
1 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  
  
  
  

 بهاره حسنی: نویسنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

شیاطین سیاه فرشتگان سفید آدم ھای خاکستری:  نام کتاب  

بھاره حسنی: نویسنده   

٩۵مھر ماه : سال انتشار  

منکتاب : وبسایت منتشر کننده  

٣٩٩:تعدا صفحات  

 

 



2 
 

 یقیموس يصدا دنیشن با» .است خانواده آن مخصوص خانواده کی یبدبخت اما هستند، هم هیشب خوشبخت يها خانواده همه«
 چند. بود انیشجر استاد عشاق جان آهنگ. کرد زیت گوش و گذاشت کتاب يال نشانه عنوان به را انگشتش. شد پرت حواسش

 نیاول خواندن با حاال و بود کرده را فشیتعر یلیخ اوشیس. بود ناین آناکار کتاب. کرد باز را کتاب دوباره بعد. داد گوش لحظه
. کرد صدا اش یگوش آالرم. کرد ادداشتی آن در را جمله و برداشت را اش کهنه دیسررس شد خم. بود آمده خوشش پاراگراف

 دیپوش لباس سرعت به. بود کرده فراموش کل به. فرستاد خودش به یلعنت و دیپر جا از بایتقر بعد. کرد چک و برداشت را یگوش
  .زد رونیب اتاق در از و

  کجا؟   -

  . شود پرت نییپا به پله از و شود پا کله بود نمانده يزیچ که دیچرخ وحشت با چنان آن 

  !دمیترس -

  .کننده قانع جواب کی هم آن است جواب منتظر که بود مشخص صد در صد و کرد یم نگاهش يجد همچنان نیشاه اما بود، مظلومانه یکم 

 نداشت؟ جواب من سوال -

 .رمیبگ گل بذر رامیبا آقا از رمیم -

  :گفت و کرد نگاهش چپ چپ نیشاه

  سرما؟ نیا...  نیا تو االن؟ گل؟ بذر  -

 .کارمشون یم باغچه تو بعد شد بزرگ که کم هی. بکارمش گلخونه تو اول دیبا. ستین که گل خود گهید بذر خب -

  : گفت و کرد نگاه را ساعتش بعد کرد یتینارضا سر از یپوف نیشاه 

 .مهمه دارم مهمون! يا خونه پنج از قبل تا -

 !حتما! چشم چشم -

  .شد ریسراز پله از شود منصرف نیشاه که آن از قبل و 

 که نیا مثل! لعنت. کرد يخاکستر آسمان به ینگاه. بود کرده کم را سرعتش موقع یب باران نیا یول زد، یم رکاب سرعت به 
 را سرعتش دوباره. شد یم دهید آب از ییا پرده انیم زیچ همه که نیا مثل بود ادیز انقدر باران شدت. بود افتاده راه نوح طوفان

  .کرد ادیز

  »!کشه یم منو نیشاه خدا ای« 

 تا دیچرخ تعجب با. نبود جا آن رفتن زمان. افتاد ها چمن يرو جاده کنار در لباس کُپه کی به چشمش که بود فکر نیهم در 
  !همانا وجود تمام با شدن پا کله و همانا دنیچرخ اما ندازد،یب دوباره ینگاه
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 خودش يپا تا سر به ینگاه. دیچرخ یم چرخش هنوز و بود افتاده خودش از تر طرف آن متر کی اش دوچرخه. شد بلند جا از 
  .شد بلند نهادش از آه و کرد

 ستین لباس که شد متوجه تعجب کمال در و کرد تصادف عامل لباس کپه به ینگاه مین» !کشهیم منو يجد يجد گهید نیشاه« 
 رو درست هم اش یمشک بره کاله. بود تنش يبلند یمشک يپالتو. بود رمردیپ کی. کرد نگاه قیدق و رفت جلوتر. است آدم بلکه

 شیصدا و زد زانو کنارش. بود افتاده دورتر متر چند اش شده یخراط و بایز یچوب يعصا و بود افتاده نیزم يرو صورتش يرو به
  .کرد

 آقا؟ حاج آقا؟ -

 يسرد به رو بدنش يدما و بود دهیپر رنگش. داد حرکتش یکم. کرد شیصدا دوباره و داد تکان آهسته را اش شانه. نداد یجواب
  .بود ختهیر اش يپرفسور شیر يرو دهانش آب و بود شده کج یکم که بود دهانش بدتر همه از و بود

  ». شده کج دهنش که کرده سکته حتما خدا ای« 

 برگشت دوباره. دیکش بودند ساخته ییابتدا یلیخ و یمانیس بلوك با کشاورزها که یاتاقک به یسخت با و گرفت را شیها شانه 
 به کنان هن هن و کرد پرت نیزم يرو را دوچرخه الیو در يجلو. زد رکاب يشتریب سرعت با بار نیا و شد اش دوچرخه سوار

  .رفت داخل

 ورودش. بودند ستادهیا سالن وسط هم جوان مرد کی و نیشاه بود، داده لم مبل يرو شهناز. بود ستادهیا نهیشوم کنار اوشیس 
  .پراند جا از را همه و نبود یستیترور حمله به شباهت یب

  .رفت هم در شیها اخم بعد و کرد نگاهش تعجب با نیشاه 

 ه؟یختیر و سر چه نیا حاال؟ تا يبود کجا -

  : گفت زنان نفس نفس

 .کرده سکته کنم فکر. بود افتاده جاده تو نفر هی -

  : گفت و رساند او به را خودش بلند قدم کی با بود ستادهیا کنارش که یجوان مرد و رفت هم در شتریب نیشاه يها اخم

  جوون؟ ای بود ریپ -

 . گفت ییخدا ای مرد. ریپ -

 .خودشه نیشاه خدا ای -

 : گفت و گرفت را او يبازو و دیپوش را کتش عجله با نیشاه

 .يبد نشون راهو دیبا ایب پرستو -
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  :گفت باخجالت و کرد آقا نیماش به ینگاه یناراحت با پرستو

  شهیم فیکث نتونیماش -

  ایب بدو نداره، اشکال -

  :  گفت تیعصبان با و دیچرخ غضب با نیشاه. داد آدرس و شد سوار

 .زنهینم پر هم پرنده که جا نیا ؟ يکردیم کار چه جاده نیا تو شما -

 باشم، خونه پنج از قبل تا دیبا من يدار مهمون شب یگفت هم شما خوب. تره کینزد رایمس همه از جاده نیا آخه -
 .  شدم مجبور

  :  گفت و داد تکان يسر نیشاه

 يایم ریمس نیا از باشه آخرت بار! خانوم پرستو ستین کننده قانع -

 شد ادهیپ عجله با نیشاه. کردند اش منتقل شهر نیتر کینزد مارستانیب به. بود شده بدتر مرد ریپ تیوضع دندیرس یوقت 
  :  وگفت

 دنبالت ادیب اوشیس بزنم زنگ تا بمون نیماش تو -

  :  گفت کردیم نگاه او يپا تا سر به خنده با کهیحال در. آمد دنبالش به اوشیس بعد قهیدق یس 

 !!؟ لجن ای يافتاد ینقاش حوض تو یمش یاش گنجشکک -

  :  گفت و آورد رونیب شیبرا را زبانش پرستو 

 ؟ رتهیتقد عوض نیا. دادم انجام قهرمانانه عمل هی زورو مثل من. نبود دار خنده هم اصال -

  شد تر بلند اوشیس خنده 

 !! خورهیم بهت شتریب ایگارس گروهبان بگم یستین هم تپل ؟ آره زورو -

 ! ننر و لوس -

  : گفت کرد نگاه اوشیس به دوباره یمهمان موضوع آوردن ادی به با بعد. چرخاند پنجره سمت به را سرش ناز با 

 . ستین نیشاه شد زشت ؟ شنیم یچ مهموناش حاال ؟ نه شهیم يکفر دستم از یلیخ حتما نیشاه -

  :  گفت انهیموذ اوشیس 

  ؟ هیچ یدونیم داره یخوب هی فقط. است فاجعه آره -
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   کرد اضافه خنده با اوشیس و داد تکان را سرش تعجب با پرستو

 نهیبیم رو نیشاه بمارستانی تو خودش نکشه، سر رحمتو قیر و ادیب بهوش اگر مهمونمون -

 :  گفت غیج با و دیکوب او يبازو به یمشت بعد کرد نگاه اوشیس به تر تمام چه هر تعجب با هیثان چند

 !!  کنمیم صدات عمو گهید بعد به از شد طور نیا که حاال. یلیخ ایس يدیپل یلیخ -

 یکنیم خودیب شما -

   است متنفر کنند شیصدا عمو شیها زاده برادر نکهیا از اوشیس که دانستیم

 ........  عمو عمو عمو عمو -

  :  گفت اخم با و کرد کنترل را اش خنده اوشیس

 !  شدم ریپ من کننیم فکر يطور نیا دخترا یگینم....  عموعموعمو مار زهر -

  ؟ بود نیشاه مهمون اروی نیا واقعا حاال -

  شونیا هستن ریکب يریکب يآقا. ادب یب هیچ اروی -

  بود بهتر باز جوونه نیا حاال. خوردینم نیشاه سن به. بود ریپ یلیخ طرف آخه -

 هی ما که دنیفهم بودن طرفا نیا ظاهرا. امرزتهیب خدا يبابا گلستان و گرمابه دوست اصل در ستین نیشاه دوست -
 .  نهیبب رو شهناز و نیشاه بود اومده میا الیو هیوقت چند

  بود؟ یک جوونه مرد اون پس -

 خدا ي بنده. ایب عصر تو رمیم زنون قدم من گفته نداده گوش برمتیم خودم ایب گفتم بهش یچ هر گفتیم. پسرشه -
 .  کردیم سکته داشت ستین باباش دید اومد یوقت

  ؟ رونیب بوده زده چند ساعت مگه -

  باشه ما با نهارو خواسته یم. ظهر ازدهی -

 نکرده غش راه نیب بدبخت نیا ننیبب ما به زدنیم زنگ هی حداقل ؟ نبوده همراش هم يزیچ یلیموبا!  خجسته چه -
  باشه

 !!  گهید ادیم شیپ آمده شیپ. بشه يطور نیا که کردنینم هم فکرشو اصال -

 دسته. برد گلخانه به را اش نینازن يها گل بذر. خورد شام بعد. بود گرفتن دوش کرد پرستو که يکار نیاول دندیرس که خانه به
 و یفرنگ توت يها شهیر. نکارد بهار شهیهم يجا به را بنفشه گل بعد تا کرد ادداشتی را بسته هر يرو کیماژ با و کرد شانیبند

 و کرد يبند طبقه کاشتشان زمان اساس بر را یفصل يها گل. بود رترید یکم آنها کاشت. گذاشت گانه جدا را کوکب و سنبل ازیپ
  .برگشت خانه داخل به شد راحت اهانشیگ و گل از الشیخ یوقت تینها در
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.  رفت نییپا و کرد جمع سرش يراباال شیموها. کرد عوض را شیها لباس. شد داریب خواب از نفر چند زدن حرف يصدا با صبح
 و استرس یب که حاال.  کرد نگاهشان سالن ستون پشت از. بودند نشسته سالن در يروزید جوان مرد همان و نی،شاه اوشیس
  .  آمد یم تر آشنا مرد افهیق نظرش به کردیم نگاه تر قیدق

 نوع کی اش چهره.  بود شده شانه عقب به و شده کوتاه مردانه و ساده یلیخ شیموها. داشت دهیورز کامال یکلیه و بلند قد
 و زمخت يحدود تا یحت و ،خشن گونه یوحش یتیجذاب. نشست ینم کس همه دل به دیشا که یتیجذاب. داشت خاص تیجذاب

 چهره به که بود وجودش در مردانه کامال يعنصر. نبود زنانه و سوسول وجه چیه به او که بود نیا بود معلوم کامال که يزیچ. غوری
 را اش چهره که يزیچ اما. دارد وجود شتریب او در تستسترون هورمون دیرسیم نظر به. بود دهیبخش وخشن یوحش یحالت اش
 و دهی،کش اهیس ،چشمان یهشت کامال و پهن يابروها. بود دهانش و لب و ابرو و چشم تیجذاب بود کرده نیا از تر متفاوت یحت
  .  بود کرده کار آن يرو به جداگانه خدا يسود قول به که یدهان و لب تینها در و نافذ اریبس

  . دید را او و چرخاند را سرش اوشیس

 . پرستو جا نیا ایب -

  :  گفت و کرد یمعرف نیشاه. داد را اش سالم جواب و شد بلند جا از احترامش به مرد. کرد وسالم رفت جلو

 يداد نجاتشون روزید که يریکب يآقا پسر. هستن يریکب رها يآقا جان پرستو. خواهرم پرستو -

  :  گفت و برد جلو ییآشنا نشانه به را دستش يریکب رها

  بدهکارم بهتون بزرگ یلیخ تشکر هی ضمن در. خوشبختم -

  .  دیرسیم یزمان هر از تر آشنا نظرش به حاال. فشرد را دستش کردیم نگاهش شکافانه مو کهیحال در پرستو

 .  نکردم يکار کنمیم خواهش -

  :  گفت و کرد اشاره دستش با بعد

  ؟ چطوره پدرتون اوضاع حاال ، کنمیم خواهش دییبفرما -

 .شده رفع خطر شکر رو خدا خوب یول. هستن وی یس يآ البته االن. بود فیخف استروك هی -

 شده دوخته نیآست کنار که او شلوار و کت مارك به چشمش بدهد را جوابش خواست که نیهم یول داد تکان را سرش پرستو
  :  گفت جانیه با. است دهید کجا را او که آمد ادشی ناگهان و افتاد بود

 طرح هم خودتون نکنم اشتباه اگه. نیکرد غیتبل ویمعروف يها مارك ؟ نه دیا مدل شما. دمید کجا رو شما دمیفهم -
  ؟ آره نیزنیم

   داد تکان را سرش و دیخند پرستو ادیز جانیه به رها
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  زنمیم طرحم آره. ها کاره تو سرت -

  گرفتم الهام کاراتون از چندتا از من. هیعال یلیخ کاراتون -

 طرح نه شدند یم او غاتیتبل و ها عکس جذب شتریب دخترها معموال. شد جمع اش خنده و کرد نگاهش تعجب با بار نیا رها
  .  شیها

 ؟ یدونیم يزیچ یطراح از مگه -

   داد را جوابش نیشاه پرستو يجا به

 .  هیهنرستان. دوخته ویطراح آخر سال پرستو آره -

  :  گفت يمند عالقه با رها

 . نمیبب اریب طرحاتو برو -

 طرح. کرد نگاه پرستو يها طرح به تعجب و رتیح با رها.  آورد را شیها طرح و رفت شود منصرف رها نکهیا از قبل هم پرستو
 دهیا از پر و مبتکرانه ، آوانگارد اریبس. بود یعال از بهتر و باالتر يزیچ اش مردانه يها طرح یول. بود متوسط حد در اش زنانه يها
  .  بود يآور نو و

  سالته؟ چند پرستو -

  هفده -

  :  گفت خجالت با پرستو.  بود کم شیبرا هم خوب یحت. بود خوب. رفت باال تعجب نشانه به رها چانه

  ؟ نه هستن وحشتناك یلیخ -

 ای يدیتول هی ؟منظورم يکرد کار یعمل صورت به هم ییجا. هیعال مردونت يها طرح یول. دیشا ات زنونه ي ها طرح -
  ؟ خاصه برند

 .شهیم تر مشکل کارم افتضاحه زنونم طرح چون من هم بعد ، نداشتم آشنا ییجا نه -

  :  گفت و داد تکان را سرش رها

 کن کار یچ گمیم بهت کنمیم فکر موردش در -

 مبتکرانه و یعال چنان آن پرستو يها طرح طرف کی از. بود موضوع کردن نیسنگ و سبک مشغول بود آنها منزل رها که عصر تا
 چون بزند وطرح کند کار شیبرا که خواست یم او از هم اگر یطرف از. شود رها هودهیب استعداد همه نیا آمد یم فشیح که بود

  . شود ساز دردسر شیبرا اش کم سن نیا با که دیترس یم داشتیم کار سرو مرد يها مدل با دیبایم مدت تمام

  . داد او به را خودش يبرا کردن کار شنهادیپ برگردد خانه به خواست یم که یوقت شب عاقبت یول
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  ؟ یبزن طرح من يبرا يدار دوست -

  .  باشد داده کار شنهادیپ او به يریکب رها که شدینم باورش. کرد نگاهش تعجب با پرستو

 ؟ دیگیم يجد -

 : گفت و کرد اخم شود منفجر یخوشحال شدت از داشت امکان لحظه هر دیرسیم نظر به که او به رها خدامه از 

 و دوخت من يبرا. نمیبب هم رو دوختت کار اول دیبا. یکن کار یتونینم شتریب مدل تا دو با فعال.  شروطها و شرطها به -
 ویکش دوست و دوست. یکن رفتار تر بزرگ سنت از دیبا یکنیم کار که اونجا هم بعد. مهمه طرح اندازه به برش

  ؟ يایب ییخوا یم یک يدار قبول اگر حاال. میندار حرفا نیا از و طنتیش

  : گفت بود موافق رها يها حرف تمام با ظاهرا که نیشاه

  تهران؟ يگرد یبرم یک تو -

  بشه بهتر بابا حال وقت هر دونم ینم شنبه، کی شنبه -

  کن خبرم -

 . من از تماس پس باشه -

 استرس قدر آن یول بزند، طرح دوباره خواست یم دلش. کرد رو و ریز دوباره را شیها طرح و رفت اتاقش به رها رفتن از بعد
 جور نیا در زد یم سر شیها گل به دیبا. بزند هم طرح بخواهد که نیا به رسد چه ندیبنش جا کی توانست ینم یحت که داشت
 . کرد یم آرامش ینیریش پختن ای يکار گل با فقط مواقع

**** 

 . دارما کار هم گهید يجا چند شما کار از ریغ به من پرستو باش زود -

 ییجا به کار يبرا حال به تا. بپوشد دیبا چه دانست ینم. دیچرخ یم خودش دور همچنان پرستو یول بود، آمده در نیشاه يصدا
 :گفت و کرد نگاهش یعصبان نیشاه. شد باز در و خورد در به يا ضربه. بود شده جیگ کامال حاال و بود نرفته

  تو؟ یکن یم کار یچ ؟ينشد حاضر هنوز -

 :گفت دوباره و کرد نگاه ساعتش به بعد

 ! خودت و یدان خود گهید هم تو رمیم من صورت نیا ریغ در ن،یآفر که ياومد گهید قهیدق سه تا اگه -

