان ظر یسرد اتاق م شهیش یو دستان لرزانش را رو ستادیا شهیپشت ش 

 دخترش با خبر کند. تیتا پرستار را از وضع دیدو یبه سمت اتاق پرستار خوشحال

 خودش را کنترل کرد.  عیخورد، اما سر یسکندر دنیدو نیبار درح چند

 خبرتکان خوردن انگشت دخترش راداد.  ستاد،یا یپرستار ستگاهیرا در مشتش جمع کرد، مقابل ا چادرش

 رفتند. وی یس یبه سمت س عیسر پرستارها

 . شهیقرار پشت ش یزن ماند ب 

 ازاتاق خارج شد: پرستار

 شده خانوم؟ حال دخترم چه طوره؟ یچ-

 که داره بهوش گهیباال، عالئمش م ادیداره م شیاریتونم نظر بدم، اما سطح هوش یخانوم ، من نم ادیدکترش ب دیبا-

 . ادیم
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 . دیکش یبعد از چند روز انتظار نفس راحت یآنل مادر

 بود.  یکاف شیرا باز کند برا شیاش چشم ها یکه آنل نیهم

 سالن وارد شد.  ییسپهر از انتها مادر

 خانوم؟  نبینکرده ز یحالش فرق-

 

 اش را به مادر سپهر دوخت. یخانوم نگاه اشک نبیز

 . ادیباال رفته پرستار گفت داره به هوش م شیاریچرا خداروشکر، سطح هوش-

 چه طوره؟  سپهرحالش

 بود.  یتونست راه بره با کمک دکترش فقط نگران آنل کمیبهتره، امروز -

دخترکش نگران نبود، مطمئن بود مثل  یبرا یسپهر اندکدانست  ینداشت. چون م ینداد، جواب یجواب یمادرآنل

 شده بود که تصادف کردن. شانیدعوا شهیهم

 

 بازشده بود. شیرو به رو یایدخترک رو به دن یها چشم

 چیزد. ه ینم یثابت بود و حرف شانیدخترک رو یخی یهمه خوشحال و خندان دور تختش بودند؛ اما چشم ها 

 در چشمانش نبود.  یحس

 تیوضع یمشغول بررس یوارد اتاقش شد و از همراهانش خواهش کرد دورش را خلوت کنن، با آرامش و مهربان دکتر

 شد: یآنل

 نگرانت بودن.  یلی! شوهرت و خانوادت خیباالخره چشم هات رو  باز کرد ؟یخب دختر قشنگم خوب-

 :دیباالخره سکوتش را شکست، با چشمانش که هزاران سئوال داشت پرس یآنل
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 . شمیپ ومدنیشوهر؟ خانواده؟ کجان پس چرا ن-

 پرونده را بست متعجب زل زد به دختر. یجواب آنل دنیبا شن دکتر

 .هیکه تو اتاق بودن خانوادت بودن، شوهرتم تو بخش بستر ییها نیهم-

 قاطع و محکم گفت: یآنل

من  یاونا خانواده  د؟یگ یهم دروغ مب دیچرا دار نم؛یب یباره م نیشناسم، همه شون رو اول یکس رو نم چیاما من ه-

 .ستنین

  

 .دیکه دوباره آرامش به کالم و رفتارش برگشته بود خند دکتر

 . یکن، پاهات رو تکون بد یدرست بشه... حاال سع زیدم همه چ یزمان بگذره، قول م دیصبر داشته باش با-

 را که گچ گرفته بودند تکان داد.  شیآرام انگشتان پا یآنل

 چشم دوخت: یآنل یمنتظر به پاها مرد

  ؟یپاهات رو حس کن یتون یخوبه، م یلیآهان خ-

 تونم  یبله م-

 خب؟  ینیکن بش یخوبه، گردنتم تکون بده بعدش به کمک من سع-

 باشه-

 الزم داره. گهید عمل کیفعال خوبه، فقط صورتت  تیخداروشکر حال عموم زمیخب عز-

 شم؟  یخوب م یک دیکنم بهم بگ یشناسم، خواهش م یکس رو نم چیمن ه-

 قرار داد. یدست آنل یکرد، دستش را رو قیداخل سِرومش تزر یآمپول دکتر
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 یم رییرو تغ زیزمان همه چ یو صبر کن یباش یدختر خوب دیفقط با ،یخوب بش یدم به زود یصبرکن... بهت قول م-

 ده.

 

 لب داد: ریز یوارد اتاقش شد، سالم لچریبا و سپهر

 سپهر انداخت: تیبه وضع یمتعجب نگاه یآنل

 شما؟ -

 کرد. یط یرا باال انداخت و فاصله را تا کنار تخت آنل شیابروها سپهر

  ؟یشناس یشوهرتم نم-

 کالفه ملحفه تخت را داخل مشتش فشار داد: یآنل

 .رونی.. برو بشناسمت. یمن نم دیگ یدروغ م دیهمه تون دار ؟یشوهرم یگ یشناسم ...بعد شما م یمن خودمم نم-

 

رل خودش را کنت یکرد؛ به سخت یم یبا نداشتن حافظه م با او بد رفتار یحت یکه آنل نیشده بود از ا یعصب سپهر

 لبش نشاند: یمسخره رو یکرد، لبخند

 !یشناس ینم یگ یاون وقت م میدیبهم رس م،یمن و تو عاشق هم بود ؟یشه منو نشناس یعشقم مگه م-

 آد. یم ادتیزمان بگذره دم  یبهت قول م 

 خودش اشاره کرد به

 . شتیاومدم پ یبه سخت دنتیبه خاطر د یمنم داغون شدم، ول نیبب

 

 سپهر چرخاند. یجز به جز صورت زخم یحسش را رو یو ب یخیچشمان  یآنل
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 باور کنم حرف هات رو. یآد، چه طور توقع دار ینم ادمی یچیام، ه یدونم ک ینم یمن حت_

 گذاشت.  یدست آنل یدستش را رو د،یچسب یرا چرخاند و کامال به تخت آنل لچریچرخ و یبه سخت  سپهر

 آرام و نوازش گونه جوابش را داد. یلحن با

 کنه. یرو بهت ثابت م زیفقط صبرکن گذر زمان همه چ-

 

 را فراموش کرده بود...! نشیرادو یاتفاق آنل نیبود، با ا ایسپهر مح یفرصت برا حاال

 

 بود. صشیخورده بود، امروز روز ترخ یکه در اثر برخورد به کوه ضربه بد یصورت آنل یبرا گر،یعمل د کیاز  بعد

برود،  بهیغر یآدم ها نیخواست با ا یدلش نم د،یترس یاطرافش م یشناخت، از همه آدمها یرا نم یهنوز هم کس 

 داد به رفتن... یم حیرا ترج مارستانیبودن در ب

 

 . دیجو یرا م شیاخن هااسترس ن با

 . ستیمن هنوز حالم خوب ن د،یشه مرخصم نکن یدکتر نم یآقا-

 

 .دیدماغش جابه جا کرد و خند یاش را رو یمربع نکیع دکتر

 . ییایب دیبا گهید یهم خوبه، فقط مونده باز کردن باند صورتت که هفته  یلیحالت خ-

 

 با استرس چشم به در اتاق دوخته بود. یآنل
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تونم باهاشون  یشناسم من نم یخودمم نم یگن؟ من حت یآدمها خانواده م ان راست م نیباور کنم ا یاما چه طور-

 برم.

 کنم. یدکتر خواهش م یآقا ستمیراحت ن ششونیپ

 

 نشست. یکنار دست آنل یصندل یرا امضا کرد و به دست پرستار سپرد، رو صشیترخ یپرونده  دکتر

و  میدیرو د کتیخواهر کوچ یپدرت، ناراحت یمادرت، اشکا یقرار یمن، هم پرستارا بچون هم  ،یباور کن دیبا_

 که خانوادت ان.  میمطمئن

 .یهست یتو دختر قو یول هیدونم سخته نشدن ی،مییایکم کم با خودت کنار ب دیبا تو

 خورده بود. یبدنت به شدت داغون بود سرت ضربه بد ،یشد زنده بمون یآوردنت من اصال باورم نم یوقت

 کردم بدنت جواب بده. یکه من اصال فکرش رو نم یبه چند عمل داشت ازیزمان ن هم

 .یهست یباورم شد دختر قو یدیو جنگ یمقاومت کرد یوقت اما

 و بلند شو. ریبگ نیهم دوباره دستت رو به زم حاال

 هنوز چشم انتظارت ان... یادیز یآدم ها رونیب اون

 

 دکتر که تمام شد، مادرش وارد اتاق شد. یحرفها

 یعجله ا چیو سکوت کرده بود، ه دیپوش یرا م شیحس و آرام لباس ها یب یبا ذوق کمکش کرد حاضر شود، آنل 

 دانست کجاست نداشت. یکه نم ییرفتن به جا یبرا

 میبر یکی یکی دیبا یهتر که شدکردم، ب ازینذر و ن یکل م،یبد یقربون کی دیدخترم خدا تو رو دوباره بهمون داد، با-

 . میبا هم ادا کن

 به مادرش انداخت. یرمق یخسته و ب نگاه
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 ینم ادمی یچیه م،یزندگ یروزا نیمهم تر میمن که فقط جسمم خوب شده ذهنم، حافظه ام، تمام خاطراتم از بچگ-

 آد. 

 .دیدست دخترکش را آرام فشرد و گونه اش را بوس مادرش

 . میحاال بهتره بر ادیب ادتیدم که  یقشنگم، بهت قول م ادیم ادتی-

 خارج شد مارستانیکمک مادرش از ب به

 چیآشنا بود نه ه شیشد که نه خانه برا یدود اسپند و صلوات وارد خانه ا انیزدن، م نیزم یدر خانه گوسفند دم

 خانه. یکدام از اعضا

  

 در دستش را گرفت لبخند زد و خوش آمد گفت: یبغل جلو ریز یبا عصا سپهر

 خوشحالم که حالت خوبه-

 و آرام لب زد: دیرا در آغوش کش یآنل

 من... عشق

 باال نرود. شیهم فشار داد تا صدا یرا رو شیسپهر دندان ها د،یخودش را عقب کش یاراد ریغ یآنل

 . زدیدر ذهنش نبود باز هم پسش م ینیحاال که رادو 

دانست که باعث  یو او را کنارخودش نشاند، تصادف را مصلحت خدا م دیدخترش رابوس یشانیپخوشحال  یحاج

 آن پسر آسمان جول از ذهن دخترش شده بود.  یفراموش

 . میریتون رو با جشن خوب شدنت با هم بگ یجشن عروس دیدخترم زود تر رو به راه شو، با-

 ا گرفت تا مثل گذشته به اتاقش ببرش. دست او ر نشیغمگ یآمد با چشم ها یسمت آنل دیآناه

 پدرش باعث شد مکث کند. یغره  چشم

 متوجه نشود زمزمه کرد: یکه آنل یجور دیکنار گوش آناه یحاج
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 .یبهش بگ یزیچ نمینب ؟یدیفهم ،یاریاز اون پسره جلوش ن یاسم-

 را آخر جمله اش آرام کرد. لحنش

 باشه بابا جان... 

 

 چشم باز و بسته کرد. یرا به معنا شیچشم ها دیآناه

 . دیو خواهرش را در آغوش کش دیبا ذوق پر دیپشت سر خواهرش وارد اتاق شد، آناه یآنل

 مردم.  یمن م یکرد یاگه چشم هات رو باز نم یخوشحالم دوباره حالت خوب شد... وا یلیخ یخواهر-

 ادیکه خودم رو پ یکن یآد، کمکم م ینم ادمیکه خاطراتم با تو  نیناراحتم از ا یلیبود؟ خواهرمن؟ خ دیاسمت آناه-

 کنم؟ 

 جون یحتما آبج-

 آمد.  یبغل لنگ لنگان به سمت آنل ریز یاتاق باز شد سپهر با عصا در

 رفت.  رونیاز اتاق ب یمعطل یب دیآناه

 .ندیکنارش بنش یتخت نشست واشاره کرد آنل یرو سپهر

 

 رنگ شبش را دوخت به صورت سپهر.  یکنارش نشست، چشم ها دیبا ترد یآنل

 .دینوازش وار کش یآنل یبازو یدستش را رو سپهر

 . یخوشحالم که چشم هات رو باز کرد-

 زد یپلک یآنل

 شناسم؟  یکس رو نم چیه یوقت ه؟یاش چ دهیفا-
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 حلقه کرد. یدستش را دور آنل سپهر

 خب؟ میکن یرستش مشه، باهم د یدرست م یهمه چ زم،یکم کم عز-

 

 داد.  هیمظلومانه سرش را به شانه ى سپهر تک یآنل

 م؟یباهم ازدواج کرد یچه طور یشه بهم بگ یم-

  

 جابه جا شد. شیگلو بکیآب دهانش را قورت داد س سپهر

 که دخترک کنجکاو مقابلش را قانع کند. یحیچه توض د؟یداشت که بگو چه

و از همون موقع مهرت به دلم نشست مادرم رو  دمتیمغازه پدرت د یبار اتفاق کیمن  م،یمن و تو عاشق هم بود-

 . یشد که خانومم شد یجور نیا ،یفرستادم خواستگار

 

 مشتاق گفت: یبا لبخند و چشمان یآنل

 بوده؟  یقشنگ یحتما روزا اد،ینم ادمیکه  فیح-

 

 قرار داد و آرام لب زد.  یآنل یموها یسرش را رو سپهر

 . یبهتر که فراموش کرد اد،ین ادتیوقت  چیه مدواریام-

  ؟یگفت یزیچ-

 کنم خودم نگران نباش.  یمطمئنم کمکت م اد،یم ادتی ینه...نه...نه...فقط گفتم به زود-
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 (نی)رادو

 

 بود. یدستش جابه جا کرد و در شرکت را بست، روز خسته کننده ا یرا رو کتش

ا قرار داد امض رانیسال شرکت ا کی یبرا رد،یبگ یخوب جهیحرف بزند و نت یبا دو شرکت توانسته بود حضور امروز

 کرده بود. 

 . دیچسب یم نیراج یآقا یتا خانه  ییرو ادهیپ یبود، کم یخوب یشرکت خارج شد هوا از

 یغر م یکل دنشیکش گاریموقع س شهیشهرام افتاد هم ادیزد،  یخلوت قدم م ابانیآتش کرد و آرام در خ یگاریس

 کرد.  یزد و اعصابش را خورد م

 بدهد.  رینبود که غر غر کند و گ حاال

 

 را درآورد و شماره اش را گرفت بعد از چند بوق جواب داد.  لشیموبا

  ؟یسالم شهرام خواب که نبود-

 تو؟  یخواستم بخوابم ساعت دو نیم نصف شبه، خل شد یم ینه ول-

 .تازه دوازده شده حواسم نبود نجایا دیببخش-

 

 گذره؟  یخوش م ؟یخوب-

 افتادم.  ادتی دمیکش یم گاریداشتم س ،یجات خال-

 کرد و گفت: یتک خنده ا شهرام

 راحت بکش.  الیبا خ ستمین گه،یخوبه د-
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 :دیمقدمه پرس یزد و ب ایدلش را به در نیرادو

 چه خبر؟ حالش خوبه؟  یاز آنل-

ندارم، فردا مى رم دور بر خونشون  یقیخبر دق ،یشد الشیخ یفکر کردم ب ،یدیتا پرس یدست دست کرد یلیخ-

 خبرش رو مى آرم واست. 

 شدم.  یم ونهیداشتم د گهید ،یباشه مرس-

 کنم منتظر تماسم باش.  یواقعا، فردا خبرت م هیلیخ یچند وقت هم تحمل کرد نیهم-

 . افتی نیراج یآقا یکه تمام شد خودش را مقابل خانه  تماسش

ه سمت ب ستند،ین ایخانه خواب اند  یگفت که اهال یم کیتار مهیداشت در را باز کرد، سالن ن اریکه در اخت یدیکل با

 صدا وارد اتاقش شد. یطبقه باال رفت و ب یراه پله 

 

 )شهرام(

 نبود.  یازحاج یخبر دییپا یرا م یحاج یاطراف مغازه  یشد، کالفه و عصب ادهیپ نیازماش

شد، مانده بود چه  یحاج یوارد مغازه   ردیبگ یاز آنل یرد چیداد؟ نتوانسته بود ه یم نیبه رادو یچه جواب دیبا حاال

 رفت.  رونیکرد و از مغازه ب متیجواهر ق سیچند سرو د،ییبپرسد و چه بگو

 شد. یگفت تا او وارد عمل م یبه خواهرش م دیاز پدرش بپرسد با مینبود مستق یفکرخوب

 یبود و چشم دوخته بود به چهره  ستادهیهماهنگ کرد و او را داخل مغازه فرستاد، خودش مقابل مغازه ا دایش با

 .ختیگونه بهم ر نیا دایچه گفت که حال ش یصورتش بود، حاج یروانه  شیخواهرش که اشک ها

  

 لرزان به سمت شهرام آمد. یبا پاها دایش
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 ؟ گفت بهت یچ ؟یکن یم هیگر یشده؟ چرا دار یچ-

 داد. ینم یو جواب ختیر یفقط اشک م دایش

 

 زد. شیدوباره صدا دایاز رفتار ش یعصب شهرام

 خبر! یواسم، به جا یاریهات رو ب هیگفت بهت؟ نفرستادمت اون تو گر یگم چ یبا توام، م-

 را زمزمه کرد. یاسم آنل دهیبر دهیبر دایش

 ی...آنلیآنل-

 .دیبار داد کش نیا شهرام

 گفت؟ ید جونم باال اومد بگو چ ؟یچ یآنل-

 مرده... یاون مرده، آنل-

 امکان نداشت. دیچرخیدور سر شهرام م ایهقش بلند شد و نتوانست ادامه دهد، دن هق

 کرد.  نشیرا گرفت و سوار ماش دایش یشانه ها ریاتفاق افتاده بود، ز نیآخه چه طور ا 

 د. گرفت و به دست خواهرش دا یسوپر اب معدن نیاول از

 . میزنیحرف م یرو بخور آروم که شد نیا-

 .دینفس نفس زنان آب را گرفت و الجرعه سر کش دایش

 بود. ختهیشد تمام معادالتش بهم ر یم وانهیداشت د د،ییایتا حالش جا ب دیصورتش پاش یآب رو یکم شهرام

 . دادیم نیبه رادو دیبا یحاال چه جواب 

 گفت؟  یچ یمنتظرم، بگو پدر آنل یاگه بهتر شد-

 متاسفانه فوت شده. یآنل یگفت با شوهرش رفته سفر، تو راه برگشت تصادف کردن شوهرش زنده ست ول-
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 بود. یدختر خوب یلیشه خ یشهرام باورم نم یوا

 اش انتخاب کرده. ندهیآ یرو برا یچه دختر خوب نیگفتم خوش به حال رادو یم شهیمظلوم، هم ساکت،

 رو تنگ کرده بود. یک یدختر جا نیآخه مگه ا ایخدا نه،یگن خدا گل چ یشه راسته که م یباورم نم اصال

 

 بدهد. نیبه رادو یدانست چه جواب ینم خت،یبهم ر شتریب دایش یحرف ها دنیاز شن شهرام

 .دیتوانست بگو یو دل شوره چه م ینگران انیم ایسر دن آن

 شد... یم وانهید نیرادو

 

 .دیفرمان کوب یرا رو شیدست ها یعصب شهرام

 تونم باور کنم. ی.... نمشهیامکان نداره، من باورم نم-

 کاره. یتو یکلک کیداداش،  شهیمنم باورم نم-

 

 گرفت. دایسمت ش یدستمال شهرام

 .گمینم نیبه رادو یزیاشکات رو پاک کن، فعال چ-

 شه.  یواال باورم نم نم،یخودم سنگ قبرش رو بب یبا چشم ها دیبا

 

 یآنل یبرا یدیجد یشناسنامه  یدرست کرد، حت یآنل یبرا یفکر همه جا را کرده بود، با پول سنگ قبر یحاج اما

 .دیجد یگرفت با نام

 فوت در قطعه اى دوازده دفن شد. یرادمهر باگواه یآنل
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 متولد شد. شیمهسا رادمهر، به جا 

 

 بود. نیکه آمد مغازه از طرف رادو یرفت، مطمن بود دختر یدرزش نم ینقشه اش با سپهر حساب شده بود، مو ال 

شد،  یم وانهیکرده بود داشت د یکرد، تا شب آن قدر خود خور یم یقرار و نگران طول و عرض اتاق را ط یب شهرام

 بدهد. یچه جواب نیدانست به رادو ینم

  

 ت که بدهد.نداش یزد جواب یاگر زنگ م نیبود و نگران تماس رادو لشیموبا یرو چشمش

 

 د؟یتوانست بگو یگفت، اما چه طور م یم نیشد و بعد به رادو یمطمئن م دیبا

 .ندیفرستاد، تا با چشم خودش سنگ قبرش را بب یرو م دایدوباره ش دیبا

 

 پاسخ بماند تا دروغ سرهم کند.  یداد ب حیتماس گرفت اما جواب نداد. ترج نیرادو

 رادمهر! یبرود جواهر فروش دایتا صبح دوباره با ش دیبا افکار مخشوش خواب شب

 

را  ابانیخواست خ ینبود، کالفه و عصب یرفت اما حاج یرا گرفت و به سمت مغازه پدر آنل دایاول وقت دست ش صبح

 . ردیتوانست اطالعات بگ یدور بزند که چشمش به سپهر افتاد، چه بهتر حتما از سپهر بهتر م

 را فرستاد سمت مغازه. دایگرفت و ش یبد یبود دلشوره  بیشهرام عج یبرا شیبا عصا وارد مغازه شد، عصا سپهر

 آمد.  نیبه سمت ماش دهیپر یبا رنگ قه،یبعد از گذشت چند دق دایش
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 .دیلرز شیلحظه شهرام از سرما کیبود  خیکف دستش را سمت شهرام گرفت، دستانش آن قدر  کاغذ

 اش.  یابد یدفن شده بود، خانه  یبود که آنل یکاغذ آدرس قطعه ا یرو

 زد.  یو آرام هق م دیبار یپشت هم م دایش یها اشک

 گفت؟  یسپهر چ-

 مرده، واقعا مرده قطعه اى دوازده بهشت رضا.  یم افتاد آنل هیباباش رو زد، گر یحرفا-

 .شدیباور کند، اصال باورش نم استخویراند هنوز هم نم یبه سمت قبرستان م یمعطل یب شهرام

 داد. یپدال گاز فشار م یرا رو شیپا یعصب

 دلش ست،یدر آن قطعه خاک ن یآنل ندیخواست زود تر برسد تا به دروغ آن ها بخندد، تا با چشمانش بب یم دلش

 است. نیهم قتیحق دیکش یم ادیگفت باور نکن، عقلش فر یم

 

 )شهرام(

 

 گشت.  یم ییدوازده به دنبال اسم آشنا یو مضطرب در قطعه  یعصب

 خشک شد.  یرنگ دیسف یقبر تازه سنگ شده  یجلوتر نگاهش رو یکم

 

 رادمهر  یآنل

 ۱4/7/۱37۲تولد خیتار

 ۱۰/5/۱395فوت خیتار

 . دیکش شیباشد، کنار سنگ نشست و دستش را آرام رو یسنگ متعلق به آنل نیشد ا ینم باورش
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 لب زمزمه کرد: زیر

 . رهیم یبخدا م رهیم یم نیامکان نداره، نه دروغه... رادو نیا یآنل-

 

 گرفت. یقیو دم عم دیصورتش کش یرو یبه اشک نشست، دست قشیرف نیدل بهتر یبرا چمشمانش

 

ها  رخرواریگفت ز یم ؟یگفت از حال آنل یبود حاال چه م نیرادو یبلند شد، وا لشیموبا یموقع دوباره صدا همان

 . دهیخاک خواب

 را کنار صورتش قرار داد.  یلرزانش گوش یصدا با

 نیسالم رادو-

  ؟یبهت زنگ زدم جواب نداد شبیتو، د یی...کجایسالم پسر خوب-

 شرمنده خسته بودم، خواب بودم.-

 حالش خوبه؟ ؟یگرفت یاز آنل یخبر شدیچ-

 

شد  یپشت زبانش قفل م قایا دقبزند ام یرا باز و بسته کرد تا حرف شیشهرام در گلو خفه شد، چند بار لب ها یصدا

 توانست. یو نم

 

 . رنیگ یرو م شیماه جشن عروس نیآره... آره خوبه، پدرش گفت ا-

زد که بغضش  یرا انگار بغض داشت، آرام حرف م نیآرام رادو یو بعد صدا دیسوز دار از پشت تلفنش شن یآه

 نترکد. 
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کاراش و  شم،یمحمد امروز اومد پ یمنون... راستشهرام م یدارم واسش لطف کرد یباشه ممنون آرزو خوشبخت-

 بره.  ستیقرار ن گهیکرده و اومده د

 دلم واسه محمد تنگ شده. شتون،یپ امیکنم م یکارام رو م دیخوبه منم ع یلیخوبه خ-

قصد  ای ،یگ یآخه تو هر وقت دروغ م ؟یبهم راست گفت یشده مطمئن یقدر صدات داغونه شهرام؟ چ نیچرا ا-

 . یتا حرف بزن ادیخواد باال ب یبعدش جونت م  ؛یپنهان کردن دار

 

 .دیرا از گوشش فاصله داد و بلند تر نفس کش لشیموبا شهرام

 نه باور کن راست گفتم. -

 کرد.  ونهیمحمد آنجال رو د نیبرم، ا گهیباشه من د-

 کرد. یساختگ یخنده ا شهرام

 .نهیش یوقت سر جاش نم چیمحمدم ه نیا-

 آره آدم نشده من برم فعال. -

 

 برگشت. نیسست سمت ماش یبا قدم ها شهرام

 کرد. یگفت عشقش مرده اصال مگر باور م یم نیبه رادو دیطور با چه

 

 (نی)رادو

 

 رفت. یکرد و دنبالش م یرا م شیتر کارها عیهرچه سر دیمحمد پرواز داشت، با امروز



 دلباخته

 
119 

 

 بود، با آنجال هماهنگ کرد که دنبال محمد بروند. ریدرگ شهیکرد هم ینم دایرا پ یوقت آنتون چیه

  

 و مشغول شد. ختیخودش ر یقهوه برا وانیل کیرا چک کرد،  رانیداروها به ا ستیکردن ل لیمیا

 . دادیجا احساس آرامش داشت، شرکت مستقل دستش بود و کارها را خودش انجام م نیا 

 .بدون در زدن وارد اتاقش شد، خنده اش گرفت آنجال

 نهفته بود.  یطنتیکارش خانومانه نبود پشت هر رفتارش، ش چیدختر ه نیا 

 در داخل داد. یرا از ال سرش

 دارو ساز! یسالم آقا-

 

 به بدنش داد. یزد و کش و قوس یلبخند جذاب نیرادو

 . ستمیسالم، صد بار گفتم من دارو ساز ن-

 مونه.  یرسه منتظر م یشد دوستت م رید میبپوش بر ،یحاال هرچ-

 

 را هم از داخل کشو برداشت. گارشیو پاکت س یصندل یکتش را از دسته  نیرادو

 

 دستش بلند شد. یتو گاریس یبسته  دنیاعتراض آنجال با د یصدا

 د؟یدار یدست برم یلعنت گاریس نیاز ا یک یتو و آنتون ؟یرو برداشت یباز اون کوفت-

 

 آنجال زد.  یپشت شانه  نیرادو
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 . دیشد محمد رس رید ،یکار دار یچ نیه ابرو زلزله ب-

 

 .دیخوشحال به سمتش رفت و برادرانه در آغوشش کش د،ینشد که محمد را از دور د یطوالن انتظارش

 بود.  یدر نبود شهرام، محمد واقعا همراه خوب 

 گفت: نیرو به رادو یتا چشمش به آنجال افتاد به فارس محمد

  س؟یدهنت سرو ،یتور کرد یدختر خارج دهینرس-

 دیبلند خند یبا صدا نیرادو

 اون عمه محترمته... آنجال دختر دوست بابامه.  سیدهن سرو-

 .دیاش داد و پرس ینیبه ب ینیچ اورد،یکرد و دست آخر طالقت ن یکنجکاو نگاهشان م آنجال

 د؟یزن یدرباره من حرف م دیدار دمیمن نفهم د؟یگ یم یچ-

 

 دو انگشتش فشار داد.  نیآنجال را ب ینیب نیرادو

 . یهست یدختر خوب یلیگفتم خ یآد؟ داشتم م یطاقتت نم قهیدق کیاز دست تو، -

 سپرد و راه افتاد.  نیبا خنده به آنجال دست داد و چمدانش را به دست رادو محمد

 

 محکمى نثار محمد کرد. یپس گردن نیرادو

 گردنم؟ یمگه من نوکر باباتم پدرسوخته، چمدونت رو انداخت-

 داد. نیلب به رادو ریز یگردنش را ماساژ داد و فحش محمد

 شه. یازت کم نم یزیچ ارشیخوره، ب یت که به نوکرا م افهیق-



 دلباخته

 
121 

 

 بشوند. نیتاسوار ماش دیچمدان را دنبال خودش کش باخنده

 

 (ی)آنل

 

 .اوردیرا به خاطر ب زیداشت همه چ یاتاقش نشسته بود، سع وسط

 گرفت. یم جهیکرد کمتر نت یمتالش  شتریاما هرچه ب 

 با پاک کن هرچه در ذهنش نوشته بود را پاک کرده بود.  یانگار کس 

 به سپهرداشته باشد. یتوانست حس خوب یکرد نم یفکرم هرچه

 قابل درک نبود.  شیبرا شیدانست چرا اما حرفا یخودش هم نم 

 نبود. یعشق چیکرد در نگاه سپهر ه یم احساس

 مثل روز اول شود.  زیکرد، دکترقول داده بود همه چ یباند صورتش را باز م امروز

 

 تخت دکتر منتظر باز کردن باندها بود. یرو

 را بازکرد و با لبخند به دختر نگاه کرد.  شیآرام باندها آرام

 سخت بود اما درست مثل روز اولش شده. یلیبود خ دهید بیشده، استخوان صورتت بدجور آس یعال-

 کرده چون شکسته بود. رییتغ یکمیتنها فرقت با قبل دماغته اون  

 م داشت. ییبایاز جا انداختن عمل ز بعد

 قرار داد.  یرا در دست آنل یکوچک ی نهیآ

 .یچه طور شد نیبب نه،یآ نمیا
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 نگاه کرد. یدست نهیخودش را در آ یآنل

 که خواهرش نشانش داده بود شکل همان بود.  یمقابلش را، اما همان عکس یشناخت چهره  ینم 

 لب زمزمه کرد. ریز

 نشونم داده.  دیکه آناه ییعکسا هیدرست شب-

 

 زد. یپدرانه لبخند دکتر

 شه.  یمرتب بزن درست م سم،ینو یزخم داره که چند تا پماد م کمیفقط -

 

 دنینگل نیکوتاه شده و تا آخر عمر ا شیپا یدکتر گفته بود چند سانت دیلنگ یسپهر هم باز شد، اما هنوز م یپا گچ

 کرد. یتحمل م دیرا با

 

رد شدن، در  یاز مقابل دارو خانه ا مارستانیآمدند، در راه برگشت از ب رونیب مارستانیدر دست سپهر از ب دست

 کند. دایپ یتالش کرد نتوانست ربط شتریگذشت اما هرچه ب یزیناخودآگاه ذهنش چ

 در ذهنش جرقه زد.  یشانه اخوشحال بود باالخره ن 

  ؟یشه کمکم کن یتو ذهنم جرقه زده، م یزیچ کیگم که من  یسپهر م-

 

 داد. لشیتحو یا یلبخند زورک سپهر

 اومد؟  ادتی یچ زمیحتما عز-

داروخانه خورد  یدونم چرا اما االن چشمم به تابلو ینم ،یمرتبط به دارو دارو ساز یزیچ کیاوووم داروخانه، نه...نه -

 ذهنم جرقه زد.  هوی
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 خوندم؟ یمن دارو ساز نکنه

 

 هم  یرا رو شیدندان ها یعصب سپهر

 . فشارداد

 

بهش فکر نکن  م،ینرفت ییجا نیآخه؟ اصال ما تاحاال همچ هیچه چرت گهید نیهمه خاطره ا نیکرده ا یذهنتم قاط-

 بهش فکرنکن.  گهید ؟یدیفهم

 شوکه از رفتار سپهر جا خورد. یآنل

 اومد تو ذهنم.  هویمگه دست خودمه خب؟  ،یزن یمچرا داد -

 

 .دیبار بدتر داد کش نیا سپهر

 ؟یدیفهم یغلط کرد ه؟یپس دست ک ستیکه دست خودت ن یغلط کرد-

 

 زد. هیگر ریدل نازک شده بود، ناخود آگاه ز یآنل

حافظه م برگرده باشه چرا داد و  یکمکم کن یخوا یاصال نم دم،یپرس یمگه چ ؟یر یاز کوره درم یخود یتو چرا ب-

 . یراه انداخت دادیب

 

 همه خاطره. نیهمه اتفاق ا نیآمد ا یخونش در نم یزد یخودش را کنترل کرد، کارد م یبه سخت سپهر

 آمده بود.  ادشی نیرادو یفقط شرکت داروساز یآنل 
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 ام. ندارم شرمنده یروزا اصال اعصاب درست نیحق بده بهم منم ا زم،یعز دیببخش-

 یجان ببخش خانوم مهسا

 

 .دیکوب نیرا کودکانه کف ماش شیبار پا نیا یآنل

 مهسا؟  دیگ یکننده است تو و مامان و بابا م جیگ یقدر همه چ نیصدام زد، چرا ا یدکتر آنل-

 

 .دیدنده کوب یبار محکم رو نیا سپهر

 اشتباه گرفته ،تو اسمت ازهمون اول مهسا بوده. یبا ک ستیداره، معلوم ن ماریصد تا ب یدکتر روز-

 

 .دیداد کش یهم عصب آنلى

  ده؟یچرا اسم خواهرم آناه ادیم دیبه آناه شتریب یکنم آنل یاما حس م-

 دیتو با دیچون اسم خواهرت آناه ؟یچه استدالل مسخره ا نیآخه ا گهیبسه د ،یرو ول کن اتیچرند نیشه ا یم-

 اسم خواهرتم، عمه ت انتخاب کرده.  یبود تو مهسا رینخ ؟یباش یآنل

 داد بزن اه یگم ه یم یهر چ-

 کنه، کمتر چرت و پرت بگو.  یم میآخه حرفات عصب-

 

 نزد. یتا خانه حرف گریرا سمت پنجره چرخاند و د شیبه حالت قهر رو دخترک

 گذاشت. شیپا یشود، سپهر دستش را رو ادهیکه پ نیاز ا قبل

 مونه. یعروس گهیماه د کی گهیخانوم خانوما، قهر نکن د-
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 .میکار دار یکل سیبنو دیخر ستیل برو

 شد. ادهیپ نیبدهد از ماش یکه جواب نیبدون ا یآنل

 

 (نی)رادو

 

 .دیرس یم جهیکمتر به نت کردیتالش م شتریگشت، اما هرچه ب یم دشیو خسته دنبال قرار داد جد یعصب

 بود. ختهیاتاقش بهم ر یهمه  

 نبود.  یواقعا شدن ییداد، تنها یاوضاع سامان م نینفر به ا کی دیبا

 را گرفت.  یآنتون یرا برداشت و شماره  زشیم یرو تلفن

 سالم...-

 . دیکش یا ازهیو خواب آلودش خم جیگ یبا صدا یآنتون

  ؟یخواب یآنتون-

 باشم؟  داریب دیبا-

 یازده ظهره! ؟یساعت رو نگاه کرد-

 و گفت: دیدخن بلند

 . توعه با گوشم نقشه ها بودم، بگو یوقت پا ریبخدا تا د-

  ؟یکن دایپ یتون یخوام م یکار درست م یمنش کیشرمنده مزاحم شدم، -

 لب گفت: ریز یدیو ببخش دیکش یا ازهیدوباره خم یآنتون

 نداره؟  یتونم بکنم، دختر وپسرش فرق یم کاریچ نمیکنم واست منتظر باش بب یهماهنگ م-
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 دنبال گشت. ختهیبهم ر یها لهیوس ریز شتریفشار داد و ب شیدندان ها نیرا ب یخودکار نیرادو

 فقط کاربلد باشه.  دونمینم-

 کن. یآور ادیکنم، اگه فراموش کردم  یهماهنگ م یاوک-

 جا، آنجال دلش تنگ شده. نیا ایب یخونه ات جدا شده وقت کرد یراست 

 شه؟ یتنگ نمباشه حتما، تو که دلت -

 یبا ایحتما، با محمد ب ایچرا باور کن ب-

 

اسابت کرد کفرش درآمده بود،  زیکرد، خم شد تا بردارد که سرش به م دایپ زیم ریکاغذ قرار داد را از ز  باالخره

 سرش گذاشت و بلند شد. یدستش را رو

 شرکت را باز کرد تا اطالعات را وارد کند.  لینشست فا ستمشیپشت س 

ش باز یاست، عکس بود...وقت یاز طرف چه کس لیمیصفحه لپ تاپ باز شد کنجکاو شد بفهمد ا یرو دیجد یلیمیا

مقابلش بود با نام  یباورکند، سنگ قبر ندیب یرا که م یزیتوانست چ یصفحه خشک شد نم یکرد چشماش رو

 اش.  یزندگ یهمه  یبایز

 رادمهر یآنل

 (یاز دستش داد هشیهم یبرا شهیعاشق پ یگم آقا یم تی)تسل

 

 شیشهرام را گرفت، آن قدر هول بود که چند بار شماره اش را پس و پ یرا برداشت و شماره  لشیها موبا وانهید نیع

 گرفت.

 مرگ بود.  یصدا شیبوق کنار گوشش برا یصدا 

 بله-
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 گفت... دهیبر دهیبر دهیلرزان و ترس یباصدا

 . هی...تو رو خدا بگو همش شوخنمیب یشهرام بگو که دروغه...بگو که دارم خواب م-

 

 در دستش خشک شد. یمتعجب گوش شهرام

  ؟یزن یحرف م یدار یدرباره چ ن؟یرادو یگ یم یچ-

   ؟یو نگفت یدونست یتو م یلعنت-

 :دیداد کش یبار عصب نیا شهرام

 دونستم؟  یرو م یشده چ یچ ،یکرد ونمید-

 دیکرد و هق هق مردانه اش به گوش شهرام مى رس یم هیواضح گر نیرادو

  ؟یدونستیمتو  قیحرف بزن نارف  یدونست یآنا آنا مرده.... آره؟ م-

 بدهد. یکرد چه جواب ریگ شیبه لکنت افتاد، زبانش پشت دندان ها شهرام

 بهت بگم.  دیبا یدونستم چه طور ینم دمیفهم روزیآروم باش، باورکن خودمم د-

 تمام بدنش نشست. یرو ینزد، عرق سرد یا هیقلبش ثان ستاد،یاش ا نهیدر سنفس  نیرادو

 .... دشییمهر تا یول ه،یشوخ کیعکس  نیا یهمه  دیشهرام بود که بگو دشیام نیآخر دیبدنش سست شد، شا 

 ... واقعایعنیمن... یآنا-

 بلند هق زد.  یباصدا

 نکن. یجور نیکنم، باخودت ا یخواهش م نیرادو-

 .دیشنیشهرام را نم یاما صدا نیرادو
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دل  یبه چ گهیاما االن د نه،یب یرو م ایرنگ شبش داره دن یکشه... زنده ست چشم ها یدلم خوش بود داره نفس م-

 شهرام؟ یخوش باشم؟ به چ

 

 آورد، چه رسد به محمد دلسوز و مهربان.  یرا به رحم م یا بهیدل هر غر نیخراب رادو حال

 . یبخواب بهتر ش کمیونه خ میبر ن،یپاشو رادو-

 اش زل زد به محمد. یبا چشمان اشک نیرادو

 شهیگفت عروس یم روزیتونم؟ شهرام د یمگه م ،یخروار ها خاکه اون وقت من بخوابم؟ چه طور ریز یبخوابم؟ آنل-

 گن مرده! کدوم رو باورکنم، کدوم رو محمد؟  یحاال م

 باهات کار داشت. ادیخواست ب یآنجال م م،یاالن پاشو بر میزن یخونه حرف م میبر-

 بهتره.  نتیحال نب نیا با

 

 رفت.  رونیبه دنبال محمد از شرکت ب دیکش یم نیزم یرو یکه به سخت ییافتاده و پاها یباشانه ها نیرادو

 را دور زد و سوارشد. نیکنار راننده نشاندش و خودش ماش یصندل یرو محمد

 

 کالفه لب زد:  نیرادو

 برم.  دیهرچه زودتر با رانیم ابر دیبا-

 بشه؟ یکه چ یکنه، بر یرو عوض نم یزیرفتنت چ-

 برم محمد.  دینداره با دهیفا گهیموندنمم د-

 . میزن یدرباره اش حرف م یبهتر که شد ن،یفعال بس کن رادو-
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 نزد. یحرف گریهم د نیرا تا خانه راند. رادو نیسکوت ماش در

 تختش انداخت.  یخودش را رو یاتاقش شد و بعد از خوردن قرص وارد

 ستادیسرش ا ینگران باال محمد

 آخه؟  یکن یلج م یدار یحالت خرابه پسر، خب باک اد؟یزنگ بزنم دکتر ب نیرادو-

 . رانیخوام برم ا یباش م طیکنم؛ برام دنبال بل یبذار تنها باشم خواهش م-

 میزن یفعالبخواب بعدا حرف م-

 

 زد. یحرف نم یعشقش را کرد، روزه سکوت گرفته بود و کلمه ا یو عزادار دیکش گاریچند روز فقط س نیا در

 آن قدر مدارا کرده بود، خسته شده بود. محمد

 

 گفت: نیبزند رادو یزل زد، تا خواست دهن باز کند و حرف نیبه رادو یو عصب کالفه

 کنه. یآرومم نم گهید گاریس اره،یب گهید زیچ کی واسم یآنتون یشه بگ یمحمد م-

 دیبار داد کش نیا محمد

 گم. ینم یچیمن ه یه گه،یببند دهنت رو د-

 زنه. یشه باز زر م ینم دهیاز دود د خونه

 . یبخور میمونده زهرمار نیهم

 

 . رونیپاشو برو ب ،یتحمل کن یتون ینداره نم یاونش به تو ربط-
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بخدا تمومش  یشورشو درآورد دن،یکش گاریس ایس  هیکارت گر ای یهفته س نشست کیاالن  گهیبسه د نیرادو-

 .گهیکن د

شم، پاشو خودتو جمع کن  یهم من از دستت راحت م یپاشو خودت رو بکش هم خودت خالص ش ،یتحمل ندار 

 از اوضاع االنت.  نمیا ران،یا یبر یشد لهیاون از دو روز اولت که پ گهید

 حوصله دهن به دهن کردن ندارم تنهام بذار. -

 بود قسمت تو یزنده ام م یکن یخودتو نابود م یشه. فقط دار یاون دختر زنده نم یکن یجور نیتو ا ا،یبه خودت ب-

  ؟یخور یرو م یحسرت چ گهیکه نشد د

 :دیبلند تر از محمد داد کش نیبار رادو نیا

 قسمتم نبود اما مرگم واسش زود بود. ؟یگ یم یردا یببند دهنت رو حرف دهنت رو بفهم، چ-

 بودم. یراض نمیکنه، نفس بکشه من به هم یحق داشت زندگ 

 . یرسیبه کجا م نمیبجنگ بب ؟یبجنگ یخوا یبا خدا م ،یبس کن یخوا یحاال که نشد خدا نخواست نم-

 

چشمانش  د،یمبل دراز کش یرو  پرت کرد و واریرا محکم به سمت د زیم یآب رو وانینزد فقط ل یحرف گرید نیرادو

 را بست.

 توانست حالش را درک کند. یکس نم چیاز کنار چشمش روان شد، ه شیاشک ها دوباره

 گرفت. یافتاد جگرش آتش م یکه م یآنل یچشم ها ادی

 اش نشست. ییهم در اتاق و کنج تنها گرید یهفته  کی

 را... شیتلفن ها جواب یداد، حت یمحمد را هم نم یجواب حرف ها 

 

 کرد. یخاطرات مرور م دیکش یم گاریزد و س یقدم م ابانیساعت ها در خ 
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 دور تو را دوست دارم از

 دور  ... از

 آنکه عطر تو را حس کنم یب

 رمیآنکه در آغوشت بگ یب

 آنکه صورتت را لمس کنم یب

 ... تنها

 دارم ... دوستت

 

 

 "فلش بک"

پسرها  یفکر نکند مثل همه  یشد تا آنل الیخ یگرفت، دست آخر ب یقرار م یکه پشت هم سر راه آنل یها روز

 سواستفاده گر است.

 

 سر راهش هم قرار نگرفت. یپنهان یاز او نگرفت، حت یخبر چیکه ه یا هفته

 نلغزد. امشیپ یصفحه  یبا خودش کلنجار رفت تا زنگ نزد، دستش رو یلیخ

 نشود. را چک نکرد که وسوسه نشیآنال نیآخر یحت

 افتاد. لشیصفحه موبا یرو یآنل یاز دو هفته شماره  بعد
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 جواب تلفنش را داد. یخوشحال با

 آنلى پنچر شد. یخواسته  دنیبعد از شن اما

 را داده بود و قطع کرده بود. یاسیپدر  یداروها ستیو سرد فقط ل نیسنگ یلیخ یآنل

 کند. دایو پخش را زنگ زد تا توانست داروها را پ یدارو ساز یشرکت ها تمام

 بدهد. لیقرار گذاشت تا دارو ها را تحو دنشیقرار د یرا گرفت و ب یآنل ی شماره

 دارو ها رو بهتون بدم؟ دیسالم، کجا با-

 ساعت پنج عصر. دیکن ادداشتیدوستم رو  یآدرس خونه -

 :دیپرس رد،یزبانش را بگ ینتوانست جلو نیرادو

 دوستتون؟ ای د،یریگ یم لیتحو دییآ یون مخودت-

 داره؟ یفرق-

 گفت. عیفرق دارد تا دوستت، سر یلیخودت خ دنید دینتوانست بگو نیرادو

 .دمیپرس دینه...نه اصال ببخش-

 .ردیگب لیدارو ها را تحو یکه خود آنل نیا دیکتش را به تن کرده بود، به ام نیتر کیش یاسی یرفتن به خانه  براى

 کرد. ریگ شیدندها ریباز شدن در خانه نفسش ز با

 چانه محکم گرفته بود و به سمتش آمد. ریچادرش را ز یآنل خود

 سالم -

 از هپروت درش آورد. یسرد و محکم آنل یصدا

 .دیکه خواسته بود یستیهم ل نیسالم، ا دیببخش-

 شد... دایپ یگشتم ول یلیخ
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 شد. رهیخ نیرادو در چشمان یا هیدارو ها را گرفت و ثان یآنل

 مدت کوتاه... کیفقط  د،یکه خواسته بود یفرصت یبرا-

 شد. یاسی یاش را تمام نکرد و به سرعت وارد خانه  جمله

 وسط کوچه وا رفت... نیرادو

 بود. نیریش شیآن روزها برا چقد

 

ه خجالت زده و سر ب یداده بود رفت و آنل امکیپ شیکه برا یشاپ یقرار به آدرس کاف یب نیقرارشان بود رادو نیاول 

 مقابلش نشست. ریز

 شده زبونت رو موش خورده؟ یچ ،یداد یکه خوب جواب م نیماش یاون دفعه تو-

 

 را دور هم چرخاند. فشیانگشتان ظر یآنل

 .دینکن تمیاذ نیتو روخدا، آقا رادو یوا-

 قرار داد. یو فنجان نسکافه را مقابل آنل دیخند الیخ یبار ب نیا نیرادو

 شم. یجا فدات م نیهم یحواست هست؟ دوباره صدام بزن نیرادو یگ یقشنگ م یلیاون آقا رو از اولش بردار، خ-

 باره که اومدم. نیآخر نیا دیکن تمیاذ یجور نیهم دیخوا یاگه م -

 

 دهانش گذاشت. یدستش را رو نیرادو

 زنم خوبه؟ یحرف نم گهیبگو من د یدوست دار یاصال هرچ دینکن، چشم ببخش دیاوه تهد-
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 دوبار باهم بودند. یآن روز حداقل هفته ا یفردا از

 .نیرادو یبود و سراسر عشق برا یآنل یکه سراسر استرس برا یبودن ها باهم

 .دیرس یآن لحظه ها نم یعالم به پا یها یتمام خوش 

 بود. نیریش نیرادو یبرا یکوتاه در حد رفت و آمد تا کالس، ول هرچند

 

 نگذاشته بود. شیبرا نیرا که دل و د یکند دختر یداشت با خانواده اش حرف بزند و معرف میتصم

 بود. یکاف ییآشنا یدوماه برا نیهم

 

 قدر کم باشد. نیا شیها یکرد عمر خوش یوقت فکر نم چیه

 چند کالست تمومه؟ ساعت یدنبالت آنل امیب یک-

 راننده آژانس؟ ای یسمیرم آخه مگه سرو یخودم م یاگه کار دار ن،یرادو ایب گهیدوساعت د-

 شه مواظب خودت باش. یم رتیحرف رو، برو د نیا دییمن دربست نوکر شمام خانوم نفرما-

 

 کند ، حتما باز هم اشتباه کرده بود. یم بشیتعق ینیکوچه که گذشت احساس کرد ماش چیپ از

 

 منتظرش شد. یو مقابل کالس آنل دیخر یگل شاخه

تکان داد و به  نیرادو یبرا یآمد، با خنده دست نییآموزشگاه پا یاز پله ها یاز انتظارش نگذشت که آنل یا قهیدق

 رفت. نشیسمت ماش

 سالم آقاهه دلم واست تنگ شد، دوساعت دوسال گذشت...-
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 .دیابرو باال انداخت و خند نیرادو

 کن وروجک تا نخوردمت. یکمتر دلبر-

 

 داشتبورد را برداشت. یشاخه گل رو یآنل

 ه؟یگل واسه ک نیا-

 زد و گفت: یلبخند نیرادو

 .ینیکه سوار شده بود واسم آورده بود،حواسم نبود تو نب یعه دختره قبل-

 شم. یم ادهیبزن کنار پ ؟یگفت یچشمم روشن چ-

 انگشتانش گرفت. انیرا م یو دست آنل دیبلند خند یبا صدا نیرادو

 کنم؟ ینگاه م یاز تو به کس ریقربونت بشم مگه من غ-

 خورم. ینون با کره م یذارم ال یم ارمینگاه کن چشات رو در م یجرات دار-

 ؟یدید ادیز لمیآنلى ف یچقد خشن یوا-

 کار کنم؟ یمن چ یصورتت دار عسل تو لویبه جا چشم دو ک یوقت ،یچشم عسل یآقا رینخ-

 گره خورد. ینگاه کرد چشمانش در نگاه نهیاز پشت به سپرش زد تا از داخل آ ینیماش نیح نیهم

 حضرت عباس... ای-

 نگاه کرد نیبه رادو دهیترس یآنل

 ن؟یشد رادو یچ-

 .میشد چارهیپدرته ب یپشت نیماش ،آنلىیپشت نیماش-

 ها گم شد. کیالست غیج یدر صدا یآنل غیج یصدا
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برسد و سپر  شیرا دور نزده بود که کنار آنا نیشد هنوز ماش ادهیپارک کرد و پ یرا گوشه ا نیهراسان ماش نیرادو 

 کرد. ادهیقرار گرفت و آنلى را پ رهیدستگ یرو یشود که دستان حاج شیبال

 هزار تکه شد. نیفرو آمد قلب رادو یآنل یگونه  یدستش که رو یقبل از حرف 

 .ستیکارا ن نیبه ا ازیدم ن یم حیرادمهر، من بهتون توض یو خدا آقاتو ر-

 

 ؟یبد حیرو توض یکه چ یکرد نتیروشن دختر مردم رو سوار ماش ؟روزیبد حیتوض یخوا یرو م یچ-

 ؟یدیشه فهم یم داتیآخرت باشه دور و بر دخترم پ دفعه

 فردا... نیبخدا قصدم ازدواجه هم ست؟منین دیکن یکه فکر م یکنم اون جور یرادمهر خواهش م یآقا-

 .دیحرفش در دهانش ماس یداد حاج یصدا با

خوام بشنوم مگه من مُرده باشم که دخترم بدم به  یم نم گهی؟دیگفت یچ دمینشن ،یگنده تر از دهنت حرف زد-

 تو. نیع یکی

 نیا نمتیبب گهیبار د کی ،یخر فرض کن یتون یفکر نکن منم م یدختر رو بُرد نیفُکول کرواتت دل ا نیبا ا اگه

 کنم. یبرخورد نم یجور

 

 .دیچیهق هق آرام آنا در گوشش پ یصدا

 .دیرا کش یدست آنل یحاج

 .ارمیمادرت بفرستم دنبالت کتابت رو ب ،یخدا خواست امروز کتاب وامونده رو جا بزار م،یبر وفتیراه ب-

 باهات حرف دارم. یکه حساب برو
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 نیکه کوتاه بود اما دلش را تا آخر عمرش با خود بُرد بعد از ا یداستان عاشقانه ا د،یرس انیجا به پا نیاش هم قصه

 نداشت. یا دهیرفت اما فا ششیپ یبگذارد، دو بار شیآرام شود تا پا پ یحاج یخواست کم هیقض

 داد. یرا گوش نم شیحرف ها اصال

 

را  یرفت. به خودش قول داد بعد از سفرش حتما آنل یبه سفر م دیبا نیرا امضا کرده بود و رادو یقرار داد پدرش

 خودش کند... یبرا

 

ه شد یاو نبود، همسر مرد یبرا گریاو شود، بعد از آن سفر آنلى اش بود اما د ینبود که برا ییبعد از آن سفر آنا اما

 کرد. یتا آخر عمرش تحملش م دیبود که با

 

 ...دیکش یقلبش را به آتش م نینبود و ا نیزم یجسمش هم رو ینبود، حت یآنل گریحاال واقعا د و

 

و اش از ا یخوشبحت ینبود که برا یآنل گریکرد د یدوباره شروع م دیشد، فردا با یم یگریروز د شیبرا دیبا فردا

 ...ردیفاصله بگ

 

تن از نو ساخ یخواست تمام تالشش را بکند برا یرا گرفته بود، م مشیرا باز کرد تصم شیروز بعد که چشم ها صبح

 ...زیهمه چ

 خلوتش نگه داشت.. یو غم را فقط برا غصه 

 محمد کارخودش را کرد.  یحرفا ند،یشکستنش را بب یخواست کس ینم گرید

 ماند. یم یخال یاهیچند که درون قلبش، حفره بزرگ و س هر
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 .دیرا پوش شیاز گرفتن دوش لباس ها بعد

 یبود و نون تست و کاکائو م ستادهیآشپزخانه پشت کانتر ا یآمد، محمد تو رونیرا مرتب کرد و از اتاق ب شیموها 

 خورد. 

 محمد ریسالم صبح بخ-

 .اوردیخودش ن یزد، اما به رو یدر صورت محمد داد م تعجب

 انداخت و به زور لبخند زد. نیرادو یسر تا پا مشک یبه لباس ها ینگاه

 صبحونه  ایب ریصبح توام بخ ق،یشف قیسالم رف-

 شه.  یاالف م ادیزودتر برم بهتره م داکرده،یپ یداده منش امیپ یخورم. آنتون یم یزیچ کیرم شرکت  یم-

 لقمه نان و کاکائو را داخل دهانش گذاشت. محمد

 .شتیپ امیکار دارم بعدش م کمیباشه تو برو، منم -

 مشغول به کار بشم. نیراج یشرکت آقا یتو قراره

 

 به سمتشان رفت.  عیسر دیجلو در د یبا دختر را یآنتون دیشرکت که رس به

 واقعا شرمنده م سالم-

 .میدیاالن رس نینداره هم یاشکال نیسالم رادو-

 دیداخل بازم ببخش دییبفرما-

 

 . نیزد و کنارش راه افتاد به سمت اتاق رادو یلبخند کم رنگ یکنارآنتون دخترک
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 بلند شد که برود.  قهیبعد از چند دق یآنتون

  ؟یر یعه کجا م-

 بدم.  لیچندتا نقشه ست تحو دیکار دارم با یبرم که کل گه،یسفارشت رو انجام دادم د-

 تو سالن کارت دارم.  ایلحظه ب کیباشه ممنون فقط -

 از مقابل دختر برخواست. یعذر خواه با

 

 ستادیمقابلش ا بیدست درج یآنتون

 جانم بگو؟ -

 مورد اعتماده؟  ه؟یدختره ک نیا-

 برم. ینم ییره مطمن باش، من عشقم رو هرجاآ-

 شناسم.  یبه تو اعتماد داشتم هم اون رو م هم

 جا امنه؟  نیبخار نداره ببرمش ا نیا یما شکست خورده، گفت یدیتوام د ه؟یعشق هیاوه پس قض-

 بلند شد.  یآنتون یخنده  یصدا

 ازدست تو  -

 تکان داد و به سمت در رفت یدست

 هواش رو داشته باش فعال. رشدیبرم که د -

 

 نقش نشست. زیوارد اتاق شد و مقابل دخترک ر نیرادو
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 یعال یاز نظرش گذشت انتخاب آنتون د،یچرخ یجز به جز صورت دختر م یحرف زدن چشمش ناخود آگاه رو نیح 

 ست.

 

سرخش که  یو لپا دیروشن، پوست سف یکوچک، چشمان قهوه ا یلب ها ،یاستخوان ینقش با صورت زیر یدختر

 نشانه استرس و ترسش بود.

 

 جواب داد. یلبش نشست و با عذر خواه یرو یزنگ خورد مادرش بود. لبخند تلفنش

 

 د؟یسالم مامان جان خوب-

 . دیو خش دار به گوشش رس فیمادرش ضع یصدا

 ست؟یغربت سختت ن ؟یخوبم پسرم توخوب-

 .دیخش خش تلفن شن انیمادرش را م هیآرام گر یصدا

 آخه؟  یکن یم هیخوبه، قربونت بشم چرا گر زیمامان همه چخوبم -

 . یکه حالم رو بفهم یستیمادر ن-

 فهمم یشم م یانشااهلل مادر م-

 

 رها از آن طرف بلند شد. یخنده  یصدا

 مامان جان؟ یذار یسربه سرم م-

 شم. یمنم گفتم انشااهلل مادر م ستم،یمادر ن دیگ یآخه خودتون م-
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 ازدست تو برو به کارت برس مامان جان مواظب خودتم باش.-

 . ننیپات نش ریحواست باشه مادر دخترا ز بیکشور غر 

 از دلش خبر نداشت که غوغا بود. یکس د،یتلخ و زهر دار خند نیرادو

 دورت بگردم من، چشم حواسم هست. یاله-

قدر نگرانم نباش سالم برسون به بابا، اون رها جقله رم ببوسش بهش بگو دورادور حواسم بهش هستا  نیا برو

 حواسش رو جمع کنه.

 

 دوباره صحبتش را با دختر مقابلش از سرگرفت.  

 د،یاگه داره بهم اطالع بد یکم و کسر دیرسه چک کن یداروها که م ستیفقط ل د،یندار یجا کار سخت نیخب ا -

 . نیهم دیاد ها وجلسه ها رو واسم هماهنگ کنقرارد

 . امیتونم از پسش برب یبله م-

 .میرو باهم شروع کن مونیتا همکار دیفرم رو پرکن نیا دیپس لطف کن-

 گرفت.  نیفرم پرشده را مقابل رادو دخترک

 

 .دیاالن کارتون رو شروع کن نیهم دیتون یم د،یشما از امروز همکار بنده هست یهانر ایخب خانوم مار-

 فردا... یبرا دیبزار ای

 .دیکش شیبه موها یزد و دست یبند میلبخند ن ایمار

 کنم.  یامروز کارم رو شروع م نیهم-
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 اش فکرنکردن به گذشته بود. یشد تمام سع شیرفت خودش هم سرگرم کارها رونیکه از اتاقش ب ایمار

 ات گذشته اش شود.اتفاق ریروشن کرد تا کم تر درگ یگاریس

 

 پشت در اتاقش نگاه از پنجره گرفت. ییقدم ها یباصدا

 چهارچوب در قرار گرفت. نیباز شد و قامت محمد ب یدر با زدن تقه ا 

 ..گمیم کیخوشگل تبر یبه همراه منش یتون رو به صورت کامال جد یروز کار نیسالم بر جناب مهندس اول-

 ؟یا غهیخوشگل چه ص یمنش ،یشروع کرد دهیباز تو نرس-

 چشمانش را گرد کرد. محمد

 ؟یشم کرد هیصغ دهینرس اید ب-

 را به سمتش پرتاب کرد. زیم یخودکار رو نیرادو نباریا

 .رونیکنم ب یپنجره پرتت م نیاز هم یچرت و چرت بگ گهیکلمه د کیمحمد -

 .ارهیچشات رو در م یواال آنتون ،یکن یدختره نگاه چپ نم به

 را خاراند. شیرا در هوا گرفت و با پشتش موهاخودکار  محمد

 .یبخار یام بلده ها، فکر کردم بخار مخار نداشته باشه، انگار فقط تو ب یآنتون نیجون ا یا-

 ؟یستینکنه مرد ن نمیکنم، بب یکم کم دارم به مرد بودنت شک م 

 

 .دیبلند خند یو اخمو نگه دارد و با صدا یبار نتوانست خودش را جد نیا نیرادو

 افتادم. گهید یکی ریاز دست شهرام فرار کردم گ ،یش یخدا خفه ات کنه که آدم نم-

 .میشرم افتادن وسط زندگ یب یایح یدوتا ب هیگناه من چ ایخدا 
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 انگشتانش چرخاند. نیب یالیخ یحیلبش را به دندان گرفت و تسب یمصلحت محمد

 دادم؟ یشرمانه ا یب شنهادیپمن چه  ه،یحرف ها چ نیاستغفراهلل پسرم، ا-

 د؟ییحاج آقا اشتباه از بنده بود حاال امرتون رو بفرما یچیه-

 حرفم رو فراموش کردم. یکن یاون قدر موعظه م-

 ؟یتوام هست میدار یگرد عتیو آنجال قراره طب یخواستم بگم با آنتون 

 داخل قفسه رفت. یبلند شد و به سمت پروندها زیپشت م از

 .دیکن یمنم خال ینه خوش بگذره، امروز جلسه دارم، جا-

 .ادیچنده، بگو طرف فردا ب لویبابا جلسه ک میببند بر-

 ...دیکشه شما بر یباهاشون هماهنگ کردم کارم طول م یشه محمد، با بدبخت ینم-

 

 (ی)آنل

 جاست. نیدانست چرا ا یبود که نم رهیخ یعروس، به دختر دیلباس سف یتو

 کرد. یشده اش نگاه م دهیچیپ یشده و موها شیآرا یه چهره حرکت ب یب

 ملکه ها شده بود. هیشب شیموها یتاج رو با

 شد. رهیخودش، خ اهیدر عمق چشمان س شتریزد و ب یدور

 .دید یاز چشمان عسل یریتصو نهیلحظه در قاب آ کی

 گذاشت. نهیآ یبه جانش افتاد و دستش را رو یا لرزه

 .دیرس ینم یا جهینت چیکرد به ه یفکر م شتریب هرچه
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 .ردیگ یم یوحشتناک یواال سردرد ها اورد،یمغزش فشار ب یرو ادیز دیگفته بود نبا دکترش

 شد. رهیخ شگاهیسالن آرا ی نهیبه آ دوباره

 بود. دهیهم کش یرا تو شیاخم ها د،یسپهر را پشت سرش د قامت

 بر تن داشت. یرنگ یریوشلوار ش کت

 را گرفت. یدست آنل ینگاه خاص بدون

 باغ. میزود تر برس دیبره با یوقت م یکل هیآتل میبر ،یش یدل کند م نهیاگه از آ-

 دلش گرفت. یخود یکنار سپهر که قرار گرفت، ب نیماش یتو

 تکان داد. یبودند دست ستادهیمقابل سالن ا یو مادرش که با چشمان اشک دیآناه یبرا

 به صورت خودش زل زد. نیماش ریآفتاب گ ی نهیاز آ دوباره

 گشت. یم یدار بود که دنبال همان جفت چشم عسل خنده

 اومد؟ یبهم نم شتریگذاشت ب یم یبه نظرت اگه لنز عسل-

 .دیکوب نیدنده ماش یافتاد محکم رو نیرادو یچشمان عسل ادی یزد، وقت یلبخند سپهر

 ؟یفکر کن یخودت قشنگه، تا شب قراره به چشم عسل یرنگ چشما نینه هم-

 ؟یرادیو ا بیبه سر و صورتت هنوز دنبال ع دنیاون همه مال د،یکاریقدر شما خانوما ب چه

 

 .دیصورتش کش یبغ کرده شنلش را رو یآنل

 سر وصدا کن. یخود یگم ب یم یهر چ-

 دن؟یمال یزیهمه بهت چ نیا یگ یم یچ یعنیبشنوه،  وارید یگ یچرا به در م گهید یشدم بگو زشت شد زشت

 هم خوشگلم. نایاز نظر خودم بدون ا یرادینوز دنبال اه
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 به پوزخند بود. هیشب شتریکه ب یخنده ا د،یخند سپهر

 !گهیکنم د فیازت تعر دیبا یباشه االن زنم یهرچ ؟یبر منکرش لعنت، مگه من گفتم زشت-

 اه. یخوام باهام حرف بزن ینم گهیماره، د شیزبونت فقط مثل ن-

 

 کرد با سپهر هم کالم نشود. یسع یگریالک زده اش را کف دستش فرو کرد و د یها ناخن

 لمیبه بگو و بخندش با ف یتوجه چیکلمه هم با سپهر حرف نزد ه کیتمام شود،  هیدر آتل شانیکه کار ها یوقت تا

 بردار هم نکرد.

 کند. یگونه رفتار م نیدر آوردن حرصش ا یدانست برا یم

 شد. یو تعصبات پدرش زنانه و مردانه جدا برگزار م یلطف رسم و رسومات خانوادگمجلس که شدن به  وارد

 و خوش گذراند. دیمجلس کنار مهمانان خند یتنها وارد مجلس شد و تا وسط ها یآنل

 هم به جمع زنانه اضافه شد. سپهر

 شده بود. کیتو ج کیبا سپهر ج یبردار که حساب لمیدستورات ف یاز اجرا بعد

 .دیچرخ یسپهر م زیچشمان سرکش و ه یفقط نگاهش رو یدو نفره و رقص با مهمانان را انجام دادند، آنل رقص

 زد. یبردار چشمک م لمیبه ف یگذراند و چند بار یزنان را از نظر م تمام

 کرد ناخن انگشتش شکست! یرا داخل کفش فشار داد که احساس م شیآن قدر از حرصش انگشتان پا آنلى

 عروس و داماد قرار گرفتند. گاهیجا یاز چند دور رقص رو بعد

 د؟یتنها باش هیاتاق عقد خال دیبردار بر لمیبا ف یخوا یقدر حواست به همه جا هست، م نیچرا ا-

 اش را گرفت. یشانیپ یعرق رو یبا دستمال کاغذ الیخ یب سپهر
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 خسته ام مهسا حوصله ندارم. ،یزن یخود م یواسه خودت، چرا تهمت ب یگ یم یچ-

 

اش فقط دعوا و  یشب عروس یخواست خاطره  یکرد اصال با سپهر دهن به دهن نشود، دلش نم یآخر شب سع تا

 بحث باشد.

 اش شد... یشگیهم یکردند وارد خانه  یمهمانان که خداحافظ از

 داشته باشد. انیعشق جر دیکرد، شا یکه تصور م یا خانه

 کرد. یبود، از شدت درد زق زق م دهیرقصآن قدر که  شیپاها

 تخت اتاق انداخت. یحال خودش را رو یو ب خسته

 .دیکش یکی یکیکنار لباسش را  یباز کرد، بند ها یرا به سخت شیو تاب موها چیپ

 اتاق را از داخل قفل کرد و بدن خسته اش را به وان آب گرم سپرد. در

 چشمانش را بست... یا لحظه

 حال کرده بود. یدنش را ببه شدت ب یخستگ

 مانند خواب، از مقابل چشمانش گذشت. یرا آرام تکان داد، حاله ا شیپاها

 .دندیکه دنبال هم دو دیرا د یا یتمام قد حمام، دوباره جفت چشم عسل ی نهیقاب آ در

 قرار دادند. یرا داخل آب شانیپاها یا لحظه

 خورد. یهمه خاطرات تکه تکه بهم م نیاز ا حالش

 توانست تمرکز کند. یخسته بود که نم یو جسمش به حد ذهن

 .دیچیاز وان آب خارج شد حوله اش را دورش پ عیسر

 قفل در را چرخاند. دهیآنا ترس د،یمحکم به در اتاق کوب سپهر
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 چه خبرته، حمام بودم -

 یباز کرد و خودش را رو را راهنشیپ یباال یکروات و کتش را در آورد، دو دکمه  د،یرا در هم کش شیاخم ها سپهر

 تخت انداخت.

 آد، خسته ام. یسر و صدا نکن مهسا خوابم م-

 دخترانه بود. یفکر ها یدر سرش کل د،یتخت خز یو گوشه  دیرا پوش شیلباس ها عیسر یآنل

 .دیتمام ترس و استرس و ذوقش پر د،یکه سپهر پشتش را به او کرد و خواب نیهم

 فرو رفت. یبه خواب عمق یو از خستگ دیباال کش شیرا تا گلو پتو

 

 نگاهش نکرده بود. زیبار هم محبت آم کیماه سپهر  کی نیگذشت، در ا یمشترکش م یاز زندگ یکماهی

 .دیخواب یخوابش را جدا کرده بود و اتاق مهمان م یجا یحت

 کشش دعوا و بحث نداشت. ذهنش

 .دیتخت دراز کش یطرفه شانه زد و رو کیرا  شیموها

 .دیپر شیاز جا عیشکمش حس کرد، سر یرا رو یدست یگرم نشده بود که داغ چشمش

 و روشن اتاق خمار بود. کیتار نیسپهر ب چشمان

 .ستین بهینترس...منم غر-

 

 تخت جمع کرد. یرا بهم زد، خودش را رو یکش دارش حال آنل یصدا

 نکن. تمیاذ ستیسپهر، حالت خوب ن رونیبرو ب-

 توجه به حرفش تى شرتش را از تنش در آورد. یب سپهر
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 یوتاه نمبار ک نیاجرا بشه، دفعه آخرت باشه برام تعیین تکلیف مى کنى ؛ ا دیبخوام با یزیچ یوقت یدیتا االن نفهم-

 آم...

 

 خشک شده بود. شیدستش افتاده بود و رگ ها یسر سپهر رو د،یدستش از خواب پر یرو دیبا حس درد شد صبح

 زد و وارد حمام شد. ییصدا یهق ب شبیخودش را از سپهر جدا کرد، با مرور اتفاقات د یسخت به

 نداشت. شیبرا یلطافت و آرامش چیبود بهم خورد، آغوش سپهر ه یاز هرچه هم آغوش حالش

 هنوز گز گز مى کرد و بى حس بود. دستش

 

 حالش به شدت بد بود. دیرا پوش شیخودش را شست، لباس ها عیسر

 به تنش چنگ زده. یکرد گرگ گرسنه ا یم حس

 گرم را مزه مزه کرد. ریش وانیل

 

ر با کیاتفاق  نیقرار دارد، انگار ا یکیو تار ینمور ییجمع کرد، حس  کرد در فضا یصندل یخود آگاه خودش را رو نا

 اتفاق افتاده بود. یخفه ا یدر فضا گرید

 یفکرها دیتا شا دیکاناپه دراز کش یخورد رو یکنو مس دیرا سر کش رشیش وانیشد، ل یداشت منفجر م سرش

 ذهنش آرام شود. یمسخره 

 

 بود. ستادهیا ییرایپذ یسنگ ها یحالش را بهتر کرد، سپهر با حوله حمامش رو یساعت خواب کم کی

 بهت خوش گذشته؟ یلیخ شبید ،یخواب یچه قدر م-

 .یناهار درست کن شکمم سوراخ شد از گشنگ پاشو
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و ناراحت بدون توجه به سپهر وارد  ینشست، عصب شیسپهر سر جا یصدا دنیو با شن دیمبل چرخ یرو یآنل

 .دیرا پوش شیاتاقش شد و لباس ها

 گفتم ناهار درست کن؟ یدینفهم ،یکجا شال و کاله کرد-

 مثال مشترک. یماه زندگ کیمگه من کلفت خونه ام، بعد از -

 گردم. یرم خونه مامانم شب برم یم ،یلبکارم هستبه جونم حاال ط یها افتاد یوحش نیع شبید

 

چادر به شدت  یاز رو شیبود که موها دهیآسانسور نرس یدکمه  یاما هنوز دستش رو دیهم کوب یرا محکم رو در

 شد. دهیکش

 تعادلش را حفظ کند محکم به سپهر خورد. نتوانست

 .یشب بهت رو دادم پرو شد هی ،یآر یدر م یواسه من پرو باز-

 .یبذار رونیپات رو ب یشو تو خونه تا نگفتم حق ندار گم

 

 با نفرت صورتش را برگرداند. آنا

 ؟یکن یرفتار م یجور نیکارت کردم چرا ا یچ-

 در را قفل زد. الیخ یب سپهر

 برو ناهار درست کن زود. رون،یب یخواد بزارم بر یدلم نم-

 انداخت و به اتاقش پناه برد. یصندل یانتو اش را روگونه اش پاک کرد، چادر و م یسمجش را از رو یاشک ها آنا

 بهتر شد. یکرد کم هیکه گر یساعت مین
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 مقابلش بود. یزخم ریبه شدت باز شد و سپهر مثل ش در

 که گفتم رو بکن. یگم شو کار ،یریگ یمگه نگفتم ناهار درست کن، چرا آبغوره م-

 تخت بلندش کرد. یرا محکم دور دستش تاب داد و از رو یبلند آنل یموها

 نه؟ ای یدیغذا حاضر باشه فهم گهیتا دو ساعت د-

 

 سوخت. یم شیموها دنیپوست سرش از شدت کش د،یزد و به آشپزخانه دو یهق کوتاه دهیترس آنا

 شد. یتند مشغول پختن ماکاران تند

 .دینحس سپهر را شن یغذا صدا دنیدم کش یآخرها

 عطرش تمام آشپزخانه را پر کرد. یبود بو دهیپوش یشرت جذب و کت تک یرا با نفرت نگاه کرد، ت شیتا پا سر

 ؟یدیبیرون فهم یبر ای یزنگ بزن ییبه جا یحق ندار رونیرم ب یم -

 

 از سپهر نبود... یاما خبر دیخانه دور خودش چرخ ینزد تا شب تو یتکان داد و حرف یسر

 را دو سه بار گرم کرده بود و سرد شده بود. شیها یماکاران

 از سپهر نبود. یکرده بود اما خبر زیخانه را صد بار تم تمام

 .دیداخل قفل را شن دیکل دنیچرخ یشب گذشته بود که صدا کیاز  ساعت

اق به سمت ات میشانسش گرفت سپهر مستق د،یچینپ شیاتاقش به خواب زد تا باز سپهر به پر و پا یرا تو خودش

 خودش رفت.

 ...دیصبح را بدون استرس خواب تا
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 سپهر بود که طبق معمول آرامشش را سلب کرده بود. د،یپر شیباز شدن در اتاق به شدت از جا با

 دارم، بشور اتو کن. فیلباس کث-

بهشون  یزیچ ماه کی نیاز اتفاقات ا یبه حالت بخوا یدنبالت، فقط وا امیحاضر باش م میشام خونتون دعوت شب

 .یبگ

 تکان نخورد. شیدر سالن از جا یصدا دنیفقط نگاهش کرد، تا شن آنا

 .دیچ ییزده بودند، بعد از رفتن سپهر لباس ها را داخل لباس شو شیبه پاها یقفل محکم ییگو

 لباس خشک شد! قهیلباس را که برداشت دستش دور  نیآخر

 کرد. یم ییاش خود نما قهیسر شانه و  یرو  یرژ سرخ رد

 تن سپهر بود... روزیشرت د یت نیا

 شود. ینشده بود که لباسش رژ کشیمدت نزد نیوقت در ا چیلباس کار خودش نبود، مطمن بود...ه یرد رژ رو اما

 پرت کرد. ییرا قورت داد و لباس را درون لباس شو بغضش

تا  دندیچرخ یدور خودشان م عیو ما و تاب آب چیکه در پ ییو زل زد به لباس ها دیرا کوب ییحرص در لباس شو با

 کرد. یم دایمردش پ فیکردن روح کث زیتم یبرا یشوند، کاش راه زیتم

 

 با شستن هم پاک نشده بود. یبود که حت یرد رژ ریها ذهنش درگ هفته

 

 یو تمرکز رو نیکه قول داده بود با تمر یمشاور و روانکاوش برود، دکتر شیاجازه نداده بود پ گرید یحت سپهر

 گردد. یذهنش تمام خاطراتش بر م

 چک خشک شده بود. یب یدو خط مثبت ب یتختش نشسته بود و چشمش رو یرو

 اش داخل بطنش شکل گرفته بود. یاجبار یشب هم آغوش کی ی ثمره
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 آرام به شکمش زد. یپرت کرد و مشت نیزم یچک را رو یب یب تیعصبان با

 نیواست کارت دعوت فرستاده، ا یجهنم کس نیا ی. مگه تویریمه آشوب و درگه نیشد وسط ا داتیتو از کجا پ-

 چرا... یهام اضافه ش یبه بدبخت ییخوا یچرا م ستیکس منتظرت ن چیجا ه

 

 .دید کهیهزار ت نهیشکسته آ یها کهیو خودش را داخل ت دیاتاقش کوب نهیرا محکم به آ زیم یرو برس

 نا خوانده بدجور اعصابش را خراب کرد بود. مهمان

 آمد، وارد خانه شد. یکه صبح تا آخر شب به خانه نم ییبر عکس تمام روز ها سپهر

 

که به  دیشن یسپهر را از وسط سالن م یاش زبانش را گاز گرفت و دوباره خودش را فحش داد، صدا یاز بد شانس آنا

 خواندش. ینام م

 بود که در اتاقش باز شد. دهینرس رهیطل آشغال انداخت دستش به دستگداخل س عیچک را سر یب یب

 ؟یکر شد ،یدیچرا جواب نم-

 دوباره داد زد دیکه نشن یجواب 

 ؟یرو شکوند نهیبا توام زبونت الل شده مگه، چرا آ-

 کم بود. تیباز یوحش فقط

 

موقع  نیاصال ا یداد و هوار راه انداخت یدینرس هیاتاق خودمه دلم خواست بشکنمش، چ ی نهینداره آ یبه تو ربط-

 ؟یکار دار یخونه چ

 زارن. یم یادگاریلباست  قهی یکه واست رو ییکه وقتت پره با همونا شهیهم
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 .یزن یزبونت باز شده، گنده تر از خودت حرف م-

 کند. یاش را سر سپهر خال یخواست دق و دل یبود، اما دلش م دهیترس یآنل

 است. شیها یل تمام بدبختکه مطمئن بود عام یکس

 

خدا لعنتت کنه که به خاک  ؛یمنم ندار دنیتو که چشم د یداریسکوت کردم، چرا دست از سرم بر نم یبسه هر چ-

 .مینشوند اهیس

 .ارهیب زاتیسر عز یاله خدا

 

 افتاد. فشیرا هول داد، با لگد و مشت به جان بدن نح یچه طور آنل دینفهم سپهر

اومدم لکه ننگش رو گرفتم. بعد  دمیآبرو بابات رو خر دیچشم سف یقدر گستاخ نباش دختره  نیصدات رو ببر، ا-

 ؟یکن یم یواس بلبل

 قدر مشت و لگد نثار سر و صورت، کمر و شکمش کرد که خسته شد. آن

 حال شدن آنا دست از سرش برداشت و به اتاقش رفت. یحس ب با

 شده بود. یشده بود که دوباره روان ریاش د یلعنت مواد

 اتاقش را قفل کرد، سرنگ را وارد رگش کرد... در

 فرو رفت. یقیبه خواب عم یک دیتخت افتاد و نفهم یحال رو یب

 

 کرد. یتمام تنش درد م د،یسرد اتاق کش یها کیسرام یو دردناکش را رو فیبدن نح یآنل

 تا خوابش برد. ختیآن قدر اشک ر د،یتخت دراز کش یرو یسخت به
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 کند؟  هیگر ایدانست به حال بدش بخندد  یتخت نشست، نم یرو یشکمش به سخت ریز دیحس درد شد با

 دارد. یهم حس کرده بود درد شکمش چه علت خودش

 

 خون را داخل دهانش حس کرد. یتا شور دیرا محکم دندان گرفت، آن قدر شد لبش

 کرد و به سمت حمام رفت. واریدستش را حائل د یسخت به

 .دیآب را پر کرد و داخلش دراز کش وان

 رنگ حمام گرفت. یآب یها یاش را به کاش یدستان دردناک و زخم یبه سخت 

 بدنش را سست کرد. شتریکف حمام، ب یها یکاش یقرمز رنگ خون رو یآمد، لکه ها رونیکه از داخل وان ب نیهم

 .دیچیحوله را دور تنش پ 

 افتاد. نیزم یرو دیشد جهیود که با حس سرگنگذاشته ب رونیرا از حمام ب شیپا هنوز

 گریاطرافش را د یهم افتاد و فضا یجانش را حرکت دهد، چشمانش رو یچه قدر تالش کرد نتوانست جسم ب هر

 حس نکرد.

 چشمانش را باز نکند... گریکاش د رد،یدلش آرزو کرد کاش بم در

 

 

 

 .دید یشد، سقف اتاق را تار م یسرم آرام وارد رگش م قطرات

 لب گفت. ریز یتکان داد، آخ آرام یرا به سخت دستش

 کند. یرا پاک م شیکه آرام اشک ها دیرا د مادرش
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 ؟یکن یم هیگر یشده مامان، چرا دار یچ- 

 انگشتانش تنش را لرزاند. یدخترکش را در دست گرفت، سرما فیانگشتان ظر مادرش

 فدات بشم؟ یندار درد یمامان جان، خوب یچیه-

  

 آخه؟ یستیکنار صورتتم کبوده، چرا مواظب خودت ن نیزم یگفت افتاد سپهر

 دانشت چه خبر شده. یهم گذاشت، خودش م یفروقش را رو یچشمان ب یآنل

 بچه سقط شد، درسته؟-

 .یش یمامان جان، دوباره حامله م یغصه نخور-

 قسمت نبوده مامان جان. تونهیاول زندگ هنوز

 

 دانست تا چه قدر از سقط بچه خوشحال بود. یکس نم چیه د،یمادرش خند یدلش با حرف ها در

 کرد همان بهتر که در نطفه خفه شد. ینم یآمدنش لحظه شمار یبرا یمنتظرش نبود، کس یکه پدر یا بچه

 

 گذاشت. زیم یرا رو شیوارد اتاقش شد و دارو ها سپهر

 آخه؟ هوی یشد یمن که نصف عمرم شدم چ ،یبهتر زمیعز-

 .دیصورتش کش یاز طرز حرف زدن سپهر چندشش شد، بدون در نظر گرفتن حضور مادرش، ملحفه را رو آنا

 ...رونیتحمل کردن تو رو ندارم، فقط برو ب تیسپهر اآلن اصال ظرف رونیبرو ب-

 رفت. رونیو بدون حرف اضافه از اتاق ب دیکش یقینفس عم یعصب سپهر

 قراره سرتون به سنگ بخوره؟ یک دیا یه هنوز باهم خروس جنگمادر جان، شما دوتا ک-
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زده  یشان حرف نیب یآمد از دعوا و بحث ها ینم ادشیبه هوش آمده بود  یاز حرف مادرش جا خورد، از وقت آنلى

 باشد.