 .کرد خواهد یعمل بزند یحرف هر نیشاه دانست یم. شد حاضر سرعت به پرستو بار نیا و رفت رونیب در از
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 اش روانه تنها داشت میتصم. نزد یحرف یول سوخت، دلش. بود دهیپر رنگش. کرد نگاهش نیشاه. ستادندیا يبلند برج يجلو
 .بود الزم شیبرا یول است سخت دانست یم. کند

 ؟یکن یم نگاه منو ینشست چرا گهید برو -

 ".میآ یم همراهت هم من نه" دیبگو که آمد نیشاه زبان سر يا لحظه يبرا که "برم تنها" گفت وحشت با چنان آن پرستو

 يبخوا ستین زشت یکن کار جا اون يخوا یم تو! خوب دختر بدو هان؟ امیم همرات منم يکرد فکر نکنه گه،ید آره -
  ؟يبر بزرگترت با

 :گفت ناله با. دیایب در پرستو اشک که بود نمانده يزیچ

 ! بار هی نیهم فقط نیشاه خدا رو تو -

 :گفت يشتریب متیمال با بار نیا نیشاه

 .نداره خجالت گهید يدید بار هی که رو رها ؟یترس یم یچ از دلم زیعز آخه -

 . کرد ـوازش نـ متیمال با و گرفت را دستش

 خاطر واسه فقط و فقط کنم یم يریگ سخت اگر من. شهیم دردسرت باعث بعدها يرو کم و خجالت نیا جان پرستو -
 .نخوردت رها که دمیم قول من. تو برو شجاع خانوم هی مثل حاال. خودته

 .شد ادهیپ نیماش از و داد تکان را سرش فقط پرستو

 که یکندن جان هر به و باالخره. بود گرفته تهوع حالت استرس شدت از. کرد یم پا آن و پا نیا و بود ستادهیا يورود در يجلو
 مجسمه از پر و یمشک دیسف. داشت یجالب اریبس یطراح. مدرن کامال يدکور با بود نور پر و دلباز سالن کی. رفت داخل بود
 . یرانیا چه و یخارج چه. بود مطرح يها مدل از ییها عکس وارید يرو به و سالن دور تا دور. کیسرام و ینیچ جنس از ییها

 و کاناپه يرو هستند مدل که زد یم داد اندامشان و ها چهره که جوان پسر چند. بود رها خود يها عکس هم ها عکس از تا چند
 حرف و صدا و سر همه آن. شد جلب پرستو به شان توجه و شدند ساکت تعجب با همه. بودند نشسته بود سالن در که ییها مبل
 نیزم خواست یم دلش که کرد استرس و خجالت احساس چنان آن يا لحظه يبرا پرستو. شد سکوت به لیتبد دفعه کی زدن

 قدر آن اما رفت، بود جا آن مونث جنس تنها ظاهرا که یمنش زیم طرف به یبدبخت با. رفت یم فرو آن در و کرد یم باز دهان
 اصال او و داشت قرار راهش وسط در که یعسل زیم لبه به شییپا که شود خالص سالن درون يمردها نگاه شر از تا داشت عجله

 »!جون خدا جون، جون،خدا خدا«. شد جادیا يبلند يصدا و خورد بود دهیند را آن

 ! بجود را اش خره خره فرصت سر توانست یم او و بود جا آن نیشاه خواست یم دلش

 . سالم -
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 . داد تکان یکم را سرش فقط و کرد نگاهش تعجب با یمنش

 . نمیبب رو يریکب يآقا خواستم یم -

 کدومشون؟ -

 »شده؟ مرخص مارستانیب از يریکب يآقا مگه کدومشون؟ یچ یعنی«

 . يریکب رها يآقا -

 :گفت حوصله یب یمنش

 ؟يدار کارشون یچ -

 .هستن انیجر در دیبگ بهشون. زنم یم طرح. اومدم کار يبرا من -

 .رفت ها اتاق از یکی به و شد بلند دیترد با و کرد نگاهش يشتریب رتیح با بار نیا یمنش

 .برگشت يشتریب یجیگ با بعد لحظه چند

  تو؟ يبر یتونیم -

 و شلوار و کت دست کی. بود نشسته بود اتاق گوشه در که یبزرگ یکش نقشه زیم پشت رها. شد داخل و زد در به يا ضربه
 حالت که بود چشمانش به هم مطالعه مخصوص یمشک دور نکیع. بود دهیپوش تر روشن درجه کی یراهنیپ با يدود کراوات

 .داد را او آهسته سالم جواب و شد بلند جا از پرستو احترام به دوباره. بود کرده شتریب را صورتش جذبه

 ؟يچطور -

 .بود دهیپر پرستو رنگ نظرش به

 تیهدا بود اتاق طرف آن در که یمبل سمت به را او و گرفت را شیبازو شتریب آرامش يبرا.  دارد استرس که بود مشخص کامال
 . کرد

  یباش آروم کمی کن یسع. نیبش نجایا ایب -

 گرفت تماس محمد اسم به یکس به و درآورد را لشیموبا یگوش بعد. داد قهوه و کیک سفارش تلفن با و نشاند مبل يرو را پرستو
 و قد مرد. شدند وارد رها خود سال و سن هم بایتقر جوان مرد کی بعد و یمنش اول بعد قهیدق چند. دیایب دفترش به که گفت و
 آن نداشتن از ریغ به شان تفاوت تنها دیشا. داشت رها به يادیز شباهت هم افهیق نظر از یحت و داشت رها اندازه هم یکلیه

 نیج شلوار رها یرسم پیت خالف بر و بود کرده یاسب دم سرش پشت را شیموها. بود بلندش يموها رها، ي العاده فوق تیجذاب
 : گفت و گرفت محمد طرف به را پرستو يها طرح و شد بلند جا از رها. داشت تن به شرتیت و
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  محمد عموم، پسر -

 : گفت و کرد محمد به رو بعد

 ؟ یشیم ؟مدلش هیچ نظرت. کننیم کار ما با بعد به نیا از. هیفتوح خانوم يها طرح ها نیا محمد -

 : گفت و کرد نگاه پرستو به شکافانه مو هیثان چند بعد و کرد رو و ریز را ها طرح دقت با محمد

 ؟ یدوخت یطراح -

 : گفت و داد باال را اش چانه متفکرانه محمد داد تکان را سرش پرستو

  چطوره دوختت دید دیبا خوبه که طرحت -

 : گفت و کرد رها به رو بعد

 ؟ خوبه کنن کار باهاش که زارمیم رو دیسع و ماین ، رمیدرگ من -

 . کن صداشون. خوبه -

 :گفت و کرد پرستو به رو بعد

 ؟ خودت با يآورد لیوسا -

 . اوردیب دارد الزم که چه هر پرستو يبرا گفت محمد به هم رها. داد تکان ینف نشانه به را سرش پرستو

. دیپرس را!!  ریکب يریکب يآقا احوال مودبانه هم پرستو. کرد تعارفش و گرفت پرستو طرف به را قهوه فنجان رها و رفت محمد
  بهتره یلیخ بابا که گفت هم رها

 و ستیب پسرها. برگشت اتاق به جوان پسر دو با همراه محمد ، آمد ساعت یس پرستو نظر به که بعد قهیدق یس حدود در يزیچ
 گفت پرستو به و کرد یکوتاه یمعرف رها. کردند نگاه پرستو به تر تمام چه هر رتیح با دو هر و. دندیرسیم نظر به ساله دو تا کی

 .کند شروع را کارش تواندیم که

 و رفت نیب از خجالت و استرس آن کرد شروع را کارش نکهیا محض به. پرستو يرفتار یدگرگون نیا بود جالب یلیخ رها يبرا
 با رها. کرد یم ادداشتی آن در را يزهایچ تند تند و آورد در فشیک از یکوچک ادداشتی چه دفتر. شد کارش در غرق کامال

 ادداشتی را زیچ همه. برد باال را اش چانه تعجب با. کرد شیها نوشته به یپوست ریز و عیسر ینگاه و رفت سرش باال يکنجکاو
 . شانیابروها و ینیب فرم یحت. شانیموها مدل تا گرفته دیسع و ماین چشم رنگ از. بود کرده

 : گفت و کرد نگاه رها به و آورد باال را سرش پرستو

 ؟ رمیبگ هاشونو اندازه تونم یم -
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 . جلو ایب ماین. حتما آره -

 نداشت را رها یپختگ و جذبه آن. بود سال و سن کم. دیسف پوست با داشت یمشک يابرو و چشم. بود ینمک با یلیخ پسر ماین
 چشمک کی با همراه يبار طنتیش لبخند و آمد جلو. داشت خواهد شیپ در یدرخشان ندهیآ نگیمدل عالم در که بود معلوم یول
 : گفت و زد پرستو به

 . مامین من سالم -

 : گفت خجالت با و کرد زانیآو گردنش دور و گرفت محمد از را متر پرستو

  ام پرستو منم -

 ینگاه همه آن با حاال و. بود نگرفته را نیشاه یگاه و اوشیس از ریغ به يمرد ي اندازه حال به تا. کرد گرفتن اندازه به شروع بعد
 ایدن آن از سرعت به اما. کرد شروع را کارش رندیبگ او از میعظ یسوت کی تا بودند منتظر همه انگار و بود شده زوم شیرو به که

 .شد کار سوار معروف قول به و شد خارج

 .... راهنیپ قد ، نیآست ي،بلند شانه ،سر ـن باسـ دور ، ـر کمـ دور

 تحت هم ماین. دندیرسیم نظر به یراض برخوردش طرز از هم و کارش از دو هر محمد هم و رها هم. کرد ادداشتی را همه بیترت به
 اتاق که گفت محمد به رها بعد و گرفت هم را دیسع ي اندازه ماین از بعد. نزد هم حرف یحت گرید پرستو يکار و يجد حالت ریتاث

 و نداشت یمشکل کدام چیه با پرستو. داد حیتوض شانیکار ساعات مورد در یکم هم بعد. بدهد پرستو به را راهرو يانتها کوچک
 او به و سدیبنو را کالسش يها روز و ستین یمشکل که گفت هم رها. دیایب تواند ینم را دارد کالس که ییروزها که گفت فقط

 .بدهد

 رها که نیهم کند شروع را کارش خواستیم تازه که او يبرا یول بود یکوچک اتاق. رفت بودند گرفته نظر در شیبرا که یاتاق به
 .بود نیبهتر بود کرده قبول را او و بود کرده سکیر

 یول دادیم قلقلک را او که بود يزیچ ذهنش در. شدینم خواستیم او که يزیچ آن. کرد شان پاره بعد و زد طرح. کرد فکر ظهر تا
 .امدینم کاغذ يرو به

  شد وارد محمد و خورد در به ییا ضربه که بود گذاشته یکش نقشه زیم يرو را سرش تازه. بود شده خسته چشمانش

 ؟ نه يشد خسته -

 : گفت و دیخند و کرد سطل درون شده پاره يکاغذها به يا اشاره بعد

 ! يکرد حروم کاغذ يادیز. هیکاف امروز يبرا -

 : گفت و کرد جمع را شیها لب خجالت با پرستو
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 . ارمیب کاغذ يرو مغزمه تو که يزیچ اون تونمینم. شدم خنگ نکهیا مثل. شدم يطور نیا چرا دونمینم -

  یکنیم یسع يدار نکهیا يبرا خوب -

 : داد ادامه و نشست کنارش بعد

 که یدونیم دیمق خودتو حاال یول. یکنیم کار خودت دل واسه يدار نکهیا يبرا یزنیم طرح راحت یلیخ شهیهم -
 . یبزن طرح حتما

 : گفت و کرد دراز پرستو طرف به را دستش بعد

 ؟ خانوم پرستو سالته چند -

 . هفده -

 .ناهار ایب حاال. شهیم مسخره واست امروز خاطره یبش یمعروف طراح که گهید سال چند. نکن خسته خودتو ادیز -

 به يکنجکاو با که يمرد همه آن وجود با. آمد عمرش تمام يغذا نیتر یطوالن نظرش به. خورد تر تمام چه هر یچارگیب با را غذا
 رو آهسته و داد قورت را لقمه دلستر زور به!!  رودینم نییپا غذا و است شده بسته شیگلو راه که کردیم احساس بودند زده زل او
 : گفت و کرد خورد یم غذا يخونسرد با که یمنش به

 ؟ يخوریم راحت نقدریا يجور یچ -

 : گفت خنده با است یمتق خانوم اسمش بود دهیفهم بعد که یمنش

  یکنیم توجه جلب شتریب کمی کمه سنت که نه تو هم بعد. يدار یتازگ براشون نباش نگران -

 : گفت و دیکش یپوف یخلق کج با پرستو

 .دارم وحشو باغ تو يوونایح احساس -

 .باش راحت بخور -

 .بزند مقبول مچهین کوچک طرح کی یحت نتوانست که مخصوصا. نکرد شیرها استرس وقت آخر تا. باشد راحت نتوانست او یول

 دیبا خودش آنکه ای دیایم دنبالش به نیشاه که بود فکر نیا در. بود هم در شیها اخم یحساب اما. آمد رونیب اتاق از وقت آخر
 .باشد منتظرش در دم نیشاه که کردیم دعا ؟دعا برود

 . کرد شیصدا نام به بعد و زد بوق شیبرا یکس که برود تا افتاد راه. نبود انتظارش در یکس نییپا اما

  خانوم پرستو -
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 کار اوشیس يبرا شرکت در حاال و بود پدرش راننده ییجوراها کی پدرش بودن زنده زمان در که بود یاسالم يآقا. دیچرخ
 .کردیم

 .داشتند کار دکتر يآقا که گفت هم یاسالم يآقا ؟ است آمده دنبالش به او که شده چطور که دیپرس و کرد سالم و شد سوار

 گفت که یاسالم يآقا«. کرد باز هم را يورود در تعجب با. امدیم اطیح تا ینانس یعرب آهنگ يصدا. کرد باز را در و انداخت دیکل
 »!!!؟ ینانس آهنگ و نیشاه هم بعد ، داشته کار نیشاه

 از يادیز يها يسر سبک قبال. کرد نگاه تعجب با!  دادیم قر هال وسط یعرب جلف لباس دست کی با که بود شهناز. رفت داخل
 .کردیم سکته دیفهمیم نیشاه اگر!!  بود يدیجد ورژن واقعا یکی نیا یول بود دهید مادرش

 : گفت و دیخند يلوند و یخوش سر با. افتاد پرستو به اش چشم دادیم تکان تکان را ـنش باسـ که طور همان و زد یچرخ شهناز

 ؟ تو ياومد یک -

 ؟ یکنیم کار یچ جا نیا شما -

 : گفت پرستو سوال به توجه یب و دیچرخ دوباره شهناز

 ! گرفتم ادی یآموزش يد یس يرو از ؟ رقصمیم خوب -

 : گفت ردیبگ را اش خنده يجلو کردیم یسع کهیحال در پرستو

 ؟ يآورد کجا از گهید یآموزش يد یس -

 ! گذاشتن فنر ـرش کمـ تو پدر یب نکهیا مثل. ینیبب خودشو رقص دیبا پرستو يوا. داده جون ملک -

 از. داشت را یسال هفت شش و شصت نیریش که او! ؟ دیرقصیم یعرب هم خانوم تاج ملک یعنی!  شد تا چهار شیچشمها پرستو
 ؟ آورد یم يانرژ و نفس کجا

 که هییخدا. داره رو هشتاد يتر یپ ام جون ملک يجد يجد شهناز یول!  داره نگه هم واسه جونو ملک و شما خدا -
 ! کنهینم سکته

 : گفت ببندد کار به بود نتوانسته هرگز پرستو که يناز با و داد گردنش سر به يقر شهناز

 ! خوبه مونیسالمت يبرا کنه ورزش دیبا هم بعد. سالشه پنج شصتو فقط ملک!  تیترب یب -

 .رفت اتاقش به و داد تکان را سرش خنده با پرستو

 یکس. بود نکرده يمادر آنها يبرا یمدل چیه به که يمادر. گرفتیم اش خنده فکر یب و ی،دمدم تییمسول یب مادر نیا از یگاه
 اما. بود بهتر يحدود تا اوضاع بود زنده پدرشان که یزمان تا. بود شیها یمهمان و پول ، لباسش شینگران و فکر و دغدغه تمام که
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 نبود مهم اصال شیبرا و گرفتیم گرم دیرسیم راه از که یکس هر با. شد اضافه مادرشان بد صفات به هم يبندوبار یب آن از بعد
 و. بود يسود نداشت یمشکل او يسر سبک نیا با که یکس تنها انیم نیا در. است نیشاه سن هم پردیم او با دارد که یکس
 ی،ب ها يسر سبک همان و ها يباز جلف همان قایدق. بود يسود بود شهناز هیشب اخالقش که هم یکس تنها که گفت بتوان دیشا

 بود شهناز در چه هر نکهیا مثل. کند بند يپا را يسود توانستینم زیچ چیه که يطور به. بودن تییمسول یب و یافراط يبندوبار
 چشم به يسود در که داشت هم یذات یقلب خوش و یمهربان کی شهناز البته! بود دهیرس ارث يسود به برابر دو توان کی با
 چون!  است شتر هیشب يسود که گفتیم یشوخ به اوشیس یگاه که يطور. بود خواه خود و يا نهیک اریبس ذاتا يسود. خوردینم

 .است جو نهیک وانیح هم شتر

 آن دیترسیم او از مرگ حد به که بود ایدن در نفر کی اگر. شد خیس ترس از تنش يموها يسود ادی و اسم یحت آوردن ادی به با
 .بود خواهرش ، يسود کس

 یاسالم يآقا. دیرسینم صبحانه به گرید. زد رونیب در از و انداخت شانه يرو را شیکول فیک. دیپوش را شیها جوراب عجله با
 جا همان و زد بزرگ گاز کی و برداشت بیس کی سالن درون يخور وهیم ظرف از. بود ستادهیا منتظرش که شدیم يا قهیدق پنج

 سر کردیم ورزش یمشک و دیسف هم سر یورزش لباس با که نیشاه يبرا. ببندد را کفشش بند تا شد خم. داشت نگاه دهانش در
 : گفت و دیخند نیشاه. داد تکان

 ! کت یپووس ینش خفه بپا -

 . کردیم صدا دالز کت یپووس را او و گذاشتیم سرش به سر نیشاه یگاه

 ورزش. گرفت اش خنده»  خوبه شیسالمت واسه چون کنهیم ورزش جون ملک« گفتیم که مادرش روزید حرف آوردن ادی به با
 !! جون ملک ورزش و نیشاه

 

 

 ستادهیا در يجلو رها. شد ادهیپ آسانسور از دادیم تکان تکان دستش در را بیس دم که طور همان و زد بشیس به را گاز نیآخر
 لکنت با و چپاند اش بیج در را بیس آشغال بود شده قرمز گوش بنا تا کهیحال در هم پرستو. کرد نگاه پرستو به تعجب با. بود

 که دیبگو خواست یم دلش. داد را پرستو سالم جواب و زد لبخند بود يا خنده کم و خشک و مغرور آدم کال که رها. کرد سالم
 که بود ها حرف نیا از تر بچه پرستو نظرش به. امدین دلش اما. شما مبارك بیج در نه است زباله سطل در آشغال آن يجا

 .کند حفظ را خودش احترام دادیم حیترج. بگذارد سرش به سر بخواهد

 را رها که خواست یمتق خانوم از. رفت رها سراغ به و زد ـل بغـ ریز را شیها طرح از تا چند پرستو که بود ظهر قبل ازدهی ساعت
 اما. کرد باز را اتاق در بزند در آنکه یب هم پرستو. بماند منتظر اتاقش در تواند یم او و ستین رها که گفت هم یمتق خانوم و ندیبب

 چشمان با و بود دهیکش نییپا رانش مهین تا را شلوارش و بود ستادهیا اتاق وسط. ممکن شکل نیبدتر به هم آن. بود اتاق در رها
 به بود زده خشکش مجسمه مثل که پرستو تا دیکش طول هیثان چند حدود در يزیچ!!  بود زده زل پرستو به آمده در حدقه از



16 
 

 آمده در چشم یمتق خانوم جواب در و برگشت خودش اتاق طرف به و بست سرعت به را در ، دیکش ییا خفه غیج و آمد خودش
 : دیپرس تعجب با که

 !! ادیم يریکب يآقا ؟حاال پس کجا -

!  کردیم ناقصش و دیکوب یم یمتق خانوم سر به يزیچ کی با خواست یم دلش. دیایم بعدا و ستین کامل طرحش هنوز که گفت
 .است نوبر جیگ قدر نیا هم یمنش آخر

 . کردیم متر را کوچکش اتاق عرض و طول و دییسا یم هم به را شیها دست

 »!  کور کهیزن یمتق خانوم کنه کارت یچ خدا بگم یاله. شد افتضاح. شد بد یلیخ خدا يوا«

 تنش يها سنبه و سوراخ تمام از عرق شرم و ینارحت شدت از. کند نگاه رها صورت به تواند یم ییرو چه با گرید دانست ینم
 .شد ولو شیصندل يرو و زد باد را خودش دست با. بود زده رونیب

 احضارش و زد زنگ محمد به بود زده خجالت و یعصب هم و بود سوخته و ختهیر شلوارش يرو داغ قهوه هم که رها طرف آن از
 با بودن لباس مدل اما. بود شده هم مردانه ـر ـیز ـاس لبـ ـنه برهـ مدل لباس، یالمل نیب يها شو در یگاه که بود درست. کرد

 .داشت فرق آسمان تا نیزم امروز زیآم فاجعه وضع

 ییجا به ورود يبرا داندیم هم بچه کی یحت. باشد بچه حد نیا تا که کردینم فکر. بخواهد را پرستو عذر حاال نیهم گفتیم دلش
 عقل سالمت به واقعا گرید شد وارد زدن در بدون هم محمد بعد لحظه چند که یوقت اما. بزند در ابتدا دیبا است بسته درش که

 .کرد شک کارمندانش

 : گفت و کرد نگاه رها به تعجب با محمد

 . ییجا نیا که تو -

 ؟ باشم قرار کجا مگه -

 ؟ یداشت کار یچ حاال. باشم منتظرت اتاق تو امیب یستین که گفت یمتق خانوم نیا دونمیم چه -

 او که گفته پرستو به جیگ یمتق نیا پس. است شده چه که شد دار خبر شصتش تازه. داد تکان را سرش و گفت يبلند هوم رها
 . ستین اتاق در

 ادیز خنده از که محمد ؟ است داشته کار چه چارهیب يپرستو نیا که ندیبب و برود که گفت و کرد فیتعر محمد يبرا را انیجر
 : گفت بود شده خم مبل يرو

 ؟ دید رو کجا تا طرف حاال بگو راستشو محمد جون نه -

 : گفت و کرد پرت محمد طرف به را خودکارش و دیخند رها
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  رونیب برو گمشو ، محمد ییایح یب یلیخ -

 و خجالت با پرستو. شد داخل و زد در به ییا ضربه و کرد پاك صورتش يرو از را خنده ایبقا نیآخر محمد پرستو اتاق در يجلو
 یلیخ محمد اما. شودیم آب خجالت از بکشد شیرو به محمد اگر کردیم فکر لحظه هر. کرد سالم و شد بلند جا از یناراحت

 را داشت مشکل آن در که طرح از یقسمت هم پرستو. دیپرس را پرستو کار است فتادهین یاتفاق نیچن اصال نکهیا مثل خونسرد
 .داد نشانش

. نخورد رها به چشمش یول ردیبم یگرسنگ از داد حیترج یول بود گرسنه نکهیا با. امدین رونیب اتاق از اصال پرستو ناهار يبرا
 آسانسور يجلو رها خوبش شانس از اما. زد رونیب و کرد جور و جمع را لشیوسا هیبق از زودتر هم عصر!  يزود نیا به نه حداقل

 با. بود گرفته ضرب نیزم يرو چپش يپا با بود برده فرو شلوارش بیج در جالب یژست با را دستش کی کهیحال در. بود ستادهیا
 از. گرفت را برگردد و کند گرد عقب انهیناش کامال صورت به خواست یم که پرستو مچ و دیچرخ طرفش به پرستو يپا يصدا

 چشمانش و سرخ پرستو صورت. گرفت اش خنده بود ستادنیا و رفتن عقب عقب نیب ما يزیچ که پرستو ستادنیا حالت و افهیق
 رها. دیرس هم آسانسور لحظه نیهم در. انداخت نییپا را سرش نکند شرمنده را او نیا از شتریب نکهیا يبرا رها. بود شده گشاد

 با و کند بهانه را يزیچ توانست یم که خواست یم دلش یلیخ پرستو. کرد تعارف پرستو به مودبانه و ستادیا کنار و کرد باز را در
 دو هر اما. نبود کدامشان چیه ریتقص بود آمده شیپ شانیبرا که یتییموقع. نبود یشدن هم نیا خوب اما. نشود اسانسور سوار رها

 رها یول. بزند یحرف رها که دیترس یم لحظه هر. کرد نگاه رها به یچشم ریز و شد سوار. بود کرده ناراحت و معذب را نفرشان
 و کرد يسرد یخداحافظ هم بعد. نکرد هم نگاه پرستو به یحت. اوردیب خودش يرو به یحت که بود ها حرف نیا از تر جنتلمن

 .رفت و شد نیماش سوار

. خواند یم درس دیبا. کند یدگیرس اش مانده عقب يکارها به تا بود کرده يزیر برنامه صبح از پرستو و بود جمعه روز صبح
 بود آورده خودش با رامسر از که را ییها گل بذر دیبا. کردیم کامل را شان دوخت دیبا که بود مانده هنرستان يکارها از يتعداد

 ییگردو ینیریش نوع کی پخت دستور طور نیهم. دادندینم گل دیع يبرا گرید ها گل کردیم را کار نیا رترید اگر. کاشتیم را
 . بود کرده دایپ نترنتیا از و داشت زیانگ بر اشتها یلیخ يظاهر که بود

 یباغبان يها دستکش هنوز اما. رفت گلخانه سراغ به آن از بعد. بودند تر واجب همه از آنها. رفت هنرستان يکارها سراغ به اول
 .  بود آشنا نا شماره. خورد زنگ تلفن که بود نکرده دست را اش

  د؟ییبفرما بله -

 ؟ پرستو -

 ؟ شما. بله -

 . هستم رها -

 ؟ چطوره حالتون. سالم -

 .بود دهیند را رها يرو نیا حال به تا. دیپر جا از پرستو که دیکش ادیفر یکس سر یعصب چنان آن جواب يجا به رها اما
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 من. نیبب نیبش فقط وقت اون. زده هوا رو طرحو برسونه گوشش به باد اگر که یامان دیفر ؟ تو یگیم پرت و چرت یچ -
 ....... کهیمرت آخه. ارمیم در رو یکی تو پدر

 عقرب در قمر اوضاع قدر آن ظاهرا ؟ بود شده خبر چه. بود زده زل دستش درون یگوش به واج و هاج پرستو. شد قطع تماس و
 آن را خونسرد و آرام يرها که ، مهم چنان آن یموضوع. است کردهیم صحبت پرستو با که بود کرده فراموش اصال رها که بود
 .خورد زنگ یگوش دوباره. بود کرده یعصب قدر

 ؟ یهست پرستو الو -

 ؟ شده یچ دستمه یگوش. بله -

 فصل نیا لباس يشو تو ذارهینم میند لیتحو گهید روز دو تا کاراشو اگر گهیم اسپانسرمون افتاده، جلو لباس يشو -
 با متناسب طرح گهیم ، کرده رد طرحمونو هم میزد رو مهموندارهاش لباس طرح که...ییمایهواپ شرکت. میباش

 !!؟ بگم هم باز ؟يخوایم یچ گهید. شکسته پاش نیزم خورده ـام حمـ تو شبید هم دیسع. ستین یاسالم شوونات

 طرح که هم االنصاف و الحق و بود زده را ها طرح خودش رها طفلک. افتاد...ییمایهواپ شرکت طرح ادی به. زد خشکش پرستو
 ....حاال و بودند شده ییا العاده فوق يها

 .میبد لیتحو فردا پس تا رو يمراد کهیمرت نیا يکارها دیبا ؟ یبرسون خودتو یتونیم -

 : گفت و کرد نگاه ساعتش به پرستو

 . اونجام گهید ساعت کی تا من -

 ؟ يایم نیشاه با -

 . موندن رامسر همه. تنهام نه -

 : گفت تعجب با رها

 ؟ حاال تا یک از ؟ ییتنها االن یعنی -

 ؟ چطور. حاال تا شبیپر از -

 .شماست يطرفا همون خونشون. دنبالت ادیب گمیم ماین به پس. یچیه -

 . یمرس باشه -

 کارگاه هم با و آمد سراغش به ماین بعد قهیدق پانزده بایتقر. شد آماده سرعت به. برگشت داخل به و گذاشت جا همان را لشیوسا
 . رفتند

 ! رفتیم راه هم باز و خوردیم قهوه. دیکشیم ـگار ـیس. رفتیم راه. بود کالفه و یعصب رها
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 جلو پرستو. بودند زن دوزندگان تمام آنجا در بودند مرد کارمندان شتریب که دفتر عکس بر. بود دهیند را کارگاه حال به تا پرستو
 : گفت ماین به رو و گرفت را پرستو يبازو راستش دست با و داد چپ دست به را ـگارش ـیس رها. کرد سالم و رفت

 . بده جواب تا يریگیم اونقدر هم رو محمد شماره. ياریم منو هیطراح لیوسا تمام. دفتر يریم عیسر -

 : گفت طنتیش با و زد يشخندین ماین

 ! بچه بکنه عشقشو بذار ؟ يدار دوماد شاه اون کار یچ گهید -

 : گفت يکنجکاو با و کرد نگاه ماین به بعد و رها به تعجب با پرستو

 کرد؟ ازدواج محمد مگه -

 : گفت تیعصبان با و رفت او به یاساس غره چشم کی هم رها و دیخند غش غش ماین

  پرو بچه برس کارت به برو..... اله االهه ال -

 دوباره و کرد نگاه رها به پرستو. رفت و زد یچشمک و کرد نگاه بود مات جیگ که پرستو به دیخندیم چنان هم کهیحال در ماین
 . برد ها یاطیخ چرخ سمت به را پرستو بود کرده کنترل را اش خنده که کهیحال در رها. کرد تکرار را سوالش

 . يداد ریگ حاال هم تو ایب -

 نیبنابرا. پرسد هم خودش از را سوال نیا محمد دنید محض به که دیترسیم. دیخند و کرد نگاه بود جیگ هنوز که پرستو به بعد
 : گفت بسته سر و مختصر

 ! بود دخترش ـت دوسـ با شبید -

 شد سرخ خجالت از صورتش. افتاد اش یالیر دو معروف قول به بعد و کرد نگاه رها به مات و جیگ طور همان لحظه چند پرستو
 :گفت و اوردین خودش يرو به یول

 ؟ کنم کار یچ دیبا من حاال خوب -

 : دیپرس و شد يجد هم رها

 ؟ يبرد جلو يحد چه تا خودتو کار -

 . نگرفتم دست هنوز رو دیسع کار یول. داره يکار خورده يسر هی فقط. تمومه ماین لباس -

 :گفت و داد تکان را يسر رها

  کنم دایپ برات گهید یکی دیبا ،یکن کار باهاش یتونینم گهید که رو دیسع! خب -
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 : گفت و گرفت را پرستو يبازو بعد

 ؟ یزنیم طرح ای یکنیم کمک دوخت تو -

 ... کمکت امیم بعد. دمیم انجام دوخت کار ستین یمشکل -

 : گفت دوباره و کرد یمکث

 . ییمایهواپ شرکت طرح يبرا کمکتون امیم -

 .ترم راحت من. نباش یرسم من با -

 .کرد کار به شروع و گفت يا مودبانه چشم پرستو

 پشت که بود ساعت چهار یعنی. بود ظهر بعداز دو ساعت. شد گرد چشمانش. کرد نگاه ساعت به و داد ماساژ دست با را گردنش
 . رفت رها اتاق به و داد بدنش به یقوس و کش برخواست جا از. بود کرده کار هم سر

 امروز یول بکشد ـگار ـیس او که بود دهید کم یلیخ مدت نیا در هم پرستو و بود ورزشکار رها. بود ـگار ـیس دود از پر اتاق
 و بود آورده در را کتش. کرد رها خسته صورت به ینگاه. کرد باز را پنجره و رفت داخل. بود زده آتش ـگار ـیس با را ـگار ـیس

 . بود شده خم طرح يرو و بود زده تا آرنج تا را راهنشیپ يها نیآست. بود انداخته و کرده گلوله اتاق مبل تنها يرو طور همان

 .دمیم انجام من رو اش هیبق شو بلند يشد خسته -

 بعد و قبل شب یمهمان. بود خسته یلیخ. داد ماساژ را صورتش دست کف با و گذاشت شیموها يرو را نکشیع. کرد یپوف رها
 . نشست کنارش و آورد یصندل. داد پرستو به را شیجا و شد بلند. بود برده را رمقش تمام ترانه هم

 تفاوت بودند اطرافش که ییها دختر با حد چه تا پرستو که دیدیم یوقت کردیم تعجب یلیخ رها. کرد کار پرستو هم یساعت دو
 کدام چیه رفتار در بود پرستو رفتار در که یپختگ نیا یول بودند تر بزرگ پرستو از شان همه یسن لحاظ از که ییدخترها. داشت

 رها طرف از نظرش رد صورت در یحت و کندیم فکر آن يرو ينظر و دهیا هر گفتن از قبل او که دیدیم. خوردینم چشم به آنها از
 . شدیم تر یراض بود داده کار شنهادیپ او به که نیا از رها گذشتیم که لحظه هر. کند ینم يلجباز ای و آورد ینم جوش

 او به کردیم درست يفور قهوه که رها. گشتیم شیطراح مداد دنبال به یخستگ با بود آورده در را شالش یراحت يبرا که پرستو
 :گفت خنده با و کرد نگاه دیچرخ یم خودش دور به مرغ مثل که

 !  گوشته پشت یدنبالش که یاون -

 : گفت و داشت بر را مداد و گوشش پشت برد دست پرستو

 ؟ هیچ ؟نظرت هان. باشه بلند یماکس دامن و کت شلوار، و مانتو يجا به ایب گمیم من -

 : گفت و زد آتش يـگار ـیس رها



21 
 

 !!بهتره که ینیم ه؟یکار چه نه ؟ یماکس -

 : گفت خنده با و زد پرستو شانه سر یدست بعد

 فقط که یقبل طرح همون. است ماده که بدوش یگیم تو نره گمیم من. یزنیم جیگ یحساب يدار که خانوم، پپر شو پا -
 !! مخم تو کوبن یم نیهم با که ببرم براشون رو طرح نیا که اگه. کردن رد داشت ناقابل کراوات هی

 . بود نکرده صدا پپر را او حال به تا یکس. بود جالب شیبرا. دیخند پرستو

 از. میکنیم خرجش گهید رنگ هی از و میدیم بهش آرشال قهی هی. دار ساسون و ـرتنگ کمـ ، زانو تا کوتاه مانتو. باشه -
 ؟ چطوره. کالهاشون تو و میکنیم کار هاشون مقنعه تو هم رنگ همون

 : گفت و آورد جلو يا بندهیفر طور به را شیها لب رها

 . خوامیم شتریب يآور نو کمی -

 ! کشهینم مغزم گهید من -

 : گفت و دیخند رها

 ؟ باشه نزن زنونه طرح وقت چیه -

 کی به ده ساعت بایتقر عاقبت تا. شد شان همراه هم محمد. ختندیر دور. کردند پاره. کردند بحث. زدند طرح. کردند کار شب تا
 ها نیآست سر دور طرح. خورد یم پشت از ساسون دو و جلو از ساسون دو که دار چاك پشت کوتاه مانتو. دندیرس ینسب توافق

 هم يرو. بود کراوات به هیشب اول نگاه در که کردند کار يطور را قهی يرو. بود کاله دور و مقنعه يرو و قهی دور طرح با هماهنگ
 .بود یتمام زیچ همه حال نیع در و ساده يکار رفته

 : گفت و کرد جمع را لیوسا رها

  امیب من تا نیماش تو برو. چیسوو نیا پرستو ایب -

 . ییا خسته شما. هیکاف يریبگ برام آژانس هی رمیم خودم -

 : گفت و کرد اخم رها

  ؟ یچ گهید -

 .دندیرس زود یلیخ خلوت، ها ابانیخ و بود جمعه

 : گفت و کرد نگاه بود، شده ولو یصندل يرو یخستگ شدت از که پرستو به و داشت نگه رها خانه در يجلو

  ؟ یهست هم فردا -
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 . دارد حق گردنش به رها که کردیم احساس حال هر به. نه دییبگو نتوانست اما داشت کالس