 .میمگه قبل تصادفمم ما همش بحث داشت ،یمامان کدوم خروس جنگ-

 ...نیازش دلخورم هم کمیفقط  االن

 

 که از دهانش در رفته بود، دستپاچه شد. یاز حرف مادرش

 فکر کن. تینکن فعال به سالمت ریدرگ یخود یذهنت رو ب د؛یبحث ساده داشت کمینه مادر جان، -

 خون ازت رفته. یکنم، به خاطر سقط و کورتاژ کل تتیتقو دیبا یکل

 

 از نبودن سپهر راحت بود. ی، اعصابش حسابمادرش ماند یحال بدش خانه  یماجرا به بهانه  نیبعد از ا یهفته ا سه

 اش باشد. یسر زندگ دیزد که زن با یچند پدرش غر م هر

 داد به خانه برگردد. تیبعد از سه هفته رضا باالخره

 

 قرار دهد. انیحتما پدرش را در جر ندیبب یخودش قول داده بود اگر باز هم از سپهر بد رفتار به

 

 (نی)رادو

 

 که به یاهیس راهنیصورتش شده بود را نگاه کرد، پ یعضو دائم دایکه جد یشیکوچک اتاق ته ر ی نهیآ یبه رو رو

 .دیبرداشت و پوش یصندل یرا از رو اوردیوقت درش ن چیخودش قول داده بود ه
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 ؟یقرار نداشت نیراج یمحمد پاشو، ظهر شد تو مگه با آقا-

 

 باز کرد. مهیزد و چشمانش را ن یتخت قلط یرو محمد

 .دمیخواب ریفوتبال بود د شبیآد بابا د ی، خوابم متو یگ یم یچ-

بدبخت کارتون  کاریب یمون یگرفتم م یمنم که منش ،ید یرو خودت م نیراج ینداره، جواب آقا یبه من ربط-

 خواب.

جونم سالم  ایشم تو برو به کارت برس مار یم داریاالن ب ،یکرد ینیب شیمو پ ندهیاوو چه خبره تا چند سال آ-

 برسون.

 

 تختش را به سمت محمد پرت کرد. یبالش گوشه  نیرادو

 جون. ایبگو مار یجور نیا یجلو آنتون یپاشو جرات دار-

 اه. گهیبرو د دیخفه شو خواب از سرم پر یوا ره،یبگ یابونیجرات داره با اون قول ب یک-

 

 ...یمن رفتم با ؛یشدى خونه رو منفجر نکنکنم وقتى بیدار  یجا، خواهش م نیا انیشب م یآنجال و آنتون-

 

 بودند. دهیاو را محکم د شهیهم انشیرا ظاهرا شاد بسازد، اطراف نیروت یبود زندگ مجبور

 صورتش باشد. یرو گرانیتا ابد مقابل د دیبا یالیخ یوقت جا زدن نبود، نقاب ب حاال

 

 )دوسال بعد(
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 .دیلرز یآورده بود م ادیاتاق کز کرده بود، تمام بدنش از آن چه به  ی گوشه

 

 دهند و ساکتش کنند.  لشیمشت دروغ تحو کیشد چه طور توانسته بودند،  یهم باورش نم هنوز

 زد. یزل زده بود و حرف نم یگوشه ا به

او هم کالم شود، دوسال خواست با  یدلش نم یزد اما حت یم شیانداخت و صدا یم یسمتش نگاه یمادرش گاه 

 یم یبود، ول ادشیکه فقط رنگ چشمانش  یاز همان عشق یبود از همه، حت ریدلگ شان؟یآبرو یدروغ؟ فقط برا

 بود. کردهبازگو ن شیرا برا قتیبود، حق امدهیدارد؛ او هم سراغش ن قتیدانست که حق

 داد. یسپهر را چند بار گرفت، اما جواب نم لیموبا

 کند.  یاش را سر او خال یخواست تمام دق و دل یم 

 عاشقش هم نبود.  یکه حت ییگرفت، او یکه با دروغ دلش را به باز ینامرد ییاو

 ده. دا لشیرا تحو یادیز یمطمئن شد که سپهر هم دروغ ها دیشن لشیموبا ریگ غامیپ یکه امروز صبح رو یتماس با

 

 شد.  یسرش اکو م یگذاشته بود تو غامیسپهر پ یکه پشت تلفن برا یدختر یهم صدا هنوز

 (گهید ایات دل بکن ب طهیدلم واست تنگ شده از اون زن افر شم،یپ یومدیدو روزه ن ؟ییکجا زمی)سپهر عز

  

 .یاهیپر از س یایدن نیرا تنگ کرده بود در ا یچه کس یبود؟ مگر چه کار کرده بود؟ جا طهیافر واقعا

 نشسته بود. یگوشه ا دیآناه د،یچک یم شیگونه ها یصدا رو یب شیها اشک

 . ختیر یحال خواهرش اشک م یاوهم برا 
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 تماس گرفته بود.  یبا حاج مادرش

 حرف زدن با پدرش حاضر کرده بود.  یرا برا خودش

 نشست.  یکنار آنل دهیترس دیکه وارد شد آناه پدرش

 گه؟  یم یمهسا چه خبرته؟ مادرت چ-

 

 را باال برد. شیصداتن  یکم یعصب یآنل

روز  کی دیکرد یفکر نم یعنی د؟یکن یمخف دیخواست یم یتا ک ؟یهه...مهسا! واقعا اسمم مهسا ست؟ دروغ تا ک-

و زن اون پست فطرت شدم  دمیمن که همون زمانم به سازتون رقص د؟یکار رو باهام کرد نیچرا ا اد؟یب ادمی زیهمه چ

 بود؟ یدروغتون واسه چ گهید

 کرده بود.  سیپشت هم صورتش را خ شیها اشک

 درباره شوهرت درست حرف بزن.-

 

 .دیکوب واریبلند هق زد و مشتش را به د یبار با صدا نیا آنلى

 ...یاون عوض ست،یکار نامرد شوهرن انتیشوهر؟ اسم اون خ-

 بلند اسمش را داد زد. یبا صدا یحاج

 مهسا بس کن گفتم-

 د هر چقد دختر مظلوم و ساکت مانده بود. دست خودش نبود بس بو گرید دیکش داد

 نبود؟ یکاف د،یقدر دروغ بهم بافت نیبسه ا گهید د،یاسم مسخره رو صدا نزن نیا گهید-

 د؟چرا؟یرو ازم گرفت تمیهو چرا
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 بس نبود دلتون خنک نشد؟ د،یعشقم رو گرفت د،یرو گرفت غرورم 

 اومد؟ رتونیگ یکردنم چ تیهو یبا ب 

 

 شاه مقصود و کتش را هم زمان در آورد. حیتسب د،یرا در هم کش شیاخم ها یحاج

 . ادیسراغت ن گهید کهیکه اون مرت نیا یواسه خودت بوده، برا میکرد یماهر کار گه،یبس کن د-

دوست   دمیش، شا گهیسپهره که امروز زن د ینامرد و عوض یاومد، ول یکرد و م یم دامیبود پ یاون اگه عوض-

 گذاشته.  غامیده واسش پدخترش بهش زنگ ز

 سر داد. زیتمسخر آم یکش آمد و خنده ا لبش

 .ستین شتریکار ب انتینامرد خ کیدامادت  ،یرو بذار باالتر حاج کالهت

 بشه؟  یکه چ یرو بدون قتیحق یخواست یخودت، م هیواسه خودت بوده، واسه حال و روح میکرد یما هر کار-

 

 را مقابل صورت پدرش نگه داشت. دستش

 .نمشیخوام بب ینم گهید دیکنم به اون سپهرم بگ یخواهش م دیبابا، بس کن گهید دینگ یچیه-

 

 ریهم گذاشت و تصو یرا رو شیپشت دراتاقش نشست، چشم ها هیاش پا تند کرد و با گر یسمت اتاق مجرد به

 نقش بست. شیپشت پلکها نیچشمان رادو

 چشمان مهربانش! 

 منبع آرامش را از خاطر ببرد.  ییدوسال آن چشم ها نیتوانسته بود ا چطور
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 کجابود؟ حالش خوب بود؟ اصال

 

 قلبش مشت کرد. یمبل نشست و دستش را رو یرو یحاج

 

 گونه مقابلش قد علم کند.  نیحافظه اش برگردد و ا یآنل یکرد روز یرا هم نم فکرش

 داشت به خورد همسرش بدهد.  یزد و سع یآب قند را بهم م وانیخانوم تند تند ل حاج

 .دیخواست یجور نیخودتون ا م،یمن که از همون اول گفتم دروغ نگ گهیبسه د یحاج-

 شه. یکنه بعد فراموشش م یعوض نشده، چند روز قهر م یزیحاال هم چ د،یکار رو کرد نیخودتون ا 

 

 . دیراز کشمبل د یهمسرش رو یبدون توجه به حرف ها یحاج

 رم خودم.  یاگر زنگ زد بگو ببره مغازه من عصر م ره،یبگ لیسپهر قرار بود امروز سفارش جواهرات رو تحو-

 

 اش نهیوقت نکرده بود آن قدر قلبش در س چیکه ه یکار د،یکاناپه دراز کش یرا بعد از آب قندش خورد و رو قرصش

 بردارد.  یتوانست قدم یکرد که نم یم یتنگ

 

تازه  نیکه ا زدیاز درون داد م ییداد صدا یها را م نیزدند، انگار دلش گواه بدتر یرخت چرک چنگ م دردلش

 شروع ماجراست.

 از سپهر نشده بود.  یشب بود و هنوز هم خبر آخر

 رو به راه شده بود.  یحال حاج تازه
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 ببره خونه ش؟  رهیدست زنشو بگ ادیخواد ب یسپهرکجاست، نم نیا-

 را نشوند جواب داد. شیصدا یکه آنل یآرام جور مادرش

 بود.  یکرده مهسا از دستش عصب یدونم چه کار یبهتره، نم ادیامشب ن-

ط اسم فق نیآروم بشه با تکرار ا کمیصداش کن حاج خانوم، بزار  یهمون آنل میمهسا صداش کن ستین ازین گهید-

 . میکن یترش م یعصب

 ء امروزم رو نخوندم. جز دیاریزحمت اون قرآن منو ب یب

 نکردم.  دارتونینمازتونم مونده حاج آقا حالتون خراب بود ب-

 .دیاش کوب یشانیدستش را به پ یحاج

 شد.  ریدختر د نیتوبه نمازم امروز به خاطر ا ایذاره واسم، خدا یدختر هوش و حواس نم نی...ایوا یا-

 که برم تو اتاق رو ندارم. نیحال ا دیاریاون سجاده منو ب خانوم

 

 داد.  ینم یزدند جواب یم شیبود، هرچقد هم صدا امدهیهنوز از اتاق درن ینمازش تمام شده بود آنل تازه

 به شوهرش زنگ بزنه بپرسه کجاست.  ادیکنه تو اون اتاق؟ بگو ب یم کاریاون دختر چ نیخانوم بب-

 زنم. یحرف م یچشم شما استراحت کن، من با آنل-

 وارد اتاق آنا شد. یبدون معطل درشما

 ؟یجواب بد یخوا یزنه، نم یپدرت داره صدات م-

 تخت کز کرده بود. یحوصله گوشه  یب یآنل

 خواست کرد؟ یهمه مدت هر کار نیا ست،یبس ن گهیکارم داره د یچ-

 ؟یبفهم یخوا یخواست چرا نم یاون صالحت رو م ،یپدرت درست حرف بزن آنل یدرباره -
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 زد. یپوزخند صدا دار یآنل

من دو سال تو  یکدوم صالح مادر من اصال شما خبر دار ،یآنل دیبگ دیچه عجب بعد از دوسال تو دهنتون چرخ-

 دم؟یکش یچ یاون روان یخونه 

 

 به سمت آنا رفت و دستش را گرفت. مادرش

 کنه. یبا پدرت حرف بزن قلبش از ظهر درد م رون،یب ایدخترم پاشو ب-

 بشه. یاتاق چ نیا یتو یدینگرانته چپپدره  اونم

 

 به صورتش زد.  یبه سمت آشپزخانه رفت،آب میآمد و مستق رونیب  اتاقش از  اصرار مادرش باالخره یکل با

 . یخبر باش ینداره از حال شوهرت ب تیشوهرت کجاست، خوب نیدخترم زنگ بزن بب-

 

 

که  یبود، شوهر امدهیبه تعداد انگشتان دستش هم سمتش ن یدوسال حت نیا یکه تو یکدام شوهر؟ شوهر شوهر

 زد. یم یهر روز و هر روز ساز ناسازگار

  جواب پدرش را داد: یسخت به

 ندارم.  یمن باهاش کار دیخودتون زنگ بزن-

 هاتو بکن نازتو بخره. یبعدا گلگ ادیدختر، بذار شوهرت ب گهینشد د-

 کجاست؟ نیوقت شب زنگ بزن بب نیاالن ا 
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 بدون حرف به سمت اتاقش رفت. یآنل

 که تازه به خاطر آورده بود چه ها درحقش کرده.  یبود  هم کالم نشود با پدر بهتر

 

 آن زن وارد شد. یکه ازحرف ها یو شوک ریگ غامیپ یآن صدا دنیبود امروز، بعد از شن یروز چه

 چشمانش عبور کند. اش تا حال از مقابل یچند سال، ازکودک نیباعث شد تمام اتفاقات ا 

  

 دهیرا شناخته بود، فهم دید یکه درخواب م ییگنگ بو،د فقط صاحب آن چشم ها شیبرا زهایچ یلیهم خ هنوزم

 داست اآلن کجاست؟ یبوده که دلش را در گرو او داشت اما نم ینیبود رادو

گفت با عشق ازدواج  یسپهر را که م ینداشت، نتوانسته بود حرفا یهمان اول هم نسبت به وجود سپهر حس خوب از

 کردند باور کند. 

 نبود.  شیب یاو دروغ یرفتار سپهر مطمئن شد که تمام حرفا یاز ازدواج و سرد بعد

 

 نقش بست. شیدرپشت پلک ها نیرادو یچشمان عسل ریهم گذاشت، دوباره و صد باره تصو یرا رو چشمانش

و مردانه اش، ازهمه مهم تر لبخند  یاش، لبان قلوه ا دهیو کش رنگش ،صورت خوش تراش ییلخت خرما یموها باآن

 لرزاند.  یگرم و مهربانش که دلش را م

 تلفظ ییبایرا با آهنگ ز یکه نام آنل یصدا  قسمت ذهنش نیهنوز هم درخاطرش نبود. فقط تنها در دور تر شیصدا

 بود.  ادشیکرد  یم

 کرده بود.  سیصورتش را خ شیها اشک
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 گذشته بود؟ چرا دنبالش نگشته بود؟ نشیزتریدوسال چه بر عز نیبود در ا نیرادوفکرش  تمام

 آرام در اتاقش را زد و وارد شد. دیآناه

 

 یسن کم درکش از تمام اعضا نیکه غم خوار خواهرش شده بود، با ا یدوازده ساله ا دیبه خواهرش نگاه کرد آناه 

 بود.  شتریخانه ب

 گرفت.  یدر آغوشش جا دیآناه یمعطل یخواهرش باز کرد و ب دنیدر آغوش کش یرا برا دستانش

خواهرش گذاشت و  یموها یخواباند، سرش را رو یدو ساله را کنار خودش م یکی دیاش که آناه یکودک ادی به

 چشمانش را بست. 

 بهم دروغ نگو.  گهید یکینباش، دوستم داشته باش، تو  هیتو مثل بق دیآناه-

 بهت نگم واال... یچیه بود که هبخدا بابا زورم کرد-

 ونمدیکه نگفته ام م یدار یو قلب صاف یهست کیتو اون قدر پاک و کوچ ،یبد حیرو توض یزیچ ستیالزم ن سیه-

 .  یچرا سکوت کرده بود

 باشه؟  یکمک کن یلیبهم خ دیدارم، با ازیبه کمکت ن حاال

 

 هم گذاشت و محکم گفت: یاز مادربزرگش به ارث برده بود را رو یچشمان سبز رنگش را که برعکس آنل دیآناه

 چشم. -

  ؟یخواب یبال حاال کنارم م یب-

آرامش  یبستند و کم اهیس یایدن نیچشم بر ا گریکدیحرف چشمانش را بست. دو خواهر در آغوش  یب دیآناه

 گرفتند.
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 صبح زود عازم رفتن به مغازه بود. یحاج

 رفت.  رونیاز خانه ب گفت و یلب ریاهلل ز بسم

 . ندیبچ نیتریمغازه که شد سمت گاو صندوق رفت تا جواهرات را داخل و وارد

 که در گاو صندوق را باز کرد تعجب کرد.  نیهم

 نبود. میها یمیهمان قد یدر گاو صندوق نبود، حت دیجد جواهرات

 نبود. دنیچ یبرا یجواهر چیگاو صندوق ه کف

 

 کند.  داشانیپ دیکشو ها و طبقه ها را گشت شا عیسر

 سپهر را گرفت خاموش بود.  ی شماره

 به شور افتاد دلش

 با شاگردش تماس گرفت، معلوم بود خواب است.  عیسر

 یبله حاج-

 سپهرکجاست؟  ؟یپسر خواب ییکجا-

 مجلس خواهرم بود. بشید ام،یم رترید کمیگفتم امروز  روزیمن که د رد؟یگ یسراغ دامادتون رو از من م-

 

شده  یندارم ازشون. چ یخبر گهید ،یعروس یآقا سپهر دادم، رفتم دنبال کارا لیظهر که مغازه رو تحو روزیمن از د 

 مگه؟ 

 

 گفت و ادامه داد: یابولفضل ای یحاج
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 فقط. اینشده زود تر ب یچیه-

 

 نبود.  میها یمیقد یداخل صندوق نبود حت دیکجا رفته بود، جواهرات جد سپهر

 فکرکند نه امکان نداشت.  دیچرخ یسرش م یکه تو یزیخواست به چ ینم دلش

 

 یشتریب یتماسش بدون پاسخ ماند حس دلشوره  یسپهر خانه بود، اما وقت دیرا گرفت شا یآنل یخانه  ی شماره

 را گرفت.  بانشیگر

 را چک کرد.  روزید ریمغازه رفت و تمام تصاو یها نیدورب سراغ

 .دیکش نییمغازه را پا یکه سپهر کشو دیفتن شاگردش داز ر بعد

 رفت.  رونیو بعد از مغازه ب ختیر یفیصندوق را باز کرد تمام جواهرات را داخل ک گاو

 یکرده باشد، هنوز در ذهنش دنبال بهانه م یکار نیتوانست باور کند دامادش چن یقلبش گذاشت نم یرا رو دستش

 گشت که او را تبرئه کند. 

 

 فشرده شد.  نهیدرس شتریبود با خواندن نوشته قلبش ب زیم یکنار کشو یکاغذ

داشتم، جمع کردن آبروت و تحمل دخترت به مدت دوسال سر به سر  لیاما واسه کارم دل یمنو نبخش دیشا ی)حاج

 انرید چون ازاجواهر کمرت نشکنه دنبالم نگر کهیکه باچهارت یدار یدونم اونقدر یمغازه م نیا ی هیشه با سرما یم

 .(یکن ینم دامیرفتم پ

 

 یمغازه م ی شهیچشمانش را بست. شاگردش با عجله و هول به ش یدیقلبش ثابت ماند، بادرد شد یرو یحاج دست

بود و کمک مغازه داران و قفل ساز درب را  یکف مغازه نگرانش کرده بود با هر جان کندن یجسم افتاده حاج د،یکوب

 باز کردند. 
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 با اورژانس تماس گرفت.  عیگفت و سر یابولفضل ایزد  یقلبش نم دیرس یاجبه ح یوقت

 که افتاد شصتش خبردار شد چه خبر است.  یدست حاج یو نامه  یبه گاو صندوق خال چشمش

 خودش را وسط بکشند.  یپا دیترس یام تماس گرفت م یباکالنتر دیاورژانس رس تا

 یشاگرد پدرش گفته بود چرا پدرش حالش بد شده سکته قلب یو مادرش پشت دراتاق منتظر دکتر بودند، عل یآنل

 بود.  دهیکش مارستانیبار دوم او را به ب یبرا

تخت  یخودخواهانه اش رو میسوخت پا سوز پدرش شد و حاال همان پدر به خاطر تصم یخودش م یبرا دلش

 .ندیحال و روز بب نیآمد او را درا ینمبود، پدرش بود طاقتش  مارستانیب

 

 کرد پدرش حالش خوب شود.  یخدا خدا م وی یس یقرار و نگران پشت در س یب

 سست به سمتش رفت.  یآمد با پاها رونیکه ازا تاق ب دکتر

 

چشم به دهان دکتر دوخته اند، تا  یزد همگ ینگران مقابلش انداخت، چشمانشان داد م یبه خانواده  ینگاه دکتر

 آرام شوند. یکم

 . ندشیخواد بب یم ضیمر ه؟یک یآنال-

 شه؟  یدکتر، حالش چطوره؟ خوب م یمنم آقا-

 شد.  رید دیشا نشیشه، زودتر برو بب یانشااهلل که خوب م-

 شد... رید دیوا ماند از حرف دکتر، شا یجمله رفت، آنال نیگفتن ا با

 

نشست، دست پدرش را که در دست گرفت اشک  یصندل یرفت و کنار پدرش رو وی یس یبه سمت داخل س عیسر

 کرد.  سیصورتش را خ شیها
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 بابا-

 

 را بشنود. شیصورت پدرش خم شد تا واضح تر صدا یرو د،یبه گوشش رس فیپدرش ضع یصدا

 بابا... زینکن عز هیگر-

 کرد. شتریرا ب شیپدرش اشک ها یرفته  لیو تحل فیضع یصدا

 ... در حقت بد کردم. یلیمنو ببخش بابا جان ببخش... خ-

اون پسر تا آخرش باهات نمونه...  دمیترس یکردم هوس زود گذره... م یکردم... تب تنده... فکر م ی... من فکر ممن

 ببخش منو که که...

 

 نگذاشت حرف پدرش تمام شود. آنلى

 . دیتون فکر کن یبه سالمت دیاالن فقط با ست،ینحرفا  نیبابا تو رو خدا، االن وقت ا-

 ؟یبعد من خوشبخت بش یکن یم یبگو که سع م؟یبخش یآم بابا جان، فقط بگو م ینم رونیاتاق ب نیاز ا گهیمن د-

 .یریو حقتون رو ازش بگ یکن داشیبده که سپهر رو پ قول

 

 نشنود.  یهقش را کس یصدا هق زد، عادت کرده بود صدا یب یآنل

 .دمیوقته بخش یلیبخشم بابا، خ یم-

 

 بلند شد و دیکه پدرش خواب نیا یبه هوا یپدرش نقش بست و بعد هم چشمانش را بست، آنل یلب ها یرو یلبخند

 به سمت در رفت.
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 بوق دستگاه اتاق را برداشت.  ی کسرهیممتد و  یصدا 

 رونیو پرستار را خبر کرد، دکتر و پرستار وارد اتاق شدند و او را ب دیداد کش د،یبه سمت پدرش چرخ هراسان

 کردند. 

 

 رفت، رونیسست از اتاق ب یقدم ها با

 قرار پشت در بود. یب مادرش

 شد مادر جان؟ بابات حالش خوبه؟  یچ-

 خودش را در آغوش مادرش انداخت. یمانند بچگ یآنل

 ...دیخوب بشه با دیشه...با یخوب م-

 

 چه طور خودش را به او رساند.  دیآمد نفهم رونیکه از اتاق ب دکتر

 . دیدکتر بگ یشد؟ حال پدرم خوبه؟ تو رو خدا آقا یدکتر چ یآقا-

شوک نشد انگار  یدستگاه ها یجوابگو گهیقلب پدرتون د ومدیاز دستم بر ن یآروم باش دخترم، متاسفم کار-

 گم.  یم تیخواست بتپه، تسل یدلش نم گهیقلبش د

 

 شد یجمله اش را که مدام درذهنش اکو م نیجز آخر د،یدکتر را نفهم یکدام از حرف ها چیه

 گم... یم تیگم...تسل یم تیتسل

 

 که مثل یبرلب داشت، پدر یکه بعد از دو سال امروز لبخند پدر یدور از باور بود. پدرش، پدر شیجمله برا نیا چقد

 عاشقانه نگاهش کرده بود. میقد
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 بود.  زیغم انگ شیشدن چه قدر برا میتیوانست باور کند ت ینم

کوچک بود خواهر دوازده  یلیپناه شدن خ یب یبرا دیداد؛ آناه هیتک مارستانیسرد ب واریشل شد و به د شیپاها

 کرده بود؟ یساله اش چه گناه

  

 داد مادرش به خودش آمد. با

 خوب بشه.. دیشه با یگه پدرت حالش خوب م یدکتر دروغ م ی...آنلازهرای-

 

 شد. یخواست او را ببخشد هرگز فراموشش نم یپدرش، چشمان پر از خواهش اش که از دخترش م لبخند

 یدوشش نشسته بود و صدا یکه رو یبود؛ پدر دهیزحمت کش شیبرا یرا که از کودک یتوانست نبخشد پدر یم مگر

 خنده اش گوش فلک را کرکرده بود.

 یخودش را باعث و بان ستد،یبا شیپاها یتوانست رو ینم یحت گریداد، د هیتک ارستانمیب یها یرا به کاش سرش

 عمق فاجعه بود. نیدانست و ا یمرگ پدرش م

 کس تر شد. یکس بود و ب یب

 گرفت. یپر و بال مادر و خواهرش را هم م ریز دیحاال با 

 داد.  یشدن سپهر م بیرا به خاطر غ لیزبان فام شیطعنه و ن جواب

 

 کرد. یم هیو گر یشوهرش عزادار یصدا برا یرا جمع و جور کرد و کنار مادرش رفت، مادرش ب خودش

 کنم، داشیپ رمیمامان، بابا ازم خواست حقمون رو از سپهر بگ-

 کنم.  یحرفش رو عمل دیکن کمکم
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ر د شتیمادرجان؟ هنوز دو روزه ازشوک تصادف دوسال پ ستیبس ن ؟یبکش دیقربونت بشم دخترم تو چه قدر با-

 . یاومد

 رو دارم خوبم.  دیمن خوبم مامان...تا شما و آناه-

 

 . ستادیبا لباس سبز کم رنگ و پر رنگش مقابلش ا یکالنتر مامور

م ما ه به یبا خبر شدم پدرتون متاسفانه فوت شدن، ول ستین یدونم وقت مناسب یم دیبخش یسالم خانوم.... م-

سوال و  یسر کی یبرا دییایشه ازتون خواهش کنم با من ب یتر کامل بشه. م عیهر چه سر دیپرونده با دیحق بد

 جواب درباره همسرتون؟ 

 

 به مادرش انداخت و کنار گوشش گفت: یاز سر ناچار ینگاه

 شما حالت خوبه؟ برم من؟  یبرم کالنتر دیمامان من با-

 کس و کار بوده.  یفکرنکنن بابات ب اد،یبرو مامان جان...به عموت زنگ بزن ب-

 را گرفت و منتظر جواب شد.  شیلرزان شماره عمو یصورتش روان بود، با دستان یوقفه رو یدختر ب یها اشک

 مامان خوبه بابا خوبه؟  ؟یبه به سالم عموجون خوب-

 عمو بابا... -

 . دیچرخ یزبانش نم د،یش را بگوجمله ا ینتوانست ادامه  گرید

 ؟یکن یم هیشده عمو جان چرا گر یبابات چ-

 :دیدوباره بلند تر پرس دینشن یجواب یوقت

  ؟یشده دختر، جون به لبم کرد یچ-

 نشه...  ادتونی یمشک راهنیعمو، فقط پ مارستانیب دییایب-
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 شد.  یکی شیابولفضل گفتن عمو ای یاش داخل تلفن با صدا هیبلند شدن هق هق گر یصدا

 خارج شد. مارستانیاز ب یرا قطع کرد و دنبال مامور کالنتر تلفن

 

 نداشت.  یسر و ته مامور تمام یب یها سوال

 

حرف از رفتن به کشور خارج نزده بود؟ تومدارک و  ؟یبود دهیازهمسرت ند یدوسال رفتار مشکوک نیا یخب تو-

 باشه؟ یا گهیازکشور د یه اسم و رسمک ینکرده بود دایپ یزیچ لشیوسا

 

 جواب باز پرس را داد.  یبغضش را قورت داد و به سخت یآنل

 م،یزد ینم یاز خونه و خانواده حرف ریکه درباره مسائل غ نهیمنظورم ا یعنی م،یباهم نداشت یحرف چینه من و اون ه-

 تماس گرفت و زن بود مخاطبش. لشیشماره به موبا کیاتفاق  نیفقط روز قبل ا

 انگار با اون خانوم در ارتباط بود.  دم،یرو شن غامشیپ یمن اتفاق 

  ؟یاون خانوم رو دار یخب شماره -

 خواستم شب با مدرک باهاش روبه روشم.  یداشتم؛ م رهیذخ رمیگ غامیپ یبله برداشته بودم، صدا-

 

چهره  به یپرونده بلند کرد نگاه یکرد، سرش را از رو یداشت م ادیپرونده  یآنا را تند تند تو یپرس که گفته ها باز

 آنا انداخت و گفت: ی دهیرنگ پر ی

 نیا قیراز ط دیکنن، شا یریگیتا بدن بچها پ دیسیشماره رو بنو دیبگم، لطف کن دیبا یدونم چ یمتاسفم واقعا نم-

 . میخانوم به سپهر برس

 کدوم کشوررفته؟  دیدینفهم-
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از کشور  اینشد،  رمونیدستگ یچیبه اطالعات پرواز ه لشینداره که فقط با دادن اسم فام یکار نیا دنیچرافهم-

 خارج شده. یبه صورت قاچاق ایخارج نشده 

 اسم و مشخصات اصال از مرز رد نشده. نیبا ا یشخص چیه میپرواز نبود، مرز رو چک کرد ستیل یاسمش تو چون

 

ساله ۱۲تونم بگذرم، حق خواهر یبگذرم، اما از خون پدرم نم دیکه کرده شا ی.. من از دزد.دیکن داشیپ دوارمیام-

 مه. 

 قرار داد. یآنل یو رو به رو ختیرنگ مقابلش ر یآب از پارچ آب یوانیپرس ل باز

 . میکن یم داشیخدا پ دیتوکل تون به خدا باشه... به ام دینگران نباش-

 .میخونه تون رو بگرد مییایب دیسر فرصت حتما با یول د،یبر دیتون یدونم حالتون خرابه،  م یم گهید خب

 یزیوقت تو حرف هاش چ چیه دینیبب  د؛یخودتونم خوب فکر کن م،یکن دایزدن ردش پ یبرا ،یمدرک ،یسرنخ دیشا 

 ردش رو زد.بشه  دیشا دیکن یکه فکر م یزیهر چ ای ییآشنا یآد، مثال آدرس دوست ینم ادتونی

 

 برخواست. یصندل یحالش سر جا آمد، خودش را جمع و جور کرد و از رو یکم د،یآب را الجرعه سر کش وانیل یآنل

 باشه حتما خدا نگهدار.  -

 

 بودند.  مارستانیداخل سالن ب شانیرفت، عمو و عمه اش و بچه ها مارستانیبه سمت ب میمستق یتاکس با

 . دیکنان در آغوشش کش هیو گر دیعمه اش سمتش چرخ دیشان که رس کینزد

را درآغوش  یبرگشت و رو به خواهرش که آنل یاز ماجرا برده بود باحرص به سمت آنل ییکه بو گرشید ی عمه

 داشت گفت:
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کار کرده  یچ ستیدختر مهم بود؟ معلوم ن نیمگه داداش طفلکم واسه ا ؟یسوزون یدل م یبسه خواهر واسه ک-

 خانوم. نیاسمشم عوض کرد، تمام تالشش رو کرد واسه ا یشم حتبود، دادا

 .ستیاون وقت شوهرش داداشم رو به کشتن داد، چه معلوم خودشم با شوهرش هم دست ن 

  

 .دیدر سکوت فقط به سمت مادرش دو یخواهر شوهرش از حال رفت و آنل یحرفا دنیبا شن مادرش

  

 یزانو یسرش را رو دیو دست سرد مادرش را در دست داشت، آناهرفت و ا یمادرش م یسروم داخل رگ ها قطرات

 . ختیر یگذاشته بود و اشک م یآنل

 که داشتند.  یبیبه درد آمده بود ازحال غر دلش

همانند پدرش  شیکه مهربان ییبزرگش مانده بود، عمو یرفتند و فقط عمو مارستانیعمه اش همه از ب یاز حرفا بعد

 بود.

 

 کرد و سنگ تمام گذاشت.  ینم غیدر یکار چیاز ه شیپدرش به نحوه احسن صورت گرفت، عمو یخاک سپار مراسم

 کرده بود، اشکش خشک شده بود.  هیآنقدر گر مادرش

 ماندند.  یسوم همه رفتند و خودشان باق روز

 شده بود.  یشان مشخص شد حاال که دورشان خال ییعمق فاجعه و تنها تازه

 ؟ییحاج خانوم کجا د،یبگو شهیرا در قفل در بچرخاند و  طبق معمول هم دیکه پدرش نبود تا کل حاال

 .دیچند سال محبت پدر ند یکه حت ییآنا یسخت بود برا یپدر یب درد

 

 رفتند.  شیها عمه ها و عموها ییها دا خاله
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 زنگ خانه بلند شد.  یاز رفتن مهمانان نگذشته بود که صدا یساعت هنوز

ث چندلحظه مک فنیآ توریپشت مان دیسف یها شیو ر یاستکان نکیبا ع یمرد کچل دنیبه سمت در رفت و با د آرام

 کرد. 

 .دییایمادرش باعث شد به خودش ب یصدا

 مادر؟  هیک-

 س بهیغر شناسمینم-

 بگه. تیاومده تسل امرزتهیخدا ب یبابا یباز کن مادرجان، حتما از دوستا-

 

 تا از مهمان ناخوانده استقبال کند.  ستادیار در ارا باز کرد وخودش کن در

 

 مکث کرد. یو لحظه ا ستادیسالن ا یناشناس پشت در ورود مرد

 کنم.  یداخل خواهش م دییسالم بفرما-

 کنم.  یعرض م تیخبرفوت پدرتون متاثرشدم.... تسل دنیسالم دخترم واقعا ازشن-

 . دییممنونم بفرما-

 

 رنگ سالن جاگرفت. یطوس یمبل ها یوارد خانه شد، رو انیگو ااهللی ریناشناس سر به ز مرد

 

سرش به سالن آمد و مقابل مرد  یرو یبه آشپزخانه رفت، مادرش با انداختن چادر ییرایپذ یبه رسم ادب برا یآنل

 نشست. 
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 را که خورد چشمانش را اطراف خانه چرخاند و گفت: شیو حلوا، خرما یچا

 اومدم.  یحرف ها، اما منم گرفتارم واال نم نیواسه گفتن ا ستین یدونم وقت مناسب یم-

 

 بار مادرش جواب مرد را داد.  نیا

 کنم.  یخواهش م دییامرتون رو بفرما-

 

 یرا به سخت شیآمده را باز کند، لب ها شیکه تا پشت لب ها یخواست حرف یخجالت زده انگار که اصال دلش نم مرد

 تکان داد.

ش رو بعدا حساب کنن  نهیسفارش داده بود که قرار بود هز دیروز قبل فوتش جواهرات جد یواال چه بگم؟ حاج-

 فقط چکش رو نوشتن. 

 

 بحث را گرفت: انهیم مادرش

  .میتا با برادر شوهرم هماهنگ کنم پرداخت کن دیچه قدره بگ د؟یمتوجه شدم منظورتون رو، واسه طلب تون اومد-

 یمِن مِن کنان با صدا ند؛یآ یمبلغ بر نم نیخانواده از پس توان ا نیدانست ا یچشمانش را در حدقه چرخاند، م مرد

 از ته چاه گفت:

 . امرزتونیخدا ب یکردن حاج آقا یکل دیبود، خر ونیلیبه هشتصد م کینزد-

 چادرش مشت کرد. یمبلغ دستانش را رو دنیبا شن یآنل

 نمانده. یباق شانیآن مغازه برااز یا هیپول و سرما چیه دییتوانست  بگو یچه طور م حاال

  

 بحث شد. یباز هم ادامه دهنده  مادرش
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ام بعد ازفوت همسرم تم دیکه هست انیدرجر د،یزمان بد دیفقط با میهرچه زودتر پولتون رو برگردون میکن یم یسع-

 .میدست به اموالشون بزن میتون ینشه نم یط شیاموالشون فعال مسدود شده و تا روال قانون

 نگران و رنگ پربده انداخت. یبه آنل ینگاه مرد

 .دیکنم تا خبر بد یکاظم مثل زن و بچه خودمه چشم صبر م یکنم، زن و بچه  یشمارو درک م تیمن موقع-

 .ناستیم هم هیبخدا منم کاسبم سرما دیتون رو بکن یاما سع 

 

 . دینگران نباش میکن یپولتون رو مشخص م فیماه تکل نیتا آخر هم تینها د،یلطف دار یلیممنون خ-

 کنم انشاهلل که غم آخرتون یعرض م تیبازم تسل د،یببخش یلیخ یلیکنم خ یرفع زحمت م گهیپس با اجازه من د-

 باشه. 

 

 کرد.  یچه طور پول را فراهم م دیبه فکر افتاد حاال با یرفت آنل رونیکه از خانه ب مرد

 پس انداز داشت تو بانک. امرزتیخداب یبابا کممی میفروش یمادرجان نگران نباش خونه رو م-

 خودمم هست.  یتازه طالها میفروش یم نشمیالزم بود ماش 

  م؟یآخه مامان سرپناهمون رو بفروش دیگ یم یچ-

 تو یخونه  م،یتن و بدنش رو تو قبر بلرزون ستیکوتاهه، رضا ن ایدستش از دن امرزیدخترم؟ اون خداب هیچاره چ-

 . هیداد همونجا واسه ما سه نفر کاف تیهست پدرت کادو عروس

 . کهیکوچ یلیمن خ یصد متر یآخه مامان جان خونه -

رو  یقانون یپدرت زنگ بزن بگو زودتر کارا لیآد، فردا به وک یاز اون الزممون نم شتریب ست،ین کیهم کوچ چیه-

 بکنه و خونه رو واسه فروش بذاره.

 خواد کاظم شرمنده و بدهکار باشه... ینم دلم
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 (نی)رادو

 شد. دهیدر شن یمحمد از جلو یرا ژل زد و با برس مشغول حالت دادن شد، صدا شیموها

 

 .ریبگ لیرو تحو کشیکارها، توام زحمت بکش ک هیرم دنبال بق یداداش من م نیرادو-

 کشن... یمنو م ایواال آنجال و ل ینکن رید نیرادو

 جغله رو هم ببوسش از طرف من. ایراحت اون ل التیبرو خ لیباشه زن ذل-

 

 گرفت: نیبسته در آورد و سمت رادو یرا از تو یرنگ یکرم راهنیپ محمد

 .امدهیاز تنت در ن اهیدوساله لباس س مینپوش،دق کرد اهیتو رو خدا امروز رو بخاطر بچه ام س-

 ه.کن یشد آنجال پوستت رو م ریراحت ترم، برو د یجور نیا-

 

رابطه اشان به ازدواج ختم شد و  ییاول آشنا یشد که محمد و آنجال ازدواج کرده بودند، همان روزها یم یدوسال

 اشان بود. یدختر کوچولو و دوست داشت ا،یل هیسالگ کیامروز تولد 

 

را که دلش  نیخودش کرده بود، مخصوصا رادو یا فتهیهمه را ش شیها یها ودلبر یکار نیریکه با ش ییکوچولو ایل

 زد. یپر م شیبرا

 

 یمشک راهنیکت شلوار و پ اوردیرا در ب اهشیامروز هم س امدیقرمز برداشت اما دلش ن یونیخاطر حرف محمد پاپ به

 دوسال!! نیمثل تمام ا
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ه دوستش نماند نیبهتر دنیتا رس یزیچ گریبه سمت فرودگاه رفت؛د میرا برداشت و مستق لشیپول و موبا فیک

 بود...

 

 . دیرا د شیفرد زندگ نیقامت بهتر تیانبوه جمع نیانتظار چشم چرخاند و باالخره ب رسالند

 .ستادندیهم ا یقدم کیخنده به سمتش رفت، در  با

 . دنشیدر آغوش کش یزودتر به خودش آمد و آغوش باز کرد برا شهرام

 گذاشت از آغوش هم خارج شوند.  ینم یرا در آغوش گرفتند حجم دلتنگ گریو مردانه همد محکم

 و بهم زل زدند.  دندیبار پشت هم کوب چند

 با خنده گفت: نیرادو

 ... قیرف ریبخ دنیرس-

 با لودگى همیشگى و ذاتى اش گفت: شهرام

 مستر؟  یخوب-

 !یپوستت رفته سرحال تر شد ریآب ز ؟یخوب یخوبم تو چه طور-

 م. به مراسم نرس دمیرس ریفکر کنم د یکرد پمیچه خوشت ؟یدیند نهیخودت رو تو آ م،یرس یبابا به شما که نم یا-

جا  نیمشهد چه خبر؟ دلم تنگه حرم آقاست دو ساله ا قیکن رف فیخب تعر ، یوقت دار یلیهنوز خ یرس ینه م-

 . رمیدرگ

 آقا  شیبه خانواده بزن هم برو پ یسر کیهم  ،ییآ یم یخوبه خداروشکر انشاهلل بزود زیهمه چ-

 . یاریها صاحب اخت ریکرد گوشش رو بگ یطونیرها چه طوره؟ ش-
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 زد و گفت: یلبخند 

 دونگ حواسم بهش هست نگران نباش داداش. شیش-

 

 در آورد. یمحمد، شهرام فقط مسخره باز یفرودگاه تا خانه  ریمس نیب

 نیدختره رو بب ران،یگشتم ا یاوه بابا منم بودم بر نم-

 بود. دهیو تاپ پوش یکه شلوارک ل دیرس یا دنبال کرد و به دخترطرف انگشت شهرام ر نیرادو

 آبرومون رو نبر. یکه رفت هیترک یومدیجا ن نیمگه، ا یدیشهرام کم د یوا-

 منبر، اگه گذاشت دو روز بهمون خوش بگذره. یرفت رو نیخب بابا باز ا-

 

 به مراسم تولد رفتند. میرا عوض کرد و مستف شیلباس ها نیماش یتو شهرام

 به خانه بردند. یگرفت بود را دو نفر لیتحو نیکه رادو یشکل یبزرگ و خرس کیک

 

 و شهرام تعجب کرد. نیرادو دنیرا چسب زد و با د وارید ی سهیر نیآخر محمد

 

 دیپر نییپا هیچهار پا یاز رو عیسر

 پسر؟  یاومد یشهرام تو ک یوا-

 .دیزمان شهرام را درآغوش کش هم

 . قیممنون رف یشه که اومد یباورم نم یخوشحالم کرد یلیخ-
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 محمد زد. یشانه  یدستش را رو شهرام

 تون.  یاومدم باشم تو شاد شترندارم،یخل وچل که ب قیدوتا رف-

 

 رفت. شیکرده بود پ یزیبرنامه ر نیهمان طور که رادو ایتولد ل مراسم

 .دیخند یم ایو با ل دیپر یم طرف آن به  طرف نیبچه ها ذوق کرده بود و از ا همانند

 نبود. زیچ چیه یبهش خوش گذشت که متوجه  ایقدر کنار ل آن

 بود.. یشانه اش نشست،آنتون یرو یزد که دست یولو شد و خودش را باد م یصندل یرو ادیاز تحرک ز خسته

 سرجات کوکت کردن مگه؟ نیبش قهیدق کیمن،  یخواهر زاده  یبه جا هیچه خبرته پسر؟انگار تولد تو-

 گذره؛ ینزن تو ذوقم تازه داره بهم خوش م-

 گشت. ایدنبال مار تیجمع نیقرمز و ملتهبش را با لبه کتش باد زد و با چشم ب صورت

  ومده؟یکو ن نمشیب یامشب دعوت بود نم ایمار یراست-

 ازش حرف نزن.  گهیکنم د یخواهش م نیرادو-

 شما دو نفر؟  نیشده آخه ب یچ-

 .دیرا در هم کش شیاخم ها یآنتون

 رفته گهید یکیدلش واسه -

 

 .دیمتعجب دست از باد زدن خودش کش نیرادو

 شه؟  یمگه م ؟یگ یم یچ-

 زد. یلبخند قشیرف هیهمه سادگ نیاز ا یآنتون
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 حاالکه شده-

 ونهید ی:دختره دیغر یعصب نیرادو

 

 از من بهتره.  یلیانتخاب درست رو کرده اون فرد خ ایمار-

 یمن نم دیقرار ازدواج گذاشته بود یتو دوستش داشت ؟یچراخودت رو دست کم گرفت ؟یزن یم هیچه حرف نیا-

 ؟یچ یعنیفهمم 

 !یمعلومه تو از من بهتر ستاده،یبهش دلبسته روبه روم وا ایکه مار میعشق بیچون رق-

 

 از تعجب گرد شد نیرادو چشمان

 ورت منم؟ منظ ؟یآنتون یگ یم یدار یچ-

و گفت:  ستادیکه روبه روم ا یطور ،یرو جلب کرد ایتوجه مار یعاشقت شده بدجور ایمنظورم خودته،مار قایآره دق-

 تو...  یرو داشتم به جا نیکاش رادو

 دیمش قیعم یچشمانش را در حدقه چرخاند و نفس یعصب نیرادو

م، ر یوقت سمت دخترنم چیه گهیبوده؟ من د یچ انمیمن جر یدونیبگم.. خودت که بهترم یچ دیبا دونمیواقعا نم-

 بوده.  سیو رئ یمنش ینشون ندادم، فقط رابطه  یتوجه خاص چیه ایباورکن من به مار

 ازم سر نزده. یمن اشتباه یباور کن دوارمیام

 

 زد. یلبخند تلخ یآنتون

کنه تا توجهت رو  یداره تمام تالشش رو م ایاما مار ،یدوسال خودت رو بهم ثابت کرد نیشناسمت، تو ا یم دونمیم-

 جلب کنه. 
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 را کنترل کرد تا داد نزند. شیصدا یباد کرده بود به سخت نیگردن رادو رگ

 یحرفاش داره عمل یخوام فکرکن یخوام تو شرکت بمونه، نم ینم گهیکنم د یرو باهاش مشخص م فمیفردا تکل-

 .شهیم

 . نیکن رادوازش بدونم، بحث رو عوض  یچیخوام ه ینم-

 

 . یمنش داکردنیپ یکمک نخواسته بود برا یوقت از آنتون چیسوخت از ذهنش گذشت، کاش ه یآنتون یبرا دلش

 نشسته بود.  یصندل یرو دنیکش ازهیبه شهرام افتاد، درحال خم چشمش

 

 فاصله گرفت، به سمت شهرام رفت. یاز آنتون یدیببخش با

 

 . یهم نوش جان کرد کیک یخونه؟ کادوت رو که داد میشهرام بر -

درد  فکم دمیکش ازهیخم یگذاشتم باز بمونن، به قدر تیچشم هام رو چوب کبر یال گهیکه د میداغونم بر یلیخ اره

 گرفت.

 . دیبود پرس رشیرا که ذهنش درگ یباالخره سئوال نیراه برگشت به خانه، رادو در

  ؟یشدن خبر ندار یچ یدون ینم ؟یگم شهرام، چه خبر از حاج کاظم رادمهر... سپهر شوهر آنل یم-

 یمغازه رد م یهم که داشتم از جلو روزیکنه. د یکار م یسپهر رو، مغازه حاج دمشیرد شدم د یاتفاق یچند بار-

 فوت شده.  یحاج یزده بودن انگار اهیشدم بنر س

 یآنل شیرفت پ-

 رو بکن.  تیدو ساله مرده پسر زندگ ن؟یرادو یکن یم هنوزم بهش فکر-
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 رهیگ یتونم شهرام، دلم آروم نم ینم-

 سر مزارش رفتم یچند بار-

 :دینامحسوس لرز شیصدا

 خاک  یبود برا فیح یلیخ-

 نکن. ونمید نیاز ا شتریب شهرام ادامه نده-

 

از خاطرات ناراحت  یقسمت یآور ادیبا  یگاه دن،یخند یتا ساعت ها با شهرام حرف زدند، گاه میقد ادیرا به  شب

 شدند.

 خواب شدند.. میاز چهار صبح رد شد که باالخره تسل ساعت

 

 و به سرعت دوش گرفت. دیچ یمختصر یشد، صبحانه  داریزود تر از شهرام ب نیرادو صبح

 ده بود.سفره را جارو ز یصبحانه رفت، شهرام همه  زیشانه هاش انداخت و به سمت م یرا رو حوله

 ؟یواسم نگه دار یتونست ینم مروینصف ن کیتو روحت  یا-

 .ارمیم ریاالن واست پن یخانوم خونه، گشنه بودم حساب دیببخش-

 

 به ظرف مربا زد. یو ناخنک د،یرا سر کش ریش وانیل نیرادو

 خورم. یفقط صبحونه گرم م یدون یخورم، هنوز نم یخواد نم ینم-

 کار مهم دارم. کیشرکت امروز  میبر بپوش
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 شان بلند شد.  یپا یجلو دشیجد پیبا ت ایشهرام وارد شرکت شدند که مار با

افتاد،  یآنتون شبید یحرف ها ادیمخش بود،  یپاشنه دارش رو یبا آن کفش ها دشیجد نیساده و شلوار ج تاپ

 و با دستش اشاره کرد. دیدر هم کش شتریرا ب شیاخم ها

 . دیراحت باش یخانوم هانر دیبفرما-

 

 . دیکش یوارد اتاقش که شدند شهرام سوت باشهرام

 دارن. یباکالس یها یاو له له مردم عجب منش-

 ام یحرف نزن که قاط-

  ؟یکرد یباش، باز چه مرگت شده قاط یتوکه همش قاط-

 اعصابمه  یدختره رو نیا-

 خوبه. یبابا واسه سرگرم الیخ یب-

 سپرد دست من، اون وقت دختره عاشقم شده.  نویا یشهرام ساکت شو تو رو خدا آنتون-

  ؟یگفت یشد، خب تو بهش چ یعشق انیمنو جر ریاوه بگ-

 بهم گفت؛ منم قصد دارم ردش کنم بره.  یآنتون شبیبهم نگفته، د مایخودش مستق-

 . دیدر آشپزخانه د نیرا پشت سرش ب ایآمد و به سمت آشپزخانه کوچک شرکت رفت که مار رونیاتاق ب از

 آوردم قهوه تون رو! یشما چرا؟ من م-

 

 :دیلبانش غر نیسرد و خشک به زور از ب نیرادو

 اتاقم کارتون دارم.  دییایممنون خانوم بعدا ب-
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 کرد. کیخودش را نزد شتریب نیبدون توجه به لحن سرد رادو ایمار

 مراسم خوب بود؟ بدون من؟ شبید-

 بود.  ریاز نبودتون دلگ یفقط احساس کردم آنتون ،یبا بودنتون نداره خانوم هانر یمن فرق ینبودن شما برا-

 ؟یگ یم یدار یوقته تموم شده، چ یلیخ یمنو آنتون یاوه پسر رابطه -

 

 را باال انداخت.  شیابرو یتا کی نیرادو

 . دیداد رو ازدست یخوب یلینزده بود به هرحال متاسفم پسر خ یحرف یدونستم آنتون یواقعا؟ نم-

 . ارمیبهترش رو قراره به دست ب-

ا ره نیگردن رادو ریرا ز شیاش گرفت و هرم نفس ها دهیانگشتان کش نیرا ب نیرادو کیحرف کروات بار نیزدن ا با

 کرد.

 

 :دیو داد کش دیخودش را عقب کش یعصب نیرادو

 اتاقم کارتون دارم.  دییایب-

 بود، دهینبود اما خب آنجال رو که د رانیجا ا نیدرسته ا خت،یاعصابش بهم ر ایمار ییپروا یاتاقش که شد از ب وارد

شومش  تیو ن میاز تصم ایمار یکرد راحت بود، اما چشم ها یم یبود، شوخ دهیرا ازش ند ایمار یوقت کارها چیه

 . دادیخبر م

 چشم دوخته بود. نیرادو هیختگیساکت به بهم ر شهرام

 اه.  گهید قهیدق کی نیبش ریبگ ،یردمرتبه متر ک ستیاتاق رو ب-

 .ستیدست خودم ن دیببخش-
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 چهار چوب در قرار گرفت. نیب ایدر آمد و پشت بندش قامت مار یمحض نشستن صدا به

  د؟یبا من کار دار دیگفت دییبفرما-

 .دینیبنش دیطوره بفرما نیبله هم-

 

 گفت: یبه فارس دیسمت شهرام چرخ به

 باش رونیشهرام توام ب-

  ئسیچشم ر-

 .ایچشم دوخت به مار یرا صاف کرد و جد شیگلو

 نیالزم ندارم، دوستم قراره از ا یمنش گهید هیجا کاف نیما تا هم یصداتون زدم که بگم همکار ،یخب خانوم هانر-

 کارها کمکم کنه.  یبه بعد تو

 حساب رو خدمتتون بدم.  هیتا صورت حساب تسو دیاریب فیتشر فردا

 رابطه ندارم؟ یبا آنتون گهیشده؟چون د یچ ییهویآخه چرا -

 نداره دوستم حاضر شده کمکم کنه.  یشما به من ارتباط یشخص ینداره خانوم، زندگ یبه آنتون یربط-

 . دارم اجیکار احت نیاما من به ا-

 ه. کردن باشالبته اگه فقط قصدتون کار  د،یکن دایکار پ دیبتون دیکه دار یدم ظرف چند روز با تجربه ا یقول م-

 که به او انداخت باعث تعجبش شد.  ییدو پهلو ی کهیت

 ه؟یمنظورتون چ-

 .دیدنبال کار جد دیبر دیتون یامروزم م نیاز هم د،یخودتون بهتر متوجه شد-
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 شد. لشیخارج و مشغول جمع کردن وسا نیپکر از اتاق رادو یا افهیبا ق ایمار

 را رام خودش کند.  نیخواست رادو یخودش م الیپرش خورده بود به خ یتو بدجور

 

 با خنده وارد اتاقش شد.  شهرام

 بدبختو. شیترکوند  دختر؟ بدجور نیبه ا  یگفت یچ-

 محترمانه عذرش رو خواستم، قرار نبود اخراجش کنم.  یلیخ-

 کردم.  یرو جد میدر ابدارخونه واقعا تصم یبا برخورد امروزش جلو اما

 کار کرد مگه؟  یچ-

 بدون من بهتون خوش گذشت؟ شبیگه د یشته بهم مبرگ یچیه-

 رفتاراش خام بشم. نیساله م با ا جدهیکشه، انگار من پسر ه یکرده کرواتم رو م کیخودش رو بهم نزد بعد

 رفت.  یم در واسش  جونش یآنتون اقتیل یب یدختره  

 دونن باهم. یخودشون م ،یخور یخب حاال توچرا حرص م-

 شد. یجور نیبه خاطر من ا-

 مثال؟  یکار کرد یآخه تو چ یگ یچرا چرت و پرت م-

 . هیرفتار کردم که فکر کرده خبر یجور کیحتما -

 . یاالن که بدتر شد ،یشناسم روزه روزش بادخترا سگ بود یمن تو رو م-

 بهش خوش گذشته.  یادیز میریحالش رو بگ کمیسر وقت محمد  میبر یاگه کار ندار پاشو

 

 در هوا زد. یبشکن نیرادو
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 سروقتش.  میر یبره بعدش م ایرو موافقم بذار مار نیا-

 کرد و رفت.  یخداحافظ ریدوشش انداخت و سر به ز یرا رو فشیک ایرا برداشت و از اتاق خارج شد، مار کتش

 . میبر ایرفت، شهرام بدو ب نمیا شیآخ-

 محمد را گرفت یراه شماره  در

 طور که حدس زدند خواب بود.  همان

 خسته م به خدا  یلیکارت مهم باشه خ دوارمیام ن،یشده رادو یالو چ-

 االن چه وقته خوابه شهرام تصادف کرده  یوا ؟یمحمدخواب-

 شده؟ کجا تصادف کرده؟  یتو چ یگ یم یچ-

  کمیدنبالت نزد امیم-

 

 خنده.  ریرا که قطع کرد با شهرام زدند ز تلفن

 دیبود، تا آن دو را باهم د ستادهیاش ا یرونیب راهنیبا شلوارک و پ شانیمحمد پر ستادیمحمد که ا یخانه  مقابل

 سمت شان.  دیشدن نداد دو ادهیمجال پ

 را قفل کرد.  نیماش یدرها نیرادو

 کارتون نکنه.  یکشمتون، خدا بگم چ یبخدا م د،ینش ادهیپ نیماش نیمگه ازا د؟یذار یمنو سرکار م گهیحاال د-

 . دیشما دو تا نقشه شوم دار دمیخود خرم نفهم چرا

 

 داد.  نییرا پا نیماش شهیسانت ش کی یبه اندازه  نیرادو

 .یخواب یبعدم دفعه آخرت باشه تا لنگ ظهر م ،یخر یگ یم یخوبه خودت دار-
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 شان را جلب کرد.  یآنجال از پنجره توجه هر دو یصدا

 آخه؟ یبر یخوا یاومد؟ با همون لباسات م نیشد رادو یمحمد چ-

 

 دستش را به کمرش زد و با حرص گفت:  محمد

 خوام بکشم.  یرو م ونهیکمکِ شوهرت دوتا د ایرم، فعال ب یجا نم چیه رینخ-

 

 .دیکش غیمحمد نشده بود ج یشوخ یکه متوجه  آنجال

 محمد؟  یگ یم یچ یوا یا-

 

 سانروف سقف را باز کرد رو به آنجال گفت: نیرادو

 شهرامِ فلک زده رو بکشه.  نیمنو ا خوادیم یچیسالم عرض شد، ه-

 شما دو تا که حال تون خوبه؟  نیاا سالم آقا رادو-

 م؟یقرار بود خوب نباش-

 

 سانروف را بست.  عیسر نیکه رادو دیپر نیبه سمت سقف ماش محمد

 بهتون ندارم.  یکار نییپا دییایخب ب لیخ-

  م؟یشد ریمگه از جونمون س نییپا مییایعمرا ب-

 . دیباش یبه موقعش منتظر تالف یبهتون ندارم ول یرگم کا یم-
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 بگو جون آنجال... -

 بهتون ندارم.  یگم کار یبابا م یا-

 

 . دیشد که محمد به دنبالش دو ادهیرا باز کرد و پ نیبا ترس و لرز در ماش نیرادو

 بدو محمد به دنبالش... نیکوچه رادو انیم

 

 شد.  نیسخت برخورد و پخش زم یکرد، محکم به جسم یکه از هول فرارش مقابلش را نگاه نم نیرادو

 گشت له کرده.  یبرم یرا که از ورزش صبح گاه نیراج یکه بلند شد تازه متوجه شد، آقا شانیآخ هردو یصدا

 . ستیزاد ن یآدم نیدامادتون شد ع نیا ریشرمنده ام به خدا تقص-

 .میکرد ادیکارا ز نیاز ا میما هم جوون بوداشکال نداره پسرم، -

 

باال  یمحمد هم شانه ا د،یمحمد خط و نشان کش یرا گرفت و با چشمانش برا نیراج یخجالت زده دست آقا نیرادو

 انداخت.

 

 (ی)آنل

 

؛ بود دهیبود و دو دهیخند شیبا صفا اطِیدرح یکل دیدر آن جا بزرگ شده بود و با آناه یکه از کودک یخانه ا دیکل

زدند را کف دست صاحب  یحرف م یزد و تلفن یم دیرا د نیشبها رادو یطبقه دومش بعض یکه از پنجره  یخانه ا

 قرار داد.  دشیجد یخانه 
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 اش را خراب کنن و برج بسازند.  یمحبوب و کودک یقصد داشتند خانه  دیفهم شانیطور که از حرفا آن

 بغضش را قورت داد و رو به بنگاه دار گفت: یبرگه را امضاکرد، به سخت ریو ناراحت ز پکر

 محضر واسه سند؟  میایب یک-

 هفته انشاهلل. نیهم یتو م،یکن یخبرتون م-

 

 شیکم داشت، رو یپول را داده بودند اما هنوز هم مقدار شتریو چک را برداشت، نصف ب دیرا سفت تر چسب چادرش

 . ردیرا در محضر بگ یما بق دیقانون است که با نیدانست ا یم پول را طلب کند ینشد همه 

 خودش را به خانه رساند.  یدربست یِ آمد و با تاکس رونیاز بنگاه ب یلب ریز یخداحافظ با

 بافت.  یرا م دیآناه ینشسته بود و موها اطیدرح مادرش

 چه خبر دخترم تموم شد؟ -

 آره مامان کارهاش رو کردم، فقط مونده سند زدن و محضر. -

 قربونت بشم؟  یچرا ناراحت-

 .دهیتاشو نگه داشت تو محضر م۱5۰پولها بازم جور نشد -

 . میکن یش رو قرض م هیخدابزرگه دخترم بق-

 بتونه...  دیمگه به عمو بگم شا-

 . میفروش یماگه جواب سر باال داد طالهام رو  نیآره بهش زنگ بزن، بب-

 . یکرده و تراش داده عمرا بذارم بفروش یمامان اصال حرفشم نزن، تک تک اونهارو بابا خودش واست طراح-

 ست؟یبس ن یخونه رو فروخت ،یبابا رو فروخت نیماش

 واجب تره مادرجان.  ایاالن قرض مردم و آرامش پدرت اون دن-
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داد،  یرش زنده بود و خودش اوضاع را سر و سامان منزد، کاش پد یحرف گرینشست و د اطیتخت گوشه ح یرو

 داشت.  یآخر با پدرش روابط بهتر یسال ها نیکاش ا

 آن قدر در حقش بد کرده باشد.  ریچندسال اخ نیاش، در ا یتوانست باور کند پدر مهربانِ کودک ینم اصال

 را گرفت.  ماتیتصم نیکرد پدرش چرا ا یهم درک نم هنوز

 بود.  دهیفا یشد ب ینم دایپ شیبرا یکه جواب یالیو خ فکر

 

 اول به طلبکار پدرش زنگ بزند. دیبه نظرش رس شیعمو یاز گرفتن شماره  قبل

 . دیرس یبه نظر نم یپول را بعدا بدهند، آدم بدجنس یمانده  یکرد باق یقبول م دیشا

 پولتون تماس گرفتم.  یسالم آقا،رادمهر هستم برا-

 شدم.  یم دیداشتم نا ام گهیشد دماه  کیبله دخترم -

  د؟یشه خواهش کنم تا آخر هفته صبر کن یتاش کمه م 5۰فقط  ،دیطول کش شیقانون یشرمنده م کارا-

 حرفا بدردم خورده بود.  نیاز ا شتریب امرزیخدا ب یحاج ست،ین یبله مسئله ا-

 آوردم. یهم اگه واقعا الزمم نبود فشار بهتون نم نیهم

 بدم.  لیچک رو بهتون تحو دییایبازم ممنون فردا ب-

 

 وارد خانه شد! یآمد و با مرد یم اطیدرح یمادرش از جلو یصدا

 کرد.  یبه مادرش نگاه م یسوال 

 خونه رو ببرن.  لیسمساره دخترم، اومدن وسا شونیا-
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 نام مادرش را به نشانه اعتراض صدازد: باتعجب

 مامان-

 ...میزن یبعدا باهم حرف م-

 و گفت: دیسمت مرد چرخ به

 .دیرو واسه فروش گذاشتم نگاه کن ییرایکنار پذ یجز اون کارتون ها لیوسا نیا یهمه  دییطرف لطفا، بفرما نیاز ا-

 ها چشمانش گرد شد.  لهیوس دنیسمسار با د شاگرد

 . دیبفروش فهیس ح قهیهاتون عت لیحاج خانوم وسا-

 جا ندارم آقا مجبورم-

 دخالت کرد: یآنل

 رو.  نایسوزه تا ا یکمتر دلم م دیمنو بفروش لیبعدشم وسا هیمن خال یمامان اوال انبارخونه -

 بود نگه داشتم.  ادگاریالزم بود و  یهرچ ده،یتو همه ست و جد لیدخترگلم وسا-

 .ستادیا ینزد و گوشه ا یگرحرفید یآنل

 

ضد و  یدو سال از رفتارها نیدانست، اگر در ا یخودش م ریها را تقص نیا یمادرش همه  یدوخت به کارها چشم

 یحواسش را جمع م نهایپدرش زودتر از ا دیسکوت نکرده بود...شا شیسپهر گفته بود، اگر در مقابل رفتارها ضینق

 کرد.

 

 سرش راه افتاد. یسوت قطار تو یکرد که صدا الیقدر فکر و خ آن

 رو لیوسا ادیرو کارتون کنه؛ عصر سمسار م لشیبرو اتاق خواهرت کمکش کن وسا ؟یقدر تو فکر نیدخترم چرا ا-

 بهتره تا فردا. میامشب بر نیشه هم یوانت م کیچهار تا کارتون ما هم  نیبار بزنه، ا
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 و گرفته به مادرش نگاه کرد  نیغمگ یآنل

 قدر عجله؟  نیآخه چرا ا-

 رفت. دیرا با یدخترم؟راه رفتن یآخرش که چ-

 اما... -

خودت رو سر زنش  یکه مقصرش نبود یقدر هم واسه کار نیاما و اگر رو ولش کن مادرجان، برو کمک خواهرت ا-

 نکن.

 زد، اما مخاطبش مادرش بود. یرا چنگ زد انگار با خودش حرف م شیموها یعصب یآنل

 ذارم حق شماها رو بخوره.  یکنم، نم یم داشیهر طور شده سپهر رو پ-

 

 . دیچرخ یخال یبار دور خانه  نیآخر یبرا یکردند؛ آنل یرا بار وانت لشانیوسا

 روند.  یجا م نیاز ا شهیهم یتوانست باور کند که برا یهم نم هنوز

 . ندیرا بب نجایتوانست ا یوقت نم چیه گرید

 

 آرام تمام خانه را از نظر گذراند.  یقدم ها با

 رفت.  یگذاشت و م یم دیمدت دل کنده بود، با نیکه در ا ییزهایدل کندن بود، مثل تمام چ وقت

 بار از نظر گذراند. نیآخر یخانه را برا یگوشه  گوشه

 خاک کرده بود.  شیاز چند سال پ یکوچک یصندوقچه  ،اطیدرخت توت، کنار ح ریآمد ز ادشیکه شد  اطیح وارد

 کند. داید تا صندقچه را پدرخت را گود کر ریز اطیرفت و آرام و با احت اطیلبخند به آن سمت ح با

 برود.  اطیکند و به سمت درح میقا رچادرشیمادرش باعث شد صندوقچه را ز یصدا
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 دم در منتظره. نیدخترم، ماش میبر-

 که شد در صندوقچه را باز کرد.  نیسوارماش

 یبرا یدیام چیدانست ه یم گرید یدادن، شب قبل از عقدش با سپهر وقت یذهنش مسابقه م یخاطرات تو تمام

 درخت قرار داد.  ریصندوقچه گذاشت و ز یرا تو شیها یادگاریندارد،  نیو بودن با رادو دنیرس

 کوچک را باز کرد. یصندوقچه  در

 

بود، ساعت دخترانه  ختهیدرهم آم ییبایحک شده و به طرز ز شانیکه پشتش اول اسم هردو یگردنبند قلب کوچک 

 را نداشت.  لیوسا هیبق دنیمل دتح گریتولدش بود، د یکه کادو یو قشنگ

 انداخت. فشیصندوقچه را بست و داخل ک در

 رفته بود.  نیزم به و شده آب انگار نگرفته،  از او یچرا تا به حال سراغ نیخواست بفهمد رادو یدلش م یلیخ

 خونه.  امیکار دارم خودم م ییبرم جا دیشم، با یم ادهیپ ابونیمامان من سرخ-

 باشه دخترم برو خدا پشت و پناهت...-

 

 راه بود.  ادهیپ یکم نیشد تا چهار راه شرکت رادو ادهیکه پ ابانیسرخ

 اش با خبر شود. یو از زندگ ندیخواست از دور او را بب یرا گرفته بود، فقط م مشیتصم

 ستادیمقابل شرکت ا قهیدق چند

 و نا استوار به سمت شرکت قدم برداشت. آرام

 شرکت که شد تمام خاطرات با سرعت به قلب و مغزش برخورد کرد.  وارد

مزاحمش  گریقول داد د نیرادو یبود، وقت لیگرفت افتاد همان اوا یدارو م نیاز رادو یاسیپدر  یکه برا ییروزها ادی

 هم مزاحم نشد. گرینشود و واقعا د
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خواهد، دکترش  یپدرش تمام شده و حتما از همان مارک و مدل م یتماس گرفت و گفت دارو یباز هم با آنل یاسی

 . دیکش یطول م یلیخ دیرس یاز تهران سفارش دهند و تا م دیگفته بود با

 زنگ بزند و دست به دامن او شود. نیمجبور شد به رادو دوباره

 

  نزد. یکرده بود و فقط دارو ها را به دستش رساند و حرف اضافه ا ییهم آقا نیرادو

 دل دخترک را لرزاند. شتریبرخور آقا منشانه اش بود که ب نیهم

 

  د؟یکاردار یخانوم باک-

 کرد.  دایآمد و خودش را پ رونیب الیاز فکر و خ یدختر یباصدا

  نم؟یمحتشم رو بب نیرادو یخواستم اگه ممکنه آقا یم-

مواقع  شتریخارج از کشور هستن، من فقط ب شونیشون خانوم، ا دمیند نجامیسال که ا کی نیا یمن تا حاال تو-

 رسونم.  یم سیفرستن رو به دست ر یکه م یها لیفا

را  زیراحت همه چ یلیزد خ یکه حرف از عشق م ییدایحرف وا رفت، پس رفته بود عاشق و ش نیا دنیبا شن یآنل

 گذاشته و رفته بود. 

 که مزاحم شدم. دیباشه ممنون ببخش-

 زد.  رونیط پا تند کرد و از شرکت بچه گفت فق یمنش دینفهم

 . دیچرخ یذهنش م یتو نیرادو یها حرف

 چقد دوستت دارم؟  یدون ی)م

 ذارم... یباش تنهات نم مطمئن

 از دور هوات رو دارم...  شهیهم
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 مواظبته...( شهیاطرافت رو نگاه کن دو تا چشم هم یکه رفت هرجا

 

خبر  یحت دیرفته بود، شا رانیسال بود که از ا کیاز  شتریب نیکرده بود، رادو سیکل صورتش را خ شیها اشک

 آمد.  ینداشت چه بر سر آنل

ارزش قائل  شیبرا یذره ا یخودش را خورد کند که حت یخواست به خاطر کس ینم گریرا پاک کرد د شیها اشک

 نشده بود. 

 بچه ام داشته باشه.  دیذهنش گذشت، حتما اون جا ازدواجم کرده شا از

 خودش، با همان رنگ چشم.  هیشببچه  کی

 از راننده خواست بهشت رضا برود.  اریاخت یشد و ب ینیماش سوار

 . دیدست کش شیکنار سنگ قبر تازه گذاشته شده نشست و رو دیپدرش که رس یقطعه  به

تو  وقت ریمامان شبا تا د یدون یچقد دلش واست تنگه،م دیآناه یدون یم ،یسالم بابا جات خوبه؟ما رو تنها گذاشت-

 همه مون. یسخته برا یلی. نبودنت خزهیر یاشک م شییتنها

 یراست گفت دمیفهم دم،یاون دوستم نداره، امروز به حرفت رس یگفت یشه شناخت، م یآدما رو نم یگفت یم راست

 وقت دوستم نداشت.  چیاون ه

 ازت ندارم. یگله ا چیه گهیبا اتفاق امروز د دمتیوقته بخش یلیبابا، خ دمتیبخش

 

 با پدرش درد و دل کرد و آرام شد.  یکم

 هم زنگ زد و سراغش را گرفت. مادرش

 وارد خانه شد صدایانداخت و ب دیبهتر شده بود، کل یحالش کم رخانهیدرمس

  ؟یرکردیمامان جان د یکجا بود-
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 بابا  شیرفته بودم پ-

 سماور گرم بمونه برو بخور دخترم. یدل مهربونت مامان جان، شام گذاشتم واست رو یفدا-

 .ریخوام بخوابم، شب بخ یم  خوام اشتها ندارم یمن شام نم-

 

 (نی)رادو

 

 . دیمحمد و شهرام از خواب پر یو صدا باسر

 . گهید دیگم ش دیندارم از دستتون؟ بر شیتو روح شما دوتا، تو خوابم آسا یا-

 ...یاله ادیخبرت ب گهیپاشو برو د یمحمد تو مگه زن و بچه ندار ران؟یا یبرگرد ییخوا یم یتو ک شهرام

 

 د؛یبلند خند یبا صدا محمد

 ؟یشد یچته سر صبح سگ-

   سرش را با دستانش فشار داد. نیرادو

 شم؟  یاز خواب بپرم سردرد م دیدون یسر و صداهاتون، مگه نم نیبا ا دیذار یاعصاب م-

 

 بود. ختهیصدا اشک ر یدود کرده بود و ب گاریوقت در خلوت خودش س ریتا د شبیدانست د یچه م یکس

 

 و جوابش را داد ختیر شیصدا یتو یعشوه ا شهرام

 کنم.  یم دارتیآم با بوسه و نوازش ب یعشقم، از فردا م دیببخش یوا-
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 کوسن مبل را به سمتش پرت کرد. نیرادو

کاره  یکل  شرکت ،دیتن لش تون رو جمع کن دیحالم بد شد، االنم پاش گهید یکیجور حرف زدنت رو ببر واسه  نیا-

 . رانیبار بدم بره ا لیداروهارو تحو دیبا

 

 دو باره گفت: شهرام

جز  یکنه، خوبه جناب عال نیکولش بار ماش یکار، انگار قراره کل کارتون داروها رو بذاره رو یگه کل یم نیهم چ-

 .دیکن ینم یا گهیدستور کار د

  

 شان تکان داد و وارد آشپزخانه شد. یهردو یبرا یاش گرفته بود سر تاسف خنده

 به صدا درآمد.  فنینرفته بود که آ نییپا شیلقمه از گلو نیهنوز اول 

 گفت: عیسر محمد

 اومد زمیبرادر زن عز-

 ام اضافه شد خدا به دادم برسه. گهید یکی دیشما دوتا کم بود-

 

 محمد با تعجب گفت: دنیهم که وارد خانه شد با د یآنتون

 دنبالت گشت.  یکل یزنه در دسترس نبود یساعته داره بهت زنگ م کیآنجال  ،یکن یم کاریجا چ نیمحمد تو ا-

 انداخت یاش را در آورد و نگاه یگوش محمد

 کو زنگ نزده که؟ -

 .دیبلند خند یباصدا شهرام
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 به شهرام رفت. یچشم غره ا محمد

حسود، شما دو تا  یمنم بدبخت کن یخوا یم یخودت که زن ندار ؟یآورد لمیسر موبا ییباز کار تو بود؟ چه بال-

 دشمن؟  ای دیقیرف

 

 جواب محمد را داد. عیشان گوش داد، شهرام سر نیکنارشان نشست و به بحث ب نیرادو

ه اون خون میاریخوشگل ب یپر هی میریبگ میتصم ییما االن سه تا دیپره، شا یبا مجردها نم رهیگ یکه زن م یکس-

 ؟یبمون یوقت توام قصد دار

  

 سرش را خاراند. محمد

 موندم.  ینبود م یاگه آنتون یکنه، ول ریخوشگل تو گلوتون گ یاون پر یخب اوال اله-

 به دنبالش افتاد.  یحرف، آنتون نیزدن ا با

 :دیبا حرص و خنده داد کش نیرادو

واسه  دیهاتون رو بذار یکنم دلقک باز یآد خواهش م یتو رو خدا تا آخر هفته کارگر نم د،یزیخونه رو بهم نر-

 برم شرکت و رو به شهرام گفت: دیشده با رمیآزاد، من د یفضا

 شرکت.  میشهرام زود باش بپوش بر-

  ؟ینیبب یبابا دو روز اومدم مسافرت خوش بگذرونم، چشم ندار یا-

 .تیبابا گفت فرستادت مامور نمیپاشو بب-

 منتظرتم. نییشد، پا ریبدو د ینفرستادت مرخص 
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 را شکست: نیراه به سمت شرکت شهرام سکوت ماش نیب

 ها؟  یومدیدوساله ن ن؟یرادو رانیا ییایب ییخوا ینم-

 .ستیشهرام چ یدانست قصد حرف ها یم نیرادو

 کار؟  یچ امیخوام ب یم دنیکه دو بار تا االن اومدن، من رو د نایمامان ا-

 .یعوض کن ییحال و هوا کیدونم  ینم-

 امیفکر نکنم فعال دلم بخواد ب-

دلم واست تنگ  هیشه،شرکت جات خال یحس م یلیبدون نبودت خ یندارم، ول یحرف گهیمن د یهرطور که راحت-

 شه.  یم

 ؟یبرگرد تیبه زندگ ییخوا یپس چرا نم ،یرو فراموش کرد یتو آنل نیرادو

 

 دارد. یو اساس هیحرف مسخره چه پا نیدانست ا یشد، نم رهیدر چشمان شهرام خ یو طوالن قیعم یلحظه ا نیرادو

 یفکر رفتن ها یکه دو برابر قبل شده بود، تو ییها دنیکش گاریس د،ید یرا نم نیرادو اهیدست س کی یها لباس

 اش. ییهوی

 کنن. یبه فراموش کردن دارن، خودشون رو غرق کار م ازیکه ن یآدما موقع ا-

فکر کنن... و درست همون موقع  یافته امروز وقت نکردن به فالن یم ادشونیشن که وقت خواب  یم ریاون قدر درگ 

 ای، کردم که مثال بهش فکر نکنم ریاز نو..اون قدر خودم و درگ یبره.... فردا روز از نو روز یخوابشون م یاز خستگ

 برداشت کنن که فراموشش کردم. یجور نیا گرانید

 تیجا مسول نیاز اون ا ریغ ران،یفرق داره شهرام؛ من قول دادم برنگردم ا یلیفکر نکردن با فراموش کردن خ اما

 قبول کردم. 

 کنم... یخودم رو با کار کردن خفه م دارم
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 کالفه شد شهرام

 شه؟ یکن، نم ریخودت رو درگ رانیا ایب-

 .نیرادو یایاز پا در م یدار ،یو غربت بکش ییجا تنها نیا دیاب حتما

 ؟یبمون ییتنها لهیپ نیا یقراره تو یتا ک آخه

 خواد پروانه شم. یدورم رو دوست دارم، دلم نم ی لهیمن پ-

 . ادیب شیخوام حرفش پ یرو تو خودم حل کردم، نم هیقض نیبا خودم کلنجار رفتم؛ تا ا یلیواقعا خ ببخش

 ؟یبهش فکر کرد ؟یازدواج چ-

 

 بود.  زیهمه چ یایشهرام گو یبرا نیصدا دار رادو پوزخند

 ؟یریگ یبره؟ خودت چرا زن نم یچرا خودت خوابت نم یبلد ییخوام بهش فکر کنم، تو که الال ینه اصال نم-

 دوباره ندارم. یعاشق یبرا یدل من

 کشم. ینفس م یکره خاک یجسمم که دارم رو کیکه فقط  یخواد؛ نه من یمحبت م فهیپر از عشقه، جنسش لط زن

 بدم. یزن پر و بال زندگ کیندارم که باهاش به  یندارم، حس یروح من

 

 را گرفت و ادامه داد.  نیکه خودش به وجود آورده بود، قسمت اول حرف رادو یعوض شدن جو یبرا شهرام

 جرات گفتن ندارم.  یمن طرف رو انتخاب کردم داداش، ول-

 .ردیظاهرش را بگ یسخت و سفتش رو لهیتکان داد تا دوباره پ یسر نیرادو

  ؟یبابا مبارکه... چرا جرات نکن یا-
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 ترسم. یدختره م یازخانواده -

 

 دیکامال به سمتش چرخ نیرادو

 زدم.  یبا خانوادش حرف م رانیا امیبگو خودم م ه؟یاوهوک...کنجکاو شدم بفهمم طرف ک-

 دن.  یدونم دخترشون رو به من نم یم الیخیب-

  ؟یکم دار یمگه تو چ ،یریگ یآخه چرا خودت رو دست کم م-

  ؟یداد یبه من؟ دختر تو م یداد یخواهرتو م یخودت بود ییخدا-

 شه؟ یم دایدخترکه ندارم...اما خواهرم اگه خودشم موافق باشه چرا ندم؟پسرخوب، سالم، با اخالق کجا پ-

 که گردنش صدا داد. دیچرخ نیرادوچنان به سمت  شهرام

  ؟یگ یکه نم یجد-

  ؟ینیب یم یمن شوخ یاالن بنظرت تو چهره -

 بودمت.  دهیند یقدر جد نیتا حاال ا یینه خدا-

 .میدیرس نییخودت رو مسخره کن برو پا-

  .رونیب ارنیو برسه بگو کارگرا کارتون ها ر یم نیرو امضا کنم بگو در انبار رو باز کنن، االن ماش ستیتامن ل 

 منتظرم. هیطرف ک یبگ دیبا بعدا

 

 گذاشت. یو احترام نظام دیکوب یشانیپ یدستش را گوشه  شهرام

 . یکن ینم ینگفتم شما جز دستور کار ئسیچشم ر-

 روت کم شه. رونیب ارمیکارتون ها رو بذارم رو کولم ب امیکه ب ییخوا یازدست تو، م-
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 .مید یزحمت نم گهینه د-

 

 تکان داد. یانبار را به سمت شهرام پرت کرد و سر موتیر

 پسر خوب، اتاق منتظرتم نیآفر-

 

 (ی)آنل

 

 هم نگذاشته بود، آن قدر فکر کرده بود که مغزش درحال انفجار بود.  یرا تا صبح چشم رو شبید

 

ا مغازه پدرش رتوانستند  یفقط م د،یرس یسر نم یگریکرد و طلبکار د یشان نگاه م یبه زندگ نانهیخوش ب اگر

 کرد.  یم یخودش کار دیاتفاق شوهر نامردش بود با نیرا بگذرانند.  مقصر ا یاجاره دهند و زندگ

 دانست.  یسرش زده بود کار کند، اما کجا را نم به

 

 قار و قور شکمش به خودش آمد. یباصدا

تخت  یبهم بافته بود که بدنش رو الیداد، آن قدر نشسته بود و فکر و خ یم نشان را صبح هشت اتاقش ساعت

 خشک شده بود.

  

 بود.  دیتخت بلند شد آناه یباز شدن در اتاقش از رو با

 . رونیب ایب م،یصبحونه بخور ییایکنم ب دارتی...مامان گفت بیخواهر ریصبح بخ-
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هر عکس سپ یه شاستافتاد ک شیرو به رو واریرفت، چشمش به د رونیبار باز و بسته کرد و از اتاق ب کیرا  شیموها

 نهیشوم یرا برداشت و انقدر محکم به لبه  یکرد، با نفرت به سمت عکس رفت و شاست یم یدهن کج شیبرا

 که از وسط شکست.  دشیکوب

 بود؟  یچ یمادرجان صدا یکن یم کاریچ-

 کانتر آشپزخانه در حال جا به جا کردن ظرف ها بود. ریز مادرش

 آم.  ینبود، االن م یخاص زیمامان چ یچیه-

 مقابلش.  نهیشست و چشم دوخت به دختر داخل قاب آ سیسرو یو صورتش را تو دست

 .زدیم یچشمانش گود افتاده بود، رنگش هم به زرد ریز

 داد. یدرآمده بود وضع صورتش را داغون تر جلوه م انیدر م یکیکه  شیابروها 

کرد هنوز هم  یم شیآور ادیو  ختیر یبهم م شتریاعصابش را ب نهیخودش در آ دنید،دیپاش نهیآ یآب رو یمشت 

 کشد. یزنده ست و نفس م

 

 صبحانه که نشست رو کرد سمت مادرش.  زیم پشت

 . نهیمون هم یزندگ هیکه مغازه بابا رو اجاره بدن، تنها سرما میبه بنگاه بسپار میبر دیمامان امروز با-

 

 گرم را مقابلش گذاشت و با محبت دخترکش را نگاه کرد. ریش وانیل مادرش

 میمغازه رو بفروش میکه مجبور بش ادیدوما ممکنه بازم طلبکار ب سه،ینه مادر صبرکن، اوال که اون جا هنوز دست پل-

 مادرجان.  میش یم ونیباز اگه دست اجاره باشه مد

 .میوشمغازه رو بفر میتون ینم میمامان اگه طلبکارم داشته باش-

 ام هست.  دیآناه ی ندهیآ م،یکن یزندگ دیمونه با اجاره ش با هیتنها سرما 
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 مردم واجب تره مادر. یبده-

 سازم نگران نباش.  یرو م دیآناه ندهیبرم کارکنم آ شده 

 بهتره.  یلیخ یچیاز ه یدن ول ینم یرم دنبال کار درسته حقوق درست حساب یشماچرا؟ من از امروز م-

 گن؟ یم یسرکار اون وقت مردم چ یمونده تو بر نمیهم-

 کنم؟ کاریخونه چ نمیآخه مادرجان، جوونم بش-

 کنن واست.  یطمع م یهر جا بر ،یبر و رو دار یآخه مادر؟ جون یبر یچه کار-

راحت شد  التیرم خوبه؟ خ ینکنم نم دایمطمئن و قابل اعتماد پ ییجا کیتا  دمیبهتون قول م دیمطمئن باش-

 ت بشم؟ قربون

دارم مامان  مانیبهت ا ،یکن یهم بگم تو کار خودت رو م یدونم هر چ یسپارمت مادر، م یدونم واال به خدا م ینم-

 جان.