 .امیم بله -

 ! یباش حال کمک حد نیا تا که کردم ینم فکر. خوبه -

 : گفت و برد جلو یخداحافظ يبرا را دستش بعد

 . دنبالت ادیم ماین باش حاضر هشت ساعت فردا!  يریم وا يدار کن استراحت برو -

 :گفت يدلسوز با و کرد خانه خاموش يها چراغ به ینگاه

 ؟ یترس ینم تنها -

 : گفت و داد تکان را سرش پرستو

  ریبخ شب. ندارم یمشکل نه -

 . رفت و داد تکان دست برود داخل به او تا بود ستادهیا که رها يبرا و شد ادهیپ نیماش از

 بعد. خورد سرد سرد و آورد رونیب خچالی از را قبل روز يپلو ایلوب ظرف اوردیب در را اش مانتو آنکه بدون و ستادهیا طور همان
 »؟ یترس ینم تنها« کرد فکر رها حرف به دوش ریز. رفت ـام حمـ به و آورد در را شیها لباس

 عوارضش کردیم فکر یگاه که بود ترسانده را او شیها حرف با چنان آن يسود. دیترسیم ییتنها از یلیخ بود که تر کوچک
. است الیخ و وهم فقط اش منشا دانستیم هم خودش که دیشنیم ییصداها ییتنها و یکیتار در هم هنوز یگاه. اوست با هنوز

 بود کرده رسوخ او یبچگ زمان قدرت پر يفانتز در چنان آن سرگردان اشباح و ارواح و يپر و جن به راجع يسود يها حرف اما
 .ببرد نیب از کامل طور به را آن بود نتوانسته هم اش یمنطق ذهن و شدن بزرگ یحت که

 مادرش... ستندین اش دوستان يها خانواده مثل اش خانواده که شد متوجه پدرش فوت با مخصوصا و شدن تر بزرگ محض به
 او خب اما کند پر را پدرشان يجا خواست یم آنکه وجود با نیشاه.. بود خودش یچنان آن يها یگذران خوش فکر به مدت تمام

 شده فیتکل او به که دیرسیم نظر به.  بود سوا همه از حسابش البته که هم يسود.. داشت را خودش يها یمشغول دل و درس هم
 !! آمد یم بر فیتکل نیا ي عهده از خوب قدر چه که هم الحق و... برود نییپا پرستو ییگلو از خوش آب نگذارد است

 ـستقل مـ گرفت میتصم که بود ها موقع همان از و کند هیتک خودش به دیبا فقط و فقط ایدن نیا در که دیفهم پرستو نیبنابرا
 گوشه ، یخجالت یکم نکهیا گرفتن نظر در بدون. بود هم موفق يحدود تا گفت توان یم خب و. استدیب خودش يپا يرو و باشد

 دوست و جوان يعمو. ردیبگ دهیناد را اوشیس وجود توانست ینم البته. بود یـستقل مـ و موفق دختر بایتقر بود ترسو و ریگ
 مثبت اریبس نکته نیا با همراه. شدیم محسوب شیبرا یمحکم گاه هیتک داشت سن اختالف او با سال پانزده فقط که اش یداشتن

 و ؟ دارند ییها یزندگ چطور یمعمول يها خانواده که کردیم فکر یگاه. برد یم حساب او از یکم يسود که بود یکس تنها که
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 لیتشک شلوغ خانواده هی و شمیم دار بچه کنم یم ازدواج« که کردیم فکر. بود یخوشبخت و بچه با همراه ازدواج شیایرو شهیهم
 . کردیم فکر آن به یگاه هم هنوز که يایرو» .دمیم

 زهرا به زدن زنگ ریخ از. بود شب مهین دوازده کرد ساعت به ینگاه. بود رفته در اش یخستگ یکم. آمد رونیب دوش ریز از
 تا دهد یم او به را شیکارها و رودیم شان خانه به زود صبح و دیایب تواند ینم فردا که داد اس ام اس کی فقط و گذشت دوستش

 . ببرد کالس سر شیجا به

 . شد هوشیب شماره سه با و زد مسواك را شیها دندان. کرد خشک را شیموها

 نیشاه قول به تا کرد صبر هیثان چند بود کرده گم را مکانش و زمان کهیحال در منگ و جیگ و دیپر جا از یگوش آالرم يصدا با
 را هنرستانش يکارها. شد حاضر صبحانه بدون و شست را صورتش و دست و شد بلند جا از سرعت به بعد!  دیایب باال ندوزاشیو

 . زد رونیب خانه در از ماین کال سیم يصدا با و گذاشت گانه جدا سهیک کی در

 دقت با و بود شده خم یاطیخ چرخ يرو به. کرد نگاه بود شده مرتب نا و زده رونیب شال ریز از شیفرفر يموها که او به رها
 ـت دوسـ و بود دنبالش به شهیهم رها که يا افسانه ییبایز آن آنکه با بود شده جالب شیبرا دختر نیا. دادیم انجام را کارش
 یم دلش به و بود نمک با ییجورها کی خب یول. نداشت را کردیم انتخاب ها نیباتریز و ها نیبهتر نیب از را شیها دختر

 در اول جلسه همان در که يمادر آن وجود با که بود عجب در رها واقعا و. بود نیمت و آرام. حرکاتش و رفتار مخصوصا. نشست
 و جوان پسر همه آن وجود با مدت چند نیا تمام در ؟ است شده بزرگ تییشخص نیا با چطور دختر نیا دادیم نخ او به رامسر

 آنها همه با پرستو. بود جالب شیبرا. نشد یول ندیبب او از را مادرش مثل يزیچ کی تا بود منتظر کردیم کار آنها با که یجذاب
 ـاوز تجـ خودش حدود و حد از و بود خودش کار به سرش شهیهم. منظور یب کامال یول دیخندیم و کردیم یشوخ. زدیم حرف

 . شدیم تر یراض او گرفتن کار به از رها گذشت یم که روز هر و کردینم

 : گفت کردیم نگاه او ي ماهرانه و زیتم دوخت به که طور همان و رفت سرش يباال

 ؟ يندار سراغ رو یکس خودت. کنم دایپ واست دیسع يجا به رو یکس نتونستم -

 هم حتما و هستند مدل شان همه که جذاب مردان از یستیل او که ؟ بود کرده يفکر چه رها واقعا. کرد نگاهش تعجب با پرستو
 !!؟ دارد را کردند کار نس تیف

 . خورن ینم کار نیا درد به کدوم چیه قطعا که. نیشاه و اوشیس فقط -

 . داد تکان را سرش و زد زل چشمانش به رها

 . کنمیم شیکار هی خودم برس کارت به باشه -

 ها مدل همه عتایطب و بود لباس يشو گرید هفته. کند دایپ را یکس نتوانست یول. گرفت تماس نگیمدل آژانس تا چند با ظهر تا
 . بود گرفته کار به را ها مدل نیتر تاپ و نیبهتر از يسر کی خودش که طور همان. بودند شده کار جذب
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 طرح که بود درست. دیترسیم و بود دل دو یکم اما. کند واگذار خودش آوازه پر يها مدل از یکی به را پرستو طرح توانستیم
 دهدیم شینما را او کار شهیهم که شیها مدل نیتر مطرح از یکی تن به آن پوشاندن یول بود دهیپسند نظر همه از را پرستو يها
 به را پرستو طرح اسپانسرها ای و داوران از درصد کی فقط نکهیا امکان. دادیم قرار شعاع تحت را او کار چون. بود یبزرگ سکیر

 است یـ بدجنسـ که دانستیم. دادیم باد به را او زحمات تمام دیاین خوششان طرح آن از هم حادثه بد از و رندیبگ او طرح يجا
 . نبود اش یحال يریبم تو رمیبم من تجارت. نبود يا چاره اما

 و شده دوخته لباس دست کی و راست دست در لباس دست چند کهیحال در پرستو و خورد در به يا ضربه که بود دو ساعت
. بود دهیپر شدت به رنگش. بست شیپا با را در و شد داخل کنان هن هن ، بود گرفته چپش دست به ییمایهواپ شرکت کامل

 کرده فکر که یآبدارچ ظاهرا. بود شده تمام غذا و بود رفته رید هم ناهار يبرا و بود نخورده صبحانه که صبح. بود گرسنه و خسته
 دهیبخش است بوده هم مند ازین ظاهرا که چرخکار يها خانوم از یکی به را آن. است آمده اضافه غذا و اند خورده همه است بوده
 . بدهد را دوباره يغذا سفارش حداقل ای و بوده او مال غذا دیبگو که بود دهیکش خجالت هم پرستو و بود

 کرد شانیرو و ریز. رفت کارها سراغ به بود افتاده مبل يرو حال یب که پرستو به اعتنا ی،ب بود افتاده ها لباس به چشمش که رها
 . بود نقص یب برش هم و دوخت هم. بود یعال. کرد نگاه ها دوخت و ها لبه به دقت با و

 ...کار پپر هیعال -

  کرد قطع را حرفش

- ؟ يشد يطور نیا چرا تو. ا 

 . خستم کم هی. خوبم -

 . ارنیب قهوه و کیک بگم نیبش -

 . شده تموم میندار کیک -

 : گفت رانهیگ مچ یحالت با و دفعه کی و کرد نگاهش موشکافانه رها

 ؟ ينخورد ناهار تو -

 . شد سرخ خجالت از بفهمد رها کردینم فکر که پرستو

 . خوردم نه ؟ هان -

 ؟ ينخورد چرا ؟ خودت از بزرگتر به هم اون ؟ دروغ -

 !! است خورده ناهار که کرد انکار شدیم تر زده خجالت لحظه هر که پرستو

 : گفت و کرد بلند را او و گرفت را پرستو يبازو ریز. برداشت را ییمایهواپ شرکت لباس. شد بلند و نزد یحرف گرید هم رها

  میبد لیتحو میببر هم با نویا کن مرتب شالتو -
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 به رها رفتن از بعد و کردیم بهانه را يزیچ توانستیم خواستیم دلش. رفت رها دنبال به و کرد مرتب را شالش عانهیمط پرستو
 ! خوردیم يزیچ و رفتیم ابانیخ سر یچیساندو

. کردیم آبدار ماچ کی را رها و دیپریم جا همان خواستیم دلش گرفت جیساندو شیبرا رفت و داشت نگه ییجا رها که یوقت اما
 . بود زده هدف وسط به قایدق رها

  برگردم من تا بخور -

 لباس دوخت شامل يقرارداد. برگشت توپ العاده فوق قرارداد کی با خرم و خوش رها و بود شده دییتا بار نیا شان طرح
 .اهواز و بندرعباس يشهرها خانوم يمهماندارها

 قبول بود دادش قرار یخوش ـست مـ که هم رها. برود خانه به زودتر را امروز شودیم اگر تا خواست رها از و. بود خسته یلیخ
 .رساند خانه به را او و کرد

***** 

 آن از بعد هم آن. کند دشیام نا که آمد ینم دلش. بکند پرستو يبرا تواندیم کار چه که کرد فکر نیا به رها را بعد روز دو تمام
. کند دیکاند را خودش ثابت يها مدل از یکی و کند سکیر توانست ینم ضمن در. بود دهیکش شیها طرح يبرا که یزحمت همه

 .  بود ختهیر هم به را زیچ همه دیسع يپا موقع یب شکستن

 شده کمتر دوششان يرو بر يکار فشار بار آن از یکم شان اسپانسر يمراد يآقا يکارها دادن لیتحو بعد. رفت پرستو اتاق به
 ! کندیم کار هم زنانه طرح یسرسخت با یحت او که دیدیم رها و دیرسیم خودش طرح به شتریب پرستو حاال و بود

 عیمط يادیز دختر نیا گرفت اش خنده رها. دیکش سرش يرو را شال عجله با. بود افتاده شانه يرو بر شالش معمول طبق پرستو
 هیاتحاد ای اماکن از اگر چون. باشد حجابش به حواسش کار طیمح در که بود کرده زد گوش رها بار کی!  بود کن گوش حرف و

 با شتریب که قدر چه هر. ستادیا احترامش به پرستو. گرفت اش خنده او کار نیا با حاال و. شود یم دردسرساز ندیایب دیبازد يبرا
 !! باشد مادر آن دختر اصال او که کرد یم شک نیا به شتریب شدیم آشنا او

 ؟ يچطور -

 !  شما لطف به یمرس -

 ؟ شودیم چه است زده شکسته پا دیسع يبرا که یطرح فیتکل بپرسد که دیکشیم خجالت. کرد پا آن و پا نیا پرستو

 ؟ ینیبب کنم پرو رو ماین لباس يدار وقت ؟ رها -

 .  کند پرو را ها لباس تا کرد صدا را ماین و رفت هم پرستو. داد تکان را سرش ستیچ پرستو درد دانستیم که رها
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 گذاشت شیپا ریز آورد یکوچک هیپا چهار پرستو. داشت کار شیها شانه سر يرو دوم لباس یول نداشت یمشکل چیه اول لباس
 : گفت و دیخند ماین. برسد ماین به قدش تا

 ! زیآم سحر متر و زهیر خاله -

  نوده و متر کی قدتون همتون شماها که هیچ من ریتقص -

 : گفت و کرد رها به رو. کرد ثابت گرد ته سوزن با و گذاشت تو ، بود افتاده که را شانه سر قسمت اطیاحت با

 .بزنه رونیب قهیجل ریز از قهی خوام یم ست؟ین بهتر بشه تر پهن کم هی قهی نظرت به -

 . کرد تنگ را چشمانش و داد جلو یکم را ـانش لبـ کردن فکر موقع شهیهم عادت به رها

 .بشه خوب کنم فکر. کن ترش پهن. هیعال دومت طرح خوبه -

 يکار توانست ینم یول بود ناراحت هم خودش. کرد نگاه کردیم يگذار عالمت ماین قهی يرو فشیتعر از خوشحال که پرستو به
 . بکند

 ؟ پرستو..  ام -

 ؟ بله -

 دختر پرستو خوب یول. بود نشده یعصب قدر آن بدهد يدختر به رد جواب بخواهد نکهیا از حال به تا. وقت چیه ای حاال ای
 .دارد نگه دست لحظه آن به تا که بود شده باعث او متانت و آرامش نیهم دیشا نبود يا طهیسل

 . یکن کنسل رو دیسع کار يمجبور. کنم دایپ خوب مدل هی نستم نتو من -

 یم چه کرد نگاه رها به. زد مک و برد دهان به را اش اشاره انگشت!  شد دهیشن پرستو فیضع آخ يصدا یجواب هر يجا به
 تا رها نظرش به. نداشت رها سر يباال که زور دست اما بود، دهیکش زحمت یلیخ طرح نیا سر که بود درست ؟ دیبگو توانست

 یکس ای يزیچ از یوقت. بود با یبچگ از که يبد عادت. بود شده شوکه او خب یول. بود کرده حقش در يادیز لطف هم جا نیهم
 !  ماند یم منگ و جیگ لحظه چند تا. نبود هیگر و تیعصبان ها آدم هیبق مثل العملش عکس دیترسیم يزیچ از ای شدیم ناراحت

 : گفت و کرد جور و جمع را خودش

 . يبعد کار شاالیا. نداره اشکال. باشه -

 دهید عمرش تمام در که بود ییها دختر نیتر بایز از یکی دخترش ـت دوسـ ترانه. یکی نیا اال داشت را یجواب هر انتظار رها
 !! شدیم یواقع هالک کی به لیتبد نبود لشیم باب يزیچ یوقت یول. بود

 : گفت رها به بود سوخته پرستو يبرا دلش که ماین



27 
 

 ؟ یشینم مدلش خودت چرا -

 کارش تازه طراح مدل رفته اش تُلوپ و اهن آن با يریکب رها ندیبگو مردم که بود مانده اش نیهم. کرد نگاهش چپ چپ رها
 ! است شده

 .است نشده ناراحت اصال که کرد دیتاک خجالت با بود دهید را رها چپ چپ نگاه که پرستو

 خواست رها از و نداشت يگرید کار دیسع طرح شدن کنسل با. بود نمانده يکار گرید. کرد تمام روز آن عصر تا را ماین ي قهی کار
. بود شده تنگ دل او یول داشت ینیزم بیس از يا شهیر و رگ مادرش که بود درست. برود رامسر به را شو به مانده روز چند تا

 که یوحشتناک یآلودگ آن از یکم هوا خواست یم دلش. دیپرس یم را احوالش و زدیم زنگ روز هر که اوشیس تنگ دل مخصوصا
 و بود خطرناك هوا یوارونگ آن با دشیشد آسم. برگردد تهران به توانست یم اوشیس تا شدیم بهتر بود دهیرس هشدار مرز به

 .رفت رامسر به یاسالم يآقا با و کرد یخداحافظ هیبق و رها از روز همان عصر نیبنابرا. بود کشانده مارستانیب به را کارش

. کردیم زمزمه را غانم نیمیس گلدون گل آهنگ لب ریز کرد،یم یدگیرس گلخانه درون يها گل به عالقه و عشق با کهیحال در
 او يجا که کردیم فکر یگاه. دادیم حیترج را دیجد يها خواننده که شهناز عکس بر درست. دادیم حیترج را یمیقد يها آهنگ

 !! است شده عوض مادرش و

 از گرید یکی و جون ملک با شهناز! بود شده لیتشک الیو يجلو گانش کننده استقبال از یلیطو صف دیرس که رامسر به
 . بودند رفته خودشان دوستان از یکی یپارت جشن به ظاهرا هم اوشیس و نیشاه. بود رفته گرگان به دوستانش

 اوشیس. زدیم حرف اوشیس با یگاه. برنگشت اصال که هم شهناز. برگشت تهران به نیشاه. گذراند تنها هم را روز چند آن تمام
 .گذراند اوشیس با را وقتش تمام بایتقر که بود آمده اوشیس خاطر به شتریب او خب. دیپرس یم رها و کارش از

 . توهه پخت دست زهیم رو که ییا مزه خوش يها ینیریش که گهیم اوشیس -

 . ختیر شلوارش يرو و شد پرت هوا به بود دستش که یکوچک ي لچهیب خاك که دیپر جا از چنان آن پرستو

 ساده یشرت یت با همراه چسبان و تنگ نیج شلوار کی. بود ستادهیا سرش پشت تر جذاب شهیهم از ییا چهره با که. بود رها
 مد مجله کی جلد از حاال نیهم که بود نیا مثل. نبود ساده اصال رها تن به یل و بود يا ساده پیت. بود دهیپوش دکمه سه و تنگ

 نا شیر ته و. بود ختهیر اش یشانیپ در و بود کرده درست فشن بود، ساده که شهیهم خالف بر را شیموها! است آمده رونیب
 .بود کرده تر مردانه و تر خشن را اش چهره منظمش

 .بود مردانه و نمک با اریبس اش خنده یول دیخند یم کم رها. دیخند بود دهیپر ترس از رنگش که پرستو به

 .. منو يترسوند -

 صورتش يرو از را شیفرفر يموها دست با و درآورد را اش یباغبان دستکش و داد تکان را شلوارش يرو خاك و برخواست جا از
 . کرد مرتب یکم و زد کنار
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 نجا؟یا شما؟ خبر؟ چه -

 :داد ادامه و داد دست بود، کرده دراز سمتش به را دستش که رها با

 ! يآمد خوش یلیخ -

 . بزنم شماها به هم يسر هی گفتم. هستم محمد با -

 کو؟ محمد پس. يکرد یخوب کار -

 . موند الیو -

 ومد؟ین چرا پس -

 . هیبق شیپ موند. میستین که تنها يتنها -

 ! بود محمد دختر ـت دوسـ و ترانه هیبق از رها منظور البته

 : گفت نیتحس با و کرد نگاه گلخانه به رها

 ؟ خودته کار نجایا -

 و برد باال را شیابرو کی رها. کرد تعارف رها به و دیچ را یمخمل و سرخ يرزها از شاخه کی. شد خم و داد تکان را سرش پرستو
 : گفت

 !! شد لیتکم اونم که بودم نگرفته گل دختر هی از حاال تا -

 . بود مزه با یلیخ رها لحن. دیخند پرستو

 ؟ نجامیا که گفت ایس. الیو تو میبر -

 : گفت و کرد بو را گل رها

 !! خی بو و عطر. تهیخاص یب چه -

 . ستین که يمحمد گل. هیپرورش رز -

  رفتند الیو به هم با

  خوردم ات خوشمزه يها ینیریش اون از هم یکل. اومدم که هست یساعت هی من. ییا گلخونه تو گفت عموت. آره -

 . هستند هم مثل همه مردها. دیخند پرستو

 .پختم ایس واسه -

 ؟ يدار هم گهید يها هنر مد، و یطراح از ریغ به پس -
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 : گفت و وستیپ آنها به بود شده تمام تلفنش که اوشیس

 . داره عالقه زهایچ جور نیا و يدار خونه به کال. هیواقع خونه خانوم هی پرستو -

 ینیریش تا سه يدار خنده حالت با رها و کرد تعارف رها به و آورد ینیریش با دوباره و ختیر قهوه و رفت آشپزخانه به پرستو
 :گفت و برداشت

 ! نشده ماه هی سر یکنیم تپلش یحساب. ات ندهیآ شوهر چارهیب -

 تا. نماند شام يبرا کردند تعارف چه هر یول. زد حرف شیها اسپانسر و کارش به راجع اوشیس با و نشست هم گرید یکم رها
 . بود کرده جکتیر را همه رها که بود گرفته تماس يبار ستیب و صد ترانه هم قدر همان

 : گفت و داد دست پرستو با. برساند سالم هم خانوم شهناز و نیشاه به که گفت و داد دست اوشیس با

 . شو واسه ینکن رید ؟یفتیم راه یک تو -

 .دنبالم ادیب عصر فردا یاسالم يآقا که گفتم. هست حواسم نه -

 : گفت منظور بدون اوشیس

 برگرد؟ رها با يخوایم خوب -

 : گفت یمصنوع کامال یحالت با. ستین یراض حرف نیا با اصال و خورده جا یحساب بود معلوم که رها

 .يایب ما با یتونیم يبخوا اگر -

 رها!!  یمیعبدالعظ شاه معروف قول به تعارف متوجه ضمن در و بود شده زده خجالت اوشیس موقع یب فضل اظهار از که پرستو
 : گفت یبرافروختگ با بود، شده

 .امیم راحت یاسالم يآقا با من! اصال. نه -

 : کرد تکرار را تعارفش ییایر یب با بار نیا و سوخت دلش ییا لحظه يبرا. بود شده پرستو خجالت متوجه که رها

 . کن خبرم فردا تا ،يایب یداشت دوست اگر!!  کنمینم تعارف من -

 .رفت و کرد یخداحافظ هم بعد

 .زد نخواهد زنگ پرستو که داشت نانیاطم

 شهیت و دادن اَره حوصله ترانه وجود با یول. گرداندیبرم خودشان با را پرستو حتما. بودند تنها محمد و خودش اگر قت،یحق در
 !نداشت را گرفتن
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 :گفت تیعصبان با و آمد در يجلو طلبکارانه یحالت با ترانه. برگشت خودشان يالیو به

 ؟يبود کجا -

 .بود آورده در را شورش گرید ترانه. رفت باال تعجب از رها يابرو

 !؟ بله -

 .کند ینینش عقب عیسر ترانه که شد باعث نیهم و بود بدتر فحش تا صد از رها ي بله

 . شدم نگرانت زمیعز خوب -

 ترانه. زد زل ترانه به تر تمام چه هر يسرد با و درهم يها اخم همان با هم باز نداشت، را آمدن کوتاه قصد وجه چیه به که رها اما
 : گفت ناز با و گرفت را رها يبازو و کرد لوس را خودش بود؛ دهیترس یلیخ که

  من اندام خوش -

 : گفت کننده دیتهد و سرد لحن با و دیکش رونیب ترانه دست از را شیبازو رها اما

 . یزنیم حرف من با لحن نیا با باشه آخرت بار -

 : گفت فراوان خشم با و داد فشار و گرفت خودش يقو دست در را ترانه فیظر يبازو

 برات آسمون يمرغا که ارمیم سرت به ییبال گهید بار فهم؟ ریش. تو به برسه چه دمینم پس جواب هم بابام به من -
 افتاد؟. رنیبگ قران ختم

 هم خودش. سوخت دلش رها يا لحظه يبرا. شد ریسراز اشکش و دیلرز شیها لب ؛ بود رفته عقب به قدم کی ترس از که ترانه
 .شودیم سر دو وید محمد قول به شودیم یعصب یوقت که دانستیم

 .ندارم عصاب نکن زر زر. تو ایب -

 یم خوشش هیمرض از. گرفت اش خنده رها!!  کردندیم يباز پله مار و بودند نشسته مبل يرو هیمرض دخترش ـت دوسـ و محمد
 محمد که بود ممکن. داشت دوستش عاشقانه و بود شده دوست او با که بود يپسر نیاول محمد. بود یغش غل یب دختر. آمد
 .بود محمد به وفادار و عاشق یلیخ او یول بکند ییها طنتیش یگاه

 بود؟ چطور پرستو -

 .کردیم شروع دوباره ترانه محمد حرف لطف به. کرد نگاه محمد به چپ چپ رها

 !! رسوند تو به باال بلند سالم بود خوب -
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 : گفت محمد به حرص با که کرد نگاه هیمرض به بعد

 ! گهید نکن تقلب محمد... اَه -

 : گفت آهسته و رفت رها طرف به و برخواست جا از و برد باال زمان هم را شیابرو دو هر و دیخند محمد

  چاه مکن بهر کسی -

 !! کنهینم افاقه بکنم هم بال خندق تو واسه اگه من) داد ادامه و کرد هیمرض به اشاره( ینیزم بیس نیا با بابا؟ کدومه چاه -

 : گفت و دیخند غش غش محمد

 !!؟ یبش خالص وید زره فوالد مادر نیا دست از خواستم یم من بده؟ -

 تواند ینم گرید که دانستیم را نیا اما. امدین خوشش ترانه از وقت چیه محمد چرا دانستینم. داد تکان را سرش متفکرانه رها
 .کند تحمل را ترانه

 . است یخوب شنهادیپ که گفت يجد یلیخ محمد و کرد فیتعر را پرستو شدن دیسف و سرخ و اوشیس شنهادیپ انیجر

 . ادیب تونهینم که من نیماش با ؟يدیم تز که شیاریم خودت نیماش با تو؟ یگیم یچ -

 شه؟یم تنگ جاشون خانوم ترانه وقت؟ اون چرا -

 تهران که رو یکی نیا حال وگرنه. ادیب شیپ يریدرگ و بحث خوام ینم من. اندازش پس بزا و ترانه يبابا گور...اال الاالهه -
 کهیت تا دو. جواب به برسه چه بزنه حرف نداره زبون که شیدید. بشه ناراحت پرستو که بزنه یحرف نیا خوام ینم. گرفتم میدیرس

 !خی مصاب عصاب قتایحق منم. کنم دخالت دیبا من باز بعد. شده اوت ناك پرستو بندازه ترانه

 : گفت و زد يخند شین محمد

 ؟یش خسته دل یلیخ)  کرد اشاره ترانه به ابرو با( سرطانو نیا بره تا کن ردش خب-

 . دمیشن ازش هم ییزایچ هی ها یتازگ. فکرشم تو-

 ؟ يدیشن تازه! هه -

 . کرد تنگ را چشمانش. کرد نگاه محمد به

 ؟ يدیشن یک تو-

 .بره کن ردش يدیرس تهران. الیخیب-
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 . کرد شیصدا هیمرض

 . نداره یمشکل یمرض. برمشیم خودم نیماش با رمیگیم تماس هم پرستو با -

 »؟ يدیشن تازه« کرد فکر محمد حرف به و داد لم مبل يرو و زد آتش يـگار ـیس

 ترانه که ییبایز. کرد سهیمقا پرستو با را او ناخوداگاه. زدیم حرف لشیموبا با داشت تر تمام هرچه يطناز با که. کرد نگاه ترانه به
 جور کی بود برو دل تو و نمک با شتریب نظرش به یول بود بایز. نبود هم یمعمول یحت ای زشت دختر پرستو. نداشت پرستو داشت

 .معصومانه ییبایز

 .بود کرده جلب خودش به یلیخ را رها نظر که بود يزیچ نشیمت و آرام اخالق یول

 . بود ادا و ناز و خنده غش غش هم هنوز که. کرد نگاه ترانه به دوباره

 . ستین دختر کی خودش يادعا خالف بر مخاطبش که کردیم مشخص کامال زدنش حرف طرز. شد یعصب

 »رونیب بزنه کنارش از ترانه تا صد که بسازم ییا ترانه هی! خرم من کنهیم فکر«

 يکار هر رها. کند رونیب خانه از را ترانه نزند جا همان و شود آرام بلکه تا ردیبگ دوش رفت. رفت باال طبقه به و شد بلند یعصب
 . کند معلوم را ترانه فیتکل تهران تا بود داشته نگه دست نیهم يبرا نبود ذاتش در يمرد نا کردیم

 

 

***** 

 تماس محمد قبل شب. کردیم نگاه را ساعتش کباری قهیدق دو هر و بود نشسته الیو يورود يها پله يرو یفیبالتکل با پرستو
 به نه جواب که دیکش خجالت اما نبود یراض که نیا با پرستو. برگردد تهران به آنها با که بود خواسته فراوان اصرار با و بود گرفته
. بود جوان دختر کی محمد کنار. بود در دم نیماش تا دو. رفت رونیب در زنگ با. بود معذب و ناراحت یلیخ حاال و بدهد محمد

 از رها. مرد ای است زن که نبود معلوم شهیش يبود يدود علت به یول بود نشسته یکس بود کرده پارك باالتر که هم رها کنار
. کرد باز را رها نیماش عقب در نشود، محمد مزاحم نکهیا يبرا هم پرستو. کرد یپرس احوال و سالم پرستو با و شد ادهیپ نیماش

. داشت يسود به یکم شباهت. افتاد يسود ادی به اگاه ناخود. بود یعصب یلیخ و بایز یلیخ که افتاد یجوان دختر به چشمش یول
 ! بود دختر نیا از تر بایز یلیخ يسود. کند قضاوت منصفانه خواست یم اگر یول

 :گفت و کرد نگاه پرستو به غضب با و دیچرخ ترانه

 ؟ يایب ما با يخوایم شما. نمیبب-
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 کرد نگاه بود نمانده جوشش نقطه به يزیچ ظاهرا که رها به یجیگ با بود، شده قرمز بناگوش تا خجالت شدت از کهیحال در پرستو
 .برد خودش نیماش به را پرستو و شد ادهیپ محمد برسد، ترانه حساب به و کند باز دهان خواست رها تا. 

 

]b[گفت بردیم نیماش طرف به و بود گرفته را دستش که محمد به داشت، يبد احساس که پرستو : 

 .ترم راحت برم خودم خدا به شمینم مزاحم من محمد -

  نزن حرفشم اصال! لوسه چه. نمیبب ایب -

 »! گوشم تو بخوابونه کنم فکر یکی نیا. خدا ای«. شد ادهیپ بود محمد با که یجوان دختر

 . کرد یپرس احوال و سالم ییرو خوش با و آمد جلو دختر اما

 . ام هیمرض من سالم -

 : گفت ییرو کم با و فشرد را دستش پرستو

 . یفتوح پرستو-

  کنهیم فیتعر کارت از یلیخ محمد. ایب-

 : گفت و آمد رها نیماش طرف به یچشم پشت بعد

 اشکنه نیع افهیق اون با نیا فقط شده، سوراخ آسمون کنهیم فکر. نداره که یدرمون درستو شعور. باش نداشته ترانه کار به کار-
 !! نییپا افتاده اش مونده شب

 ! بود ییا ناجوانمردانه اریبس هیتشب. ردیبگ را اش خنده يجلو نتوانست کرد چه هر پرستو

 . خوشکله یلیخ نظرم به-

 :گفت و داد یچرخ یتینارضا نشانه به را چشمانش هیمرض

 ! افتضاحه اخالقش -

 رهاست؟ دختر دوست-

 :گفت و دیـوس بـ را پشتش و گرفت را هیمرض دست یمهربان با محمد. داد تکان را سرش هیمرض

 . منه عشقه هم خانوم یمرض نیا-
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 به کرد؟یم اشاره آن به ماین روز آن که است يدختر ـت دوسـ همان نیا کرد فکر پرستو. کرد نگاهش عاشقانه هم هیمرض
 .امدیم خانوم و نیمت نظر به. باشد روابط جور نیا اهل که باشد يدختر خورد ینم هیمرض

 و یساکت به اما. نبود طانیش و شر ادیز. بود خودش مثل بایتقر شیاخالق اتیخصوص. شد تر یمیصم هیمرض با گذشت که یکم
 .بود یخوب صحبت هم کل در. نبود هم او یآرام

 در يچا و یخوراک که یساک از بود، آمده خوشش روز آن رها که ییها ینیریش آن از یظرف پرستو. داشتند نگه ییجا ناهار يبرا
 . بود رها سهم نیا و بودند خورده نیماش در آنها. بدهد رها به تا درآورد داشت آن

 فیحر نظرش به. کرد نگاه را پرستو يکنجکاو با بود، شده زانیآو رها به که ترانه و نشاند محمد و خودش نیب را پرستو هیمرض
 : گفت يشتریب متیمال با بار نیا خاطر نیهم به. است پسند بایز که دانست یم. شناختیم را رها قهیسل. امدین يقدر

 ؟یکنیم کار رها با شما -

 . داد تکان را سرش و کرد نگاه ترانه به تعجب با پرستو

 . یشیآزما فعال البته. زنمیم طرح بله-

 . خورد و برداشت ینیریش کی لذت با رها

  ام هیپا. من از هیسرما یبزن يقناد یخواست روز هی اگه. پپر محشره -

 : گفت رها به يلوند و ناز با بود گرفته شیـ بدجنسـ رگ دوباره که ترانه

 . باشم گفته. ندارم دوست چاق شوهر اصال منم. یشیم چاق وقت اون-

 : گفت و کرد نگاهش زیآم مسخره رها

 ره؟یبگ رو تو ادیب خواسته حاال یک. باش داشته دوست خدا رو تو نه-

 .شودیم بدتر طور نیا و شودینم رها زبان فیحر دانستیم چون. نزد یحرف یول. شد سرخ تیعصبان و خجالت از ترانه

 چشانده او به را آن بارها يسود که بود یحس. بود يبد یلیخ حس. کردیم درك را ترانه احساس. انداخت نییپا را سرش پرستو
 .خواست ینم را اش تجربه هم دشمنش يبرا یحت پرستو که بود یحس نیا و. نفر چند يجلو کردنش زده خجالت. بود

 يسود يدادنها خجالت همان عوارض کردن صحبت در بودنش محتاط و بودن یخجالت همه نیا علت دیشا کردیم فکر یگاه
 عجله داشت هم را کامل نانیاطم بودنش درست از اگر یحت يزیچ گفتن يبرا. بود شده ثابت وجودش در که یاخالق. است

 .کردیم مزه مزه دهانش در را حرف معروف قول به و کردینم
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 با یول برود، ادهیپ را راه تمام بود حاضر پرستو یول. دیایب را راه هیبق او نیماش با پرستو که کرد تعارف رها. افتادند راه غذا از بعد
 پرستو با هیمرض و رساندند خانه به را پرستو هیمرض و محمد. شد جدا راهشان تهران به دنیرس با. ندینش نیماش کی در ترانه

 ! کرد ردوبدل تلفن شماره

 »! برم رامسر ندهیآ هفته چند تا بکنم غلط گهید. بود مارکوپلو سفر خدا يوا«

 .بکند را برادرش سر خواستیم دلش» نیشاه«! بود شده منفجر خانه در بمب نکهیا مثل. زد خشکش جا همان یول. کرد باز را در

 ! کت یپوس ریخ به دنیرس-

 . گرفت اش خنده نیشاه. کرد نگاه بود داده لم مبل يرو خانه لباس با که نیشاه به چپ چپ و دیچرخ

 !بخور منو ایب ؟یکنیم نگاه چپ چپ چته-

 . کرد نگاهش دوباره اخم با پرستو

 نه؟ ای است؟ خونه جا نیا که يکرد فکر واقعا لحظه هی يبرا بدونم خوادیم دلم یلیخ نیشاه-

 .برد باال ینف نشانه به را سرش ياریدرب حرص حالت با نیشاه

 !! گشنمه. میبخور کن درست يزیچ هی برو حاال-

 . دیکوب نیزم يرو به نیشاه سر يجا به را ساکش پرستو

 !نیشاه آقا بود اهیس-

 :گفت و دیخند نیشاه

 . دهیسف هم یلیخ ادیم دلت-

 . دیکش را پرستو لپ و برخواست جا از بعد

 . گشنمه پرستو جون. نشو پرو. برو بدو-

 و استرس پر روز فردا. دیخوابیم زود دیبا. دیرس خانه به هم یکم و کرد يبند هم سر يزیچ یخستگ وجود با. سوخت دلش
 .بود يپرکار
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****** 

 

 

 