 توانست برود.  یم یکرد که حاال چه کار یفکر م نینزد، فقط به ا یصبحانه حرف انیتا پا گرید

 زد.  رونیو از خانه ب دیرا پوش شیها لباس

مادرش دنبال کار  یخواست جلو یو به سمت پارک رفت، دلش نم دیها را خر یازمندین یدکه سر کوچه روزنامه  از

 و دنبال کار بگردد.  ردیها دستش بگ یازمندین ی روزنامه ،یکرد روز یوقت فکرش را هم نم چیبگردد، ه

 کرد زنگ زدن. و شروع  دیآمد را خط کش یکه به نظرش از پسش بر م ییدور کارها یکی یکی

 کردند.  یم انیب یشان را تلفن طیشرا گرید یبرود، و بعض یحضور دیگفتند با یها م یبعض

 خواستند. یخواستند، مُعرف و ضامن م یسابقه کار م همه

 

 کند. نیکه او را تضم یکارداشت، نه مُعرف ینه سابقه  یول
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 . دیکش یصفحه ها را ورق زد که سرش همانند قطار سوت م آنقدر

 بود داخل دفترچه نوشت.  کشیرا که نزد یآدرس چند

 مطب دکتر...  یشرکت، منش یمنش

 ها بود.  نیتواند انجام دهد هم یکرد م یکه فکر م یکارها

 کردند.  دشیشرکت ها سر زد و همه نا ام به

ت شرک یگفتند فقط منش یم  ها باکمال وقاحت یخواستند درسته قورتش دهدند، بعض یها با نگاه شان م یبعض

 هم...  گرید یخواهند و ساپورت ها ینم

 شد.  یم وانهیگذاشتند که د یآنقدر شرط وشروط م شانیها یبعض

 .از شکنجه گاهم بدتر بود شیبه اتاقش رفت، اتاق مشترکش با سپهر که برا میو کوفته وارد خانه شد مستق خسته

 شد.  یتداع شیتمام خاطرات عذاب آورش برا 

 اتاق تنها بود. یاکثر مواقع تو دنش،یکاناپه خواب یرو ش،یها رآمدنید ،یسپهر بعد عروس یها یرفتار دسر

 . دیخواب یم یداشت اتاق کنار یرا برم شیکرد و بالش و پتو یرا برطرف م ازشیآمد ن یسپهر م 

 کند. یگونه از او فرار م نیکرد نکند جزام دارد، که سپهر ا یخودش فکر م با

 کرد سپهر عاشق اوست...  یخودش متاسف بود که فکر م یبرا

 که عاشقانه انتخابش کرده.  دیگو یکرد واقعا راست م یم فکر

 شوم بود. تشیکه از همان اول ن دیکه حافظه اش برگشته بود فهم حاال

  

 خودش.  یخوش یکرد و رفت پ رانیاش را و یزندگ آمد
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 توانست یرا نم نیآشنا شد. خاطرات قشنگش با رادو نیون با رادوکه بخاطر ا یتنگ بود، دوست یاسی یبرا دلش

 فراموش کند. 

 را برداشت وشماره اش را گرفت.  تلفنش

 .دیچیتلفن پ یتو یاسیجانم گفتن  یبود که صدا دیجواب دادن نا ام از

 یاسیالو سالم -

 خاموش بود. لتمیموبا د؟یحالت بهتره؟ اومدم دم خونه مامانت زنگ زدم نبود ؟یخوب زمیسالم عز-

 .نجانیا نامیاومدم خونه خودم، مامان ا-

 اون جا یخوش داشت ؟دلیدار یخاطرات قشنگ یلیاون جا؟ خ دیچرا رفت-

 .میمامان رو فروخت یآخه خونه  نجایا میاومد یمجبور-

 چرا آخه؟  یوا-

 دلم گرفته.  نجایا ایب یکاریشه اگه ب ینم یقصه ش مفصله تلفن-

 اون جام فعال. گهیساعت د کیقربون دلت -

 

 خارج شود.  یتا از آن حالت مردگ دیکش یخانه را دست یاسیآمدن  تا

 خودش را... یعکس ها یبود را به انبار برد حت وارید یها را کنار زد هر چه تابلو، عکس رو پرده

 . وفتدیاش ب یزندگ یروز ها نیبدتر ادیخواست  ینم دلش

 بود.  یاسیخانه را زدند  زنگ

 .ستادیا یاسیدر را باز کرد ومقابل واحد آپارتمانش منتظر  خوشحال

 در آغوش هم فرو رفتند. یاسیمحض وارد شدن  به
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 یخوش اومد زمیسالم عز-

 سالم آنا خانوم دلم واست تنگ شده بود.-

 کرد جوابش را داد. تیهدا ییرایرا به سمت پذ یاسیطور که  همان

 

 حالم خوب نبود.  نمتیبب یابا نشد درست حسابطور تو مراسم ب نیمنم هم-

  ؟یاالن خوب زمیعز یحق دار-

 . انیدرب تیوضع نیبکنم تا بتونم از ا یخواد هر کار یآره بهترم فقط شرمنده مامانمم دلم م-

 دستانش گرفت. انیرا م یدستان آنل یاسی

 . دیشد اونجا رو فروخت یچ یراست د،یآنا، االنم خداروشکر خونه رو دار یستیکه افتاده ن یتومقصر اتفاق-

ه بوده ک یخواسته، انگار پول همون جواهرات یاز بابا م اردیلیم کی کیاومد گفت نزد ییآقا کیهفت بابا بود که -

 میخونه رو فروخت یمجبور هم رفت؛ما و برداشت  سپهر

 . رندیگکنن و حقتون رو پس ب داشیدلم انشاهلل زودتر بتونن سپهر رو پ زیجانم عز یا-

و جواهرات ستیکرد و االنم معلوم ن یشده کاراشو اوک نییتع شیاز پ یآخه؟ با نقشه  یندارم، چه طور یدیمنکه ام-

 آب کرده و تو کدوم کشوره. 

 تمام جواهرات کد داشته؟  یگ یزنن مگه نم یها ردش رو م سیپل وفتهیمطمئن باش جواهرات دست هرکس ب-

 . ستیبند ن یچیکدها رو هم برده دستمون به ه ستیبوده، ل زیگم نقشه ش تم یم-

 یچه قدر هفت خط بوده عوض-

 دست بابام کار کرد. ریدوسال ز یناسالمت-

 کار بکنه. یوارد شده بوده که چ خوب
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 بهم. ختیشماها رو ر یجور نیا نهیسزا کارش رو بب یاله-

 شهینم دایصد تا شرکت رو رفتم پسپارمش به خدا، االن فقط دنبال کارم از صبح  یم گهزید ستیمهم ن-

  ؟یکار واسه چ-

 دن. یاجاره مگه چه قدر اجاره م میباباس اونم بد یخال یفقط مغازه  مونیزندگ هیشه که، سرما ینم -

 حرص بخورم. یه نمیکار کنم توخونه بش دیبازم با 

 

 تکان داد و متاسف گفت: یسر نیاسمی

 ره.  ینم شیاز پ یخب آره با نشستن و چه کنم چه کنم کردن کار-

 لب نشاند. یرو یساختگ یلبخند یآنل

 مشکالت من، تو بگو حال پدرت چطوره، بهتر ان؟ الیخ یب-

 .رمیگ یداروهاش رو اول وقت از شرکت شون م نیخدا رو شکر خوبه هنوزم با سفارش رادو-

 هر قلم دارو.  داشدنیگشتم واسه پ یکل شهر رو م دیبده واال با رشیخ خدا

 ذوق ادامه داد: یبار با کم نیا

 ازش؟  یدار یخبر یراست

 

 کرده بود. یهر کس سر راهش قرار گرفته بود نامرد خت،یاعصابش بهم ر شتریب نینام رادو دنیبا شن یآنل

 خوامم داشته باشم، لطفا حرفش رو نزن. ینه خبر ندارم....نم-

 متعجب چشمانش را گرد کرد. نیاسمی

 شده آخه؟  یچ-
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 را باز کند. شیاخم ها یتوانست گره  یبه سخت آنلى

 کنم. یخوام حرفش رو بشنوم ادامه نده خواهش م یفقط نم یچیه-

 خواستم ناراحتت کنم. یشرمنده نم یهر طور که راحت زمیباشه عز-

 

 گرفت. یدارو م نیکه باز هم از رادو ییگذشته شده بود روزها ریکه رفت دوباره درگ یاسی

بدون نگاه  نیبعد از گرفتن داروها از دست رادو یخودش خواست که کنارش بماند وقت د،یبار خودش دلش لرز نیا

 کردن به صورتش آرام گفته بود:

 رو بدم.  شتریب ییخوام به جبران لطفتون بهتون فرصت آشنا یم دیبهم زنگ بزن دیتون یم-

همان طور لبخند به لب، راه  قهیچنددق نیو در را بسته بود،خبر نداشت رادو یاسی یبود داخل خانه  دهیدو عیسر و

 کرد.  یرفته او را نگاه م

 داده بود: یامیبه او پ عایچه گفته سر یبه خودش آمد که آنل یوقت

 کنم. یدم خودم رو بهتون ثابت م یقول م دیفرصت رو بهم داد نیکه ا ممنونم

 کند. یم یرا سپر شیخندد و روزها یم یکه االن معلوم نبود کنار ک ینیدور از باور بود، رادو شیآن روزها برا چقد

 

 (نی)رادو

 

 زل زد.  رونیو به ب ستادیزدن بارها که تمام شد پشت پنجره شرکت ا بار

و  ادستیا یم شرکت پنجره پشت  که ییروزها یافتاده بود، دلش برا یآنل ادیاش  ییتنها یهم مثل تمام وقت ها باز

 . دیزد پرکش یم دیگشت را د یرا که از کالس بر م یآنل

 رد شود. نیآمد تا فقط از مقابل شرکت رادو یکرد چند چهار راه اضافه م یعدم راهش را دور م از
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قابل شرکتش از م ۲دوشش هر روز راس ساعت یساده با کوله رو یبود، دختر یقشنگ یتداع شیآن روزها برا چقد

 رفت.  یشد و به خانه م یرد م

 .ندیب یاو را نم یپنجره ا ی شهیش  چیپشت ه گریدانست که د یاش زنده بود؛ م یآنال کاش

 کرد... یم نگاهش دور از  اما کاش بود تا فقط 

ذره  شیچندسال دود درونش حبس کرده بود، اما برا نیسوخت آن قدر که ا یم شیها هیرا روشن کرد، ر گارشیس

 :دییاخم کند به حالت قهر بگو رد،یرا بگ گاریدستش بزند و س رینبود که ز یکس ینداشت وقت تیاهم یا

 المصب رو.  نیا یدیکش یواال نم یتو منو دوست ندار-

 زهرمار آرامش بخش.  نیا دنیو نکش دنیکش گرینداشت د یفرق شیبرا

 وارد اتاق شد شهرام

 بابا. رونیب ایب ،یقدر غرق فکر نیا یزل زد یباز به چ-

  د؟یجام، بارها رو فرستاد نیهم-

 گمرک. یهماهنگ کردم کارهاش رو فقط موند نامه  سیبله رئ-

 اضافه حقوق تپل بهت بده.  هیباشه به بابا بگم  ادمیخوبه -

 خودم سفارش شده هستم. ،یخواد سفارش منو بکن یشما نم-

 !یبازم سفارش شده ا نمیشرکت رات نده بب گهیش دگم به یباشه پس، شب م استیجور نیا-

 زهرمار بچه پرو-

 ربط بحث را عوض کرد. یمقدمه و ب یب

خواست از  یکه م ییکرد ببرمش، وقتا یشد التماس م یم ریکه مدرسه ش د ییدلم تنگ رهاس شهرام، واسه روزا-

 گرفتم.  یکرد مچشو م یم یطونیش ارهیسر در ب میگوش
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 کنه برگرد یرو م شیمحمد که داره زندگ کر،یدرو پ یکشور ب نیبا موندنت تو ا یها رو زهر کرد یخودت تمام خوش-

 که دوستت دارن، هنوزم چشم انتظار اومدنت ان.  یرو دار ییاون جا حالت بهتره، اون جا کسا رانیا

 ...یک دونمیآم اما نم یمطمئن باش م-

 سرقبرم ایمن مردم ب-

 مجلست قر بدم. امیخوام دامادت کنم ب یببند دهنت رو بزمجه، هنوز م-

 

 قهقه خنده اش اتاق را برداشت. شهرام

 شکشیقر پ ایتو فقط ب ؟یقر بد ییخوا یکسم نه، تو م چیه-

 خوشبخت که دلت رو برده؟  اری نیا هیک ؟یحاال نگفت-

 حرفش رو نزن. الیخیب-

  به؟یبابا حاال شدم غر یا-

 .یوفتیدنبالم م رانیبگم تا خود ا یول ینینه آشنا تر-

 .وفتمیدم دنبالت ن یتو بگو قول م-

 

 خارج کرد. نهیرا به زور از س نشینفس سنگ د،یچرخ شیمردمک چشم ها شهرام

 .دیرا نشن شیآرام تکان خورد که خودش هم حس کرد صدا شیها لب

 رها...-

 تازه مغزش جرقه زد. قهیهنگ کرد و نگاهش کرد بعد از چند دق قهیچند دق نیرادو

 کدوم رها؟  ؟رها؟یک-
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 مگه؟خواهرت... میچند تا رها دار-

 دستش را مقابل صورتش گرفت: دیبگو یزیخواست چ تا

 خواهرم...  نیع یدستم گفت شیدونم از اعتمادت سو استفاده کردم، سپرد یخودم م ن،ینگو رادو یچیه-

 اما به خدا به مرگ خودم به جان مادرم نگاه بد بهش نکردم. نمش،یدا نشد به چشم خواهر ببنشد بخ اما

تو  میدو سال، ده بارم مستق نیباورکن تو ا یهر وقت زنگ زد کار داشت کمکش کردم ول ،یاز خودش بپرس یتون یم 

 از کف دادم دل رو رفته.  کال دمیبه خودم اومدم د هوی د،یالمصب دله وامونده لرز یصورتش نگاه نکردم ول

 با خنده گفت: نیرادو

 یدون یواسم، حاال نظر رها رو م یخواد قسم بخور یشناسم نم یدل از کف رفتنت، من تو رو م نیقربونت با ا یا-

  ؟یکن یم یبلبل یکه جلوم نشست

 گفتم که نگاه بد نداشتم بهش، چه برسه ازش سئوال کنم. -

 ها؟  یزن یحرفش رو نم گهیبود د یاگه منف یپرسم نظرش رو ول یم-

 نشدم.  دهییوقت نبودم، زا چیشم انگار ه یگم و گور م یجور هیبود  ینکن اگه منف دیتهد-

 سوراخ شد. ینکن، حاالم پاشو که شکمم از گشنگ شیاو بسه بابا هند-

 

 ییتنها یدونم باز بر ینم راحتم تا محمد، یا گهیجور د کیهنوز نرفته دلم گرفت. باتو  ،یگرد یشهرام امروز برم-

 کار کنم؟ یچ دیجا با نیا

کار کشته  ریمد کی ایکنه، شرکت رو به محمد بسپار  یرو عوض نم یزیجا چ نیموندن تو ا ن،یبرگرد رادو-

 استخدام کن. 

حاال  رمیکه شرکت رو خودم دست بگ رمیبه باباذگفتم م امیگرفتم ب میکه تصم یروز ستین یشهرام، شدن شهینم-

 واردات رو انجام بدم، اگه دوباره برگردم.  یاصل یبابا کم شه، کارها تیبرگردم بگم نتونستم؛ اومدم که مسئول
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 .ایخودت ب دیهر وقت هم قرار داد داشت ریخب برگرد اما خودت امور رو دست بگ-

 خوام بابا فکر کنه عرضه نداشتم. ینم-

 دست از پا دراز تر برگردم.  بعد دوسال ام،یهم بر ب نیاز پس هم نتونستم

 

 .دیدور گردنش کش یبدهد، دست یمانده بود چه جواب شهرام

 .یزن یگم تو بازم حرف خودت رو م یم یبگم بهت، هرچ یچ گهیدونم د ینم-

 

 صورتش نشاند. یرو یداد و لبخند رییشهرام را حس کرد، لحنش را تغ یِکالفگ نیرادو

 روزهام رو بگذرونم.  یگرفتم چه طور ادیدو سال  نیتونگران من نباش، ا-

 آم.  یواسه ازدواج تو و رها م رانیا یمنو بکش ییخوا یکردن بابام باش، م یفقط فکر راض فعالً

 

 حرف برق زد.  نیا دنیشهرام باشن چشمان

 رها موافقه؟  یبگ ییخوا یم یعنی-

 

 باال انداخت. یتکان داد و ابرو یسر نیرادو

که من  یازش، اما آره جور یحرف بکش یهنر خودته بر گهیزبونش بکشم، اون د ریز نتونستم از یادیز زیچ-

 موافق بود.  دمیفهم

 بگم؟  یچ دیدونم، با ینم-

 .اریهات رو جمع کن زودتر برو سر وقت  لهینگو پاشو وس یچیه-
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 . ختیبهم ر بیکرد؛ حالش عج ینیسنگ نیرادو یشانه ها یرو یزیچ د،یشهرام که پر یمایهواپ

 شد.  ادهینگه داشت و پ ابانیرا کنار خ نیماش

 . دیکش شیها هیرا به ر یباران یهوا

 آتش زد.  یگاریداد؛ س هیتک نیدوشش انداخت و به کاپوت ماش یحالش را جا آورد، کتش را رو یهوا کم نم

 

 زنگ خورد.  لشیزد که موبا یرا پُک م گاریس نیسوم

 جوابش رارداد: یمعطل یبود ب محمد

 انم محمد. ج-

  ؟ییکجا-

 رم خونه. یشهرام رو رسوندم فرودگاه دارم م-

 ات منتظرتم.پشت درخونه-

 اون جام خداحافظ.  گهید نیتاده م-

 

 منتظرش بود.  نیماش یمحمد تو دیدر که رس یجلو

کم سرجاش  کیحالت  رانیمدت برو ا کیباز؟ چقد بگم  یخودت رو خفه کرد نیرادو ید یم یگاریس یچه بو-

 . ادیب
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 جلوتر راه افتاد به سمت آپارتمانش. نیرادو

 منه.  ی شهیکه کار هم دنیکش گاریخوبم بابا شلوغش نکن، س-

 هست؟ شهیاونم هم ؟یداغونت چ افهیق-

  

 .دیاش کش ختهیبهم ر یموها نیب یکالفه دست نیرادو 

 .میش یم سیشده خ دیتو بارون شد میبر-

 فقط.  چونیبپ-

 فسقل عمو خوبه؟ ایآنجال چه طوره؟ ل-

 زند. ینم ینخواهد حرف نیدانست رادو یم د،یکش یا یو عصب قینفس عم محمد

 اونم خوبه. -

 دلش نبود. یرا با محمد گذراند اما هنوز هم دل تو یساعت دو

  

 کرد.  یرها را گرفت، حرف زدن با رها حالش را بهتر م ی شماره

 م واست تنگ شده.دل ران؟یا ییآ ینم یداداش-

 

 برود. رانیانداختند که به ا شیهمه دست دور گلو چرا

 رسونم. یآم نفس داداش، تو جواب مثبت رو به شهرام بده. واسه مراسم داماد زنون خودم رو م یم-

 

 .دیچیگوشش پ یاعتراض رها تو یصدا
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 إ داداش! -

 ره. زنمش. چه هواشم داره حاال نه به باره، نه به دا یخب باشه نم-

 کشم. یحرف ها نزن خجالت م نیاز ا یعنی نهیخوام بدم. منظورم ا یم امیهواش رو ندارم، جواب منف رینخ-

 

ه ش یحاضر نم یخل و چل چیه گهید یرو از دست بد نیا حتیاز من به تو نص یول. کردم باور  منم یباشه تو گفت-

 ها.  ردتیبگ ادیب

 

 را کر کرد. نیگوش رادو غشیج یصدا

 سرت.  یذارم رو یمو نم ارم،یب رتیإ داداش گ-

 . تیعروس امیزودتر به شهرام جواب مثبت بده ب یدلتنگم شد یلیحاال اگه خ م،یباشه من تسل-

 داداش... -

کشه  یگوشم داره سوت م نم،ی. برو ببیقدر داد زد نیباز داد زد، دختر جان من گوشم رو الزم دارم کر شدم ا-

  ؟یندار یازدستت، کار

 .یاومد یبا خودت وقت اریهاش هم بردار ب ییاز اون مو طال یکینه داداش قربونت بشم مواظب خودت باش؛ -

 

 آرام شده بود.  یداشت کم یبهتر احساس کرد قطع که  را تلفن

 قرار دادها نشست. یدرست کرد و پا یتلخ ی قهوه

 وقتش را گرفت.   یکردن تمام داروها دو ساعت ستیل

 بلند شد.  زیبه خودش داد و از پشت م یخشک شده بود؛ کش و قوس گردنش
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 شده بود.  لیتبد یزیبارانِ سرشب حاال به برف ر ستاد؛یپنجره ا کنار

 کرده بودند.  یبرف باز یکه با آنل یبه آن روز برف دیپرکش ذهنش

 . میبر گهیبسه د یخور یدختر سرما م یوا-» 

 کنم.  یرو نگرفتم تا نزنم ول نم یزد که یگوله ا نینچ هنوز انتقام آخر-

 شه.  یبزن دلت راض ستمیایباشه من م-

 بهم.   یخودت رو مظلوم نکن کم برف نزد-

 من نگرانتم.  میبر ایب یخور یجان کل صورتت قرمزه، بخدا سرما م یآنل-

 . دیدو  نیبه سمت ماش غیگوله برف را به سمت صورتش نشانه گرفت و با ج عیسر یآنل

 !«م؟یمگه دستم بهت نرسه پدرسوخته مگه نگفتم تو صورت نزن-

 

 .دیکش یپر م شیآنا یلبخند ها ینقش بست؛ دلش برا شیلب ها یرو یآن روزها لبخند یآور ادی از

 انداخت.  یرا به تپش م نیکرد و دل رادو یم انیکه چال گونه اش را نما ییهمان لبخندها 

 خودش لعنت فرستاد. به

 با خودش نداشت، جز همان عکس چشمانش. یاز آنل یعکس چیه چرا

 بست. ینقش م شیدخترک پشت پلک ها ریبه داشتن عکس نبود با بستن چشمانش تصو یازیچند ن هر

 

 از خانه خارج شد، حس رفتن به شرکت را نداشت. یداشت با خوردن قرص یشد سردرد بد داریکه ب صبح

 بود. ایبودن با ل دیآ یسر ذوق م یدانست کم یکه م یزیچ تنها

 محمد را گرفت: یدر آورد و شماره  بشیرا از ج تلفنش
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 . ریسالم صبح بخ-

 نگران شدم؟ یزنگ زد یشده؟ سرصبح یچ ؟یسالم، خوب-

 نمش؟یبب امیب ستمیتنگ شده، گفتم اگه مزاحم ن ایل یدلم برا ستین یزیچ-

صبح  5ا ت شبید ایبخوابه، ل یطفل یدش تا آنجالببرش گر یساعت کیبردار  ایقربون دستت ب ؟ینه بابا چه مزاحمت-

 .دیخواب یگرفته بود نم شیباز

 اون جام خداحافظ فعال. گهیساعت د مین-

 کرد. یدست تکان داد و ذوق م شیاز پشت پنجره برا ایل دیمحمد رس یخانه  یجلو یوقت

 

 . دیپر یم نییدر را باز کرد و باال و پا ایکه زنگ را فشرد ل نیمحض ا به

 کرد. یبود پشت سرهم عمو عمو م زانیاز گردنش آو اینشست و ل نیزم یدو زانو رو نیرادو

 جدا کرد. نیرا از گردن رادو ایل محمد

 .میساعت ما از دستت راحت ش کیشده  دایپ یکی یبذاره بره، بعد عمر ینکن یکار کیعمو رو  یبابا جان کشت-

 باشم. آنجال کجاست؟ ششیعشق منه خودم با دل و جون خواستم پ ایل ؟یزن یبه بچه م هیچه حرف نیعه محمد ا-

 دهیخواب-

 

پدرش در تلفن  یمنش یصدا یشرکت پدرش را گرفت. بعد از چند بوق طوالن یشرکت را برداشت و شماره تلفن

 .دیچیپ

 . دییدارو بفرما ایشرکت آر-

 اتاق پدرم؟ دیشه وصل کن یمحتشم هستم، م نیسالم خانوم، من رادو-
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و سراغ شما رو گرفتن.  نجایاومدن ا یخانوم روزیتا فراموشم نشده د یراست ستن،یمحتشم پدرتون ن یسالم آقا-

 .ختیبهم ر یلیخ دیستین رانیو ا دمتونیگفتم تا حاال ند یوقت

 شد.  خیدستش م یبا تعجب به تلفن تو نیرادو چشمان

 چندسالشون بود خانوم؟ باًیرو نگفت، تقر اشیلیفام-

 ساله.۲4 بایبودن تقر یرو نگفتن خانوم جوان لشونیفامنه -

 

 یزندگ یتو یدختر یاز رها خواهرش و آنل ریبود غ بهیآن شخص غر ریبعد از قطع تلفن ذهنش هنوز درگ نیرادو

 اش نداشت.

 افتاد. یدوست آنل نیاسمی ادی ناگهان

 .نهیدارو بهش ندادن خواسته خودم رو بب دیبوده شا اسمنیخودشه -

 شماره شرکت را گرفت. دوباره

 بخش پخش دارو.  دیسالم خانوم وصل کن-

 . دیچشم چند لحظه صبر کن-

 جوابش را داد. یبا انرژ دیچیشهرام که در گوشش پ یصدا

 نه؟ ای یدیرس اریبه وصل  یعاشق در چه حال یآقا-

 یفرموند دفعه آخرم باشه زنگ م روزید ر،یو بتن ساخته شده سفت و نفوذ ناپذ مانیاز س یخواهر جنابعال نیواال ا-

 زنم کار دارم به پدرتون بگم.

 .دیخند یبلند تر یبا صدا نیبار رادو نیا

 رو داده برو با پدرم حرف بزن. یشناسمش اوک یاالنم من م ؟یش یحقته! چرا مزاحم خواهرم م-

 . دیشهرام لرز یصدا
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 سخته اگه بگن نه... ییزدم، تنها یمحتشم حرف م یبا آقا یوقت یکاش بود -

 کنم. یم یباشه من بابا رو راض ینکن مرد و مردونه حرفت رو بزن من هوات رو دارم. رها راض یخودیب یفکرا-

 ؟یندار یباشه توکل به خدا، کار-

پدرش دارو  یهنوزم برا یدوست آنل نیاسمی نمیفراموش کردم چرا زنگ زدم. بب یزن یچرا چرا...اون قدر حرف م-

 ره؟یگ یم

 آد چه طور مگه؟ یآره مرتب هرماه م-

 .یخواستم دوباره سفارش کنم فراموش نکن یچیه-

 دیشما دستور بد یهرچ سیچشم رئ-

 خداحافظ. زیکمتر زبون بر-

 

 دعوت به ناهار امروز باعث شد زود تر شرکت را ترک کند. یبرا لشیموبا یمحمد رو امکیپ  از قطع تماس، بعد

 لذت بخش بود. شیگذر زمان برا ایل یها طنتیو محمد با ش نیراج یآقا یجمع خانواده  در

 

 .آرمشیراحت باشه هر وقت خسته شد و بهانه گرفت م التیخ م،یبگرد کمی میر یم ایمن و ل-

 کنه.  یم تتیاذ-

 که عشقه.  ایل د،یکن یم تمیاذ ترشیشما ب-

 داد.  یآنها را گوش م یفارس یلمه که زل زده بود با تعجب مکا ییمو طال یکوچولو ایکرد سمت ل رو

 بزن قدش.  ییعمو ایل-
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بود با ذوق و خنده محکم کف دست  نیریش یلیخ ایل یبهم که برا شانیداده بود زدن دست ها ادشیکه  یکار

 .دیکوب نیرادو

 . رونیب میحاال برو اتاقت لباس هات رو بپوش که بر-

 

 از خانه خارج شد. نیکنان با رادو یبا یبا ایداد، ل نیرادو لیرا حاضر و آماده تحو ایل محمد

 خوش بگذره؟ یکه حساب میخب خوشگل عمو کجا بر-

 گفت: تاب تاب.  یبانمکش دو کلمه فارس یآلمان یآن لهجه  با

 طون؟یش یگرفت ادیرو از کجا  نیا ییقربون تو بشم من عمو-

 ی....دَدیدَد-

 کرد.  یباز یخوش گذراند و کل ایظهر با ل تا

 تماس محمد تازه گذر زمان را حس کرد.  با

 جانم محمد؟-

 خوبه ظهر شد ها.  ایل ن؟یرادو ییکجا-

 خونه. مییآ یخوره م یاالن هم داره شکالت م میخوش گذروند ی. کلمیخوبه خوب-

 

 را صدا زد. نیمعترض رادو محمد

 کنه. یال پوستت رو مآنج شیاریچقد بهت بگم شکالت کاکائو نده بهش، االن ب نیرادو یوا-

 دم. یبهش م یبا عموشه همه چ یوقت اریبچه رو سوسول بار ن-
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 محمد داد. لیدستانش بود تحو یرو یخواب را که با سر وصورت شکالت یایل

 ن؟یرادو هیشکل نیبچه چرا ا نیا-

 شکالت خورد، خوابش برد نشد بشورم شرمنده.-

 که نکرد؟ تتیدشمنت شرمنده اذ-

 هم خوش گذشت بهمون. یلینه اصال خ-

 فعال. ادیب دیجد یرم شرکت قراره منش یم من

 . یموند یناهار م-

 شرکت کار دارم خداحافظ. یمرس-

 

 زنگ زده بودند و قرار گذاشته بودند. یمرد داده بود، چند نفر یمنش یبار آگه نیا

 درب اتاقش را زد. یگرم بود که کس شیقرار دادها میبه تنظ سرش

 .سدیمقابلش قرار داد تا مشخصاتش را بنو یرا که کردند فرم هیاول یجوان وارد اتاقش شد صحبت ها یمرد

 گفت. ییبابا یلب ا ریو ز ختیاعصابش بهم ر ستمیبود که با هنگ س ریدرگ ستمیبا س خودش

 :دیشد و پرس رهیخ نیبا تعجب به رادو یمنش

 د؟یهست یرانیشما ا-

 بله چه طور مگه؟-

 .دیکرد انیب یکلمه فارس رلبیمتوجه شدم ز-

 حرف زدن. یزد که پسر شروع کرد فارس یلبخند نیرادو
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 دیمتعجب به سمت پسر مقابلش چرخ نیرادو

 د؟یهست یرانیشما هم ا-

 . هیو پدرم آلمان یرانیام، مادرم ادورگه کیمن -

شرکت  یمنش یچرا خواهان کار برا نمیهم زبان آشنا شدم، حاال بگو بب کیبا  یخوشبختم واقعا عجب سعادت-

 ؟یشد

 خواست. یاوقات فراغت دلم کار راحت م یخونم برا یفعال درس م-

 . یموفق باش دوارمیام-

 م؟یرو شروع کن امونیشدم؟ همکار دییتا-

 .یکارت رو شروع کن یتون یبله البته شما فردا صبح م-

 رسم. یواقعا ممنونم من فردا اول وقت خدمت م-

 پسر. یواقعا احسنت دار یزن یحرف م یو روان فارس یعال یلیخ-

هم روان  یرو از آلمان یزبان فارس یخاطر حت نیکنن به هم یصحبت م یدر نبود پدر، مادرم با من وخواهرم فارس-

 ترم.

 نگاهش کرد.  زیبرانگ نیتحس نیرادو

 دارن. فردا منتظرت هستم. رتیو اصالتشون غ شهیر یقدر رو نیبه مادرتون که ا نیآفر-

 

 انداخت.  یکاناپه لم داد و کتش را گوشه ا نیاول یشده بود که وارد خانه شد، رو کیتار هوا

 .دیکش یاعصابش خط م یو سکوت خانه بدجور رو یکیتار

 در حال سوختن چشم دوخت. گاریس لتریف یآتش زد و به قرمز یگاریس یشگیعادت هم طبق
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 خانواده اش. یمیبه جو صم ا،یآنجال و ل یحسادت کرد، به خندها اشیشب به محمد و زندگنبود اما ام یحسود آدم

شد اگر  یکم م ایدن نیاز ا زیچه چ د،یکش یم ادیگوشه ته قلبش فر کیدوستش از ته دل خوشحال بود اما  یبرا 

 کرد؟!  یم یاوهم کنار عشقش زندگ

 شد. یم ایل یبود حتماً بچه شان هم باز اگر

 

 سرش را محکم به چپ و راست تکان داد. لشیموبا یصدا با

 .آدیم ادیز نهیقدر زنگ نزن هز نیا زمیچت عز ایسالم رها ب-

 

صفحه  یشاداب و خندان رها رو ینگذشته بود که چهره  قهیتاپ را روشن کرد و منتظر تماس رها ماند، چند دق لپ

 ظاهر شد.

 سالم خان داداش. -

 .یما رو بدجور پوکوند قیرف دمینش ؟یسالم زلزله چه طور-

 . دیبلند خند یبا صدا رها

 شه. یسر راهم سبز م آدیراه به راه م یندارم، خودش ه یشما کار قیمن که به رف-

 نه؟ آدیتوام چه قدر بدت م-

 

 دهنش را کج کرد. رها

 .اشافهیبا اون ق آدیهم خوشم م یلینه خ-

 .دیهم خند نیرها، رادو یبار از ادا نیا
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 دون ژوئن. پ،یکجا دوستم زشته؟ آقا، خوشت دهیورپر یا-

 . ییموویل راهنیبود با پ دهیامروز از هولش کروات قرمز پوش یلیآره خ-

 

 از شدت خنده قرمز شده بود. نیرادو

 گرفته بده مگه؟ ادیجا  نیبود از پسرا ا نیمد شده شهرامم تازه برل یجور نیا داًیخب جد-

 آقا شهرام...  زهیچ یعنی...با شهرام با یموافق یداداش جد-

 

 .دیمِن مِن رها پر انیم نیرادو

 دیشناسمش، فقط شا یکف دستم م نیشه که ع یسال م یلیخ هیخوب یلیموافق باشم؟ پسر خ دیآره، چرا نبا-

 ؟یتون یم ییایباهاش کنار ب ینتون یبخاطر مسائل مال

 خجالت زده انگشتانش را درهم چرخاند. رها

 شه؟ یم یدونم اما خب دوست داشتن چ یمهمه م یلیخ یمال طیدونم تا حاال بهش فکر نکردم، شرا یخب نم-

 ؟یدوستش دار یبگ ییخوا یم یعنی-

 زنه من برم؟ یمامان داره صدام م-

هاش رو به  یها و بد یذهنت خوب یتو نیاگه آره با خودت صادق باش بش ؟یفرار نکن رها جواب بده دوستش دار-

 نیون ترهر ماه از گر ای ،ینزن یتومن کیادکلن  یتون یم نی. ببییایکنار ب طشیبا تمام شرا یتون یم نیبب ار،یب ادی

 یریم یم یگم از گشنگ ی. نمیدر کنار شهرام داشته باش دیاکه خواه ناخواه ب هیطیشرا نایا ،ینکن دیفروشگاه ها خر

 یفکرات رو کرد ی. وقتهیدونم شهرام پسر خوب یفکر کن م یعقالن ،یو به پاش خونه بابا رو ندار زیاون بر گهیاما د

 در خدمتم. یکه داشته باش یشناخت شهرام هر سوال یبهم خبر بده برا

 .دیکش شیخجالت زده دست به موها رها
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 شه بازم ممنون دوستت دارم. ینبودنت حس م یلیداداش خ یبود شمیکاش پ-

 نمش؟یبب یصداش کن ستیدل داداش مامان ن زیمنم دوستت دارم عز-

 ست.آشپزخونه یزنم تو یچرا چرا االن صداش م-

چه قدر دلتنگ  دیفهم یم دشید یهر بار که م دیتند تپ نهیشد قلبش در س انیمادرش که در صفحه نما ی چهره

 است.

 قربونت بشم؟ یسالم مامانِ خودم، خوب-

 پسر گلم دلم برات تنگ شده مامان جان. یتو خوب-

 زود. یلیخ امیب یدم به زود یهمتون. قول م یون تنگ شده برامنم دلم برات-

 وصل کرد. عیشد شهرام بود سر انیصفحه نما یرو یاز تمام شدن صحبتش دوباره تماس بعد

 یسالم خوب-

 سکوت کند. قهیپکر و درهم شهرام باعث شد چنددق ی افهیق

 

 کرد. یکرده بود و داشت خفه اش م ریگ شیبدون مقدمه سر بحث را باز کرد، انگار حرفش از ظهر وسط گلو شهرام

 .گهیندارم د دیچنان محکمم مخالفت کرد که اصال ام ن،یپدرت مخالفه رادو-

 کرد. یم یقرار داده بود و رانندگ نیهُلدر ماش یرا رو لشیشد که موبا رهیبه شهرام خ نیرادو

 گفته؟ یچ نمیبده بب حینکن بزن کنار، بعدم درست توض یاون حال خرابت رانندگ اوال با-

 یپسر خوب یلیهاست درسته خ نیاز ا ترشیب یلیخ یلیبگن؟ فرمودند دخترم ارزشش خ یخواست یم یچ یچیه-

 حرفش رو نزن. گهیپس د یخوشبخت کردن رها رو داشته باش ییدونم توانا یم دیاما بع یهست
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 دارد. یشهرام چه حال دیفهم یتجربه کرده بود، م یلحظه ها را با پدر آنل نیتمام ا نیرادو

 ان؛ریآم ا یخودم م دیرس جهیبه نت یکنه. وقت یباره با پدرم حرف نزن شهرام. صبرکن رها داره فکر م نیدر ا گهید-

 کردن محتشم بزرگ با من. یراض

 

 را باز کرد تا راحت تر نفس بکشد. اهنشریپ یباال یدو دکمه  د،یکش یهوف کالفه ا شهرام

 ه؟یشدن یگ یم یعنی-

آد. فقط صبرکن رها قشنگ فکرهاش رو  یرو گرفته کوتاه م مشیمطمن باش بابا بفهمه رها تصم هیآره که شدن-

 حرفهامم. ی جهیباهاش حرف زدم منتظر نت یلیبکنه، امروز خ

 

 کنارش بود. یسخت زندگ یه روزهاک یبود، کس قشیقراره رف یب نیکه قطع کرد رادو شهرام

 کند. یحال شهرام م یبرا یبه خودش قول داد فردا حتما فکر دیتخت دراز کش یرو

 

 شانه به آن شانه شود. نیباعث شد از ا یآالرم گوش یصدا

 زد دستش را حائل صورتش کرد و درجا نشست. شیپلک ها رینور که ز 

 .دیبه دست و صورتش زد و لباس پوش یآب ست،یوقت خواب ن گرید دیبه ساعت فهم ینگاه با

 

 دفتر توقف کرد. نیکه مقابل اول دینکش یبود. طول ییمایمقصدش دفتر هواپ نیاول

را  طیبرد، هرچه خواسته بود مجابشان کند که زودتر بل یهفته تا ده روز وقت م کیرفتنش حداقل  یو کارها طیبل

 شد. یم یط یمراحل قانون دینداشت با یا دهیکنند فا یاوک

 انجام نداده باشد. یجرم ای یکاله بردار نیدوسه سال اقامتش در برل نیدر ا کهنیا 
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 را کم داشت. یکی نیشروع شده بود هم یافتاد، صبحش با اعصاب خورد ایدر شرکت چشمش به مار یجلو

 اش قرار گرفت.شانه یرو ایرد شد که دست مار ایتفاوت از کنار مار یب

و مجنون از  یلیذارن؟ مگه ل یبه عشق احترام م یلیخ یرانیا یگن پسرها یمگه نم ؟یگرفت دهیچرا من رو ناد-

 شما نبود؟ نیسرزم

 

 را از شانه اش جدا کرد.  ایتلخ کرد و دست مار یخنده ا نیرادو

 یپشت کرد داد یجونش رو برات م یآنتون یعشق. وقت یذار یعشق، کدوم عشق؟! اسم هوس زود گذرت رو م-

 یرانیا پسر کیبه  ایبعد ب یعشق رو درک کرد یعشقه؟ هر وقت معن نیبنظرت ا یاریب ریبهش، که مثال بهترش رو گ

 و مجنون بزن. یلیحرف از ل

 

 گفت. یدست پا شکسته ا یبا فارس ایبرنداشته بود که مار یقدم

 .یلیچرا جام مرا بشکست ل یلیم چیاگر با من نبودش ه-

 جمله اش را به زبان خودش گفت: ی ادامه

هول  دیدستم بر یچرا وقت  ؟یکرد یوقت ها توجه م یچرا بعض ؟یکرد یم یچرا کم محل یاگه دوستم نداشت-

خوره خب پس  یبه تو نم یرانیمعروف ا یجمله  نیچرا؟ چرا؟ اگه ا آد؟یلباس بهم م نیا یگفت یچرا بهم م ؟یشد

 رفتارت رو. لیروشنم کن دل

 

 را به صفر رساند. ایخودش و مار نیتند فاصله ب یدندان قروچه کرد و با قدم یعصب نیرادو

 قیوقت به تو توجه نکردم. من آدم نارو زدن به رف چیشم، من ه یدخترخانوم با دو خط شعر من خامت نم نییب-

بهت  فکر کنه ینتونخواست آ یکردم. دلم نم یگفت هوات رو داشته باشم منم برادرانه بهت کمک م یآنتون ستم،ین
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وقت به شما عالقه نداشتم. االنم  چیمن ه رم،شه از رفتا یدونستم برداشت سوء م یکردم نم تتیسخت گرفتم و اذ

 .دیش یشرکت ظاهر م یبارتون باشه که جلو نیآخر نیپس ا نمتونیخواد بب یدلم نم

 بود. هستادیشرکت ا یپله  نیاول یرو افتاد که یآنتون یکه گذشت چشمش به نگاه خسته و شکسته  ایکنار مار از

 کرد. یمات نگاهشان م ایرا در آغوش گرفت مار یآنتون یوقت

 .ستمیپرستم ن یکه م ییبه خدا ستم،یباور کن جوابش رو دادم باورکن من آدم نارو زدن ن یآنتون-

 حلقه شد شیدور شانه ها یآنتون یها دست

 .دمیکردم تمام حرف هاتونم شن یدونم. از اول داشتم نگاه م یدونم پسر، م یم-

خواستم  یشونه توئه م یدستش رو دمیکه د یام چون بهت شک کردم لحظه اتو شرمنده نباش منم که شرمنده 

 ات کنم.خفه

 

 زد.  یعوض شدن حال و هوا لبخند خسته ا یبرا نیرادو

 .دمید یخواهرم رو نم یواال عروس یدیآوردم که تا آخرش رو د یگفت شانس بزرگ دیپس با-

 

 زد. نیرادو یشانه ا یرو یو ضربه ا دیبا صدا خند یآنتون

 شه. یدقت کنم واال باز هم طرف عاشق تو م شتریب میانتخاب بعد یبرا دیفکر کنم با-

انتخابت دقت  یرو آد،یهم به چشمش نم ایپسر دن نیو بهتر نیباتریز چیاگه واقعاً با دلش عاشقت بشه من که ه-

 .تتیبذار عاشق خودت بشه نه موقع یرو راه بد یباز هم کس یکن هر وقت خواست

 

 زد و از کنارش گذشت. ایبه مار یکرد پوزخند بد یکه خداحافظ نیاز رادو یآنتون

 م؟یحرف بزن ،یصبرکن آنتون-
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ارزش  یرانیاون پسر به قول تو ا ،یبهتر از من رو تور کن یندارم فقط خوشحالم که به قول خودت نتونست یمن حرف-

دوست داشتن  یبفهم دوارمی. امیفقط عقده و هوس ،یچیه ایمار یستین یچینفروخت تو ه چیبا من رو به ه یدوست

 و عشق چه قدر با ارزشه. خداحافظ.

 و تمسخر جمله اش را ادا کرد.  یبار با خونسرد نیا ستادیبه جلو برداشت اما دوباره ا یقدم

امسال قصد داشتم بهت درخواست ازدواج بدم  ی هیفور لیاوا ره،یبگ شیدلت آت شتریب دیبگم که شا نمیا یراست-

 .نمتیوقت نب چیه دوارمیام  امقلب ساده یمتاسفم برا یخرابش کرد یول

 شد. نشینگه داشت و به سرعت سوار ماش یشانیپ یگوشه  شهیرا به عادت هم دستش

 نیاز آخر قیدقا نیهم جمع کرده بود تا ا یعمرش را رو یالیخ یو ب یونسردهزار بود؛ تمام خ یضربان قلبش رو 

 احساساتش سد راهش نشود.  زش،ینفرت انگ دارید

از سرنوشت خورده  یکرد. رو دست بد ینگاه م یدهانش گذاشته بود و با تعجب به رفتن آنتون یدستش را رو ایمار

 ماه ها زمان الزم داشت. دیبود که هضمش ساعت ها، هفته ها و شا

 

 را دوباره چک کرد. طشیبل زا،یو پاس،

 باالخره وقت رفتن بود. ؛یچمدان پر از سوغات کیو  ازشیمورد ن یها لهیوس 

 بود. نیریش شیکه به آن تعلق داشت هرچند موقت اما برا ییاش، جا یمادر نیبه سرزم رفتن

و در  دیچمدان ها را کش یتر دسته  عی. سردیکش یشهرش پر م یها ابانیقدم زدن در تک تک خ یبرا دلش

 آسانسور قرار داد.

 

 آمدند. یبدرقه م یتا فرودگاه برا یدوست داشتن یکوچولو ایل یآنجال و حت یو آنتون محمد

شد اگر بدرقه اش  ی: زشت میگرفته بودند بقول آنتون یرانیا یدوسال خُلق و خو نیا یط نیراج یآقا ی خانواده

 کردند!  ینم
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 گذاشته بود. ریآنها هم تاث یباالخره رو یرانیا تعارفارت

دوسال کم از  نیکه ا یدوباره به جمع دوستانش برگشت، دوستان یخداحافظ یبرا شیدادن چمدان ها لیاز تحو بعد

 !شیهم آمده بود با تمام مشغله ها نیراج یآقا ینبودند. حت شیخانواده برا

راحت تر  شیمدت نبود رها را برا نیکه ا یدوست داشتن یکرد و بعد آنجال یخداحافظ نیراج یاز همه با آقا اول

 .دیو طبق عادت دماغ آنجال را هم کش دیدر آغوشش را بوس ارخوابیکرده بود، ل

 دیداره که با یدنید یجاها یکل رانیمنتظرتونم. ا دییایب دیهم حتماً با یمواظب فسقله عمو باش. واسه عروس-

 .دینیبب

صورتش  ینا مرتب رو یها شیتر و الغر تر شده. ر دهیتک شهیبازوانش فشرد احساس کرد از هم نیرا که ب یآنتون

 یم ،یو در گوشش پچ زد:ببخش که باعث شدم عشقت رو از دست بد دیکوب یبود، آرام پشت آنتون نیهم یایهم گو

 یب یهمون آنتون دمتیدفعه بعد که د دوست دارم یمونه، ول یم شهیدردش رو جاش هم دمیدونم سخته منم کش

 حاللم کن داداش. ایرانیبه قول ما ا ،یباش شهیو غرق کار هم الیخ

 

 .دیپاش شیبه رو یلبخند خسته ا یآنتون

 اطرافم رو شناختم. یکه با وجودت آدم ها ونمیتو رو چرا ببخشم؟ من بهت مد-

 

 قدر سخت باشد.  نیاز محمد ا ییکرد جدا یاش، فکرش را نم ییتنها یشب و روز ها قیدر آخر محمد، رف و

 .ینک هیگر یبدون من بالشم رو بغل کن نمیگردم، نب یبر م یشرکتم داشته باش من زود یمواظب بچه ها باش، هوا-

 خودمان. یهمان برو بابا یدر هوا تکان داد به معنا یدست محمد

 یکه برس یشم. اله ینذرام رو ادا کنم دارم از دستت راحت م یکی یکی دیتازه با ه؟یسر جات بچه من و گر نیبش-

. التماس دعا سالم مارو به امام رضا)ع( برسون بگو محمد گفت بدجور دلم هوات یبر نگرد گهیکنن د پورتتید یرانیا

 .مییایسر ب کیرو کرده بطلب 
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 که منتظرم. دییایانشاهلل ب یکنم، عروس یچشم سفارشت رو م-

 

 رفت.  تیکرد و به سمت گ یجمع یدست یفرودگاه دوباره خداحافظ جریپ یصدا با

 یگفتند برگشت یرفتن انگار ته دلش م یداشت برا بیغر یعادت کرده بود، حس جانیبود که دلش به ا بیعج

 رفتن ته ته ماندن است. نیا یندار

 

 خشک شده بود. مایهواپ یصندل یرو ادیاز نشستن ز بدنش

 ماه صورتش را نوازش داد. نیاواخر فرورد میباد مال ستاد،یا مایهواپ یپله  نیاول یداد و روبه خودش  یکش و قوس 

 کرد. یط یکی یکیشهرش زد و پله ها را  یگرم به رو یلبخند 

تر وارد شهر شود و نقطه به نقطه اش را  عیخواست سر یچمدان کالفه اش کرده بود، دلش م لیتحو یبرا انتظارش

 .ندیبب

 شیچندساعت پ یعوض کرده بود که اصال انگار آدم بغض کرده  یحالش را به قدر رانیا یدر هوا دنیکش نفس

 نبود.

 مردم در فرودگاه. دنیدوخت به مراسم استقبال و در آغوش کش چشم

 

 کند. زشانیخواست سوپرا یم ند،یایخبر نداده بود به استقبالش ب یعمداً به کس خودش

 پا گذاشتن در شهر. یبرداشت براتر قدم  عیچمدانش سر دنیرس با

 

 مقابلش شد و آدرس خانه را داد. یتاکس نیاول سوار
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 بود. دهیکه سه سال ند یداد و چشم دوخت به شهر هیتک شهیرا به ش سرش

 فرودگاه. یشهرش شد ورود رییتغ نیاول یرفت متوجه  رونیفرودگاه که ب یاز ورود نیماش

 .نمیها رو بب ابونیخواد خ یدلم م د،یشه خواهش کنم از وسط شهر بر یآقا م-

 انداخت. نیبه رادو نهیاز آ ینگاه راننده

 ؟یقدر دل تنگ نیکه ا یچندسال اون ور بود هیچشم، فضول-

 به سه سال.  کینزد بایتقر-

راحت، هم  التونینکرده خ رییتغ یچیسه سال ه نیکرد دوباره گفت: تو ا یم تیهمان طور که فرمان را هدا راننده

 .دینبود یفکر کردم حداقل ده سال دیکرد یاحساس دلتنگ نیچ

پر کردن وقت  یداشتند برا یگرم یخوب چانه  ،یرانیا یراننده ها یهمه صبر و حوصله  نیزد به ا یلبخند نیرادو

 .کیو حس نشدن تراف

نفس  دیدون یدووم آوردم. سه سال! نم یلیروزه، من خ کیروز هم  کیکه دلش تو خاکش باشه  یکس یبرا-

 چه قدر سخته. یکن یو از سر اجبار تحملش م یکه بهش تعلق ندار یتو کشور دنیکش

 

 . دیلرز نهیقلبش در س د،یگنبد حرم پر کش دنیمقابل حرم شد چشمش با د ابانیکه وارد خ نیماش

 پنجره داد.  هیبه امام رضا)ع( داد و سرش را تک یسالم یاشک یچشمان با

 شد. یتداع اشیعاشق یاش و حت یواناش، نوج یکودک یروزها تمام

 .دیبار در حرم د نیکه اول یکه نذر حرم داشت، آنل ییسه شنبه ها تمام

 بود. ختهیر شیذهنش چال کرده بود و خوارها خاک رو ینقطه نیبه حساب خودش تمام آن روزها را در دور تر مثالً 

 رفتند. یحالت ممکن در سرش رژه م نیکرد تمام آن روزها در پر رنگ تر یاما اشتباه م 
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 یسنگ ها یاالن وارد صحن شود و رو نیخواست هم یحرم روح و دلش را نوازش داد، چه قدر دلش م ییطال گنبد

 قدم بزند. دشیسف

 

 یآرام ایپر تنش و  یا یکه هر کدام زندگ یو رفت و آمد بود، مردم اهویپر از ه شهیشهرش مثل هم یها ابانیخ

 کردند. یسواره عبور م ای ادهینارش پداشتند از ک

شده بود، خط مترو دو خطه  سیبود، چند هتل تازه تاس دهیکاره به اتمام رس مهینبود فقط چند برج ن یرییتغ ظاهراً

 گفت خط سومش هم در حال کار است. یشده بود، راننده م

 را داشت همان قدر لذت بخش. شهیهم یشهرش هنوز هم حال و هوا باطن

 

 توقف کرد.  شیها یکودک یمقابل خانه  یساعته در شهر باالخره تاکس کیاز گشت زدن  بعد

 هم فراموشش شد. دنینگه داشت، انگار نفس کش یو بازدمش را اندک دیکش یقیعم نفس

 اش را همراه خودش تا مقابل خانه کشاند. یو ساک دست چمدان

را رها  دیشلوارش برد و کل بیهم زمان دستش را داخل ج را در مشتش فشار داد و زنگ زدن را انتخاب کرد، دیکل 

 کرد.

 .دیکنارکش فنیآ نیزنگ قرار گرفت، خودش را از مقابل دورب یرو یمعطل یب گرشید دست

 . دیچیساکت کوچه پ یرها در فضا هیپر انرژ یصدا

 . دییبله بفرما-

 را کلفت کرد شیصدا فنیآ هیو پشت  دیسرش کش یشرتش را رو یس کاله

 خانوم جوان.  دیلطفا در رو باز کن-

 کنم بشناسم. یکنم و فکر نم یمن تا نشناسم در رو باز نم  دیببخش-
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 باز شد. یدر آورد و در قفل چرخاند خداروشکر قفل در همان بود و در به راحت بشیرا از ج دیدوباره کل نیرادو

 زد. یاگر تا صبح زنگ م یبود رها در را باز نخواهد کرد، حت مطمئن

 

 شده مثل هر سال بهار مقابلش ظاهر شد. یگل کار اطیح

 اطیشدند، وسط ح یجابه جا م یو خاکستر اهیس یقدم برداشت، با هر قدم سنگ ها اطیح یزهایسنگ ر یرو آرام

 .ستادیا

 داده بود. اطیبه ح یخاص یجلوه  اسیبنفشه و  یهارنگ با گل دیسف ی باغچه

 .دیبخش یرا تازگ شیها هیو ر دیکش قیعم یکرد. نفس یمستش م اطیدو طرف حتازه کاشته شده در  یگل ها یبو

 داشت. یگلها هم تازگ یبو ینظرش حت در

 

 پا تند کرد. یشد و با ترس به سمت ورود اطیباز شدن در ح یمتوجه  رها

 قرار شد. یب نهیدلش درون س د،ید یورود دیرها را مقابل در سف نیرادو

 

 اش فقط چند قدم با او فاصله داشت. یدوست داشتن یکوچولو خواهر

 

 نیشد رادو یشوک زده دستانش را مقابل دهانش نگه داشت، اصالً باورش نم اطیدر ح نیقامت رادو دنیبا د رها

 باشد. ستادهیمقابلش ا

خبر  ؟چرایاومد یداداش ک یوا ؟یخودت نیشه رادو یباورم نم یگفت: وا دیلرز یم یکه از شدت ذوق زدگ یصدا با

 ؟ینداد
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 رها بودند. دنیصبرانه خواهان در آغوش کش یتحملش تمام شد؛ عضالت بدنش ب گرید نیرادو

 رها کرد و هم زمان دستانش را دور تن رها حلقه کرد. اطیرا وسط ح چمدان

 همه مدت بدون خانواده اش دوام آورده باشد. نیشد ا یاصالً باورش نم 

 افتاد چه قدر دلتنگ بود. ادشینگار رها تازه ا دنیدر آغوش کش با

 !دیشکستن قلنج را هم شن یقرار بود؛ آن قدر محکم رها را فشارش داد که صدا یقدر ب چه

 ذره شده بود. کیداداش قربونت بشه دلم واست -

 

تمام  را بوسه باران کرد، بعد از آن که نیصورت رادو زیر زیکرد ر یرا پاک م شیهمان طور که تند تند اشک ها رها

 را آب لمبو کرده بود از گردنش جدا شد. نیصورت رادو

 . ستیرا با لذت از سر تا پا نگر نیقرار و دلتنگش قامت سرو مانند رادو یبا چشمان ب اریاخت یب

اضافه کرده بود  تشیبه جذاب دیسف یچند تار مو شیها قهیشد مرد مقابلش که حاال کنار شق یهم باورش نم هنوز

 و مهربانش باشد. یبرادر دوست داشتن

 به شدت شوک زده اش کرده بود.  نیخبر رادو یو ب یناگهان آمدن

 یآد خونه، وا یکنه م یقرض م امگهیکنه دو تا پا د یخانوم رو ول م رهیمن یاالن دورهم نیمامان بفهمه هم یوا-

 . شه یچه قدر خوشحال م یاگه بفهمه برگشت یدون ینم

 

 .دیهمه ذوق خواهرش پاش نیا یبه رو یچمدانش را برداشت لبخند خسته ا نیرادو

 آد خودش. یبه مامانم زنگ نزن گناه داره بذار خوش بگذرونه م اط؟یقراره بمونم تو ح ای دییفرما یاجازه ورود که م-

 .دیکش نیزودتر ساک و چمدان را از دست رادو رها
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 از خودتون بود. یداخل، کم لطف دیی! بفرمادیسر ما جا دار یشما رو دیدار اریاخت-

 کردم. یفرش قرمز پهن م دیداد یخبر م اگه

 

چند بار تعادل حرکت چمدان را از دست داد،  یاز شدت خوشحال دیکش یطور که جلو جلو با ذوق چمدان را م همان

 رد. رنگ ک دیو دستش را حائل در سف دیچرخ نیبه سمت رادو یدر ورود یجلو

مامان  یکرده رو دیچند وقته کل اش،یریکبیخانوم با اون پسر ا رهیاز اون من آدیخوشم نم ادیزنم ب یاتفاقاً زنگ م-

 !یخواستگار مییایدکترمون ب یواسه آقا دیاجازه بد

 

 ولو کرد.  یکرم قهوه ا یشده  ضیتازه تعو یمبل ها یرها قهقهه زد و خودش را رو ی افهیبار به ادا و ق نیا نیرادو

 ه،یریکبیآقا دکترشون ا نیخانوم سکته کرده؟ بعدم ا رهیمگه بنده خدا من ؟یکن یحاال چرا لب و دهنت رو کج م-

 ست؟ین یریکبیشهرام که ا اناًیاح

 گفت: زیاعتراض آم یچرخاند، با لحن شیجواب زبانش را دور لب ها یخلع سالح و ب رها

 خوب شد؟ یریکبیم ااصالً اون یشروع کرد دهیاِ داداش نرس-

 تکان داد و سرش را به سمت در سالن چرخاند. یحرف رها سر دنیبا شن نیرادو

 . ینشده من برگردم فرودگاه االفمون کرد ریتا د ران،یاومدم ا یهمه راه نم نیا یبابا خب چرا زود تر نگفت یا-

 

 بلند شد و به سمت چمدانش رفت. شیحرف از جا نیزدن ا با

 داد. داشت خودش را لو ندهد ادامه  یکه سع یبا حرص و لبخند رها

 راحت شد؟ التیحاال چون دلت نشکنه آقا شهرام شما خوبه، آقاست، جنتلمنه خ-

 رها داد. لیتحو یطانیتخس لبخند ش یهمانند پسرها نیرادو
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 شما عروس خانوم.  میتقد یدو دست گه،ید ستیآقا شهرام ما ن-

 و به سمت آشپزخانه پا تند کرد. دیکش شیموها یرو یسرخ سرخ شد؛ دست شیبار لپ ها نیا رها

افه نسک ،یواست، چا ارمیب یخور یم یگفت:چ عاًیعوض کردن بحث سر یو برا ستادیآشپزخانه ا یپشت کانتر چوب 

 شربت؟ ای

ا سر به سر ره نیاز ا ترشیفعالً ب امدیدلش ن د،یکش یاش را دست ختهیبهم ر یو موها دیبلند خند یبا صدا نیرادو

 بگذارد.

 را برداشت به سمت اتاقش رفت.  چمدانش

 یشب خواستگار ای یدرست کن یبلد یچا نمیچسبه. بب یم یرانیا ییچا وانیل کیبعدش  رم،یمن دوش بگ-

 .یبر یآبرومون رو م

 

 کرد و پا به فرار گذاشت. کیرا هم به سمت رها شل ریت نیآخر

 .ختیدر هم آم نیادور یقهقهه  یرها با صدا غیج

 کرد. یسر به سر گذاشتن با رها چه قدر حالش را عوض م نیدانست ا یم خدا

لذت بخش تر از سر و سامان گرفتن رها نبود، آن هم کنار  شیبرا زیچ چیکرد، ه یخوش رها دلش را آرام م حال

 بهتر از او؟! یدوستش شهرام، چه کس نیبهتر

 

 (ی)آنل

 انداختنش رونیدم در خانه چادر بزند ب یوقت یبسته است؛ بدشانس یبزن یبسته شود به هر در تیکه به رو درها

 !ستیراحت ن
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 نداشت. یدیبود که ام دهیخود شن یب یوعده  ایمختلف رفته بود و جواب سر باال  یمدت شرکت ها نیقدر در ا آن

 کرد. یاش را کم م ینگراناز  یکم نیپدرش گرم بود هم یمغازه  یدلش فقط به پول اجاره بها 

 

 یت. وقدیرس یم ریخدا د ی شهیاتوبوس بود که هم دنیاتوبوس نشسته بود و منتظر رس ستگاهیا یها یصندل یرو

 او نبود... یبرا ییهم سوار کرده بود که جا یآن قدر رو دیرس یهم م

 

 افتاد. ستگاهیبه کاغذ کنار ا چشمش

 (میازمندین یفروشگاه لواز خانگ کیخانوم، با حقوق متوسط در  یفروشنده  کی)به 

 

 بد نبود، بود؟ ادیهم ز یاستخدامش نکرد فروشندگ یشرکت چیه

 را صاف کرد. شیصدا یدر گوش یمرد جا افتاده ا یصدا دنیچیکاغذ را گرفت، با پ رینوشته شده ز ی شماره

 د؟یکرد دایده مورد نظرتون رو پفروشنده تماس گرفتم، فروشن یسالم در رابطه با آگه-

 کرد  یسرفه ا مرد

 بابا جان. رینفسم بگ کیسالم دخترم، -

  

 لب زمزمه کرد. ریز یدیلبش را دندان گرفت و ببخش یآنل

 .انهی یکار کردن دار طیشرا نمیبب ایاالن ب نیکن هم ادداشتینه دخترم فروشنده نگرفتم آدرس رو -

 رسم یممنونم خدمت م-
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 بهتر بود. یلیخ یکارینبود اما از ب یلیباب م ادیدلش جوانه زد هر چند کار ز یتو یدیام یسو کور

 

 بهتر از جا بلند شد. یترمز کرد با حس شیکه مقابل پا اتوبوس

 سوار شد، چشم چرخاند  عیرنگ سر یقبل از حرکت اتوبوسِ نارنج 

 کهنه، درب و داغون را از نظر گذراند. بایاتوبوس تقر و

 انگار امروز واقعا روز شانس اش بود! د؛یکش یانتظارش را م یخال یدلصن کی

 

 رنگ اتوبوس نشست. یزرشک یصندل یدست جمع کرد و رو کیرا با  چادرش

 کار استخدام شود. نیکرد در ا یدلش خدا خدا م ته

 کنده شد. پیسر ز یچیرا آن قدر دور دستش تاب داد تا جا سوئ فشیک بند

انداخت و از اتوبوس  فشیرا به درون ک یچیبود جا سوئ کیمورد نظرش نزد ستگاهیا ابان،یچشم دوخت به خ کالفه

 شد. ادهیپ

 

 میدستش جابه جا کرد و تصم یش را رو فیشده، ک ادهیزود تر پ ستگاهیا کی دیکوچه تازه فهم یشماره  دنید با

 برود. ادهیرا پ ریمس هیگرفت بق

 

 با خط یمانیا یدوباره به آدرس انداخت خودش بود، لوازم خانگ یو نگاه ستادیا یزم خانگفروشگاه بزرگ لوا یجلو

 کرد. یم ییخود نما ییطال دیسف یتابلو یرو اهیس

 

 کرد. تیزده بود را به داخل هدا رونیکه از کنار مقنعه ب یگفت و همزمان چند تار مو یلب ریاهلل ز بسم
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 ها بودند. یفروشنده خانوم در مغازه سرگرم مشتر دو 

 داشت. یو سخت نیسنگ تیبود که مطمئنن مسئول یبزرگ و کامل فروشگاه

 زد. یمقابلش لبخند یمرد مو گندم دنیبه سمت صندوق فروشگاه رفت و با د 

 .دمیفروشنده خدمت رس یآگه یسالم آقا من برا-

 رها کرد. زیم یودکار را رودماغش جابه جا کرد و خ یرا رو نکشیع مرد

 .نیدخترم بفرما بش یخوش اومد یلیخ-

فروشگاه نشست،مرد  دیدست سف کی یها یصندل یمشت کرد و رو شیمانتو بیرا داخل ج شیدست ها آنلى

 مقابلش بدون مکث شروع به صحبت کرد:

 د؟یفروشگاه شما تاحاال سابقه کار داشت نیهستم صاحب ا یمانیخب ا-

لبانش را با زبان تر کرد وقت مِن  دند،یپرس یرفت م یکه همان اول هرجا م یسخت ماجرا شروع شد، سئوال قسمت

 داد. یم یجواب عیسر دیمِن نبود با

 .رمیبگ ادیزود  یلیدم خ یقول م یسابقه کار...اوم سابقه کار ندارم ول-

 انداخت. یبه آنل ینگاه نکیع یو از باال دیکش دشیدست سف کی یموها نیب یدست یمانیا یآقا

اه فروشگ گهید یمنم شعبه  یقسمت دست پسرم بوده، االن رفته خدمت سرباز نیشه تا امروز ا یکه نم یجور نیا-

کم و کسر اگر  رهیبگ لیرسه فاکتور رو تحو یم دیهر وقت جنس جد دیجا با نیا ادیکه ب یکنم، کس یرو اداره م

 یم دیبع نهیسنگ یلیبده، کارش خ لیمن تحو بهفروش رو جمع بزنه و هر شب  یداشت به من اطالع بده و فاکتورها

 باشه! یکار، شدن یدونم بدون سابقه 

 

 یقانع کردن مرد مقابلش دو دو م یبرا یبه دنبال جواب اهشیدستش انداخت چشمان س یرا رو فشیک دینا ام یآنل

 زد:
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کردم کار شما از جمع  یفاکتور ها رو براشون حساب موقت ها  یلیداشتن آقا، خ یطال فروش امرزمیپدر خدا ب-

 مزد ساخت سخت تره؟ ات،یطال، مال قیتفر

 دنبالش؟ یاومد یسرگرم یبرا یعنی هیکار کردن چ یبرا لتیشه بدونم دل یفقط م ستینه سخت تر ن-

 

 کدام از شرکت ها انجام نداده بود: چیه یکه برا یمقابلش بازگو کرد، کار رمردیپ یهوا راز دلش را برا یب آنلى

 

 .دارم اجیبه حقوقش احت یلیخ د،ینامرد باال کش کیشون رو قبل فوت  هیفوت شدن، تمام سرما یپدرم به تازگ-

 خوان. یخوان، مُعرف م یشرکت هام سابقه کار م 

 جا راحت تر بتونم مشغول بشم. نیا دیکردم شا فکر

مختلف  یبهانه ها دنیداد خودش قبل از شن حیکر فرو رفت، آنلى ترجگرفت و به ف ینگاهش رنگ مهربان مرد

 .ستادیانگشتانش چنگ زد و ا انیرا م فشیک یفروشگاه را ترک کند؛ دسته 

 رم. یم گهیبا اجازه من د-

 بلند شد و با دست به اطراف مغازه اشاره کرد. شیزد و متقابال از جا یلبخند یمانیا یآقا

 رفتن وقت هست دخترم. یبرا دیاول بهتره با همکارا و طرز کار آشنا بش-

 

 زد و نگاهش را اطراف مغازه چرخاند. یلبخند یآنل

 و یو صندل وارهایدست د کی یدیگرفته بودند؛ سف یجا ییطال یها هر کدام مربوط به هم در قفسه ها یبرق لوازم

 .قفسه ها داده بود ییطالبه  یقشنگ یجلوه  زیم
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 نیدر ع دیسف وارید یرو ییبه صورت برجسته و طال یمانیسمت چپ مغازه جلب شد، فروشگاه ا یبه انتها نگاهش

 منحصر به فرد بود. یسادگ

 

مغازه قدم  دیدست سف کی یسنگ فرش ها یرو یجلوتر از آنل د،یکه دخترک را مشغول مغازه د یمانیا یآقا

 برداشت.

 راه افتاد. یمانیدستش جمع کرد و پشت ا ریچادرش را ز عایسر یآنل

 

 سپرد. یتمام گفته ها را به ذهنش م اق،یبا دقت و اشت یداد و آنل یم یحیمقابل هر قسمت توض یمانیا

 فیهاست و به سمت چپ رد متیق نیاز سمت راست مناسب تر فیآشپزخونه ست، هر رد یقسمت لوازم ها نیا-

 .ینکته توجه کن نیها به ا لهیکردن وس ستیموقع ل دیحتما با شتره،یب متیبهتر با ق یرفته رفته مارک ها

 

 مقابلش گذاشت. لیاست یچرخ گوشت مشک یزد و انگشتش را رو یلبخند مطمن آنلى

 مهم باشه؟ دیها چه طور، اون هم صد درصد با لهیوس یها یرنگ بند-

 محصول کرد. ریشده ز پیتا یبه برگه  یاشاره ا یمانیا

 و کدش نوشته شده. یبرگه تعداد رنگ بند نیا یرو-

 یدوم مشک فید،ردیاول کامل سف فیبشه دقت کن، رد دهیاز هر مارک تمام رنگ هاش چ ستیالزم ن یول

 شه. یم دهیها چ فیتمام رد بیترت نی....به همد،ویسف لیسوم است فیل،ردیاست

انبار و  ینظم و مرتب یرو یلیت کن، من خمهمه! امشب مطالعه شون کن و حتما دق یلیها خ متیکدها و ق ستیل 

 نیا انبار بگم متاسفانه یساعته  کیبعد با گشتن  دیبگم منتظر بمون یخواد به مشتر یمغازه دقت دارم ک، دلم نم

 محصول رنگش تموم شده.
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 مستیگن شما س یو کد رو م کننیآوردن جنس از انبار به شما مراجعه م یکار شماست فروشندها برا نیمهم تر نیا

 نه. ای میکه انبار موجود دار دیگ یو م دیکن یرو چک م

 

 یها یکامله که مشتر یفروشگاها نیاز بزرگ تر یکیجا  نیبگم ا دیبا یکارا اضافه باشه ول نیبه نظرتون ا دیشا

 داره. یادیز یلیخ

 

ر را کا ینیحجم و سنگ نینبود و هم شدیفروشگاه مقابل د یاطراف مغازه را از نظر گذراند، انتها گریبار د کی یآنل

 کرد. یگوشزد م

 کیکردم فقط  یفکر م د؟منیفروشگاه بزرگ رو بهم بسپار نیو کل ا دیکن نانیبه من اطم دیتون یچه طور م-

 ساده ست! یفروشندگ

 ست؟یکه ن یمشکل د،یاریسفته برام ب دیداشته باش دیتون ینم دیمعرف که گفت-

 سنگ فرش ضرب گرفت.  یهم فشار داد و با نوک کفشش رو یرا رو شیبا الجبار لب ها یآنل

 ارم؟یسفته ب دیچه قدر با-

 مبلغه! نیاز ا شتریب یلیخ یلیمغازه خ نیا هیچند سرما ؟هریتون یم هیکاف ونیلیصد م-

 

حواسش را پرت  یمانیا یآقا ینداده بود که دوباره صدا یهول زده چشمانش را در حدقه چرخاند، هنوز جواب یآنل

 کرد.

 .وفتهیب یاتفاق ستیقرار ن میسینو یفکرات رو بکن مطمئن باش قرارداد م-

 فقط مبلغ حقوق چه قدر هست؟ م،ینش مونیهر دو از اعتماد بهم پش دوارمیرسم، ام یمن فردا با سفته خدمت م-

 در ذهنش راه انداخت و چرکه زد. ییدو دو تا چهارتا یمانیا یآقا
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 دارد. ازیکار ن نیا به  دختر که مطمئن بود چقدر نیشد هم ا یم یفت که هم خودش راضگ یچه قدر م 

از اضافه  ریتومن هم راه داره، البته به غ  کیباشم  یکنم کارت که خوب باشه و راض یاز هفتصد تومن شروع م-

 هات! یکار

 .یریبگ یمرخص ییاین یتون یروز م کیدر ماه هم فقط  له،ینداره فقط جمعه ها عصر تعط یلیجا تعط نیا

 

 بود. یعال شیمبلغ برا نیمبلغ چشمانش برق زد ا دنیبا شن یآنل

 شیقدر حقوق برا نیکه رفته بود ا ییکدام از شرکت ها چیپدرش، مطمئن بود ه یمغازه  یاجاره  یبه اضافه  

 نداشت.

 

 

 آمد. رونیاز مغازه ب شیها، مارک ها متیها، ق لهیوس ستیگرفتن ل با

 هر چند مادرش با کار کردنش مخالف بود. دیتَر هم خر ینیریجعبه ش کیراه  سر

 

 وارد اتاق پدرش شد. یتوجه به صدا و تذکر منش بدون

 پشت سرش در حال غر زدن بود. یمنش

 رو خبر کنم. یمجبورم نگهبان د،یکن یچرا توجه نم دیهماهنگ کن دیمحترم گفتم با یآقا-

 برداشت. توریدر اتاقش سرش را از مان یمشاجره و بحث جلو دنیبا د پدرش

 :ستادیا زشیشوک زده پشت م نیرادو دنید با

 ؟یچرا خبر نداد ،یبرگشت یبابا ک نیرادو-
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 :دیپدرش را در آغوش کش یمعطل یپدرش را دور زد، ب زیبا چند قدم بلند م نیرادو

 واستون تنگ بود. یدلم حساب ئسیسالم جناب ر-

 و فاصله گرفت. دیپدرش را بوس یسر شانه  نیرادو د،یکم و مردانه او را سفت چسبمح پدرش

 

 تکان داد: یرا نشناخته شرمنده سر ئسشیکه تازه متوجه شده بود، پسر ر یمنش

 .دینکرد یخوام جناب محتشم خودتون رو معرف یمعذرت م-

 آمد و مقابلش نشست: رونیپدرش ب زیاز پشت م نیرادو

 .ستین یارتون خانوم مشکلسرک دییبفرما-

 .دیبا بسته شدن در اتاق به سمت پدرش چرخ همراه

 کن بابا من نبودم، اوضاع شرکت چه طور بود؟ فیخب چه خبرا، تعر-

 را گرفت. نیمقابلش نشست، دستان رادو پدرش

 یچند وقت دعوا کرد؛ همش م نیچه قدر با من ا یندارم، بدون یمادرت خبر یقرار یو ب یبابا جز دل تنگ یچیه-

 که بره. یکرد ییگفت پسرم رو تو هوا

 بلند شد نیرادو یخنده  یصدا

 حرص تون داده. یمامان، پس سه سال حساب نیاز دست ا-

 

 بلند شد. شانیخنده هر دو یزمان صدا هم

 جا به جا کرد. دیجد یپارکت ها یرا رو شیبه اتاق انداخت، پاها ینگاه نیرادو

 کرم. یها یو صندل زیکنار م یقهوه ا یپارکت ها نیشده؛ مخصوصا ا یدکورش عال د،یداد رییشرکت رو تغ-
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 شد. یم نیحتما بهتر از ا یشهرام بود منم موافقت کردم، اگه تو بود ی قهیسل-

 به او بزند: یافتاد سر ادشینام شهرام تازه  دنیبا شن نیرادو

 نمش؟یتونم بب یاومده امروز م یراست ره،ینظ یشهرام هم ب-

 دلم واسش تنگ شده یحساب

 .نمتیب یدارم شب خونه م یمهم یاتاقش، منم جلسه  یبر یتون یآره هست م-

 گرفت. شیکرد، راه اتاق شهرام را در پ یپدرش خداحافظ از

 

 و در زدن وارد اتاق شهرام شد. یمعطل بدون

 :دیداد کش یبزرخ شهرام

 خانوم مح... دیچند بار بگم در بزن-

 

 !دیحرف داخل دهانش ماس نیرادو دنید با

 .ختیشلوارش ر یکامل رو زشیم یرو یگرفت؛ قهوه  زیبه کنار م شیرا دور زد، از شدت عجله پا زشیزده م هول

 

 روشنش به راهش ادامه داد: یشلوار ل یبد رنگ قهوه، رو یتوجه به لکه  یب

 ؟یچرا خبر نداد ،یبر گشت یک نیرادو یوا-

 :دیبدون دادن جواب شهرام را در آغوش کش نیرادو

 بده مگه؟ دیش زیخواستم سور پرا-
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 انداخت: یشلوارش نگاه یبه لکه  شهرام

 .زیپشت م نمیبش یشلوار ریبا ز دیفقط تا آخر وقت با زتیبود سورپرا ینه عال-

 دیبلند خند نیرادو

 تیرو یطیاش رو در هر شرا ندهیباالخره حقشه همسر آ نهیبب یشلوار ریتو رو با ز ادیزنم، ب یبه رها هم زنگ م-

 کنه.

 به جان شلوارش افتاد. یزد، با دستمال کاغذ نیپشت سر رادو یضربه ا شهرام

 رنگ اتاق شهرام ولو شد: دیسف یها یصندل یرو الیخ یب نیرادو

 .میتو شهر بزن یدور کیکه  نی، هم اهم شلوارت رو عوض کن میبشه، بپوش بر زیتالش نکن عمرا تم یخودیب-

 به ساعت صفحه مربع پشت دستش انداخت: ینگاه شهرام

 شلوار رو اه. نیهنوز کار دارم، گند بزنن ا گهیدو ساعت د-

 

 :دیکش رونیاحساس گرما کرد هم زمان کتش را از تنش ب نیرادو

 منتظرم زود باش. نییواست رد کنه؛ پا یساعت یبه بابا گفتم: مرخص ار،یها رو در ن ئسیادا ر نمیبب میبر-

 

 (نی)رادو

 

 صورتش خشک کرد. یو قطرات آب را از رو دیکش سشیخ یموها یرنگ را رو دیکوچک سف ی حوله

 

 قرار داشت. شیسرجا شیسه سال پ نیع زیبه اتاقش انداخت، همه چ ینگاه گرید بار
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 برود. یآنل یاه یادگاریکشاند تا باز هم به سراغ  یدرونش او را فقط به سمت کمد م ییروین 

 وقت سراغش نرود. چیکه به خودش قول داده بود ه ییها یادگاری همان

 

 قرار گرفته بود! شیپاها یاز ته کمد در آمده و رو دیکوچک رمز دار سف یتا به خودش آمد صندوقچه  اما

 

 محرمانه ش بود، مخصوصا قلبش! یها لهیرمز تمام وس ل،یکه رمز موبا یخیتولد آنا بود، تار خیتار رمزش

 د.ز یم ادیرا فر یهم حک شده که با هک شدنش نبودن آنل یسنگ قبر یرو خیتار نیتوانست باور کند ا ینم اصال

 

ر که ه ییبود؛ عکس ها یآنل یکه دستش به سمتش رفت عکس ها یزیچ نیدر صندوقچه را گشود و اول یمعطل یب

 هم تک تکش را با عشق چاپ کرده بود. نیتاده بود و رادوفرس نیرادو یگاه برا یدفعه گاه و ب

 

بلندش را از کنار شالش به  یبود و باد موها ستادهیا یدشت سر سبز انیم یاز عکس ها مکث کرد، آنل یکی یرو

 گرفته بود. یباز

ر چه قدر د نیهستند و رادو شیبند آمد، گفته بود باغ عمو نیفرستاد نفس رادو نیرادو یعکس را برا نیکه ا یروز

 دلش آرزو کرده بود کاش کنارش بود.

 

 .یو لبخند آنل ریاشک زل زد به تصو یاز پشت پرده  د،یلرز یانگشتانش م دیعکس ها کش یرو یدست

 

 شان نشود. ریدرگ گریکه قول داده بود د یشد در روز ها غرق
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 .دیچشمانش کش یرو یدست د،ییایبه خودش ب عیدر و گفت و گو مادرش با رها باعث شد سر یصدا

 

 تخت قرار داد. ریصندقچه را بست و ز 

 رفت. ییرایشلوارش فرو کرد و به سمت پذ بیرا داخل ج دستش

 

زل زد  هیزاو نیاش را به در اتاق داد و از ا هیخانوم بود؛ تک رهیمن یآن چنان یکردن از مهمان فیدر حال تعر مادرش

 به مادرش که تند تند در حال حرف بود.