 کجاست؟ نیبب کهیمرت نیا به بزن زنگ هی بدو محمد-

 . آمد جلو دنشید با. بود ستادهیا در دم ماین. بود شلوغ جا همه. رفت داخل

 ؟ياومد رید قدر چه-

  ر؟ید. شد گرد شیها چشم پرستو

 . اومدم شهیهم مثل که من-

 : گفت و گرفت را بود دستش که ییا سهیک ماین

 . میایم زودتر میدار شو که ییروزا-

  نگفت من به يزیچ یکس-

 . کرد نگاهش تعجب با ماین

 ! رقم بد رهیگیم پاچه رها. بپا فقط. فعال ایب حاال-

 . کرد دادن حیتوض به شروع تند تند بزند، یحرف او که نیا از قبل پرستو و آمد جلو دنشید با رها

 . امیب زود دیبا دونستمینم اصال من خدا به یول. اومدم رید من ظاهرا رها؛ دیببخش-

 وجود با یحت. آمد شکننده یلیخ نظرش به پرستو لحظه يبرا. کرد فروکش رها تیعصبان که گفت را نهایا مظلومانه قدر آن
 را فشیضع و شکننده هییروح رها اما. است يقو و ـستقل مـ که کند ثابت هیبق و خودش به خواستیم مدت تمام نکهیا
 .ندیبب نقاب آن پس در توانستیم

 نگفت؟ بهت محمد مگه. حاال نداره اشکال-

 : گفت و گرفت را شیبازو رها. داد تکان را سرش پرستو
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 کارت تو. شو واسه میریم بعد رنیگیم رو خوانیم که ییعکسا م،یدار داد قرار باهاشون که ییها یکمپان. میشیم آماده نجایا-
......  کفش گرنبند، دستبند، ساعت،. رسهیم ذهنت به یچ هر. دارم دوست رو ات قهیسل. کن کمک یتونیم اگر یول ستین نجایا

 ؟یکنیم چه نمیبب برو بدو. باشه بکر و تازه خوامیم فقط. یهرچ خالصه. دونمینم

 هم کنار ذهنش در را رنگها فیط. کرد پردازش به شروع سرعت به مغزش. رفت اجتماعات سالن سمت به و داد تکان را سرش
 را شیبازو که یکس. داد دست از را تعادلش و خورد يسکندر شیبازو شدن دهیکش با. کند ست هم با را رنگها بتواند تا د،یچ

 و خوب يبو. شناخت واشیش افتر و عطر يبو يرو از را رها برگردد، نکهیا از قبل. نشود نیزم پخش تا کرد ـلش بغـ بود دهیکش
 .آمد یم خوشش آن از پرستو که کردیم جادیا را یجالب یهارمون اش مردانه و تند عطر نهیزم پس در شامپو و صابون میمال

 ! يدینشن کردم صدات بار چند کجاست؟ حواست-

 . دیکش رونیب او ـل بغـ از را خودش نانهیشرمگ و. کرد نگاه رها به زده خجالت پرستو

 .دارم استرس. جمیگ کم هی کنم فکر! دیببخش-

 : گفت بعد و زد زل پرستو چشمان به هیثان چند رها

 .تر یرسم فقط. است شهیهم يکارا همون! رهیبگ گازت ستین قرار یکس-

 . باشد داشته پرستو يرو بر يشتریب ریتاث حرفش تا شد، خم کامال بعد

 نشون قبلش يکرد کار که یکس هر يرو بگم تا کردم، صدات ضمن در. یکن خراب کارو خوامینم. یبش آروم تا بخور آب کم هی-
 .نیدورب يجلو شونینفرست يطور نیهم. يدیم من

 . چشم باشه-

  یکنیم چه نمیبب برو-

 ییآنها از. کرد یپرس احوال و سالم شناختیم که ییآنها با و داد تکان دست محمد يبرا. بود مشغول يکار به یکس هر سالن در
 !بکند هم فضل اظهار بخواهد نکهیا به رسد چه. برود طرفشان یحت که دیترسیم را معروف يمدلها. کرد شروع شناختیم که

 احساس را نگاهش ینیسنگ که ماین. کرد نگاهش خوب و رفت جلو. بود تنش اسپرت شلوار کت دست کی. کرد شروع ماین از
 کی و کرد رو رویز را ها کراوات. رفت جلو يجد یلیخ پرستو اما. زد یچشمک پرستو دنید با و آورد باال را سرش بود کرده

 . کرد انتخاب جقه بته طرح با يمداد نوك کراوات

 ! نییپا اریب سرتو-

 چرم کیبار نوك کفش کی ها کفش انیم از و شد خم بعد. بست را کراوات عیسر و مهارت با پرستو و کرد اطاعت تعجب با ماین
 . زد زانو شیپا يجلو و بست شیبرا سرعت با را ـربند کمـ. کرد انتخاب ستش يـربند کمـ. آورد رونیب یمشک
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  شهیم خراب لباست نشو خم تو-

 . کرد نگاه ماین به دقت با و رفت عقب. کرد پا به هم را کفشش ماین تا کرد کمک

 ؟ بکنه خوادیم کار یچ موهاتو! خوبه-

  باشه نیا نبود قرار که دونمیم کراواتمو و کفش یول. دونمینم موهامو-

 او تا برد باال را دستش. کردیم بحث محمد با و بود ستادهیا يا گوشه. کند دایپ را رها تا دیچرخ و داد تکان تکان را سرش پرستو
 . کند خودش متوجه را

 پپر؟ شده یچ-

 ؟ خوبه نیا-

  رندیبگ روز همان را غشیتبل عکس بود قرار که بود ییها کفش از یکی. کرد نگاه را کفش مارك و شد خم. کرد نگاه دقت با رها

 : دیپرس ماین به رو رها

 ؟ نیا يجا باشه پات بود قرار یچ-

 : گفت پرستو. داد نشان را يگرید کفش ماین

 ! نشون تا دو ریت هی با. گرفت عکس شهیم هم کفش از يطور نیا-

 : گفت نیتحس با و زد آتش آورد، در يـگار ـیس رها

 .رهیبگ عکس ادیب یعل بگو. خوبه نیهم-

 که ییها مدل نیتر معروف از یکی. بود یافخم کوروش. شد گرد چشمانش پرستو. کرد صدا دستش دادن تکان با را یکس بعد
 يرو عکسش مواقع شتریب و کردیم يهمکار ها یکمپان نیتر بزرگ با. بود تر معروف هم رها از یحت. بود یالملل نیب کارش

 : گفت و زد رها يپهلو به آرنجش با آهسته. کردیم يباز يتجار یآگه هم ونیزیتلو يبرا یحت. بود یغاتیتبل يها لبوردیب

 ه؟یافخم کوروش-

  کرد نگاهش تعجب با رها

 ؟ چته. آره-

 : گفت التماس با پرستو



39 
 

 ! خواهش. خدا رو تو. رها کن یمعرف بهش منو-

 :گفت دیاین شیپ سوتفاهم کوروش يبرا تا بود گرفته را اش خنده يجلو کهیحال در و. شد شتریب رها رتیح

 !طرف هست هم یمال چه کنهیم فکر حاال. هم تو خوب یلیخ-

 نیا و بودند زن یمتق خانوم و پرستو فقط مردانه طیمح آن در. کرد پرستو به گذرا ینگاه و داد دست رها با و آمد جلو کوروش
 .انداخت زدیم کله سرو مدلها از یکی و محمد با طرفتر آن که یمتق خانوم به ینگاه کوروش. بود چشم در یلیخ

 . کرد یمعرف را پرستو رها بپرسد، يزیچ آنکه از قبل یول

 .زننیم طرح. هستن ما تازه يهمکارا از یفتوح خانوم-

 : گفت و شد دیسف و سرخ خجالت با پرستو

 ! خوشبختم. یافخم يآقا سالم-

 پرستو با کوروش. گرفت را پرستو يبازو ناخوداگاه و برد باال را شیابرو کی. کرد نگاه بود زده جانیه یلیخ که پرستو به رها
 . بود شده قالب پرستو فیظر يبازو دور که بود رها دست يرو به نگاهش یول کرد یپرس احوال و سالم

 . پرستوهه با شما لباس نیزاید. ایب بپوش لباس کوروش-

 : گفت و کرد پرستو به رو بعد

 . کنم چک تا کن صدام ،يکرد کارتو. اسپرت مهین و یرسم. پوشه یم لباس نوع دو-

 .کرد اش پروو اتاق روانه و زد کوروش پشت به شیجا به و کرد رها را پرستو يبازو

 : گفت گوشش خیب یکس که کردیم کمک لباس نیزاید يبرا لیسه و مسعود به داشت پرستو

 ! ادیم هم آسترش دنبال يبد رو! ها يند رو پسره نیا به-

 چشم رها نافذ و اهیس چشم دو آن با چنان آن اما. بدهد را رها جواب تا چرخاند را سرش و دیخند. بود آمده قلقلکش که پرستو
 . انداخت نییپا را سرش زحمت با و شد سرخ. کرد فراموش را زیچ همه يا لحظه يبرا که شد چشم در

  باشه-

 هیپا چهار يباال بعد و بست را مسعود کفش بند و شد خم سرعت به. باشد نشده متوجه رها تا کرد دعا و دیلرز یکم شیصدا
 را زیم یوقت یول. باشد رفته رها شودیم تمام کارش که یوقت کرد،یم دعا دعا. کند درست داشت لباس قهی که را یمشکل تا رفت،

 خواست. کردیم نگاهش متفکرانه و اخم با و بود نشسته زیم يرو يور کی که دید را رها اورد،یب ـربند کمـ لیسه يبرا تا زد دور
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 طرف به بدنش تمام خون که کردیم احساس. شد تر سرخ ییا احمقانه طور به فقط و. نتوانست اما برسد؛ کارش به تفاوت یب تا
 کنارش به رها کوروش، برگشتن با. شود خاموش درونش التهاب تا کرد گرم لیسه کار به را سرش. است آورده هجوم صورتش

 .کند تمرکز بتواند تا بست را چشمانش لحظه چند! بکشد غیج خواستیم دلش. نخورد تکان و آمد

 »؟ يریکب رها ؟يکرد يفکر یچ. یلیخ. یلیخ. یلیخ پرستو يخر یلیخ«

 تر عاقل و تر پخته هم سنش از یحت قتیحق در. نبود احمق اما بود، سن کم او. رفتیم نیا از تر جلو دینبا. زد دهنه فکرش به
 .... حاال یول. بود

 

 

 

 از کراوات يجا به. کرد ست سوخته ییقهوا شلوار و کت با را آن رنگ هم بند ـر کمـ با ؛يبند و کیکالس مدل يا قهوه کفش
 سردست دکمه و بست کوروش دست به ییا قهوه چرم بند با یساعت. کرد استفاده یـراب شـ و ییا قهوه یشمیابر گردن دستمال

. شودیم خراب لباسش که گفت پرستو یول شود؛ مانع تا خواست کوروش. ببندد را کفشش بند تا خم بعد. کرد مرتب را شیها
 : گفت یشوخ به و دیخند هم کوروش

 . یبپوش لباس تا کنه کمک خوشکل خانوم هی که هیخوب حس چه-

 : گفت مسخره با و زد يپوزخند رها

 !؟ وقت هی شما ینکن رودل-

 : گفت بود دهید را شیچشم ریز نگاه که رها. کرد نگاه یچشم ریز پرستو

 . میبر تا تویزندگ زارو کن جور و جمع هم بعد. ینکن غش بخور يزیچ هی برو!! يکرد سوسکمون پپر گهید بسه-

 . خوردیم وهیم آب و کیک یمتق خانوم. رفت خانه آشپز به و داد را کوروش تشکر جواب

 . رمیگیم سیوار من آخرش پرستو کن باور! شدم دیشه-

 : گفت و برداشت کیک ییا تکه و دیخند پرستو

 ! یکنیم تور اندام خوش پویت خوش پسر یکل عوضش-

 نخ سر ادیم چارهیب یه. اومده خوشش تو از. بکن مرده مادر يماین نیا به نگاه هی. بره ینم خوابت خودت چرا يبلد ییالال که تو-
 !! ادینم در گهید کُله تو رهیم زده فلک که یکنیم پنچرش یزنیم نیهمچ تو کنه وصل رو
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 منظورش فقط که دانستیم هم را نیا ضمن در یول. است آمده خوشش او از ماین که بود دهیفهم هم خودش. دیخند پرستو
. بود او يبرا قرمز چراغ کی مثل يسود و مادرش يکارها. نداشت یدوست رابطه کی جادیا به يا عالقه هم پرستو و است یدوست

 کینزد شهناز به زیچ کی يبرا فقط لیفام ای دوست يمردها و دارند ينظر چه يسود و شهناز به راجع لیفام که دید یم
 . شوندیم

 ! مادرش و بزرگش خواهر از تر پخته و تر عاقل. شود بزرگ او تا کردند یکودک يسود و شهناز کردیم فکر یگاه

 يها اسپانسر نیا نیب از خوب سیک هی یتونیم تو سحر يجد يجد یول. کنمینم فکر فعال هم ازدواج به. ستمین یدوست اهل من-
 ! ها یکن دایپ پولدار

 : گفت و دیخند یمتق خانوم

 ! داشتم ـر پسـ دوست تا ده بودم تو سن هم من عرضه یب-

 . دندیپر رها يصدا با شانیدو هر که بدهد را جوابش تا خواست و دیخند پرستو

 ! نترس کنهیم دایپ تا ده خودش وقتش به. امانته من دست فعال نیا. یمتق خانوم يبد نیا ادی زیچ خوادینم شما -

 »؟ یزنیم حرفو نیا که يدید من از یچ مگه« بپرسد خواستیم دلش. کرد نگاه رها به ناراحت پرستو

 يزیچ بود خوانده نترنتیا در را اش یوگرافیب و بود دهیشن اوشیس از که طور آن. بود بزرگتر او از یلیخ رها. نگفت يزیچ یول
 . بود واجب احترامش و بود تر بزرگ او از سال چهارده حدود در

 حرفش از پرستو العمل عکس بدون یناراحت دنید با. بدهد را جوابش حداقل ای. کند داد و غیج پرستو داشت توقع که رها
 بسته دل پرستو يبرا خواست ینم و بود دهید را نگاه آن. شود ریدلگ دستش از پرستو خواستیم اما. سوخت دلش و شد مانیپش

 فکر رها حاال و بود یزبان هم یب و تنها دختر پرستو. بود گرفته گرم ادیز او با که بود کرده اشتباه هم جا نیهم تا. شود جادیا یگ
 آن پرستو نکهیا از جدا. خواستینم را آن اصال رها که بود يزیچ نیا و. شود جذبش ها توجه نیا با او است ممکن که کردیم
 است، آمده وجود به پرستو ذهن در هم يزیچ اگر تا کردیم تر مصمم را رها نیهم و. بود هم سن کم. نبود خواستیم او که یسیک

 . کند پاك

. کرد چک را بندش ـر کمـ و کفش بار ده. فرستاد سن يرو به صلوات و سالم و وسواس هزار با را ماین. بود پا سر پرستو شب تا
 قهیجل و اسپرت خانه چهار راهنیپ تنگ، یکتان شامل که ماین اسپرت لباس دو با. دارد رادیا کار يجا کی کردیم فکر اش همه

 و گذاشت باز را اول دکمه دو. دار مارك ساعت شیرسم شلوار و کت با و. کرد ست یچرم دستبند و یچوب گردنبند بود کتان
 .کرد درست مردانه و تر ساده را شیموها و انداخت گردنش به لیاست گردنبند

 و بزرگ يها یکمپان و ها یندگینما ها، طراح و بودند دهیچ یصندل. شد اجرا کنفرانس اتاق مثل یعیوس سالن در لباس شینما
 .داشتند یم بر یادداشتی ای انداختند،یم عکس امدیم خوششان یطرح از که یگاه و بودند نشسته کوچک
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 و کت دست کی. آمد رونیب محمد و شد باز در. داد یم تکان تکان را شیپاها استرس با و بود نشسته سالن در پشت پرستو
 . دیپر جلو. پوشت دستمال و قهیجل با همراه. کیکالس کامال. بود دهیپوش شلوار

 ؟ محمد شهیم تمام یک-

 .نداشت شینما يبرا یلباس گرید. بود شده تمام کارش. دیخند محمد

 . دنیپسند طرحتو کنم فکر. ایب-

  گرفت را محمد دست و دیپر هوا به پرستو

 ؟یگیم راست من جون-

 : گفت آورد یم در را کتش کهیحال در محمد

 . بود یامان دیفر کنم فکر یول. آره-

  است خورده گوشش به کجا اسم نیا که کرد فکر پرستو

 چشه؟ مگه خوب-

 . ندارن همو دنید چشم ییجورا هی. رهاست بیرق-

 » زده هوا رو طرح برسونه یامان دیفر گوش به باد« آمد ادشی دفعه کی

 صحبت نفر چند با کهیحال در رها. بود شده تمام برنامه. شد باز سالن در موقع نیهم. گفتیم یکس به تلفن يپا رها که بود یحرف
 کرده احساس را یلیم یب نیا که پرستو و گرفت را پرستو يبازو یلیم یب با. برود ششیپ تا کرد اشاره پرستو به دست با کردیم

 . کرد نگاه پرستو به اخم با و گرفت را آن تر محکم رها که کند خارج رها دست از را شیبازو تا خواست بود،

 . هیفتوح خانوم کار يبود دهیپسند که ییها طرح! جان دیفر-

 آن. بود مردانه و جذاب اما ساده اش چهره. کرد نگاه بود تر جوان یکم دیشا رها؛ سال و سن هم بایتقر که یجوان مرد به پرستو
 نگاه پرستو به موشکافانه. بود یمانکن و دهیورز رها مثل اما اندامش. نبود هم نمک یب و زشت اما. نداشت را رها ییرایگ و جذبه

 : گفت و آورد جلو ییآشنا يبرا را دستش تینها در و کرد

  یفتوح خانوم هستم یامان دیفر-

 . خوشبختم-

 . بودن یعال که هات مردونه ؟يدار یچ زنونه کار. دمیپسند رو هات طرح-
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 : گفت خجوالنه پرستو

  نداره یفیتعر ادیز ام زنونه يها طرح-

 : گفت و برد باال را راستش يابرو دیفر

 ؟یدوخت و یطراح استادت؟ گفته؟ بهت نویا یک-

 : گفت و دیخند دیفر. کرد نگاه رها به اگاه ناخود پرستو

  کنهینم زنونه کار خودش چون. نده دستت از خواستهیم. نکن اعتماد ؟ گفته بهت رها-

 : گفت پرستو. رفت هم در شتریب رها يها اخم

  افتضاحه ام زنونه طرح که دونمیم خودم!  نگفته رها نه-

 : گفت و کرد رها به رو و زد يپوزخند دیفر

 . يبود شانس خوش شهیهم تو پسر-

 : گفت و کرد پرستو به رو بعد

  شمیپ ایب ،يشد خسته رها دست از ای شد خوب ات زنونه طرح یزمان هی اگر-

 را شیعوض کهیمرت پرستو که گفت يزیچ لب ریز رها. رفت و داد تکان احترام نشانه به يسر پرستو يبرا و داد دست رها با بعد
 ! دیشن

  برمتیم خودم کن جور و جمع لتویوسا برو-

 : گفت منظور یب پرستو

  هیکی باهاش رمیمس. رمیم ماین با یمرس نه-

 : گفت هیکنا با و رفت باال يزیآم مسخره حالت با رها يابرو

 !؟ يشد کار به دست زود چه-

 . گرفت را منظورش ناگهان یول. کرد نگاهش جیگ یحالت با بود نگرفته را منظورش که پرستو

 ...... رها-
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 گرگ. است گفته او به شهناز خاطر به را حرف نیا رها که داشت نانیاطم. نتوانست و یمعرفت یب یلیخ رها که دییبگو خواستیم
 ! دیشنیم يسود مورد در یگاه که بود يزیچ. شود گرگ زاده

 فکر که دیدیم متفاوت شهناز با را او قدر آن یگاه و بود دهیند پرستو از يزیچ مدت نیا در رها و. نبود طور نیا قتیحق در یول
 فکر پرستو خواست ینم. بود پرستو کردن ناراحت فقط حرف آن گفتن از قصدش رها است؟ مادر آن دختر واقعا دختر نیا کردیم
 .شود دلبسته او به و بکند خودش شیپ یالیخ و

 : گفت تحکم با و شد خم طرفش به

  منتظرم نیماش تو. کن جمع لتویوسا زود. يایم من با شما-

 ـگار ـیس و بود ستادهیا نیماش کنار رها. رفت و کرد جمع را لشیوسا مات و جیگ شدیم ناراحت که يگرید مواقع مثل پرستو
 .نکرد روشن هم را نیماش ضبط یحت رها. کامل سکوت. نشد بدل ردو انشانیم یحرف چیه خانه تا یول. شد سوار. دیکشیم

  خداحافظ-

 ! سالمت به-

 .» سالمت به« کوتاه جمله به شد لیتبد ؟يایم چند ساعت فردا ای. باش خودت مواظب از رها خداحافظ جواب. نیهم

 

 

 

******* 

 

 

 

 تیحما حالت آن یحت. چیه بود رفته که نیب از بودند کرده دایپ که یتیمیصم. بود شده بهیغر همکار دو مثل پرستو و رها رابطه
 يا کارانه محافظه حالت هم پرستو!  بود شده یخداحافظ و سالم حدود در يزیچ به لیتبد هم داشت اول يروزها رها که گرانه

 کمتر! بدهد يگرید کس چیه و رها دست به ییا بهانه چیه خواست ینم. بود کرده شتریب را داشت مردها مقابل در شهیهم که
 .ردیبگ فاصله رها از ناخوداگاه که بود شده باعث نیهم و خواندیم درس شتریب دیبا. دیرسیم درسش به شتریب و رفتیم کار سر

 یسع بود، دهیشن هیمرض از را موضوع نیا که هم پرستو. بود یزمان هر از تر حوصله یب. بود کرده کات ترانه با ظاهرا که هم رها
 ! باشد رها چشم يجلو کمتر کردیم
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 يکارها تا بود رفته کایآمر به نیشاه. بود رفته هیترک به يکار سفر کی يبرا اوشیس. بود شده تنها کامال که بود هفته کی
 زود ای رید و بود گرفته رشیپذ استانفورد دانشگاه از کودکان رشته در تخصص دوره يبرا. دهد انجام را دانشگاهش رشیپذ

 شهناز گرنه و بود حیتفر و گردش منظور شتریب قتیحق در یول! بود رفته همراهش يسود دنید بهانه به هم شهناز. بود یرفتن
 !شود تنگ یکس يبرا سال تا سال دلش که نبود یآدم

 و بود شده داریب خواب از زود صبح. دیباریم آسمان از آتش. برگشت خانه به اطیح از. بود شده گرم یلیخ هوا و بود خرداد اواسط
 ـوس هـ دلش. شود خنک هوا تا کرد روشن را کولر یکم. است یکاف گرید که کرد فکر. بود خوانده درس و رفته اطیح به
 را ینیریش نیاول یوقت. داشت خانه در را الزمش مواد. شد کار به دست عیسر. بود نکرده درست که بود وقت یلیخ. کرد ینیریش
 که کردیم فکر دوباره رها بردیم شیبرا اگر که بود درست. بخورد تنها امدین دلش کرد چه هر. افتاد رها ادی به گذاشت دهانش به
 . افتاد راه و زد زنگ آژانس به و گذاشت مناسب ظرف در را ها ینیریش و شد آماده. امدین دلش واقعا یول دهد،یم نخ دارد او

 رو خنده و بشاش اش چهره. بود ییبایز و جوان دختر با کردن صحبت مشغول ابانیخ دست آن رها. شد ادهیپ دفتر در يجلو
 .است یراض دختر با مصاحبت از که بود معلوم کامال و. بود

 .برداشت عقب به یقدم ییا لحظه يبرا و ستادیا پرستو

 »؟ ستین يطور نیا من با چرا«

 به ادیز مدت نیا در. چدینپ هم شییپا پرو به و. نباشد هم سرد حداقل ندارد، هم يبخند و بگو او با اگر رها که خواستیم دلش
 نیا که دادیم دستور عقلش یمنطق بخش یگاه و. دیایم خوشش رها از که کردیم حس یگاه. بود سردرگم. بود کرده فکر رها

 که شودیم همکار ییا پخته و جذاب مرد با دفعه کی بعد و نداشته یکینزد رابطه يپسر با گاه چیه او که است نیا يبرا فقط حس
 اش توجه و محبت تینها که او يبرا مخصوصا. دارد او به نسبت تگرانهیحما حس و هست هم مسول و مهربان مرد نیا قضا از
 يریتصاو یگاه. نداشت او از یتیذهن گونه چیه و بود داده دست از را پدرش که بود کوچک یلیخ. است نیشاه یگاه و اوشیس

 .  مبهم و گنگ

 کی که دانستیم هم خودش یول. او مثل ییا بسته گوش و چشم دختر هم آن. بود يدختر هر يآرزو رها گذشته نهایا همه از
. ندارد را است آن دنبال به چشمش شهیهم رها که ییبایز آن دانستیم. دیایب خوشش او از رها يروز که ندارد امکان هم درصد

 .نباشد رها دنبال چشمش و کند عمل یمنطق تا گرفتیم میتصم یگاه خاطر نیهم به. است بچه رها نظر از و

 رفت تر جلو یکم ابانیخ جدول کنار یعنی بود، ستادهیا که ییجا از»  بره بودم نکرده رد رو یتاکس یکاشک«. برگردد تا دیچرخ
 سوار را او تا کرد ـلقه حـ دختر ـر کمـ دور را دستش رها. افتاد اتفاق همزمان طور به زیچ چند یول. ردیبگ يگرید یتاکس تا

 را او هم رها لحظه نیهم در و داد دست از بود زده بوق شیبرا که را ییتاکس کردیم نگاه آنها به باز دهان با که پرستو. کند نیماش
 موتور جهینت در و. انداخت نییپا را سرش است دهیند را رها یعنی که بزند چپ یعل کوچه به را خودش خواستیم که پرستو. دید

 . دیند را داشتند سر به رهیت کاسکت کاله راکبش دو هر که يسوار
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 پرت هوا به او و دیکوب پرستو به يموتور! باش مواظب که بزند ادیفر خواست تا و. بود زیچ همه شاهد ابانیخ دست آن از اما رها
 قهیدق کی از کمتر يزیچ ها اتفاق نیا تمام. کرد فرار و برداشت بود افتاده نیزم يرو که را پرستو فیک يموتور تینها در و. شد

 . بودند رفته در و داده گاز آنها دیایب خودش به بخواهد یکس تا و. برد زمان

 ؟ جان پپر ؟ پپر-

 هم ییا عده! کردندیم یمهندس را اتفاق و بودند شده جمع دورشان يادیز تیجمع حاال. نداد تکانش یول. کرد شیصدا آرام رها
 !کردندیم نیزم کره يرو يها يموتور تمام حواله نینفر و ناله

 فرمش خوش و نازك يها لب و دهیپر رنگ صورت به. زد کنار امدیم خون و بود شکسته که شیشانیپ يرو از را شیفرفر يموها
 و. نداشت هم يگرید چاره خودش نظر به خب یول. نداشت او با یدرست رفتار اصال ریاخ ماه چند نیا. سوخت دلش. کرد نگاه
 . شد یم شتریب وجدانش عذاب بود، شده ریخاکش و خورد آسفالت يرو پرستو کنار که ها ینیریش ظرف به کردن نگاه با حاال

 ..... آخ-

 : گفت و شد خم پرستو صورت يرو به

 ؟ کنهیم درد کجات جانم؟ -

 .  رها به دوباره و بودند دورش که یمردم به بعد کرد نگاه رها به بود، منگ و جیگ هنوز که پرستو

  آخ..... آخ-

 : گفت متیمال با و گرفت دست در امدیم سالم نظر به که را دستش رها. کرد ناله بار نیا

  ؟ یشناخت پرستو ام رها من-

  هم سرم. کنهیم درد پام. اهوم-

  شد شیر رها دل که گفت مظلومانه آنچنان

  ادیم اورژانس االن. زمیعز یشیم خوب-

 :گفت گشتیم نیشاه شماره دنبال نشیمخاطب نیب در که طور همان و آورد در را شیگوش بعد

  مارستانیب ادیب تا نیشاه به بزنم زنگ بذار-

 ؟ رها-

  بشنود را فشیضع يصدا تا شد خم رها
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 جانم؟-

  تنهام من. ستین کس چیه یعنی. ستین رانیا نیشاه-

 : گفت تیعصبان با ناخوداگاه. بود شده خشک دستش درون یگوش. کرد نگاه پرستو به تعجب با رها

 . هستن محبت یب و فکر یب خانوادت چقدر-

 آمد ادشی به يروز یناراحت و درد همه آن نیب در. ندینب نگاهش عمق در را خجالت رها تا گذاشت هم يرو را چشمانش پرستو
 در. فرستادند خانه به شهیهم از رترید را آنها همه یلیدل چه يبرا که ستین ادشی. بود رفته ییراهنما اول تازه. بود بچه که

 دختر آن مادر ستادندیا یم که هم ییا خانه هر در يجلو و. است شده نگرانشان مادرشان حتما که گفتندیم ها بچه همه سیسرو
 زدیم حرف یتلفن جون ملک با یالیخ یب با که شهناز. دیرس خانه به پرستو یوقت یول. بود ستادهیا انتظار به در يجلو ینگران با

 : گفت و داد را سالمش جواب

 !!!؟ خونه ياومد زود چه امروز-

 . بود آمده اورژانس. آمد خودش به رها يصدا با

 یول. دادیم نشان را خودش داشت حاال درد. کرد نگاه بود دهیپر شدت به رنگش و کردیم ناله حاال که پرستو به رها مارستانیب در
. کرد هیبخ را سرش هم يگرید پرستار. کرد تیزیو را پا و آمد دکتر. کردیم ناله کمتر بود يصبور آدم کال پرستو که ییجا آن از

 : گفت و کرد رها به رو و داد را پا قوزك هیشکستگ صیتشخ دکتر

 ؟ینامزدش-

 .نه-

 ؟یبرادرش-

 . نه-

 . کرد نگاه رها به تعجب با دکتر

 ؟ یهست اش کاره چه پس-

  کردیم نگاهش تیمظلوم با که کرد نگاه پرستو به رها

 .... صاحب من-

 در اوست منظور آنکه از ریغ به یتیذهن است ممکن کرد احساس اما. هستم کارش صاحب من دییبگو خواستیم. خورد را حرفش
 . شود جادیا دکتر ذهن
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 . هستم هم برادرش دوست ضمن در مییهمکار-

 . بود حیتوض نیبهتر نیا نظرش به

 . باشه برادرش ای پدر دیبا. بشه امضا عمل اتاق نامه تیرضا دیبا-

  مسافرته هم برادرش شده، فوت پدرش-

  کرد نگاهش چپ چپ دکتر

 . کن امضا خودت ایب. خب یلیخ-

 از مدت تمام بود شده بهتر دردش یکم مسکن با که پرستو و رفت پرستو مارستانیب و عمل يکارها دنبال به سرعت به رها
 . نشست کنارش و آمد رها. بود ناراحت بود انداخته دردسر به را رها طور نیا نکهیا از یلیخ. شد رنگ به رنگ خجالت

 ؟ يچطور-

  شما واسه يگرفتار شد همش! شرمندم-

 يبرا دلش هم یطرف از و رفته نیب از نشانیب تیمیصم آن که بود خوشحال یطرف از. شد پرستو یرسم لحن متوجه که رها
 . سوخت پرستو

 . شهیم جبران یبزن که هاتو خوشکل طرح اون از دونه هی. یکنیم جبران یشیم خوب -

 . آمدند یم هوش به زود که بود یکسان آن از هم پرستو ظاهرا و نبود یطوالن ادیز عمل

 بود ممکن و رفتیم فرانسه به شهیهم يبرا. بود شیپارت يبا گود شب همان که بود دوستانش از یکی رضا. خورد زنگ رها تلفن
 به ینگاه. برود و کند ول تنها و کس یب هم را پرستو که آمد ینم دلش اتفاق نیا با حاال و. ندیبب را او نتواند ها حاال حاال رها که

 : گفت آهسته و کرد بود خواب که پرستو

  رضا سالم-

-.... 

 . امیب بتونم نکنم فکر. افتادم ریگ تو جون به-

-.... 

 . دونمیم -

-.... 
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 . فرودگاه امیب فردا کنمیم یسع! رضا نزن داد-

-.... 

 کنم؟ کار یچ یگیم. الزمه کمک که هست ییخدا بنده هی-

-.... 

 . نداره رو یکس نه-

 . کردیم نگاه رها به خجالت با بود باز چشمانش که پرستو اما. باشد دهینشن را شیها حرف که کرد دعا و کرد نگاه پرستو به

  نمتیبیم فردا ؟ تو يندار يکار خب-

-.... 

  خداحافظ. برم دیبا رضا نه-

 .کرد نگاه پرستو به و کرد قطع را یگوش

  رسنیم خوب پرستارهاش که هم جا نیا. خوبه حالم من! خدا رو تو. برو يبر ییجا يخوایم شما-

 . بمونم بتونم شب که گرفتم یخصوص اتاق. ندارم يکار من-

 . ترم راحت يطور نیا من. برو شما. رها کنمیم خواهش نه-

  نشست ـت تخـ لبه يرو کنارش و کرد نگاه فتدیب هیگر به بود نمانده يزیچ که او به رها

 . برم کنم ولت يطور نیهم تونمینم که من خوب دختر آخه-

  ندارم یمشکل چیه. راحتم من-

 . رفتنش تا بود خواهد تر کننده ناراحت پرستو يبرا ماندنش آمده وجود به تیوضع با که بود شده متوجه. کرد یپوف رها

 نزن هم رو حرفش اصال صورت نیا ریغ در. رمیم من باشه بمونه شتیپ که هست یکس اگه-

 را خودش شبانه همان بدهد خبر اوشیس به اگر دانستیم. بماند ششیپ شب و دیایب که دییبگو یکس چه به که کرد فکر پرستو
 مدتها بود رفته هیترک به خاطرش به که يکار پروژه يبرا که دانستیم. اندازدیب شیزندگ و کار از را او امدینم دلش یول. رساندیم

. بماند تهران در هوا دیشد یآلودگ وجود با شد مجبور را يا هفته کی دشیشد آسم آن با یحت. بود دهیکش زحمت و کرده صبر
 .بدهد باد بر را او زحمات که خواست ینم دلش حاال
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 شیپ او یسرشکستگ هیما شیکارها و شهناز که گفتیم. نداشت شهناز با یخوب چندان رابطه که ییا خاله. افتاد شهال خاله ادی
 شهال خاله گرفتیم تماس اگر دیشا! دیگوینم راهیب پر چارهیب يشهال خاله دیدیم کردیم فکر یوقت پرستو خب و. است شوهرش

 ذره کی آن و. شدیم تر خراب اوضاع فقط برود، که نبود حاضر رقمه چیه که رها وجود با اما. امدیم تنهاست که دیفهمیم یوقت
. برو دیبگو توانستینم هم رها به ضمن در. دادیم دست از هم را داشت خودش تیشخص مناسبت به شهال خاله شیپ که یاحترام

 من که کرد نخواهد باور ییا هیآ و قسم چیباه مادرم يهایکار کثافت پرونده وجود با ندیبب را تو اگر و دیایب خواهدیم ام خاله چون
 . بود یسرافکندگ و شرم تینها گرید رها به حرف نیا گفتن. میندار رابطه هم با تو و

 کشور از خارج شترشانیب اندك لیفام همان و. نبودند یلیفام پر خانواده آنها. کرد فیرد ذهنش در را موجود يها نهیگز تمام
 ! دندیدیم را گریهمد یگاه که بود عزا شتریب و یعروس حد در. نداشتند یچندان آمد رفت بودند رانیا که هم ییآنها با. بودند

 توانستیم او. افتاد زهرا شیمیصم دوست ادی به ناگهان. نداشت را بعدش يها ثیحد و حرف حوصله. کرد دیام قطع لیفام از
 ماجرا ي خالصه. کند دایپ را زهرا توانست باالخره اشتباه ي شماره گرفتن بار دو و کردن فکر یکل با و گرفت را رها یگوش. دیایب

 تا که گفت بود، پرستو خانواده نبودن انیجر در که زهرا. بماند ششیپ را شب شودیم اگر که کرد خواهش و کرد فیتعر شیبرا را
 .رساندیم را خودش گرید ساعت کی

 با و نشست ـت تخـ کنار یصندل يرو رها. نشد بدل ردو آنها نیب یحرف چیه بودند زهرا آمدن منتظر که یساعت کی در
 شهیهم را اطرافش است؟ آرام پرستو آنقدر چرا که کرد فکر رها. کردیم نگاه رونیب به پنجره از هم پرستو. شد مشغول شیگوش

 آرامش و سکوت حاال و. نداشتند قرار و آرام هم قهیدق کی یحت و بودند صدا سرو پر و طانیش که بودند گرفته ییها دختر
 از که شیدخترها ـت دوسـ. هستند يشاد و جانیه از پر معموال که ، سن آن در يدختر هم آن. بود بیعج شیبرا پرستو
 . بود شتریب او از شان طنتیش و يشاد و جانیه هم بودند بزرگتر پرستو

 . کرد یپرس احوال و سالم و کرد نگاه رها به تعجب با. آمد زهرا و خورد در به يا ضربه باالخره

 ؟ نه ای يکرد حاال هم تیشکا ؟ تو يشد یچ-

  کنم تیشکا برم من که سادهیوا حاال مگه. رفت و زد ؟ کدومه تیشکا بابا نه-

 ؟ هیک نیا یعنی که کرد اشاره رها به شیابرو با زهرا

 : گفت و آمد پرستو ـت تخـ کنار به رها

 .بزنه مسکن ادیب تا بگو شد تحمل قابل ریغ اگه هم دردت. بگو دوستت به یداشت يکار اگر باش خودت مواظب-

 . شد خراب من خاطر به شبت شما! شرمنده هم باز. یمرس باشه-

  گذاشت شیشانیپ يباال پرستو يموها يرو ییا لحظه يبرا را دستش و زد یمهربان لبخند رها

 .رمیم هم رو میمهمون دارم من. نشده خراب شبم-
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 : گفت و برگشت دوباره که بود نبسته را در هنوز اما. رفت و کرد یحافظ خدا

-دنبالت امیم خودم سایوا يشد مرخص فردا پپر؛ یراست... يا . 