 بود. ستادهیا ییکنارِ گرامافون طال شمادر

 

هزار ماشاهلل با ادب، با  یجا گذاشته بود برگشت خونه، چه قد و قامت یزیخانوم چ رهیپسر من یدون یرها نم یوا-

 که قراره همسرش بشه. یبگم کم گفتم خوش بحال کس یکماالت، خالصه هر چ

 

 و شال مادرش را از دستش گرفت. فیکالفه ک رها

 مامان! یاز شازده پسرشون کشف کرد یهمه خوب نیا یا قهیبرخورد پنج دق کی یتو-

 تا بهت ثابت بشه پسرش واقعا تکه... یاومد یباهام م دیرها، با یکن یمسخره م -

 

 شد؛ آرام کنار گوش اش لب زد: کیاز پشت به مادرش نزد نیرادو

 دونه پسر خودتم تک تره مامان خانوم؟ کیاز  یحت-

 :دیچرخ نیقلب اش گذاشت و به سمت رادو یدستش را رو د،یکش یندبل نیه مادرش
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 مادر؟ یبرگشت یقد و باالت بشم، نور چشم ام ک یفدا یمن دورت بگردم مامان جان، اله یاله-

 حلقه شد. نیاش دور گردن رادو دستان

 

 آرامش و عشق دوباره مشام اش را پرکرد. یبو دیکش یقیسر مادرش قرار داد، نفس عم یرا رو شیهم لب ها نیرادو

 چه قدر دلم واسه همه تون تنگ بود. دیدون یشما بشم، من دور سرتون بگردم؛ نم یخدا نکنه مامان جان من فدا-

 

 شد. خیاش م قهیشق دیسف یتارها یمادرش رو نگاه

 چند وقت؟ نیبهت گذشت ا یمامان جان، چ ینداشت دیسف یفرستادمت مو یوقت-

 مادرش را پاک کرد. یزد، با نوک انگشت اشک ها یلبخند نیرادو

 حس دیجور گفت کینبودم،  یگن حاال دختر کش شدم قبلش مال یکه م یاتفاقا تازه جذاب شدم، محمد و آنتون-

 شصت ساله بهم دست داد. رمردیپ

 

  دیبحث شان پر انیم رها

 سرم رو بلند کنم. دیبا یه ن،یرادو یشه؟ گردنم درد گرفت اون قدر دراز ینم دیدل و قلوه بد دینیاگه بش-

 

 رها کرد. ونیخنده کنان خودش را مقابل تلوز خت؛یصورتش ر یرها را تو یموها نیرادو

 نشستم امر بفرما شما  دییبفرما-

 داشت. دستانش نگه انیرا م نینشست؛ دست رادو نیرا از سر گرفت، کنار رادو هیدوباره گر مادرش

 فرودگاه دنبالت؟ مییایب مینداشت اقتیمادر، ل یخبر اومد یچه ب-
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 زد . یپشت دست مادرش را بوسه ا نیرادو

 !نیهم دیبش زی. فقط خواستم سورپرادیآخه؟ شما، بابا، رها، تاج سر من هست هیچه حرف نیا دیدار اریاخت-

 

 را آهسته ماساژ داد: شیآب دست مادرش داد و شانه ها یوانیل رها

 افته. یفشارت م ره،یگ ینکن سرت درد م هیقدر گر نیمامان جان ا-

 ه؟یت واسه چ هیزشت و تحفه ات که ور دلت نشسته گر پسرِ

 

 که فقط رها متوجه شود لب زد: یکوسن مبل را به سمت رها پرتاب کرد و آرام جور نیرادو

 زشت اون آقا شهرام شماست!-

 دوباره بلند شد. نیرادو یقهقه  یرفت، که صدا نیبه رادو یره اچشم غ یعصبان رها

 انداخت: نیبه رادو یسئوال یو پاک کردن دماغش، نگاه نیف نیف نیه مادرش

 ؟یخند یم یخودیب چرا چته وا مادر جان درد و بالت بخوره تو سرم،-

 بارزش جلوت نشسته. ینمونه  ؟یدیخوش شن یمامان جان الک یچیه-

 خنده اش بلند نشود. یگاز گرفت تا صدا لبش را رها

 کرده. یقدر اون طرف، دختر خوشگل دورش بوده قاط نینه مامان جان گل پسرت ا-

 شه. یخوشحال م یلیبرگشته خ نیزنگ به بابات بزن، حتما بفهمه رادو کی ختنیمزه ر یرها به جا-

 بلند شد: عیسر نینشون نداده بود، رادو یرها عکس العمل هنوز 

 .شده تنگ شهرامم واسه دلم  نه زنگ نزن خودم شرکت کار دارم،-
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 (ی)آنال

 

 اش شد. یشگیدردسر ساز هم ابانیجا به جا کرد، اتوبوس وارد خ شیپا یرا رو ینیریش ی جعبه

 !نیپدر رادو شرکت

 

 بود اصال به آن جا نگاه نکند، اما موفق نبود. نیتالشش ا تمام

 مقابل شرکت توقف کرده بود. قایدق عیسر نیبا کم تر ابانیخ کیتراف نیب اتوبوس

 رنگ شرکت پرت شود. یحواسش از در بزرگ کرم دیکرد، تا شا ریدرگ ینیریش یرا با بند دور جعبه  دستش

 شد. رهیبه عقل و منطق اش زد، لجوجانه به در شرکت خ یسرکشش تلنگر نگاه

 لب زمزمه کرد: ریدلش آرام ز یتسل یبرا

 مرز دوره، پس استرس نداشته باش. نیها از ا لومتریخودش که ک-

 

که  یو اتوبوس کیبود، لعنت فرستاد به تراف دهیمقنعه به گردنش چسب ریز شیداشت، موها دیشد یگرما احساس

 بود. ستادهیهنوز مقابل شرکت ا

 نفسش منظم شود. دیاتوبوس را باز کرد تا شا ی پنجره

 را فراموش کرد. دنینفس کش یا قهیدق ستاد،یابل در شرکت اکه مق دهیو کش دهیورز یقامت دنید با

 بود؛ اما هنوز هم جذاب بود! دهیپوش اهیسر تا پا س ،یشگیهم ی افهیو ق پیبود با همان ت خودش

 

 بود. دنیدر آمد و داخل دهانش در حال تپ نهیاز س قلبش 
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خ ر میبود، صورتش از ن رهیخ نیرادو یدستش فشار داد، نگاه تشنه و دل تنگش رو ریرا محکم ز ینیریش ی جعبه

 .دیکش یاش را به رخ م ییبایو ز یمردانگ شهیصورتش مثل هم یرو شیبود، ته ر میالغر تر از قد یکم

 به اتوبوس بود و اصال حواسش به اتوبوس نبود. نیرو شکر پشت رادو خدا

 قلبش نزد! بار واقعا نیا شیصدا دنیشن با

 دخترا لف بده. نیفقط ع گه،یشهرام زود باش د-

 بزند. یقرار گرفت، سرش را بلند کرد تا حرف نیمقابل رادو عیسر شهرام

 اتوبوس خشک شد ی شهیش ینگاهش رو اما

مقابل اتوبوس که باز شد؛ سرعت  کیچرخاند،  تراف گریهل زده نگاهش را دزد و سرش را به سرعت به سمت د یآنل

 گرفت و از مقابل شرکت رد شد.

 چادرش مشت کرد. ریآنلى اصال تپش نداشت، دستان عرق کرده اش را ز قلب

 بهتر شد... یتا باالخره حالش کم دیبار پشت هم نفس کش چند

 .دیلرز یم ینیریش یجعبه  یگچ شده، دستانش هنوز رو یدیبود رنگش به سف مطمن

 .اندازدیو کف اتوبوس ب اوردیکرد هر آن ممکن است قلبش را باال ب یخورد حس م یو تاب م چیقدر پآن  دلش

 

 بود. ستادهیا نیخشک شده مقابل رادو شهرام

 .گهید میگل کرده، شهرام شب شد بر تیا چته چرا خشکت زده، باز مسخره باز-

 

 بود، نگاه کرد. ابانیخ یشدن در انتها دیکه در حال ناپد یرنگ یبدون حرکت فقط به اتوبوس آب شهرام

 گفت: یهم زمان الاله اال اهلل  د،یرا کش شیبازو نیرادو
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 کنم. یبخدا کولت م وفت،یشده واسه من راه ب خیکاراش رو، م نیحاال بب-

 

 :دیکش نیرا از دست رادو چیسوئ عیبه خودش آمد، سر شهرام

 میبر دیحرف نزن فقط زودباش با-

 شد. نیبه حالت دو سوار ماش بایکرد، پشت سرش تقر یشهرام نگاه م یبه کارها هاج و واج نیرادو

 

 یاتوبوس آب دنیبا د د،یرس ابانیرا از داخل پارک خارج کرد و با سرعت به سر خ نیو استرس ماش جانیبا ه شهرام

 .دیرها کرد، به سمت اتوبوس دو ابانیرا وسط خ نینگه داشت. ماش ستگاهیرنگ که سر ا

 کردند. یزدند و سر وصدا م یپشت سر بوق م یها نیماش تمام

 

 .دیکش یرا کنار نیپشت رُل نشست و ماش عیلب به شهرام داد و سر ریز یفحش نیرادو

 رفتنش را دنبال کرد. ریو مس دیسر شهرام دو پشت

 

 اتوبوس هم در حال غرغر بود: راننده

 .نییبرو پا ایباال  ایب ایخوام حرکت کنم  یم ،یستادیآقا جلو در ا-

 

 .دیچرخ یزنان داخل اتوبوس م نیراننده نگاهش ب یبدون توجه به سر و صدا شهرام

 خودش بود، شک نداشت. دهیرا د یبود...اما مطمئن بود آنل یآخر خال یصندل
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 :دیشانه اش را کش نیرادو

 .یهمه رو در آورد یصدا نییپا میبر ایشهرام چته، ب-

 

 .دیچرخ یم ابانیشد، نگاهش اطراف خ دهیکش نیدنبال رادو اریاخت بدون

 

 اش کنار زد. یشانیپ یرا از رو شیموها یعصب نیرادو

 شده؟ یچ یبد حیتوض یخوا یشهرام با توام نم-

 :دیکش ادیو انگار سر خودش فر دیکوب ابانیبه جدول خ یتکان داد و محکم لگد یحواس سر یب شهرام

 .یشد ادهیپ یک یمگه رد شد، چرا نبود، لعنت ستگاهیچند ا-

 

 شهرام قفل کرد. یهر دو شانه  یدستش را رو نیرادو

 با توام؟ یدید یخواد، چ یدلت کتک م ایچته  یگ یم-

 

 رفت، پشت فرمان نشست. نیبدون جواب به سمت ماش شهرام

 دارد؟ تیواقع ایتوهم زده  دیفهم یشده بود اصال نم جیگ

 

 لب گفت. ریز یا یو لعنت دیفرمان کوب یو کالفه رو یرا عصب سرش

 

 به او بدهد. یقرار گرفت، تازه به خودش آمد چه جواب یصندل یکه کنارش رو نیرادو
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 ! دیشده؟ جونم به لبم رس یشهرام جان بگو چ-

 داد: یلبش جا یرو یو زورک یمصنوع یفرمان برداشت. لبخند یسرش را از رو شهرام

 اتوبوس بود. نیا یخبرم احساس کردم تو یچند ساله ازش ب که یمیدوست قد کی-

 

 .دیاز تعجب باال پر نیرادو یابرو ها جفت

 !؟یگشت یقسمت زنانه م یتو یمیقد قیشاخ دار بود، دنبال رف یلیخ یلیدروغت خ-

 

شصتش  نیکه جا به جا شد؛ رادو شیگلو بکیبدهد، آب دهانش را محکم قورت داد س یرسما ماند چه جواب شهرام

 خواهد پنهان کند. یشهرام م ایبه او دارد  یربط ایخبر دار شد هر چه هست 

 خواهشن دروغ هم نگو! یباشه نگو ول-

 

 گذاشت: نیدست رادو یدستش را رو شهرام

 ؟یقول بده از کوره در نر یزیگم بهت، فقط قول بده بهم نر یم ،یکن یول نم یتا آدم رو نکش-

 اش شود. ختنیکه باعث بهم ر دیخواست بگو یان داد چه متک نیسرش را به طرف نیرادو

 لب آرام زمزمه کرد:بگو ریز

 !نیمقابلمه؛ هم یلحظه حس کردم خودِ خود آنل کیبود  هی، اون قدر بهش شب دمیرو د امرزیخداب یخواهر آنل-

 شد. یچ هویدونم اصال  ینم
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که توسط شهرام تکان خورد هم  شیاش سرگردان ماند، شانه ها نهیس انیلحظه راهش را گم کرد و  م نیرادو نفس

 :دیکش ییو پر صدا قیزمان نفس عم

 من خوبم. وفتیراه ب-

 خوب بود؟ ینام آنل دنیبود، واقعا با شن خوب

 دست خودش بود؟ ایتوانست،  یم مگر

 

 انداخته بود. شیدست دور گلو نیماش یخفه  ینفسش راحت شود، فضا یتا قدر دیکش نییپنجره را پا ی شهیش

 

 

 در شبم یتو بود تا

 ماه تابان داشتم من

 یچشم خود چشم یروبرو

 خوان داشتم غزل

 ینذر چیاگر چه ه حال

 ستیدار وصل ن عهده

 بودم یشامدیزمان پ کی

 امکان داشتم که
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 نزد دوباره گفت: یکه حرف شهرام

 .یآنل شیخوام برم پ یبرو بهشت رضا، م-

 وقته. ریشه د یم کیداره تار ؟ین، ساعت رو نگاه کردآخه اآل یول-

 

 کالفه نگاه خسته اش را به شهرام انداخت: نیرادو

 تونم برم. یخودم م یرو بگ فشیقطعه و رد یتون یم ییآ یحاال، اگه نم نیهم یعنیگم برو  یم یوقت-

 اش ادامه داد. ینزد به رانندگ یحرف گرید شهرام

هم قرار  یرود، چشمانش را رو یبه سمت بهشت رضا م یخروج ریدر مس نیراحت شد ماش الشیخ یوقت نیرادو

 داد.

 

 کرد. دایکرد؛ باالخره پ یرد م لشیبا نور چراغ قوه موبا کی کیشب قبر ها را  یاهیس انیم

 رادمهر! یآنل

 شده بود. امروز عزادار نینداشت خودش را کنار قبر راحت کرد، انگار هم ستادنیتوان ا شیها زانو

 

 انداز شد. نیبلند و مردانه اش در سکوت قبرستان طن هیگر یصدا

 بود. دهیفا یب یدر ساکت کردنش داشت ول یسع شهرام

 

 .دهیخوارها خاک خواب ریاش ز یتوانست باور کند تمام زندگ یاصال نم دیقبر کش یرو یدست
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 نیجا، ا نیا اوردمتین ه؛یکاف گهید یهات رو کرد یعزادار شیتو سه سال پ میما حرف زد ،یقول داده بود نیرادو-

 .یداد بکش یجور

 

 .دیدندان گز ریاش مشت شد هق هقش حاال آرام تر شده بود، لبش را ز نهیس یرو نیرادو دست

 کنم. یداغ دلم نداره؛ بذار خودم رو خال یرو یفرق چیسال ه ینداره شهرام، سه سال و س یمن تموم یعزادار-

 معرفت بود، رفت و پشت سرش رو نگاه نکرد. یصدام رو بشنوه نگه چه قدر ب رو خدا بذار تو

 

 .بشیحال غر یشد برا یکرد، سنگ بود آب م هیشروع به گر نیرادو یهم با حرف ها شهرام

 کردند. یم هیآغوش شهرام قرار گرفت، هر دو گر انیم نیرادو سر

 ...قشیرف نیبهتر یبرا یگریعشق از دست رفته اش و د یبرا یکی

 

 (ی)آنل

 

ها در حال دور  نیماش گرید نیکرد که ب ینیماش خینگاه اش را م دهیآمد، ترس رونیپشت ستون کنار کوچه ب از

 شدن بود.

 ظاهر شود. نیخواست مقابل رادو یکند، اصال دلش نم شیدایرا شکر که شهرام نتوانست پ خدا

 

چرا  ،یشناختم کنارم نبود یکس را نم چیه یچرا وقت ؟یچرا رفت دیبگو ستدیزدن نداشت، مقابلش با یبرا یحرف

 خودشون کنن؟ عیبا دروغ هاشون من رو مط یوقت عشقم نبوده، چرا گذاشت چیه یاون عوض ینداد حیبهم توض
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قلبش  یحک شده رو یبه خاطرش هست، چشمان عسل یشرکت داروساز دیپرس یافتاد که از سپهر م ییروزها ادی

 بود. شیخواب ها نیب شهیهم

 بوده. شیها یدنبال خوش گذران نیاش، رادو یشانیپر یکه تمام روزها افسوس

 

 زنگ تلفنش از جا پراندش. یصدا

 جانم مامان تو راهم -

 مادر جان. ایزود تر ب ان،یشه مادر عمه هات قراره ب یدختر گلم داره شب م-

 ان داد و به سمت خانه رفت.تک یتاکس نیاول یبرا یگفت و تلفنش را قطع کرد، دست یزمان چشم هم

 .وفتدین ادشی گریاحساس، قول داده بود د نیعشق، به ا نیتاب بود، لعنت به ا یقرارش دوباره ب یب قلب

 شد. یامروزش از مقابل چشمش دور نم یتوانست؟ چهره  یمگر م اما

 تواست قلبش را آرام کند. یم شتریتوانست غرق نگاهش شود، تا ب یم شتریتر بود تا ب کیفاصله نزد کاش

 بود! دهیچشمانش را ند یفاصله عسل نیا از

باشند، واال باز هم  دهینرس شیدوباره به ساعتش انداخت، در دلش دعا کرد عمه ها یسرعت وارد خانه شد نگاه به

 کردند. یحرف بارش م یکل

 

 زد: یمنتظرش بود لبخند یکه مقابل در ورود دیآناه به

 ومدن؟ین-

 واب لبخندش را داد:ج دیآناه

  ومدنین یسالم، نه آبج-
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 را عوض کرد. شیرا به دستش سپرد، به سرعت وارد اتاقش شد و لباس ها ینیریش یجعبه  د،یکش یراحت نفس

 گذاشته بود. یرنگ یآب ینخ یتخت مانتو یرو مادرش

 بشنود، مانتو را داخل کمدش قرار داد. یخواست باز حرف ینم دلش

 .یشلوار مشک ،یبرداشت، شال مشک یرنگ یمشک کیتون شیجا به

 

 افتاد. نیامروز رادو پیت ادی ستادیکه ا نهیآ مقابل

 دانست؛ یرا نم لشیدل اه،یتا پا س سر

 نداشت. رهیوقت عادت به رنگ ت چیه نیخواست بفهمد، رادو یدلش م یلیخ اما

 مادرش دل از اتاق کند. یصدا با

 جانم مامان؟-

 :دیپاش شیبه رو یلبخند سیها در د وهیم دنیدر حال چ مادرش

 و چاقو هم آماده کن. یدست شیها رو خشک کن، پ وانیل نیا ایب-

 وقت دادن بهت. یابیدر خواست طالق غ یبرا گهیامروز صبح نامه از دادگاه اومد، دو روز د یراست

 ها شد. یدست شیپ یمشغول دستمال کش یآنل

 شم. یشناسنامه مم راحت م یخوبه باالخره دارم از شر اسم نحسش تو-

 دم؟یخر ینیریچرا ش دیدیکردم، تعجب کردم نپرس دایکار پ یراست

 که. ینصفشم له کرده بود ،یدیخر انیکه گفتم عمه هات م نیبه خاطر ا دیبا خودم فکر کردم شا -
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 کرده بود. یخال ینیریبدبخت ش یاتوبوس افتاد، تمام حرصش را سر جعبه  یدسته گلش تو ادی

 گم یخودم م ،یچه کار دیدینپرس-

 

 نشست: یناهار خور زیو پشت م دیچ ینیها را داخل س وانیل

 کارش رو قراره من انجام بدم. نیتر یاصل ییجورا هیبزرگ لوازم خونه،  یمغازه  هی-

 به صورتش زد: یچنگ مادرش

 نکرده!گه الزم  یم یچ نتیها بب لیاز فام یکی ،یمونده فروشنده بش نیخدا مرگم، هم-

 است. نیدانست جواب مادرش هم یم یآنل

غل که ش یاز اون گذشته فروشندگ ستم،یاون جا رو به عهده دارم، فروشنده که ن تیریمد بایقربونت بشم، من تقر-

 .هیخوب

 کانتر آشپزخانه قرار داد: یها را رو وهیم دیکش یآه مادرش

 انجامش بده. یدون ینشدم، صالحت رو خودت م فتیوقت حر چیه-

 

 .دیگونه اش را از ته دل بوس دیبلند شد و مادرش را در آغوش کش زیاز پشت م یآنل

 دورت بگردم. یقدر ماه نیقربونت بشم ا یآخ اله-

 باعث شد از مادرش جدا شود. فنیزنگ آ یصدا

 اومدن من در رو باز کنم. -

 :دیاش کش یبه روسر یدست مادرش

 ندارم مادر. دنیحرف شن یحوصله  ،یگجلو عمه هات از کار کردنت ن-
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 شد. شیعمه ها دنیگفت و در را باز کرد، منتظر رس یچشم یآنل

 

 انداخت. یآنل یبه سر تا پا ینگاه نکشیدادگاه از پشت ع یقاض

که همسرتون منزل رو ترک  نیبر ا یمبن یبتا و استشاد محل شیجواب آزما دیخب دخترم مدارکت کامله، فقط با-

 .دیحتما به دادگاه ارائه بد ستیازش ن یکرده و خبر

 

 تکان داد. یهمه سر دواندن سر نیکالفه از ا یآنل

 ه؟یبتا چ شیآقا موجوده، آزما نیبر فرار ا ینامه مبن تیو شکا یگزارش کالنتر یجناب قاض-

 به اسناد مقابلش انداخت: یدوباره نگاه یقاض

 یپرونده بشه واال من نم ی مهیضم دیاستشاد محل حتما با نیاز ا ریدخترم غ هیو تست حاملگ شیبتا، همون آزما-

 یبعد از گرفتن نامه  دیتون یبا مدارک کامل در خدمتم، م گهید یهفته  ،یبعد یتونم حکم رو صادر کنم؛ جلسه 

 .ستیباهاتون ن یکار گهید دیبر شگاهیبه آزما یمعرف

 یاتاق قاض اهیدست س کیو  فیرد یها یصندل یرا از رو فشیک یگرفت، عصب یپرونده را از دست قاض یآنل

 برداشت.

 یبد یکرد، سکندر ریگ نیکف زم ئکیدو موزا یشکستگ نیهوا قدم برداشت که نوک کفشش ب یو ب یقدر عصب آن

 خورد.

 بغلش جمع کرد.  ریو چادرش را ز دیکش ینیه

 بلند شد. زشیکه مسئول پروندها بود از پشت م یجوان مرد

 وفتاد؟یکه ن یاقخانوم اتف دیخوب-

 نشاند. شیلب ها یرو یکرد را محل نداد، لبخند زورک یزق زق م شیکه در مچ پا یدیشد درد
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 رم؟یبگ دیبا یرو از ک شگاهیآزما یمعرف ینامه  دییخوبم جناب فقط بفرما-

 نشست: یکرد و پشت صندل زشیبه م یجوان اشاره ا مرد

 تونیزیکه چ دیفقط مطمئن د،یچیبد پاتون پ یلی، به نظرم خکنم یم میرو من واستون تنظ ینامه معرف دییبفرما-

 نشد؟

 مقابل مرد جوان نشست. یصندل یاز شدت درد دارد خورد مى شود، رو شیمى کرد استخوان مچ پا حس

 .ستین یمهم زیکه چ دیچیپام پ کمیبله خوبم -

 گرفت. یمهر و امضا کرد و مقابل آنل یکاغذ مرد

 خانوم. دیبرگه ست مراجعه کن نییکه آدرسش پا شگاهیآزما نیفقط به هم ،یمعرف یهم نامه  نیا دییبفرما-

 اش کم شده بود. قهیبخاطر نشستن چند دق شیگرفت، درد پا لیلب کرد و برگه را تحو ریز یتشکر

 قدم برداشت و از دادگاه خارج شد. آرام

 وقت بود. نیامروز بهتر نیهم شیانجام آزما یبرا

 را داد. شگاهیاز مقابل دادگاه گرفت و آدرس آزما یربستد یتاکس

 شد. یسوار م ینشده دربست یخرج شده بود، هنوز کارش اوک ول

 عقد قرار داد به فروشگاه هم برود. یبرا دیافتاد امروز با ادشیتازه  یوا

 شد. یعصر حاضر م شیسوار اتوبوس شد به سمت فروشگاه، جواب آزما عایسر شیاز انجام آزما بعد

 شرکت واحد ولو کرد. یزهوار در رفته  یها یصندل یرو یرا از خستگ خودش

 داغِ داغ بود. دیکش شیگونه ها یرو یگرما سرخ سرخ شده بود، دست از

 کولر اتوبوس کم کم حالش را جا آورد. میمال باد
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 (نی)رادو

 داخل دهانش گذاشت. رینان و پن یا لقمه

 لقمه را برداشت و قصد رفتن کرد. نیبهتر بود، پدرش آخر یلیخ شبیاز د حالش

 آمد. شیحرف زدن با پدرش پ یموقع برا نیبهتر

 بلند شد. زیاز پشت م عیسر

 حاضر بشم. دیآم شرکت، فقط چند لحظه صبر کن یبابا منم م-

 یمشک شیهمه لباس ها یکرد وقت یم یچه فرق د،یافتاده بود پوش رونیکه از چمدونش ب یو شلوار راهنیپ نیاول

 .یو زغال سنگ یبا اصرار محمد قهوه ا ییبود، چندتا

 

 به صورتش داد. ینیآمد مادرش چ رونیاتاقش که ب از

 یدیپوش هیچ اریدر ب ،یکنه عزا دار یندونه فکر م یزبون الل هر ک اهیامروزم س یدیپوش اهیس روزمیوا مادر د-

 آخه؟

 

 کرد: میقابل کنسول راهرو تنظرا م راهنشیپ ی قهیبا خنده  نیرادو

 .یجور نیمده، جذاب تره ا یمده مادر من، االن مشک-

 ؟یده تو که اهل مد نبود یمادر جان الغر نشونت م-

 

 باعث شد بحث شان را تمام کنند. یپدرش از مقابل ورود یصدا

 من برم محتشم بزرگ صداش در اومد.-
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 شد. یرانندگ مشغول خودش و نشست  پشت رل نیماش یتو

 واسه شب، فرار کردم. ییبازجو هیکرد، گفتم بق یم ییشد مامان داشت بازجو ریبابا د دیببخش -

 زد. نیرادو یپا یو آرام رو دیخند پدرش

 که یسر تا پا مشک پیت نیو ا شبتید یعلت بد حال ع،یحاالست، زود، تند، سر نیهم ییبازجو یحق داره ادامه -

 ه؟یچ یبود یجور نیهم ید یسه ساله هر وقت عکس م

 

وقت مال من نشد عزادارم، بهش  چیکه ه یعشق یگفت برا ینداشت بدهد، م یجواب د،یچشمانش را دزد نیرادو

 ده؟یکه همش چند ماه طول کش یگفتند چه عشق ینم دند،یخند ینم

 کنم. یدارم جبران م دمینپوش یسال ها که مشک نیتمام ا یشدم بده مگه؟ به جا یمشک پیعاشق ت-

 حرف را از سر گرفت: یدوباره رشته  یسکوت کرد ول یا قهیچند دق پدرش

 یتا ک ،یبد تیبه زندگ یتکون یخوا یبیست و هشت سالت بود االن سى و یک سالت شده، نم یرفت یوقت-

 یبرا ستیقرار ن تیزندگ ؛ییایحاال وقتشه به خودت ب یول یهم رفت نیواسه هم یدونم شکست خورد یم ؟یمجرد

 .یکرد یم یتات یتات یمعلق بمونه من هم سن تو بودم تو داشت شهیهم

 .دیبلند خند یپدرش با صدا یجمله  نیبه آخر نیرادو

 جوون هاست، اجازه هست؟ هیاالن فعال نوبت بق ستم،یتو گوشش من بلد ن یزد یفشرده و عجله ا یلیشما خ-

 در هم رفت. یکم شیبار اخم ها نیا پدرش

دو تا اصال وجه  نیمن حرف هام رو به شهرام زدم، ا یمنظورت شهرام و رهاست؟ بهتره شروع نکرده تمومش کن-

 ندارن. یمشترک

 

 گذرا به پدرش انداخت: یزد نگاه یرا دور م ابانیهمان طور که خ نیرادو
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 براى رها بهتر از اون؟ یشناسمش چه کس یمثل کف دستم م ه،یپسر خوب یلیشهرام خ یول-

 شه. یاما رها کنارش خوشبخت نم ستین یشک هیکه پسر خوب نیا-

 نگه داشت. ابانیگرفت و کنار خ یحواس ترمز یب نیرادو

 شن؟ یکه خوشبخت نم دیگ یبازم م ،یاگه بگم رها هم دلش با شهرام چ-

 دونم موافقه. یرها انتخاب خودش رو کرده من باهاش حرف زدم، هر چند شرم دخترانه داره اما م بابا

 یکنه، من مطمئنم م یکشه کار م یدست خودمونه داره زحمت م ریز یدستش تنگ هست ول کمیدارم شهرام  قبول

 .ادیبر ب یتونه از پس زندگ

شناسم که مطمئنم  یخوره، من شهرام رو اون قدر م یخودش رو م یداره نون بازو یشرکت خودمونه ول یتو درسته

 .دیکنم نه نگ یخواد؛ اون واقعا عاشق شده خواهش م ینم یا گهید یزیهر چ ایرها رو به خاطر پولش 

 

بند و پشت هم حرف زده بود که پدرش اصال نتوانست  کیآن قدر  دیکش قیکه تمام شد چند نفس عم شیها حرف

 و حرفش را قطع کند. دییایب شیوسط حرف ها

 

 ماند. رهیدر سکوت به رو به رو خ یا قهیدق پدرش

 انداخت. یاش نگاه یهدف به ساعت مچ ینداشت؛ ب نیرادو یطوالن یسخنران یبرا یجواب

 

 کالم را دوباره در دست گرفت: یرشته  د،یکه سکوت پدرش را د نیرادو

 د؟یندار یحرف د،یپدر چرا ساکت-

 

 واقعا کالفه و سر در گم مانده بود. د؛یاش کش یجو گندم یموها نیب یرا با زبان تر کرد، دست شیلب ها خسرو
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 ندارم. یفکر کنم اآلن در حال حاضر جواب دیشرکت، با میبر وفتیراه ب-

 .دیبدم دست هر کس که از راه رس یبزرگش نکردم که به راحت یراحت نیرو به ا دخترم

 از جواب پدرش جا خورد. نیرادو

 یکه حت یسالمه، کس نیو همکار چند یران کودکدو قیرف ست،ین یپدر حواستون هست طرف مقابل تون هر کس-

 شناسمش. یم شتریاز خودمم ب

  نیرادو وفتیراه ب -

 

 حرف به راهش ادامه داد. یادامه نده! ب گرید یعنی نیا

 شد. ادهینگه داشت زود تر از پدرش پ نگیرا که در پارک نیماش

 آسانسور شد. نیکاب دنیآسانسور را فشرد و منتظر رس یو متشنج شده بود، دکمه  ریدرگ یحساب ذهنش

 هم قدم با او وارد آسانسور شد. خسرو

 گم. یرو م میکنم، بعدا تصم یخودم با رها صحبت م-

 نا خودآگاه از کوره در رفت: نیرادو

 .دیکن یم لیحرف تون رو بهش تحم د؛یکن یمتقاعدش م یعنیکنم،  یخودم باهاش صحبت م یچ یعنی-

 حق انتخاب داشته باشه؟ دیچون دختره نبا د،یریگ یم میدخترتون تصم یبه جا شهیرا چرا همپد شما

 

 :دیبلند تر از خودش داد کش نیرادو یاز برخورد و حرف ها یعصب خسرو

ت فرهنگ لغ یصحبت کردن تو یکنم؛ معن لیرو بهش تحم یزیمگه من گفتم قراره چ ،یکن یچرا صدات رو بلند م-

 ن؟یا یعنی یجناب عال
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 ؟یکرد دایرو از من پ تیذهن نیخواهرت رو محدود کردم که ا ایچند بار تو  من

 مورد نظر باز شد. یاتمام جمله اش در آسانسور هم در طبقه  با

 به سمت اتاقش رفت. یگریحرف د چیبدون ه پدرش

 شده بود. خیم شیبا تعجب سرجا یزده بود که منش ادیآخرش را آن قدر بلند فر ی جمله

 

 برگشت. نگیرا فشار داد و به پارک یدوباره شاست د،یبه بدنه آسانسور کوب شیکالفه محکم با پا نیادور

 

 دانست چرا؟ یبد حرف زده بود، خودش هم نم یلیخ

 کرده بود. یچه چیز را سر پدرش خال یو دل دق

 زد را به پدرش گفته بود. یم یبه پدر آنل دیبا یکه روز ییحرف ها دیشا

 فندک زد. یمعطل یکتش در آورد و ب بیرا از ج گارشیس

 شد. یکه جمع نم ختهیبود؛ اما آب ر مانیحرف و برخوردش به شدت پش از

 آورد. یاز دل پدرش در م دیپرتش کرد، دوباره به سمت آسانسور رفت با دیکه رس گاریبه نصفه س یعصب

 

 .نیدوبزند زل زد به را یکه حرف نیاتاق پدرش شد، خسرو بدون ا وارد

 با خودش کلنجار رفت تا باالخره شروع کرد حرف زدن: یکم

 که نذر داشتم. ییاز همون سه شنبه ها یکیحرم امام رضا  یتو دمش،یبیست و هشت سالم بود که د -

 و سر دوماه عروسش کرد. دینشد، پدرش فهم یطوالن میشد دل باختم؛ عمر خوش یدونم چ ینم

 و موندم و دلم...  من
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 نباشم. شیتا فراموشش کنم، رفتم که مزاحم زندگ رفتم

 خبر مرگش رو واسم آوردن. اما

 دونم چرا اون حرف ها را بهتون زدم. ینداشتم، نم یرو ببخش پدر واقعا از زدن حرفم منظور من

 !دینش یکنم شما مثل پدر آنل یخواهش م ازتون

 

 چشمان پدرش نگاه کند را نداشت.که در  نیا یاز اتاق پدرش خارج شد، رو یحرف اضافه ا بدون

 

 (ی)آنل

 

 انداخت: ینگاه شگاهیرا راحت کرد، دوباره به مسئول آزما الشیدستش خ یتو شیآزما برگه

 بود؟ یمنف دیمطمئن-

 

 .دیبه صورت آنلى پاش ینیلبخند غمگ زن

 بود. یمنف زمیمتاسفانه آره عز-

 

 آمد. رونیب شگاهیاز آزما یگریحرف د بدون

 

 .دیرس یتر به محل کارش م عیهر چه سر دیرا به مترو رساند با خودش

 جواب داد: دیدر حال زنگ خورد بود، با شک و ترد لشیموبا یناشناس رو یتلفن شماره
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 د؟ییبفرما-

 هستم. یرزایسرگرد م رم،یگ یتماس م یآگاه یسالم خانوم از اداره -

 جناب سرگرد در خدمتم؟ دییبله بله بفرما-

 یبرا که،یشده که مشخصاتش به فرد مشکوک پرونده نزد دایپ یجسد هیمرز ترک یلومتریاه کراستش پنج-

 .یقانون یپزشک دیاریب فیتشر دیبا ییشناسا

 

 حاال جسدش کار را خراب کرده بود. دیریخواست خودش انتقام بگ یحرف سرگرد پاره شد، م دنیبا شن یدل آنل بند

 ام؟یب دیبا یبله حتما ک-

 .ستین یمشکل دیتون یهر وقت که م-

 

 اش انداخت. یساعت مشک یبه صفحه  ینگاه یآنل

 ام خوبه؟ یقانون یمقابل پزشک گهیمن دو ساعت د-

 کرد و تماس را قطع کرد. یتشکر سرگرد

 رساند. یاز همه خودش را براى نوشتن قرار دادش به فروشگاه لوازم خانگ اول

 

 منتظرش بود. زیپشت م مانیا یآقا

 ...دیی! بفرمادیشد مونیگفتم حتما پش دیکرد رید-

 نشست. یمانیا یخجالت زده مقابل آقا یآنل

 رفتم. یم دیام با گهیبود، چند جا د یروز پر کار یلیشرمنده امروز خ-
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 گرفت: یبه سمت آنل یبرگه ا یمانیا

 فرم رو پر کن  نیخب دخترم ا-

 قرار داد. شیبدون مکث برگه را پر کرد و سفته ها را رو یآنل

 گم بهتون. یکامل رو فردا م حاتیتوض د،یجا باش نیفردا هشت صبح ا-

 

 داد. ریمس رییتغ یاز فروشگاه خارج شد و به سمت پزشک قانون یعیسر یبا خداحافظ یآنل

 

 زد. یهزار م یقلبش رو یپزشک قانون یورود

 و مجازات کامل شود. وفتدیقانون ب ریهر مرده باشد؛ فقط دوست داشت گخواست سپ یدلش نم اصال

 شد. ادهیپ نشیهمان لحظه از ماش سرگرد

 چشمش برداشت و به سمت آنلى رفت. یرا از رو نکشیع

 .دیآورد فیبه موقع تشر یلیسالم خانوم رادمهر، خ-

 مزاحم شدم. دیببخش ییرزایم یسالم آقا-

 راه افتاد و اشاره کرد دنبالش برود. یداد، جلو تر از آنل یآنل لیتحو یلبخند سرد و جد ییرزایم

 عرق بود! سیکرد اما خ خیسرد خانه دستانش  یدر ورود یجلو

خواست تمام انتقام  یم ند؛یخواست داخل کشو جسد سپهر را بب یزد، اصال دلش نم یم یدیصورتش رو به سف رنگ

 توانست. یاز جسد که نم رد،یدو سه سال را بگ نیا

 م؟یداخل نر ستیحال تون خوبه خانوم رادمهر، اگر حالتون مساعد ن-
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 چادر مشت کرد: ریکرد و دستانش را ز میکش چادرش را تنظ یآنل

 شما دیینه نه خوبم بفرما-

 حالش را بد کرد هر طور که بود خودش را جمع و جور کرد. شتریسرد و مرطوب سرد خانه ب یفضا

 هم گذاشت. یچشمانش را رو دیخانه کش را که مسئول سرد کشو

 چشمانش را باز کرد. پیشدن ز دهیکش یصدا با

 

 د.نبو اهیهم س شیوجود داشت، موها یشده ا هیبخ قیبه سپهر بود اما کنار لبش چاک عم هیشب یمقابلش کم جسد

 .ستین نینه ا-

 از اتاق خارج شد. عیجمله را گفت، سر نیباال آمد تا هم جانش

 جسد درب و داغون مقابلش بهم خورد. دنیخارج کرد، حالش از د نهیدر نفسش را محکم از س پشت

 خودش را کنترل کرد. یمعده اش تا دهانش باال آمد به سخت اتیمحتو تمام

 پشت سرش قرار گرفت. سرگرد

 که جسد همسرتون نبود؟ دیخوش حال-

 هول زده نگاهش را از صورت سرگرد گرفت. یآنل

 بدم. دیرو با کمیجواب خواهر کوچ وفته،یب رینداره فقط زودتر گ یبرام فرق-

 

 (ی)آنل

 کرد. یمرتب م یها را به سخت ستیبود، ل جیگ یاش حساب یاول کار روز
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 یکیمقابلش فرو کرده بود  توریمان یبود؛ سرش را با دقت تو بیوغر بیعج شیبرا شیاز لوازم و مارک ها یلیخ اسم

 کرد. یاغالم انبار را چک م یکی

 .دیدستش لرز ریموس کامپبوتر ز یسالم محکم و بلند یصدا با

 

 را باال انداخت: شیلنگه ابرو کیپسر جوان مقابلش شد،  خیم نگاهش

 جناب، امرتون؟ دییسالم بفرما-

 

 .دیکوتاهش کش یبه موها یلم داد، دست یآنل زیراحت مقابل م یلیبار خ نیا پسر

 چهره اش را بچگانه کرده بود. نیکوتاه بود و هم یادیز

 .دیهستم خانوم، همون آقا سربازه معروف که شما به جام اومد یمانیاحمد رضا ا-

 جمع و جور کرد. یپسر خودش را کم یبا معرف یآنل

 .دیاریب فیبله خوش بختم شرمنده من اطالع نداشتم که قراره تشر-

 

 زد: یرضا لبخند احمد

راتون بندازم؛ اومدم که کمکتون  عیآم مغازه به بابا قول دادم سر یاستراحتم م یشهره، روزا نیمحل خدمتم هم-

 کنم.

 

 داد. زیبه م هیو دستانش را تک ستادیا یآنل زیم مقابل

 کمکتون کنم. زیپشت م امیاجازه هست ب-



 دلباخته

 
280 

 

 بلند شد یصندل یاز رو یآنل

 .دیدار اریاخت دییبله بفرما-

 کشاند. زیرا کنار م یزد و صندل یبند میرضا لبخند ن احمد

ت من دو ساع د،یدار یاگه سئوال دیکمکتون کنم، خب شروع کن نمیش یجا م نیمن ا ،ییشما ئسیفعال ر گهینه د-

 هستم.

 

 بند مشغول کار شد. کیظهر  یها مهیکارها وارد شد و تا ن شتریبه ب یمانیا یبه کمک پسر آقا یآنل

 

 یبعد از قطع کردن تماسش به سمت آنل یمانیهر دو لحظه به خودشان آمدند، ا یمانیپسر ا یزنگ گوش یصدا با

 :دیچرخ

مطمئنم از من هم بهتر  دیبا هوش یلیبرم شما خ دیبا گهیساعت از دستمون در رفت، من د میقدر غرق کار شد نیا-

 .دیکن یجا رو اداره م نیا

 

 کرد یتشکر ریسر به ز یآنل

 

 زنم. یآم بهتون سر م یم گهیمن دو روز د دیداشت کن دای دیداشت یاگه بازم سئوال-

 ...یبه زود دیافت یراه م دیاریخودتون فشار ن یرو ادیز

 

 روشن کرده بود. یرا کم قیمهتاب وسط آالچ نور

 مقابلش نشست. یچا ینیداد، رها با س هیتک قیوسط آالچ یسرش را به پشت صندل خسرو
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 بابا جون؟ دیکن یفکر م یبه چ-

 و نگاهش را از آسمان گرفت. دیکش یقیعم نفس

ستاره  نیاز ا یکیدونه کدوم  یم یماهه وسط اون همه ستاره، ک کی ینیب یکنم، م یدارم به ماه و ستاره ها نگاه م-

 خوره؟ یها بدرد ماهش م

 .یختیرو پاش ر تیعمر جون کیکه  یماه

 

 چانه اش قرار داد: ریدستش را ز رها

 ه؟یاون ماه ک-

 دخترش زد: یبه چهره  یلبخند خسرو

 راحت بشه؟ المیبسپارمت که خ یپر رنگ، دست ک یکیکم رنگ  یکیستاره دورته  یکل ،ییاون ماه تو-

 .دیبسنج یا گهیبا مالک د د،یشون توجه نکن یبه پر رنگ و کم رنگ-

 

 دخترش جا خورد. یاز جواب دو پهلو خسرو

 مثال؟ یبا چه مالک-

 ...شناخت ت،یبا مالک اخالق، شخص-

 دلت با شهرامِ، راستش رو بگو؟-

 

 انداخت: نییخجالت زده سرش را پا رها

 جوجه ها رو نسوزونه. نیمن برم رادو-
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 دستش قرار گرفت: یبلند شد دست خسرو رو شیاز جا تا

 خوام حرف دلت رو بدونم. یبابا جان، فرار نکن م نیبش-

 گرفت. شیدان هادن نیرا پشت گوشش گذاشت، لبش را ب شیدرمانده موها رها

 بگم؟ دیبا یخب چ-

 آلِ واست؟ دهیحرف دلت رو، شهرام به نظرت مرد ا-

 گفت: دیرس یکه به گوش خودش هم به زور م ییانداخته و با صدا نییسرش را پا رها

 که همسرش یهر کس یباشه برا یبه نظرم بتونه مرد خوب به،ینج ه،یمیصم نیچند ساله با رادو ه،یخب پسر خوب-

 باشه!

 

 در حال باد زدن جوجه ها بود انداخت: اطیح یکه گوشه  نینگاهش به رادو د،یچیانگشتانش را در هم پ خسرو

پر قو  یکه ال ییتوعه، تو تینداره رها، اگه مخالفت کردم فقط به خاطر موقع یفرق چیه نیشهرام واسم با رادو-

 .یدیرو نکش یوقت طعم سخت چیه ،یبزرگ شد

 هیتونه در حد بق یوقت نم چیه یول ه،یشهرام اخالق داره مرد زندگ ،یاریدووم ب یترسم نتون یترسم رها، م یم

 فراهم کنه؛ یبرات زندگ لیفام یدخترا

 ؟ییایکنار ب یتون یم نایبا ا ،یآن چنان حیسفر خارج، تفر هرساله

 .هیعمر زندگ کیحرف  یول یستین یدونم دختر لوس یم

 

 را سرخ کرده بود. شیشد شرم دخترانه گونه ها رهیدر چشمان پدرش خ رها
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 یخونه شوهر دنبال خال ینداشتم که بخوام تو یوقت کم و کسر چیبابا، ه ستیمسائل برام مهم ن نیمن اصال ا-

 کردن حسرت هام باشم.

 

و کوچک دخترش  فیدستان نح یدستانش را رو د،یکش یقینفس عم د،یرها پر یخسرو با جواب قاطع و پخته  پلک

 قفل کرد.

 کمک من و برادرت هم حساب کن. یرو ؛یش یکنم بابا جون، مطمئنم کنار شهرام خوشبخت م یبهت افتخار م-

گرفت،  شیدندان ها یانداخت و لبش را به باز ریحرف پدرش از شدت خجالت و شرم سرش را ز دنیبا شن رها

 منصرف کردنش را نداشت.با اون حرف زده بود و اصال قصد  یپدرش کامال منطق

 

 هر دو را از خلسه خارج کرد: نیرادو یصدا

 مون شد. یکنن حسود یرد و بدل م یبه به بابا دختر چه دل و قلوه ا-

 و ادامه داد: دینون مقابل رها کش یکبابا را ال یها خیس

 گردم.ب میرم دنبال خانواده واقعب دیدل غافل با یانگار نه انگار سه سال نبودم، ه ره،یبگ لیهم ما رو تحو یکیبابا -

 .چاندیپ یشیرا نما نیبلند شد و گوش رادو یصندل یاز رو خسرو

 .وفتهیبچه جان، برو مادرت رو صدا کن غذا از دهن ن زیقدر مزه نر نیا-

 چشمانش گذاشت: یو رو دیدست پدرش را بوس نیرادو

 چشم فرمانده شما فقط دستور بده. یبه رو-

 

 قیآالچ ریز یسنگ زیم یسفره را رو لیو مادرش وسا نیو رادو دندیکش خیو خسرو به کمک هم گوجه ها را س رها

 .دندیچ
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که  یعاشقانه ا زیر زیر یمخصوصا لقمه ها د،یچسب یحساب نیرها و رادو یها یخنده و شوخ انیچهار نفره م شام

 کرد. یرا کامل م افتیض نیگذاشت ا یخسرو کنار دست همسرش م

کنار هم  یاش ساعت یخودیب یها نییو باال و پا یزندگ یاهویکردند و فارق از ه یفکر م ییایکدام در سر به رو هر

 شاد بودند.

 

 پا بند نبود. یرو یمحتشم از خوشحال یجواب آقا دنیبعد از شن شهرام

 زد. یو سوت م دیچرخ یچرخ دارش دور خودش م یصندل یرو

 به در خورد و متعاقبش محتشم بزرگ در چارچوب در قرار گرفت. یا تقه

 :دیباال پر شیچرخ چرخ زدن شهرام جفت ابروها دنید با

 ؟یشهرباز یحالت خوبه شهرام جان؟ اومد-

 

 خورد. یسکندر ادیز دنیبلند شد که بخاطر چرخ یصندل یاز رو عایخجالت زده سر شهرام

 خواد؛ یاومده سر وصدا بار ها رو م یقرار داد رو کنسل کرده ول یکیبرو انبار  ایب ست،ینه انگار اصال حالت خوب ن-

 .دیمشکل رو حل کن ییآد دوتا یم نمیرادو

 

 کتش را برداشت و به سمت در آمد. عیبدهد سر یکه باز هم سوت نیا بدون

 .دیانبارم نگران نباش گهید قهیدق ستیتا ب-

 رها ارسال کرد یبرا یامیفرمان که نشست پ پشت

 خودم* یعروس کوچولو یخواستگار مییایم ایزود نیبه هم ،یش یمال خودم م یشه دار ی*اصال باورم نم
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 کشم. یحرف نزن خجالت م یپا بند نبود رها فقط نوشته بود: تو روخدا ابن جور یرو یروز از خوشحال تمام

 کرد. یرا چک م لشیموبا قهیپنج دق هر

 

 انبار رها کرد. زیم یرا رو لشیشانه اش موبا یرو یقرار گرفتن دست با

  ؟یزن یچته از صبح چت م له؟یموبا یچشات رو یهست یشهرام منتظر تماس کس -

 هول زده و دستپاچه سرش را خاراند شهرام

 به حال من؟ دیداد ریشده از صبح پدر و پسر گ ینه بابا خوبم خوبم، چ -

 ولو کرد: یکارتون داروها را داخل قفسه قرار داد و خودش را پشت صندل نیرادو

بدونم  دیسرت با ریخ یبه درک، االن قراره شوهر خواهرمون بش یمرد یم یبود بهیغر روزیآخه تا د-

 ؟یندار یزهرمار ،یکوفت ،یمرض  ،یدرد

 .پرتاب کرد که در هوا گرفت نیاز حرص خودکار دستش را به سمت رادو شهرام

 بهت نشون بدم درد و مرضمو؟ ییخوا یداره م یدرد و مرض اون عمه جناب عال-

 .دیچرخ یدور با صندل کیبلند قهقه زد و هم زمان  یبا صدا نیرادو

 تخته ت کمه! کیدونم  یم یخواد نشون بد ینه نم ،یکرد نیبه محتشم بزرگ بگم به خواهرش توه-

 

 بحث شان را خاتمه داد. نیرادو لیزنگ موبا یصدا

 !ریبگ ادی شترهیبامرامم از تو معرفش ب قیمحمده رف -

 نشست. زیم یگفت و رو یلب زر نزن ریز شهرا 
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 گذره بدون من؟ یخوش م یبه به سالم محمد جان، خوب-

 کنم. یپوستتو م دییایشد؛ اگه ن یاوک یعروس ریمحمد چمدونت رو ببند دست بچه ها رو بگ یراست

 

 قرار داد تا شهرام هم بشنود. کریاسپ یرا رو لشیموبا نیرادو

 .مییآ یحتما م نامیراحت خودمم دل تنگ مامان ا التیخ ط،یدنبال بل وفتمیامروز م نیاز هم-

 گفت: یبلند یتلفن خم کرد و با صدا یخودش را رو شهرام

 شه گفته باشم. یبرگزار نم یعروس ییایاصال تو ن-

 :دیمحکم به کتفش کوب نیرادو

جلو داداش عروس نشسته  هیزیکن خجالتم خوب چ یعروس یخواهرم حاضره زنت بشه، بعد عروس نمیحاال بزار بب-

 کنه بچه پرو! یم یعروس یعروس یه

 محمد پشت تلفن بلند شد. یخنده  یصدا

 ولش کن گناه داره بزار دلش خوش باشه. ن،یتو پرش رادو یباز زد-

 .رمیدونم چشه الزمه حالش رو بگ ینمزنه  ینه آخه از صبح داره شت م -

 

 را آب کرد. شانیدل هر دو تا یزبان نیریبا ش ایبا محمد حرف زدن و در آخر ل یا قهیدق چند

 در آورد. بشیرا از ج گارشیبلند شد، هم زمان س زیرها کرد و از پشت م زیم یدارو ها را رو ستیل نیرادود

 آم. ینخ بکشم م کیمن برم -

 پشت سرش بلند شد  شهرام

 اه دست بردار. گهیبسه د یبکش گاریس یباز تو رفت-
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 گرفت: رشیرنگش را ز ییگذاشت فندک طال یرا کنار لبش م گارشیهمان طور که س نیرادو

 داره. ییچه صفا یبدون یدینکش-

 را به سمت لب شهرام گرفت گاریس

 .یچ یعنی یزندگ نیبزن بب-

 له کرد. شیپا ریانداخت و ز نیزم یرا رو گاریبا حرص س شهرام

 !یفیجان بخدا ح نینکش رادو-

آرامش به سلول  دیچیپ یم شیها هیآتش زد، سوزش دود که درون ر یگریدر هوا تکان داد و نخ د یدست نیرادو

 شود. الشیخ یتوانست ب یبود مگر م گاریس نیهم شیعاشق یروزها ادگاریگشت، تنها  یبدنش بر م یها

 

 بود و هر دفعه عوض کرده بود. دهیبود، شهرام از صبح ده بار کت و شلوار پوش دهیرس یخواستگار روز

 مقابل در ظاهر شد. دایتخت پرت کرد؛ قامت ش یرنگش را رو یکروات زرشک یو عصب کالفه

 تخت؟ یرو هیچ ختهیهمه کت و شلوار بهم ر نیا یشده داداش چرا کالفه ا یچ-

 تخت نشست. یرا کنار زد و رو یکت کرم شهرام

 .نهیش یپوشم به دلم نم یم یکمکم کن کالفه شدم هر چ ایب-

 رنگ شهرام را گرفت. یکرد، چشمش کت خاکستر یرا وارس ختهیبهم ر یلبخند زنان کت و شلوار ها دایش

 .نمیکجاست، بپوش بب نیداداش شلوار ا-

 بپوشم؟ یاون کت تکه شلوار نداره با چ-

 و رو کرد. ریدوباره لباس ها را ز دایش

 .دیکش رونیب یرنگ کتان یمشک شلوار



 دلباخته

 
288 

 

 ؟یخوا یم ونمیپاپ ایکروات  شه،یم یبپوش عال دیسف راهنیپ-

 کرد. یمقابلش گرفته بود را با دقت بررس دایکه ش یکت و شلوار شهرام

 شه بخرم؟ یآد؛ ندارم به نظرت وقت م یبهش م یخاکستر ونیپاپ-

 بزن. ینه داداش مشک-

 !یتر گریج شیبا ته ر یاز ته نزنهاتم  شیضمن ر در

 زد و سرش را تکان داد: یلبخند شهرام

 رفتم واقعا کالفه بودم. یم یو رکاب یشلوار ریچشم ممنون بابت کمکت واال با ز-

 

 .دیبلند خند یبا صدا دایش

 آد. یبر م ینشو، البته از تو بچه پرو هر کار یمیزوده صم یشلوار ریهنوز واسه ز-

 .ریقدر وقتم رو نگ نیبرو بذار به کار هام برسم بچه ا ستم؛یحدم ن نیدر ا گهینه د -

 

 به ساعت انداخت ینگاه دایش

رم مامان گفت از جام عسل  ینیریش یعجله نکن؛ گل رو که سفارش داد یوقت دار یهنوز ساعت چهار عصره، کل-

 .رهیگ یم

 نباشه پس اصال عجله نکن. یکار گهیفکر کنم د خب

 !یاریکنم برو خوشگل کن خواهر شوهر امشب کم ن یچشم عجله نم -

 نازک کرد. یپشت چشم دایش

 که بخار نداره. قتیرف دهیچه فا یشم، ول یم یبپوشم عال یهرچ ارمیعمرا کم ب -
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 را به سمتش پرت کرد. زیم یبار شهرام برس رو نیا

 کشه انگار نه انگار من داداش بزرگ ترشم. یخجالتم نم نمیبرو بب -

 رفت. رونیخنده کنان از اتاق ب دایش

 

 یتر م گریج شیبا ته ر دایتراش به جان صورتش افتاد، کامال حواسش بود از ته نزند به قول ش شیهم با ر شهرام

 شد.

 .دیاش را پوش یدم دست یگرفت و لباس ها یسرسر دوش

 دانست چرا. یهم نمدخترها استرس داشت خودش  نیرفت تا استرسش کم تر شود؛ ع ادهیرا پ یگل فروش تا

 گرفت. لیرا تحو یگل بزرگ و سفارش دسته

 شده بود. دهیچ ییبایکنار هم به طرز ز دیرز سرخ و سف یها گل

 در حال راه رفتن بود. الیفکر و خ غرق

 گرفته بودند. رونیب شهیچند دختر سرشان را از ش د،یرا شن ینیخنده و بوق ماش یصدا

 دهانش چرخاند. یاش آدامسش را تو یکنار دست مت؛یسوار شو برسون یر یبا گل کجا م پهیآقا خوش ت-

 ده ها یبهت پا نم نیبدون ماش اری-

 رفتند. سهیبار با صدا از خنده ر نیا

 تر به سمت خانه رفت. عیدخترا سر یتوجه به دلقک باز یب شهرام

 کرد. یعجله م دیبود با شیش بایتقر ساعت
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 آشپزخانه قرار داد. یکانتر سنگ یگل را رو یخوشحال با

 کرد. میتنظ شیگلو ریرنگش را ز یمشک ونیپاپ دیو شلوارش را پوش کت

 حرکت کردند. نیرادو یگفت و کنار مادر و خواهرش به سمت خانه  یالله بسم

 

 محتشم استرسش کم شد. یآقا یاز وارد شدن به خانه  بعد

 نشاند. شیلب ها یرو یلبخند

 بودند. ستادهیو پدرش جلوتر ا نیبود رادو ستادهیکنار مادرش ا رها

سالش است؛ با خجالت سالم داد و دسته گل را به رها  نیچند قیرف نیکرد، انگار نه انگار رادو یم یبگیغر احساس

 سپرد.

 

 شانه اش زد؛ کنار گوشش لب زد: یاز پشت سرش آرام رو نیرادو

 

 آد بهت خجالت بسه بابا. ینم ،یعرق سیخ یچته چرا سرخ شد-

 رفت. نیبه رادو یچشم غره ا شهرام

 ببندمش؟ ایدهنت رو  یبند یم-

 دیبار آرام خند نیا نیرادو

دهن من  یخوا یاون وقت تو م میما مراسم داماد زنون دار ،یکن یچه م نمیاین گوى و این میدان بب ؟یببند یبلد-

 .یرو ببند
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 جا گرفت. ییرایپذ یمبل ها ینزد و کنار مادرش رو یحرف گرید شهرام

 محتشم مهربان و محترمانه شروع به صحبت کرد. یآقا

 دادند. یم یو شهرام هم نظر نیرادو هربار

 را گرفت. شانیحرف ها نیشهرام ب مادر

 هست. شهیسراغ جوونا، صحبت دارو و واردات هم میبهتره بر-

 گذاشت. زیم یروزد و فنجان قهوه اش را  یلبخند خسرو

مونه حرف هاشون با دخترم و  یم ست؛ین فیبه تعر ازیشناسم و ن یم یبله حق با شماست، شهرام جان رو از نوجوان-

 مسائل. هیبعد بق

 کرد سمت رها رو

 .میما منتظر دیاتاقت حرف هاتون رو بزن دیبابا جان با آقا شهرام بر-

 

شالش  ریصورتش افتاد، ز یرو شیاز موها یلبش را به دندان گرفت، تره ا یانداخت و گوشه  ریسرش را ز رها

 فرستاد و به شهرام نگاه کرد.

 طرف لطفا. نیاز ا دییبفرما-

 

 به سمت اتاق رفتند. گریکدیو رها دوشا دوش  شهرام

 

 که وارد اتاق رها شد نفس را محکم آزاد کرد. نیهم شهرام

 قورت داد.خنده اش را با گاز گرفتن دستش  رها
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 .دینیبش دییبفرما-

 دهیمحتشم آمده بود اتاق رها را ند یآقا یهمه به خانه  نیرها انداخت، ا یبه اطراف اتاق دخترانه  ینگاه شهرام

 بود.

 گرفت. یاتاق نشست و رها هم مقابلش جا یرنگ گوشه  یمبل صورت یرو

 رنگ کف اتاق انداخت و شروع کرد. یرا به فرش خاکستر نگاهش

 .دیرو بگ طتونیاول شما شرا دییب بفرماخ -

 دور هم چرخاند. شهیدستانش را به عادت هم رها

 فکر کنم. کمیتا من  دییشما اول بفرما-

 زد. یو لبخند دیبه سمت جلو کش یخودش را کم شهرام

 !شهیهم یبرا یکه تو باش نیندارم جز ا یحرف چیمن ه-

 انداخت. نییگوشه لبش را دندان گرفت و سرش را پا یاراد ریغ رها

 

 چانه اش. یسانت کیرها برد در  یدستش را به سمت چانه  شهرام

 سرش را باال گرفت، دست شهرام در همان فاصله خشک شد. عیرها سر 

 ات بخواه. ندهیشروع کن خواسته هات رو از مرد آ نییسرت رو ننداز پا-

 گفت:لرزان  یبار رها با صدا نیا

 تونم تمرکز کنم. ینم یجور نیا د؟یشه دستتون رو بردار یم-

 چشم شما جون بخواه!-
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 صورت رها خورد. یعطرش تو یکه بو دیکش رونیحرکت از تنش ب کیرا با  کتش

 خوام به خاطر انتخابم مقابل خانواده شرمنده بشم. یو عشق نم یندارم، فقط وفا دار یادیز یمن خواسته  -

 با عشق نگاهش را به رها دوخت. شهرام

 دم. یدم خوشبختت کنم با همه وجودم قول م یقول م-

 پشتم باش، کنارم باش من طاقت نبودنت رو ندارم. شهیهم

 صورت شهرام ثابت کرد. یمردمک لغزان چشمانش را بزور رو رها

 شم. یکنم دارم خفه م یاحساس م مینمونده بر یحرف گهیاگه د-

 

 بلند شد و هم زمان گره کرواتش را شل کرد. یصندل یاز رو دیبلند خند یا صدابار ب نیا شهرام

 دارم منتها نوعش فرق داره. یمنم احساس خفگ-

 

 پرسش گر نگاهش کرد. رها

 :ستادیرها ا یقدم کیبار شهرام در  نیا

 خودم رو کنترل کنم بغلت نکنم. دیبا یول یکیقدر بهم نزد نیکه ا نیشم از ا یدارم خفه م-

 و عقب تر رفت. دیکش ینیجواب شهرام ه دنیبا شن رها

 خنده گفت: انیشهرام بلند شد به سمت در رفت و م یخنده  یصدا

 ندازم. یم رتیفعال فرار کن به موقعش گ-

 

 .دینگاهشان کردند، رها در حال آب شدن بود که شهرام به دادش رس یرفتند هر دو خانواده سئوال رونیاتاق که ب از
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 نباشه  یکنم مشکل یفکر م-

 را بچرخاند. ینیشبر سیدست زدند و مادر رها اشاره کرد د همه

 گرفت. یکنار مادرش جا سیبا گرداندن د رها

 گفت و ادامه داد. یکیتبر خسرو

 م؟یکن میتنظ یعقد رو ک خیو تار هیخب هر طور که جمع موافقه مهر-

 

 بار مداخله کرد نیا نیرادو

 دو تا کبوتر عاشق زودتر بهم برسن. نیا د،یشخص کنامروز م نیبه نظر من هم -

 کرد و مادر شهرام گفت. یخنده ا جمع

 ه؟یعقد چ خیو تار هیمهر یتون برا شنهادیمحتشم پ یخب آقا-

که جمع باهاش موافق  یزیو چ یشگیاما به رسم هم ست،یدخترم ن یمن مالک خوشبخت یبرا هیبگم مهر یواال چ-

 عقد با شما. خیپونصد سکه، انتخاب تار یباشه نظر من رو

 

تر  محتشم کم یکرد آقا یها بود تصور م نیاز ا شتریب یلیبدون مخالفت مبلغ سکه را قبول کرد، در سرش خ شهرام

 ندهد. تیرضا یالدیتولد آن هم به م خیاز تار

 نی، چون محمد هم قراره از برلخوب باشه ندهیمحتشم به نظر من دو هفته آ یعقد با اجازه مادرا و شما آقا خیتار-

 به اتفاق خانواده. ادیب

 

 هم پشت سرش دست زدند. هیموافقتش را با زدن دست اعالم کرد و بق خسرو

 شد. نییتع ندهیآ یدو هفته  یبرا قرارها
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 کردند و رفتند. یشهرام خداحافظ یگپ و گفت خانواده  یبعد از کل آخرشب

 حوصله ست. یب یخوب نیدانست چرا شب به ا یخسته وارد اتاقش شد، خودش هم نم نیرادو

از  حرکت کیباز کرد و در  یکی یکیرا  راهنشیپ یتخت افتاد، دکمه ها یکرد و به پشت رو یپل لشیاز موبا یآهنگ

 تنش در آورد.

 .زد یم ادیدلش را فر یبود، خط به خط درد ها شیکه در صدا یبا غم خاص خواننده

نکرد و آرام و  دنشینبار یبرا یمقاومت چیصورتش روان شد، ه یچشمش آزادانه رو یاشک سمج گوشه  یا قطره

 .ختیصدا در خلوت خودش اشک ر یب

 یقبلش بود و حاال ازدواج رها، انگار م یدرد اصل ینبودن آنل د،یکش یاش را به رخش م ییخواننده اوج تنها یصدا

 کنند. دیتبع یگرید ی ارهیخواستند خواهرش را به س

 

 قلبش را فراموش کند. نیعشق آتش نیقرار بود ا یو وسطش نشست، ک دیرا دور تا دور خودش چ یآنل یها عکس

 یچشمش رد م یاز جلو کیبه  کیشده بود،  رانیوارد ا یاز وقت یدست خودش نبود تمام خاطراتش با آنل حالش

 شد.

 

ه به سرف دایحبس کرد که شد یاش آن قدر طوالن نهیس یآتش زد دودش را تو یگاریداد و س هیرا به تخت تک سرش

 افتاد.

 باشد. دهیرا تا انتها سر کش یجام زهر ییکام دلش را تلخ تلخ کرد، گو گاریس یتلخ

 لب همراه با خواننده لب زد: ریز

 ...ستیکه ن یبارون ریشم با تو هر شب ز یم سیخ-
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 ...ستیکه ن یابونیمحکم گرفتم تو خ دستتو

 ...ستیکه ن یعاشق نباشم کار آسون باشمو

 

 دلدار به سرش افتاده بود. یها یقرار یب یهوا لیدل یب

 .یمصنوع یهمه لبخند ها نیهمه تظاهر به خوب بود از ا نیبود از ا خسته

 

 گذاشت. شیزانوها یرا رو یآنل عکس

 یانصاف نم یب یرفت ییه هم خون تره، چرا تنهاخند یپره اما م ایکه دلش از همه دن رکیدلم از اون دلقک س-

 کنم. یدق م یدونست

 

 له شده کف دستش خوابش برد. گاریدورش و س یشده  ختهیر یعکس ها انیم

 کرد. یتکرار آهنگ را زمزمه م یهنوز هم داشت رو خواننده

 

 خواننده از خواندن و تکرار ترانه خسته شد. ایخوابش برد  دیتر شد، نفهم فیو ضع فیگوشش ضع یآهنگ تو یصدا

 

و  دهیتخت دراز کش یرو یک دیزد از خواب پراندش، خودش هم نفهم یکه به در اتاق م یرها و تقه ها یوصدا سر

 .دهیخواب

 بود که رها وارد اتاق شد. دهیشرتش نرس یبه ت دستش

 خواد پوستت رو بکنه. یکنم م دارتیپاشو بابا گفت ب یاومد داداش تیشگیسالم، طبق معمول مزاحم هم-
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 ...یدسته گل چه

 

 کف پارکت اتاق حرفش نصفه ماند. گاریس یکف اتاق و خاکسترها یعکس ها دنید با

 جمع کرد. نیدست برد و عکس ها را از زم عیتا نگاه رها را دنبال کرد سر نیرادو

 

 آم. یخب بگو االن م لیخ-

 

 آمد. رونیب نیباال انداخت و بدون حرف از اتاق رادو یشانه ا رها

اش را همان طور  ختهیبهم ر یموها د،یپوش شیرا هم رو شیو کت سرمه ا دیرا پوش شبشیچروک د راهنیپ نیرادو

 اش رها کرد. یشانیپ یآزادانه رو

 

 (ی)آنل

 

 شده بود. یا حرفه کم کم  گذشت، یاز کارش م یهفته ا دو

کرد و با حوصله  یکه داشت کمکش م یوسط احمد رضا، هر وقت خال نیو ا دیرس یصفر مداشت به  شیخطاها 

 داد. یم حیتوض

 

 کرد. یگرم م شتریبود و دلش را ب یاز کارش راض یمانیا یآقا

 آقا. کیهم سنش و  اییجور شده بود سه دختر مهربان و تقر یهمکاران حساب گرید با
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 کرد. یحالش را خوب م هیقض نیکنار هم بگو و بخند داشتند و ا شهیهم یوقت خال دخترا

 

 شد. دهیاز فروشنده ها کنار گوشش شن یکیسارا  یکرد، صدا یرا ثبت م دیبود و اقالم جد توریمان یتو سرش

 توره؟یگردنت نشکست همش سرت تو مان یدر چه حال یآنل -

 .دیو دست از کار کش دیخند یآنل

 ؟یدار یجانم بگو کار-

 داد. شیبه ابرو ها یباال انداخت و قر یشانه ا سارا

 کارتون دارن. رونیب دییایدارن گفتن بگم ب فیدم در تشر یمانیجناب احمد رضا ا-

 

 در هوا تکان داد. یدست یآنل

 داره؟ کارینکن ها، سرباز کچل با من چ یبرو بابا باز جو ساز -

 :دیبلند خند یبا صدا سارا

 برو دم در تا نامه اخراجت رو نداده دستت. ایجلو خودش بگو، فعال ب یجرات دار-

 

 برداشت به سمت در رفت. یصندل یو چادرش را از رو دیبه مقنعه اش کش یدست آنا

 پدرش داده بود. نیبه ماش هیرضا دم در تک احمد

 در خدمتم؟ دییبفرما یمانیا یسالم آقا-

 سر کچلش قرار داد. یاش را باال یآفتاب نکیرضا ع احمد
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 رم سر اصل مطلب چون عجله دارم. یم هیحاش یداشتم ب یزحمت دیببخش-

 د؟یشه شما بر یپادگان باشم م دیبا گهیکرده، من دو ساعت د ریبرم گمرک بار گ دیپدر گفتن با 

 

 هول کرد  یآنل

 دن؟ یبگم جوابم رو م یمن برم چ-

 گرفت. یرا سمت آنل نیرضا سوئچ ماش احمد

 .دینکار ک یچ دیگم با یدم پادگان بهتون م دیمنم سر راه بذار م،یمن بر نیبا ماش دییبفرما د؟یکه بلد یرانندگ-

 رسم. یرو بردارم خدمت م فمیک دیخب پس چند لحظه صبر کن-

 

 فروشگاه بود. یهمه کاره  یبه بچه ها داد، نا سالمت یحاتیوارد فروشگاه شد توض عیسر

 شاگرد نشسته بود. یصندل یرفت احمدرضا رو مانیا یآقا نیسمت ماش به

 تا پادگان  دیکرد یم یخودتون رانندگ-

 طنز گفت: یسرش قرار داد و با لحن یرضا کالهش را رو احمد

 .دیرو ناقص نکن نمیماش دیرون یم یچطور نمیبب دینیبش گهینه د-

 

 زد و پشت رُل نشست. یلبخند یآنل د،یبلند خند یاش با صدا یبه شوخ خودش

 احمدرضا گوش داد. حاتیراه کامل به توض نیب

 اعصابش را خورد کرده بود. نیمقابلش شلوغ بود و هم ابانیبه سمت گمرک حرکت کرد، خ میپادگان مستق از

 .دیمحکم به سمت در شاگرد کوب ینیدفعه ماش کیحواسش به جلو بود که  تمام
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زده  یمانیا یآقا ۲۰6به  ییمدل باال نیه سمت کوچه کنارش چرخاند، ماشسرش را ب دیکش یغیشد و ج خیجا م در

 بود.

 و به سمت راننده رفت. دیکش یرا کنار نیماش عیسر

 داغون شد. نمیماش هیچه طرز رانندگ نیا دیکار کرد یخانوم محترم چ-

 سرش زد و زمزمه کرد:  یرو یدست دو

 بدم حاال. یرو چ یمانیبدبخت شدم جواب ا یوا-

 

 شد. ادهیپ دهیمقابل که خانوم بود هول زده و ترس راننده

کرد، به زور فقط توانست  یم یعذرت خواه نیبود و دست و پا شکسته تند تند به الت دهیشدت ترس رنگش پر از

 .دیبگو

 .ادیزنگ بزنم همسرم ب -

 .ستادیا نیکنار ماش یعصب یآنل

 صبر کنم.تونم تا اومدن همسرتون  یخانوم من عجله دارم، نم-

 

 نگاهش کرد. یسئوال زن

 دونت نو...نو نو یآ-

 کند. فیو به مغزش فشار آورد تا کلمات را رد دیخودش کوب یشانیپ یرو محکم

 آد فورا. یم -
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 محتشم بود. یآقا یدر خانه  یبود، قرار جشن کوچک دهیعقد رس روز

 

 .دیدو یو بساط مراسم م ینیریدنبال ش نیرادو

 دادند. یکارها را انجام م هیشهرام و محمد هم باهم بق 

 

 و سخت مشغول کار بود. دیاینتوانسته بود ب یآمده بود، آنتون ایبه قولش عمل کرده بود به همراه آنجال و ل محمد

 

 

 بودند. یمحتشم مشغول کار یآقا یدر خانه  همه

 انسته بود برود.نتو ایرفته بودند وآنجال به خاطر ل شگاهیها به آرا خانوم

 

 کس وقتش را نداشت. چیرا بگردند، اما ه رانیا یها ابانیخواست خ یدلش م شتریب 

 د،یکش یکرد و پوف م یرا باد م شیلپ ها یشهرام نشسته بود ه یبه رو رو

 حوصله به جان محمد غر زد: یب

 

 .یمن رو همه جا ببر یمحمد قول داد-

  

 ئچیبرد، سو بشیدست داخل ج هیچهارپا یبست از رو یم اطیچراغ را وسط ح یها سهیهمان طور که ر محمد

 کرده بود را در آورد. هیکه کرا ینیماش
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 کار دارم. یچون حساب یبر یرو م ایرو روشن کن خودت برو شهر رو بگرد، فقط ل لتیاس موبا یپ یج ایب -

 

 را از محمد گرفت. ئچیخوشحال سو آنجال

 وار گفت: دیدوباره تاک محمد

 ها محشره. یرانیدست فرمون ا یرو نترکون نیآنجال فقط حواست باشه ماش -

 

 

 را بغل کرد. ایدر هوا فرستاد و ل یبوس آنجال

 .یبا یچشم مرس-

 گرفت. یکرد، هر کجا به نظرش قشنگ بود عکس م یو باال م نییها را پا ابانیخ یخوشحال با

 .ندیخواست برود و رها را بب یرا داده بود، دلش م شگاهیآدرس آرا رها

 .دیکش غیبلند ج یبا صدا ایکه ل دیچرخ یکوچه ها م نیاس کرد؛ ب یپ یرا وارد ج قیدق آدرس

ه ب یادیبا سرعت ز نیگاز قرار گرفت و ماش یترمز رو یبه جا شییپا ایل غیاز هول ج ابانیبه تفاطع سر خ کینزد

 مقابلش برخورد کرد. نیماش

 

داده بود اسمش چادر است کنارش قرار گرفت و  حیکه محمد توض اهیبا پوشش سرتاپا س یرا ساکت کند دختر ایل تا

 شروع به غرغر کرد.

 

 حرف زدن را هم فراموش کرده بود. یقدر هول شده بود که فارس آن



 دلباخته

 
303 

 

 

 صبر کند تا به شوهرش زنگ بزند. دیزور توانست بگو به

 زمان به محمد زنگ زد.داد و هم  یرا در آغوشش تکان م ایل

 

 ؟یکرد ریجانم عشقم بگو کجا گ-

 زد: هیگر ریز دیچیگوشش پ یمحمد که تو یصدا 

 .ایتصادف کردم تو روخدا ب-

 

 دانست هول شد.  یرا در مقابل تصادف م یرانیمردان ا یکه اخالق گند بعض محمد

 ؟یاوک وفتمیواسم بفرست االن راه م عیرو سر یکه هست یمختصات مکان نیتو ماش نینترس فقط بش ،اصالیعل ای-

 

تا  کرد فیذهنش رد یرا تو یاز استرسش کم شد و کلمات فارس یمحمد فرستاد، کم یمختصاتش را برا عیسر آنجال

 .دیبه دختر مقابلش بگو

 کرد هول شدم. هیشرمنده دخترم گر ادیاالن شوهرم م-

 

 .دیزد و لپ تپلش را کش یقرار داشت انداخت، لبخندکه در آغوش زن  یبه عروسک مو بور و چشم رنگ ینگاه یآنل

 شدم. یخاطر عصب نیدستم امانت بود به هم نیماش اد،یم شیسرتون پ یفدا-

 نگاهش کرد یسئوال آنجال

 چه؟ یعنیامانت -
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 کرد.  میکش چادرش را تنظ دیخند یآنل

  ستیمال خودم ن نیماش یعنی-

 

 گفت و ادامه داد: یآهان آنجال

 .ستیماهم مال خودمون ن نیماش-

 

 .دیچیمحمد در تلفن پ یبه محمد زنگ زد با دو بوق صدا دوباره

 ؟ییشد پس کجا یچ -

 رو فرستادم تو راهه منتظر باش. نیسوار جت که نشدم دستم بنده، رادو زمیعز-

 

 د.گرم صحبت بو یآنجال قرار داده بود و حساب نیکاپوت ماش یرا رو فشیک یصحبت کرد، آنل یبا آنل یساعت مین

 

 کوچه به سمت شان آمد. ییاز انتها یرنگ اهیس نیماش

 تر شد. قیخشکش زد؛ دوباره دق نشیپشت فرمان ماش ،یرخ دختر چادر مین دنیبا د نیرادو

 انگار واقعا خودش بود! نه

 

 !ستادیاز چرخشش ا یحت نیزم د،یساعت نچرخ یعقربه ها ستاد،یزمان ا ییگو

 شکافت. یرا هم م نیاش سقف ماش نهیجز قفسه س شیهم از مغزش فرمان نگرفت، تپش ها نیرادو قلب
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 رها کرد و به سمت شان رفت. ابانیحواس کنار خ یرا ب نیماش

 کرد. شیشد و با ذوق صدا نیرادو یزودتر متوجه  آنجال

 !یباالخره اومد نیرادو یوا-

 .دیبه پشت سرش چرخ عیسر نینام رادو دنیبا شن یآنل

 را شل کرد. شیدست و پا نیشدن نگاهش در صورت رادو قفل

 پرت شده باشد. رونیکه از آب ب یشد مانند ماه یصدا باز و بسته م یب لبانش

 

 

 د.کرد ثابت ش یبود و بابا بابا م زانیآو نیرادو یکه از پا ایل یرو د،یو آنجال چرخ نیصورت متعجب رادو نیب نگاهش

 

 مانش به اشک نشست.را محکم تکان داد،چش سرش

 !ندیرا زودتر جمع کند و برود، نب شیتوانش را جمع کرد تا خورده شکسته ها تمام

 

 .دیترک یم نهیدلش داشت درون س 

 .دیدو نشیبه سمت ماش عایبغلش جمع کرد و سر ریچادرش را ز 

فت ر یبود هرچه م لومتریتا او انگار ده هزار ک نیفاصله ماش د،ینداد و فقط دو تیاما اهم دیچیپ شیراه دوبار پا نیب

 .دیرس ینم

 برسد. ریبودند تا د دهیرا چسب شیپاها ابونیخ یها آسفالت
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 .دیبه خودش آمد و پشت سرش دو ایل غیج یبا صدا قهیبعد از دق نیرادو

 صبر کن یآنل یآنل -

 را به سرعت از جا کند. نیماش یشده بود، آنل رید اما

 .دیرا دو ابانیتا سر خ شیانده پشت چرخ هاجا م نیرادو و

 

 افتاد. نیزم یتلو تلو خوران تا سر کوچه جسمش را کشاند و  رو دیکه نرس جهینت به

 کنارش قرار گرفت. ینگران و سئوال یبا لحن آنجال

 ن؟یبود، چرا رفت رادو یدختر ک نیشده، ا یچ نیرادو-

 

 .ایبابا گفتن ل یمقابلش بود همراه با صدا یفقط چشمان معصوم آنل د،یشن یآنجال را نم یاما اصال صدا نیرادو

 

 کند و همه را بابا بداند. یندهد که بچه قاط ادی یفارس کسالهیبه محمد گفته بود به بچه  صدبار

 گفت. یلب وا ریو ز دیاش کوب یشانیپ یرو محکم

 آنجال دوباره بلند شد. یصدا

   با توام؟ نیرو جا گذاشت، رادو فشیک-

 

 .دیرا کش فیدست آنجال رفت و ک فیبه سمت ک عیسر نیرادو

 



 دلباخته

 
307 

 

رنگ شبش همان بود  اهیشد اشتباه کند، چشمان س یمگر م یباشد ول یشد دختر مقابلش آنال یهنوز هم باورش نم 

 اش. یصورت کوچک و دوست داشتن

 

 .دیکش رونیاش را ب ییپولش و مدارک شناسا فیرا باز کرد ک فیک پیز

 متعجبش کرد. شتریرادمهر ب یبه نام آنال یمدارک المثن رشیسوال بود، ز یجا شیرادمهر برا مهسا

 بود. یمانیهم به نام احمد رضا ا نیماش مدارک

 

 چه کار کند. دیدانست با یشده بود اصال نم جیگ یحساب

 .میکن یفردا درستش م دهید بیسپرش اس کمی ست،یشو آنجال من حالم خوب ن نیسوار ماش-

 

 را درک کرد. نیو داغون رادو بیحال غر آنجال

 

 تکان نخورد، همان طور خشک شده سر کوچه نشسته بود. شیاز جا نیآنجال رادو ادیز یبا وجود اصرار ها یحت

 

 بگذارد. شیداده بود تنها حیرفته بود، ترج آنجال

 

 یداشت که تصور م یالیشد، دل خوش خ یم وانهیها را نگاه کرد که داشت د نیاما، آن قدر رفت و آمد ماش نیرادو

 گردد. یبر م یکرد آنل
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 مانده بود؟ حیتوض یبرا ییمگر جا ایآن بابا گفتن ل با

 

 از هپروت خارجش کرد. لشیزنگ موبا یصدا

 :دیچیشهرام پشت تلفن پ یصدا

 شده آخه؟ یچ ؟یندار یآنجال گفت حال خوب ییکجا نیرادو-

 تو؟ ییدنبال رها کجا شگاهیرم آرا یرسه من دارم م یعاقد م گهیساعت د کی 

 

 سخت بود. شیهم برا لیانگشتان دستش محکم فشار داد، تحمل وزن موبا نیرا ب یگوش 

 رفت. نشیجمع کرد و به سمت ماش واریخودش را از کنار د یسخت به

 آم. یتو راهم شهرام، خوبم دارم م-

 

 خواهد خفه اش کند. یرا داشت که م یانداخت، کروات حس طناب یصندل یرا از دور گردنش باز کرد و رو کرواتش

 را باز کرد. راهنشیپ یباال یدو دکمه  

 

 

 کرد... یشهر داشت خفه اش م یهوا

 بود. دهیتوانست هضم کند اون چه که د ینم اصال

 

 .یامروز آنل ی دهیرنگ پر یزد و چهره  یصورتش م یتو ۱۲ یقبر قطعه  سنگ
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 کرد؟ یباور م را یکی کدام

 

 خورد، کالفه خاموشش کرد و به سمت خانه راند. یپشت هم زنگ م تلفنش

 

 آن مجلس نبود، روحش نبود. یاما اصال تو نیها آمده بودند و همه دوره اش کردند، رادو مهمان

 کنارش قرار گرفت محمد

 گفت؟ یم یبوده، آنجال چ یاون دختر ک نیچته رادو-

 

 نداد! یاصال جواب نیرادو

 سرت عقد خواهرته جمع کن خودت رو. ریخ هیشده پشت شلوارت خاک یگم چ یباتوام، م-

 اش را با پشت دست گرفت. یشانیپ یقورت داد، عرق سرد رو یرا به سخت شیبغض گلو نیرادو

 بود؟ یشه اون دختر خوده خود آنل یمحمد، باورت م دمیرو د یآنل-

 

 چشمانش از شدت تعجب گرد شد. محمد

 مگه ممکنه؟ یگ یم یچ-

 .دیکش شیموها انیم یدست یکالفه و عصب نیرادو

 شم. یم ونهیغلط، دارم د یدرسته چ یدونم چ ینم -
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 .امیبه صورتم بزنم م یآب کیرم اتاقم لباسم رو عوض کنم  یم من

 سرعت از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد، در را از پشت قفل کرد و بدنش را به دوش آب سرد سپرد. به

 

 تا تمام تنش کرخت شد. ستادیآب ا ریقدر ز آن

 را سشوار زد. شیزد و موها یرنگ یکروات زرشک د،یاش را پوش یشگیهم اهیس یخشک و لباس ها عیرا سر بدنش

 

 غم بغل کردن نبود. ی، امروز وقت زانورفت رونیزور از اتاق ب به

 از خودش! یمهم تر بود، حت شیبرا زیاش از همه چ یو خوشحال رها

 

 زدند عروس و داماد آمدند. یبلند شد، از هر طرف صدا م تیجمع یبود که سر و صدا ستادهیا یسنگ یپله ها نییپا

 

 رفت. یلبش نشاند و به سمت ورود یرو یزورک یلبخند

 آمد. یرنگ، کنار شهرام به سمت سالن عقد م یلباس گلبه یاش تو یاشتندوست د یرها

 

 و دستش را گرفت. ستادیشلوارش گذاشت و فاصله را به صفر رساند کنار رها ا بیرا سر ج دستش

 !یقربونت برم عشق داداش چه قدر ناز شد-

 

 انداخت و دستش را فشرد. نیبه رادو یکاله حجابش نگاه ریاز ز رها

 ؟یاوردیرو در ن اهتیامروزم به خاطر دل خواهرت لباس س ،یشد پیخوش ت یلیتوام خ-
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 .دیرها را بوس یشانیباال انداخت و پ یشانه ا نیرادو

 دمیپوش یم  و دمیخر یم دیهنوز تو شوکم اگه وقت داشتم حتما کت و شلوار سف د،یامروز بهم رس یخبر خوش-

 واست!

 

 شد. یعقد جار یخطبه  یجمع خودمان انیرفتند و م رونیها ب بهیکه وارد اتاق شد غر عاقد

 یا جهینت چیکرد و ه یو باال م نییبه مراسم نبود، تمام اتفاقات را در ذهنش پا نیآخر شب اصال حواس رادو تا

 شد. ینم دشیعا

 کرد. یدود م یگاریو س ستادیا یم اطیح یساعت گوشه  کیهر  فقط

 لب داشت. یرو یو لبخند مصنوع دیکش یطرف و آن طرف م نیاش را ا یدر مراسم نبود فقط جسم سنگ روحش

شماره سه سال است  نیا د،یکش یم ادیگوشش فر یرا گرفته بود اما اپراطور تو یسابق آنل یبار شماره  هزاران

 باشد! یخاموش م

 

 .دینفس راحت کش یکردند و رفتند کم یخداحافظ یکی یکیمهمان ها که  ی همه

 راحت شد. لیفام یدخترها زینگاه ت ریاز ز باالخره

 

 زد. یکتش خودش را باد م نیمبل هاى وسط سالن ولو بود و با آست یرو شهرام

 دستانش خوابانده بود. یرا رو ایهم ل محمد

 یو عوض کردن لباس ها نیسنگ یها شیاز مادرش، رها، آنجال نبود احتماال در اتاق مشغول پاک کردن آرا یخبر

 تنگ شان بودند.



 دلباخته

 
312 

 

 

 را کامل باز کرد  راهنشیپ یدکمه ها شهرام

 گه؟ یم یمحمد چ نم،یکن بب فیتعر ایب نیرادو-

 را گوشه لبش گذاشت. گارشیس نیرادو

داماد شب  میگه؟ منم نمى دونم از خودش بپرس، بعدم جل و پالست رو جمع کن بدو خونتون ما رسم ندار یم یچ -

 عقد لنگر بندازه.

 

 نکرد و دوباره ادامه داد. نیرادو یبه لودگ یتوجه شهرام

 اصال مگه ممکنه؟ ،یدیرو د یآنل-

 در کار نبود. یدروغ یدیاون که مُرده خودم رفتم سر مزارش، خودت هم د 

 .گهیبس کن د ،یدیاون قدر اون المصب رو کش یشد خفه

 

 شم. یم ونهیغلط، فعال دارم د یدرسته چ یدونم چ ینم-

 شه اون قدر که فکر کردم. یسرم داره منفجر م 

 

 پدرش. ایبچه گانه بود از طرف سپهر  ینقشه  کیمطمئنم خبر فوتش  یول

 سکوت را شکست: محمد

 چشم انتظارن. نایبه سمت شهرستان مادرم ا میافت یهتل فردا هم راه ب میمن برم آنجال رو صدا بزنم، شب بر-
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 شهیش زیم یرا رو گارشیس نیرادو

 خاموش انداخت. ی نهیرا داخل شوم گارشیکرد و ته س خاموش

 کشتمت. یجا، بر نیهم دیخواب یهمه اتاق م نیا ،یبر ییجا یغلط کرد-

 

 بلند شد و در اتاق مهمان را باز کرد. شیجا از

 . زیهم حمام داره، هم تخت و ملحفه تم نجایا-

 رم بخوابم. یداغون و خسته م م یلیخ

 کن خونه خودتونه راحت باش. فکر

 

 بود که خانوم ها از اتاق رها خارج شدند. دهیبه اتاقش نرس شییپا

 

 .دیرا پچ پچ وار شن نیرادو یوارد اتاق رها شد، قبل از بسته شدن در دوباره صدا نیبا تعارف مادر رادو شهرام

 کنم. یبه موقع داماد زنون رو واست اجرا م ،یآخرم لنگر انداخت-

 

 )آنلى(

 

 مرک انجام داد.خراب کارش را در گ یاعصاب با
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 لیتحو یشکل نیرا ا نیخواست ماش یداشت، اصال دلش نم یبه صافکار ازیتو رفته بود و ن یکم نیدر ماش بغل

 بدهد. یمانیا

 را گرفت. یمانیا یرا در آورد و شماره آقا لشیموبا

 

 :دیچیدر گوشش پ یمانیا یمهربان و پدرانه  یصدا یاز چند بوق طوالن بعد

 جانم دخترم -

 .دیرا در دل لعنت کرد که قرار بود دروغ بگو خودش

 .هیدونم پرو باز یازتون داشتم م یخواهش کیکار گمرک رو انجام دادم، فقط  یمانیا یسالم آقا-

 بگو دخترم در خدمتم.-

 

 مِن مِن کنان حرفش را ادامه داد: یآنل

 .ارمیآقا پسرتون دستم باشه فردا ب نیخواستم اگه بشه امشب ماش یم-

 شه. یدختر خودم مطمئنم احمد رضا هم ناراحت نم یراحت باش، توام جا ستین یاصال مشکل-

 کرد و تماس را قطع کرد. یخداحافظ عیخواست خودش را خفه کند، سر یدلش م یخجالت و شرمندگ از

 روز اولش کنند. نیرا ع نیسپرد و قول گرفت بدون رنگ ماش یرا به دست صافکار نیماش

 که فردا صبح حاضر باشد. سفارش کرد یکل

 

 مبارک پرداخت کرد. بیرا از ج یصافکار نهیصد تومان هز یکرد، س یط ادهیتا مترو را پ یصافکار ریمس
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شود و دسته گل همسرش را  بیکرد دست به ج یرا مجبور م نیذهنش گذشت اى کاش فرار نکرده بود و رادو از

 جبران کند.

 

 ینثار خودش و احساسش م راهیبه جان پوست لبش افتاد، پشت سرهم بد و ب یدوباره عصب هیقض نیا یآور ادی با

 کرد.

 مونه. یو مجنون م دایتا آخر عمرش ش ،یچ یانتخابت، هه فکر کرد نیخاک تو سرت با ا یا-

 . یوسط فقط تو باخت نیبچه هم داره ا رینخ

 .دیکش یروحش م یسوهان رو شتریب نیرادو یعاشقانه  یحرف ها ادی

 

 رنگ شبش. تش،یتو، معصوم هیفکر کن بچه مون دختر باشه چشاش شب )آنا

 صدبار غش کنم واسش. یخوام روز یباشه م یخودت عسل نیع دیچشاش با رینخ-

 تو نباشه؟ هیشب یغش کنم وقت یپس من واسه ک-

 .ارمیچشات رو در ب ای یدیفهم یواسه من غش کن دیتو فقط با-

 حسود کوچولو، من دربست نوکرتم.(-

 

 ابانیوسط خ شیقورت داد تا اشک ها یآب دهانش را به سخت ،یهمسرش بود مو بور چشم رنگ هیدخترش شب حاال

 نکند. شیرسوا

 .نیرادو یخوشحالم که خوشبخت-

 

 مادرش را هم نداشت. یرا با مترو به خانه رساند و به اتاقش پناه برد آن قدر اعصابش داغون بود که حوصله  خودش
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 جواب آن را هم نداده بود. یگمرک را بداند اما حت ی جهیخواست نت یرضا از پادگان زنگ زده بود م احمد

 

 کرد. یو باال م نییهدف پا یو ب یخودیرا ب لشیموبا یها لیفا

 مثل خوره به جانش افتاده بود. یا وسوسه

 را نوشت. نینام رادو نستاگرامشیهم گذاشت و قسمت سرچ ا یچشمانش را رو 

 .ندیرا بب شیوسوسه اش کرد عکس ها شتریش ب جیشدن پ ظاهر

 عکس ها را باز کرد. یمعطل یباز بود ب چیشانس خوبش پ از

 !اهیکامال س پیمختلف با ت یدر ژست ها نیرادو

 بود تمام عکس ها خارج از کشور است. مشخص

 بود. یبه دنبال عکس همان دختر چشم رنگ کنجکاوانه

مرد  دیخند یبود و م کیپر از ک نیباز کرد، خودش بود تولد دخترشون صورت رادورا  یدسته جمع یها عکس

 بود، از ذهنش گذشت حتما برادرشه. ستادهیهم کنار زنش ا یگرید

بود، کل  نیدست رادو یسطل آب گر،یو دو مرد د نیاز عکس ها، باز هم همان دختر بود به همراه رادو گرید یکی

 آب. سیدختر خ کلیه

ا ب یدانست چه نسبت یاش آن دختر بود با همان دو مرد که نم یدسته جمع یباز هم بود تمام عکس ها یبعد عکس

 دختر دارند.

 

 یکرد، که هنوز هم رو یفکر م نیپرت کرد، از خودش بدش آمد که هنوز داشت به رادو یرا کنار لشیموبا یعصب

 .دیلرز یکرد و دلش م یتک نفره اش زوم م یعکس ها
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 توانست خودش را جمع و جور کند. یاراده بود که نم یو ب فیقدر ضع چه

 

 دوست دارم.... دیو بگو شیچشم ها یکه زل بزند تو یعسل هیآن دو قرن یتنگ بود برا دلش

 

 پشت جعبه فرمان لشیدانست که موبا یرا م نینبود کجا فقط هم ادشی قیرا گم کرده، دق فشیافتاد ک ادشی تازه

 در کار نبود. یفیبود و ک

 

 ( نی)رادو

 

 شد، آفتاب کامال داخل اتاق پهن شده بود. داریتقه در ب یبا صدا صبح

 تختش نشست. یو رو دیبه صورتش کش یدست

 

 تو  ایب-

 

 وارد اتاقش شد. یبدون معطل رها

 داداش. ییچا یم یدیبازم که لخت خواب نیرادو ریصبح بخ-

 

 حرکت تنش کرد. کیشرتش را از کنار تخت برداشت و با  یت نیرادو

 رفت؟ چوندیعروس خانوم، اون بچه پرو کجاست سر صبح پ دیبفرما-
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 کرد یخنده ا رها

 نیماش یها رو جمع کن یو صندل زیکنم م دارتیبده، بابا گفت ب لیسفره عقد رو تحو یها لهینه داداش رفت وس-

 کنن. یرن منتظرن از تو خداحافظ یم ببره، آقا محمد و خانومش دارن ادیم

 

شه، برو دست و صورتم رو آب بزنم  یکارها به دست من باز م یهمه  نییشدم اون پا یاوه چه قدر شخص مهم-

 آم. یم عیسر

 

 ها را باز کرد. سهیها را داد و ر یو صندل زیجمع کردن م بیکردن محمد، ترت یاز بدرقه و راه بعد

 

 به پا بود. یجا ولوله ا نیا شبیکردند، انگار نه انگار د یرا آب و جارو م اطیکارگر پشت سرش تند تند ح چند

 زد. رونیرا برداشت و از خانه ب یآنل فیوقتش آزاد شد، ک باالخره

 

بود  آنها در حال ساخته شدن یمیقد یخانه  یکه به جا یاسکلت دنیشد، اما با د یآنل یپدر یخانه  یمحله  وارد

 خشکش زد. شیسرجا

 

 شناختند. یکدام رادمهر نم چیاما ه د،یپرس ییکارگرها و سر کارگر سئوال ها از

 از پا دراز تر مجبور شد برگردد. دست

 

 افتاد. رستانیدوره دب یاز بچه ها یکی ادیمشغول بود ناگهان  یحساب ذهنش

 مشغول به کار بود. یانتظام روین یجعفر یمرتض



 دلباخته

 
319 

 

 

از او داشته باشند زنگ زد، باالخره  یخبر دیزد شا یرا برداشت و به چند نفر که حدس م لشیموبا یخوشحال با

 کرد. یحتما کمکش م یکرد؛ مرتض دایشماره اش را پ

 یتو یو خشن مرتض یجد یصدا یدر پ یرا گرفت، بعد از چند بوق پ یمرتض ینگه داشت و شماره  ابانیخ کنار

 .دیچیتلفن پ

 د؟ییبله بفرما-

 ؟یجعفر یمرتض یسالم آقا-

 جناب. دییبله خودم هستم بفرما-

 

 .دیکرده خند دایرا پ یکه باالخره مرتض نیخوشحال از ا نیرادو

 ادته؟یعالمه  رستانیمحتشم دب نیرادو نم،یرادو-

 بود. یفکر کردن مرتض یکوتاه سکوت برقرار شد که نشانه  هیتلفن چند ثان پشت

 نمتیبب ایازت خبر نداشت، ب یپسر چند بار سراغت رو از بچه ها گرفتم کس ییکجا ،یخوب نیآره آره رادو-

 صبرانه منتظرتم. یب ینیامام خم ۱4یکالنتر

 راهنما زد و حرکت کرد عیسر نیرادو

 خداحافظ. شتمیپ گهیساعت د کیتا کم تر از  -

 

 گره باز یاشت و او فقط برارا د دنشیشوق د قشیکه رف دیراند از خودش خجالت کش یسرعت به سمت کالنتر به

 رفت. یشدن از کارش سراغش م
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 در گفت. یرا به سرباز جلو یمرتض لیکه شد اسم و فام یکالنتر وارد

 انداخت. نیرادو ییبه سرتا پا ینگاه سرباز

 تونه راه بندازه. یهم م کیآقا؟ کارتون رو افسر کش دیکار دار یچ ئسیبا ر -

 ه؟یکیاز دوستانشون هستم اتاق شون کدوم -

 کرد نیدستش را حائل بدن رادو سرباز

 هماهنگ کنم. دیبا دیصبر کن-

 

 .دیشن یرا در سالن کالنتر یخندان مرتض ینگذشت که صدا یا قهیسرباز ماند، دق یهماهنگ منتظر

 .یخوش اومد یلیبه به سالم خ -

 ند.رسا یپا تند کرد و خودش را به مرتض نیرادو

 .رنیبگ یوقت قبل دیدوستاتم با گهیحاال د یشد ئسیر -

 .یسر ما جا دار یداخل شما رو ایهستم، ب میمیقد قیمن نوکر رف -

 

 نشست. یمقابل مرتض یسبز رنگ کالنتر یها یصندل یرو نیرادو

 ؟یمن کرد ادیشده  یچ نمییخب بگو ب -

 .دیخجالت زده خند نیرادو

 هویداشتم  یکار کیامروز  نمشون،ینتونستم هماهنگ کنم بب یهستم ول رستانیدب یبچه ها ادیبه  شهیواال هم-

 کردم. داتیافتادم تا باالخره پ ادتی
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 به خنده افتاد. نیاز صداقت کالم رادو یمرتض

 ؟یکن ی، چه کارا مکن فیحاال تعر یکرد ینم ادمیگم واال  یم ،یخوبه باز صداقت دار-

 دو سه ساله رفته بودم اون ور مشغول بودم، تازه برگشتم. دایدم، جد یکنار دست بابا، واردات دارو انجام م-

 نشست. نیرها کرد و کنار رادو زیم یاش را رو یاسلحه کمر یمرتض

 زن بچه چه خبر؟ یخب بسالمت-

افتاد تو تله خواهرم عقدشون بود؛  شبید بود، زونمیآو شهیهم ادتهیشهرام رو که  یول وفتادمینه بابا هنوز تو تله ن-

 نه؟ ای یخودت چه طور، تو تله ا

 

 .یچرخ یم یاون شهرام تخس و سر به هوا تو تله افتاد، تو هنوز دار یعه بسالمت-

 پسر چهار ساله هم دارم. کیکه چند ساله ازدواج کردم،   من

 آد از استرس. یکارت رو بگو چشات داره در م حاال

 .دیچشمانش کش یرو یدست یرادا ریغ نیرادو

 حد تابلو بودم؟ نیدر ا یعنی -

 زد یقهقه ا یمرتض

 ها. ینشست یا هیآدم شناس حرف هی یجلو یتابلو نبود، ول یلینه خ-

 انداخت. یمرتض یبه ستاره هاى سر شانه  ینگاه نیرادو

 .دیبله حواسم نبود جناب سرگرد، جسارت بنده رو ببخش-

 ؟ییببرمت اتاق باز جو ای هیدردت چ یگ یحاال م-

 بار دستانش را کنار سرش گرفت: نیا نیرادو
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 خودم مى گم. یدرست نکرد یفریتا واسم پرونده ک میمن تسل-

 کتش برد و مدارک را خارج کرد. بیداخل ج دست

 .یمانیاحمد رضا ا ایرادمهر  یمدارکم آنال نیدنبال صاحب ا-

 .دیباال پر یمرتض یابروها جفت

 جا. نیا یخبر ندارم، مرد مومن ببر بنداز صندوق پست چرا اومد یشد یمخف سیکنه پلن ه؟یچ هیقض-

 

 نمشیبب دیصاحبش واسم مهمه با یدونم ول یباهوش خودم م-

 و رو کرد. ریاش بود، مدارک را ز یکنجکاوانه که خصلت کار یمرتض

 ه؟یخب علتش چ-

 خوام. یرفته، خسارت م نمیزده به ماش-

 کن  تیکه راحته شکا نیخب ا-

 

 کالفه شده بود نیرادو

گم قدر ب نیهم یبشه مرتض دایپ دیدختر با نیا ومده؛یرو بگم دروغ به من ن قتیآقا جان اصال غلط کردم، بزار حق-

 .هیعشق هیقض

 زد. یطونیچشمک ش یمرتض

 سکته نکردم. یکن تا از فضول فیتعر شتریآها حاال درست شد، خب ب-

 شده. شتریب فیشغل شر نیبا ا گهیحاال د یتو کال فضول بود-

 .ادیاز دستم بر نم یمنم کمک ینگ یدونم، اگر بخوا یمن نم-



 دلباخته

 
323 

 

 

 شد. یمتعجب م شتریب هیبا جلو تر رفتن قض یمرتض ی افهیکرد، ق فیتعر یمرتض یرا برا زیخالصه همه چ نیرادو

بدم  یهمکار شنهادیبود، برم به باباش پ یحرفه ا یداشته تونسته قبر هم جور کنه نقشه  ییجالب شد عجب بابا-

 .یفوق سر یپرونده ها یبرا

 نه؟ ای یکن یم داشیپدرش فوت شده حاال پ ،یخوشمزه نشو مرتض-

 

 نشست. زشیبلند شد و پشت م نیاز کنار رادو یمرتض

 کنم فقط شرط داره. یکمک م-

 .یکن مرتض داشیباشه قبوله فقط پ یهر چ-

 

 را صدا زد. شیها رویاز ن یکیبا تلفن اتاقش  یمرتض

از وارد کنندها در  یلیپس با خ دیشرکت پخش دارو دار یگفت ،یباند قاچاق دارو کمکم کن یریدستگ یبرا دیبا-

 .یارتباط

 از دستم ساخته س؟ یخب آره چه کمک-

 

 بلند کند. میزن یکه صبر کن بعدا حرف م نیا یدستش را به نشانه  یتقه در باعث شد مرتض یصدا

 احترام گذاشت. نشییمقابل پا یانستو

 بله جناب سرگرد در خدمتم.-

 برام آماده کن. عیمحل کار سر یدو نفر کامل همراه با آدرس محل زندگ نیمشخصات ا-
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 بله قربان حتما-

 

 .دیچرخ نیرفتن همکارش دوباره به سمت رادو رونیب با

 بدم. حیبهت توض دیبعدا مفصل درباره قاچاق دارو با م،یکن یم داشیعشق شما رو پ نیخب اآلن ا-

و  تیفیک یمخالفم، اکثرا ب یقانون ریغ یدم، خودم به شدت با داروها یانجامش م ادیاز دستم بر ب یمن هر کار-

 شه. یاسم وارد م نینداره فقط با ا یدرمان تیآوره؛ خاص ادیمواد مخدر و اعت یدارا

 

 .دیقرار داد و خودش را به جلو کش زیم یدستانش را رو یمرتض

 ؟یشناس یرو م یکس ،قایآره دق-

 داد که به شدت باهاش دعوام شد. شنهادیبهم پ یانیکاو شیسه سال پ-

رو  ییاقالم دارو یو ازش بخوا یش کیمن بهش نزد یگم چطور طبق نقشه  یشروع خوبه، بهت م یبرا نیهم-

 قاچاق به دستت برسونه.

 

 در بلند شد. یبحث و صحبت از گذشته ها و خاطرات شان شدند که دوباره صدا ریرا درگ یساعت مین

 بود. یبار همان مرد جوان همراه با کاغذ و پرونده ا نیا

 بایرادمهر ثبت شده که تقر یرادمهر فقط اعالم فوت برا یآنال ،یمانیقربان آدرس و مشخصات احمد رضا ا دییبفرما-

 در خواست داده و ابطالش کرده. شیسه ماه پ

 

 قرار داد. نیگرفت و مقابل رادو لیکرد و برگه ها را تحو یتشکر یمرتض

 خوره. یبدردت م نیبفرما بب-
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 شان بود. یمیقد یهمان خانه  یثبت شده آنل یآدرس ها دیهوا قاپ یبرگه ها را رو عیسر نیرادو

 ، فروختن.جا محل زندگى شون نیست رفتم پرسیدم نیا ینه مرتض-

 برداشت. نیکاغذ ها را از مقابل رادو یمرتض

با هم دارن که  یکینزد یحتما رابطه  ،یرس یاز اون حتما به گمشده ات م مید یخبر م یمانیبه احمد رضا ا-

 بوده. فشیمدارکش داخل ک

 

 دستانش گرفت. نیسرش را ب دینا ام نیرادو

 کنم؟ داشیتونم پ یم هیشدن یعنی-

اومد، ازش آدرس آنلى  یدادن وقت یکالنتر لیمدارک شو تحو گمیزنم و م یزنگ م یمانیبه ا میکن یم داشیحتما پ-

 چه طوره؟ م؛یریگ یرو م

 

 ؟ید یبهش خبر م یک ه،یآره فکر خوب-

 

 :دیپاش قشیبه صورت نگران رف یگذاشت و لبخند مطمئن نیرادو یشانه  یدستش را برادرانه رو یمرتض

 

اون  اد،یگرفتن مدارکش ب یگم حضورا برا یرادمهر هم م یزنم به آنال یعجله نکن پسر، فردا صبح بهش زنگ م-

 .یجا باش تا باهاش حرف بزن نیوقت ا

 

 بلند شد. شیاز جا دواریام یخوشحال و کم نیرادو

 منتظر خبرت هستم. ،یممنونم ازت مرتض-
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 کرد. یو باال م نییشهر را پا یها ابانیهدف خ یدلش نبود، ب یشب دل تو تا

 حرم سر در آورد. ابانیاز خ یک دیهم نفهم خودش

 

 حرم پارک کرد. نگیرا داخل پارک نیماش

 بودش. دهیبار امام رضا طلب نیا

 حرم راه افتاد. حیرنگ و ضر ییرا در حوض وسط صحن گرفت و به سمت گنبد طال شیوضو

 شد. یگذاشت، دلش آرام م یم اهیس ی هیبا حاش دیسف یسنگ مرمر ها یقدم که رو هر

 انداز شده بود. نیحرم طن ینگاره خانه در فضا یصدا

 

 به آقا داد. یرنگ سالم ییبه گنبد طال رو

 رنگ حرم نشست. یالک یفرش ها یرو یگوشه ا ختهیبهم ر یحال با

 سه پله. یمقابلش بود با فاصله  قایدق حیضر

نشسته بود درک  حیضر یاش را حاال که روبه رو یچشمش روان شد، حجم دلتنگ ینا خود آگاه از گوشه  اشکش

 کرد.

 

 را پاک کرد. شیکه آرام شد اشک ها یگذراند، کم ایخود دن یب یها اهویرا همان گوشه دنج حرم به دور از ه یساعت

 رساند. حیضر یها لهیخودش را به م تیجمع یشلوغ انیرفت و م حیسمت ضر به
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 آمد. رونیاز حرم ب یو حال بهتر یحس سبک با

 

 .ستادیچند قدم به سمتش برداشت و مقابلش ا یآنل یبدون توجه به جمله  نیرادو

 .اوردیتا تمرکزش را به دست ب دیخشکش کش یلب ها یرا رو زبانش

 

 یم هونیدارم د یآنل یوا یستادیشه جلوم وا یاومده، اصال باورم نم شیسو تفاهم بزرگ پ هیبدم  حیبهت توض دیبا-

 شم.

 

 کند. شیتپش قلبش رسوا یقرار شد، چیزى نمانده بود صدا یب نیلبان رادو نیاسمش از ب دنیبا شن یآنل

 زد. یبرداشت و پلک محکم نیصورت رادو یمشتاقش را از رو چشان

 

 باورت بشه؟!  دیدنبالم، چرا نبا یخودت افتاد-

 کار دارم همسرم منتظره. یلیخ دیرو بد فمیواسم؛ ک یاشتگذاشتم رفتم چرا دوباره تله گذ روزیمن که د 

 

 و باال شد. نییپا شیگلو بکیس یجواب سرد آنل دنیبا شن نیرادو

 ؟یگ یم یجور نیبهم گذشته و ا یچ یدون یانصاف م یب-

 

 نیدستان رادو انیرا از م فشیکه قلب سرکشش متوقفش کند، ک نیبدون ا ن،یبدون توجه به حال خراب رادو یآنل

 چنگ زد.
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 .یکن دامینکن پ یوقت سع چیه گهیلطفا د-

 

 (ی)آنال

 

 را مقابل مغازه پارک کرد. یمانیپسر ا نیروزها سرکارش حاضر شد، ماش هیهم مثل بق امروز

 بلند شد. گرید یسارا و بچه ها یمسخره باز یصدا

 ها یبلد ،یاحمد رضا رو صاحب شد نیکه ماش نمیب یاوه اوه خانوم، م-

 

 در هوا تکان داد. یحوصله دست یب یآنل

 رفتم گمرک دستمه خودش رفته پادگان. روزیرو از د نشیماش د،یباز شروع کرد-

 

 قرار داد. شیبا خنده چرخ گوشت را سرجا نسترن

 دونن. یمردم چه آمار پادگان رفتنشم م-

 

 خودکار دستش را به سمت نسترن پرت کرد. یآنل

 .زیقدر زبون نر نیبچه سرت به کارت باشه، ا یریحناق بگ-

 

 سرش زد. یگوشه  یشیو دستش را نما دیصدا خند با
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 .یشما بگ یهرچ ئسیچشم ر-

 

 .اوردیب ادیرا به  روزیخواست خاطرات د یظهر خودش را با کار خفه کرد، اصال دلش نم تا

 برداشت. روزید یکشو رو  ریذهنش دست از ز یقدر با خودش کلنجار رفت تا باالخره کم آن

 ظهر احمد رضا وارد مغازه شد. یها کینزد

 

 !ریسالم خانوم رادمهر روز بخ-

 

 بلند شد شیهول زده از جا یآنل

 .نتونیو ماش روزیشرمنده بابت د ر،یروز شما هم بخ یمانیسالم جناب ا-

 

 سر کچلش برداشت. یکرد و کالهش را از رو یرضا تک خنده ا احمد

 قابل شما رو نداره دیدار اریاخت-

 چه قدر دختره پرو بود! دیحتما با خودتون گفت-

 

 .دیچیبلند احمد رضا در فروشگاه پ یخنده  یبار صدا نیا

 د؟یرو گم کرد نیشما مدارک ماش ینکردم، راست یفکر نینه واال همچ-

 

 .دیچه بگو دیچیرا گم کرد  زبانش پ شیبار واقعا دست و پا نیا یآنل



 دلباخته

 
330 

 

 ...چه طور بگم اصال......آرهیعنینه -

 

 گرفت. یشد، دستش را مقابل صورت آنل یکه بند آمد احمد رضا متوجه حال خراب آنل نفسش

 

 .وفتادهین یکنم، اتفاق یخواهش م دیآروم باش-

شما رو  یها لهیو وس فیگرفتم؛ اما ک لیکردند، من رفتم مدارکم رو تحو دایتون رو پ فیزنگ زدن ک یاز کالنتر 

 .دیببر فیخودتون تشر دیندادن، گفتن حتما با

 

 .دیکش یحرف احمد رضا نفس راحت دنیبا شن یآنل

رو ازم زدن مدارک تون  فمیبود، روش رو نداشتم بگم ک نیهم اوردمیرو ن نیکه ماش نیعلت ا دیخداروشکر باور کن-

 هم داخلش بود.

 

 .دیپاش یآنلصورت  یرو یو آرامش بخش نیرضا لبخند دل نش احمد

 .دیریبگ لیتون رو تحو فیک ینیامام خم یکالنتر دیآد، من هستم مغازه شما زودتر بر یم شیپ گهیاتفاقه د-

 کار دارم انجام بدم. گهید کمیرم  یچشم م د،یممنونم واقعا لطف کرد-

 

بود که چه طور  جیرساند، گ یاقالم را بست و چادرش را برداشت خودش را با مترو به کالنتر ستیساعته ل مین

 در آورده. یمدارکش سر از کالنتر

 

 را کجا انداخته! فشیآمد ک ینم ادشیکرد  یچه قدر فکر نم هر
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 د.کردن تشیهدا ئسیداد و وارد شد با گفتن نام و مشخصاتش به سمت اتاق ر لیرا تحو لشیموبا یکالنتر یورود

 

 دانست چرا. یدش هم نمکه گفتند قدم برداشت استرس گرفته بود، خو یبه سمت متعجب

 

 ینم یجواب چیبخواهند ه فیک یبرا یحیدانست اگر توض یداشت، م یبه عقب بر م یکیبه جلو و  یکیرا  شیها قدم

 تواند بدهد.

 

 داد. یم یبود درخواست المثن امدهین کاش

از  سر دنیکه فقط قصد دارند با پرس یبه ماموران یخود یب یبهتر بود تا جواب پس دادن ها شیبرا شیها یدوندگ 

 .اورندیکارت در ب

 

 نفسش را رها کرد. یدییبفرما یزد با صدا یدر اتاق نفسش را محکم نگه داشت و تقه ا پشت

 مشتش جمع کرد و وارد شد. یرا تو چادرش

 خانوم دییسالم بفرما -

 اومدم. فمیگرفتن ک لیتحو یرادمهر هستم برا-

 

 بلند شد. شیهول زده از جا یمرتض

 .ارهیگم همکارم ب یم د،ینیبنش دیبله بله بفرما-
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 را گرفت. یاتاقش را برداشت و شماره ا تلفن

  ارنیرو ب فیبگو ک یخسرو-

 قدر احمق جلوه نداده بود. نیاش خودش را ا یتمام مدت کار یتو

 .میکرد داشیبود که پ اریشانس باهاتون  د،یتون رو کجا گم کرد فیک دیبد حیخب توض-

 

 آب دهانش را قورت داد به چشمان منتظر مامور مقابلش زل زد. یآنل

 ؟یچ یبرا حیشهر بزرگ توض نیا یها ابونیخ یگمش کردم، تو هیعیخب طب-

 

 از جواب کامل و کوتاه دختر خوشش آمد. یمرتض

 .فتونیرم دنبال ک یکرد م ریهمکارم د اد،یب شیممکنه پ یهرکس یبله حق با شماست برا-

 .دیرا د نیا که ترک کرد پشت در رادور اتاق

 طول نکشه ها. شتریب قهیبرو داخل ده دق ایب-

 خنده براى عوض شدن حال رادوین کمى اخم هایش را توى هم کشید و گفت: با

 !هیکالنتر نیرادو ستیجا پارک قرار ن نیزود تمومش کن ا -

 .واریشده گچ د نیانگار دفعه اولشه رنگش رو بب ،یوفتیپس ن چته

 

 تکان داد. یو سر دیدور لبانش کش یدست نیرادو

 .یخوبم، ممنون لطف کرد-
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 لرزانش را دنبال خودش کشاند. یدستان سردش لغزاند و پاها ریدر را ز رهیدستگ

 کرد. یپمپاژ نم شیبود و انگار خون را به رگ ها ستادهیفقط ا قلبش

 کرده بود. سیپشتش را خ ی غهیت یسرد عرق

 انش را قورت داد و تمام توانش را به کار گرفت.ده ینداشته  آب

 

 دور هزار برد. یقفل شدن نگاهشان در هم تپش قلبش را رو د،یبه سمتش چرخ یآنل دیرا که پشت هم کوب در

 بلند تر از حد معمول تار هاى حنجره اش را لرزاند. یکم شیبلند شد، صدا یصندل یاز رو یآنل

 از جونم؟ یخوا یم یچ ،یدار یچرا از دست سرم بر نم-

 

 ها. دیو بازد دید نیاز ا ادیخوششون نم چینه همسر شما، نه همسر من ه-

 

 شد. دهیبود که کنار چادرش کش دهیدر نرس رهیبه دستگ دستش

 یاشتباه م یبدم؛ اون خانوم همسر من نبود دار حیبهت توض دیرو با زایچ یلیمنم خ ،یآنل یبد حیبهم توض دیبا-

 .یکن

 

 زد، مخاطب قرارش داد. شیهم صدا باز

 نه؟ ایکند  یدر قلب دخترک روشن م یگفتن چه آتش یآنل نیدانست با ا یم خودش

 

 گذاشت. رونیب یدر اتاق را باز کرد و قدم د،یکش نیچادرش را از داخل مشت رادو یآنل
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من  تون هم به یشخص یتموم شده؛ زندگ نمونیمن و شما چندساله که رابطه ب ست،یبرام مهم ن حاتتونیاصال توض-

 نداره. یارتباط

 !خداحافظ

 

 کرد. یخورد م شتریرا ب نیاعصاب رادو یکالنتر یها کیسرام یرو یآنل یقدم ها یصدا

 برود. حیخواست بدون توض یبار نم نیا

 ...دیگذاشت و دو شیپاها یتمام توانش را رو د،یدو یسرعت پشت سر آنل به

 اش. یتا برسد به تمام زندگ دیدو

 

 سد شد. یدوباره مقابل آنل یکالنتر اطیح داخل

 گرفت تا متوقفش کند. یرا مقابل صورت آنل دستانش

 .میافت یقانون ب ریگ دیدونم چرا هر بار با یکال نم یگشت حرم بود، االن هم کالنتر دمتیدفعه اول که د-

 خوام باهات حرف بزنم. یم یکن آنل صبر

 

 .دیاش کوب نهیس یرا محکم رو دستش

 خبر ندارم. زهایچ یلیمن از خ یباهام حرف بزن دیبا ی! آنلیبشنو دیحرفه که با یجا کل نیا-

نگه دارد واال خودش را وسط  نیزم یلجبازش را رو یتوانست پاها یبغضش را قورت داد، به سخت یبه سخت یآنل

 .دیبوس یو محکم ضربه زد را م یرحم یبا ب نیکه رادو یقلب یانداخت و رو یم نیآغوش رادو

 .دیپاش نیصورت رادو یتمام توانش را جمع کرد و تو 
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نکن دوباره تکرار  یاتفاق افتاد؛ سع شیکه سه سال پ یاشتباه بود کیتو  ممیمن عاشق همسرمم، عاشق زندگ-

 برات ندارم. میزندگ یتو یخال یجا چیه ؛یبش

قلب و احساسش بست و به  یبار هم که شده رو کیراه انداخته بودند، چشمش را  یو عقلش دوئل وحشتناک قلب

 داد: یرو شیعقلش فرصت پ یندا

 خدا ببخشه واستون! ،یدار ییبایدختر ز یراست-

 

 قطره هاى اشک رنگ باخت، چشمان به اشک نشسته اش را محکم فشرد. انیم نیچشمان رادو یعسل

 فرو برد. بشیلرزانش را مشت و داخل ج دستان

 

 بهم زنگ بزن، شمارم عوض نشده! یحرفام داشت دنیشن یبرا یساعت گوش مین یدیباشه برو فکرات رو بکن اگه د-

 

 ادنستیتحمل ا یا قهیگرفت و دربست گرفت، تن خسته اش دق لیرا از سرباز تحو لشیبدون دادن جواب موبا یآنل

 رها کرد. یرنگ و رو رفته تاکس یها یصندل ینداشت؛ خودش را رو

 نشانش دادند. یچرا قبر دروغ دیفهم یم دیحرف ها بود با نیتر از ا لهیپ نیرادو

 انداخت. ینیخودش را مقابل ماش یسر آنل پشت

 .یاون پژو زرد رنگ برو، لطفا گمش نکن هیبه سا هیآقا لطفا حرکت کن سا-

 

 .ستادیپشت چراغ قرمز ا مرد

 آد. یها به ما نم یباز سیپل نیاز ا زتیعزجون  نییآقا من زن و بچه دارم، برو پا-
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 در آورد. فشیاز ک یدو تا تراول پنجاه یعصب نیرادو

 هم دست مزد اولت برو. نیدم؛ ا یبهت م یفقط برو پول خوب ستین یباز سیکنم، پل یخواهش م وفتیراه ب-

 

 تراول ها چشمانش برق زد، دنده را جا زد و حرکت کرد. دنیبا د راننده

 من نوکرتم هستم چشم -

 رفت. یتاکس هیبه سا هیبود و سا یرو شکر راننده حرفه ا خدا

 پارک بود. یخودش مقابل کالنتر نیبود که حواسش نبود ماش ریقدر ذهنش درگ آن

 

 لب زمزمه کرد: ریاز تعجب چشمانش گرد شد ز نینگه داشت رادو یکه مقابل فروشگاه لوازم خانگ نیماش

 اره؟کار د یجا چ نیا-

 شد. ادهیپ یگذاشت و بدون حرف یصندل یرو گریتا تراول د دو

 نظر گرفت. ریرا ز یو رفتار آنل ستادیا یدرخت کنار

 یبه او م یزیبود و با لبخند داشت چ ستادهیا یدر مغازه مقابل آنل یجلو دهیهم سن سال خودش با سر تراش یمرد

 گفت.

 

 داد. یرا گوش م شیبود و مثال حرف ها ستادهیحوصله و کالفه مقابل احمد رضا ا یب

 سمجش را باد زد. یمقنعه برد و موها ریچادر دستش را ز ریز از

 من. فیک نیشد هم چن دایشه، خداروشکر مدارک شما پ یحق با شماست مال حالل گم نم یمانیا یبله آقا-
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 ث را جمع کرده.سر بح عیحرف زدن ندارد، مشخص بود سر یرضا از جوابش متوجه شد حوصله  احمد

 حال تون خوبه خانوم رادمهر؟-

 .دیکالفه سرش را به چپ و راست چرخاند و دوباره سمت احمد رضا چرخ 

 من برم سرکارم ستین یبله خوبم ممنونم، اگه امر-

 رضا از مقابل در فروشگاه کنار رفت. احمد

 .دییبله بله بفرما-

 

مغازه  یانتها یپچ پچ سارا و نسترن را از پشت قفسه ها یوارد مغازه شد، صدا عیلب گفت و سر ریز یدیببخش

 .دیشن

 دل برده. یمانیآد، چه طور از پسر ا یم ستین شتریماهه ب کی نیخدا شانس بده بب-

 سارا جواب نسترن را داد. یصدا

 قضاوت نکن دختر. ه،یدختر خوب یلیخ ستین میجور نینه بابا ا-

 

 دوباره با حرص ادامه داد. نسترن

دن پشت چشم  یچه دم در دل و قلوه م نیشه دل پسره رو برده، بب یم دیسرخ و سف یسرش ه دهیچادر کش  هی-

 .ادیم

 کنه ها به ما چه آخه. یبفهمه اخراجت م یمانینسترن سرت بنداز به کارت ا یوا-

 فشار داد. کیسرام یرا محکم رو شیپاها تیعصبان با
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دوتا را نداشت؛  نیدهن به دهن گذاشتن با ا تیحرف ها را به او نسبت دهدند، امروز ظرف نیخواست ا یدلش نم اصال

 نبود. یکارش کرد، هر چند به ظاهر کار ریرفت و خودش را دوباره درگ زشیبه سمت م

 کرد تا وقتش را پر کند. یها را جا به جا م لیفا یخود یب یآنل

 

فروشگاه  به سمت در رفت  یکه تمام شد بدون حرف زدن با بچه ها عصر همان طور وقت خودش را پر کرد، کارش تا

 گرفت. شیو راه خانه را پ

 .دیآ یدنبالش م هیبه سا هینفر سا کیدانست  ینم

 

 یمردانه ا بتیه دیدنبالش آمد، با ترس اطرافش را از نگاه گذراند و ند یا هیکوچه که گذشت حس کرد سا چیپ از

 شده. یدرخت مخف یپشت تنه 

 حواسش را پرت کرد. لشیزنگ موبا یکوچه صدا یها وسط

 دییبله بفرما-

 محکم سرگرد دوباره استرس را به بند بند وجودش ساطع کرد. یصدا

 

 ام  ییرزای، سرگرد مسالم خانوم رادمهر-

 شده؟ یاز سپهر خبر د،ییبله بله در خدمتم بفرما-

مرز رو  یها یشده، چند تا از قاچاقچ رانیده وارد ا یکه شواهد نشون م نیفقط ا ستین یمهم ادینه خبر ز-

 شده. رانیوارد ا شیکردن، ادعا دارن دو هفته پ ییسپهر رو شناسا یکه چهره  میکرد ریدستگ

 

 بود؟ یپشت سرش ک هیاطرافش را نگاه کرد، سا دهیترس 
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 ترس ادامه داد با

 چه طور ممکنه؟  نیا رانه؟یبرگشته تو خاک ا یعنی-

 که چرا برگشته. میهست نیال همما هم دنب-

 اد؟یبر م یاز من کار -

و حافظه تون برگشته بود، غم از دست  دیخوب نبود، تازه از شوک در اومده بود ادیاول حالتون ز یبله اون روزا-

 دینیبب دیکنم، تمرکز کن یخواهش م دیحاال فکر کن یذهنتون؛ ول یختگیدادن پدر هم دامن زده بود به بهم ر

 کنه. یبهمون کمک م یلیخ نیا د،آ ینم ادتونیبوده  یمیبا طرف صم یلیکه خ یآدرس ییآشنا یدوست

 .دیسرگرد را داد و به سرعت به سمت خانه دو یحواس جواب حرف ها یب 

 .دید وارید یرو یا هیدر خانه دوباره سا کینزد

 محکم کند. را شیکرد صدا یاما سع دیلرز یتمام تنش م ستاد،یخود آگاه وسط کوچه ا نا

ت پس یریبم دیتو فقط با رم،یگ یهم شده انتقام م دیشم بخاطر آناه ینم التیخ یمن ب ،یدونم خودت یسپهر م-

 .یفطرت عوض

 

 داشت. دنیپر رونیشد و قلبش قصد ب یاش داشت پاره م نهیهزار بود، انگار س یقلبش رو ضربان

 داد. هیخانه شد، پشت در تک اطیسرعت وارد ح به

 بدنش نشسته بود. یرو یسرد عرق

 و با قدم لرزان وارد خانه شد. دیرا از سرش کش چادرش

 نشسته بود. ییرایپذ یمبل ها یبه دست رو حیتسب مادرش

 سالم مامان -

 یسالم دختر گلم خسته نباش-
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 حرکت از سرش در آورد. کیاش را با  مقنعه

 کجاست؟ دیآناه-

 داشتن. یچ یدونم چ ینم قیمادر، تحق ابونینت سر خ یرفتن کاف ییرو به رو هیبا دختر همسا-

 

 .دیصورتش کوب یجواب مادرش محکم تو دنیشن با

 بره مامان؟ دیخاک به سرم شد چرا گذاشت یوا-

 دیاز رخ مادرش پر رنگ

 که رفته. ستین قهیشده مگه مادر جان بچه م ده دق یخدا مرگم بده چ-

 .دیو به سمت در دو دیمقنعه اش را سرش کش عیسر دیاصال جواب مادرش را نشن یآنل

 ؟ییدو یشده کجا م یچ یآنل-

 خدا رحم کنه فقط. دمشیخودم د رونهیسپهر مامان، سپهر ب-

 

 .دینفس دو کیتا سر کوچه را  د،یو به سرعت به سمت کوچه دو دیابولفضل مادرش را شن ای یصدا

 رد شدند. ابانیخندان دست در دست سوگل از عرض خ دیآناه

 یجون خوب یسالم آبج-

 .دیدستش را کش دیحرف آناه دنیبدون شن یآنل

 ؟یدقم بد یخوا یم رون،یب یوقت شب تنها رفت نیچرا ا-

 دست سوگل را رها کرد. دهیترس دیآناه

 برگه هاش. نمیا ناهایداشتم، ا قیبه خدا تحق یشده مگه آبج یچ-
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 را نگاه کرد  ابانیکالفه اطراف خ یآنل

 ؟یدیفهم یجا تنها بر چیه یحق ندار وفتاده،ین ریسپهر گ یفقط تا وقت میبر وفتیراه ب -

 دیچشم ببخش-

 

 گرفت و به سمت خانه رفت. یکالفه تر و سردرگم تر از صبح تاکس نیرادو

 

داشت که  یتازه وقت خال یبود؛ داخل تاکس لشیموبا یپاسخ از شهرام، رها، مادرش و محمد، رو یتماس ب یکل

 .اوردیدر ب یخانواده اش را از نگران

 

 نگران بود. شهیشهرامِ هم د،یدستش لرز یتو لیرا کامل وارد نکرده بود که موبا لشیموبا یالگو هنوز

 جانم شهرام-

 .دیچیگوشش پ یشهرام تو دادیداد و ب یصدا

مادرت و رها مُردن از  ،یرفت یمعلوم هست از صبح کدوم گور کهیمرت م،یهمه راحت ش یریبم یزهر مار و جانم ا-

 .ینگران

 همه توپ و تشر را داد. نیاما با آرامش جواب ا نیرادو

 دم تو راهم. یم حیخونه توض امیم-

 تر شد. یجر نیاز لحن آروم رادو شهرام

 آره؟ یوقت آنل سر یرفته بود ؟یزن یتو واسه من لفظ قلم حرف م میگم همه دق کرد یاحمق کودن، م-
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 صفحه قرمز گذاشت. یرا از گوشش دور کرد و دستش را رو لیموبا نیرادو

 قدر داد و هوار نکن. نیخونه شهرام ا امیم-

 کتش انداخت. بیرا داخل ج یرا قطع کرد و گوش تماس

 زد. نیرادو یبه رو یبود لبخند دهیشهرام را شن دادیداد و ب یکه صدا راننده

 امرزمیخدا ب یبه قول آقا م،یما پدرا چه قدر نگرانتون دیدون یشما جوونا نم ،یبابا جان چرا خانواده رو نگران کرد-

 ده. یم یقرمه سبز یسرتون بو

 دنده. کیپسر دارم دور از جون شما کله شق و  کیمنم  

 !ریپسر...پ نیکرده ا نرمویدم، پ یگه دخترمو بهت نم یم یشم مرده حساب ییش شده، دا ییدختر دا عاشق

 

 مرد را ناراحت کند. ریخواست پ یراننده را نداشت اما دلش هم نم یها یپر چونگ یحوصله  نیرادو

 

 کرد. دییرا تا رمردیپ یتکان داد و حرف ها یسر

 دن. یدوره زمونه حرف گوش نم نیا یبله حق با شماست جوون ها-

 

 کرد. یاظهار نظر نشیراننده را گوش داد و ب یبه خانه درد و دل ها دنیرس تا

 بود. ستادهیا یرا حساب کرد، شهرام مانند شمر عصب هیدر که کرا مقابل

 رو کم داشتم. یکی نیفقط هم اید ب-

 انداخت و گفت: ینور وسط سقف نگاه ریپول ها را ز راننده
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 بابا جان، شرمنده سرت رو درد آوردم. یبا من بود-

 شمر زل جوشن بودم. نینه پدر جان با ا-

 قرار داد. بشیرا داخل ج هیمرد کرا ریپ

 نکن. یکی یرو با اون حروم ییرعنا نیبابا جان، جوون به ا هیچه حرف نیا-

 شد. ادهیپ نیتکان داد و از ماش یسر نیرادو

 

 ضرب گرفت. ابانیآسفالت خ یرا باال انداخت و با نوک کفشش رو شیابرو یتا کی شهرام

 !گهید دیآورد ینم فیچه عجب آقا، تشر-

 شهرام را نداشت. یاصال حوصله  نیرادو

 رم تو رو سننه؟ یجواب پس بدم من، اصال دلم نخواست بگم کجا م دیبه توام با-

 .مشیبرو داخل جواب رها و مامانت رو بده که تازه از درمانگاه آورد یچیهاست؟ من ه یجور نیباشه ا-

 زد.در خشکش  انیم نیرادو

 ؟یچ یدرمانگاه برا ،یگ یم یدار یچ-

 

 را زد. رشیرفت و دزدگ نشیبه سمت ماش شهرام

 نداره! برو تو خودت جواب بده. یبه من ربط گه،یدونم د یمن نم-

 گفت. ییهوا تکان داد و برو بابا یتو یعصب یدست نیرادو

 

 .دیدو اطیکف ح یها زهیسنگ ر یشهرام را گوش کند، به سرعت رو چاریتا ل ستادینا
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 که وارد سالن خانه شد با چشم دنبال مادرش گشت. نیهم

 

 آمد. رونیاز اتاق مادرش ب رها

 دکتر بهش آرام بخش داد. ده،یتازه خواب سیه-

 بدون توجه به رها وارد اتاق مادرش شد. نیرادو

 .دشیاش خم شد و بوس یشانیپ یرو

ت وقت واس چینه انگار سه سال شبانه روز ازت دور بودم ه انگار ،ینگرانم یدوران بچگ نیقربونت بشم که هنوزم ع-

 نشده نبودنم، ببخش منو مامانم. یعاد

 باز شد. نیصورت رادو یمادرش خمار و خسته به رو چشمان

 دردت به جونم؟ یمامان جان، کجا بود یاومد-

 .دیمادرش پاش یبه رو یمادرش را در دستانش فشرد و لبخند دست

 .دیرا از تن در آورد و کنار مادرش خز راهنشیپ

 کنارت بخوابم؟ میشه امشب مثل بچگ یم-

 دیرا بوس نیسر رادو مادرش

 ؟یستیدعوات کنه بگه بچه چرا تو اتاق خودت ن ادیباز بابات ب-

 

 .دیمادرش کش یرا کودکانه به گونه  شیموها نیرادو

 کنم ها. یم سیمنم بگم اگه برم اتاقم مى ترسم تختم رو خ-

 .دیصدا خند یآرام و ب مادرش
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 .یخودم طونیش یهنوز هم پسر کوچولو زدلمیبخواب عز-

 

دست خودش قرار داد و چشمانش را  یمادرش بود، سر مادرش را رو نهیس یکه سرش رو یبار اما بر عکس بچگ نیا

 چند وجب جا حس کرد... نیرا در هم ایبست، آرامش دن

 

 خیم شیدر جا دیکه ساعت را د نیزد، چشمانش را آرام باز کرد و هم یدر تختش قلتو سردرد  یبا حس کرخت یآنل

 شد.

 .ینکرد دارمیخاک بر سرم ده صبحه، مامان چرا ب یوا-

ظرف شور  نکیو هول زده صورتش را داخل س یرفت، عجله ا ییرایتخت برخواست و به سمت پذ یاز رو عیسر

 آشپزخانه شست.

 ؟ینکرد دارمیشد چرا ب رمیمامان د-

 .دیمادرش را از پشت سرش شن یصدا

 ؟یقدر هول نیچه خبره مامان جان، چرا ا-

 هول باشم؟ دیشده چرا نبا رمیمامان د یوا-

 

 قرار داد. یآنل یشانه  یزد و دستش را رو یلبخند مادرش

 .ینداشت یکردن کار لتیامروز تعط یگفت شبیمادر جان امروز جمعه ست خودت د-

 ادیکه ب یچهار تا مشتر ستیجا ن نیا یکار چیه ییاین یتون یاحمد رضا گفته بود: فردا م شبیمد دآ ادشیتازه  

 خودم هستم.

 آشپزخانه ولو شد. یصندل یو رو دیکش یراحت نفس
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 بهم وارد شد. یخدا چه استرس یرو دادن بهم، وا ایانگار دن یوا-

 واست. ارمیدو لقمه صبحونه ب نیرنگ به صورتت نمونده مادر، بش-

 

 بلند شد یلقمه کره و مربا خورد و با انرژ چند

 رون؟یب میمامان و خواهر خوشگلمم بر اریامروز در اخت-

 شد. زانیاز گردنش آو غیبا ج دیآناه

 م؟یکجا قراره بر ه،یآخ جون عال یوا-

 .دیرا کش دیلپ آناه 

 خواد؟ یهر جا که خواهر کوچولوم دوست داشته باشه، کجا دلت م-

 در هوا زد. یفکر کرد و بشکن یقدر دیآناه

 خواد. یم یپارک ملت، تو روخدا دلم شهر باز میبر-

 .یشهرباز میباشه بدو حاضر شو که بر-

 جونم شما هم حاضر بشو. مامان

 

 و سر و صدا وارد اتاقش شد. غیبپر بپر کنان با ج دیآناه

 .دیکوتاه کش یبه رفتن خواهرش آه رهیخ یآنل

 !دیچه قدر قشنگه، بزرگ نشو آناه اتیدن یخوش بحالت که بچه ا-

 خارجش کرد. شیمادرش از حال و هوا یصدا

 ؟یبهت دادن خرج کن یهرچ یخوا یم عیسر ،یکار کرد کمیمادر باز  میکجا بر-
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 خونه. میشب برس یو خلوت یکیقبل تار میزود تر بر دیتو خونه حاضر ش دیبچه پوس نیسرت قربونت بشم ا یفدا-

 شانه ش نشست. یمادرش رو دست

 دردسر درست کنه؟ دیچرا با هیاون خودش فرار ،یترس یچرا از سپهر م-

مون  تیتا از شکا رهیاز ماها رو گروگان بگ یکیزبونم الل  دیساخته ست مامان جان، شا یهر کار یاز اون روان-

 .دیداد ادمیرو  نیخودتون ا شهیشرط عقله هم اطیاحت م؛یصرف نظر کن

 بچه هستم. نیبگم مادر؟ مواظب خودت باش من مواظب ا یخدا بخواد چ یهرچ-

هنوز  ینوجوان یخواهرش در آستانه  د،یدو یم دیآناه یکودکانه  یها یو مادرش دنبال شاد دیبعد کنار آناه یساعت

 داشت. یهم کودک درون شاداب

 .دندیدست ساز هم خر یمادرش پشمک ها یبا وجود غرغر ها دندیخوردند به صورت هم مال یفیق یبستن

 به نگاه تاسف یتوجه یزدند، چه قدر حال دلش بهتر بود وقت غیکردند و ج سیرا خ گهیهم د یاستخر آبش کل کنار

 بار مردم نداشت.

 

دنبال کالغ ها و گنجشک ها  دند،ینم ناک پارک دراز کش یسبزه ها یرو یخوش گذراندن و حت یعصر حساب تا

 کردند. یشدند و باز میبلند پارک قا یت درخت هاپش دند؛یدو

 کرد. یرا نگاه م شیو دخترها دیخند یفقط م مادرش

 پارک نشست. یچوب یها مکتین یکنار خواهرش رو طنتیهمه ش نینفس نفس زنان از ا دیآناه

 ها یقولت نزن ریز ش،یشهر باز میبر یقول داد یآبج-

 برمت. یهم م یشهرباز میریبگ طیبل میچشم بدو بر-

 .دیبار یاز صورتش م یکرد سمت مادرش که خستگ رو

 .نیبش شیداخل قسمت شهرباز ایب یخسته ا یمامان جان شما حساب-
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 کمی ارمیرم قسمت پارک بانوانش چادرم رو در ب یشم، م یسر درد م شتریکنن ب یو داد م غینه مادر اون جا همه ج-

 استراحت کنم.

 

 دست خواهرش را گرفت. یآنل

 زنم فعال. یباشه پس بهتون زنگ م-

 ها را سوار شدند. لهیوس کیبه  کیو  دندیدو یدو دوباره در قالب کودکانه خود به سمت شهرباز هر

 آم. یترسناکه من نم یلیخ شیآنا ترن هوا یوا-

 .یش یسوار م یجا نزن همه اش رو گفت نمیبدو بب-

 باحاله. یلیخ میم فان فار بر گهیدور د کیتازه -

 کودکانه ذوق کرد. دیآناه

 موافقم. میپاته بعد از ترن دوباره بر ریتمام شهر ز هیعال-

 

 .کردند دنیشروع به خند یچادر سر آنل دنیرا که بستند دو پسر پشت سرشان قرار گرفت با د شانیها کمربند

ت امر به معروف یبهتره بر دهیاز شما بع ن،ییپا یترن پرت بش یچرخ از رو یال چهیوقت چادرت نپ هی یگم آبج یم -

 .یرو بکن

 .دنیبلند خند یدو با صدا هر

 دهانش نشست. یرو یجوابشان را بدهد که دست آنل دیچرخ آناهید

 عقل سکوته! یکه جواب آدم ب یدون یخودشون م نیع یش یم یجواب شون رو بد-

 .دیزدند و خند غیج یدو پسر پشت سر حساب یمسخره  یها کهیترن بدون توجه به ت ریمس طول
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 .نیدم اون جا راحت تر یرو بهت م میآدرس خونه مجرد-

 بلند شد. یمرتض یخنده  یصدا

 رن؟یاونم به سرگرد مملکت بدم حکم باز داشتت رو بگ ،ید یم یخونه خال شنهادیپ یمرد حساب-

 جرات جسارت داره؟ یک یتر شما مرد قانون کیآقا گردن ما از مو بار-

 !نفرمایید تاج سرى-

 را روى شانه اش جا به جا کرد و گفت: گوشى

 فقط الزمه با شهرامم حرف بزنم؟-

 کمکت کنه. یلیتر بودن نقشه خ یعیطب یتونه برا یآره...آره حتما شهرام م-

 

 باهم. میمحل بود بچه

 وارد اتاق خوابشان شد. یتحمل کرده بود و دست آخرم سپهر شاک یآخر شب به سخت تا

 کن؟ یآبرو دار قمیسر مگه بهت نگفتم جلو رف رهیخ یدختره -

 ؟یتو هم اخم کرده بود یبود دهیعبوستو کش افهیق چرا

 کار کنم؟ یاز دست تو و اخالقت چ من

 ؟یتو هم اخم کرده بود یبود دهیعبوست رو کش افهیق چرا

 کار کنم؟ یاز دست تو و اخالقت چ من

 جلوش بخندم؟ نمیبش امیکار کنم؟ دکلته بپوشم ب یچ یمثال توقع داشت-
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 کنار لبش نشاند. یپوزخند مسخره ا سپهر

 ؟یهام بلد زیچ نینه بابا از ا-

 خوام بخوابم بس کن. یحوصله ندارم سپهر خسته ام م-

 پر رنگ شده بود. یادیمسعود ز یو آمد ها رفت

 یس پشت در اتاق کز مخوردند، آنلى هم تا صبح از شدت تر یکردند و مشروب م یم یوقت غمار باز ریها تا د شب

 کرد.

 "مسعود رفته بودند یتا دم خانه  یا لهیگرفتن وس یروز هم برا کی

 

 تخت نشست. یرو دیخاطراتش که رس یجا نیا به

 خبر داره. یآد اون خونه کجا بود، مسعود حتما از سپهر لعنت یب ادمی دیبا-

 کرد. یمادرش کش رفته و خورده بود، کم کم داشت اثر م یدارو ها یکه از کشو یخواب قرص

 چند ساعت آرامش باالخره تسلیم شد... یکرد و برا یم ینیسنگ شیپلک ها یرو خواب

 

 خانه بودند. یدل کندن هر سه خسته و خوشحال روانه  حیبود که از تفر یکیرو به تار هوا

 خوابش برد. یراه از شدت خستگ نیب دیآناه

 

 را داخل فرستاد. دیمادر و آناه د،یرا پشت درخت د هیرا که حساب کرد دوباره همان سا یتاکس پول

 

 .دیبا تمام توانش دو هیبار به سمت سا نیا
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 هیامحکم از پشت به س دیشرتش را که کش یآنا هم به دنبالش؛ کاله س د،یدو یکرده بود و م یپشتش را به آنل هیسا

 برخورد کرد.

 .دیچیاش پ ینیب یتو بهیغر یفرو رفت و عطر یبغل یبه سمتش تو هیسا دنیچرخ با

 محکم دورش حلقه شد بهیغر دستان

 شد. دهیکنار گوشش شن نیرادو یصدا

 ،یاون وقت توام که بغل ،یریفرو م بهیغر کیتو بغل  ینیب یدفعه م کیقدر جسارت به خرج نده،  نیا شهیهم-

 شه. یول کن نم گهیطرف د

 

 کرد و فاصله گرفت. نیرادو ی نهیخراب شد به شدت دستش را مشت س یسر آنل یرو ایدن تمام

 ؟یکرد دایاصال از کجا آدرسم رو پ ،یکرد بمیچرا تعق ،یچرا دنبالم-

 بهت بگم راه من و تو از هم جداست. دیبا گهیچند بار د نیاز سرم بردار رادو دست

 

ترش کرده بود؛  یکوچه خواستن فیضع یور چراغ هانگاهش کرد، ن ریس یآنل غیج غیبدون توجه به ج نیرادو

 برد و چادرش را مرتب کرد، دستش را دو طرف صورتش قرار داد. یصورت آنل کیدستش را دوباره نزد

من چه قدر  یشم؛ نکنه فراموش کرد یم الیخ یب گهیاون وقت د ،یحرف هام رو بشنو یهر وقت که حاضر شد-

 و بد قلق بودم؟! لهیدلم پ یبه خواسته  دنیرس یبرا

 .دیکش رونیب نیدستان رادو انیصورت گر گرفته و ملتهبش را از م یآنل

چرا  ستیو قلبم واست ن یزندگ یتو ییجا چیه یازت متنفرم وقت یخوره، وقت یدفعه آخرت باشه که دستت بهم م-

 ؟یکن یتالش م یدار یخود یب

 همسرت و دخترت! ت،یبه زندگ یبچسب بهتره
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 نیداد و با صدا هق زد و از رادو دنیبار یاجازه  شیکرد و به سمت خانه پا تند کرد، به اشک ها نیادورا به ر پشتش

 دور شد.

 داد زد از او متنفر است! نیصورت رادو یتو یخودش متنفر بود، اشتباه از

 .دییایب ونریخواست از آغوشش ب یبود دلش نم دهیرا کنار گوشش شن نیرادو یصدا یخودش متنفر بود که وقت از

 صورتش تمام وجودش را به آتش کشانده بود. یرو نیخودش متنفر بود که دستان سرد رادو از

 خانه انداخت. اطیو خودش را داخل ح دیکوب نیزم یرا کودکانه رو شیپا

 

 یحاال چرا دار ،ینبود دمیکردم و زجر کش هیسه سال گر ،یسه سال مردم و زنده شدم نبود ن،یازت متنفرم رادو-

 .یکن یم م ونهید

 

 بود. ستادهیا اطیوسط ح مادرش

 افتاده سپهر تو کوچه بود؟ یاتفاق یلرز یم یدار ،یشده آنل یچ-

 بغل مادرش انداخت. یسرما زده تو یکرده بود خودش را مثل جوجه ا دایپ شیهق زدن ها یبرا یکه آغوش آنا

 آرام لب زد. رش،ینفس گ یهق هق ها انیلرزان و گرفته اش م یصدا با

 بیره، چرا دوباره غ یکنه ازش متنفرم مامان چرا نم ونمیبرگشته، قصد داره د نیبود مامان...رادو یکاش سپهر م-

 که سه سال نبود. یشه همون جور ینم

 .نمشیخواد بب یبهش بگو بره دلم نم مامان

 .دیبوس زیر زیاشکش را ر سیسر دخترکش را نوازش کرد صورت خ مادرش

 شه. یکه کار درست نم هیمقاوم تر بود با گر یلیآروم باش، دختر من خ سیه-
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 مزاحمت بشه. ییخوا یبهش بگو نم یباهاش حرف بزن بهتره

 .دیکش سشیصورت خ یرو یدست آنا

 خواد. یاز جون من م یدونم چ یسالش نم کیبخدا گفتم با وجود زن و دختر -

 به صورتش زد. یچنگ مادرش

 باشه، زن داره و افتاده دنبالت؟ یآدم هوس باز نیکردم هم چ یال فکرشم نمخاک بر سرم، اص یوا-

 .ارمیکرده خودم پدرشو در م غلط

 خدا بزرگه. ریزانو غم نگ خودمیبرو باال ب ایمرده مادرت که هنوز نمرده، ب بابات

 

 حال به سمت خانه رفت. یو ب دیچادرش را از سرش کش یآنل

 .ختیبهم ر نیرادو دنیامروزش با د یقشنگ تمام

مسخره اش کنار  یاز زندگ یشب ینحس تمام ذهنش را محاصره کرد؛ خاطره  یخاطره ا دیتختش که دراز کش یرو

 .وفتدیب ادشیحال و اعصاب خراب  نیامشب با ا دیدانست چرا با یسپهر خودش هم نم

 

 درست کن آبرو دارم جلو مهمونم. یشام درست حساب م،یمهسا امشب مهمون دار"

 ؟یبهم نگفت روزیچرا از د هیمهمونت ک-

 کم نباشه. یچیخوام امشب ه یبرو دست به کار شو م اریخود ن یبهانه ب ،یمیو قد زیدوست عز هی-

 سپهر را نداشت. یغر غر ها یشب چند مدل غذا را درست کرده بود حوصله  تا

 .دیو شالش پوش کیتون یزنگ به سمت اتاقش رفت و چادرش را رو یصدا دنیشن با

 .دیرا شن یبگو و بخند مرد یصدا
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 تختش نشست. یرفتن منصرف شد و رو رونینبود، از ب بهیهمراه مهمان غر یزن دیدر هر چه قدر چشم کش یال از

 .دیچیاتاق پ یطلبکار سپهر تو یصدا

 ر.جلو دوستم آبروم رو نب رونیب ایبشه گمشو ب یتو اتاق که چ یدیتمرگ ،ییاینم رونیچرا ب-

 خوره. یاون چادر مسخره رو هم ننداز سرت حالم داره بهم م 

 رفت. رونیبدون توجه به غرغر سپهر از اتاق ب آنا

 دوست سپهر تمام صورتش را وجب به وجب رصد کرد. فیو کث زیه نگاه

پهر س یمیو صم یمیقد قیخوش بختم من مسعودم رف دمیشن ادیرو از آقا سپهر ز فتونیبه به سالم زن داداش، تعر-

 باهم. میبچه محل بود

 

 کرد. یم شانیو باال نییپا یخود یدارو ها فرو کرده بود و ب ستیل یرا رو سرش

 سوم را که روشن کرد داد شهرام بلند شد. گاریس

 خفه شدم. ،یکن یپشت هم روشن م گارمیس یها، ه ستیل نیبه ا یدیعه چته تو از صبح چسب-

 

نگاهش براق تر  یچشمانش برداشت، حاال عسل یآمد را از رو یصورتش م سیف به یمطالعه اش را که حساب نکیع 

 بود!

 بودن بهت دست داده. لیحس فام یشد شیریبدتر س ،یآدم نشد ،یدست از سرمون بردار دیشا میتو رو زن داد-

 گفت: تیعصبان یکم یبا اخم و چاشن شهرام

 بگم؟ یدم چ یم گاریگرفت، رها بپرسه چرا بو س گاریبو گند س کلمیکه هست خفه شدم تمام ه نیهم-

 صورت شهرام ها کرد. یرا تو گارشیلجش تمام دود س از
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 از خودت. یاتاق دار رون،یپاشو برو ب-

 

 .دیکوب نیکنان پشت گردن رادو سرفه

 شده. یچ یبد حیبهم توض دیباشه با ادتی ،یرد داد گهیکال د یآنل هیقض نیحاال با ا یقبال آدم نبود-

 گرفت. یانیبا دفتر کاو یبعد از رفتن شهرام تماس 

 شد. یم یوارد معامله ا یانیبا کاو دیبا یمرتض یگفته ها طبق

 گذاشته بود. گریساعت د کی یبرا یانیمالقاتش را با کاو قرار

 اش برداشت و به سمت شرکت حرکت کرد. یرا از پشت صندل کتش

 

 .دیکش یکه شد، نا خود آگاه سوت یانیشرکت بزرگ و مجلل کاو وارد

 !ردیها را روکش طال بگ یفقط مانده بود صندل مردک

 .مشیابر یرو یها یو نقاش یسنت یتابلوها نیتر متیها گران ق وارید ینوع پارکت، رو نیکف شرکت از بهتر تمام

 بلند شد. زیاز پشت م دنشیبا د یمنش

 

 منتظرتون هستن. یانیکاو یجناب محتشم، آقا دیخوش اومد یلیخ-

 لبش نشاند. یرو یشینما یلبخند

 بله ممنونم -

 

 داد. نییرنگ را پا ییطال ی رهیاعالم حضور کرد و دست گ یزدن تقه ا با
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 استقبالش کرد. ییمحض وارد شدن با خنده و خوش رو به

 .زمیجان عز نیجاست، رادو نیا یک نیبه به، بب-

 .دمتیکه د یبار نیاز آخر یقدر مردونه تر شد چه

 اش گذاشت. نهیس یخم شد و دستش را رو یسخاوت مندانه قدر 

 

 .دینکرد یرییاما شما اصال تغ یانیممنونم جناب کاو-

 :دیبلند خند یخوشش آمد و با صدا نیرادو فیتعر نیاز ا 

 .میمن و پدرت باز نشسته شد گهیشدم د ریپ ،یکن یمسخره ام م-

 نشست. یانیاتاق کاو یها یصندل یرو 

 .دیهست یحرف رو شما هنوز جوون و پر انرژ نیا دیینفرما-

 انداخت. نیبه رادو ینگاه یاش را پشت گوشش گذاشت و سئوال یبلند گندم بایتقر یموها 

 

 تاجر بزرگ دارومون چه طور شده اومده دفتر من؟ نمیخب بگو ببب-

 .یکن دایپ یتون یتم که فقط شما مخواس یاقالم دارو م یسر هی م،یستیشما هم ن کهیما انگشت کوچ-

 و کنجکاوانه نگاهش کرد. دیرا به سمت جلو کش خودش

 ؟یالزم دار یچ-

 

 را تا آخرش ادامه دهد. شینما نیتا بتواند ا دیکش یقینفس نسبتا عم 
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zi)فرونیز- feronضد ام.اس ی( دارو 

 یدرمان یمیمورد استفاده در ش ی( داروMabthera)مبترا

, warfarin)میسد نیوارفار sodiumلخته خون. ای یآمبول ی( دارو 

 

 گرد شد. یانیکاو چشمان

 .ستیاصال فکرشم نکن ن هینشدن-

 نیداروها رو هر طور که شده الزم دارم اعتبار شرکت مون به ا نیمن ا ،یانیکاو یدم آقا یبهتون م یسود خوب-

 داروها بنده.

 .دیاش کش یپروفسور یها شیر یفکر کرد و دستش را رو یاندک 

 رسه؟ یسودش به من م یتونم بکنم، چه قدر یکار م یچ نمیبب دیبا-

 

 برق زد. یکند، چشمانش از خوشحال یرا راض یانیکه توانسته بود کاو نیا از

 شما جورش کن، نصف سود، خوبه؟-

 

 .دیکش یسوت یانیکاو

 برات داره جوون؟ یچه استفاده ا نیواو نصف سود، ا-

 من منتظر بمونم؟ دید یخبر م یحتما داره که دنبالشم، ک-

 جمله گفت: کیجوابش مصمم و قاطع فقط  در

 !نیهم ستین یجور شدن-
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 نکرد. یصحنه را خال یوا رفت؛ ول یصندل یپنچر شده رو کیمانند الست 

 باز کردم. یشما حساب صد در صد یشه، من رو یجور م زیهمه چ دیگفت یقبال م-

 زد. ییجا افتاد، لبخند دندون نما شیزارتازه دو ه 

 جورى برداشت کردم؟ نیمن ا ایداشت  هامیآهان جالب شد جناب محتشم، جمله ا-

 

 گذاشت. یصندل یدسته ها یشده باشد، کف دستانش را رو نیسنگ یهم به سبک خودش انگار وارد دوئل نیرادو

 .یداره شما چه طور برداشت کن یداشت! بستگ هامیا-

 

 هم زمان سرش را از شدت خنده به عقب پرت کرد. د،یچیدر اتاق پ یانیکاو یقهقه خنده  یصدا

 .یراه بنداز یباز ییخوا یم یعنیکردم، پس  یجالب شد، اصال فکرشم نم-

 دیهم کش یدستانش را رو کف

 .یشد تیاونور آپد یآد؛ رفت یتازه داره ازت خوشم م ،یا یاونم چه باز-

 

 بلند شد. یصندل یاز رو نیرادو

 نبود؛ میبچه بودم حال مایبه هر حال من دنبال سود و منفعتم، قد-

 کنه! یپارم م کهیخوام گرگ باشم بره بودن ت یم

 ...ریاگه نظرتون مثبت بود روز بخ دیخبر بد بهم

 

 کرد. فیتعر یمرتض یرا برا شیگزارش حرف ها یکه خارج شد، تلفن یانیدفتر کاو از
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 .میحرف بزن یحضور یآم کالنتر یم یمرتض-

 .وفتهیب دینبا یکالهتم سمت کالنتر گهیلحظه به بعد د نیکارو نکن شما از ا نینه...نه اصال ا-

 آم خونتون. یذاره؛ شب م یاآلن واست به پا م نیباش از هم مطمئن

 

 .دیچرخ یدور خودش م ینییپا بایتقر یداخل محله  یشد که سوار تاکس یم یساعت کی

 گذراند. یانه ها را از نظر مچشمش تک تک خ با

 ؟یاالفمون کرد م،یچرخ یکوچه ها رو م نیا میساعته همش دار کیبابا خانوم  یا-

 پرت کرد. ابانیراننده حواسش را از خ یعصب یصدا

 شم. یم ادهیپ دینگه دار یناراحت ر،یات رو بگ هیآقا شما کرا-

 کرد. میتنظ یصورت آنل یرا رو نیماش نهیآ راننده

 دارم. یسر ظهره بابا جان، من هم کار و زندگ ؟یدخترم سن پدرت رو دارم سرکارم گذاشت-

 سمت راننده گرفت. یبرد و ده هزار تومن فشیرا داخل ک دستش

 ه؟یشم، کاف یم ادهیکنار پ نیخب من هم-

 دو هزار تومن به او برگرداند و دستمال گردنش را از دور گردنش برداشت و گفت: راننده

 بابا. یش یم تیاذ شتریخودت ب یجور نیبپرس ا قیست رو دقآدر-

 

 شیادیتوانست پ یآورد نم یاصال هرچه به مخش فشار م د،یند ییدر آشنا چیکرد اما ه نییدو کوچه را باال و پا ادهیپ

 کند.

 بود. ادشیبود که  یزیدرخت چنار، در زرد رنگ! تمام چ تک
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 خواند. یم یگذشته ا خیتار یکوچکش نشسته بود و روزنامه  ینوشابه مقابل دکه  یجعبه  یرو یرمردیپ

 کوچه تک درخت چنار داره؟ نیا یخوام، تو یآقا معذرت م-

 به او کرد. یبینگاه عج نکیع یمرد از باال ریپ

درخت ها رو چک کردم که بدونم تک درخت چنار  یکی یکیمگه من  هیچه سئوال گهید نیحالت خوبه دخترم، ا-

 تو تک تک کوچه ها درخت چنار کاشته. ین گذشته شهردارکجاست، از او

 هم از سئوالش خنده اش گرفت. خودش

 کوچه؟ نیا یتو ستیاونم ن ،یچ یافتاده خاک نیزم دیحاال بگ د،یخب ببخش-

 انداخت. نیزم یبار روزنامه را به ضرب رو نیا مرد

 مهندس معمار؟ ای ،یدرخت محله ا یو سر شمار یبابا تو مامور شهردار یا-

 باال انداخت و گفت: یتر شد، شانه ا قیبار لبخندش عم نیا

افتاده و تک  نیدر زرد رنگ روبه روش زم کیفقط  ست،ین ادمیازش  یچیآدرسم که ه کیکدوم فقط دنبال  چیه-

 درخت چنار!

 .یکن ینم داشیپ یجور نینگرد بابا جان ا-

 !یدیتک درخت چنارم د دیشا نیبرو بب هیخال نیصد متر باال تر از مسجد زم کیکوچه بغل مسجد،  یول

 نه؟ ایکوچه هم رفت  نیکه بود داخل ا یبا خودش فکر کرد سوار تاکس 

 .دیممنونم لطف کرد-

 ...یدر زرد رنگ نیوجود نداشت هم چن یمرد گفت رساند، تک درخت چنار ریکه پ ییسرعت خودش را به جا با

 خسته شده بود. یشد حساب یخال بادش
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 چانه اش زد. ریز یمسجد نشست و دستش را دو دست یپله  یرو

 با سرعت از مقابلش رد شد. ینشسته بود که موتور یا قهیدق چند

 تازه به خودش آمد. دیچیکه از چهار راه پ موتور

 جایش بلند شد و تند تند زیر لب تکرار کرد: از

 خودشه. یخودشه، خودش بود وا-

به  یکیبن بست و  یکیبود فقط دو تا کوچه بود  دهیچیکه پ یداخل فرع د،یدو دیچیکه موتور پ یسرعت به سمت به

 .دیرس یم یاصل ابانیخ

 

 گرفت... یانگار جان تازه ا شیپاها

 .ستادیکوچه را از نظر گذراند، باالخره مقابل تک درخت چنار ا یانتها تا

 

 شده بود. یافتاده هم اسکلت ساختمان چهار طبقه ا نیزرد رنگ مقابلش بود، زم در

 

بود؛ خودش بود با همان موتور  دهیزد، مطمئن بود مسعود را د دیو خانه را د ستادیپشت درخت چنار ا یخوشحال با

 رنگش. اهیس یآپاچ

 

 خسته شده بود که در خانه دوباره باز شد. یحساب ستاد،یرا پشت درخت چنار ا یساعت مین

 سرش قرار داد و موتورش را از خانه در آورد. یه کاسکتش را روکال مسعود

 خودش را پشت درخت مچاله کرد. یآنل
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 زد. رونیاز پشت درخت ب عیکه مسعود موتورش را استارت زد، سر نیهم

 .دیگذشت پر یکه از عرض کوچه م ینیماش نیاول یجلو

 مقابلش بلند شد. یپژو  یها کیالست غیج یصدا

 دیداد کش یعصب راننده

 منه بدبخت؟ یقسط نیچرا ماش ،یخودت رو بکش یخوا یخانوم چته م-

 

 در عقبش را باز کرد و سوار شد. عیمرد، سر یتوجه به سر وصدا یب 

 دم؛ فقط دنبال اون موتور برو. یبهت م یکنم، هر چه قدر پول بخوا یآقا خواهش م-

 من زن و بچه دارم. نییبابا خانوم برو پا یا-

 خواهرتم برو، گمش کردم. یاهش کردم، فکر کن جاآقا خو-

 

 دنده را جا زد و حرکت کرد. یخورد عصب یسى سال م بایکه تقر مرد

 به گردنم؟ یافتاد یجور نیا ید یم یحاال چه قدر-

 .دیرا در هم کش شیو اخم ها دیرا جلو تر کش چادرش

 ه؟یصد هزار تومن کاف-

 آقا کجا بره. نیکه ا ستیشه، مشخص ن ینم نممیپول بنز نینه کمه ا-

 .دیکش یکالفه پوف 

 خب صد و پنجاه خوبه؟ یلیخ-

 .یبرو فقط، گمش نکن 
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 کرد. شتریشد و سرعتش را ب یبار راننده راض نیا

 .یکن فیباند شم خودت ک زیمیواست ج نیهم چ یچشم آبج-

 طرف سرکارت گذاشته؟ ه،یچ هیقض حاال

 ها. یکن یگمش م یزن یمبابا چه قدر حرف  یبرو آقا ا-

که  یشهر شده بود و محله ا نییپا یپشت سرش رفت، وارد کوچه پس کوچه ها نیماش دیچیهر کجا که پ مسعود

 بود. امدهیحتى به عمرش یک بار هم ن

 شهر. نییخلوت و پا  یمنطقه  به،یبود راننده غر دهیچیدرون وجودش پ ترس

 رنگ آسمان نگاه کرد. یدم غروب نارنج یقورت داد و به هوا یدهانش را به سخت آب

 د؟یدون یجا کجاست، م نیآقا ا-

 به اطراف انداخت و اسم کوچه ها را خواند. ینگاه راننده

 یاز منطقه اصل یلیاطراف خ یسمت روستاها رهیبه نظرم داره م یپنج تن باشه، ول ابانیخ یکنم انتها یفکر م-

 .میفاصله گرفت

 د؟یگرد یبر م ایبازم  برم

دوباره  د،یشن یرا خودش هم م شیزد که صدا یکرد، قلبش آن قدر تند م یترس را در بند بند وجودش احساس م 

 انداخت. یبه راننده نگاه

 دنبالش. دیبر م،یجا اومد نیحاال که تا ا-

 رفت. یو فاصله دنبال موتور مسعود م اطیبا احت یلیخ نیماش ی راننده

 

 یبرادرتونم ول یشده من جا یبد دوره زمونه ا ،یوفتینشو ممکنه تو خطر ب ینیسوار هر ماش ،یگم آبج یم-

 .دیحواستون رو جمع کن
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 توقف کرد. یو کلنگ یمیقد یو باالخره مقابل خانه  دیچیرا پ یچند فرع مسعود

 راننده گذاشت. یبرا شتریرا حساب کرد، پنجاه ب نیماش هیشد و کرا ادهیمتر عقب تر پ صد

 ا سمتش گرفت.کل پول ر راننده

به  دیزنگ بزن دیخطرناکه؛ تنها نمون یلیجا خ نیا یوفتیتو خطر ن دوارمیام یپول بد ستیالزم ن ،یباشه آبج-

 .ادیداداش تون ب ایپدرتون 

 قرار داد. یصندل یرو تیپول را با رضا مصرانه

 ممنونم ازتون. دیراه اومد یکل دیدیزحمت کش-

 

 کیهوا تار گریساعت د کیتا  تیشهر رفته بود، نها واریدر و د یپشت ابرها پنهان شده بود و آفتاب از رو دیخورش

 شد. یم کیتار

 و منتظر مسعود ماند. ستادیا یا گوشه

 را در آورد و به مادرش زنگ زد. لشیموبا

 .دینگرانم نش یاسی یرم خونه  یسالم مامان جان، من امشب م-

 

 و مواظب خودت باش تلفن را قطع کرد. حتیه نصبا چند جمل مادرش

 خودش زمزمه کرد. یلب برا ریز

 .ستادمیکامال امن و راحت ا یجا هیچه قدر که االن مواظب خودمم، -

 مقابلش بود. یگریکه مسعود از خانه خارج شد، مرد د ستادیهمان جا ا یسه ساعت دو

 روشن شد. یدر خانه لحظه ا یکه چراغ جلو دیمرد مقابل را ببن یدرست چهره  نتوانست
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 داد مرد بلند شد. یصدا

 .یشد وونهیسارا خاموش کن چراغ رو د-

 .دیسپهر را شناخت هم چهره اش را واضح د یهم صدا یبه سرعت خاموش شد، اما آنل چراغ

 از هم جدا شدند. قهینفرت زل زد به مسعود و سپهر که بعد از چند دق با

 راف انداخت و دوباره وارد خانه شد.به اط ینگاه سپهر

 

 داد. ییازده و سى دقیقه شب را نشان م لیموبا ساعت

 پارس سگ و خلوت بودن منطقه به شدت ترسانده بودش. یصدا

 سرگرد را گرفت در دسترس نبود. یچه قدر شماره  هر

 جا بماند. نیتوانست هم یکرد تا صبح که نم یچه کار م دیبا حاال

 نداشت. یدانست کارش اشتباه است اما چاره ا یاحمد رضا را گرفت؛ م ی شماره

 تلفن احمد رضا بدتر حالش را گرفت. ریگ غامیو پ دیبوق جانش به لبش رس یصدا یبر قرار تا

 .*دیخود را بگذار غامیپ رمیگ یامشب پادگان هستم فردا با شما تماس م ز،ی*سالم دوست عز

 .ختیضبط شده ى احمد رضا اعصابش را به شدت بهم ر یصدا

 کرد. یم دیشد حاال چه کار با یبهتر نم نیاز ا یشانس بد

 شد، کارش تمام بود. یمتوجه اش م یکس اگر

 گاه سپهر پناه گرفت. یمخف یرو به رو ی خرابه

 خورد. یهم م یاز شدت ترس رو شیشد، دندان ها شتریواق واق سگ ها که ب یصدا
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 افزود. یاش به شدت به ترسش م ییهوا و تنها یکیتار

 

 (نی)رادو

 

 .دیرس انیو شهرام به پا یسه نفره شان با مرتض یدورهم

 

 گذاشت. زیم یقهوه اش را رو وانیل یمرتض

 ده. یرام نم الیاالنم برسم خونه ع نیبرم، هم گهیمن د-

 

 .دیبلند خند یبا صدا شهرام

 تا صبح. میریگ یم یجا دورهمى مجرد نیراه نداد برگرد هم ستین ی! مشکلل؟یقدر زن ذل نیسرگرد مملکت و ا-

 

 شهرام زد. یبه پا یلگد نیرادو

 شد پاشو برو. ازدهیساعت  رونیشام ب دیبر یپاشو خودت رو جمع کن، به رها قول داد-

 

 .دیاش کوب یشانیپ یقرارش با رها افتاد، محکم رو ادیتازه  شهرام

 و کار آگاهانه تون. یسیپل ینقشه ها نیشما دوتاست با ا ریبزرگم گوشمه، همش تقص کهیت یوا یا-

 .یانیو نقشه هاى کاو دیرفتم شما بمون من
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 رفت. یکرد و پشتش هم مرتض یخداخافظ یبا مسخره باز شهرام

 کوچک اتاق را روشن کرد. ونیو تلوز دیمبل دراز کش یرو

 بلند شود. شیمجبورش کرد از جا لشیموبا امکیپ یصدا

 .یداد امکیپ یجا گذاشت یتو روحت شهرام باز چ یا-

 را باز کرد. امیتلفن کنجکاوانه پ یرو بهیغر یشماره  دنید با

 را خواند در جا خشکش زد. امیکه متن پ نیهم

 اش ماند. یوارد تلگرامش شد و منتظر بروز رسان عیسر

 

 .دیاش پوش یشرت خانگ یت یرا رو راهنشیچه طور پ دیکه گفته بود نفهم یآدرس افتیمحض در به

 .نیراه پله ها بست و کمربندش را در حال باز کردن در ماش یشلوارش را تو ی دکمه

 فرستاد بود رساند. یکه آنل یابانیتمام سرعت خودش را به خ با

 گفت. یابولفضل ایبلند  یمنطقه با صدا ئاتیجز یزوم شدن رو با

 اعصابش یپنج تن رو ابانیاول خ دیشد کیبود، تراق دهیرس نیبود که رادو ییپرت و دور تر از جا یلیخ مختصات

 بود.

 و چراغ قرمز را رد کرد. دیکش ییها ال نیماش نیتوانست ب تا

 شد. یتر، خوفناک تر و خلوت تر، م کیرفت راه بدتر، تار یچه جلو تر م هر

 جلو رفت. لشیاس موبا یپ یدنبال ج زیبه ر زیقرار داد و ر نیهولدر ماش یرا رو لشیموبا

 .ستادیبود ا یکه آنل یقرمز ینقطه  یرو قایدق

 .دیقدر چشم چرخاند دخترک را ند هرچه
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 برایش ارسال کرد. یامکیپ عیسر

 .دمیمن رس ،ییکجا-

 اطرافش را نگاه کرد. اطیبا احت نیرادو امیخواندن پ با

 نبود. خرابه حواس شان به او یمرد در گوشه  دو

 .دیبغلش زد و دو ریچادرش را ز عیسر

 .دیو به سمتش چرخ دیرا شن شییپا یاز مردها صدا یکی

 

 ؟یکار دار یجا چ نیا نمیبب ستایوا-

 خورد. یم یگرفت و سکندر یسنگ و کلوخ ها م نیب شیراه چند بار پا نیب دیدو یاو با تمام قدرت م اما

 به سمتش پرواز کرد. دیرا د نیرادو نیکه ماش نیمحض ا به

 کرد. یرا نگاه م شیزده فقط سر تا پا هول

 چه خبر شده. ؟یکن یکار م یجا چ نیا-

 سرش را با عجله و هول نگاهى انداخت. پشت

 دنبالمه. میتو رو خدا بر-

 را باز کرد. نیدر ماش عیسر نیرادو

 زود باش سوار شو -

 را زد و با سرعت حرکت کرد. نیماش یانداخت قفل مرکز یصندل یکه خودش را رو نیهم

 نگه داشت. یخوفناک دور شدند، کنار سوپر یکه از آن محله  یکم

 قرار گرفت. شیزانو یناخودآگاه رو یشود دست آنل ادهیخواست پ تا
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 ترسم. یتورو خدا نرو م -

 آرامش کرد. یکم یآنل یزده  خیدست  یدستش رو یدستش گذاشت، گرما یزد و دستش را رو یلبخند 

...حاال رمیواست بگ یشم آب معدن ادهیخوام پ یمن کنارتم االنم فقط م ست،ین نیدر کم یخطر گهیآروم باش د-

 برم؟

 .دیکش رونیب نیدست رادو ریخجالت زده دستش را از ز 

 .وفتهیب یاتفاق بد کیکنم قراره  یزود برگرد، همش حس م-

 

 وارد مغازه شد. عیکمربندش را باز کرد و سر 

 شد. نیگرفت و دوباره سوار ماش ینیریش ی وهیو آب م یمعدن آب

 ترک خورده و خشکش نگه داشت. یرا باز کرد و مقابل لب ها ییهلو یران

 بود. خیسرجاش فشارت افتاده دستت  ادیبخور، حالت ب کمی-

 گرفت و چند جرعه خورد. یلرزانش را دور ران دستان

 حلقه کرد. وهیدستش را دور آبم عیسر نیرا چپه کند، رادو یبود ران کیکه نزد دیلرز یآن قدر م دستانش

 را دوباره لمس کرده. شیآنا فیشد دستان ظر یدستش بود، اصال باورش نم ریز انگشتانش

 رن؟یدرمانگاه فشارت رو بگ میبر ییخوا یاصال م وفتم؟یاگه حالت بهتر شد راه ب-

 نه خوبم برو.-

 .دییپا یم یچشم ریبود، تک تک حرکاتش را ز یتمام حواسش پرت آنل 

 بود؟ یچ هیقض یبگ ییخوا ینم-

 محمد بود. یشماره  د،یچیپ نیماش یدر فضا نیرادو لیموبا ینزده بود که صدا یحرف هنوز
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 جانم محمد سالم.-

 ؟یسالم چه طور-

 .دیچیپ نیکوچک ماش یمحمد در فضا یصدا

 انداخت. ینگاه یبه آنل نیرادو

 چه طوره، آنجال؟ ایل-

 نمت؟یدوباره بب یک نیرادو میگرد یبهشون خوش گذشته، ما آخر هفته بر م یحساب م،یهمه خوب-

 گه؟یهنوز د یمشهد، شهرستان یهر وقت اومد-

 مشهدم. گهیآره سه روز د-

 .ستمیبده من باباش ن ادشیعشق عمو رو ببوس  نمت،یب یم -

 محمد بلند شد. یخنده  یصدا

 !سیشه بچه ام بهت بگه بابا؟ خس یازت کم م یحاال چ-

 بحث را فقط به خاطر او راه انداخته بود. نیبود، ا یتمام حواسش به آنل 

 .ریببوسش از طرف من شب بخ-

 توام به شهرام و رها سالم برسون.-

 

 کند که کمکش کند. دایرا پ یکس دیکرد، تا شا یو باال م نییهدف پا یرا ب لشیموبا نیمخاطب

 کرد. یمکث د،یکه رس نینام رادو یرو

 منصرف شد و شماره  مشیاز تصم عیسر

 رد کرد. را
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 جهنم نجاتش بدهد. نیکس را نداشت که از ا چیبود ه دهیفا یب

 

 بکشد که دهانش را با چادرش گرفت. یبلند غیبود از ترسش ج کینزد د،یشن ییپا یصدا

 اش را داخل چادرش خفه کرد. دهیترس ینفس ها یصدا

 .دیشن یپچ پچ و حرف هم م یصدا

 شد. یکشاند و مخف واریقسمت د نیرا به کنج تر خودش

 توان ندارم راه برم. گهید میخودمون رو بساز مینیگوشه کنار، بش نیگم هم یداداش م-

 خرابه ولو شدند. یباهم حرف زدند و بعد هم گوشه  یمرد اندک دو

 بود آن دو نفر متوجه اش شوند، آن وقت کارش تمام بود. یآمد کاف یاز ترس در نم نفسش

 نوشت. یامکیعقلش پ یفکر کردن و گوش دادن به تذکر ها بدون

که  یکنم خودت رو برسون به آدرس یافتادم، فقط خواهش م یدردسر بد یکنم کمکم کن، تو یخواهش م نی)رادو

 فرستم. یمختصات تلگرامت م یرو

 .تونم حرف بزنم ینزن نم زنگ

 (یآنل

 

 صدا قرار داد. یحالت ب یرا رو لیرا فشرد و موبا یاوک یدکمه  عینشود سر مانیپش امیکه از ارسال پ نیا یبرا

 زودتر برسد، واال ممکن بود از شدت ترس سکته کند. نیکرد رادو یدلش دعا م در

بود آن دو مرد خمار متوجه اش شوند آن  یکشاند و چمبره زد، فقط کاف نیزم ی ختهینصفه ر واریرا پشت د خودش

 وقت کارش تمام بود.
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 حس شد. یفشار داد که ب شیدندان ها نیرا آن قدر ب زبانش

 

 شروع به صحبت کرد. یبودند که آنل دهیوسط شهر رس بایتقر

 ترسم دوباره فرار کنه. یکردم اما سرگرد جواب نداد؛ م داشیرفته بودم دنبال سپهر، باالخره پ-

 کار کرده؟ یده؟ سپهر چش یچ-

 .دیگونه هایش چک یرا رها کرد و اشکش رو بغضش

 مون رو برداشت و رفت. یتمام زندگ ه،یمرگ پدرم به خاطر اون عوض-

 

 .دیرا در هم کش شیاخم ها نیرادو

 دیدیش یادته؟ یکالنتر یاومد فتیزنم به دوستم، اون هم سرگرده، همون که واسه گرفتن ک یاالن زنگ م-

 را گرفت. یمرتض ینگه داشت و شماره  یرا کنار نیماش

 گاه سپهر. ینظر گرفتن مخف ریز یانجام دهد، فقط قول داد گروهى را اعزام کند برا یچند نتوانست کار هر

 .رهیگ یقرار م سینظر پل ریگاهش ز یکل مخف گهیساعت د مین تیراحت شد؟ نها التیخب خ-

 بگو کجا ببرمت خونه تون؟ حاال

 

 افتاد به مادرش چه گفته! ادشیزه تا یآنل

 را داد. نیجواب رادو یفیضع یصدا با

 خوام مامان رو نگران کنم. ینم یدونم کجا بر ینم ،یاسیرم خونه ى  ینه به مامان گفتم م-
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به  ینگاه میشناخت ن یها را م ابانیکه تک تک آن خ یگرفت، آنل شیخودش را در پ یراه خانه  یمعطل بدون

 انداخت. نیرادو

 ؟یر یکجا م-

 .میحرف بزن یهم کل ،یکه هم استراحت کن ییجا کیرم  یم-

 

 با اضطرابى که در رفتارش مشهود بود به در خانه زل زد. یکه مقابل خانه توقف کرد، آنل نیماش

 

 زد و گفت: یمطمئن لبخند

وقت شب بدون مدارک اتاق و هتل  نیجا خوبه؟ ا نیرم خونه، تو تا صبح بمون ا یباال حالت که بهتر شد من م میبر-

 دن. یکه بهت نم

 

که تمام عشقش را  یراه افتاد به سمت خانه ا نیشد، پشت سر رادو ادهیپ نیبدون تردید و مکث اضافه اى از ماش 

 جا گذاشت و رفت... نیروز هم کی

 وارد شود. یتا آنل ستادیکنار در ا نیرادو دندیدر که رس یجلو

 شد. یخال یت، دل آنلرا که پشت سرش بس در

 بودن را خورده بود. نیشب کنار رادو کیحسرت  الشیقدر در خ چه

 

 پشت سرش از جا پراندش. نیرادو یصدا

 جا بهتر باشه. نیا کمیاون خرابه  یخونه؛ فکر کنم از بودن تو یر یراحت باش، امشب رو سخت بگذرون فردا م-

 .رمیکمک بگ یاز ک دیدونستم با یکه مزاحمت شدم واقعا نم دیببخش ه،یچه حرف نیا-
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 چشمانش را بست. عیسر یرا باز کرد، آنل راهنشیپ یدکمه ها نیرادو

 .دمیشرتم پوش یرو روى ت راهنمیپ یداد امیپ ینبند بابا، از هولم وقت-

 پلکش را باز کرد. یخجالت زده آرام ال 

 را روشن کرد.از استرسش کم شود، قهوه جوش  یکم یبه سمت آشپزخانه رفت تا آنل 

 را برداشت و فندک زد. گارشیس یآشپزخانه بسته  یکانتر چوب یرا داشت، از رو گارینخ س کی دنیکش یهوا دلش

 قرار داشت. نیانگشتان رادو نیکه ب یگاریچادرش را از سرش برداشت اما هم چنان دورش بود، زل زد به دود س 

 هات داغون شدن. هیر ،یکش یم گاریهنوز س-

 شم. یم ونهیشده، نکشم د میشگیهم قیرف-

 با عطر قهوه مخلوط شده بود. گارشیس ینشست، بو یو مقابل آنل ختیفنجان قهوه ر دو

 .یواسم حرف بزن دیحرف دارم باهات توام با یقهوه ات رو بخور، کل-

 چشم دوخت. نیبه صورت رادو میو مستق دیهم کش یرا تو شیاخم ها 

 .یش یم میزندگ یشگیهم ی بهیزدن ندارم، امشب که بگذره از فردا غر یبرا یمن حرف-

 .وفتهیما ب نیب یبه خاطر اتفاق امشب، اتفاق ستین قرار

 شه؟ یروز اولش کرد، م نیشه ع یو پاره رو نم دهیپوس طناب

 ماتش برد، به خیال خودش دلش عروسى گرفته بود. 

 گرفت: گارشیاز س یقیهم انداخت و کام عم یرا رو شیپا

 سه سال! نیا یبهت بدهکارم بابت تمام نبودنم تو حیتوض هیمن رو گوش کن  یباشه تو حرف نزن، حرف ها-

 .نتمیخواد بب یبابات بهم زنگ زد و گفت م ادته؟یدعوا با سپهر رو  روز
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 بشم. التیخ یمغازه اش، ازم خواهش کرد ب رفتم

 دخترم بردار. یو دست از سر زندگ سیدر آورد گفت مبلغ بنو چک

 

 نباشم، به پدرت گفتم دعا کن دخترت کنار سپهر خوش بخت شه. تیتو زندگ گهیشب قسم خوردم د همون

 کن فراموشم کنه... دعا

 

 بود، انگار به همان روز نحس که با سپهر تنها شده بود، برگشته بود. رهیخ زیم یبه بخار قهوه رو یآنل

 .وفتدیدماغش باعث شد به سرفه ب ریز نیرادو گاریس یبو

 را خاموش کرد. گارشیس عیشد سر یآنل یسرفه ها لیکه متوجه دل همین

 نشست، دوباره حرفش را ادامه داد. یآنل یکاناپه در چند سانت یرو قایشد و دق بلند

 برم. دیرم هر جا که شد فقط با یگرفتم، به پدرم گفتم م طیهمون شب بل یفردا-

 تو چمدون و رفتم. ختمیو رر میزندگ ی همه

 به شوهرت. یدل بد یفراموشم کن ،یکن یخدا رفتم که فقط تو زندگ به

سراغت رو از شهرام  یبا خودم کلنجار رفتم که بهت زنگ نزنم؛ حت یکردم حساب یتازه داشتم عادت م ن،یبرل رفتم

 .رمینگ

 شد؟ یچ یدون یم

 

 .دیاشک از چشمش چک یچشمانش قفل شد، قطره ا یکه رو یآنل نگاه

 نشود ادامه داد. لیداشت بغضش به هق هق تبد یلرزانش که سع یصدا با
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خودش سنگ  یشهرام رفت با چشم ها ،یعکس سنگ قبرت رو برام فرستادن، بهم گفتن توى تصادف کشته شد-

 تا باورم شد. دیقبرت رو د

 شده بودم، با کارام همه ى اطرافیانمم دیونه کرده بودم. ونهیشده بودم، د داغون

 .یکن یرفتم تا زندگ ،یرینرفتم که بم من

 

 صورتش را اشک هاى مردانه و بى صدایش پوشاند. دیحرفش که رس یجا نیا به

 

 یبرداشت و رو زیم یاز رو یشد، دستمال وانهید نیرادو یاشک ها دنیبا د یآنل

 ت و آرام صورتش را پاک کرد.گذاش نیاشک رادو سیخ صورت

 

 که بهت دادن راست بود، کاش مرده بودم. یکاش خبر یحاال که من زنده م ول ن،یآروم باش رادو-

 .دمید یبرد، مرده بودم و شکستن مادرم رو نم یآبروم رو نم یبودم و سپهر اون جور مرده

 کرد ببخشمش. یچه طور داشت التماسم م شیپدرم لحظه آخر زندگ دمید ینم

 .دمید یتو رو نم یساله  کیمرده بودم و دختر  کاش

 

 .دیداد کش یعصب نیبار رادو نیا

 زن و بچه محمد دوستم بودن. ایآنجال و ل ؟یباورم کن یخوا یچرا نم ،یکدوم دختر آنل-

 ؟یزن یدختر نگاه کنم، اون وقت تو حرف از ازدواجم م کیبه  یبعد از تو نتونستم حت یلعنت منه

 !یانصاف یب یلیخ
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 تنش اشاره کرد. یلباس ها به

اون وقت تو  ومده،یاز تنم در ن اهیکه عکس سنگ قبرت رو واسم فرستادن س یاز روز اهم،یسر تا پا س ،ینیب یم-

 ازدواج کردم؟ یگ یم

 

 شکست. یخانه را برداشت بغض آنل یسکوت که فضا د،یکش قیدستانش گرفت و چند نفس عم انیرا م سرش

 قرار داد. نیدستان رادو یرفت و دستش را رو نیبه سمت رادو آرام

 خواستم ناراحتت کنم. یکنم، نم یمنو ببخش خواهش م-

 

 شکست. شیحس کرد استخوان ها یآن چنان محکم که آنل د،یرا به آغوش کش یهوا آنل یب نیرادو

 گرفت. یش به بازتنها عشق یموها یشالش رو ریدستش را از ز د،ینفس کش قیتنش را عم عطر

 نم؟یب یدارم خواب م نم،یب یم اینکنه دارم رو ،یکنارم ،ییجا نیشه ا یباورم نم ،یشه تو بغلم یاصال باورم نم-

 

 حلقه کرد. نیبرداشت، دستانش را پشت گردن رادو نیرادو ی نهیس یسرش را از رو یآنل

 .میخوابتم راض دنیکنم خواب نباشه، هر چند اون قدر دلتنگت بودم به د یمنم دعا م-

 

 دماغش بود. ریز میمستق نیو عطر رادو گاریس یآمد نفسش گرفت، بو نییکه پا نیرادو سر

 متر هم نبود. یلیصورتشان چند م ی فاصله

 صورتش، تمام تنش را مور مور کرد. یرو نیرادو یداغ نفس ها هرم
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 باشه. ایتونه رو یچشمات نم هیاهیس نیتونه خواب باشه، ا یتنت نم یگرما ،یآنل ستیخواب ن-

 .دیرا نرم بوس یبار آنل نیاول یرا به صفر رساند، با عشق برا شانیلب ها نیب یسرش را پایین تر آورد و فاصله  

 

د نفسش که بن د،ینبودنش بوس یسال ها نیتمام ا یبه جا رینا پذ یریرا سفت میان آغوشش نگه داشت و س یآنل

 آمد سرش را عقب کشید.

 کرد. یمخف نیرادو ی نهیس یز خجالت و شرم سرش را توا یآنل

 

 که حاال کامال از شالش در آمده بود قرار گرفت. شیموها یرو نیرادو ی چانه

 .دییرا بو شیعطر موها صانهیحر نیرادو

 هونیدختر د یبود یام چه قدر وجودم آرامش داره، تو چ نهیبه تخت س یدیفاصله، چسب نیا یتو یوقت یدون ینم-

 .یام کرد

 

 کشد. یمعتقدش چه قدر در آغوشش عذاب م یدانست آنل یم د،یرا بوس یآنل سر

 دستانش را از دورش باز کرد. ی حلقه

 

 آتش زد. یگاریتراس س یرفت و گوشه  رونیاتاق ب از

 تازه به تپش افتاد. ییمنظم شده بود، گو یآنل دنیقلبش بعد از در آغوش کش تمیر

 ر افتاده از آب بود.دو یاز آن مثل ماه قبل

آمد، کام دوم را گرفت و  یجور در نم گاریس یکنار تلخ یآنل یلب ها ینیرینشست، ش یبه کامش نم گرید گاریس

 انداخت. نییرا از تراس پا گارشیس
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 سرش قرار داشت. یرو قایچشمک زنان دق یانداخت، ستاره ا یآسمان پر ستاره نگاه به

 زد. یبود، لبخند یآسمان هم به نظرش عروس در

 

 .دیرا از پشت سرش شن یآرام آنل یصدا

 داخل؟ یآ ینم-

 گشت. یآمد و بر م ینهفته است که تا پس زبانش م یچشمانش حرف ین یحس کرد در ن د،یچرخ یسمت آنل به

 

 .ستادیقدم به سمتش رفت و مقابلش ا کی

 شم. ینم ریاز آغوشت س امتیشدم، من تا ق ریاز بغلت س یفکر نکن رونیاگه اومدم ب-

 .گهیشناسمت د یم ،یکه تو کم تر معذب باش اومدم

 

 فقط نگاهش کرد. یآنل

 را پشت گوشش گذاشت. شیبا دست موها نیصورتش افتاده بود، رادو یرو شیاز موها یا تره

 دم. یشب کل عمرم رو م کیبه خدا که واسه همون  م،یکن یکنار هم زندگ یجور نیشب واقعا هم کیشه  یم-

 که افتاد. ییسه سال از اتفاقا نیتو منم حرف دارم، از ا میبر-

 زد. یگرفت و چشمک یرا مقابل آنل دستش

 تو. میدستتو بزار تو دستم بر-

 را عقب گذاشت. شیپا کیمعذب  یآنل
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 شه؟  یفقط امشب رو مال من باش، با آرامش بدون دقدقه م-

 ست؟یدستتم سهمم ن یعنیانصاف  یب بابا

 قفل کرد. نیرادو یمردانه  یدستش را وسط پنجه ها د،یکش یآه نیغمگ

 شانه اش کرد. یرا حلقه  گرشیو دست د دیرا کش یآنل دست

 ؟ینیش یجا م نیهم ایداخل  میبر-

 کنه. یم تمیبوش اذ م،ینیجا بش نیهم یبکش گاریس یخوا یاگه م-

 تراس انداخت. زیم یرا رو گارشیس بسته

 رو بکشم. یزهرمار نیکنارمه، ا میآرامش واقع یوقت ونمیمگه د-

 

 باشد. نیشب را بدون مخالف کنار رادو کی نیقول داده بود هم یکاناپه کنار هم نشستند، آنل یرو

 کرد. نیرادو یرا حائل شانه  سرش

 گفت جوابش رو پس دادم. یبود، منم هر چ یسپهر به شدت عصب میانبارتون رفت یاز جلو یوقت-

 .میاالن منو از بغل تو در آورده تو خونه تنها بود نیبهش گفت هم امرزم،یزد به بابا خدا ب زنگ

 شه. یکنم حالم بد م یگفته بود، به حرفاش که فکر م یکن چه دروغ فکر

 ی شهیکردم، محکم زد تو صورتم سرم خورد به ش یم هیزدم و گر یم غیشد و منم ج یاز شهر خارج م داشت

 .نیماش

 انبار خارج از شهر بودم. هیچشم هام رو باز کردم، داخل  یاز هوش رفتم، فقط وقت یشد ک یچ دمینفهم

 

 .رمیکردم بم یاون قدر کتک خوردم، فقط آرزو م تاشب
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 کردم، اون شب روحم مرد، جسمم نابود شد. یخداحافظ میدختر یایشب با دن همون

 ازم موند. یدونم بعد از اون شب چ ینم

 بهم. دیچیپ یکردم، سپهر م یدوباره چشمام رو باز م یرفتم و وقت یو زجه از هوش م هیربار از شدت گ هر

 وحشتناک بود. شیبهم خوردن دندان ها یشد، صدا یبدن آنل دیلرزش شد ی متوجه

 شانه اش را تکان داد. آرام

 خوام بشنوم. ینم یبگ یچیه گهیخواد د ینم ،یآنل-

 .یلرز یم یکنم بس کن، دار یباش خواهش م آروم

 کنم آروم باش. یخوام بشنوم، خواهش م ینم اصال

 آنلى به درد آمده بود. یخودش از حرف ها دل

 تکان داد. یلرزانش را به سخت یلب ها یآنل

 با گفتنش سبک شم. دیدرد، شا نیکنه ا یداره خفه ام م ن،یبذار حرف بزنم رادو-

 کرد. میاش تنظ نهیس یرا تنگ آغوشش چسباند، سرش را رو یآنل یمعطل یب

 .یحرف بزن یاصرار دار یلیحاال بگو اگه خ-

 خودش را از بند حصار آغوشش آزاد کند. یکرد کم یسع یآنل

 .نمیتونم بذار روبه روت بش ینم یجور نیا-

 .دیشالش بوس یرا از رو یآنل یموها یرو نیرادو

 کنه. تتیذارم اون پست فطرت اذ ینم گهید ،یکس رو ندار چیهنوزم ه یخوام حس کن ینم ،یآروم تر یجور نیا-

 

 آمد. رونیب نیدست رادو ریآرام از ز یول یآنل
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امشب که بگذره  م؛یش یوقت ما نم چیه گهیخوام دوباره به بودنت عادت کنم من و تو د ینم ن،یتونم رادو ینم-

 .ینیب یبرخورد رو از من نم نیا گهید

 نه! شتریکنار هم اما ب میشب آروم باش کیحق جفتمون بود  

 .افتین یآنل یحرف ها یمناسب برا یزد، جمله ا یم یبه کبود نیرادو صورت

 ذارم. ینم گهیدفعه د نیا ه؟یحرفت، مگه الک نیا یچ یعنی-

 

 اش حلقه کرد. نهیس یقفسه  یآشفته تر از قبل دستش را رو یآنل

 .ستین یکیمن و تو با هم  زیچ چیخانوادت پدر و مادرت، خودت، اصال ه ن،یشه رادو ینم-

 جدا شدم. میهفته ست از شوهر عوض هیزن بدبختم که  کی من

 .رمیرو بگ یخوام ازت زندگ یمن نم ،یپر از شور و زندگ تو

 کرد؟ یشه زندگ یمگه بدون تو م ،یمگه منو باور ندار ،یزن یم هیحرف ها چ نیا-

 

 .ستادیا نیمبل بلند شد و مقابل رادو یاز رو یآنل

 .هیاون قبر واقع یفکر کن هیشه فقط کاف یمگه سه سال نشد، بازم م-

 

 .دیکش ادیبلند تر از او فر یعصب نیرادو

 بود. یچارگیبود ب ینبود، بدبخت یاون سه سال زندگ-

 ؟یزن یمنطق حرف م یقدر ب نیا چرا

 چشمش را پاک کرد. یاشک سمج گوشه  قطره
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 .رمیرو ازت بگ یتونم حق زندگ یمن نم ،یچیوادت هشن، اصال خان یم یخانوادت راض یفکر کرد-

 .یمن بسوز یتو بدبخت یستیمجبور ن تو

 شدم. یعوض کیهوس  یکه از اولش مال خودت باشه نه من که قربان یازدواج کن یکیبا  دیبا

 

 شد. یعصب یسرته آنل یب یبار واقعا از حرف ها نیا نیرادو

 جز موندن باهام واست نمونه. یکنم که راه یم یامشب کار نیهم ،یکن یام م ونهید یآنا دار-

 بود چند قدم عقب عقب رفت. دهیترس یکه حساب یآنل

 من بهت اعتماد کردم. ن،یرادو هیمنظورت چ-

 به سمتش رفت. نیعقب رفت رادو یرفت، هر قدم که آنل یسمت آنل به

 یچشم، اصال نم یساکتت کنم که فقط بگ یمجبورم جور ،یزن یسر و ته مسخره رو م یب یحرف ها نیا یوقت-

 .یگ یم یچ یدار یفهم

تو  ادیکه لحظه به لحظه اش رو فقط به  نینه ا م،یسه سال رفته بودم دنبال زندگ نیاگه دنبال هرکس بودم که ا من

 بگذرونم.

 روح و جسمت رو ازت گرفته. یعوض کیقبول که قبل من  ،یواسه من مهمه جدا شد یکرد فکر

 گردونم. یروحت رو بهت بر م جسم و من

 بهم اعتماد کن. گهیبار د کی فقط

 

 .دیچسب واریکامال از پشت به د یآنل

 کنم. یکارو نم نیمن ا نینه رادو-
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 .دیکش رونیاز تنش ب یشرتش را عصب یت ،یجواب قاطع آنل دنیبا شن نیرادو

 جز موندن نمونه واست. یکنم که راه یم یخب، کار لیخ-

 .دیکش غیآرام ج نیبا کار رادو یآنل

 ندارم. تیمن واقعا ظرف نیکنم بس کن، رادو یخواهش م-

 سانت رساند. کیشان را به  نیفاصله ب نیرادو

 .نهیب یرو نم یچیکه عاشقت شدم، که چشمم جز تو ه هیدارم، جرمم چ تیمگه من ظرف-

 .ریرو ازمون نگ یبار فرصت زندگ نیکنم ا یخواهش م یآنل

 .وفتدین نیرادو یبرجسته  ی نهیس یاندام و قفسه  یداشت چشمش رو یسع یآنل

 معذبم. یجور نیا یشه لباست رو بپوش یم-

 کرد. یرا باال انداخت و نچ شیابرو دیخند نیبار رادو نیا

 خوام بغلت کنم. یشه، تازه م ینچ نم-

 نیبود زم کیسر خورد و نزد شیپا ریاز ز کیسرام یراهرو موکت رو نیب د،یو به سمت اتاق دو دیکش یغیج یآنل

 بخورد.

 گرفت و تعادلش را حفظ کرد. واریدستش را از د عیسر

 پشت کمرش نشست. نیرادو دست

 شرتم رو بپوشم. یبرم ت یخورمت به خدا، تا خودت رو به کشتن نداد یراه برو نم واشی-

 

 گرفت. یرا به باز نیروح و دل رادو یآنل فیظر یصدا دوباره

 نیرادو-
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 را داد. یشرت از سرش جواب آنل یدر حال رد کردن ت نیرادو

 قربونت بشه. نیجانم، رادو-

 ترکه. یخسته ام سرم داره م یلیتونم بخوابم خ یم -

 برو راحت بخواب. دم،یملحفه اش رو تازه کش زهیآره...آره...حتما اتاق خواب، تختش تم-

 بخورت. ادیگرگه ن دره قفلش کن، نصف شب آقا یاز پشت رو دشمیضمن کل در

 

 .دیاز دهانش پر یآخر قبل از بستن در اتاق حرف یانداخت لحظه  نییزده سرش را پا خجالت

 خوب ساخته. کلتیسه سال به خودت اگه سخت گذشته، در عوض به ه نیا-

 نشد. یمنظور آنل ی متوجه

 ه؟یمنظورت چ-

 در قرار گرفت. نیب نیرادو یو خواست در اتاق را ببندد که پا دیلبش را گز ی گوشه

 بود؟ یمنظورت چ ،یبند یچرا در رو م-

 در نگه داشت. یسرش را ال یآنل

 .یپک شد کسیاالن متوجه شدم به قول بچه ها س یول ،یداد یالغر نشون م دمتیکه د یلباس مشک یتو-

 .دیبلند خند یصدا با

ک پ کسیس یراهه سر دوسال که کس یلیپک شدن هنوز خ کسیزدم. تا س نهیپرس س کمیپک کجا بود،  کسیس-

 شه. ینم

 

 .یشد یدر کل عال یحاال هر چ-
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 شرتش را گرفت. یت یلبه  طونیش نیرادو

 ؟یتخت کنارت بخوابم تا صبح نگام کن یرو امیب ارم،یدوباره در ب یخوا یم-

 نامش را صدا زد. غیبا ج آنلى

 

 گوشش گذاشت. یرا رو دستانش

 باشه غلط کردم، برو بخواب ساعت چهار صبح شد.-

 راحت. التیخوابم خ یم ینمازم رو بخونم اتاق کنار منم

 .دیرا بوس یهوا قبل از بسته شدن در اتاق گونه ى آنل یب

 .ریخوامت، شب بخ یم شتریبه موال از قبل ب-

 

 توانست بخوابد. یبود، اصال نم نیرادو یشب زندگ نیبهتر

 تا باالخره هوا روشن شد. دیشانه چرخ قدر شانه به آن

 بود رفت. دهیخواب یکه آنل یبه سمت اتاق امد،ین طاقتش

 

 از شانس خوبش در اتاق باز بود. د،یکش نییرا آرام پا رهیدستگ

 قفلش نکرده بود... یآنل

 .دیکش یآرام نفس م یبیغرق در خواب با آرامش عج یصدا وارد اتاق شد، آنل یب

 را از خواب بودنش مطمئن کرد. نیرادو شیمنظم نفس ها تمیر

 چهره اش را تماشا کرد. دینور طلوع خورش ریتخت نشست و ز نییپا
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و  یدماغ عروسک ،یاستخوان یکوچک و غنچه اش، گونه ها یتر بود، لب ها یدنیمعصومانه اش در خواب د صورت

 مناسب صورتش.

کرد که  شیآمده بود قرار گرفت، آن قدر آرام نوازشش کرد و تماشا رونیشالش ب ریکه از ز ییموها یآرام رو دستش

 تخت خوابش برد... نییهمان پا

 

 تخت خشک شده بود نییرا باز کرد، تمام بدنش از نشستن پا شیپلک ها یشهرام ال یصدا دنیشن با

 چه طور در اتاق را از داخل قفل کرد. دیشد نفهم کیشهرام که نزد یصدا

 تخت نشست. یحشت زده روو و دهیترس یآنل

 

 .رونیآم ب یشهرام جان، داداش از حمام اومدم چند لحظه صبر کن م-

 تنم نیست! لباس

 

 به در زد. یلگد شهرام

 گه لباس تنم نیست انگار من دختر عذب ام، بابا باز کن درو، با رها اومدم. یم نیهم چ ،یبترک یا-

 جواب شهرام را داد. عیسر شتریب یزیاز آبرو ر یریجلو گ یخنده اش گرفته بود برا یحساب

 .گهیصبر کن اومدم د قهیببند دهنت رو چند دق-

 شالش را مرتب کرد. د،یرا پوش شیتخت بلند شد و مانتو یرو از

 رفت و آرام و زمزمه وار کنار گوشش پچ زد. نیسمت رادو به 
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 .رونهیو چادرم ب فیفهمه ک یم م،یکار کن یحاال چ-

 .دیاش کوب یشانیپ یرو محکم

 .یافتضاح شد که، آخه پسره ى دیونه چرا رها رو با خودت آورد یوا-

 بود. دهینگران به سمت در نگاه کرد، رنگش کامال پر یآنل

 ها؟ ،یکن یکار م یجا چ نیاصال تو ا-

 

 را بدهد. ینتوانست جواب آنل نیشهرام بلند شد و رادو یصدا دوباره

بابا داماد هاشم این قدر طولش نمى دن تو شب دامادى تا از حمام در بیاى عروس تو  ،یکه نرفت یحموم داماد-

 آرایش زیر پاش علف سبز شده.

 برو بشین تنگ دل زنت تا بیام اى بابا. ؟یگ یم یور یقدر در نیا ستین رونیشهرام مگه رها ب-

 دارم باهات بدو. یکار مهم گهید رونیب ایب اره،یرو ب لشیموبا نیرفت از تو ماش ست،ینه ن-

 .دیچرخ یسمت آنل به

 برو تو حمام در رو ببند من برم دست به سرشون کنم.-

 

 در اتاق را باز کرد. نیکه به سمت حمام رفت، رادو یآنل

 ؟یزن یدر م یچه مرگته ه-

 انداخت. نیخشک رادو یبه موها یمتعجب نگاه شهرام

 .نیرادو شه، حالت خوبه ینم سیرن حمام موهاشون خ یم دایجد-

 شکم شهرام زد. یآرام تو یمشت
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 جا بود. نیا شبید یجلو رها سوتى نده، آنل-

 گم. یاش رو بهت نم هیبه خدا بق یاریدر ب یخر باز یبخوا شهرام 

 در هوا زد. یبشکن شهرام

 تو گوشش رفت. یتو زد میناخنک بزن میجرات ندار میما عقدش کرد ،یهست یک گهیجوون بابا تو د-

 .دیبه شکم شهرام کوب محکم

فقط رها رو ببرش  ست،یگذره ن یکه تو ذهن منحرفت داره م یشده، اون جور یگم چ یگم ببند بعدا بهت م یم-

 کنم. یخواهش م

 وار مشغول گزارش دادن بود. یطوط شهیشد مثل هم دهیرها از وسط سالن شن یصدا

 .رمیجا دوش بگ نیعصر تولد دعوتم شهرام آوردم امنم  دهیآب خونه ترک یشده، لوله ها یچ یبدون نیرادو یوا-

 

 .دیاش کوب یشانیپ یگفت و رو یبلند یوا نیرادو

 شد. رهیخ نیبا چشمان گرد شده به رادو متعجب

 شد. ریشه از صبح بابا لوله کش آورده، برو کنار من برم حمام د یدرست م یکن یم یوا چته، چرا خود زن-

 حمام بود. رهیدستگ یرها وارد اتاق شده بود و دستش رو رد،یرها را بگ یتا خواست جلو نیرادو

 کرد. شتریآب تعجبش را ب ریباز شدن ش یاتفاقات آماده کرده بود، صدا نیبدتر یخودش را برا نیرادو

 ست؟ین ی...مشکلیریگ یدوش م یرها...رها، دار-

 .رونیشه برو ب یآخه، نه االن کارم تموم م یچه مشکل یچته سر صبح نیوا رادو-

 

 در قرار گرفت. یال یرا جلب کرد، سر آنل نیدر کمد توجه رادو یلوال ژیق ژیق یصدا
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 ع؟یجام نترس، اوضاع امنه برم سر نیمن ا-

 .دیکش یراحت شد، نفس بلند یآنل دنیبا د نیرادو الیخ

 کنه. یدونم حاال حاالها سوژه ام م یبرو به شهرام گفتم، هر چند م ایب-

 از خجالت سرخ سرخ شد آنلى

 کنه؟ یم یخدا مرگم آبروم رفت که، االن با خودش چه فکر یوا-

به صفر رساند، دستانش را دو طرف صورتش گذاشت، مجبورش کرد  یاش را با آنل یچند قدم یفاصله  نیرادو

 نگاهش کند.

 

 فکر کنه. یقراره چ یک ستیاصال واسم مهم ن ،یآنل نیمن رو بب-

 میگو مردون رتمیافته، منم هنوز غ ینم یاتفاق چیه یکنارم باش کسالمیاگه  یبیدونم اون قدر نج یخودمم که م مهم

 نمرده، که عشقم رو فقط براى یک شب بخوام.

 

 بود. دهیآسمان هم ند یاهیوقت در س چیموج زد، که ه یزیچ یچشمان آنل در

 را لرزاند. نیتا عمق وجود رادو اهشیاز چشمان س یو باور نکرد بیعج یحس

 

 .ارتهیجا در اخت نیا یبرو اگر نه تا هر وقت که بخوا ی، خواستآرم بپوش یچادرت رو م-

 .دیاز جا پر قهیدق یهشت و س دنیانداخت با د لشیبه ساعت موبا ینگاه یآنل

 کنه. یاخراجم م یمانیا یساعت وقت دارم برسم محل کارم، امروز آقا میبرم ن دیشد با رمید یوا-

 متعجب نگاهش کرد. نیرادو
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 ؟یچه کار ،یر یسرکار م-

 .اریشد چادرم رو ب رمیبه خدا د یوا ،یآره فروشگاه لوازم خونگ-

 

 مبل برداشت. یرا به دستش سپرد، کتش را از رو یچادر آنل عیسر نیرادو

 رسونمت. یم میبر-

 شد. دهیآشپزخانه شن یشهرام از تو یصدا

 د؟یشه خودتون ینم خانوم اصال باورم یبه به، سالم آنل-

 

 انداخت. نییسرخ شده بود، سرش را پا یکه حساب آنا

 د؟یسالم آقا شهرام خوب هست-

 زد. یلبخند شهرام

 بهتره. نیانگار رادو یممنون ول-

 نثار شهرام کرد. یچشم غره ا نیرادو

 .ادهیز یاحوال پرس یشد، بعدا وقت برا رتید میبر-

 از خانه خارج شد. نیکرد و پشت سر رادو یاز خدا خواسته خداحافظ یآنل

 

 خارج کرد. نگیرا از پارک نشیماش نیرادو

 کجا برم آنا، زود باش هشت و چهل شد؟-

 برو سمت بلوار سجاد.-
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 را شکسته بود. نیآهنگ ضبط سکوت ماش میمال یصدا

 که خواب بودم؟ یاتاق یتو یاومد یک نیرادو-

 اومدم، چه طور مگه؟ شبید-

 واقعا چرا؟-

 و عاشقانه نگاهش کرد. قیعم نیرادو

 .میچند سال دل تنگ نیتمام ا ینگات کنم، اندازه  ریدل س کیخواستم  یچون م-

 نزد. یحرف گرید یبه مقصد آنل دنیرس تا

 شم. یم ادهیکنار پ نیممنون هم-

 

 .دیچرخ نیشد دوباره به سمت رادو ادهیکه پ نیماش از

 شه. یوقت تکرار نم چیچون ه ن،یرو فراموش کن رادو شبید-

 گردم. یبر نم شبمید یو حرف ها مینباش، من از تصم گهید دنبالمم

 خداحافظ

 

 .دیشد و دنبالش چند قدم دو ادهیپ نشیاز ماش عیسر نیرادو

 کنم. یخواهش م یریبگ میمنم تصم یبه جا یصبر کن، تو حق ندار ی...آنلیآنل-

 .دیرا در هم کش شیاخم ها نیرادو دنیشد، با د ادهیپ نشیرضا همان لحظه از ماش احمد

 زد. نیرادو یشانه  یرو یخودش را به آنها رساند و ضربه ا عیسر

 دنبال دختر مردم. یسر صبح افتاد ؟یتو...مگه از خودت ناموس ندار یه-
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 دست احمد رضا را محکم پس زد. 

 بدم؟ حیتوض دیزنمه...به شما هم با-

 را گرفت. نیلباس رادو قهیکبود شد،  نیجواب رادو دنیاحمد رضا با شن صورت

 نداره. یکه همسر انمیخانوم کارمند فروشگاه منه کامال در جر نیا ،یبا بچه طرف یفکر کرد کهیمرت-

 

 .ردیآن دو نفر قرار بگ نیب یتماس بدن چیکرد بدون ه یسع دهیترس یآنل

 .دییایشما کوتاه ب یمانیا یکنم آقا یتو رو خدا، خواهش م یوا-

 جوجه! نیدونم و ا یداخل من م دیبرشما -

 .دیاش کوب نهیمحکم تخت س یآنل یپسر رو ی رهیاز نگاه خ یعصب نیرادو

 این چى مى گه! نمیتا من بب نیتو ماش نیبش یآنل-

 

 چند لحظه مات نگاه شان کرد. ن،یاز زبان رادو ینام آنل دنیرضا با شن احمد

 حرفى بزند اما فقط به تکان داد سرش اکتفا کرد. خواست

 به آنلى انداخت و رفت. یتاسف بار نگاه

 

 .ینکن برگرد یوقتم سع چیبرو و ه ن،یبه خدا آبروم رفت برو رادو یوا-

 بود. زیم ینشسته بود وسرش رو زشیسرعت وارد فروشگاه شد، احمد رضا پشت م با

 نگاهش کرد. یزیآم شد با نگاه تنفر یآنل یکه متوجه  نیهم
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روح معصوم  هینگاه مظلومت  نیکردم پشت ا یچرا فکر م ،یاطرافت فرق دار یکردم با تمام دخترا یچرا فکر م-

 نگو مظلوم نمایى شگرد کارته. ،یدار

 .یپاک یسرت که بگ یدیچادر کش کهیت کی

 لبش را محکم به دندان گرفت. یاحمد رضا جا خورد، گوشه  یحرف ها دنیشن از

 چیه هیخودمه و قضاوت بق یشخص یجواب پس بدم، زندگ یچادرم به کس دنیپوش یبرا نمیب ینم لىیمن دل-

 برام نداره. یتیاهم

 .ستادیبلند شد و رخ به رخش ا زشیاز پشت م یرضا عصب احمد

 من دو برابرش رو بهت بدم؟ یکرد یچه قدر باهاش ط شبیواسه د نمیبب ه،یجور نیعه ا-

 .دیصورتش کوب یتو یمحکم یلیاحمد رضا س ی حانهیوق یجمله  دنیشن با

 چه خبره حتما عاشق چشم و ابرو و ثروت پدرت شدم. ،یچ یفکر کرد ،یرو پسر حاج فتیببند دهن کث-

طرف  حیقضاوت توض یاز تو مرد تره...کاش به جا یلیخ یزن یدرباره اش حرف م یدار یجور نیکه ا یمرد اون

 .یمقابل رو گوش بد

 

 رفت. رونیاز مغازه ب گرید یرا برداشت و مقابل چشمان متعجب فروشندها فشیک

 به سمتش رفت. یآنل یبرزخ ی افهیق دنیبود، با د ستادهیمغازه ا یهنوز جلو نیرادو

 ؟یشده، چرا اومد یچ-

 گرفت و رفت. یدر بست یتاکس یعصب د،یرا ند نیانگار رادو اصال

 وارد مغازه شد. یمتعجب از رفتار آنل ابان،یجا مانده وسط خ نیرادو

 شده بود. یرتیغ یآنل یرفت که رو یبه سمت پسر فضول میمستق

 بهم. ختهیر یجور نیا یبهش گفت یچه خبره، چ-



 دلباخته

 
395 

 

 پرت کرد. نیرا به سمت رادو زیم یرضا کلر بوک رو احمد

 

 بذاره.به اون دختره ى جانماز آب کش هم بگو دیگه حق نداره پاش رو این جا  رون،یب-

 من ماست چه قدر کره داره. کیفهمه  یتمام سفته هاش رو گذاشتم اجرا اون وقت م یوقت

 زنه؟ یگوش من م تو

 مى دم! نشونش

 

 شد. دهیکش زیم یکه رو دیلباس احمد رضا را کش ی قهیچنان محکم  نیرادو

 مى گى تو؟ چى بهش گفتى؟ یچ-

 ...رونیندارم ب یحرف چیمن با تو ه رونیگمشو ب-

 

 زد. یلیصورت احمد رضا س گریطرف د نیا نیرادو

 نداره که من یربط چیبه تو ه ،یو قضاوتش کن یجلوت بود تهمت بزن یبه هر کس دینبا یمن زدم که بفهم نمیا-

 دارم. یباهاش چه نسبت

 کارکنات... هیهم بق یگم که هم تو بفهم یم یآنل یحفظ آبرو یفقط برا یول

 از اول بودم. شمیباهاش نساخته... من مزاحم زندگ ایفقط دن دم،ید میتو زندگ که هیآدم نیدختر پاک تر اون

 .شریدم دوباره ازم بگ یاجازه نم یعهد الناس چیدفعه نه به تو، نه به ه نیا رم،ینشد، حاال اومدم پسش بگ قسمتم

 

 .دیکش رونیب بشیچکش را به ضرب از داخل ج دسته
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 االن بگو چکش رو بکشم. نیچه قدره؟ هم یآنل یمبلغ سفته ها-

 زد و با تمسخر نگاهش کرد. یخند شیرضا ن احمد

 ؟ییبا صفر هاش آشنا یسیبنو یاصال بلد ون،یلیصد م-

 .دیصورت احمد رضا کوب یو تو دیرا چک کش ونیلیتاسف بار تکان داد صد م یسر نیرادو

 .یبد لمیو سفته هاش رو تحو یبانک نقدش کن یبر ،یساعت وقت دار میتاریخ روز زدم ن-

 ؟یدیفهم

 

 داشت. دنیو متعجب احمد رضا د زونیآو ی افهیق

 .ستمیسفته هاش رو من حروم خور ن ارمیصبر کن تا ب ،یکش یپولت رو به رخ من م-

 هاش فقط واسه ضامنت دستمون بود. سفته

 کردند انداخت. یکه متعجب نگاهش م یبه دو فروشنده دختر یزد و نگاه زیم یدستش را رو نیرادو

 ؟یینمایس لمیزل زدن ف یجور نیافتاده، خانوما ا یاتفاق-

 

 پشت قفسه ها پنهان شدند. عیو نسترن سر سارا

 

 کتش را در آورد. عیکرد، سر یم یشدت گرما احساس خفگ از

 و قرار داد را پاره کرد. ختیر زیم یرضا سفته ها را رو احمد

 .رونیسفته هاش گمشو بهم  نیتموم شد، ا-

 چک را دوباره به سمت احمد رضا هول داد. نیرادو
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 ؟یبرش دار ییخوا یفرصتته نم نیآخر-

 

 .دیخند یرضا حرص احمد

 شه. یسومش نم کی ،یکنم بودجه ات برسه، پژو پارستم بفروش یفکر نم-

 رها کرد. زیم یچک را همان طور رو نیرادو

 نه؟ ایمغازه رو بخرم  نیتونم کل ا یم نیزنگ بزن حسابم رو چک کن، بب هی ه،یامتحانش مجان-

 کرد. زیر زیرا برداشت و ر چک

 ...زیعز یمانیا یآقا یبرگ برنده ات رو از دست داد-

 

 

 مسخره تکان داد. یبه معنا یلبانش نشاند و دست یرو یور کی لبخند

 فرستاد. یآنل یبرا یامیآمد پ رونیمغازه که ب از

 واست؟( ارمیب ایگرفتم، پاره کنم  یمانیه هات رو از ا)سفت

 

 (ی)آنل

 

آن قدر عصبى بود که دلش مى خواست هر کس دم دستش رسید خفه  دیهم کوب یخانه که شد در را محکم رو وارد

 کند، از شدت گرما در حال خفه شدن بود.

 وابسته شود. نیداد بکشد، دوست نداشت دوباره به رادو ایخواست سر تمام دن یم دلش
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 را پس دهد. شیکه تقاص کار ها نیدوست نداشت سپهر راست راست راه برود، بدون ا اصال

 

 زد. یرقم م شیها را برا یبد شهیپر بود، مگر چه خواسته بود که هم ایاز دن دلش

 افتاد. یگذشته نحسش در کنار سپهر م ادی یبه اتاقش نداشت وقت یکنان وارد اتاقش شد، حس خوب هیگر

افتاد چه طور در آن انبار نمور و  ادشی یو تاب افتاد وقت چیدلش به پ خت،یدوباره حالش بهم ر دشیکه د شبید

 به تاراج برده بود. یرحم یاش را با ب ینمناک تمام دخترانگ

 نفهمد. یرا کس شیاش را با بالش کنار تختش خفه کرد، عادت کرده بود صدا هیگر یصدا

 از سپهر بود. نیآمد کتک و توه یم ادشیرا نداشت در آغوشش آرام شود تا  یکس چون

 به عقلش وارد کرد. یتلنگر احساسش

 رو بهت داد( ایآرامش دن نیآغوش رادو شبینکن، د ی)نامرد

 

 .دیکش ادیبلند تر فر عقلش

 بوده( شیزندگ ی)اون که چند ساله پ

 

 ر بتواند افکارش را آرام کند.کا نیکرد با ا یگوشش گذاشت، حس م یرا رو دستش

 .دیاعصابش را خط کش شتریب امشیپ یصدا

 داد. یچراغ م لشیصفحه موبا یرو نیرادو امیپ

 متفاوت بود. هیهم با بق امشیپ یخودش متنفر بود که صدا از

 گفت. راهیبدو ب ایپرتاب کرد و به دن یبالش را گوشه ا یعصب
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 دوباره اتاق را برداشت. لشیزنگ موبا یصدا

 .دیاز سوزش دستش فهم دیبه خون که رس د،یدهانش گرفت و تند تند جو یرا تو شیها ناخن

 .دیچیاتاق پ ینحس احمد رضا تو یرفت و صدا ریگ غامیپ یرو لشیموبا

 ندارم که بزنم. یبگم حرف یشه چ یسالم، اصال روم نم-

 اگه گفتم ،یصبح بخوام از عالقه حرف بزنم منو ببخش آنل یهامسخره س با حرف  یلیخ ن،یفقط هم دیکن حاللم

 بار اسمت رو بلند صدا بزنم. نیو آخر نیخواست واسه اول یچون دلم م یآنل

 .دیضرب خاموش کرد و با تمام نفرتش سر خودش داد کش هیرا  لشیباال آمد، موبا شیتهوع تا گلو حال

 .یکن یکه به همه اعتماد م یکه زد رو فراموش کرده، خاک تو سرت بشه آنل ییاحمق، حرف ها شعوریب یپسره -

 

 سرگرد را گرفت، آدرس سپهر و مسعود را داد. یکه اعصابش سرجا آمد شماره  یکم

 کنترل کرد. یرا به سخت شیصدا ،یعصب سرگرد

اگه تا االن جاش عوض  د،یها رفتبود که تن یچه کار احمقانه ا نیا ،دیخبر نداد یکالنتر نیبه اول شبیآخه چرا د-

 ؟یشده باشه چ

 .دیشما در دسترس نبود د،یکه شده سرزنشم نکن یاعصابم خورد بود، لطفا به خاطر کار یلیخ شبید-

 جا نداده باشه. رییتغ دوارمیخوام خانوم، ممنون از کمکتون ام یمعذرت م-

 

 ق قرار گرفت.به در اتاقش خورد و بدون مکث مادرش در چهار چوب اتا یا تقه

 

 نفر باهات کار داره؟ کی رون،یب ایپاشو ب-
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 را پشت گوشش زد. شیحوصله موها یب

 اعصابم خورده مامان بذارش واسه بعد. یلیکار ندارم، خ یمن با کس-

 باهات داره. یکار مهم نیرادو رونیب ایلباست رو بپوش ب-

 

 .دیپر شیاز جا نینام رادو دنیشن با

 

 کنم شما درکم کن. یخواهش م نمشیخوام بب ینم گهیچه قدر بگم د ،یچرا راش داد-

 ره. ینم رهیگه تا ازت امضا نگ یاصرار کرد سفته هاتو آورده، م یمادر جان، زشته کل-

که شب تا صبح  ردیحجاب بگ یکس یانداخت، مسخره بود جلو شیموها یو شالش را رو دیکش یهوف بلند یآنل

 بود. دهیاش خواب یسانت چند یسقف، در فاصله  کی ریز

 .دیصبحش را پوش یمانتو

 آم. یمن االن م دیشما بر-

 

زده  رونیشالش ب ریاز ز یاش کم ییخرما یانداخت، موها ینگاه نهیرفت خودش را در آ رونیکه از اتاق ب مادرش

 بود.

 آمد. رونیشال انداخت و از اتاق ب ریحرص ز با

 اش نشسته بود. هیزیرنگ جه یسرمه ا یمبل ها یرو د،یرا از پشت سر د نیرادو قامت

 لرزان از پشت سرش دور زد. یخجالت و قدم ها با
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 بلند شد. شیحضورش شد از جا یتا متوجه  نیرادو

 نگرانت شدم؟ رونیب یاز مغازه زد یحالت خوبه، چرا اون جور-

 

 .دیرا در هم کش شیاخم ها یآنل

 د؟یبفرما دیدار یندارم، مادرم گفتن کار مهم یکس یبه نگران ازیمن ن-

 رفت. یبه آنل یلبش را دندان گرفت و چشم غره ا یگوشه  د،یخجالت کش یاز طرز برخورد آنل مادرش

 فرش واجب است. یگفته بود احترام مهمان رو شهیهم

 بگذارد. شانیداد تنها حیترج

 کن. ییرایگردم؛ دخترم از مهمون مون پذ یزود بر م رونیرم ب یدارم، م دیخر کمیمن -

 

 رفت. رونیعوض کرد و از خانه ب یرونیرا با چادر ب رشینماند، چادر گل دار حر یعکس العمل آنل منتظر

 لب نشاند. یرو یور کیلبخند  نیرادو

 اخم هاتم باز کن. ،ینیبش ییخوا ینم-

 .ستادیمقابلش ا نهیدست به س یآنل

 ؟یکن یفضول میزندگ یقراره تو یتا ک رم؟یمگه خودم عرضه نداشتم بگ ،یسفته ها رو چرا گرفت-

 قرار داد. یداغ آنل یگونه ها یشالش داد، کف دستش را رو ریسرکشش را ز یموها یتره  ستاد،یمقابلش ا نیرادو

 .ستیحالت اصال خوب ن دهیصورتت داغه، رنگت پر-

 

 را پس زد. نیبه ضرب دست رادو یآنل
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 ؟یزن یبه من دست م یرو فراموش کن، حد خودتم بدون به چه حق شبیبهت گفتم د-

 قرار داد. یآنل فیدو قدم فاصله را به صفر رساند و دستش را حصار کمر ظر نیرادو

 

 اش چسباند. نهیرا کامال به تخت س یآنل یفشار کم با

قدر راحت  نیکردم؛ ا یر مرفتا یجور نیپدرت ا یازم گرفتن، اگه اون زمان جلو شیکه سه سال پ یبه همون حق-

 کردم. یپروا رفتار م یب دیمن بود با ریدادم؛ تقص یاز دستت نم

 !یدختر حق منه حاج نیگفتم ا یکردم و م یبغلت م یطور نیهم نمیکه از پشت زد به ماش یروز دیبا

 

 فشار داد. نیستبر رادو ی نهیدستان داغش را محکم به س 

 فکر کنه. یا گهیجور د کیخواد اونم درباره ام  یگرده اصال دلم نم یولم کن، االن مامان بر م-

 برو... شهیهم یها رو بده و برا سفته

 

و مردانه اش چند صدم  یقلوه ا یکه لب ها یآورد، تا حد نییکرده بود، سرش را پا دایرا پ ینقطه ضعف آنل نیرادو

را سست  یداغش تمام وجود آنل یت، هرم نفس هافاصله داش یآنل ی دهیروح و رنگ پر یب یمتر با لب ها یلیم

 کرد.

 پچ زد. یآرام یصدا با

 .مریاومدم که حقم رو بگ اد؛یاحمقم گفتم تا حساب کار دستش ب یبرم، به اون پسره  ستیقرار ن گهیبار د نیا-

 دوباره تکرار کنم؟ الزمه
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گرفت تا  شیدندان ها یرا محکم ال شیشد،نفسش بند آمده بود، لب ها یداشت خفه م یکیهمه نزد نیاز ا یآنل

 استرس و لرزش کم شود.

 چانه اش نشست. یرو نیرادو دست

 ،یفشارشون بد یجور نیا یفشارشون نده، له شدن، از حاال به بعد قراره صاحبش بشم حق ندار یجور نیا -

 ؟یدیفهم

 

 شد. یعصب نیرادو ییپروا یهمه ب نیا از

باهاش  یتون یدلت خواست م یکه مطلقه ست و هر کار نیا ،یفکر کرد یچ من یتو درباره  رون،یولم کن برو ب-

 ؟یبکن

 !ستمیکس ن چیمن عروسک دست ه رون،یحاال برو ب نیهم

 

 برداشت. یدستش را از دور کمر آنل یعصب نیرادو

 .دیدستانش کش نیرا محکم ب شیموها د،یپا چرخ یپاشنه  یو رو دیرا به ضرب عقب کش سرش

نکردم  شبیکه چرا د یاز کار یکن یم مونمیپش یدار ،ید یم لمیتحو یور یقدر در نیچرا ا ،یگ یم یدار یتو چ-

 .یبهم انگ نزن یجور نیتا ا

 جام به خاطر خودته، به خاطر احساسمه. نیاگه ا من

 قدر عوض شده. نیدادم، ذهنت چرا ا یهدر نم یخود یرو ب شبیبودم د یقدر عوض نیا اگه

 آنا. نمیمن همون رادو یشناس یکنم منو نم یم احساس

 تن صدایش باال رفت و با عجز نالید: کمى
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اسم بچه  یهمون که حت ،یبود دهیذهنت چ یبود و دکورش رو تو دهیکه خر یخونه ا یتو یکه باهاش اومد یهمون-

 .یهاتونم باهاش انتخاب کرده بود

 . یاومد یم ایگفتم سر قله قاف ب یم اگه

 کدومش؟ یشدتو عوض  ایشدم،  یعوض من

 

 شد. یم یپر و خال هیروز ها چشمانش از گر نیکرد، ا سیدوباره باران اشک صورتش را خ د،یبغضش ترک یآنل

 .دیداد کش شیصدا یهق هق ب انیم

 

 یچیکه ه یاز حال زن یفهم یم یانبار تمام احساسش رو به تاراج بردن، چ یکه تو یاز حال دختر یفهم یم یچ-

 شست. یشوهرش رو م یرژ لب یلباس ها ای دیشن یسر کوفت م ای شهیدونست، هم یاز گذشته اش نم

 .دیکار و امروز هزار تا حرف شن یماه رفت برا کیکه  یاز کس یفهم یم یچ تو

 .پیاحساس! کدوم احساس، کدوم عشق، همه ش کشکه پسر خوشت ،ینیب یفقط خودت رو م تو

 .یکه بود ییهمون جا یبرگرد بهتره

 کنه. یم فیکنه و کفش واکس خوردت رو کث یکتت رو خراب م یمثل من فقط اتو یبدبخت آدم

 رو بهش چسبوندن. ایدن یها و تهمت ها یتمام بدبخت چون

 

 بار بلند بلند هق زد. نیکه کم آورد ساکت شد، ا نفس

 

 .دیبه سمتش پرواز کرد و محکم در آغوشش کش یک دینفهم نیرادو
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 .دیتند تند بوساش چسباند و  نهیرا به س سرش

 

 رم. یاالن م نیفقط آروم باش من اشتباه کردم هم ،یتو بگ یآروم باش، باشه هر چ سیه-

االن  م،یآم حرف بزن یدوباره خودم رو بهت ثابت کنم م یبهم فرصت بد ،یحرف هام رو بشنو یوقت که خواست هر

 .یبهتره فقط آروم باش

 

 مشت زد و جدا شد. نیرادو ی نهیتخت س آرام

 تفاوت باشد. یتوانست ب یکه نم نی، بدبختانه بود اهنوز هم کنارش آرامش داشت چرا

 

 گذاشت. زیم یرا مقابلش رو یآنل یسفته ها د،یکش یگردنش را دست نیرادو

 بزند به سمت در رفت. یکلمه حرف کیکه  نیا بدون

 حرف دارم برات. یلیزنگ بزن، خ یبهتر که شد-

 

 افتاد. لشیموبا شگریصفحه نما یرو یانینش زنگ خورد، نام کاوخانه که شد تلف اطیح وارد

 .ریشب بخ یانیبله جناب کاو-

 

 .دیچیگوشش پ یتو یانیشاد و خندان کاو یصدا

 سالم پسرک معامله گر و شجاع!-

 جوابش را داد. تیمحکم و با جد نیرادو
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 که کردم. یهمون مقدار سود نصف نصف به عالوه خطر یداروهات حاضره، سر حرفت که هست-

 .ینبود به سودت اضافه کن نیقرارمون ا-

 دارن. یخوام اگه نه مشتر یشدم، سودم رو هفتاد درصد م تیاذ یلیبار خ نیا دنیرس یبرا-

 کم طرفدار نداره. یکه خواست ییداروها

 

 کالفه لبش را تر کرد. نیرادو

 !یکه داروهات اصل باشه نه تقلب نیباشه قبول، هفتاد درصد سود فقط به شرط ا-

 راحت. التیدم خ یهام رو به پسر محتشم نم یاصله اصله من تقلب-

 

 فرستاد و وارد خانه شد. یمرتض یرا برا شیکه تمام شد گزارش حرف ها تماسش

 بود.خانواده  یاعضا یخواب بودن همه  یایخانه گو یکیو تار سکوت

 .دیمادرش را شن یبه سمت اتاقش قدم برداشت که صدا اطیو با احت آرام

 .دمتیند ریباش من هنوز س شمونیپ شتریب یرانیپسرم، چند روز ا یاومد-

 

 زد. یآمد و لبخند نیاش به سمت رادو یبلند ارغوان یبا لباس راحت مادرش

 .ومدیخواب به چشمم ن ،ییایمنتظرت بودم تا ب-

 

 کتش را در آورد و مادرش را در آغوش گرفت. نیرادو

 کردم. دایرو دوباره پ میرم قربونت بشم، هدف زندگ ینم گهید-
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 جا، کنارتون... نیمونم هم یم

 .دیسالن درخش یکیتار انیمادرش در م چشمان

 ؟ید یم یجواب پدرت رو چ شهیباورم نم ،یگ یراست م-

 زنم. یا باهات حرف منگران نباش قربونت بشم، برو راحت بخواب فرد-

 کنم. یخوام عروست رو بهت معرف یرو آماده کن م خودت

 

 در اتاقش بود که مادرش لباسش را از پشت گرفت. انیم

 االن؟ یگفت یچ نم،یبب ستایوا-

 باالخره قراره به آرزوم برسم؟ یعنی ه،یمنظورت چ عروسم،

 در چشمان مادرش زل زد. نانیباز کرد و با اطم یکی یکیرا  راهنشیپ یدکمه ها نیرادو

 .ادهیمنتظر باش نازش ز گهید کمیشده، فقط  دایآره باالخره شاه قلبم پ-

 خوبه؟ ش،ینیخودت بب ارمینفر م نیدم، اول یکنم بهت خبر م شیراض تا

 

 نکند. داریرها و خسرو را ب شیدهانش گذاشت تا صدا یدستش را رو مادرش

 باشه. ینکنه خارج ،یکرد داشیا پاز کج هیدختره ک ن،یدرست حرف بزن رادو-

 .یریبگ یمحمد زن خارج نیخواد ع یبه خدا دلم نم نیرادو

 

 .دیصورتش بود را در دست گرفت و بوس یوار جلو دیمادرش که تهد انگشت

 معتبر. یکمپان کیاز  رانیا دیتول ه،یداخل هیهات بشم، نه فدات شم داخل یدل نگران نیمن قربون ا-
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 راحت شد؟ التیخ

 

 .دیکش نیکرد و انگشتش را از دست رادو یاخم مادرش

 ؟یمعامله کن نیماش یخوا یمگه م هیچ یبچه جان، کمپان یمن رو سرکار گذاشت-

 

 نشوند. داریخنده اش را خورد تا اهل خانه ب عیکرد و سر یاز لحن مادرش تک خنده ا نیرادو

 ارمش؟یبرم بردارم ب ینصف شب نیهم ایبم بخوا یزار یحاال م ه،یخارج هیداخل یگیآخه فدات شم خودت م-

 کنم. یرو حاللت نم رمیبه خدا ش نیرادو رونیب ادیکه ب هیوقت شب چه طور دختر نیا ش،یاریب یکجا بردار-

 

 از ته دل قهقه زد. نیبار رادو نیا

کوتاه  ایراحت نیبه ا هیمادر فوالد زره ا کیکردم فدات شم  یشوخ ینداز یراه م یزیمامان جان چرا خون و خون ر-

 .ستین ایب

 پارچه آقاست. کیدلش هم بخواد، پسرم  یچ یعنیوا -

 دلش نخواد؟ ایاالن، دلش بخواد  هیچ فیمامان جان باالخره تکل-

 

 کرد. یفوت م نیدوصورت را یرا رو شیالبالو بیدوس انیدود قل الیخ یب یقیبعد از دقا شهرام

 اه نزن تو صورتم المصب رو، حوصله ندارم.-

 ؟یپاچه تو گرفته سگ یچرا باز ک-

 دلش خواست بهم گفت! یرو مخه حرف هاش امروز هرچ یلیفهممش، خ یآنا اصال نم-
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 رها کرد. زیم یرا رو انیقل ین شهرام

 گه پس؟ یم یمدت، اون سنگ قبر چ نیدختر کجا بود ا نیمن هنوز هنگم ا ه،یشد قض یچ یراست-

 یبر عکس گذشته که خودم رو کنترل م نمشیب یتونم باور کنم هر بار م یاصال نم جم،یدونم هنوز گ یخودمم نم-

کنم  یحس م یبه پوستش ول رهیناخنم بگ یخواد لمسش کنم شده حت یکردم لمسش نکنم، االن همش دلم م

 ...ستین ایرو ست،یخوام حسش کنم مطمئن شم خواب ن یبودنش خوابه، م

 اون برعکس برداشت کرده رفتارم رو! اما

 

 نگاهش کرد. یجد شهرام

 مگه؟ یکرد یچه غلط ،یچ یعنی-

خواست سرم رو بکوبم  یکنم، دلم م یتونم باهاش باز یکنم چون مطلقه س م یامروز بهم گفت چرا فکر م یچیه-

 .واریبه د

 شهرام از تعجب گرد شد. چشمان

 زاره واسم. یرها مگه وقت و حواس م نیا زیام از همه چ من چه قدر عقب یجدا شده، وا یک-

 .دهینرس یباش کامل بهم بگو تا مرتض زود

 چند روز را بازگو کرد نیکل اتفاقات ا یمرتض دنیرس تا

 

 تمام شده شان را دوباره مرور کردند. ی نقشه

 را از دست شهرام گرفت. انیقل یاش را مزه مزه کرد و ن یچا یمرتض

 ر درد شدم، همه خونه دوده!س گهینکش د-
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 .یپرس یدارو ها م لیتحو یو برا یزن یزنگ م یانیفردا صبح به کاو  یند یسوت شهرام

 .ید یرو سفارش م شترشیگفت سفارش تون آماده ست، تو دو برابر ب اگه

 .مینظرش دار ریما خودمون ز ؛ید یبهش زمان م یعیطب یلیزمان خواست خ اگه

 

بشه  دیشا یجور نیا ،ید یدائم بهش م یهمکار شنهادیپ یگرفت لیکه داروها رو ازش تحو نیتو بعد از ا نیرادو

 دم و دستگاهش نفوذ کرد. یتو

 .دیبحث پر نیشکست و ب یتخمه ا نیرادو

 باشه. گهید یکی یباشه اصل کار یداخل داریخر هیففط  ،ینباشه چ یکاره ا یانیکاو نیسئوال اگه اصال ا کی-

 ه؟یچ فیوقت تکل اون

و  ستین یکاره ا یبسته دو بسته که واست جور نکرده بگ کیبزرگه،  یاز مهره ها یکیهم نباشه  یاصل کار-

 خورده فروشه.

 نیدو بار خودت ا یکی یاون ور که بود یالزمه بهش بگ نیجلو تا بهتون اعتماد کنه، رادو دیر یطبق نقشه م فقط

 .یکار رو انجام داد

 یکه خودت رو معرف یاما به صورت ،یفرد معامله داشت نیبگو با ا میگ یاونور رو بهت م یاز وارد کنندها یکیاسم  ما

 .ینکرد

 

 را متوجه شود. شیحرف ها ریانداخت تا عمق تاث نیبه شهرام و رادو یدر همش نگاه یبا اخم ها یجد یمرتض

 د؟یکنه متوجه شد یشک نم رهیبره از اون طرف آمارتم بگ یاگه حت یجور نیا-

 

 بلند گفت: یبا صدا د،یها کوب کیسرام یرا رو شینگه داشت و پا یشانیرا کنار پ انیقل ین شهرام
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 شد! میبله قربان نفه-

اش را حفظ کند و  تیهم نتوانست جد یمرتض د،یبلند خند یدست شهرام با صدا انیقل یژست و ن دنیبا د نیرادو

 خنده اش را رها کرد.

 زنم. یحرف م یشهرام، من دارم جد یلوس یلیخ-

 باش. یروز جد کیشه، خواهشن  یباعث مشکل م تیمامور یهات تو یلودگ نیا

 

 فوت کرد. یصورت مرتض یتمام دود را تو شهرام

 م؟یآدم نعشه بش نیع میرو کوفت کن ونمونیقل یزار یچشم قربان، م-

 .میببر ضیبده ماهم ف کممیبکش معتاد، آخرش که دودش کم شد -

 

 کرد و نتوانست کامل خارجش کند به شدت به سرفه افتاد. ریام گشهر یگلو یتو دود

 توانست حرف بزند. یبه سخت شیسرفه ها انیم

 نه بابا...جناب...سرگرد شما هم بله.-

 .دیمحکم پشتش کوب نیبود که رادو یرو به کبود صورتش

 .نهیخواهرم هنوز هزار تا آرزو داره بوز ،یمُرد یببند فکت رو چند لحظه خفه شد-

 

 را پس زد. نیخورد و دست رادو وهیآب م یقلپ شهرام

 آرزو بابا شدن بمونه رو دلم. یبنداز یما رو از مردونگ یتون یم نمیبب ،یکن یکار م یچ دیستون فقراتم ترک-

 بزن بخار مارو هم بترکون. یبخار ندار خودت



 دلباخته

 
412 

 

 تو کارش بگم جلو سرگرد؟ یبخارت روشن شده زد گهید د،یببخش نه

 

 شهرام کرد. یها ینثار لودگ یچشم غره ا نیرادو

 تو؟ یگ یقدر چرت و پرت م نیببندم، چرا ا ای یبند یم -

 رو بکش بابا... ونتیقل

 اش را به سمت شان گرفت. یمشکوک نگاهشان کرد، اسلحه کمر یمرتض

 چه خبره؟ دیبا زبون خوش بگ-

 

 .دیترس یو مثال از حرکت مرتض دیبلند خند یبا صدا شهرام

 رو آورده تا صبح... اری میگم، آقا اون شب که ما رفت ینزن باشه م-

 .دیرا کش انیقل یزد و ن یقهقه ا یمرتض

 ده. یزنم طالقم م دیوقته باور کن ریبه خدا شهرام، پاشو جمع کن د یا ونهید-

 

 رفتن شدند. یدو خنده کنان آماده  هر

شه، به قول شهرام باز ما  یداره خطرناک م گهید تیه مجردخون نیبابات بدمت، ا لیتوام بپوش ببرم تحو نیرادو-

 .یاریرو ن اری میر یم

 

کتش را برداشت که  شانیدامن نزدن به مسخره باز یبرا نیاتاق را برداشت، رادو یخنده هر سه نفرشان فضا کیشل

 به خانه برود.
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 .دیفهم یقول داد سر فرصت حرف بزنند را نم نیکه به رادو نیا لیبود، دل ستادهیوسط اتاقش ا جیو گ کالفه

 گرفت؟ یم میتصم یگذاشت و احساس یداشت عقلش را کنار م چرا

قلبش بود، قلب سرکشش هنوز هم او را به سمت  یانتها یکوبش ب یو تمام حواسش پ دینش یمنطقش را نم یصدا

 کشاند. یاش م یدوست داشتن یچشمان عسل

ته  یزیاز قلبش انگار از وجودش جدا شد، چ یرفته، تکه ا نیطمئن شد رادوها م کیالست غیج یصدا دنیشن با

 برگشت نداشت... گهیرفتنش د نیحرف هاست واال ا نیسمج تر از ا نیگفت: خدا رو شکر رادو یدلش م

 .دیچهار چوب اتاق د نیباز شد و قامت مادرش را ب یکیت نیدر اتاقش با کوچک تر ی رهیدستگ

رو  گهینه بدتر اعصاب هم د دیرفت؟ تنهاتون گذاشتم که حرف هاتون رو بهم بزن شونیقدر پر نیا یبهش گفت یچ-

 ؟یدفعه قراره خودت جفت لگد بزن نیا تیاون دفعه بابات لگد زد به زندگ د؛یخورد کن

 

 داد. یم نیمادرش حق را به رادو یگرفت حت یهم فشار داد، حرصش م یرا رو شیکالفه لب ها یآنل

 ادامه نده. گهیکنم، شما د یاهش ممامان خو-

 یخوام برا ینم گهیدادم د نیسنگ یلیمون رو خ ییجدا یوقته از هم جدا شده، بها یلیراهمون خ نیو رادو من

 رو ندارم. یچیبا ه دنیواسم نمونده جون جنگ یتوان گهیدو برابرش رو بدم، د یهم بها یاجبار دنیرس

 

 تخت نشست. یاشک سمج گوشه چشمش را با سر انگشتش گرفت و لبه  قطره

 تونم. ینم گهیخستم مگه چند سالمه به خدا د یلیخسته م مامان، خ-

 خودم پشت کنم. طیتونم به خاطر دل اون به خانوادش و شرا ینم ست،ین میآرامش زندگ گهید نیرادو

 زن مطلقه م! کیمن  قتهیحق هی نیا
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به  ستیتو قرار ن شه،یحرف رو نزن مادر جان، اون پسر هنوز هم نگاهش داغ عشقته هنوز مثل سه سال پ نیا-

 فکر کن مامان جان. یمنطق نیبش ،یرو نابود کن تیاشتباه کل زندگ کیخاطر 

 .ستیبا دلت مشخص ن فتینکن اگه تکل دوارشیام گهیبچه رو د نیا

 

 .دیمادرش را شن یانداخت دوباره صدا لشیموبا یبه صفحه  یفکر رفت، نگاه یتو یآنل

 گفت. یرو نم نیازدواج کرده، رفتار امروزش که ا یگفت-

 کنم. یم فیاشتباه کرده بودم، سر فرصت کامل تعر-

 

 بگذارد. شیداد تنها حیترج دیرا د یآنل یحوصلگ یکه ب مادرش

 

 .دیکش یاعصاب نداشته اش م یخورد و خط رو یمدام زنگ م تلفنش

 چند بار تماس گرفته بود. یمانیا یزد، آقا یزنگ م ییرزایداده بود، سرگرد م امیپ نیادور

 پاسخ گذاشته بود. یتمامش را ب اما

 

 بلند شود. شیباعث شد از جا ییرایمادرش از داخل پذ یصدا

 رفت. رونیو ب دیکش یاش را دست ختهیبهم ر یموها

 د؟یبله مامان جان کارم دار-

 .یکالنتر یزنگ زدن همون سرگرده، مسئول پرونده گفت بر یدخترم از کالنتر-
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 لب زمزمه کرد: ریز یآنل

 اون وقت االن دستور دادن برم. ستن،یدر دسترس ن دیکه با یوقت-

 

 دخترش کرد. یبه آشفتگ یگذاشت و نگاه زیم یظرف هندونه را رو مادرش

 سازن مادر. یمامورا از کاه کوه م نیدردت به جونم، حاضر شو برو ا یشونیچرا پر-

 .یاون جور ،یجور نیگن حتما ا یم یبر رید االن

 

 افتاد. شیبرداشت و با چنگال به جان دانه ها یقاچ هندونه ا یآنل

 کردن. ریاحتماال سپهر رو دست گ-

 .یامام رضا، خدا کنه مادر جان پاشو برو منم به هول و وال انداخت ای یوا-

 که تا صبح منتظرشون موندم. شبید نیمنتظر بمونن، ع کمیرم بزار  یم-

 

 نگاهش کرد: یسئوال مادرش

 اطالعم؟ یچه خبر شده من ب ،ینبود یاسی یمگه خونه  شبید-

 اومده بود؛تلفنش رو جواب نداد. ادمی ینکته ا کیچند بار به سرگرد زنگ زدم  شبیمامان جان، د یچیه-

 

 خانوم چشمانش را تنگ کرد و کنجکاو دخترش را نگاه کرد. نینسر

 من رو نیبب یآنل ؟یگ یدروغ که نم-
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 مبل بلند شد. یدست پاچه از رو یآنل

 مادر من. ینه چه دروغ ،یمن برم حاضر شم برم کالنتر-

 

 .دینشد مادرش جوابش را بدهد به سرعت وارد اتاقش شد و لباس پوش منتظر

را در حال سوار شدن  ییرزایشد که سرگرد م یکالنتر یرساند، وارد محوطه  یکالنترسرعت خودش را به  به

 .دید نشیماش

 .ییرزایم یسالم آقا-

 .دیروز ها را مقابلش د نینقش ا زیو دختر ر دیبه سرعت به پشت سرش چرخ سرگرد

 صورتش نشست. سیف یرو یبه سخت یلبخند

 اتاقم باهاتون حرف دارم. دییرفتم منزل استراحت کنم اما بفرما یسالم خانوم، داشتم م-

 

 گرفت و گفت: ییرزایرنگش را از صورت م اهیچشمان س یآنل

 د؟یکرد رشیشد دستگ یسپهر چ دیشم، فقط بگ یمزاحم نم-

 نبود، متاسفم خانوم. یشخص چینه اون جا ه-

 

 رفت. نیاز ب دشیتمام ام یآنل

 د؟یارند یخبر ؟یچ یسرگرد جعفر-

 .دیباال پر ییرزایم یابروها جفت

 د؟یزن یحرف م یدرباره ک م،یندار یکال نتر نیا یتو یما سرگرد جعفر-
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سپهر رو  یگذاشتن آدرس خونه  انیاز آشناها زنگ زدم و دوست شون که سرگرد بود رو در جر یکیبه  شبیمن د-

 دادم.

 

 پرت کرد. یصندل یکالهش را رو یعصب ییرزایم

 یریاون وقت توقع دستگ دیکن یم فیهر کس تعر یخانوم، پرونده رو برا دیکن یچه طور به هر کس اعتماد م-

 د؟یدار

 دادن. شیطور فرار یچ ستین معلوم

 فهمم. یخانوم نم دیرو زد، اصال چه طور اعتماد کرد یجعفر نیتر رد ا عیسر دیبا

 

 زل زد: ییرزایصورت م یمحکم تو یآنل

زنم  یاالن به همون شخص زنگ م ستین یابیبه رد  ازین ،ییرزایم یبه اون شخص اعتماد داشتم آقا از خودم شتریب-

 .ینیامام خم ابانیخ یمحل خدمتشم بلدم کالنتر رم،یگ یرو م یسرگرد جعفر یو آدرس و شماره 

 

 دهد. یتکان م یکند و سر یلبانش را با زبان تر م ییرزایم

 .یدارند از سپهر احمد یحتما اونا خبر ،ینیامام خم یکالنتر میر یاالن م نیهم دیخب، سوار ش اریبس-

 را گرفت. نیرادو یسرگرد شد و با تلفنش شماره  نیسوار ماش یمعطل یب یآنل

 جانم آنا، منتظر تماست بودم.-

 

 آن روزها جانم خطابش کرده بود. هیگرفت، چه قدر شب یرا به باز نشیگوشش دل و د ریز نیگرم رادو یصدا

 !یقدر واقع نیهم ظیقدر غل نیواقعا جانش بود، هم انگار
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 ؟یکن ونمید شترینفس هات رو گوش بدم، ب یصدا یزنگ زد زدلمیعز یچرا ساکت-

 به سرگرد انداخت. یدستش جابه جا کرد، نگاه یرا تو یآب دهانش را قورت داد و گوش یآنل

 باشد. دهینمکالمه را ش یکرد صدا حس

 میر یم میدار ییرزایمن و جناب م دیبگ د؛یریخواستم با دوست سرگردتون تماس بگ یمحتشم، م یسالم آقا-

 .یدر رابطه با سپهر احمد یکالنتر ششونیپ

 

 :دیبلند خند نیرادو

 زنم. یزنگ م یکه جناب محتشم قربونت بشه، چشم االن به مرتض یا-

 ام؟یب خودمم

 آم. یخودم از پس کار هام بر م د،ییایب ستینه الزم ن-

 ...خدانگهدار

 

و سرد  یخنث یچهره  یچشم رینکرد، ز یصاف نشست و به تپش قلبش توجه یصندل یقطع کردن تماس رو با

 را نظاره کرد. ییرزایم

 باشد. دهیفهم یزیکرد چ یکه مشخص نم صورتش

 

بدون سئوال جواب اضافه به  ییرزایسرگرد م دنیبا د نیوارد شد و مامور ییرزایم یشانه به شانه  یکالنتر مقابل

 شان کردند. تیهدا یاتاق مرتض

 بلند شد. یتنش از پشت صندل یشناخت به حرمت لباس ها یکه نم یشخص دنیبا د یمرتض

 زد. یانداخت و لبخند یآنل یگذرا به چهره  ینگاه
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 جناب... دینیبش دییبفرما-

 را خواند. ییرزایلباس م کتیات هیاز ثان یکرد و در کسر یمکث

 از دستم ساخته ست؟ یچه کمک ،ییرزایم جناب

 نشست. یمقابل مرتض یرا محکم در هم گره زد و پشت صندل شیاخم ها ییرزایم

 ....شونیا ،یجناب جعفر-

 کرد. یبه آنل یدست اشاره ا با

شدن  دهیتون رو در محل دها رویساعت دوازده شب ن شبیو د دیپرونده بنده شد ریگن که شما درگ یم شونیا-

 .دیمستقر کرد یفرار

 تکان داد. ییرزایم یحرف ها دییتا یبه نشانه  یسر یمرتض

 درسته، دوستم با من تماس گرفت و خواست کمکش کنم.-

 

 را کور تر کرد. شیگره ابروها یخشک و جد ییرزایم

و  منم هیقض نیبه ا یدگیکه مسئول رس دیدون یجناب، م دیروند پرونده بنده رو نداشت یدخالت تو یشما اجازه -

 ما. گانیو  یکالنتر

 

 به جلو خم شد. یپرونده مقابلش گذاشت و کم یرا نباخت، دستانش را رو هیقاف یمرتض

کردم جناب  یم داتونیپناه ازم درخواست کمک داره، شما رو از کجا پ یدختر ب کیساعت دوازده شب  یوقت-

 مسئول پرونده؟

 کردم آقا...در حق شما لطف  من
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 گفت: یلب ریز یدیبحث ببخش انیم یآنل

 آم داخل. یبحث بهم مربوط بود م یوقت رونمیمن ب-

 

 

 دوئل قدرت دو سرگرد را نداشت. یتماشا یرا ترک کرد، حوصله  اتاق

 

 بلند شد. شیو از جا دیکش شیدور لب ها یدست ییرزایم

 الزمه گزارش رد کنم، به خاطر دخالت در روند پرونده. ایشده  یچ شبید دیبگ دییخوا یخب حاال م-

 

 بار از کوره در رفت. نیا یمرتض

 .مید یهموطن مون انجام م یبرا یو الزم باشه هر کار میهر دو همکار تم،یسیما دشمن هم ن ییرزایجناب م-

 متهم رو بدم.تونستم حکم بازداشت  یم یکه حت ینکردم، در صورت یدخالت چیدر روند پرونده شما ه من

 پناه گرفته رو دارم. یکه فرار یدیجد یو االن جا دنیکش کیدو تا از بچه ها رو گذاشتم تا صبح کش فقط

 

 :تادسیمغرور ا ییرزایمقابل م قایکرد، دور زد و دق یرا القا م رشیقهوه رنگ و نسبتا بزرگش  که ابهت مد زیم یمرتض

 

 .دیکن داشیو پ دیبزنم و بگم برگردن، اون وقت خودتون بگرد میسیاالن ب نیتونم هم یم-
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 صورتش نشاند. یرو یآرام تر و نرم تر لبخند زورک یکم ییرزایم

موقع رد  یفرار یریحتما بعد از دستگ د،یکار رو به خودمون واگذار کن یشه لطفا ادامه  یبله حق با شماست، م-

 .دیو بزرگ ماجرا بود یگم کمک اصل یکنم و م یم یدان تون قدر یکردن گزارش کارم از شما و کالنتر

 یلیکه خ ییروستا یطرقبه انتها یپشت کوه ها ییجا کیلپ تابم فرستادن،  یمختصات منطقه رو بچه ها رو-

 که آنتن داشتن فرستادن. ییچون بچه ها تا جا ستین قیخلوت و پرته، مخصاتش دق

 .دیاقدام کن یریدستگ یو برا دیاعزام ش روهایبا ن دیبا

 

 کوچک انداخت. یبه ساعت مربع ینگاه ییرزایم

 .میکن یتر حرکت م عیو سر رمیگ یحکم رو م گهیساعت د کیمن تا -

 تون. یممنون از همکار د،یرو برام بفرست مختصات

 

 تا راهرو آمد. یخارج شد پشت سرش مرتض یکه از اتاق مرتض ییرزایم

آن طرف تر بودند  یکه کم یرخواست و نگاهش را از بحث و جدل خانواده اب یسبز کالنتر یها یصندل یاز رو یآنل

 گرفت.

 شه؟ یم دایسپهر پ یجعفر یآقا-

 به من قول داد. نیرادو

 

 .دیپاش یآنل ی دهیصورت رنگ پر یبه رو ییلبخند مطمئن و آشنا یمرتض

 راحت باشه خانوم محتشم. التونیبچه هاست، خ یبشه مثل موم تو دستا دایگم نشده که پ-

 شده. ریتا فردا شب دستگ تاینها
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 سپهر به منطقه اعزام شد. یریدستگ یالزم برا یروهاین

 گذاشتند. ییرزایم اریدر اخت یمرتض یروهایکه ن یآدرس یکینزد

 ها را مستقر کرد و دستور محاصره داد. روین تمام

 

 متر از شهر فاصله داشت. لویقرار داشت حداقل چهل ک یکه وسط باغ یخانه ا تک

 نیدر ح یاز بچه ها با مهارت و فرز یکیدستور داد  عیرا گرفته بود، سر دشانید یبلند ساختمان جلو درختان

 و داخل ساختمان را چک کرد. دیپر وارید یسکوت رو

 قرار داره. نییپا نیا قایسگ که دق کیجز  شهینم دهید یشخص ای نیدورب چیقربان ه-

 

 خب. لیخ-

 بر دو کرد. میدستش تقس یو با اشاره  دیچرخ روهایسمت ن به

 .گهیشما از طرف د د،یطرف وارد ش کیشما از -

 یاگر کس دیکن ریزن هم باهاشه هر دو شون رو باهم دستگ کیشده  دهیبمونه، د یبراش باق یخوام راه فرار ینم

 .دیکن ریهم بود بدون فوت وقت دستگ یا گهید

 

 شود. میشدن داد تا سپهر خودش تسل میبلند دستور تسل یگرفتند با صدا یکه در مکان جا شیها روین تمام

 

به سارا انداخت و به سرعت از پشت پنجره  ینگاه د،یشو سرگرد تمام وجودش لرز میتسل یصدا دنیبا شن سپهر

 فاصله گرفت.
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 کردن زود باش. دامونیپ یالمصب چه طور م،یفرار کن دیسارا با میبر-

 

 .دیپشت بام دو یشماره  مسعود را گرفت و هم زمان به سمت پله ها عیسر

 تماس برقرار شد نگذاشت مسعود حرف بزند. تا

 زود... یکه گفتم االن وقتشه دختره رو بدزد یجا، زود باش برو به اون آدرس نیا ختنیمامورا ر م،یمسعود لو رفت-

 

 را از نظر گذراند. پر از مامور اطیو ح دیپشت بام دراز کش یسرعت رو به

 بندازه. رشیمسعود به موقع گ دوارمیام-

 

 با استرس دور اطرافش را نگاه کرد. سارا

 .میش میتسل میبدترش نکن بر ایب میبخدا راه فرار ندار- 

 

 دهان سارا زد. یرو یعصب سپهر

حاال که جواهرا  نیکه آخرش بشه ا دمیهمه نقشه نکش نیقدر چرت و پرت بهم نباف ا نیکنم، ا یببند خواهش م-

 .وفتمیب رینه عمرا گ گهیرو آب کردم و تو حساب اون ور آبه، د

 کنم. یمن فرار م یمامورا رو بکشم ول نیتک تک ا شده

 

 شد. یشدن داشت تمام م میکه سرگرد وقت داده بود براس تسل یساعت مین

 مسعود را گرفت. یشماره  دوباره
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 شد؟ یتو، چ یکن یم یچه غلط-

 

 شد. دهیاز آن طرف خط شن یمسعود با خوشحال یصدا

 ، تا زنگ زدم خودش اومد دم در االن صندوق عقبه.گرفتمش-

 

 لبانش را با زبان تر کرد. یبا خوشحال سپهر

 نکن. یکار چیبهت زنگ نزدم ه یعکسش را بفرست واسم الزم دارم تا وقت ه،یپسر عال هیعال-

 برنامه نبود، یتو ییسپهر قرار آدم ربا یول-

 .دیلرز یداشت م یچ نیبچه ع نیا

 

 دم. یخودم رو نجات م یکنه، شده تا لب مرز ببرمش ول یعادت م طیشه اونم به شرا یدرست م-

 

 و با چشم دنبال مافوق ماموران گشت. ستادیپشت بام ا یاز قطع کردن تماس لبه  بعد

 

 حرف دارم باهاش. هیسر دسته تون ک کار،یلشکر ب یه-

 

 .ستادیچند گام بلند برداشت و از همه جلوتر ا ییرزایم

 مافوق شون منم، حرفت رو بزن.-

 .هیپاپت یبه نفع اون دختره  نیا م،یما بر یبهتره بزار-
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 .دیغر یعصب ییرزایم

 شو. میچاک دهنت رو ببند و تسل-

 .یدون یشه خودت م یکشته م یآنل یسرگرد، خواهر شونزده ساله  یراه رو واسم باز نکن گهیساعت د میاگه تا ن-

 

 را گرفت. یآنل یجواب سپهر جا خورد فورا شماره  دنیاز شن ییرزایم

 .دیچیتلفن پ یتو ینگران آنل یصدا

 تو رو خدا دستم به دامن تون. ست،یسرگرد خواهرم ن-

 ...ستیاون ن شیراحت باشه پ المیخ د،یکرد رشیکجاست دستگ سپهر

 

 اره بلند تر ناله کرد.دوب دیاز سرگرد که نشن ییصدا

 سرگرد با شمام. د،یگ ینم یچیچرا ه-

 

 انگشتانش را محکم مشت کرد و فشار داد. ییرزایم

 بدم. لتیو سالم تحو حیدم صح یکنم، قول م یم داشیپ-

 

 شد. رهیرا قطع کرد و دوباره به سپهر خ تلفنش

 بده بعد برو. لیرو تحو دیاول آناه نییپا ایب ،یخب تو برد لهیخ-
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 بلند قهقه زد: یبا صدا سپهر

 .نییپام رو بزارم پا ونمیهمه الش خور مگه د نیا نیب یزرنگ یلیسرگرد، خ یزرنگ-

 مال شماست. دیو سالم از مرز رد شدم آناه حیصح یمامور هات رو مرخص کن برن، بعد وقت یهمه  اول

 یخودم شو وقت نیرو گم کن، سوار ماشو گورت  نییپا اینشدم ب مونیتا پش یفقط تا خروجت از شهر فرصت دار -

 زارم. یکنم واال زنده ت نم داتیبرو که نتونم پ یگورت رو گم کن، جور یداد لیرو تحو دیآناه

 

 خانه خارج شوند. یدست به ماموران اشاره کرد تا همه از فضا با

 

 ییرزایم نیکه همراهش بود سوار ماش یسپهر و دختر قهیشد بعد از چند دق نشیسوار ماش یهم عصب خودش

 شدند.

 گذاشت. ییرزایم ی قهیشق یاش را رو اسلحه

 بده. لیتحو یکه دار یهر کوفت زهرمار میس یاسلحه ب عیسر-

 

 داشتبورد گذاشت. یرا تو مشیس یآرام اسلحه و ب ییرزایم

 حاال بگو کجا برم؟-

دادم ولم  لتیجقله رو تحو یاون دختره  یوقت میر یم خودم نیبا ماش یش یم ادهیپ نیسرگرد، از ماش یهه زرنگ-

 .یکن یم

اه گ یشد تا محل مخف نشیهم فشار داد دنبال سپهر سوار ماش یرا رو شیفقط دندان ها تیاز شدت عصبان ییرزایم

 کند. دایرا پ دیآناه
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 کرده بود. یرا عصب ییرزایراند و م یبا سرعت م سپهر

 .یفرصت فرار داشته باش دیبعد از گرفتن آناه دوارمیام-

 

 :دیبا صدا خند سپهر

 سرگرد؟ یفکر کرد یحتما دارم درباره م چ-

 باشه. یگ یطور که م نیهم دوارمیام-

 

 ★یآنل★

 مرگ داشت. یگوشش نوا ریآزاد ز یرا گرفت، بوق ها یسرگرد جعفر یسرعت شماره  به

 .ختیر یدهان مادرش م یتوو با دست آزادش قلپ قلپ آب قند  دیجو یتند پوست لبش را م تند

 کنه. تیخواد مارو اذ ینداره فقط م یقربونت بشم آروم باش، سپهر به اون کار-

 کالم با مادرش را پاره کرد. یرشته  یالو گفتن مرتض یصدا

 رادمهر هستم همون که... ،یجعفر یسالم آقا-

 د؟ییبله خانوم شناختم بفرما-

 

 شود. یگذار یمغزش جا یمکث کرد تا کلمات تو یلحظه ا دیدانست چه بگو ینم

 ینشده خواهرم رو گروگان گرفته، آقا ریدونم چرا فقط سپهر دستگ ینم رم،یگفتن با شما تماس بگ ییرزایم یآقا-

 .نیفقط گفتن به شما خبر بدم هم ییرزایم
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 لب تابش را روشن کرد. عیسر یمرتض

 .دیدم اصال نگران نباش یممنونم از تماستون، بهتون خبر م-

 افته. یخواهرتون نم یبرا یاتفاق چیه

 

 توان محکم بودن نداشت، دژ محکم وجودش شکست. گرید دیترک یآنل بغض

 بهش برسه. یبیآس دیکنم نزار یاون فقط شونزده سالشه، خواهش م-

 راحت باشه  التونیخ-

 

ش بدرد ییرزایپشت لباس م ابیلپ تابش را جستجو کرد، رد یکه تلفنش را قطع کرد مختصات رو نیهم یمرتض

 خورد.

 

شود اما انگار  ابیرد یمتوجه  ییرزایکرد م یگذاشت، فکرش را نم ییرزایپشت لباس م یابیهوا رد یآخر ب روز

 نکرده بود. یکار چیبردنش ه نیاز ب یبود و برا دهیفهم

 

 حرکت کنن و خودش هم راه افتاد. تیبه سمت موقع لب تابش یبه بچه ها اعالم کرد طبق مختصات رو عیسر

 رود. یمشخص بود به سمت خارج از شهر م ریمس

 

مسعود نگه  نیرا کنار ماش نشیشد، ماش ییروستا یخارج کرد و وارد جاده خاک یاصل یرا از جاده  نیماش سپهر

 داشت.

 شود. ادهیسرگرد اشاره کرد تا پ به
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 :دیسر سپهر کش یداد دهیترس مسعود

 یشونه شو چک کن. اگه نم یرو یستاره ها ؟یسرباز طرف کیبا  یفکر کرد ،یکن یم یچه غلط یمعلوم هست دار-

 سرگرد! یفهم یسرگرده، م شیبر یبا خودت راه م ینیزم بیس یکه مثل گون ینیبهت بگم، ا دیبا یدون

 

 .دیچیپ یاطرافش م یکوهستان یدر فضا شیزد که انعکاس صدا یعربده م چنان

 کنم، زود باش. یکار م یدونم دارم چ یدست و پا م یب یخودم بهتر از تو نمیماش یتو نینت رو ببند و بشده-

 .دیمسعود رس نیباک ماش ریرا گرفت و به ز نیبنز یرد بو ییرزایم

مکم که ک یمرس یکن دامینکن پ یسع یخودینداره پس ب نیبنز نیماش نه،یماش نیصندوق عقب ا یاون دختره تو-

 سرگرد. یکرد

 شه. یخوشگلت کم م یدرجه از ستاره ها کی تیعقل یشجاعت و ب نیبه خاطر ا مطمئنم

 

 به سپهر زد. یمحکم یتنه  یعصب ییرزایم

 نم.ک یم داتیتو انبار کاه بازم پ یمطمئن باش سوزن ش ینکنم ول داتیدعا کن پ ،یفقط بهتره گورت رو گم کن-

 .یفهم یشکست نخوردم م یپرونده ا چیتا حاال تو ه من

 

تکه تکه کرد و به سرعت سوار  نیزم یزنگ زده بود را همان جا رو یکه به آنل یلیموبا دیبلند خند یبا صدا سپهر

 شد. نیماش

 .نمتیوقت نب چیه گهید دوارمیخداحافظ سرگرد ام-

بود که  اوردهیهنوز او را از صندوق عقب در ن افتیرا  دیرفت و آناه نیبه سرعت به سمت صندوق عقب ماش ییرزایم

 سپهر به سرعت از آن جا دور شد.
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 را باز کرد. شیدست پا  یسرگرد به آرام دیلرز یفقط م دیآناه

 باشه؟ رونیب ایو از صندوق عقب ب ریتموم شد اومدم که نجاتت بدم حاال دست من رو بگ زیآروم باش، همه چ شیه-

 :دیلرز یم یحرکت چیبدون ه دیآناه

 .میجا خالص ش نیچه طور از ا میتا باهم فکر کن نییپا ایب یخانوم خوشگل دیشما هم که آناه دِیاسم من سع-

 

 شد انگار ترسش کم تر شده بود. ادهیاز صندوق عقب پ یبه آرام دیآناه

 

 .ایبشن، اصال هر وقت دلت خواست ب یخوام چشات اشک ینم

 .ایکن بعدش ب یکن واقعا راض یخونواده تو راض برو

 ات، حرف مردم! ندهیآ ت،یاگه مخالفم فقط به خاطر خودته، به خاطر زندگ من

 .دیکش یدستش را از دست آنل یعصب نیرادو

 .یبد تیاز خودت اهم شتریب گرانیبه د ،یهمش خوب مطلق باش یخوا یم یتا ک ،یبس کن آنل-

 شد؟ یچ یبه خواست پدرت عمل کرد شیپ دفعه

 ؟یشد آروم شد یراض دلت

 زنه. یم ادیچشم ها که توش خواستن رو فر نیدفعه نوبت خودته، نوبت ا نیا

 ذارم. ینم یفهم یذارم ازم جدات کنن، م ینم گهیخدا د به

 م.کرد یذهن براش عزادار یکه توش مرده نبود رو سه سال تو یشد، قبر بمیکنار سنگ قبرت نص دمیبار کش کی

 آم. یبا خانواده مم مآم  یمن م یبار نه آنل نیا
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 ه؟یکه منظورم چ یدون یچند وقتت بگذره م نیبذار ا فقط

 

 افتاد. نیبد رنگ شلوار رادو یفقط سرش را تکان داد چشمش به لکه  یآنل

 بد شد. یلیشه، خ ینم زیتم گهیشلوارت د-

 .دیلکه کش یدستش را آرام رو نیرادو

 بله دادن عشقم. یادگاری ،یا یلکه دوست داشتن-

 خطابشان کرد. یبلند و لحن عصبان یاز کنارشان گذشت و با صدا ینیماش

 بابا... یشما جوونا ا دیدیکاراست، مملکت رو به گند کش نیا یآخه وسط بلوار جا-

 شد. یدست حلقه شده اش دور کمر آنل یتازه متوجه  نیرادو

 .دیو دست دلبرکش را کش دیبلند خند یصدا با

 .رمیبچه ن من هنوز با بله گرفتن مادر بچه م درگ یهم سن ساالم بابا م،یوفتادیمنکرات ن ریتا دوباره گ میبدو بر-

 نیرادو یتوانست مادر بچه  یم یعنیپوستش را حس کرد،  یبه سرعت گر گرفت و داغ یآنل یزده  خی یها گونه

 شود؟

 .میشد بر رمیمن د-

بهت خوش بگذره تازه مامانمم کنجکاو شده عروسش  یخوام حساب یم ،یتا شب باهام باش دیعمرا ببرمت خونه با-

 .نهیرو بب

 به مامانت؟ یگفت یشه رفت دوما خاک بر سرم چ یجا نم چیشلوارت ه نیاوال با ا-

 .دیرا باز کرد و سر خوش خند نشیدر ماش نیرادو

 .دایدم مشتاقه شد یروزام نشونت م نیکردم هم دایگفتم عشقم رو پ یچیه-



 دلباخته

 
432 

 

 از دست تو.آبروم رفت به خدا -

 ده. یم ریبهمون گ گهید یکیاالن  میفعال، اون قد تابلو میبر نینه بش-

 .میشلوار بخر دیبا اول

 

 یبه سرعت خودش را به خانه  دیآناه یریخبر گروگان گ دنیبود، بعد از شن ستادهیآنا ا ینگران مقابل خانه  نیرادو

 رسانده بود. یآنل

 شد. ادهیپ نشیشد و به سرعت از ماش دیو آناه یمقابل کوچه متوجه آنل از

 را گرفت. دیو ناخود آگاه دستان آناه دیسرعت به سمت شان دو به

 که نشد؟ دیطور ،یخوب دیسالم آناه-

 

 را گرفت. دیو دست آناه دیرا در هم کش شیاخم ها یآنل

 کارت دعوت فرستاده بود؟ یکس ؟یکن یکار م یجا چ نیبله خوبه، شما ا-

 دوخت. شیزد و نگاهش را در چشمان آنا یور کیلبخند  نیرادو

 .ید یجا چرا تلفنت رو جواب نم نیا دمیچه طور رس دمیبهم خبر داد نفهم یتا مرتض ؟یدیترس یلیحتما خ-

 خداحافظ. م،ییآ یبر م مونیممنون خودمون از پس زندگ- 

 و به راهش ادامه داد. دیدست خواهرش را کش یآنل

 که نرفته؟! ادتی م،یقرار بود باهم حرف بزن یآنل-

 

 زد. نیبه رادو یو چشمک دیکش یدستش را از دست آنل دیآناه



 دلباخته

 
433 

 

 مامان نگرانه، خداحافظ یرم خونه آبج یمن م-

 .دیجوابش را بدهد به سرعت دو یآنل نگذاشت

 .دیکوب نیرا به زم شیبا حرص پا یآنل

 ندازه. یچه طور آدم رو تو دردسر م نیاز دست تو بچه بب-

 

 .ستادیاش ا یقدم کیدر  نیرادو

 !دمینشن ؟یگفت یزیچ-

 با شما نبودم، اجازه هست برم؟ رینخ-

 .یباهام درست حرف بزن یکنم، تا مجبور ش یم نتیکولم سوار ماش یندازمت رو یم ابونیآنا به خدا وسط خ-

 دم یتونم بهت خبر م یبعدا، االن نم-

 

 دوباره راهش را سد کرد. نیرادو

 االن! نیهم م،یحرف بزن دیقدر فرار نکن آنا با نیا-

 

 شد. رهیاش خ یو در چشمان عسل دیکش یقینفس عم نیکالفه تر از سماجت رادو یآنل

 شم الاقل صبر کن به مامانم اطالع بدم. ینم فتیخب، حر لیخ-

 شلوارش گذاشت. بیصورتش نشست و دستش را سر ج یرو یمند تیلبخند رضا نیرادو

 مونم. یمنتظرت م نیباشه تو ماش-
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 گرفت. یجا نیکرم رنگ ماش یها یصندل یدر سمت شاگرد را باز کرد و رو ینگذشت که آنل یا قهیدق چند

 بدم تو رم ببرن ور دلش؟ ؟یکردن راحت شدم، باز تو سمج شد ریسپهر رو دستگ-

 

 را زد. نیو استارت ماش دیبلند خند یبا صدا نیرادو

 ببرتم. یآد بده مرتض یتر دلت م کیگردن ما از مو بار-

 .دیچشمانش را چپ کرد و پر چادرش را کش یآنل

 برات! رمیم یم یجور نینکن خانوم هم یدلبر-

 شم. یم ادهیپ یحرف بزن یجور نیا یبخوا یبه خدا ه نیرادو-

 را عوض کرد و مظلوم نگاهش کرد. نیدنده ماش نیرادو

 تونم سکوت کنم. یشم، مگه م یرسم حرف نزنم خفه م یاصال به تو م-

 شاپ، پارک؟ یبگو کجا برم کاف حاال

 خوبه حرف هات رو بگو برگردم. نمیماش نیدونم هم ینم-

 

 شاپ گشت. یبلوار را دور زد و با چشمش دنبال کاف یبدون توجه به حرف آنل نیرادو

 اد و نگه داشت.افت بینگاهش به کافه س ابانیخ یها وسط

 شاپ. یکاف نمیبفرما مادمازل ا-

 را نشنود. یشد تا مخالفت آنل ادهیبه سرعت پ خودش

 

 حلقه کرد. زیم یرو بیشاپ نشست و دستانش را دور س یرنگ کاف یریش یها یصندل یرو
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 .دیشک یم رنگش یبه شال ارغوان یضرب گرفته بود و هر از چند لحظه دست یسنگ یکف پوش ها یرو شیبا پا یآنل

 ؟یحرف بزن یخوا ینم ،یخب خانوم شالت رو کند-

 .دیرا به سمت خودش کش زیم یرو بیو س دیکش شیپا یچادرش را رو یگوشه  یآنل

 من گوش بدم؟! یفکر کنم قرار بود تو حرف بزن-

 

 خم کرد و کتش در آورد. زیم یخودش را رو یکم نیرادو

 قرار بود بگم! یآره درسته، اصال فراموش کردم چ-

 .نمیبش بهیآدم غر کی یهدف روبه رو یپس بهتره من برم، اصال وقت ندارم ب-

 

 شد. رهیت یآنل یکلمه  نیآخر دنیبا شن نیچشمان رادو شکالت

 ؟یزن یراه به راه بهم زخم زبون م یحواست هست دار یآنل به؟یغر کیحاال شدم -

 دور چرخاند. کیشب رنگ چشمانش را  یعدس مانیپش یآنل

 ...یخب من منظور خاص-

 مزاحم! ی بهیغر کیام،  بهیغر یگ یراست م ،ینداشت ینگو منظور-

 بهم فکر کن. ؛یذهنت برام دار یتو ییفقط خواستم بگم اگه هنوز هم جا رمیگ یوقتت رو نم ادیز

 دفعه با خانواده خدمت برسم! نیکن و بهم بگو اجازه دارم ا فکر

 

 نگاه منتظر بدهد. نینداشت تا به ا یکرد، جواب ریگ شیچفت مانتو یدکمه ها ریز یآنل نفس

 ؟یرو قبول کن قتیحق یخوا یچرا نم نیرادو-
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 گذاشت. یآنل فیدستان ظر یانگشتانش را رو نیرادو

 وجود داره؟ میا گهید قتیکنم حق یتونم زندگ یکه من بدون تو نم نیا ریغ قت،یکدوم حق-

 ساله رفتار نکن. جدهیعاشق ه یپسرا نیکنم ع یخواهش م نیرادو-

 .دیکش شیها شیبه ر یدست یچرمش را به کف پوش بند کرد و عصب ینوک کفش ها نیرادو

 کشم. یناز کن من نازت رو م امتیهات بردار، تا ق یتو رو خدا دست از بچه باز یآنل-

 گذشته... یاز بچه باز گهیقدر من رو مسخره نکن سنم د نیا فقط 

 من بچه ام؟ یبگ یخوا یم یعنی-

 گفت: یلب ریسرش را تکان داد و ال اله اال اهلل ز نیرادو

 کنم. یتونم زندگ ینم یتو بغلم نباش یتا وقت ینباش شمیپ یتا وقت یفدات شم، خانومم، همه کسم، تو قلب من-

 دونم دلت هنوز باهامه بزار آرامش به دوتامون برگرده. ینکن م لج

 

 داغ را مقابل شان قرار داد. یاسپرسو ها یچ کافه

 کرد.  یچادرش مخف ریز نیبا رادو یبرخورد احتمال یو دستانش را برا دیچشمانش را دزد یآنل

 منه! یتنها خواسته  نیفراموشم کن ا نیرادو-

 چانه اش قرار گرفت ریز نیرادو انگشت

 تو چشمام نگاه کن و جملت رو دوباره تکرار کن.-

 کرد. یخال زیم یاش بلند شد و فشار مشتش را رو یصندل یاز رو یکم

 دوخت. نیمردمک چشمانش را به صورت رادو یبه سخت یآنل

 گفت: یلرزانش به سخت یباصدا
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 !ایکنم سر راهم ن یخواهش م وفتهیب یاتفاق ستیقرار ن گهیمن و تو د نیفراموشم کن ب-

 شد. یشلوار کرم رنگش خال یاسپرسو رو وانیکج شد و ل نیبه سمت رادو زیکه جمله اش تمام شد م نیهم

 اسپرسو را اصال حس نکرد. یداغ

 ...دیدو بایشاپ تقر یرا چنگ زد و به سمت در کاف کتش

 را حساب نکرده. زیداشت به او بفهماند پول م یسع یچ یکاف شاگرد

 قرار داد. یلحظه دست داخل کتش برد و پول را کف دست شاگرد کافه چ نیآخر

 .دیدو رونیپشت سرش از کافه ب ینبود آنل حواسش

 .دیو دستش را کش دیرس نیبلند رادو یبلوار به قدم ها وسط

 اشک تار بود. یپرده  ریعشقش ز یشکالت چشمان

 !ومدهیدروغ گفتن به من ن ن،یغلط کردم رادو-

 

 ود.ش یم ریداد سپهر دستگ نانیکرد،اطم یم فینشسته بود و اتفاقات امروز را تعر یمقابل سرهنگ رسول ییرزایم

 سرهنگ کالفه اش کرده بود. سکوت

 من... دییباور بفرما د؟یبگ یچیه دییخوا یقربان نم-

 :دیحرفش پر انیم یتمام نشده بود که رسول حرفش

به  یربط چیکه ه ییروین کیرو به  تیکل مامور دیفهمم چرا با یواقعا نم ،ییرزاینکن اشتباهت رو م حیتوج-

 .یما نداره لو بد یکالنتر

 

 .دیکش یپشت گردنش را دست م یهر از گاه دییجو یپوست لبش را م یاز شدت کالفگ دیسع
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 شد من اون شب  یقربان اتفاق-

و  یستیجلوم وا یاجازه دار یآورد ییاتاق باز جو یرو دستبند زده تو یهر وقت سپهر احمد ییرزایادامه نده م-

 .یکن یسخنران

 انداخت و با قالف اسلحه کمرش خودش را سرگرم کرد. نییشرمنده سرش را پا دیسع

 که زدم رو جبران کنم؟ یاجازه دارم برم گند-

 و آرام تر از قبل جوابش را داد. دیکش دشیسف یها شیبه ر یدست یرسول

 ؟یدیفهم یبرو فقط تا شب وقت دار-

 

 ار گوشش آن قدر بوق زد تا باالخره قطع شد.را گرفت، تلفن کن یمرتض یاتاق که خارج شد شماره  از

 رفت. رونیب یو از سالن کالنتر دیکوب واریبه د یمحکم لگد

 دوباره زنگ خورد. تلفنش

 پاسخ داد یمعطل یب

بفرست به کمکت  روهاتیهامون چپ شد تو جاده، خودم تنهام از ن نیاز ماش یکیشدن،  یبچه ها زخم ییرزایم-

 دارم. اجیاحت

 

 گفت: یبلند به مرتض یبا صدا دنیدو نیو ح دیبه سمت سالن دو یبا خوشحال دیسع

 .میرس یبهت م یاصال نگران نباش به زود-

 

داد خودش هم به همان سمت حرکت  رویزد و در خواست ن میس یجاده ب نیب یکالنتر نیتر کیسرعت به نزد به

 کرد.
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 .ستدیبا یتوانست سر بلند مقابل سرهنگ رسول یموفق شد و حاال م باالخره

 بود که چشمش را گرفت. یزیچ نیاول نیزم یدو جنازه رو دیفرستاده بود رس شیبرا یکه مرتض یبه مختصات یوقت

 .دیبه سمتش دو یقامت مرتض دنیشد و با د ادهیپ نیسرعت از ماش به

 

 شدن؟ دیشه روهاتین ،یجعفر یشد آقا یچ-

رار و ف نیان، ب یدیو سارا وح ییدو نفر مسعود اوال نیا مارستانیمصدوم شدن که منتقل شدن ب کمینه خداروشکر -

 کشته شدن. یراندازیت

 بده. لشیتر تحو عیبرو هر چه سر میکرد ریرو سالم دستگ سپهر

 

 زد. یمرتض یشانه  یو رو دیخند دیسع

 کردم. یکار م یچ دیدونم با ینبودن نم روهاتیواقعا اگه شما و ن یکمکم کرد یلیازت ممنونم خ-

 تون در روند پرونده کمک حالم شد. گانیکه چه قدر شما و  سمینو یگزارشم م یتو حتما

 

 نزد. یسرش را تکان داد و حرف یمرتض

 شد؟ یخواهر خانوم رادمهر چ-

 انجام شد. تیپرونده م با موفق نیخوشحالم که ا یلیدادم، خ لشیتحو-

 .یجعفر یباز کردم سرگرد مرتض یا ژهیحساب و تیدوست یرو
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ش تن یتوانست به او اعتماد کند فقط به خاطر لباس ها یدوخت، نم دیو معصومش را به صورت سع دهیترس چشمان

 آرام بود.

 فرار کنه؟ شرفیاون ب یچرا گذاشت یسیاگه پل ،یسیشما واقعا پل-

 

 کند. دایپ ینیبنز یتریچهار ل دیو اطراف صندوق عقب را گشت تا شا دیخند دیسع

 .میبنداز ریقراره اون مارمولک رو گ یچه طور یمونده تا هنوز بفهم-

 .دیکش رونیاز صندوق عقب ب دیرا نا ام سرش

 .لومتریک ستیجا تابلو زده ب نیکمکون کرد، ا میدیرو د یکس دیشا میروستا بر نیبه سمت هم ایب-

 .ستیراه ن شتریدو سه ساعت ب کهینزد

 

 انداخت یابلش نگاهمق ریبه مس دیآناه

 راه برم. یلیتونم خ یوجود نداره آخه من نم یا گهیراه د چیه-

 یکیدختر خوب تا شب نشده  میبدو بر یبود یصندوق عقب زندان یاالن تو ینکن، دوست داشت یتنبل وفتیراه ب-

 دنبالمون. ادیب

 

 نگاهش کرد. یکنجکاو و سئوال دیآناه

 ؟یدوستات رو خبر کن یندار میس یکه ب یهست یسیچه طور پل-

 

 و به سمت جاده رفت. دیبلند خند یدخترک نوجوان بانمک خوشش آمده بود با صدا نیاز ا دیسع
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 ندارن. میس یب شهیکه هم سایپل یگم، همه  یراه بهت م یتو ایبدو ب -

 زود... دیآناه ایباش راه ب زود

 .دیپرس یبند سوال م کیو  آمد یهم مانند جوجه پشتش م دیکرد و آناه شتریسرعتش را ب یکم

 دوستات کجان؟ ییچرا تنها-

 افتاد. یتنها باشم واال جون تو فسقل بچه به خطر م تیمامور نیالزم بود ا-

 

 خشک شده بود را باد کرد و با حرص گفت: شیکه رد اشک رو فشیکث یلپ ها دیآناه

 !سیپل یفسقله، من شونزده سالمه آقا دیگ یبهم م ستمیمن بچه ن-

 

 سرش گرفت یدستانش را رو دیسع

 .یآر یخواهرت کم نم نیکه ع میبر ایب میباشه تسل-

 

 :دیرا در هم کش شیاخم ها دیآناه

نزنه تو  یخودیشده فکر ب دایهم دوستش داره پ یلیکه خ شیخواهرمم؟ بگم ها عشق مجرد نیع یچ یعنی-

 سرتون!

 

 .ختیاش ر یشانیپ یلختش رو یبلند قهقه زد، موها یبا صدا دیسع

 چشمم دنبال خواهرته. یدختر من متاهلم، چرا فکر کرد-

 شد. ریقدر مخ من رو نخور د نیا ایب راه
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 به سمت چوپان رفت. یبا خوشحال دیدرخت نشسته بود، سع هیسا ریز یکه جلو تر رفتند، چوپان یلومتریک ده

 سالم آقا-

 .ستادیتنش به سرعت ا یو لباس ها دیسع بتیه دنیچوپان با د مرد

 روستا...به خدا ی...اهالی...گوسفندهانایا دیبله سالم... من باور کن-

 

 چوپان گذاشت. یشانه  یدستش را رو دیسع

 زنگ بزنم؟ یتلفن همراهت دار یدیترس خودیچرا ب میچه خبرته جوون، ما راه گم کرد-

 گرفت. دیرا مقابل سع شیدکمه ا لیچوپان به سرعت موبا پسرک

 ده. یآنتن م یریشهرم باهاش بگ یتون یم یول هییبفرما آقا خطش روستا-

 را در دست گرفت: لیانداخت و موبا دیعرق آناه سیبه صورت خ ینگاه دیسع

 خسته شد. یلیبه دختر بده خ کمی یلطفا اگه آب هم دار-

 

 تماس ماند. یرا گرفت و منتظر برقرار یشماره کالنتر عایسر

 .دیکش یکه برقرار شد نفس راحت یسرباز محمود یصدا

 ام. ییرزایرو وصل کن سروان ستوده من سرگرد م یگوش ؟یخودت یمحمود-

 

 گفت: یبا خوشحال یمحمود
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 یگردن با سرهنگ تماس گرفتند م یسروان ستوده برنگشتن دارن دنبال شما م د،یجناب سرگرد خودتون یوا

 وصل کنم به سرهنگ؟ دییخوا

 آره زود باش فقط -

 بلند شد. یکرد که زنگ تلفن داخل یشناسش طول اتاق را متر م فهینگران حال مامور وظ یرسول سرهنگ

 بله-

 ام ییرزایسالم قربان، م-

 کرده بود و راهش را گم کرده بود. ریگ شیدنده ها نیب ییراحت شد، انگار تا حاال نفسش جا یرسول نفس

 د؟ز بتیغ یرو منحل کرد تیشد؟ مامور یچ ،ییرزایم یخوب-

 کمکون کنن؟ دیشه بفرست یافتادم م ریگ ییجاده روستا یخوبم قربان تو-

 ؟یانداخت رشیشد گ یسوژه چ-

 که باهاش فرار کرد. ینیماش یهمراهم بود انداختم تو ابیندازم رد یم رشینه فرار کرد اما گ-

 

 ادامه داد: یکنجکاو و سوال یرسول

 ندادم؟ ابیمن به تو رد تیمامور نیاز کجا، ا ابیرد-

 ندارم. یقیآدرس دق د،یریکه تماس گرفتم بگ یخط نیدم قربان، ردمو از هم یم حیآم توض یم-

 م؟یاورژانس هم الزمه بفرست میت نمیشن، بب یاعزام م یباشه منتظر باش بچه ها به زود-

 منه. شیبود پ یکه دست سپهر احمد یطور گروگان نیمن خوبم، هم هیکاف دیسرباز بفرست کینه قربان -

 ییرزایمنتظر باش م-
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 لباس مردانه را انتخاب کرد. یمغازه  نیشد و اول دیوارد پاساژ خر یآنل کنار

 .دیزد و قصدشان را فهم یلبخند نیشلوار لکه دار رادو دنیبا د فروشنده

 در خدمتم؟ دییبفرما-

 شلوارش اشاره کرد. یرو یبه لکه  نیرادو

 .ستیخواستم، کتون باشه رنگش مهم ن یشلوار م کی-

 به قفسه شلوار ها انداخت. ینگاه دوباره

 نباشه. یفقط مشک-

 

 مقابلشان باز کرد. یرنگ یرنگ، سرمه ا یرنگ، آب یشلوار شتر فروشنده

 هامون کامله جناب، راسته، لوله؟ یرنگ بند-

 لطفا. یسرمه ا نیراسته بهتره هم-

 

 ج شد.شلوارش از مغازه خار ضیتعو با

 بعدش برنامه دارم واست. میناهار بخور میبزن یچرخ هی میبر ،یهم از شلوارِ خاطرات نیخب ا-

 صورتش نشاند. یرو یلبخند نگران و پر استرس یآنل

 ترسم، دوباره به بودنت عادت کنم. یم نیرادو-

 نگاهش کرد. قیو عم دیبه سمتش چرخ نیرادو

 ذارم، فقط بهم اعتماد کن. ینم گهیبار د نیا-

 اش بود. یناهار زندگ نیبهتر نیرادو یرا کنار هم خوردند و برا ناهار
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 آورد. یبه خانه م یبه زود ندشیکه مشتاق است بب یمادرش فرستاد و اطالع داد کس یبرا یامکیپ یواشکی

 .دیپاش ینلمنتظر آ یبه چهره  یاش را داخل دهانش گذاشت و لبخند یمرغ سوخار یتکه  نیآخر

 دارم واست. زیکه سورپرا میجان پاشو بر یآنل-

 نگاهش کرد: یسوال یآنل

 ؟یبکن یخوا یکار م یچ-

 منو قرار داد. یبلند شد و صورت حساب را رو زیاز پشت م نیرادو

 زنم! یبزنم نم ینخوام حرف یکه وقت یدون یم یوفتیتر راه ب عیسر ،بهترهیزود تر متوجه بش یخوا یاگه م-

 .دیرا در هم کش شیاخم ها یو حرص دیدور لبش را دستمال کش یآنل

 بمونم؟ یآد تو خمار یخوشم نم یدون یم نیرادو یبد جنس یلیخ-

 غر نزن زود باش. وفتیراه ب-

 

 راه افتاد. نیارسال کرد و پشت سر رادو عیخواهرش را سر امکیجواب پ یآنل

 انداخت. نیرادو طونیش یبه چهره  یرا که بست نگاه نیماش در

 ها. یکن یم مونمیمثل قبل شه پش زیکه بهت اجازه دادم دوباره همه چ نیاز ا یدار م،یتو رو خدا بگو کجا قراره بر-

 برد. نیرا زد و دستش را سمت ضبط ماش نیاستارت ماش نیرادو

 ساعت صبر کن باشه. میبرمت فقط ن ینم یبد یشما صبر داشته باش به خدا جا-

 .دیپر یپلک آنل د،یچیپ نیماش یگرم خواننده ضبط که در فضا یصدا

 را ترانه کرده بود. نیدل رادو یانگار جمله به جمله  خواننده

 کرد. یلب زمزمه م ریضرب گرفت و هم زمان ترانه را ز نیفرمان ماش یبا سر انگشتانش رو نیرادو
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 نه... گمیبهش م ره،یخواد جاتو تو دلم بگ یم یهرک

 

 دم نه... یکه از راه برسه، دل م یمثل تو به هرک من مگه

 

 کرد. یخواننده را همراه یبلند تر یبار با عشق و صدا نیانداخت و ا یبه صورت آنل یترانه نگاه نیب

 

 الهیخ هیمن دوست داره  یاندازه  یکن یکه فکر م اون

 

 محاله! نیقشنگت بشم عشقم، ا یچشما الیخیب یگ یم

 

 زده سرده، تو دلم پره درده خیتو  یب دستام

 

 نکرده یفرق چیهنوز عالقم به تو ه اما

 

 بهونه ریچشم و چراغ خونه انقد نگ برگرد

 

 ...وونهید یره تو سرت که عشقم ینم چرا
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حواس دنده را جا زد و  یب نیرا شکست، رادو یو آنل نیشده رادو یپشت سر نگاه تالق یها نیبوق ماش یصدا

 اعصاب پشت سرش تکان داد. یب یراننده ها یاز پنجره برا یدست

 .هیلینشم خ ونهیذاره اون چشمات واسه آدم، آخرش د یحواس نم-

 .دیبود که بدون غم خند یبار نیبعد از سه سال اول دیشا د،یخند یبلند و سر خوش یبار با صدا نیا یآنل

 را زنده کرد. نیقلب رادو یها رگیخنده اش مو یصدا

 جنگم. یم رهیخنده هات رو بگ یکه بخواد جلو یتنه با هر ک هی ،یتو فقط بخند خانوم-

 نکرده؟ رییتو دلت تغ یچیه ؟یهمون روزا دوستم دار نیواقعا ع نیرادو-

 

 گرفت. یاز صورت آنل دیکش یم ادیدلش را فر ینگاه داغش را که تشنگ نیرادو

 ...را بسنجد...اما یمکث کرد تا عکس العمل آنل یکه کرده...کم رییتغ-

 شد. فشیک یرو یآنل یجمع شده  یناخن ها یاش تمام نشده بود که متوجه  جمله

 شه؟! ینم ایشه  یتشنه م شتریآدم تشنه سه سال ب هیاز قبل شده داغ تر از قبل شده، به نظرت  شتریاما ب-

 گفت: نیاز جواب رادو جیگ یآنل

 مگه من پارچ آبم؟-

 حلقه کرد. یآنل فیمردانه اش را دور دستان ظر یقهقه زد و پنجه ها یبلند یبا صدا نیرادو

 شم. یتشنه م شتریب نمتیب یم شتریب یهر چ یستیتموم بشو هم ن ،یآب انوسیاق یستیپارچ آب ن-

 نشست. یصندل یصاف رو یشد آنل یینا آشنا یکه وارد کوچه ها نیماش

 .یدقم داد گهیبگو د م،یر یکجا م نیرادو-

 شو. ادهیپ میدینفس رس یخدا نکنه دق کن ن،یجانِ رادو-
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 تکان خورد. یزیچ یته دل آنل ستادیا ییالیو یمقابل خانه  نیکه ماش نیهم

 جا کجاست؟ نیا-

 دم. یجواب نم یسوال گهیزود د یفهم یشو م ادهیپ-

 

 به عقب برداشت. یقدم یقرار گرفت، آنل اطیح یها زهیسنگ ر یرو شیپا نیباز شد و رادو موتیکه در با ر نیهم

 جا کجاست. نیشصتش خبر دار شد ا دیکوب یدهانش م یاش جدا شده بود و تو نهیاز س قلبش

رو به رو شدن با مادرت رو  طیمن االن شرا یبکن یکار یقرار نبود بدون هماهنگ نیخونتون؟ رادو یمن رو آورد-

 ندارم.

 .یبود یعصب یلیبا خانوادت فقط خواستم آرومت کنم خ ایگفتم ب یالک اصال

 .دیرا کش یدست آنل نیرادو

 کنم. یبرمت خواهش م یبعدش م نیبش قهیچند دق ست،ین والیبه خدا مامانم ه-

 ها. رهیگ یاقدس خانوم و اکرم خانوم واسم م یره از دخترا یم ییایساله کچلم کرده اگه ن سه

 

ش ا یصورت مهتاب د،یرا در آغوش کش شیابرو ها شیگره اخم ها شتریو ب دینخند نیطنز رادو یاصال به جمله  یآنل

 شده بود. دهیرنگ پر

 کنم به خدا سختمه. یخواهش م نیرادو-

 .دیرا شن یزن یکه از فاصله دور باز شد صدا یورود در

 داخل! ییآ یمامان چرا نم نیرادو-

 ب کرد.سرش مرت یکش چادرش را رو د،یکش نیگفت و مچ دستش را از دست رادو یلب ریز یوا یآنل
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 رسم جناب محتشم! یبعدا به حسابت م-

 را باز کرد. راهنشیپ یباال یو دکمه  دیخند یرکیز ریز نیرادو

 پسرش! نه یبه کار ببر دیلفظ رو واسه بابام با نیا یآد؟ ول یخوشم م یلیجناب محتشم خ یگ یم یگفته بودم وقت-

 یکه مقابل در انتظارشان را م یبه سمت زن مقتدر و قد بلند نیپشت سر رادو یریسر به ز یمثل جوجه  یآنل

 راه افتاد. دیکش

 یها زهیو سنگ ر نیرنگ رادو اهیس یکرد فقط چشمش کفش ها یچه طور ط دیتا خانه را نفهم اطیح فاصله

 .دید یرا م یخاکستر

 ریسالم مامان روز بخ-

 .دیرا به آغوش کش نیدستانش را باز کرد و رادو نیرادو مادر

 وقته منتظرتون بودم. یلیسالم پسرم خ-

 زد. یدوخت و لبخند یآنل ی دهیرا به صورت رنگ پر نگاهش

 تو! دییدخترم بفرما یخوش اومد-

 

 با فاصله نگه داشت. یدستش را پشت سر آنل نیرادو

 .نهیمامانم سه ساله مشتاقه عشق پسرش رو بب یتو آنل ایب-

 نگاه کرد. نیرا پشت گوشش داد و به رادو شیمتعجب موها مادرش

 خبرم؟ یو من ب یسه ساله عاشق شد یبگ یخوا یم یعنی-

 .میرسم فعال مهمون دار یبه حسابت م بعدا

 لب داد. ریز یتمام توانش را جمع کرد و سالم یآنل
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 مقابلش خشک شد. یلوکس و مبله  یخانه  یکه سالن را رد کردند چشمش رو نیهم

دست باف، تابلو  یدسته نقره فرش ها یخورد، مبل ها یخانه به چشم م یگوشه گوشه  قهیو عت یمتیق یها لهیوس

 .یمتیو ق سینف یها

 یبود و باال ستادهیکنارش ا یکه دخترک نیتمام قد رادو یشاس ینگاهش را از اطراف خانه جمع کرد و رو عیسر

 قرار داشت دوخت. نهیشوم

 .دیرا کنار گوشش شن نیرادو یصدا

 ستیکس خونه ن چیه اریچادرت رو در ب-

 فت.قرار گر ییرایپذ ییمبل ها یرو اوردیتواند چادرش را در ب یکه گفته بود م نیبدون توجه به ا نیرادو ییراهنما با

 کرد. یجمع نم یآنل ینگاه مشتاقش را از رو نیرادو مادر

 ؟یبگ یزیچ ییخوا ینم ،یساکت یلیخ-

 دستپاچه زد. یلبخند نیمادر رادو یجمله  دنیشن با

 .دیجا ببخش نیا مییآ یاصال نگفت م نیاومدم رادو یشما؟ واقعا شرمنده دست خال دیبله خوب-

 ه؟یچه حرف نیکنم دخترم ا یخواهش م-

 م حرف بزنم. ندهیبا عروس آ کمیمن  اریجان مامان دوتا شربت درست کن واسه خودت و عروسکت ب نیرادو

 

 که مادرش فرستاد رفت. یاهیگفت و دنبال نخود س یچشم نیرادو

 .دیچرخ یبه سمت آنل نیخانوم بعد از رفتن رادو بهیط

 ؟یمن آشنا شد نیکجا با رادو ه؟یخب دخترم اسمت چ-

 آشنا شدم. نیحرم امام رضا با رادو شیهستم سه سال پ یآنل-
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 از خودت بگو. شتریحرف نداره حاال ب انتخاب یپسرم تو قهیباهام، سل یراحت باش یتون یهستم م بهیمن ط-

 ست؟یپسر من آدم رابطه ن دیرابطه تون سه سال طول کش چرا

 رفتن ریو با نگاهش مس دیشلوارش کش یشروع شد، کف دستان عرق کرده اش را رو یآنل یسخت ماجرا برا قسمت

 را دنبال کرد. نیرادو

 رفت. رانیاز ا نیواال مفصله، پدرم مخالف بودن بعدشم که رادو-

 زنه! یوقت جا نم چیجا زد؟ اون ه نمیرادو یبگ یخوا یم یعنی-

 با فاصله نشست. یبود کنار آنل مویشربت بهارنارنج و ل وانیکه سه ل ینقره ا ینیبا س نیرادو

 ؟یچ گهیهم انتخاب من د نیا یدامادم کن یقربونت بشم، خواست یمامان جان محاکمه راه انداخت-

 تعارف کرد. یشربت را به سمت آنل وانینازک کرد و ل یخانوم پشت چشم بهیط

 دختر که روزه سکوت گرفته مگه به زور ازش حرف بکشم. نیمامان جان سوالم نپرسم ا-

 داد. یشربت را به آنل وانیل نیرادو

 تنهاتون بذارم؟ یخوا یگرمه راحت باش م اریآنا جان چادرت رو در ب-

 شربش شد. یبا ن یانداخت و مشغول باز شیشانه ها یچادرش را رو یآنل

 شکست. یلحظه سکوت را باالخره آنل چند

 یمن به خواست اجبار شینگفته اما بهتر خودم بگم... سه سال پ یچیبه شما ه نیخانوم محتشم، رادو دیببخش-

 پدرم...

 

 کالمش را قطع کرد: نیاش تمام نشده بود که رادو جمله

 خب؟ میزن یآنا بعدا دربارش حرف م-
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 فقط آوردم مامان باهات آشنا بشه. االن

 !یتنهامون بذار یتون یکنه م یم تتیبذار حرفم رو بزنم اگه اذ نیالزمه رادو-

 شد. رهیخ شانیخانوم کنجکاو به هر دو بهیط

 مامان جان بذار حرفش رو بزنه.-

 به اصرار پدرم ازدواج کردم. شیسه سال پ-

 

 شکسته شد. یکه دوباره توسط آنل یهر سه نفرشان برقرار شد، سکوت نیب یجمله سکوت نیاز گفتن ا بعد

 کی ابیقدر بگم که تقر نیافتاد فقط هم یادیپدرم اجبارم کرد ازدواج کنم، اتفاقات ز یرفته بود سفر کار نیرادو-

 ماهه جدا شدم...

 خالص را زده بود. ریت یآنلداد  هیکاناپه ولو شد و سرش را به پشت تک یرو یپنچر شده ا کیمانند الست نیرادو

هم از  نیرادو وانیبرخورد ل یاز صدا د،یکوب یا شهیش زیم یشربتش را رو وانیخانوم تازه به خودش آمد و ل بهیط

 .دیجا پر

 مامان من بهتون...-

 .دمیکه الزم بود شن یهر چ ن،یرادو یبگ ستیالزم ن یچیتو ه-

 ؟یخواستگار امیبخرم ب ینیریکار کنم؟ گل و ش یواست چ یخوا یحاال م خب

 مامان-

 زد. یبلند بایتقر ادیخانوم فر بهیبار ط نیا

 کنم از یم یکردم سه ساله دارم بهت دختر معرف یفکر م یا گهیجور د هیتو  ینگو، من درباره  یچیبهت گفتم ه-

 !؟یکه هنوز وعده طالقشم رد نشده رو به روم بنشون یکه حاال دختر یگرفت رادیهر کدوم ا

 نه؟یخانواده ا نیا اقتیبود جواب من ل نیا
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 .ستادیو مقابل مادرش ا دیکش شیموها یتو یدست یعصب نیرادو

 دینگ یچیشه االن ه یم میزن یمنم حرف بزنم؟ اصال بعد رفتن آنا حرف م یذار یم ،یر یتند م یمامان دار-

 کنم. یخواهش م

 .ستادیسستش ا یپاها یرو یبلند شد و به سخت یسلطنت یمبل ها یاز رو یآنل

 کرد. یاما خودش پا فشار ستیباهم ن گهیگفته بودم راهمون د نیخوام من به رادو یبرم معذرت م دیمن...من با-

 ...خداحافظ

 

وجودش را جمع  یرفت، تمام خورده ها یبماند به سمت ورود یکه منتظر جواب نیانداخت و بدون ا نییرا پا سرش

 کرد و رفت...

 را کرده بود. نیبدتر از ا یتمام لحظه ها حت ینیب شید پشو یم نیدانست هم یم

 حرفش را به مادرش زد. نیو آخر دیجا لباس کش یکتش را از رو یعصب نیرادو

 .یدختر رو شکست نیمامان، فراموش نکن امروز چه طور دل من و ا یکار کرد ینره چ ادتی-

 .دیرا از سرش کش یچادر آنل اطیح وسط

 کنم به مامانم فرصت بده. یبرمت خواهش م یصبر کن خودم آوردمت، خودمم م یآنل-

 گونه اش را پاک کرد و چادرش را مرتب کرد. یاشک رو یآنل

 آرامش داشته باشم خب؟ کمیتمومش کن به خدا خستم بذار  ن،یبس کن رادو-

 باشه؟ رینگ دهیکنم احساسم رو ناد یخواهش م یآنل-

 ؟یفهم یخوره م یت بدرد من نمواخان تیاحساست بدون رضا-
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 .ینیب یچرا فقط خودت رو م ستین یکس راض چیه

 قاب کرد. یدستانش را دور صورت اشک آلود آنل نیرادو

 کنم بهم فرصت بده. یخواهش م ؟یفهم یرو م نیتونم ا یمن بدون تو نم-

 

 .دیخودش را عقب کش یشد و آنل انینما اطیح یرها و شهرام از انتها قامت

 باشه  یگم که مادرت قبال راض یبهت بله م یبزنم، فقط روز یحرف چیتونم ه یفعال نم-

 .دیچرخ یو شهرام به سمت آنل ستادیشان متعجب ا یدر چند قدم رها

 ورا! نیخانوم از ا یسالم آنل-

 .دیدهنش ماس یجمله تو هیآنا بق یصورت اشک دنید با

 ند.هر سه نفرشان گردا نینگاه دلخورش را ب یآنل

 کنن؟  رمیتحق گهیدور د کی یخواهرتم خبر کرد-

 آد. یمن خبر نداشتم رها داره م یکن یقضاوت م یخود یآنا چرا ب-

 بحث شان را گرفت. نیبار رها ب نیا

 االن مشکل منم که رامو بکشم برم؟-

 .لهیتکم تمیامروز ظرف یبس کن خب به اندازه کاف گهیرها تو د-

در آرام کردنش  یهم پشت سرش سع نیگرفت رادو شیخارج شد و راه سر کوچه را در پ اطیاز در ح عیسر یآنل

 داشت.

 ...ستاینگفت اصال باشه من اشتباه کردم آنا با توام وا یزیکنم صبر کن مادرم که چ یآنا خواهش م-
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رو  تصورش گهید بار کیسخت باشه  یلیکنم خ یکنم فکر کن مُرده م فکر نم یخواهش م ای...ننیرادو ایدنبالم ن-

 .یتون یبازم م یکرد

 لکه م واسه هی من  کنه یلباست رو خراب م یبدبختم که فقط واکس کفش و اتو وهیب هیچند بار بهت گفتم  من

 مادرم... یهمه حت یواسه زندگ ت،یزندگ

 !؟یفهم یسر زن و بچه اش بود م یمرد االن رو یوقت نم چیمن نبودم پدرم ه اگه

 

 دم. یشه من بهت قول م یدرست م زیکنم بس کن، فقط بهم زمان بده همه چ یخواهش م یآنل-

 .رهیتو رو از من بگ یذارم کس ینم گهیبار د نیخانواده م رو بزنم اما ا دیق شده

بودم مگه بهت نگفتم  شتیدم، اون شب که پ یبه مادرت حق م ستمین یوقت راض چیه ستمین یمن راض نیرادو-

 .ستیکدوممون ن چیعذاب رو تموم کن به نفع ه نیتو رو خدا ا میش یما نم گهیمن و تو د

 نکن. مییبه نبودنت عادت کردم تو رو خدا دوباره هوا من

 

 شد و رفت. یتاکس نیبزند سوار اول یحرف نیتا رادو ستادینا گرید

 رفتن به خانه. تیرا داشت نه ظرف یرفتن  دنبال آنل یهمان طور وسط کوچه مانده بود نه پا نیرادو

 .دیشانه اش به سمتش چرخ یقرار گرفتن دست شهرام رو با

 قدر داغون رفت؟ نیدختر ا نیگفت به ا یمامان چ یپسر؟ بازم که عجله کرد یکار کرد یچ-

 کم آوردم. گهینگو بخدا خودمم د یچینگو شهرام ه یچیه-

 شه. یان درست مقدر خودت و دختر رو عذاب نده بسپار به زم نیفهممت داداش ا یم-

 انداخت و از کنار شهرام رد شد. نیزم یکتش را رو نیرادو

 وقت سهم من نبوده. چیه یشه آنل یشه، داره باورم م یدرست نم یچیه گهید-
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هم نداشت که دور شود از  یتوان رانندگ یداشت اما حت ییبه تنها ازیگرفت ن شیخانه که شد راه اتاقش را پ وارد

 متشنج خانه. یفضا

 بود؟ یدختر ک نیا نیرادو-

 زد. یخانوم پوزخند صدا دار بهیط شینداد به جا یاما جواب دیرها را شن یصدا

ه ک یا وهیداداشت بود همون که به خاطرش سه سال ما رو ترک کرد دختر ب ییایبود؟ عشق رو یمن بهت بگم ک ایب-

 داداشت جدا شده. یماه به هوا کی

 

 مادرش را نداشت. یها راهیتحمل بد و ب گرید نیرادو

 را گرفت. شیخانه گوش ها یها شهیآن قدر بلند که ش دیکوره در رفت و داد کش از

مگه جرم کرده ازدواج کرده اونم به اجبار پدرش نه به  یکرد رشیقدر حق نیمامان جان تمومش کن بس نبود ا-

 خواست دلش.

 یکنم چه شما راض یازدواج م یشه، من با آنل یقدر قضاوت نکن حرف من عوض نم نیبه خاطر من جدا نشده، ا االنم

 .دیچه نباش دیباش

 

 را آرام کند نتوانست. نیهر چه قدر تالش کرد رادو شهرام

 شه. یکه کار درست نم ادیجان آروم باش با داد و فر نیرادو-

 نه شهرام جان مامان جان، بذار داد بزنه.-

 بچشم بشه. یختر واسش مهم تره، حتما بچه ام داره قراره بابابه درک اون د مادرش

 خواد بکن. یدلت م یبرو... برو هر کار 
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 ببرش. رونیتا از اتاق ب دیدست مادرش را کش رها

 باشه؟ ستیکس خوب ن چیاالن حال ه دیزن یمامان آروم باش بعدا حرف م-

. از ستهیجلوم وا یجور نیتونست ا یرش نبود چه طور ممن و پد تیپسر اگه حما نیخوام بدونم ا ینه مادر جان م-

 .گهید زیچ چینه ه هیکه دار یاون دختر فقط چشمش دنبال ثروت نیشو رادو داریخواب ب

 و گفت شهرام. نستادیباباش وا یکرد، مگه رها رو یو ازدواج نم دیجنگ یبا پدرش م واال

 

 توانست یخواست مادرش را برنجاند اما نم یجا به جا شد و بغض را پس زد، دلش نم نیرادو یگلو بکیس

کنم بس کن اگه سه سال رفتم فقط  یخواهش م د؟یبا بابا جنگ یرها ک ،یکن یم سهیمقا یرو با چ یمامان شما چ-

 .داشت  شهرام از حال و روز من خب نیهم نهیغم من رو نب یخاطر بود که کس نیبه ا

 که فرق دوست داشتن و تظاهر به دوست داشتن رو نفهمم. ستمیساله ن جدهیهپسر  من

 

 .دیزد، شهرام هم دنبالش دو رونیرا برداشت و از خانه ب نشیماش چییتحملش تمام شده بود سو گرید

 باشه آروم باش فقط. میکن یباهم درستش م ستیاالن حالت خوب ن یر یکجا م نیرادو-

 .دیصورتش چک یترکاند و اشکش رو قشیبغضش را مقابل رف نیرادو

فهمم حرف هاش رو  یشه واقعا مامان رو نم یرو مگه درست م یآنل یشهرام؟ دل شکسته  یکن یرو درست م یچ-

 فهمم. ینم

 را زد و شهرام را وسط کوچه جا گذاشت... نشیسرعت استارت ماش به

 

 د.بو دهیچیفضا پ یها تو میمر یگذاشت، بو زیم یرو بیترک یپوریرا با دو ش دشیسف میو مر یگل رز آب دسته

 و کتش را در آورد. دیکش یقیعم نفس
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 ست؟ین یاهل خونه کس-

سرش را  ینشسته بود کم ونیمبل ها مقابل تلوز یآمد و مادرش که رو رونیبند بسته از آشپزخانه ب شیپ رها

 چرخاند.

 !یدیگن مادر زنت مهربونه به موقع رس یم یکنم چ یدرست م تزایدارم پ ،یسالم داداش خوب-

 مادرش خم شد. یشانه ها یسر رو یمادرش گذاشت و از باال یپاها یگل را رو دسته

 مامان خانوم؟ یآشت یاومدم پا بوس ؟یسالم دردت به جونم قهر-

 حلقه شد. نیسرش دور گردن رادو یمادرش از باال دستان

 .ومدهیسه شبه خواب به چشمم ن یرفت یکنه قربونت بشم، تو قهر کرد یمگه مادر با پسرش قهر م-

 ببخش قربونت بشم.-

 تونم بگم نه؟ یمگه م-

 و کنارش نشست. دیمادرش را بوس یگونه  نیرادو

 بگم شهرام پس بفرستت. ای یبلد نمیبب اریب زیبر یچا وانیرها دوتا ل-

 گذاشت و به سمتشان آمد. ینیس یرا تو ییچا وانیسه ل رها

 آوردم خان داداش. یهم داشتم م دیگفت ینم-

 وفتمیکلفت ها م لیبیس نیا ادیرها نگو خان داداش -

 .دییبو قیدسته گل را برداشت و عم رها

 د؛یسف یپوریش میمر یمورد عالقه مامان رز آب بیترک قایدق دن،یگل خر قهیمردم چه با سل ییبه چه بو-

 داداش جونم. میرو بخر تیگل خواستگار یک
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 مادرش باعث سکوتش شد ظیغل یغره  چشم

بزند کنار مادر و خواهرش گذراند پدرش هم از شرکت برگشت و  ریاز اتفاقات اخ یکه حرف نیرا بدون ا یساعت کی

 شام خودش را رساند. یشهرام هم برا

 خنده خورد. انیم نیگرفت و رادو رادیرها ا یها تزایفقط از پ شهرام

را مجبور کرد به خاطر مسخره کردن رها ظرف ها را بشورند و حاال رها بود که به هر  شانیآخر خسرو هر دو دست

 .دیخند یم شانیدو

 از شستن ظرف ها شهرام ساز رفتن را زد و به خانه اشان برگشت. بعد

 آتش زد. یگارینشست و س قیآالچ یها یصندل یشهرام رو یهم بعد از بدرقه  نیرادو

 .نیرادو یکش یم گاریز که سبا-

 ارگیشد مقابل پدرش س ینم شیله کند هنوز رو شیپا ریو ز ندازدیب نیزم یرا رو گارشیپدرش باعث شد س یصدا

 .ردیدستش بگ

 .دیدیپدر فکر کردم خواب دییشما-

 تونم بخوابم؟ یروشن کنه به نظرت م گاریس شیبه آت شیپسرم دلش پر غم باشه و آت-

 

 کرده بودند. فیپدرش هم تعر یرا برا زینزد انگار همه چ یحرف نیرادو

 کردم اون دختر مرده باشه  یرو گفت بهم فکر م هیرها قض-

 فکرو کردم که سه سال برنگشتم اما همش دروغ بود. نیمنم هم-

 را دستش گرفت. نیرنگ رادو ییبرداشت و فندک طال یگاریهم س پدرش

 خودتم باهاش معتاد شو. یپسرت رو ترک بد یتون یگن نم یم-

 .یتو چمدون و رفت یختیرو ر تیحس کردم قلبت شکسته که زندگ دمیغم چشات رو فهم یرفت یوقت
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 شهیبازم مطمئن شدم غم چشمات کم نشده، اما درست شب عقد رها دوباره چشات رو مثل هم یبرگشت میوقت

 .دمید

 حدس بزنم؟ دیبازم خودم با ای یکن فیهمه شو واسم تعر یخوا یم

 

 پدرش گرفت. گاریکام از س کیدست پدرش گذاشت و  یدستش را رو نیرادو

 چسبه... یم شتریمشترک ب گاریس-

اوج  شیقسمت ها صدا یو بعض دیلرز شیقسمت ها صدا یکرد بعض فیپدرش تعر یمدت را برا نیاتفاقات ا تمام

 گرفت.

 .هدیکه کش یهمه عذاب نیاز ا دیو قلبش لرز دیپسرش را شن ینشست و گوش سپرد دل دادگ شیپا به پا پدرش

 

 مدت سر راهش سبز نشده بود. نیا نیبود که رادو بیعج شیدو هفته تلفنش را روشن کرد، برا بایاز تقر بعد

 کرد. یشمار تماس از دست رفته اش را نگاه م یب یها امکیپ لشیموبا یبه صفحه  رهیخ

 .دیطلب یرا م نیرادو یصدا دنیدوباره بد عادت شده بود و لجوجانه شن دلش

 در پارک سر کوچه قدم بزند. یداد کم حیترج شیعوض شدن حال و هوا یبرا

 نشست. یبلند دیدرخت ب ریز یصندل نیاول یو رو مودیحوصله و سالنه سالنه کوچه را پ یب

 سر حالش کرد. یدو پسر کوچک کم یو باز یخنده  یصدا

دعوتش  یقرار یب یاهیو دوباره به اعماق س دیآرامشش پر ییایدر انیم شهیباز هم مثل هم لشیزنگ موبا یصدا

 کرد.

 صفحه مطمئن شد. یشماره رو دنیاست، با د نیتماس از سمت رادو نیکرد ا یبند بند وجودش حس م تمام
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 نیگرم رادو یصدا دنیچیصبرانه منتظر پ یسبز رنگ را لمس کرد و ب کونیخالف دستور عقلش با دست دلش آ بر

 در تار پود وجودش شد.

 ؟یسالم خانوم آنل-

تمام حس  نیگزیعقلش جا زیتمسخر آم یپشت تلفن تمام ذوق دلش را پراند و خنده  یو دخترانه  بهیغر یصدا

 خوبش شد. یها

 خودم هستم دییبفرما-

 !نمیرهام خواهر رادو-

 دوباره ادامه داد: دینشن یکه از آنل یجواب

که مامان ازم خواست بهتون  نیمنظورم ا یعنی م،یباهاتون حرف بزن دیشدم ففط با یمزاحم تون م دیدونم نبا یم-

 زنگ بزنم.

 شه فردا ساعت... یاستفاده کردم و تماس گرفتم م نیحمام رفتن رادو از

 حرفش را قطع کرد. نیب نیرادو یصدا

تراش المصبم تموم شده بزنش به  نیماش نیشارژ ا اریلطف کن حوله م رو ب یدونم هست یکه م یاتاقم یرها اگه تو-

 بزنم. رونیب امیاش رو ب هیشارژ بق

 چشم داداش چشم االن.-

 آرام پچ زد. یگوش یتو دیدو نیرادو یهول زده همان طور که به سمت کشو رها

 خداحافظ... دییایب نیبه خاطر رادو میساعت ده صبح منتظرتون-

 رها را مرور کند. یار گوشش بردار و دوباره جمله هاممتد پشت خط باعث شد تلفن را از کن یبوق ها یصدا

 از او خواسته بود به خانه شان برود. رها

 رفت؟ یدوباره م دیبا یعنیحال ترک کرده بود  نیکه با بدتر یخانه ا همان
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 کردند؟ یهم کوچکش م باز

 بدهکار باشد! نیرفتن را به رادو نیا دی...شانیبود به خاطر رادو گفته

 

 دوئل دل و عقلش مانده بود. نیبود که ب ییفردا رینبرد ذهنش فقط درگ یپارک لذت یاز فضا گرید

 .دیپوست لبش را جو یو عصب دیاعصابش خط کش یزنگ مزاحم تلفن رو یهم صدا باز

 بله رها خانوم بهتون قول...-

 جمله اش را قطع کرد. یادامه  نیرادو یصدا

 ؟یفرارخانوم  یکن یم ریرها کجا بود کجا س-

 با دوستم اشتباه گرفتم ییعه... تو-

 گفت بهت؟ یکرده چ یطونیرو چک کردم بازم رها ش میآد بهت، گوش یکم تر دروغ بگو نم-

 هول زده به مِن مِن افتاد. یآنل

 که...خب نیا یعنی...زهیام...چ-

 گم. یهولم نکن م نیرادو عه

 

 .دیچیپشت تلفن پ نیرادو یخنده  یصدا

 ؟یکه هوول شد ستادمیدختر مگه با اسلحه رو سرت وا-

 دل تنگتم! ییفقط بگو کجا یخواد بگ ینم اصال

 نه...فراموشت شد اون روز مامانت... گهیگفتم د نیرادو-

 کنم فقط بهم زمان بده. یمن شد که اون اتفاق افتاد درستش م ریحرف اون روز رو نزن تقص-
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 نگفتم  یزیمن که چ-

سر  یبعد سه سال باز برگشت یبهم بگ یسرم داد بزن دیکنه، االن با ینگفتنت شرمنده م م یچیسکوت و ه نیهم-

 .یکنیم یخانوم یخونه اولت اما دار

 !یقرار باشه بازم بر ای نمتیاگه قرار باشه بازم نب یحت ،یچیه نیازت ندارم رادو یتوقع چیمن ه-

 

 .دیترک یداشت م شیگلو یبم و گرفته شد انگار بغض گردو شده  نیرادو یصدا

 .میر یبا هم م یبعدش هر جا تو بگ ینباش شمیتو پ یرم نفس...نه تا وقت یجا نم چیمن ه-

 شت؟یپ امیب ییکجا یگ ینم

 ...میالزمه بهم عادت نکن یدونم سخته، واسه منم سخته ول یبهتره م نمتیخونه م فعال نب-

 .ردیبگ میتوانست تصم یفردا دو دل بود، نم یهنوز برا مودیخانه را پ ریبا ذهن آشفته مس نیبا رادو از تماسش بعد

 

 .دیقهوه اش را تلخ سر کش وانیخاموش کرد و ل زیم یتلنبار شده رو یها لتریف هیبق یرا رو گارشیس ته

 سه روز بود که خانه نرفته بود... قایدق

 ریرا گرفته بود و هر بار اپراطور ز یآنل یصد بار شماره  یکس را هم نداده بود، فقط روز چیه یتلفن ها جواب

 باشد( یبود)دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م دهیکش ادیگوشش فر

 به باز کردن در نداشت. یلیتما چیشد اما ه دهیو روز قبل کوب روزیدر واحد آپارتمانش مثل د یصدا

 و دیکش رونیشرتش را از تنش ب یخواست در را باز کند، کالفه ت یاما دلش نم دیشن یاعتراض شهرام را م یصدا

 را بلند کرد. شیصدا

 کنم دست از سرم بردار. یخواهش م ییتنها نیدارم به ا اجیشهرام؟ بذار تنها باشم احت یخسته نشد-

 را بلند کرد. شیدر نشست و صدا یمحکم شهرام رو مشت
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 شه؟ یدرست م یآدم حرفت رو بزن با قهر چ نیع ایدِ احمق در رو باز کن ب-

ها افتاد در را باز کرد و  کیسرام یقهوه اش رو وانیمقابلش را به عقب هل داد که ل یا شهیش زیم یعصب نیرادو

 .ستادیمقابل شهرام ا نهیدست به س

 .گهیولم کن د یدار یچته؟ چرا دست از سرم بر نم-

تنفس به  نیبود که با اول یبه حد گاریس یداد و وارد خانه شد شدت دود و بورا به عقب هل  نیرادو یشانه  شهرام

 سرفه افتاد.

 عرضه یب یشه، گندت بزنن اه پسره  ینم دهید گاریخونه از گند س نییب نیکه همه راحت شن رادو یریبم یاله-

 کودن.

 سمت پنجره ها رفت و بازشان کرد. به

 .یریم یم یکن یبه خدا دست آخر سنکوب م نیرادو هیچه وضع نیا یخفه نشد ییخدا-

 بهتر-

 زد. نیهم انداخته رادو یرو یپا ریز یبا لگد آرام شهرام

 زمیبر یچه خاک نمییت بخوره بعدا ب دهیبه اون مغز پوس یهوا هی رونیب میخبرت بر ریپاشو دوش بگ نمیگمشو بب-

 سرت بهتره.

 روشن کرد. یگرید گاریس الیخ یب نیرادو

 ون...خاک قبرست-

 .دیکش نیانگشتان رادو انیرا از م گاریس یعصب شهرام

 تا فحش خواهر مادرت رو ندادم پاشو تن لشت رو جمع کن زود.-

 .میببر یخوا یم یکدوم گور نمییب رمیخب منتظر باش دوش بگ لیخ یجون به جونت کنن دلقک-



 دلباخته

 
465 

 

در هوا زد و سطل آشغال را  یاش کرد بشکن یکه باالخره راض نیسمت حمام که رفت شهرام خوشحال از ا به

 برداشت و مشغول جمع کرد دور و اطراف خانه شد.

 شه نگات کنه. یتم بزن آدم حالش بد م ختهیبهم ر ونیدر م یکی یها شیاون ر نیرادو-

 .ستادیحاضر مقابلش ا نیتا باالخره رادو دیبه اطراف خانه کش یسرسر یدست

 ذوق شهرام زد. یاش تو یو شلوار مشک یشرت سرمه ا یت

 ؟یپوش شد اهیمرده س یباز ک-

 نشدم. مونیتا پش وفتیلباس ندارم راه ب ادیجا ز نیا دم،یدستم اومد پوش ینزن هرچ خودیحرف ب-

 نقطه شهر نگه داشت. نیرا در بلند تر نیشهر را گشتند تا باالخره ماش یها ابانیخ یشهرام کم همراه

کم رنگ و پر رنگ شهر مقابلش  یتمام چراغ ها ستاد،یا یبلند یشد و لبه  ادهیپ نیخدا خواسته به سرعت از ماش از

 بود.

 سر جاش باشه. دیوقت نبا چیه هیهمه آدم اضاف نیا نیمن ب یشهرام، فقط آنل ینیب یشهرو م-

 خاموش باشه. دیهمه چراغ فقط چراغ دل من با نیا نیبب

 یم یمطمئنم مامانت باالخره راض یبهش ثابت کن واقعا عاشق ینبا مامانت حرف بز دیصبر داشته باش، با نیرادو-

 شه.

 .میکن یمن رها پدرت همه کمکت م ،یستیتو تنها ن میکن یم شیراض باهم

 .دیکش یقیکرد و نفس عم زانیرا آو شیصدا لب پرتگاه بلند نشست پاها یو آرام و ب دیبه سمت شهرام چرخ نیرادو

 نفر تو جبه مامانه نیبابا؟! اون که اول-

 تو لشکر ما. ادیدم ب یآقا خسروم بهت قول م میخب من و رها هست-

 .نهیاز ته دلش باشه خواسته و شرط آنا فقط ا دیمامان با تیخوام، رضا ینم یظاهر تیرضا-

 .اون روزت بعدم بهش زمان بده یبکن بابت حرف ها یمعذرت خواه هیمامانت  شیپ میدسته گل بخر بر هیپاشو -
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 .میبزن حرف باهاش پدرت  نگو بذار گوشه کنار فقط من و رها، یچیتو ه یوقت چند

 ها نبستن. یتا گل فروش میبر پاشو

 

جنگد الزم بود ب نشیرادو یکرد برود برا یدلش را راض دیپوش دشیسف ینخ یرنگش را با مانتو ییمویشال ل باالخره

 باشد. نیقَدَر مادر رادو فیاگر حر یحت

 یکرد و عطر لیرا تکم ششیآرا شیمژه ها یرو ملیکرم پودر با زدن ر یلبانش زد و کم یرو یرنگ یلب گلبه رژ

 کرد و از اتاقش خارج شد. میشالش تنظ یمچ دستش زد چادرش را رو یرو

 بود. دهیبه دادش رس دیآناه یمدرسه  یجلسه  دیشکر مادرش نبود تا مجبور شود دروغ بگو خدارو

 چشمش زنده شد. شیتمام اتفاقات دو هفته گذشته پ ستادیکه ا ییالیو یخانه  مقابل

 .ستادیا فونیآ نیشدن زنگ خانه را فشرد و محکم مقابل دورب مانیاز پش قبل

 ستادیکه ا یورود یدو پله  یو رو مودیرا پ اطیقدرت داد و ح شیباز شد، به قدم ها یکیت یبا صدا یبدون حرف در

 مقابلش قرار گرفتند. نیدر مقابلش باز شد و مادر و خواهر رادو

 قرار داد. یسرد دستش را پشت آنل یکم نیزود تر خوش آمد گفت و تعارفش کرد، مادر رادو رها

 .دییبفرما یخوش اومد-

 .دیپاش شیبه رو ینیریکنارش نشست و لبخند ش یمیگرم و صم رها

 و لبخند رها را پاسخ داد.آب دهانش را قورت داد  یبه سخت یآنل

 خانوم سکوت را شکست. بهیسکوت عذاب آور باالخره ط قهیاز چند دق بعد

 که سنگ هام رو باهات وا کنم. نیا یفقط برا ییایامروز بهت گفتم ب-

 بمونه... یخوام حرف ینم

 بدهکار بودم. نیاومدن رو به رادو نیا ام،یب نیجام رها جان گفتن به خاطر رادو نیخاطر ا نیبله منم به هم-
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 ؟یقصه گفت نیقصدت رو بگو رک و راست، چرا دم گوش رادو-

 کالمش نشست. نیاعتراض رها ب یصدا

 .میکنم ما باهم حرف زده بود یمامان خواهش م-

 برو اتاقت. یسکوت کن یتون یرها دخالت نکن نم-

 خودش را جمع و جور کرد. یبه سخت یآنل

 ننمویب یحس شیخانوم محتشم راحت باشن، من دنبال پسرتون نبودم خانوم محتشم سه سال پ نه رها جان بذار-

 تموم شد. زیبود اما با ازدواج من همه چ

 همسر سابقم از پدرم شد و علت مرگ پدرم. یکاله بردار شیفوت من اما آخر عهیافتاد مثل شا یادیز اتفاقات

 ...نیخاطر جدا شدم نه رادو نیبه ا من

 ینم تیوقت خانوادش رضا چیدوباره سر راهم قرار گرفت من بهش گفتم راهمون جداست، گفتم ه یاتفاق نیرادو

 کرد. یدن اما خودش پا فشار

 .دمیزحمت کش یلیخ نمیدم واسه رادو ینم تیوقت رضا چیمن ه یکه بدون ییایدونم گفتم ب یرو م نایا-

و  یبه خاطر خودش فراموشش کن، به خاطر خوشبخت یاز دستش بدم اگه دوستش دار یجور نیخواد ا ینم دلم

 آرامشش...

 ؟یا متوجه

 فقط توانست سرش را تکان دهد. یآنل

 یخوام باز هم م یخانوادش نم تیبار زنگ زد من همون روز بهش گفتم بدون رضا کیفقط  دمشیدو هفته ند نیا-

 گم. یم نیرو به خاطر رادو نیگم، اما ا

آرامشم عروسم کرد اما آخرش شد عذاب سه سال دخترش و تباه شدن تمام ثمره و  یمن به خاطر خوشبخت پدر

 .شیزندگ
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 ش مثل امروز من باشه. ندهیهم سه سال آ نیخواد رادو ینم دلم

 

 شد. رهیو مادرش چرخاند و با التماس به مادرش خ یآنل نینگاه نگرانش را ب رها

 هیزد و گر یدوستش همان جا که برادرش فقط داد م یشب مهمان قایبود دق دهیرا د نیرادو شیحال سه سال پ رها

 کرد. یم

 یخوشبخت یبرا دیگ یسوزه چه طور م یدوست داشتن م نیا یسه ساله داره تو نیرادو دیدون یمامان شما م-

 فراموشش کنه؟ دیآنا با نیرادو

 رها تو...-

 دخالت نکنم؟ دیبگ دیخوا یمامان، دوباره م یمن چ-

 چرا؟

وقت  چیآخرش شما ه یرو خبر داشتم، همون روزا نیدرکش کردم حال بد رادو شتریکه از همه تون ب یوقت

 د؟یکش یچ نیرادو یدینفهم

 داد. یجلو چشمام داشت جون م نیاون شب رادو ادتهیدوستم رو  تولد

ت و دل یداد یم حیبود پسر دکتر مهندس دوستات رو به شهرام ترج نیموقع منم هم دیکن یبه خودتون فکر م فقط

 خواست به اونا جواب بدم. یم

کنه  یم شیآت گاریبه س گاریچند ساله که س نیرادو دیدون یاصال م دیرو درک کن نیرادو کمیکنم فقط  یم خواهش

 کنه. یم یو قلبش خال هیر یغم رو داره رو نیتمام ا

 خواد بکن. یندارم مامان هر کار دلت م یحرف چیه گهید من

 

 هد.بد یدانست چه جواب یرفتن دخترش را نگاه کرد اصال نم ریخانوم وا رفته مس بهیکه به سمت اتاقش رفت ط رها
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 من برم خانوم محتشم؟ دیندار یحرف گهیاگه د-

 تالش تیاز زندگ نیتو دور کردن رادو یتون یم شتریحرف هام فکر کن خودت از همه ب یاما حتما رو یبر یتون یم-

 .یکن

 .ادیب کمینذارم نزد گهیدم د یکنم که خودش بخواد، اما بهتون قول م یم رونیرو از سرم ب نیکر رادوف یمن وقت-

 خواست و اونم سه سال رفت حاال نوبت منه با اجازه... نیشب پدر من از رادو کی

 یمرد مقابل نهیبه س نهیس دیدستش کش ریرا ز رهیکه دستگ نیمبل ها بلند شد و به سمت در سالن رفت هم یرو از

 قرار گرفت.

 کرده بودند! ریسال پ یرا س نیرادو انگار

 عقب گذاشت. یمرد مقابلش از هپروت خارجش کرد و قدم ابهت

 محتشم یس...سالم آقا-

 چهره اش نشاند. یرو یلبخند گرم خسرو

 دخترم. یبودمتون خوش اومد دهیند د،یرها باش یاز دوستا دیسالم دخترم شما با-

 نگذاشت. شیبرا یجواب دادن ینوم جاخا بهیط یصدا

 دوست رها هستند. یآنل شونیخسرو جان ا ریظهر بخ-

 تر شد. قیلبخندش عم ینام آنل دنیبا شن خسرو

 .میببر ضیدخترم ما هم از بودنتون ف نیبفرما بش دییمعروف! همون که پسرم رو مجنون کرده؟ پس شما یآنل-

 که خسرو او را شناخت جا خورد. نیخانوم از ا بهیط

 که مزاحم شدم با اجازه تون. دیمحتشم ببخش یممنونم آقا-
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 دستش انداخت و سرش را تکان داد. یکتش را رو خسرو

 ...نمتیبب یفرصت مناسب دوارمیدخترم ام یخوش اومد-

 کرد و به سرعت از خانه شان خارج شد. یدوباره خداحافظ یآنل

 نع کند.قا یرا کم نینتوانسته بود مادر رادو یبجنگد حت نشیداشتن رادو یبند آمده بود نتوانسته بود برا نفسش

 افتاد. ینم یاتفاق چیه نشستن خانه با  دوباره دنبال کار بگردد، الیفکر و خ یداد به جا حیترج

 

چه  یبفهمد همسرش به آنل خواست یدلش م یلیمبل ها نشست خ یرا باز کرد و رو راهنشیپ یدکمه ها خسرو

 گفته.

 خب خانوم چه خبر؟-

 ؟یشناخت یدختره رو م نیشما بگو از کجا ا ستین یخبر خاص-

 .دیرا دلخور در هم کش شیاخم ها خسرو

و کس ر چیه گهیرو راحت کنم پسرت د التیاون انتخاب پسرته بذار خ یچ یعنیدختره  ؟یقدر تلخ نیخانوم چرا ا-

 کنه. ینم کشیشر

 دونم. یرو منم چند ساله م نیدختر تنها شاه قلبشه ا نیا

 را مقابل همسرش گذاشت. یدلخور استکان چا بهیط

 خوبه همه خبر دارن اال من.-

وقت حالشون رو از چشم  چیه یو نگرانشون بود یداد ریبه بچه ها گ شهیکه هم یوقت یبفهم یخودت نخواست-

 .یهاشون نخوند

 دینداره خودت و رها پاش یخوبه دختره جادوگر همه تون رو مسخ کرده به من ربط ،ینزده بود هیفقط شما بهم کنا-

 .ارهیحق نداره اسم منم ب گهیبعدش د یول یخواستگار دیواسش بر
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 حرف ها رو به خودش بزن. نیندارم برو ا یحرف گهیو پسرت من د یدون یخب خودت م لیخ-

 گاریس اطیکنج ح نهیش ینگفته انگار دهنش رو قفل زدن، فقط م یچیه گهیزنه، بعد اون روز د یاصال مگه حرف م-

 کنه. یدود م

 زد. یسرش را تکان داد و زهر خند خسرو

 پسرم رفت... یبگ یکن هیگر ینیکه شد نش یپس بذار تو درد خودش بمونه، آخرش فرار-

 به فکر کردن داشت. ازیاش گذاشت ن ییتنها یسمت اتاقش رفت و همسرش را تو به

 

 افرادش بود. یروشن خانه نشان از نگران ی، چراغ هاپارک کرد اطیح یرا گوشه  نیماش

 آماده کرد. یشگیهم یحرف ها دنیشن یتا خانه خودش را برا اطیفاصله ح نیب

 که در را باز کرد مادرش و رها به سمتش آمدند. نیهم

 .دیزد و در آغوشش دو هیگر ریز دنشیبا د رها

 یشد، به خدا راض یمامان راض نمتیب ینم گهیفکر کردم د م،یکارو نکن به خدا نصف جون شد نیا گهیداداش د-

 نرو. یجور نیا گهیشد فقط تو د

 .دیرها گذاشت و بوس یموها یچانه اش را رو نیرادو

 یجور نیکنه ا یقدر خودت رو لوس نکن، مگه شهرام بغلت نم نیدونه ام بگه حاال ا کی یکی یچشم داداش هر چ-

 بغلم؟ یدیپر

 زد. نیرادو ی نهیبه س یمشت رها

 اگه بغلت اومدم. گهید یشدنم ندار یجنبه احساسات-

 کرد غم چشمانش را پنهان کند. یزد و سع ینیلبخند غمگ مادرش

 کنه. یرها خانوم، زنش رو بغل م میریقراره واسش زن بگ گهید-
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 شد. رهیبا تعجب به صورت مادرش خ دیاز حرف مادرش پر نیرادو پلک

 ؟یبه ازدواج من و آنل دیشد یراض یعنیمامان،  هیمنظورتون چ-

 مامان جان هر کجا که دلته همون جا باش. دیباهام حرف زد خوشبخت بش یآره پسرم، خسرو کل-

 .دیو در آغوشش کش دیبلند به مادرش رس یچشمان پر اشکش را فشار داد و با گام نیرادو

 .یخودتم عاشقش بش یرو که بشناس یدم آنل یه خدا بذار بگذره بهت قول مب یماه یلیقربونت بشم مامان، خ-

 ...نیفقط بخند مامان جان هم یداغون بود یلیخ نمتیخوام مثل امروز بب ینم گهید-

 خارج شد. نیرادو ی نهیاز س یراحت نفس

 بود. میخبر زندگ نیخدا رو شکر مامان واقعا بهتر-

 نداره. یحرف دارم مامان اگه اشکال یفقط قبلش با آنل-

 اد؟یفردا بهش بگم دوباره ب ینه فدات شم چه اشکال-

 لبش حفظ کرد. یاش را رو یلبخند مصنوع بهیط

هر وقت  یزنم بهشون واسه خواستگار یباهاش بعدش من زنگ م میحرف دار ییآره مامان، پدرت هم هست دو تا-

 .یکه تو بخوا

بالش  یراحت سر رر الیاش را داد و با خ یداد و خوش خبر امیپ شیش بود به آناا یشب پر آرامش زندگ نیاول

 گذاشت.

 ...دیکه بدون سر درد خواب یشب نیاول د،ینکش گاریکه س یشب نیاول

 

 با استرس مقابل خسرو و طیبه نشسته بود. آنلى

ترسید و دلش داشت تا دهانش باال  پر مهر خسرو کمى دلش را آرام مى کرد، از نگاه کردن به طیبه خانوم مى نگاهاى

 مى آمد.
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خب دخترم قبل از هر حرفى به رادوینم تبریک مى گم به خاطر انتخابش؛ تو دختر شایسته و الیقى هستى از -

 چشمات مشخصه چه قدر دوستش دارى و مطمئنم خوش بخت مى شید.

 رو شد.شما لطف دارید زیر لبى گفت و دوباره منتظر ادامه ى صحبت هاى خس آنلى

دخترم حرف از یک عمر زندگیه، من پسرم رو مى شناسم اما باالخره زندگى و هزار پایین باال دلم نمى خواد به -

 خاطر گذشته تون روى سر هم منت بذارید.

 لبخند مطمئنى زد و نگاهش را روى صورت آنلى دوخت. رادوین

 از طرف من که خیالتون راحت باشه بابا-

 بابا جانبذار صحبتم تموم شه -

 از چایى اش خورد و دوباره ادامه داد. قلپى

 هر دو تون وقت دارید تا آخر ماه آینده فکر کنید، بدون در نظر گرفتن عالقه اى که دارید.-

منطقى و عالقى شرایط همدیگه رو بسنجید وقتى مطمئن شدید مى تونید یک عمر بدون سر کوفت و منت  فقط

 باهم باشید بهمون خبر بدید.

 این مدت هم مى تونید نامزد بمونید. براى

 

 مانده بود چه جوابى بدهد که رادوین به جایش جواب پدرش را داد. آنلى

 بابا نامزدى الزم نیست ما باید مدتى رو صبر مى کردیم، چشم فکر مى کنیم.-

 که تا االن ساکت بود سکوتش را شکست. طیبه

ود دلمون نمى خواد چند سال دیگه رادوین به شما حرفى بزنه یا شما من هم با پدرت موافقم دلیل مخالفتم همین ب-

 به رادوین...

 رها دخترمى هیچ فرقى ندارید. عین
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 پر اشکش اما حرف زبانش را تایید نمى کرد. چشمان

 ظرف شکالت را به سمت شان گرفت. خسرو

 خدمت برسیم. دهنتون رو شیرین کنید، دخترم با مادرت حرف بزن یک شب براى آشناى بیشتر-

 با خجالت شکالت کاکائوى کوچکى برداشت. آنلى

 چشم مى گم بهشون...-

 عاشق این سرخ و سفید شدن دلبرکش بود، خط لبخندش عمیق تر شد و کنار چشم هایش خط افتاد. رادوین

 ؟طیبه خانوم من به رادوین هم گفتم رضایت شما برام سنده، خواهش مى کنم بگید که راضى هستید یا نه-

 از جایش بلند شد و آنلى را در آغوش کشید. طیبه

 پسرم بخنده خوشبخت باشه من هم راضیم دخترم کى که خوشبختى و عاقبت بخیرى بچه اش رو نخواد؟-

 

 خندان دیس نقره شیرینى را روى میز گذاشت و رو به آنلى با خنده گفت: رها

 هره عمرا آبم باهات تو یک جوب بره!از حاال بگم، مامانم باهات راه اومد من اسمم خواهر شو-

 با صداى بلند خندید. خسرو

 از دست تو رها یه کارى کن دختر مردم بذاره بره دیگه پیداش نشه خب؟-

 خندیدن حتى آنلى با تمام ترس و استرسى که از مالقات امروز داشت. همه

 رفتن را که کوک کرد خسرو مقابلش ایستاد. ساز

صحبت کنید، مى دونى که رادوین چمدونش تو صندوق عقب ماشینشه هر لحظه دیر شه دخترم با مادرتون حتما -

 گذاشته رفته!

 رادوین به اعتراض در آمد: صداى
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 عه...بابا مگه من بچه ام؟-

 تا آخر عمرت بچه اى چى فکر کردى پس؟-

 باشه ما تسلیم-

 پشت شانه ى رادوین زد؛ قبل خداحافظى سر آنلى را از روى شال و چادرش بوسید. خسرو

 عین دختر خودمى بابا جان برو در پناه خدا...-

 .کند پیدا آغوشش در را پدرش بوى و کند بغل را مقابلش  چه قدر دلش مى خواست مرد دوست داشتى آنلى

 خره قرار است به آرامش برسد.ته دلش استرس داشت، نمى توانست باور کند باال هنوز

 باور کرده بود اما عقلش که از دفعه قبل ترس داشت انکار مى کرد این روز ها فقط خوابه... دلش

 رو شکر مادرش هم مخالفتى نداشت و قرار اولین دیدار خانوادها براى اولین جمعه گذاشته شد. خدا

 ز فامیل ها بشنود.شد فعال هیچ کس نفهمد دلش نمى خواست سر کوفتى ا قرار

 

شهر  یاهیشده بود اما هنوز دست از زل زدن به س کیبود، هوا کامال تار رهیشهر خ یبه آسمان پر ستاره  یآنل کنار

 بود. دهینکش

 م؟یبر یخوا ینم نیرادو-

 مادرم؟ یمخالف ها ایتو شروع بشه  یها یریاعصابم راحت شده، برم که باز بهانه گ کمیتازه  میکجا بر-

 ننداز. کهیقدر ت نیا نیوراد-

 باهام لج کرده. ایدن یهمه  ،قتهینبود حق کهیت-

 نگاهش کرد. نیغمگ یآنل

 ؟یو نرفت یپس چرا به حرفم گوش داد-
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 صورتش کرد. خیچرخاند و چشمان خسته و پر حرفش را م یسرش را به سمت آنل نیرادو

ش رو تحمل گهیبار د نیآوردم ا یسر خودم م ییبال هیرفتم  یتونستم برم؟ باور کن دلش رو نداشتم، اگه م یمگه م-

 نداشتم.

 .یکه جا بزن نینه ا یقرار بود بجنگ-

 رفته آنا؟ ادتی یتوام جا زد یول ،یکه تو کنارم باش یدر صورت دنیجنگ-

 

 ضربه زد. شیمقابل پا زهیانداخت و به سنگ ر نییسرش را پا یآنل

 گرفت. شیآت گرمیج یبا اون حال رفت یونه چه قدر وقتد یمن فقط به خاطر مادرت بود، واال خدا م-

 را در آغوش گرفت و دستش را دور شانه اش حلقه کرد. یسر آنل نیرادو

 را با خودش همراه کرد. یرفت و آنل نشیسمت ماش به

 بود؟ یچ لشیدل یدون یاون زمان که تونستم دل بکنم م-

 :دیحواس پرت و کنجکاو پرس یآنل

 ؟یچ-

 .دیکش شیلب ها یقفل کرد و سر انگشت شصتش را رو یآنل یلب ها یچشمانش را رو نیرادو

 شده! یدل کندن نشدن گهید دمیبود، حاال که چش نایا دنینچش-

 را پس زد. نیو دست رادو دیرا گز نشیریمحکم لب ز یآنل

 شد. رید میبر نیرادو-

 را زد. نشیماش ریو دزدگ دیبلند خند یبا صدا نیرادو

 و خلوت نخوردمت. یکیتار نیا یتا تو میبر نیبش یشما بگ یباشه دلبر، هر چ-
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 زد. یو لبخند خجول دیدر را کش رهیدستگ یآنل

 .گهیحرف هات د نیکنم به خاطر هم یم یبعد بگو چرا ازت دور-

 و استارت زد. دیسر خوش خند نیرادو

کردم حاضر و آماده  شیخبر نداره روغن کار لهیطگه موتورم تع یشهرام م ،یدینگفتم که تازه کجاش رو د یزیچ-

 ست.

 را صدا زد. نیاسم رادو غیبا ج یآنل

 خجالت بکش عه. نیشم رادو یم ادهیبه خدا پ-

 .یمنظورم بود تو بد برداشت کرد نینگفتم موتور ماش یزیچشم خانوم من که چ-

 ...نیرادو-

 گذاشت. شیگوش ها یرا رو دستش

 باشه داد نزن کر شدم غلط کردم فعال زور دست شماست.-

خنده  یکه گاه ییروز ها شیروزها نیتمام شود، خسته شده بود از ا یآنل یخواست مسافت تا خانه  ینم دلش

که نکند باز  نیپر استرس، استرس از ا یخواست نه خنده ها یم یآرام و پر از شاد یغم دلش زندگ یداشت و گاه

 ندش باشد.لبخ نیهم آخر

 یکه کنارش بود گذر زمان را حس نم یکرده بود آنل ادیضبط را ز یو صدا مودیرا پ ریسرعت ممکن مس نیکم تر با

 کرد.

 شد زودتر برو همه نگرانن رمید نیرادو-

 گرفت و لبخند زد. یرا سمت آنل لشیموبا نیرادو

 کنم. افتیاز دست رفته در تماس امکیپ دیروشنش کن فکر کنم رها اون قدر زنگ زده تا صبح با-

 برو... ایدورم ن گهید نیرادو یخونه فردا دوباره بگ یترسم باز برس یخواد تند برم م یدلم نم بعدم
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عمر زحمتش رو  کیخوام  ینم نیتو و مادرت رادو نیموندم ب ستیحرف دلم ن یدون یخودتم م اریمن رو در ن یادا-

 به باد بدم.

گم قرار  یداشت م تیرم خونه اگه رضا یکنه، امشب م دایره قربونت بشم از تو بهتر از کجا پ یبه باد نم-

 نکن ازم. هیرم گال یخونه نم گهینداشت به خدا د تیبذاره اگه رضا یخواستگار

 به خانه. دنیخلوت نگاه کرد تا رس یها ابانینزد در سکوت به خ یحرف گرید یآنل

 .یدا صبح خوش خبر باشفر دوارمیام نیرادو ریشب بخ-

 

 بود. ستادهیتک درخت توت ا ریز یاتاق آنل یشد مقابل پنجره  یم یساعت کی

 .دیکوب واریرا به د شیمحکم پا یآنل یاز جواب ندادن ها کالفه

 .ستادیو مقابلش ا دیبود، به سرعت به سمتش دو یصورت آنل خیم نیخانه اشان که باز شد چشمان رادو در

 سالم-

 و راهش را ادامه داد. دیچشمانش را دزد یآنل

 سالم کردم یزن یچرا حرف نم-

 .یرو بفهم نیا یخوا یندارم که بزنم چرا نم یمن حرف-

 .دیچادرش کش یرا از رو یدست آنل یعصب نیرادو

 بسم اهلل... یمن شدم جن تو شد هیها چ یموش و گربه باز نیبچه ها نباش آنا ا نیع-

 .یخسته م کرد میحرف بزن ستایوا

 و بلند داد زد. دیدستش را کش یآنل

 کنم برو. یخواهش م نیخوام برو رادو یبار خودم م نیبار پدرم خواست حاال ا کیولم کن دست از سرم بردار، -
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 بود. رهیخ یمتعجب به رفتار آنل نیرادو

 حرف آخرته؟ نیخب ا لیخ-

 .یشنو ینم چرا نمدو یگم اما نم یوقته دارم بهت م یلیآره حرف آخرمه خ-

 عقب گذاشت. یقدم نیرادو

 یم شیقدر دارم خودم رو به آب و آت نیا ینیب یمم نم هیسا گهیبود که التماست کردم، د یبار نیآخر نمیباشه ا-

 .یاریبهانه م شتریزنم ب

 .یبه خاطر دو تا حرف مادرم جا زد ،یکنار بمون یستین حاضر

 ...امیاز پسش بر نم ییدست صدا نداره من تنها کیگفتن  میقد از

 خداحافظ

 

 .ختیسرش ر یدوباره رو زیسرعت همه چ نیرا پاره کرد، تمام شد به هم یبند دل آنل شیها کیالست غیج یصدا

 رد.ک یسر و صدا م کیاز رانندگان پشت تراف یکیبا  قهیهر چند دق د،یکش یم ییها ال نیماش نیب یعصب نیرادو

 شد. اطیرا مقابل در نگه داشت و وارد ح نیماش دیه طور به خانه رسچ دینفهم

 که در سالن را باز کرد بحث رها و مادرش توجه اش را جلب کرد. نیهم

موافقه چرا  نیکه بابا هم با نظر رادو یدید یحرف زد یاون قد به آنل روزیبس نبود د ا،یمامان تو رو خدا کوتاه ب-

 دور کنه. نیکه خودش رو از رادو نیبه جون رادو یقسمش داد

 اگه بفهمه... نیرادو یدون یم

 دهانش ماند. یجمله تو یپشت سرش ادامه  قایدق نیقرار گرفتن رادو با

 ؟یاومد یداداش سالم...ک...ک-
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 .دهیرا شن شانیداد تمام حرف ها ینشان م نیرادو یقرمز و به خونه نشسته  چشمان

 دیکرد ریاما شما فقط پسرتون رو تحق د؛یکن رشیتحق شتریتا ب دیدعوتش کرده بود د،یپس شما دعوتش کرده بود-

 مامان، فقط من رو!

 ازدواج ندارم. نیهم به ا یندارم اصرار یحرف چیه گهیازتون من د ممنونم

را عمال  شیو تمام لباس ها دیکش رونیتختش ب ریسرعت وارد اتاقش شد و درش را قفل کرد چمدانش را از ز به

 داخلش پرت کرد.

 را گرفت. ییمایدفتر هواپ یتلفنش شماره  با

 حا؟یامروز ترج دیپرواز دار هیترک یسالم خانوم، خواستم بدونم برا-

 .دیرها کش یآتش زد و بدون توجه به در زدن ها یگاریس

 رفت. رونیرا برداشت و از اتاقش ب چمدانش

 داداش. یر یکجا م نیخدا مرگم بده رادو-

 نداد که رها مادرش را صدا زد. یوابج

 .یکجا چمدون بست نیرادو هیها چ یبچه باز نیا-

 یرفتارو م نیرفتار شما؟ ازدواج کرده خالف شرع که نکرده فکر کن دختر خودت بود هم ایکار منه  یبچه باز-

 .یکرد

 کنه. یجا فقط اعصاب همه رو خورد م نیخوام حرمت ها شکسته بشن بودنم ا یکنار مامان نم برو

 

 .دیچمدانش را کش یخانوم دسته  بهیط

 .یکه تو بگ یبعدش هر چ میحرف بزن نیمامان جان، بش یذارم بر یبه خدا نم-

 .دیخونه و حرف بارش کن دیخبر از من دعوت کن یرو ب یکه آنل نینه ا دیسکوت کردم تا فکر کن ؟یچه حرف گهید-
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 که اصرار داره به بودنش منم نه اون... یکس دیل کنقبو دییخوا ینم چرا

رو خراب  زیبهم گفت برم، اما من نخواستم بهش قول دادم مامان اما شما همه چ دمشیکه دوباره د یروز همون

 .یکرد

 کند. کاریچ دیدانست با یدست خودش نبود اصال نم مشیزد کالفه بود تصم رونیخانه که ب از

 نگه داشت. ییمایمقابل آژانس هواپ تایو نها دیها را چرخ ابانیهدف چند بار خ یب

خانه است  یاز اهال یکیمطمئن بود تماس از  د،یزنگ تلفنش را شن یشود صدا ادهیپ نشیکه خواست از ماش نیهم

 .ختیتمام وجودش فرو ر ینام آنل دنیانداخت با د یتلفن نگاه یاما باز هم به صفحه 

 خواست فرار کند؟ یخواست جا بزند، باز هم م یخواست برود باز هم م یم کجا

 گوشش قرار داد. یبزند تلفنش را رو یکه حرف نیتماسش را پاسخ داد و بدون ا عیسر

 بار وابسته م نکن؟ نینگفتم ا یر یم یدوباره دار ؟یدوباره راه آسون رو انتخاب کرد ن،یرادو-

 داد. هیتک نیکالفه سرش را به فرمان ماش نیرادو

 ؟یدار هینباشم حاال چرا گال یبرم درد و درمون، خودت گفت یخودت خواست-

 .دیکش ریو قلبش ت دیرا شن یهق آرام آنل یصدا

دفعه اون سنگ  نینرو به خدا ا نیرادو ؟یچ میکن یبگم نرو بمون باهم درستش م ،یش یم یبگم غلط کردم راض-

 .ینیب یم یقبر رو واقع

 .دیا به فرمان کوبو سرش ر دیصورتش چک یرو اشکش

 دورت نباشم، مامانم که فقط یگ یو م یکار کنم؟ تو که تنهام گذاشت ینکن تو بگو چ ونمیهق نزن آنا، د یجور نیا-

 زنه. یحرف خودش رو م

 کار کنم؟ یکم آوردم تو بگو چ گهیخدا د به

 .یکرد گفت نذارم بر هیگر یمامانت بهم زنگ زد کل نیرادو میباهم حرف بزن ایدنبالم، ب ایب-
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 شه. یبمون به خدا دل مامانت داره نرم م نینگهت دارم رادو خواست

 امیفقط بگو کجا ب رمیباشه نم-

 

قراره دادگاه بود همراه با مادرش از خانه بیرون آمد با وکیل شان هم قرار گذاشته بود، دلش نمى خواست به  اولین

 هیچ وجه مقابل سپهر کم بیاورد.

 ى زیر لب مقابل دادگاه ایستاد مادرش نگاه مطمئنى به صورتش انداخت.بسم اله با

 چادرش را جمع کرد و با اطمینان و اعتماد به نفس وارد راهرو شلوغ دادگاه شد. پر

 در شعبه مورد نظر که ایستاد سپهر را دید دستبند زده با سربازى به سمت اتاق مى آید. مقابل

ده اش تا گلویش رسید، همین که چشمش به صورت کهریه سپهر افتاد حال لحظه حس کرد تمام محتویات مع یک

 تهوع گرفت؛ حال تهوعى به عمیقى تمام روزهاى نحس زندگى اش...

 روى صورتش نشاند و چشمان سپهر را عمیق نگاه کرد. پوزخندى

 مى سوخت.براى خودش سوخت، دلش براى خواهر کوچکش که پدرش را به خاطر این عوضى از دست داد  دلش

 وارد اتاق قاضى شود که سپهر گوشه ى چادرش را کشید. خواست

 شنیدم جدا شدى، این اتفاق براى تو بد نشد باالخره راحت شدى از زندگى کنار من.-

 وقت نخواستى دل به دلم بدى براى همین عقده شد به دلم مگه اون پسره چى داشت که من نداشتم؟ هیچ

 را از دست سپهر کشید. چادرش

اون مردونگى داشت، دوست داشتن بلد بود چیزى که تو هیچ وقت نداشتى؛ گناهت رو گردن من ننداز من بعد -

 عروسیم با تو روزهایى که هیچى از گذشته ام نمى دونستم کنارت واقعى زندگى کردم، مى فهمى واقعى؟!

 

 د.که همراه سپهر بود پشت او زد و سرباز هم سپهر را دنبال خودش کشی افسرى
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 گرفتن سایه اى پشت سرش باعث شد برگردد و سینه به سینه ى رادوین شود. قرار

 تو این جا چیکار می کنى رادوین؟ کى بهت خبر داد؟-

 چرا بهم نگفتى آنلى من باید از آناهید بفهمم دادگاه دارید، بهم قول داده بودى تنها نیایى.-

 وین زد.کمى عقب ایستاد و انگشتش را روى سینه ى راد آنلى

 برو خواهش مى کنم کافیه سپهر متوجه بشه تو این جایى آبرو واسم نمی ذاره برو رادوین.-

 من نمى رم، باید بفهمه تنها نیستى چرا ازش مى ترسى هر چى بینتون بوده تموم شده آنا.-

 چند قدم به سمت اتاق رفت به حمایت رادوینش نیاز داشت توى دلش قند آب مى شد از نگرانى اش. آنلى

 باشه من هر چى بگم تو لجبازى بیا ولى خواهش مى کنم هیچى نگو.-

 

 رادوین روى صندلى هاى اتاق نشست و رادوین با سرش به مادر آنلى سالم کرد. همراه

 ع شد.شروع کرد و سوال جواب ها شرو قاضى

 دو طرف به نوبت از موکل خود دفاع مى کردند و این بین سکوت سپهر عجیب بود. وکیل

 وقتى که به خواست قاضى براى دفاع از خودش ایستاد. تا

 به رادوین انداخت و خندید، تلخ خندید. نگاهى

ى که کنارش نشسته آقاى قاضى من اشتباه خودم رو قبول دارم اما این دختر وقتى همسر من بود با همین آقا-

 رابطه داشت و دلیل کار من انتقام بود.

 نتوانست چرت و پرت گفتن سپهر را تاب بیاورد. رادوین

مدارکش هست که قبر تقلبى واسه زنت درست کردى، تاریخ خروج من از کشور و بازگشتمم هست چرا دارى بی -

 خودى حرف مى زنى؟
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 کوت توى اتاق بر قرار شد.دوباره رشته ى حرف را در دست گرفت و س قاضى

 از یک ساعت جلسه تمام شد و قاضى تاریخ اعالم حکم را به دو هفته بعد موکول کرد. بعد

 بین آنلى و مادرش قرار گرفت و از اتاق بیرون رفت، مقابل سپهر ایستاد و روى شانه اش زد. رادوین

بار آنلى تنها نیست من مثل کوه پشتش مى مونم ببین با این تهمت ها نمى تونى خودت رو بى گناه جلوه بدى، این -

 و حقش رو شده با زور ازت مى گیرم.

یادت باشه اون دختره دست خورده رو خواستى عقدش کنى منتظر شى عده طالقش تموم شه، من دیگه الزمش -

 ندارم...

 

 با شنیدن این حرف دندان هایش را روى هم کشید و مشتش توى صورت سپهر نشست. رادوین

 به سرعت سعى در عقب زدن رادوین داشت. ربازس

 دهن کثیفت رو ببند سپهر خودم خفه ات مى کنم، این جا اگه خفه ات نکردن خودم خفه ات مى کنم.-

 که با مهار سرباز و افسر مراقبش از دادگاه خارج شد رادوین عصبى روى صندلى ها نشست. سپهر

 اى کارش مى رسه بى خودى اعصاب خودت رو خورد نکن.پسرم نباید مى اومدى این آدم به زودى به سز-

مشکلى نیست خانوم رادمهر، من دیگه جا نمى زنم باید باشم که بفهمه شما تنها نیستید؛ درسته حاج آقا فوت -

 شده ولى باید بدونه یکى پشتتون هست.

 

 بار شال سرش را عوض کرد و هیچ کدام به نظرش جالب نبود. سه

 ا زیر رو کرد و دست آخر شال لیموى رنگ کم رنگش را روى سرش تنظیم کرد.دوباره کمدش ر عصبى

 کرم پودر زد و رژ لب مالیمى روى لب هایش، ریمل و سایه کم رنگى پشت چشمانش زد و از آینه دل کند. کمى
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قرار بود خانواده ى رادوین فقط محض آشناى بیشتر به خانه شان بیایند، بى دلیل استرس داشت و پوست  امشب

 گوشه ى ناخنش را مى جوید.

 بلند مشکى رنگش را پوشید و سارافان لیموى رنگش را با شالش ست کرد. دامن

 عطر روى مچ دستش زد و باالخره از اتاقش دل کند. کمى

 مامان خوب شدم؟-

 لى شدى دخترم، بیا واست اسپند بذارم دورت بگردم چشم نخورى.عا-

 دوباره شالش را دست کشید. آنلى

 نه بابا رادوین از من خوشگل تر و جیگر تره واسه اون باید اسپند ریخت.-

 

 خانوم نمایشى کنج لبش را گزید و سیب گالب دستش را به سمتش پرت کرد. نسرین

 اى دختره ى بى حیا خجالت بکش.-

 سیب را بین زمین و هوا گرفت و گازى ازش گرفت. آنلى

 دروغ مى گم مگه؟ حقیقته رادوین از من سرتره همش مى ترسم دخترا بدزدنش.-

 سرى تکان داد و خندید. مادرش

 نه نترس فعال که جادوى تو تسخیرش کرده.-

 

 زنگ آیفن از جا پراندش، آناهید سریع به سمت آیفن دوید. صداى

 مامان چیکار کنم؟واى اومدن -

 خانوم با صداى بلند خندید. نسرین
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 باز کن دیگه، چیکار کنم داره مگه؟-

 با استرس کنار مادر و خواهرش ایستاد تا خانواده ى رادوین وارد شود. آنلى

 از همه طیبه خانوم وارد شد و پشت سرش خسرو. اول

 و شهرام هم کنار هم وارد شدند. رها

 بود که آخرین نفر وارد شد.آنلى دنبال رادوینى  چشم

 گل زیبایى به دستش بود و با لبخند به سمت آنلى گرفت. دسته

 گلى براى تاج سرم.-

 لبخند شیرینى زد و دسته گل را گرفت، رادوین میان کت و شلوار مشکى رنگش از همیشه جذاب تر بود. آنلى

 آنلى براى این همه جذابیت ضعف رفت. دل

 ممنونم، خودت گلى چرا گل؟-

 نفرمایید بانو باغ گل باید مى آوردم.-

 دوش آنلى به سمت پذیراى جمع و جورشان رفتند و کنار هم روى مبل ها نشستند. دوشا

 زنگ قبل از هر حرفى توجه ى همه را جلب کرد. صداى

 خانوم زود تر از همه به خودش آمد. نسرین

 زش خواستم بیاد.برادر، شوهر خدابیامرزمه خودم ا-

 در را باز کرد و چند دقیقه بعد عمویش هم به جمعشان پیوست. آناهید

 سالم و احوال پرسى مبل کنار خسرو جاى گرفت و از همه به خاطر دیر آمدنش عذر خواهى کرد. با

 هایشان نیم ساعتى به بحث هاى معمولى و روزمره سپرى شد. صحبت

 یزى مى پراند و رادوین هم چشم غره اى بود که نثارش مى کرد.هر از گاهى زیر گوش رادوین چ شهرام
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 این بار لبخندى به روى همه زد. خسرو

 بریم سراغ جوونا وقت براى صحبت هاى متفرقه زیاده.-

 خانوم نا محسوس چشم غره اى حواله ى خسرو داد به معناى این که حرفى نزند. طیبه

 ه حرفى که زیر زبانش مزه مزه مى کرد را بیرون انداخت.دید خسرو قصد ساکت شدن ندارد با خند وقتى

 البته خسرو جان امشب فقط باب آشناى بیشتر این جا هستیم.-

 

 متقابال عذر خواهى کرد و با لحن مودبانه اى جواب همسرش را داد. خسرو

 بله خانوم صحبت شما متین، اما بچه ها امروز ظهر جوابشون رو به من دادن.-

 ت و حرف هاى منطقى هر دوتاشون که این جا هستیم.خاطر رضای به

 خانوم لب چادرش را روى لب هایش کشید. نسرین

 بله جناب محتشم حق با شماست، بچه هامون دیگه دختر و پسر هاى کم سن و سال نیستن که نگران شون باشید.-

م دخترم این چند سال خیلى سختى که نگرانى اوالد همیشه براى پدر و مادرش هست؛ من به رادوین جانم گفت البته

 کشیده دلم مى خواد اگه قراره دوباره سر و سامون بگیره فقط دل خوش داشته باشه، فقط دل خوش...

 ادامه ى صحبت زن برادرش را پیش گرفت. عمویش

 همه ى ما شرایط دختر و پسرمون رو مى دونیم اگه این جا هستیم فقط براى راحت کردن خیالشون.-

 صدا نگاهى به رادوین انداخت که جوابش را با چشمک ریزى گرفت.بى  آنلى

 در تایید حرف عموى آنلى پشت شانه ى رادوین زد و هم زمان گفت: خسرو
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اگه اجازه مى فرمایید بچه هامون چند دقیقه اى به رسم قدیم حرف بزنند و ما بزرگ ترام براى ادامه اش تصمیم -

 بگیریم.

 

 خانوم اختیار دارید زیر لبى گفت و طیبه خانوم هم کمى عصبى نفسش را رها کرد. نسرین

 آنا جان عمو با آقا رادوین برید اتاقت حرف بزنید.-

با خجالت و لپ هاى سرخ اش از جایش بلند شد و رادوین هم با خنده کتارش ایستاد؛ همین که از فضاى  آنلى

 ر گوش همسرش برد.پذیرایى دور شدند طیبه خانوم سرش را زی

 مرد چرا این قدر عجله دارى، قرارمون یه دور همى ساده بود.-

 دستش را روى دست طیبه گذاشت و چشمانش را روى هم فشرد. خسرو

 به من اعتماد کن خانوم، رادوین انتخابش رو کرده وقت کشى بیشتر فقط خسته ترش مى کنه.-

 فیدى موهاى پسرت بنداز.از این که احساسى تصمیم بگیرى نگاهى به س قبل

 

 دیگر حرفى نزد و مردها هم باهم مشغول حواشى و سیاست شدند. طیبه

 جواب سوال هاى نسرین خانوم را مى داد و طیبه خانوم هم میان حرف هایشان نظرى مى داد. رها

ویش نشسته طرف دیگر رادوین از خوشحالى روى پاهایش بند نبود، باورش نمى شد عزیز دلش دقیقا رو به ر آن

 باشد آن هم براى خواستگارى اش.

 

 عشق و لبخند به چشمان سیاه آنلى زل زده بود و حرفى براى گفتن نداشت، انگار حرف زدن را فراموش کرده بود. با

 نمى خواى هیچى بگى آخرین فرصتته بعدش باید بگى چشم ها؟!-

 خندید و انگشتان آنلى را میان دستانش فشرد. رادوین
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 تم نفس، مگه جرات دارم حرف بزنم شما امر بفرما من بگم چشم...من نوکر-

 هیچى ندارم که بگم، فقط همیشه باش همین.-

 چه خانوم کم توقعى دارم من، هیچى دیگه نمى خواى؟-

 دوباره سرخ شد و دستش را از میان دست رادوین بیرون کشید. آنلى

 حرف هام رو قبال زدم همش رو حفظى اذیت نکن.-

 صورتش را روى صورت آنلى خم کرد و آنلى هم کمى خودش را عقب تر کشید. رادوین

 اذیت؟ تازه کجاش رو دیدى خانوم بذار اسمت بچسبه تنگ اسمم بعدا اذیتم مى بینى.-

 را با پایان جمله اش به پیشانى آنلى چسباند و نرم بوسید. لبانش

 بریم بیرون تا نخوردمت امشب خیلى خواستنى شدى.-

 

 ج شدنشان از اتاق همه ى نگاه هاى رویشان بود شهرام به خنده گفت:خار با

 چه کنجکاو نگاشون مى کنید یعنى مى خواید بگید منتظر جوابید، مشخص نیست مگه؟-

 با صدا خندیدن و رادوین دوباره براى شهرام خط و نشان کشید. همه

 جمع به حرکت چشم و ابروى رادوین خندید... دوباره

ى صحبت ها قرار بر خرید حلقه و وسیله هایشان شد، و قرار مشخص شدن تاریخ عقد و مهریه را به دو ماه بعد  ادامه

 موکول کردند.

را به اصرار زیاد نسرین خانوم و تعارف هایش ماندند و کنار جمعى تقریبا صمیمى که گاه با شوخى هاى شهرام از  شام

 خنده مى ترکید سپرى کردند.

 ا شدند دل رادوین بى قرار تر از همیشه بود.شب که جد آخر
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این دو ماه بیشتر از این چند سال قرار بود طول بکشد، بى میل آخرین نفر از خانه شان خارج شد و تمام آرزو  انگار

 هایش را میان سیاهى چشمان آنلى جا گذاشت.

 

 بى خیال به پشتى صندلى تکیه داد. سپهر

پدرت ازش متنفر شد اون روزى که پدرت تو رو با اون گرفت اولین بارش نبود، اون قدر بد رادوین رو گفتم تا -

 اتفاقى هم نبود من بهش گفته بودم هر روز دم آموزشگاهت هست.

 رو توى دل پدرت جا کردم و در عوض رادوین چهره اش سیاه شد... خودم

 این که رادوین غیبش زد از پدرت خواستگاریت کردم. بعد

ه، گفتم مدرک دارم که دخترت دیگه دختر نیست؛ عکست رو نشونش دادم وقتى از خونه اش مى پسره جا زد گفتم

 اومدى بیرون...

 ساده بود باورم مى کرد. پدرت

 پدرت گفتم حاضرم باهات ازدواج کنم، گند اون پسره رو جمع کنم. به

 راحت پدرت رضایت داد آبروش وسط بود. خیلى

ت مزدم رو گرفتم، پدرت آدم بدى نبود اما ساده بود فکر مى کرد با دعا همه سال تحملت کردم و دست آخر دس دو

 چیز درست مى شه.

 بار که تسبیح دستش رو مى دیدم فقط یاد پدر مرضیه مى افتادم... هر

دو سال نقش بازى کردم تا شکسته هاى غرورم رو کنار هم بچینم، ده بار دیگه هم برگردم عقب همین کارو مى  من

 کنم.

 

از شدت خشم پارچ آب را برداشت اما قبل از این که بتواند کارى کند سرباز به سرعت پارچ را از دستش کشید  نلىآ

 و آب روى میز و لباسشان پاشید.
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 برو به درک سپهر، حالم ازت بهم مى خوره کاش مى تونستم خفه ات کنم تو یه آشغال پست فطرتى.-

 

 تاق بیرون برد.مقابلش دست سپهر را کشید و از ا سرباز

خانوم وقت تموم شد باید از اتاق برید بیرون مطمئن باشید با این رفتار امروزتون دیگه بهتون وقت مالقات داده -

 نمى شه.

 بیرون خانوم! بفرمایید

با بدن لرزانش از پشت میز بلند شد دلش مى خواست سپهر را نابود کند وقتى فهمیده بود تمام این اتفاقات  آنلى

 ر او بود.زیر س

 حال خرابش راهروى زندان را رد کرد و از ساختمان ندامتگاه خارج شد. با

 با دیدن رنگ پریده آنلى سریع دستش را گرفت. رادوین

 خوبى آنلى چى بهت گفت این قدر ریختى بهم دختر رنگ به صورتت نمونده.-

 

 این که جوابى بدهد به سمت ماشین رادوین قدم برداشت. بدون

 آنلى چى شده خوبى چرا حرف نمى زنى؟-

 خوبم رادوین بریم، زود تر من رو از این جا ببر دیگه نمى تونم تحمل کنم بریم....-

 

 را روى ویترین مغازه چرخاند و روى یک رینگ ساده میخ کرد. نگاهش

 به نظرت اون چه طوره، ردیف دوم؟-

 اون که یه ردیف قلب کوچیک نگین داره منظورته؟-
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 ریش، حاال اونم دستت کن.کنا-

 

 دو باهم وارد مغازه شدند و براى بار دهم حلقه ها را دستشان کردند. هر

که چشم آنلى خورده بود حلقه اى با قلب کوچک نگینى بود و ست مردانه اش داخل قلب خالى بود و اطرافش  چیزى

 با نگین هاى تک تک و ریز تزیین شده بود.

 تو موافق نیستى؟ همین قشنگه به نظرم رادوین-

 هر چى تو پسند کنى منم باهاش موافقم عزیزم این حلقه بین انگشتاى ظریف تو نما داره واسه من که دیده نمیشه!-

 یک بار دیگر حلقه را دور انگشتش چرخاند و به رادوین خیره شد. آنلى

م همه ى دختراى اطرافت رو در اتفاقا نمى دونى چه قدر بین انگشتاى مردونه ات جذابیت داره حلقه مخصوصا چش-

 میاره.

 تک خنده اى کرد و حلقه را روى میز گذاشت. رادوین

 چشم سرورم هر چى شما بگى حساب کنم همین رو؟-

 سرى تکان داد و نگاهش را بین سرویس هاى پشت سر فروشنده میخ کرد. آنلى

 اگه سرویسم پسند کردى بگو آنا ما که االف هستیم همین االن.-

 ومى به نظرم به حلقه مم مى آد.اون د-

 اون که قلب هاى ریز داره؟ آخه خیلى ظریفه.-

 قشنگیش به همینه دیگه.-

 اشاره ى رادوین سرویس را فروشنده مقابلشان گذاشت و شروع کرد تعریف کردن از مدل و قشنگى سرویس. با

 بى اختیار چشمانش خیس شد. آنلى
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 از مغازه اش سفارش مى دادم حتما بهترین رو واسم مى ساخت.اگه بابام زنده بود حلقه و سرویسم رو -

 دستش را پشت کمر آنلى حلقه کرد و شقیقه اش را آرام بوسید. رادوین

 خدا رحمتشون کنه عزیزم حتما االن خوشحاله.-

 یعنى مى گى راضى شده رادوین یا داره عذاب مى کشه؟-

 نگاه دلخورش را از چشمان آنلى گرفت با زنجیر گردن بند مقابلش بازى کرد. رادوین

نمى دونم اگه زنده بودن چى مى شد، اما حس مى کنم به خاطر بالیى که سپهر سرتون آورد اگه زنده بودن حتما -

 موافقت مى کردن.

 آقا سرویس چى شد پسند شد؟-

 بله هم سرویس هم ست حلقه هاتون لطفا.-

 خریدن طال از پاساژ بیرون آمدند آنلى به طرز عجیبى سکوت کرده بود.از  بعد

 چرا ساکتى آنا؟-

 مى ترسم رادوین، نکنه همه ى این روزاى قشنگم خوابه؟-

 وقتى یک ماه دیگه بهم بله رو گفتى اون وقت مى فهمى خوابه یا بیدارى.-

 دختر باید واسه سرویس چوب امروز بریم داره دیر مى شه. بدو

 ند بار دیگه بگم وسیله الزم نداریم؟چ-

 هزار بارم بگى مى دونى گوش نمى دم فراموش که نکردى اون خونه چند ساله منتظر من و توعه.-

 

 هم سوار ماشین شدند و آنلى ادامه اعتراضش را داخل ماشین از سر گرفت. کنار

 سه تو خریده چرا نباید ببریشون.مامانم ناراحته، مى گه اون خونه و وسیله هاش باباى خدا بیامرزت وا-
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 آنلى جان اصال الزم نیست من مشکلى ندارم دلم مى خواد دوباره باهم به سلیقه خودت وسیله بخریم.-

 عصر همه ى بازار را گشتند و سرویس چوب شان را سفارش دادند، کنارش سرى هم به فرش فروشى ها زدند. تا

ى هاى آبمیوه فروشى نشستند، رادوین نفس عمیقى کشید و و هالک از روز پر هیجانشان روى صندل خسته

 سیگارش را در آورد هنوز فندک نزده بود که آنلى سیگار را از دستش گرفت.

 قول دادى رادوین، نکش دیگه.-

چشم یهوى که نمى شه کم کم چشم قول مى دم بذارمش کنار بذار عطر تو کامل بره توى ریه هام خودش دیگه -

 نه.سیگارو پس مى ز

 لب هایش را آویزان کرد. آنلى

 الاقل جلوى من نکش رادوین خواهش مى کنم.-

 بسته سیگار را توى جیبش گذاشت. رادوین

 چشم هر چى شما بگى، آبمیوه ات رو بخور.-

 از آب میوه اش خورد و دوباره با ناراحتى ادامه داد. قلپى

 ول نمى کردم.دلم نمى خواد فردا سپهر رو ببینم، کاش این دیدار رو قب-

 براى خودت الزم بود آنا باید برى حرف هاى آخرت رو بزنى این توضیح رو بهت بدهکاره.-

 کاش مى شد توام بیاى باهام.-

 دستش را روى دست آنلى گذاشت. رادوین

 تو از پسش بر مى آیى من فردا دم در منتظرتم، مى دونم سخته اما تو مى تونى باید برى آنا.-

 

 از پشت میز آب میوه فروشى بلند شد و به سمت صندوق رفت. رادوین
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 بریم آنلى، داره دیر مى شه مامانت دو بار زنگ زده.-

 به یاد ماندنى و شادش به انتها رسید و باید از آنلى دل مى کند. روز

 زد. خانه ى آنلى که نگه داشت لبخندى زد و شب بخیر گفت آنلى دوباره با استرس به رادوین زل مقابل

 تا صبح جونم باال مى آد رادوین من آمادگى حرف زدن ندارم.-

 هستم پیشت برو آنلى امشبم راحت بخواب اصال به فردا فکر نکن تموم مى شه.-

 

خیابان مقابل دکه ى کوچکى نگه داشت و نگاهى به صورت رنگ پریده آنلى انداخت، بعد از حرکتشان از مقابل  کنار

 گزیده بود و گاهى نم گوشه ى چشمش را گرفته بود.زندان آنلى فقط لبش را 

 آنا جان آب واست بگیرم بسه دیگه مگه اون بى شرفت چى گفت بهت این قدر ریختى بهم؟-

 را به صورت رادوین دوخت و لبش را گزید. نگاهش

 خوبم به خدا بریم خونه!-

 یست خانوم.نه دیگه نشد امروز قرار بود براى ست مبل و پرده بریم، خونه خبرى ن-

 به خدا حوصله ندارم.-

 

 دستش را روى صورت یخ زده ى آنلى گذاشت و نرم خندید. رادوین

 پس بگو چى گفت بهت؟ کارى نکن مالقات خصوصى باهاش بگیرم برم پدرش رو در بیارم.-

 دیگه حق نداره اذیتت کنه آنا تو رو خدا به حرف هایى که زده فکر نکن، به خاطر من. اون

 ل و پرده ببینیم فقط به خاطر تو!بریم مب-
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 تک خنده اى کرد و دستش را سمت ضبط برد. رادوین

 پس بریم پیش به سوى بازار...-

 ساعتى کنار هم مغازه ها را گشتند اما رادوین تمام حواسش به رنگ پریده و دستان یخ کرده آنلى بود. چند

 بهتره بریم خونه تو اصال حالت خوب نیست آنلى.-

 بریم تو راه مى گم چى گفت و چه طورى آتیشم زد.-

 راه تمام اتفاقات را براى رادوین تعریف کرد و هر لحظه صورت رادوین از خشم بیشتر سرخ مى شد. بین

 قدر فرمان را بین دستانش فشرد که رگ دستانش بیرون زد. آن

 واقعا خدا بهش رحم کرد که من رو راه ندادن، واال گردنش رو شکسته بودم.-

 نمى خواد باهاش چشم تو چشم بشى، خودمو وکیلت دادگاه رو مى ریم. دیگه

یک ماه فقط فکر عروسیمون باش، فردا صبح برو خونه کلید که دارى کم و کسرى هاش رو لیست کن تا زودتر  این

 بخریم.

ى زیر یک سقف با رادوینش از شدت ذوق نفسش بند آمد، گونه هاى گل انداخته اش مشخص بود از فکر زندگ آنلى

 کمى حالش بهتر شده.

 خانه شان ماشین را متوقف کرد و سمتش چرخید. مقابل

 فردا خبر با تو منتظرم برى خونمون و لیست وسیله ها رو بنویسى، کلى کار داریم آنلى داره دیر مى شه.-

 

 ند سرش را تکان داد و دستش را روى دستگیره در گذاشت.با لبخ آنلى

 باورم نمى شه رادوین انگار دارم خواب مى بینم، یعنى دارم عروس خونه ات مى شم؟-

 رادوین کمى به سمتش متمایل شد و بدنش را از پشت فرمان به سمت آنلى کشاند. سر
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 نیست عین واقعیته. خواب نیست قربونت بشم، چند بار دیگه ام گفتى به خدا خواب-

 که جلو تر رفت آنلى جاى براى عقب تر رفتن نداشت. سرش

 هاى رادوین کنار لب هایش قرار گرفت وغنچه لبانش را چید. لب

 برو خانومم شبت بخیر...-

 

 به سرعت از ماشین پیاده شد و نفهمید چه طور کلید را میان قفل در چرخاند، هنوز به این غافل گیرى هاى گاه آنلى

 و بى گاه رادوین عادت نکرده بود؛ دست خودش نبود تا حاال کسى این قدر با احساس نبوسیده بودش...

 زنان پله ها را باال رفت و راه اتاقش را پیش گرفت پرده اتاقش را کنار زد و دید رادوین هنوز نرفته. نفس

 برایش تکان داد و او هم با تک بوقى از مقابل خانه شان دور شد. دستى

هایش را براى اولین بار بهم ریخته سمتى پرت کرد و با ذوقى که ته دلش داشت و خودش هم نمى دانست چرا،  لباس

 روى تخت ولو شد.

 زود خواب مهمان چشمان خسته اش شد. خیلى

 

 در زندان که نگه داشت، آنلى نفس سنگینش را از سینه بیرون داد. مقابل

 منتظرم باش زود بر مى گردم...-

 م باش آنلى به این فکر کن این دیگه آخرین باره.محک-

 را روى سرش تنظیم کرد و دستى به گونه هاى داغش کشید. چادرش

را روى آسفالت ها گذاشت و سنگین قدم برداشت هر چه قدر به در اصلى ندامتگاه نزدیک مى شد قفسه  پایش

 ن لرزانش حکم را به سرباز سپرد.سینه اش بیشتر احساس تنگى مى کرد، مقابل سرباز ایستاد با دستا
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از چند دقیقه اى که جان آنلى را گرفت در باز شد و بعد از گشتن کیف و وسیله هایش و تحویل گرفتن موبایلش  بعد

 با سرباز دیگرى به راه افتاد.

 دل گیر و خفه ى زندان بیشتر حالش را بد کرد. فضاى

 هاى سفید با سنگ هاى یک مترى خاکسترى رنگ. دیوار

 چند راهرو به دنبال سرباز رفت تا باالخره پشت در آهنى و کوچکى ایستاد. بین

 همین جا صبر کنید تا متهم رو بیارن داخل اتاق.-

 مشت شده اش را زیر چادرش پنهان کرد و پاهاى نا استوارش را به سختى روى زمین نگه داشت. دستان

 قه اى نگذشت که در را باز کردند و آنلى همراه همان سرباز وارد اتاق شد.دقی پنج

تاریک و بى نورى که تمام روشناى اش تک المپ وسط سقف بود، یک میز فلزى کوچک و دو صندلى در دور  اتاق

 طرف میز.

 شید.سمت میز رفت و روى صندلى نشست، از پارچ استیل روى میز لیوانى آب ریخت و یک نفس سر ک به

کمى حالش بهتر شده بود آب خنک از داغى وجودش کم کرده بود؛ وقتى از بودن سرباز در اتاق مطمئن شد  حاال

 خیالش راحت شد.

 در آهنى مقابلش به آرامى چرخید و سربازى دستبند زده با سپهر وارد اتاق شد. قفل

انش را روى هم فشار داد و دستش را دیدن نگاه سپهر دوباره احساس تهوع و سر گیجه کرد و به سختى چشم از

 روى بدنه سرد پارچ استیل گذاشت.

 .نشست سردى عرق بدنش تمام  که مقابلش نشست، روى سپهر

 فکر نمى کردم قبول کنى و بیایى!-

 تلخ و سرد به سختى جوابش را داد. آنلى

 اومدم چون یک توضیح بهم بدهکارى، خیلى حرف هاست که باید بزنى. -
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 خودت دفاع کن این جا قاضى منم... باش از زود

 

 خودش را نباخت و پوزخند صدا دارى زد. سپهر

 چیزى براى دفاع ندارم اشتباهى هم نکردم فقط دو سال تحملت کردم و دست مزدش رو گرفتم.-

 خیلى پستى مى دونستى؟ اگه تو نبودى پدرم زنده بود چرا این کارو کردى سپهر چى بهت رسید؟-

 ؟مى خواى بدونى-

 آره اومدم که بدونم بگو سپهر حرف بزن.-

 

 کمى خودش را به سمت جلو کشید و دستان دستبند زده اش را روى میز قرار داد. سپهر

 قضیه واسه خیلى وقت پیشه، وقتى یه جوون بیست ساله بودم.-

 از خدمت برگشتم که دلم پیش دختر حاجى بازارى محل جا موند تازه

 سپهر بى خیالش بشو اون بهت دختر نمى ده. محلى هام، دوستام گفتن هم

من المصب حرف نرفت تو سرم چند بار سر راه دختر آفتاب مهتاب ندیده اش وایستادم؛ هر بار فقط بى محلى  اما

 نصیبم شد و دست آخرش کتک مفصل داداش هاش.

پا پس نکشیدم اون قدر سر راهش سبز شدم تا باالخره حاجى پیغام داد برم دم حجره فرش فروشیش و حرف  بازم

 حسابم رو بزنم.

 رفتم پیشش به خودم گفتم راضیش مى کنم مرضیه رو بده بهم... خوشحال

 بى شرف مى دونى بهم چى گفت؟ اما
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 سکوت آنلى را دید دوباره ادامه داد: وقتى

 و بهم بده تا بتونى دخترم رو داشته باشى.گفت خواهرت ر-

 زد عصبى شدم باهاش قالویز شدم مشت زدم توى صورتش و تسبیح بین انگشتاش رو پاره کردم. خشکم

جا از هر چى آدم مذهبى بود متنفر شدم، یک ماه بعد مرضیه ازدواج کرد با پسرى که بسیجى بود زمین تا  همون

 آسمون باهام فرق داشت.

ردم اما کینه اش روى دلم موند تا چند سال پیش که دنبال کار مى گشتم یک دور جواهر سازى کار ک فراموشش

 کرده بودم و دلم مى خواست بین طال و جواهر رشد کنم.

 به پست پدرت وقتى تسبیح دستش رو دیدم عصبى شدم یاد پدر مرضیه افتادم. خوردم

 بفهمن آدماى مذهبى هیچى نیستن... فرصت بود براى انتقام... براى این که همه بهترین

 قبول کرد توى کارگاه کار کنم یک ماه گذشت که تو رو دیدم، چادرى بودى دقیقا عین مرضیه! پدرت

کردم سوژه خوبى بودى اما وقتى دیدم سوار ماشین اون بچه ژیگول شدى نظرم ازت برگشت، تو هیچیت  تعقیبت

 مثل مرضیه نبود.

سنگین بود به هیچ کس نگاه نمى کرد فقط پدرش عوضى بود، خودم به پدرت آمارت رو دادم گفتم پسره آدم  اون

 درستى نیست...

 پدرت بعد از چند بار تعقیب ازم خواست درباره رادوین تحقیق کنم. حتى

 تا تونستم چاخان کردم گفتم پسره کلى دوست دختر داره تنها آنا نیست... منم

 

 ن حرف ها دود از سر آنلى در مى آمد عصبى دوباره لیوانى آب خورد.شنیدن ای با

 بقیه اش؟ مى خوام بشنوم.-
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را میان قفل چرخاند و در را به آرامى گشود، در چوبى قهوه رنگ را به آهستگى هول داد و پایش را روى  کلید

 سرامیک هاى سفید رنگ راهرو گذاشت.

چوب رختى پشت در آویزان کرد، سرویس چوبى که به تازگى سفارش  را همان جا از سرش برداشت و روى چادرش

 داده بودند هر کدام سمتى از خانه گذاشته شده بود.

 هاى کف کمى خاک گرفته بود و کارتون هاى بهم ریخته لوازم آشپزخانه روى کانتر چوبى رها بود. پارکت

 کارى خاک هاى کف پارکت شد. اش را از سرش کشید و تند تند با تى و جارو مشغول تمیز مقنعه

طور که رادوین گفته بود وسیله ها را لیست کرد و گوشه اى روى پارکت هاى تمیز موکتى انداخت و به شکم  همان

 دراز کشید.

 تتد هر چه یادش مى آمد داخل لیست مى نوشت و هر کدام که خریده بودند را تیک مى زد. تند

 جه ى باز شدن در آپارتمان نشد.قدر غرق لیست وسیله ها بود که متو آن

با عشق از گوشه ى راهرو نگاهش کرد و دلش ضعف رفت براى در آغوش کشیدن و بوییدن آبشار موهایى که  رادوین

 دور دلبرش رها بود.

 به سمتش قدم برداشت و صدایش زد. آهسته

 هین بلندى کشید و سریع از جایش بلند شد. آنلى

 واى چرا خبر ندادى رادوین نگاه نکن روتو کن اون ور زود باش، واى مقنعه ام کجاست؟-

 سرش را پایین انداخت و بلند قهقه زد. رادوین

آخه دختر خوب مگه دفعه اولمه که سر لخت مى بینمت باشه نگاهت نمى کنم تا سه مى شمرد بعدش دیگه کار -

 ندارم نگاهت مى کنم؛ یک، دو

 

 شید و مقنعه اش را از روى دسته مبل چنگ زد.جیغى ک آنلى
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 بدجنس سه رو دیر تر بگو.-

 فقط مى خندید و شانه هایش مى لرزید. رادوین

 تموم شد اجازه هست نگاهت کنم؟-

 به سرعت دکمه هاى مانتویش را بست و هوفى کشید. آنلى

 واى آره تموم شد...-

 ى مانتویش بیشتر به خنده اش انداخت.را روى دخترک چرخاند و دکمه هاى پایین باال نگاهش

چند قام کوتاه مقابلش ایستاد و بدون مکث دستش روى دکمه هاى مانتو نشست، یکى یکى بازشان کرد و دوباره  با

 شروع کرد به بستن.

 حواست باشه تا به تا نبندى دختر نمى خورمت که!-

ش کشیده شد، انگار برق دویست و ى روى شکمش که زیر دستش آمد پشت انگشتانش روى پوشت شکم دکمه

 بیست ولتى به بدن آنلى وارد کردند و سریع خودش را عقب کشید.

 مى بندم خودم بچه که نیستم، وقتى بى خبر مى آى همین مى شه دیگه.-

 کتش را روى مبل ها انداخت و خودش هم کف زمین روى همان موکت نشست. رادوین

 بگم ها مرد شلخته دوست ندارم هر چیزى رو باید بذارى سر جاش فهمیدى؟ننداز کتت رو روى مبل هاى نو، االن -

 

 سکوت رادوین را دید به سمتش چرخید و نگاه مات شده ى رادوین را شکار کرد. وقتى

 چته، چرا ماتت برده؟-

 هیچى فقط چه قدر بهت مى آد خانوم غر غروى خونه ام بشى!-

 .این چند هفته بگذره من دیگه طاقت ندارم کى
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 رادوین را روى چوب رختى قرار داد و به سمت آشپزخانه ال مانندشان رفت. کت

 مى گذره تا اون لیست بلند باالى کنار دستت رو بخریم این مدتم گذشته، حاال بگو قهوه یا چاى؟-

 قهوه خوردن کنار تو مى چسبه، منتها بیدار موندن شبشم کنار تو سپرى شه قشنگه!!-

 همون چاى موافقم... االن

 

 لبش را گزید و چاى ساز کوچک روى کانتر را روشن کرد. آنلى

 چه خبر کجا بودى خسته به نظر مى آى؟-

 را روى مبل هاى سلفن کشیده رها کرد و بوى نوى و چوب تازه رنگ خورده زیر دماغش پیچید. خودش

همین االن دنبال ماموریت و دزد و پلیس بازى آره پیش مرتضى بودم دیشب که پیاده ات کردم زنگ زد بهم؛ تا -

 هاش بودم خداروشکر تموم شد.

 چایى کیسه اى را داخل استکان هاى دسته دار مقابلش انداخت و آب جوش را رویش ریخت. آنا

 شکالت و قند را کنارش چید و مقابل رادوین روى موکت پهن شده نشست. قندان

 کدوم پلیس بازى مگه چى کارت داشت؟-

 

 را از تنش در آورد و رکابى جذبى که تنش بود باعث شد آنلى نگاهش را بدزدد. یراهنشپ

 هیچى یه باند قاچاق دارو بود کمکش کردم سر نخ پیدا کنه با یکیشون واسش قرار گذاشتم نقش بازى کردم.-

د انبار اصلى بو طرف زنگ زد تحویل دارو ها بود که ماموراى مرتضى ریختن دستگیرشون کردن، شانس شون دیشبم

 مى دونى چند تن داروى قاچاق پیدا کردند!

 واى جدى مى گى خیلى خطرناکه این جورى چرا قبول کردى آخه؟-
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چاى را برداشت و دستش گرفت گرماى دور لیوان کف دستش را سوزاند اما سوزش قلبش از التهاب خواستن  لیوان

 او نبود.آنلى بیشتر بود؛ این که مقابلش بود اما هنوز براى 

 تموم شد هر چى بود کاویانى ام دستگیر شد عمرا زنده بیرون بیاد خیلى جرمش سنگین بود.-

 شکالتى دستش داد و سوالى نگاهش کرد. آنلى

 حاال چرا خیره شدى به من؟ اتفافى افتاده؟-

 آره کى تموم مى شه این روزا دارم دیونه مى شم دلم نمى خواد برى نمى شه همین جا بمونیم؟-

 پاشو چایت رو بخور منو ببر خونمون باز دارى مى زنى شبکه اروپاى-

 صداى بلند خندید و شکالتش را داخل دهانش گذاشت. با

 چاى که تو بریزى حتما خوردن داره-

 

 سفید رنگش را روى دستش انداخت و تاج تمام مرواریدش را دستى کشید. تور

لب هاى کوچکش سرخ بود و سایه اى نقره اى ترکیب با مشکى  چهره ى آرایش شده ى خودش در آینه خیره شد، به

 پشت چشمش به سیاهى چشمانش رنگ داده بود.

 کوچکى که کنار بینى اش زده بودند شبیه هندى هایش کرده بود. آویز

 هاى پیراهنش را کمى از سر شانه مرتب کرد و به ردیف نگین هاى کار شده روى قسمت کمرش خیره شد. آستین

 در حین سادگى خیلى شیک و قشنگ بود. لباسش

 با لبخند هزار ماشاللهى گفت. رها

 زن داداش عالى شدى، به خدا رادوین ببینت سکته کرده.-

 خدا مرگم بده دور از جونش رها خدا نکنه.-
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 سر زبانش را محکم گاز گرفت و انگشتان الک زده اش را محکم پشت سرش کوبید. رها

 خاک عالم ببخشید از ذوق نفهمیدم چى گفتم، تو شنلت رو بپوش من برم دم در ببینم خان داداشم کجا مونده.-

 به سمت در آبى رنگ سالن رفت و آنلى با اضطراب دوباره خودش را در آینه نگاه کرد. رها

 دلش شور مى زد خودش هم نمى دانست چرا نگران است. ته

 متوجه شود تمام این خوشى ها خواب است. ترسید یهو از خواب بپرد و مى

 تقه کوچک به در سالن خورد و صداى رادوین را از پشتش شنید. دو

 این خانوم خوشگل ما آماده شد؟-

 شنلش را پوشید با رها نقشه داشتند تا بعد از جارى نشدن خطبه عقد نگذارد رادوین صورتش را ببیند. سریع

 مشکى اش حاال دکلره و روشن شده بود دلش مى خواست رادوین این تغییرش را بعد محرمیت ببیند. موهاى

 شنلش را تا روى دماغش کشید و از لبه ى کاله به سختى مقابلش را نگاه کرد و از آرایشگاه بیرون رفت. کاله

د از محرمیت تا آخر شب وقت براى رو شکر فیلم بردار و عکاسى هم نبود، خودش خواسته بود بگذارند براى بع خدا

 عکس و فیلم زیاد بود؛ هنوز تازه دوازده ظهر بود!

 با دیدن کاله حجاب آنلى تمام ذوقش فرو کش کرد. رادوین

 چرا صورتت رو پوشوندى آنا بردار مى خوام ببینمت.-

 خب من نمى خوام ببینى بعد از محرمیت اجازه دارى شنلم رو بردارى.-

 پیشانى اش کوبید که صدایش را آنلى هم شنید. محکم تخت رادوین

 باشه دیگه این جوریاست دارم واست، سوار شو بریم منم کمکت نمى کنم الهى بخورى زمین.-

 خندید و کمى لباسش را باال گرفت دو قدم برداشت که رادوین دستش را دور بازویش حلقه کرد. آنلى

 من مثل تو نامرد نیستم خانوم.-
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 مى گیره هیچکى جاتو...هواتو، ن دارم

سر خوش خندید و به کمک رادوین روى صندلى ماشین خسرو خان جا گرفت، براى مراسم ماشین پدرش را  آنلى

 گل زده بودند.

 جلوى در سالن با صداى بلند به حرص خوردن رادوین خندید. رها

 به چى مى خندى بچه جون مى آم دق و دلیم رو سر تو خالى مى کنم ها؟-

 چه، االن فقط شهرام جونت درکت مى کنه این بال روز عقد سر اونم اومد. به من-

 به سمت رها خیز برداشت و رها جیغى کشید و داخل سالن پرید پاى رادوین بین در ماند. رادوین

 بعدا که گیرت مى آرم جغله باید حدس مى زدم این آتیشا از گور تو باشه.-

 بى قرار دیدن آنلى نگاه تشنه اش را روى صورت پوشیده شده ى آنلى چرخاند. رادوین

 بابا بى انصاف یک لحظه فقط ببینمت چى مى شه مگه؟-

 نچ نمى شه راه بیوفت زود تر برسیم محضر بعدش تا خود شب بشین نگام کن.-

 استارت زد و غرید. رادوین

روه فیلم بردارى هم از دم محضر اضافه مى شن مگه وقت دارم د آخه بعد عقدم تا شب باید مترسک بقیه باشیم گ-

 نگات کنم.

 خب شب تا صبح بشین نگام کن خوبه؟-

 شیطون خندید و دستش را روى دستان آنلى گذاشت. رادوین

 نه دیگه شب که کال سرم شلوغه تا صبح مگه الکیه بشینم فقط نگات کنم؟-

 آنلى بلند شد. جیغ

 ى راه بیوفت تا پشیمون نشدم.واى رادوین خیلى بى حیا-
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 محضر همه منتظرشان بودند، شهرام و رها زود تر هم رسیده بودند. مقابل

 و پدرش و بزرگان فامیل. مادر

 آنلى فقط با جارى بزرگ و عمویش آنلى آمده بود انگار دلش نخواسته بود بقیه فامیل را خبر کند. مادر

ى براق و واکسن زده ى رادوین خیره شده بود و دل توى دلش نبود با دیدنشان دست زدند، آنلى به کفش ها همه

 زود تر رادوین را کامل ببیند.

دار قبل از آمدنشان بیشتر کارها را انجام داده بود، امضاهایشان را زدند و کنار هم روى صندلى هاى محضر  محضر

 نشستند.

 و پشت سرشان دیوار تزیین شده با گل طبیعى.کوچکى که تمام صندلى هایش سفید با پایه هاى طالیى بود  اتاق

 عقدشان هم به همین سبک بود رز هاى لب صورتى و سفید به طرز زیبایى اطراف اتاق را در بر گرفته بود. سفره

 از زیر شنلش به آینه ى بزرگ و نقره ى وسط سفره خیره شد. آنلى

 کنار گوشش پچ زد. رادوین

 امیدوارم خوشت اومده باشه. تمام اتاق رو خودم نظر دادم بچینن-

 بعد از چند دقیقه خطبه عقد را شروع کرد و آنلى و رادوین هر دو مشغول خواندن آیه هاى قرآن شدند. عاقد

 دو ته دل از خدا مى خواستند بیمه زندگیشان آیه هاى قران باشد. هر

 ده بود نگاه کرد.دستان یخ کرده اش را مشت کرد و نیم رخ رادوین را که داخل آینه افتا آنلى

 باورش نمى شد باالخره سختى ها داشت تمام مى شد مرد کنارش باالخره آرامش روح و جانش شده بود. اصال

 نفس عمیق کشید و آخرین خط هاى صفحه ى قرآن را خواند. چند
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 تمام شدن جمله ى عاقد رادوین ناخود آگاه لب هایش را بین دندان هایش فشرد. با

 خودش هم باور نمى شد رویا نیست. انگار

ظریف آنلى تمام مویرگ هاى قلبش را تازه کرد، خون با فشار بیشتر از قلبش پمپاژ شد و گرماى مطبوعى زیر  صداى

 پوستش احساس کرد.

 گفتن آنلى بین صداى دست زدن ها گم شد اما براى همیشه روى قلب رادوین حک شد. بله

 داد و این بار منتظر بله رادوین شدند.عاقد جمالتش را ادامه  دوباره

 عزیز دلش را منتظر نگذاشت و بله را داد. زیاد

 لفظى اى که از هولش فراموش کرد به آنلى بدهد از جیب کتش در آورد و میان انگشتان آنلى قرار داد. زیر

 آخرین آیات قرآنى اش را هم خواند باالخره تمام شد! عاقد

 شد...اصل تازه همه چیز شروع  در

بعد از تبریک گفتن از اتاق بیرون رفتند و رادوین مقابل پدرش و عموى آنلى شنل را از روى صورت آنلى  مردها

 برداشت.

که روى صورت آنلى قفل شد زمان همان جا برایش ایستاد، بین تارهاى طالیى شده موهایش و تاج  نگاهش

 مرواریدى روى موهایش.

 تمایل و به اجبار نگاهش را از صورت آنلى گرفت.دو ابرویش را بوسید و بدون  بین

هر دو به سمت شان آمدند، طیبه خانوم بغضش را قورت داد و آنلى را در آغوش کشید رادوین را هم بوسید و  مادران

 تبریک گفت.

 آنلى هم هر دویشان را بوسید و کنار ایستاد. مادر

 ه جاى عمویش، پدرش این جا بود.آنلى که مقابلش رسید چشمانش به اشک نشست، کاش ب عموى

 سختى لبخند زد و عمویش دستشان را توى دست هم گذاشت. به
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 تبریک و بغل که تمام شد همه یکى یکى از اتاق بیرون رفتند. مراسم

 آخرین نفر هدیه ها را داخل کیف دستى اش گذاشت و چشمکى به هر دویشان زد. رها

 لم بردارى تو راهه خوش بگذره.نیم ساعت وقت دارید خلوت کنید، گروه فی-

 لحظه دوباره سرش را الى در کشید و گفت. آخرین

 رادوین رژ لبش رو خراب نکنى آبرو داریم جلو مردم.-

 گوشه ى لبش را جوید و رادوین سرش را تکان داد. آنلى

 حقا که خوب کسى نصیب شهرام شد.-

 حرفى نزد سرش را به دید زدن خودش در آینه گرم کرد که دستان رادوین دور کمرش حلقه شد. آنلى

 حاال خودت رو از من قایم مى کنى اره؟-

و دستش را روى صورت اصالح شده و صاف مردش کشید، چشمش به زنجیر یا على گردنش افتاد و  خندید

 انگشتانش را رویش کشید.

 د؟رادوین یعنى همه چى تموم ش-

 رادوین به گردنش چسبید و با لب هایش کنار گوشش پچ زد. سر

 بله دیگه خانومم شدى، جاتم تا همیشه کنج بغل خودمه دیگه حق ندارى تنهام بذارى.-

 دستانش را پشت گردن رادوین حلقه کرد و رادوین هم خودش را به سمتش کشید. آنلى

 قصد که ندارى دیونم کنى، این جا اتاق عقده ها تا شب باید تحمل کنم.-

 سرخش را غنچه کرد و پشت چشمى آمد. لبان

 آنا نکن قول دادم رژت خراب نشه -

 بار آنلى با صداى بلند خندید. این



 دلباخته

 
510 

 

 نگران نباش دارم رنگ رژش رو...-

 

انتى صورتش نگه داشت و عسلى لغزانش را بین جز به پر از ناز آنلى داشت دیوانه اش مى کرد لبانش را یک س صداى

 جز صورت آنلى چرخاند.

 عه این جوریاست؟ خودت خواستى پس!-

 

آنلى که قطع شد تازه فهمید منظور رادوین چه بود بى خیال همراهى اش کرد و با تمام عشقش با رادوین  نفس

 همراهى کرد.

 ه بود.دستان رادوین روى بازو هایش دیوانه اش کرد داغى

 بدون تمایل و به اجبار خودش را کنار کشید و نفس نفس زنان سرش را به پشتى صندلى تکیه داد. رادوین

 ى باالى پیراهنش را باز کرد و زیر چشم آنلى را نگاه کرد. دکمه

بیشتر ادامه پیدا مى کرد بر مى داشتم مى بردمت خونه به جاى مجلس عروسى، بیرون منتظرتم حاضر شو بیا -

 پایین.

 بى قرار رفتن رادوین را نگاه کرد و تاجش که کمى بهم ریخته بود را تنظیم کرد. آنلى

رادوین را از روى صندلى برداشت و به دماغش چسباند، با لذت عطر تن مردش را بویید و شنلش را روى سرش  کت

 انداخت.

 شب صد بار براى این مرد جلتنمنش ضعف مى کرد. تا

 

 ى میهمانان وارد حیاط خانه پدر رادوین شدند.دست و سر صدا میان

 زیادى نداشتند و ترجیح دادن میان جمع خودمانى مجلس شان را برگذار کنند. میهمان
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 پنجه هایش را دور دستان ظریف آنلى حلقه کرده بود و هم قدم باهم به میهمانان خوش آمد مى گفتند. رادوین

 ورى مى داد.بردار مشغول بود و هر چند دقیقه دست فیلم

 همه ى دختران فامیل روى آنلى بود و رادوین با عشق هر چند لحظه نگاهش مى کرد. نگاه

 استخر گوشه ى حیاط صندلى هایشان را قرار داده بودند. کنار

 خودمانى شان بدون آهنگ سپرى شد، آنلى خواسته بود به احترام این که سال پدرش نشده آهنگ نگذارند. مجلس

 رار گرفت و دستش را پشت سر آنلى گذاشت.کنارش ق یاسى

 چه قدر خوشگل شدى عزیزم ماه شدى به خدا.-

 همش به اصرار رادوین بود واال من دلم نمى خواست مراسم داشته باشیم.-

حرف نزن ببینم این آرزوى همه مون بود شما دو تا رو کنار هم ببینیم، رها گفت شنلت رو بپوش مردا میان این -

 سمت حیاط دور هم بیشتر خوش مى گذره.

سریع کاله شنلش را روى سرش تنظیم کرد و تعداد کمى از مردان که شامل پسر عمه ها، پسرعمو هاى، پسر  آنلى

 به این سمت حیاط که پرده زده بودند آمدند.خاله هاى رادوین بودند 

 ساعتى که میان دختران فامیل و خنده هایشان سپرى کرد؛ خسرو همه را براى شام صدا زد. دو

 تازه فرصت کرد از میان حلقه ى مهمان ها کنار رادوین برود. آنلى

داد اصال دلش نمى خواست  را کمى باال داد خدا رو شکر رادوین به همین لباس مجلسى سفید رضایت پیراهنش

 دوباره لباس پوف دار و دست و پا گیر عروس را تنش کند.

 با دیدنش از آالچیقى که نشسته بود بلند شد و چند قدم به سمتش آمد. رادوین

 خانوم خانوما همین چند ساعت پیش قول دادى هیچ وقت تنهام نذارى به همین زودى فراموش کردى؟-

 مى پایین دامنش را توى دستش رقصاند.به چشمانش داد و ک نازى

 مگه ولم مى کردن، شرمنده عزیزم از حاال تا آخر دنیا مال خودتم...-



 دلباخته

 
512 

 

 را از تنش در آورد و دستش را پشت کمر آنلى گذاشت. کتش

 اون میز کوچیک کنار استخر رو رها واسه ما چیده تا مهمونا شام مى خورن وقت داریم باهم خلوت کنیم.-

 از نبود من که گفتم مجلس نمى خواد.باور کن نی-

 این که مجلسى نبود عزیز دلم اگه جلوم رو نمى گرفتى کل شهر رو دعوتى مى دادم.-

 

 را براى نشستنش عقب کشید و خودش هم مقابلش نشست. صندلى

 راربه طرز زیباى تزیین شده بود و دیس برنج و دیس جوجه و کباب، دو نوع دسر و خورشت فسنجون رویش ق میز

 داشت.

 ظرف ها را با گل برگ پر پر شده رز تزیین کرده بود و چند شمع کوچک هم روشن کرده بود. کنار

 !ها کنى جبران عروسیش شب باید  به به رها چه کرده،-

 کفگیر را برداشت و برنج را از دیس داخل ظرف ریخت. آنلى

 .چشم آقاى شوهر مگه من چند تا خواهر شوهر دارم، نوکرشم هستم-

 رادوین با شنیدن کلمه اى که خطابش کرد لرزید. دل

 به صورت آنلى کشید و کنار لب هایش نگه داشت. دستى

 همیشه همین طورى صدام کن بذار روزى صد بار فدات شم!-

 چشم آقاى شوهر بفرما شام تا بقیه نریختن سرمون.-

 هم غذایشان را خوردند. کنار

 هنوز خبرى از مهمان ها نبود، همه داخل خانه مشغول خوردن شام بودند.نگاهى به اطراف حیاط انداخت  رادوین

 جایش بلند شد و هم زمان دست آنلى را هم کشید. از



 دلباخته

 
513 

 

 پاشو تا نیومدن کارت دارم.-

 وا کجا رادوین؟-

 شنلت رو بپوش زود باش دیگه بدو...-

 هم کتش را پوشید و بند شنل آنلى را زیر گلویش پاپیون زد. خودش

 دنبالم بیا اگه کسى صدات زد پشت سرتم نگاه نکن بدو.-

 با تعجب هم قدم رادوین شد، وقتى کنار ماشین ایستادند آنلى تعجبش بیشتر شد. آنلى

 چى کار مى خواى بکنى رادوین؟-

 خندید و در را باز کرد. رادوین

 تا کسى نیومده بشین آنلى تو راه سوال جوابم کن.-

 رادوین هم به سرعت استارت را زد. با خنده سوار شد و آنلى

 دیگه حوصله ى جمع فامیلى رو نداشتم بزن بریم حاال نوبت خودمونه.-

 

 که توى بزرگ راه افتاد آنلى تعجبش بیشتر شد اصال مسیر خانه شان نبود. ماشین

 کجا دارى مى رى رادوین نمى خواى توضیح بدى؟-

 سه بار زنگ زده جواب بده الاقل... رها

 رو خاموش کن، پشت صندلیتم بخوابون راحت بخواب صبح مى فهمى کجایم.گوشى -

 رادوین چى تو سرته بگو کجا مى ریم اخه؟-

 با خنده نگاهش کرد و کرواتش را شل کرد و از دور گردنش باز کرد. رادوین

 مى ریم شمال، صبح که چشات رو باز کنى کنار آبیم.-
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 ال داد.آنلى بلند شد و کمى کاله شنلش را با جیغ

 واى رادوین مى دونى چه قدر راهه دیونه شدى؟ با این لباسم آخه؟-

 به پشت سرش اشاره کرد و با صدا خندید. رادوین

 پشت صندلیت ساک لباسه مى تونى عوضش کنى شیشه ها دودیه فکر همه جاش رو کردم.-

 واى به خدا دیونه اى رادوین-

 .سرعتش را بیشتر کرد و سیگارى آتش زد رادوین

 فقط بخواب عزیزم خسته اى از صبح آرایشگاه بودى.-

 رادوین بازم سیگار؟-

 به خدا دو روزه نکشیدم همین یکى رو بکشم که تا صبح قراره رانندگى کنم.-

 کمى اخم هایش را در هم کشید و صورتش را به سمت بیرون چرخاند. آنلى

 قول داده بودى رادوین -

 کام عمیقى از سیگارش گرفت و از پنجره بیرون انداخت سرعتش را کم کرد و ایستاد. رادوین

 

 به صورت دل خور و ناراحت آنلى انداخت. نگاهى

 را سمتش کشید و دستش را روى پایش گذاشت. خودش

 باشه خودت خواستى یا سیگار یا شارژر اصلیم.-

 منظورت چیه رادوین.-

 ر یک حرکت لبانش را قفل کرد.را پشت سر آنلى گذاشت و د دستش

 شیرینش را زیر زبانش مزه مزه کرد و با اعتراض آنلى عقب کشید. طعم
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 خب اینم از شارژر اصلى حاال دیگه تا اون سر دنیا هم واست رانندگى مى کنم.-

 خندید و رویش را بر گرداند. آنلى

 ون.به خدا دیونه اى رادوین این وقت شب، تو ماشین نمى گى گشت بگیرم-

بگیره ماشین گل زده و لباس سفیدت خودش سنده پشت صندلیت رو بخوابون دختر این ده بار، من زن حرف -

 گوش کن دوست دارم ها گفته باشم!

 ریز خندید و کمى صندلى اش را خواباند. آنلى

 بفرمایید اینم صندلیم-

هم بدون خستگى نجواهاى عاشقانه  میان سیاهى شب روى آسفالت هاى جاده مى تاخت و دو دل داده کنار ماشین

 مى کردند و مى خندیدن.

 کم کم آسمان را روشن مى کرد و رادوین هم چنان مى راند. آفتاب

خیلى تالش کرده بود تا بیدار بماند اما نوازش هاى رادوین پشت دستش کم کم خواب را مهمان چشمان خسته  آنلى

 اش کرده بود.

ق در خواب آنلى خیره شد، دلش نیامد بیدارش کند کمى خودش را کش و قوس ساحل ایستاد و به نیم رخ غر کنار

 داد.

 تکانى خورد و خودش الى پلک هایش را باز کرد؛ گیج به رادوین خیره شد. آنلى

 چى شد وایستادى، رسیدیم؟-

 آره عزیزم کنار دریایم پیاده شو چند دقیقه بمونیم بعدش مى ریم ویال.-

پیاده شد و روى ماسه ها به سمت دریا دوید، رادوین هم پشت سرش رفت و خودظ را به او با خنده از ماشین  آنلى

 رساند.

 کجا مى دویى دریا رو دیدى من رو فراموش کردى.-
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 تخته سنگى نشست و به موج هاى بى قرار دریا خیره شد. روى

 چه قدر دریا سر صبح قشنگه ندیده بودم.-

 نه هاى آنلى انداخت.کنارش نشست و کتش را روى شا رادوین

 یکمم سرده مى ترسم سرما بخورى مى خواى بریم؟-

 نه بمونیم قشنگه دوستش دارم.-

 نشست و دستانش را حلقه ى شانه هایش کرد. کنارش

 اگه سردت شد بگو بریم...-

 دقیقه اى در سکوت هر دو به دریا خیره شدند انعکاس نور خورشید روى آب چشم نواز بود. چند

 آنا یه سوال خیلى وقته مى خوام ازت بپرسم.-

 جانم چى بپرس؟-

 چرا با سپهر ازدواج کردى، چرا نموندى تا برگردم؟-

 همه سختى نمى کشیدیم اگه صبر کرده بودى. این

 

 نگاه کدرش را به چشمان منتظر رادوین دوخت. آنلى

 کس توى سرش نمى رفت. مجبور بودم رادوین، بابا اون روزا خدا رو هم بنده نبود حرف هیچ-

 کلى تهدیدم کرد گفت اگه بخوام باهاش لجبازى کنم یک بالى سرت مى آره، خب من ترسیده بودم. یادمه

 خاموش بود نمى دونستم کى بر مى گردى. موبایلت

 بار دست به خود کشى زدم گریه کردم التماسش کردم. دو
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ا از دوستاى قدیمیش جلوى خودم زنگ زد مشخصاتت رو داد تا بهش بله دادم فقط به خاطر این که بابا به چند ت بزور

 یک پرونده واست بسازن یک جورى که فرودگاه اون جا دستگیرت کنه و هیچ وقت نتونى برگردى.

 بابا اطالعاتى بودن کلى آدم داشتن اصال واسشون سخت نبود خراب کردن تو و آینده ات. دوستاى

 ..نمى خواستم اتفافى واست بیوفته. من

 هاى رادوین روى پیشانى اش نشست و آرام بوسید. لب

هیس دیگه نمى خوام هیچى بگى تموم شد، حاال من این جام و دیگه تنهات نمى ذارم...پدرت رو بخشیدم توام -

 ببخش.

 کنم خدا خواست بیشتر قدرت رو بدونم. فکر

سبک تر کنه اما دیگه نمى ذارم دستش حاال حاالها باید حبس بکشه تا جواهر هارو برگردونه و جرمش رو  سپهر

 بهت برسه.

 از اولشم مال من بودى فقط خدا خواست واسه داشتنت بیشتر بهش التماس کنم. تو

 حاال تا همیشه جات همین جاست، یکى یکدونه قلبم... از

دوست  موج هاى بى قرار دریا تنها صداى بود که سکوت شان را مى شکست، چشمانشان اما با صداى بلند صداى

 داشتن را فریاد مى کشید...

 

 

 زندگى همه پر از پایین باالهاى زیادیه...پایین باالهاى که بینش مى خندیم و گریه مى کنیم. دفتر

 سرنوشت همه اتفاق هاى نوشته شده که کنار سختى هاش قشنگى ام داره... توى

 صبر کرد...باید جنگید تا بهش برسى... باید

 همیشه خندون از خدا براى همه بهترین ها رو آرزو مى کنم. دلتون
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  ۱5/6/۱397پایان

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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