 خودش به کردیم نگاه رها به واج و هاج که زهرا. رفت و بست را در رها یول رمیگیم یتاکس خودم که دیبگو تا خواست پرستو
 : دیپرس انهیبازجو یحالت با و آمد

 ؟ بود یک نیا-

  گهید کنمیم کار ششیپ گفتم که همون-

 خدا يبابا سن به کجاش هلو نیا آخه! نامرد یکن در دو منو یخواستیم. یزنیم طرح پدرته يدوستا از که آقا هی يبرا یگفت تو-
 !! رهیبگ سرفه اهیس گو دروغ يآ ؟ خورهیم امرزتیب

 : گفت و گرفت اش خنده پرستو

  بگه آدم که يدینم امون. بابامه دوست پسر نیا!!  یغربت-

 چشم تو يدار نگه واسه گذاشتم زمویعز وقت که من فیح. يکردیم بند گریج نیا شیپ منم دست بود یخوب دوست اگه تو-
 ! دراومده

 ! بستیم دمش به جارو رفتینم سوراخ تو موش. ام یشیآزما هم خودم من خوشه دلت بابا برو-

 ! جارو منو هم يکرد موش خودتو هم که سرت تو خاك-

***** 

 پرستو اما بماند ششیپ تنهاست چون که کرد تعارف یلیخ نکهیا با. رفت شان خانه به زهرا شد مرخص که يروز آن يفردا
 .اند داشته را احترامش یلیخ بماند او شیپ را روز دو نیا تا دادند اجازه او به که هم جا نیهم تا اش خانواده که دانستیم

 روز دو حاال. نبود هم ییا چاره خوب یول. بود نکرده عادت ـلش بغـ ریز يها چوب به هنوز و بود سخت یلیخ شیبرا ماندن تنها
 که یوقت امدینم دلش. بود نزده اش شکسته ییپا از یحرف پرستو یول. بود دهیپرس را احوالش و زده زنگ نیشاه. بود تنها که بود

 شینگران دل فقط دیاین که خواستیم هم اگر. دیایب و کند رها کاره مهین را کارش است، گرفته رشیپذ یسخت و مکافات همه آن با
 ! کند اش یراه رانیا به جا آن از توانست ینم یکس هم یکیمکان لیب با یحت دانستیم که هم را شهناز. شدیم شتریب

 یزمان از. بود کرده عادت آن به. کردینم تیاذ را او هرگز ییتنها قتیحق در. کند گرم را خودش سر يجور کی کردیم یسع هم او
 دوستان و درس دنبال هم نیشاه و يسود. بود خودش يها یسرگرم و کار یپ شتریب شهناز. بود تنها خانه در آمد یم ادشی که

 . نداشت یمشکل ییتنها با او خاطر نیهم به. خودشان يها یمشغول دل و
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 . نشستیم ها یصندل يرو و رفت یم اطیح به لنگان لنگ رفتیم سر یلیخ اش حوصله که یگاه. رفت ینم راه شیپا يرو ادیز

 دنید با اما. ردیبگ یاحوال و حال تا آمده و زهراست دیشا کرد فکر. شد بلند جا از تعجب با. زدند را در زنگ که بود سوم روز عصر
 گرید بود رسانده خانه به را زهرا و او که يروز آن از. باشد آنها با هم رها دیشا کرد فکر. زد را در یخوشحال با هیمرض و محمد
 نیا و!!  باشد آمده آنها با هم رها که کندیم خدا خدا دارد که شد متوجه وحشت کمال در پرستو حاال و بود نگرفته او از یسراغ

. بود او طرف از کوچک تماس کی یحت منتظر روز سه نیا تمام. دییبگو دروغ توانست ینم که خودش به!  فاجعه یعنی نظرش به
 صورتش. کرد خودش به در يجلو نهییآ در ینگاه»  تر آروم خدا رو تو« گذاشت اش ـنه ـیس يرو را دستش. زدیم محکم قلبش
 را سرشان پشت. نیهم فقط یول. بودند هم لیسه و یمتق سحر و ماین هیمرض و محمد از ریغ به. کرد باز را در. بود ملتهب و سرخ
 ضربان و آمد نییپا صورتش حرارت که کرد احساس. رفت نیب از جانیه و شور آن تمام کبارهی. نبود يگرید کس نه. کرد نگاه

 کی عوض در. بود يبد همسر و مادر اگر شهناز. بزند لبخند ییرو خوش با تا کرد یسع. شد کند يحدود تا یحت و آرام قلبش
 کنگر که گذشتیم خوش طرف به قدر آن بود هم شیخون دشمن اگر یحت. امدیم شانیبرا یهمانیم اگر و. بود العاده فوق زبانیم
 . انداخت یم لنگر و خوردیم

 !!  نیاومد خوش یلیخ یلیخ.  سالم. سالم-

 و تعجب با محمد. کرد دعوتشان داخل به و گرفت ماین از را کمپوت سهیک و بود هیمرض دست که ییبایز گل دسته تشکر با
 : دیپرس آهسته

 ؟ دوستت کو پس-

 : گفت یمعمول يصدا با پرستو

 . شون خونه رفت -

 . کردند نگاه هم به تعجب با همه

 ؟ ییتنها یک از تو پس -

 . شهیم يروز سه هی-

 ؟ ییتنها تو که روزه سه-

  کردم شیراه زور به خودم. کنم گرفتار جا نیا رو خدا بنده که نستم توینم. خب آره-

 : گفت یناراحت با هیمرض

 . ینباش تنها که شتیپ امدیم یکی باالخره وگرنه. گفت ما به يطور نیا رها یعنی. یدوستت با میکردیم فکر ما یول-

 من خاطر واسه فتهیب زحمت تو یکس نبودم یراض من. تنهام دونستینم هم رها-
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 : گفت تییجد و اخم با محمد

  شکنهیم هم پات یکی اون یافت یم وقت هی. دستت نه شکسته پات تو. یبمون تنها که شهینم-

 : گفت کند عوض را بحث نکهیا يبرا و دیخند پرستو

 . افتم ینم نترس. نداره آفت بم بادمجون بابا نه-

 : گفت محمد. است خطرناك پرستو ماندن تنها که بودند موافق موضوع نیا با ظاهرا هم هیبق. هیمرض نه و آمد کوتاه محمد نه اما

 ؟ بمونه شتیپ یمرض يخوایم-

 . راحتم خدا به من ه؟یکار چه آخه بابا نه-

 را اش خانواده فیوظا که دیکش یم خجالت واقعا پرستو یول. کندینم تعارف که بود معلوم. کرد تکرار را محمد حرف هم هیمرض
 . دهند انجام يگرید کسان

. زدند را در زنگ دوباره که بود نگذشته آنها رفتن از ساعت کی هنوز یول. ندارد یمشکل که کرد شانییراض ظاهرا پرستو باالخره
 »؟ شده یعموم روابط ، امروز خبره چه« شد بلند لنگان لنگ و تعجب با

 کیت زمان در شهیهم که یحس مثل درست. ختیر نییپا يهر دلش بود زده زل توریمان به صاف اخم، با که فونیآ در رها دنید با
 . زد را در. داشت مایهواپ آف

  سالم-

 . کرد نگاهش اخم با هیثان چند رها-

  سالم-

 .نیهم فقط

 . انداخت ریز به را سرش پرستو که آنقدر. کرد نگاهش دوباره بعد

  میبر فتیب راه کن جمع لتویوسا -

 ؟ کجا-

  برگرده اوشیس تا ما ي خونه-

  ندارم یمشکل. راحتم جا نیا من-
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 بود دهیترس که پرستو. ستادیا پرستو ـنه ـیس به ـنه ـیس و آمد جلو غضب با. شد منفجر باروت انبار مثل رها حرف، نیا با
 نگاه رها به و آورد باال را سرش ترس با پرستو. داشت اش نگه و گرفت را شیبازو رها یول. بردارد عقب به قدم کی تا خواست

 نکهیا به رسد چه ، بود یکاف چارهیب يپرستو ترساندن يبرا رها جبروت و جالل و کلیه آن و ادشانیز يقد فاصله همان. کرد
 : گفت لکنت با!  کردیم نگاهش هم وحشتناك اخم آن با رها

  من..م -

 . يایم یکنیم جمع لتویوسا يریم. کنم بحث خوامینم اصال. ينزد يزد حرف-

 : گفت خواهش با پرستو

  نداشتم یمشکل امروز تا که هم جا نیا. ستمین راحت شما خونه من کن درك خب. رها خواهش-

 منم. شیدید دفعه چند که باباست ؟یبکش خجالت ازش ای شینشناس که اونجاست یک مگه ؟یستین راحت ما خونه یچ یعنی-
 کجاست؟ مشکل گهید. ینیبیم يدار روز هر که

 . یهست تو خود قایدق مشکل که دییبگو خواست یم پرستو

 . ترم راحت خونه. امینم من-

 و نظر از تواند یم که دیدیم حاال یول. است کن گوش حرف که کردیم فکر. بود دهیند را پرستو يرو نیا. گرفت اش خنده رها
 ! کند دفاع اش دهیعق

 : گفت اخم با و خورد را اش خنده

  خانوم پپر باشه آره؟ ه؟یجور نیا -

 دراز دست کند تلفن یکس چه به خواهد یم او بود شده متوجه که پرستو. گرفت را اوشیس شماره و آورد در را تلفنش یگوش
 کجا؟ او قد و کجا رها قد اما. ردیبگ رها از را یگوش تا کرد

  دور راه کنهیم هول داره گناه ایس. نشو بدجنس. کنمیم خواهش رها-

 بود رها يبازو شیاتکا ي نقطه که پرستو. دیکش عقب به را شیبازو رها یول. دیکش و گرفت بود دستش در یگوش که را رها يبازو
 يسکندر یکم. بخورد جم جا از بادها نیا با که نبود يدیب اما رها. افتاد رها ـنه ـیس يرو و داد دست از را تعادلش کار نیا با

 گرید دست با و گرفت را رها يبازو دستش کی با بود دهیترس که پرستو. دارد نگه سرپا را خودش توانست موقع به اما. خورد
 : گفت تیعصبان با و کرد صاف را ـرش کمـ رها. دیچسب را راهنشیپ

 ... دوباره اگه ؟ياریم در خودت از تو هیچ هایباز بچه نیا آخه-
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 دست با و کرد ـلقه حـ ـرش کمـ دور را دستش. بود دهیپر رنگش. سوخت دلش. خورد را حرفش پرستو صورت دنید با اما
 . زد کنار صورت يرو از را شیموها گرشید

  پرستو؟ یخوب-

 .داد تکان مثبت نشانه به را سرش اما بود گرفته درد شییپا نکهیا با

 میمال يبو که شد باعث کارش نیا و ندیبب را او بتواند بهتر تا کرد، خم را صورتش رها. بدهد رها دست به بهانه که خواست ینم
 يشتریب متیمال با بار نیا رها. دیکش عقب را خودش خواست ینم را یکینزد نیا که پرستو. چدیبپ پرستو ینیب در واشیش افتر

 : گفت

  نده حرص منو هم قدر نیا. کن جمع لتویوسا برو و باش یخوب دختر-

 آن در ظاهرا. بود اوشیس. خورد زنگ رها تلفن لحظه نیهم در!  دیبگو نه او به دوباره که دیترس. کرد نگاهش فقط پرستو
 قطع رها چرا ندیبب که بود زده زنگ نگران او حاال و بوده خورده اوشیس يبرا زنگ تک کی تلفن پرستو و رها نیب کشمکش

 . داد جواب را یگوش و گرفت فاصله پرستو از یکم دیبگو يزیچ آنکه یب رها. است کرده

  ؟ يچطور. سالم -

-.... 

 خبر؟ چه ؟يچطور شما. یسالمت-

 .  دیخند و کرد نگاه کرد یم نگاهش مشکوکانه که پرستو به

 . نشسته روم روبه. نه-

 يزیچ! دارد پا کی که بود رفته ادشی. ردیبگ رها از را تلفن تا برداشت زیخ است، اوشیس خط پشت شخص دیفهم که پرستو
 اریبس صحنه. گرفت را شیبازو دیایب نیزم يرو مخ با آنکه از قبل و برداشت زیخ شیجا به رها. شود پا کله سر با که بود نمانده

 دست از رند؛یگیم را بالشان که ییها جوجه ای یقربان گوشت مثل پرستو و بود گرفته را پرستو کتف يباال رها. بود شده یجالب
 باعث نیهم و. بود شده خم زانو از اش گرفته گچ يپا یول. بود داشته نگه نیزم يرو صاف را سالمش يپا. بود شده زانیآو رها

 ! شود زانیآو رها به يور کی که بود شده

 یگوش لحظه هی ایس...  االهه ال-

 . دیکش باال را پرستو بود انفجار مرز در تیعصبان شدت از کهیحال در و کرد پرت مبل نیتر کینزد يرو را یگوش

 منو هم یکنیم ناقص خودتو هم یزنیم. آخه بده امون ؟!یسرتق نقدریا چرا تو! بچه آخه-
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 . دیبگو کم و ادیز کلمه کی یحت دیترس و شد بسته دهانش پرستو که کرد پرستو به ینگاه چنان آن

  ؟ یهست ایس الو -

-.... 

. شکست پاش. ستین شیزیچ. ایس جون به نه. نه. زد بهش يموتور هی دفتر يجلو شیپ روز چند پرستو راستش. ستین يزیچ-
 اد،یب عموت تا ما ي خونه ایب گمیم نیا به یچ هر رفته خدا بنده اون که حاال. بود ششیپ دوستش امروز تا. خوبه حالش هم حاال

  کنه قبول تا یبگ بهش خودت بزنم زنگ گفتم. راحتم تنها گهیم. دهینم گوش

-.... 

 ..... نداشتمه خواهر مثل من واسه پرستو. دنبالش امیب فرستاد منو خودش بابا ه؟یچ حرفا نیا بابا نه-

 ...... خواهر مثل. خواهر مثل. خواهر مثل. دینشن را رها يها حرف هیبق گرید. نیهم

 . کرد نگاه داد یم دستش به را یگوش که رها به مات و جیگ. رفتیم نییپا و باال ویوی کی مثل مغزش در کلمه کی نیهم

 آنجا به آمدنش تا که کرد خواهش اما است، معذب آنجا که داندیم آنکه با گفت آخر دست و. دیپرس را حالش ینگران با اوشیس
 او به شکافانه مو اما رها. برود آنجا به که کرد قبول گفت یم نه و آره فقط و فقط که پرستو. باشد تر راحت هم او الیخ تا. برود
 نتواند که بود نهایا از تر دهید ایدن. شد لیتبد نیقی به است شده اش بسته دل پرستو نکهیا مورد در حدسش حاال. کردیم نگاه

 بود کرده اصرار شان خانه به او بردن يبرا همه آن نکهیا از يا لحظه يبرا!  بدهد صیتشخ را ساله هفده دختر کی یروح حاالت
 دردسر به بود شده راحت ترانه دست از تازه!  بکند خودش شیپ يگرید فکر پرستو است ممکن که کردیم فکر. شد مانیپش
 . نداشت اجیاحت دیجد

 . شد مانیپش. دوخت چشم کرد،یم نگاهش ششیآال یب و صاف نگاه با که پرستو به

 دردسر تو منو بخواد که کنه عالقه ابراز خوادیم چطور. کنه نگاه من به شهینم روش نیا ؟ باشه تونهیم يدردسر چه نیا آخه«
 » بندازه

  کرد دراز رها سمت به را یگوش پرستو

  کمکت؟ امیب يخوایم-

 : گفت و کرد بشیغر و بیعج اخالق نیا به یلعنت دلش در بود جیگ هنوز که پرستو

 کمک؟-

 لت؟یوسا کردن جمع يبرا-
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 : داد تکان را سرش

  یمرس نه-

 .بزند زل طرف به بز مثل يسود قول به آنکه نه. کند ادیفر و داد و هیگر شودیم ناراحت یوقت دخترها هیبق مثل خواستیم دلش

 کی تا که کندیم را اش یسع همه که بود گفته اوشیس. گرفت جا کوچک ساك کی در و. نگرفت وقت ادیز لشیوسا کردن جمع
 .باشد آنجا گرید هفته

 .رفت لنگان لنگ رفت،یم او از تر جلو ساکش با که رها از بعد و کرد خاموش را جیپک و بست را گازها ریش

 

 

 

***** 

 و آرام او. داشت خشک و مغرور یتیشخص که رها خالف بر. داشت دوست را يریکب يآقا. بود يریکب يآقا خانه که بود يروز دو
 یول. بود دهید را او يبار چند بود؛ شده مرخص مارستانیب از که فیخف استروك آن از بعد. بود مهربان یلیخ یلیخ و یمنطق

 دهید او از یمهربان آنقدر روز دو نیا در یول. کند دایپ تشیشخص از یچنان آن شناخت که بود امدهین شیپ فرصت و. کوتاه یلیخ
 مـ تورج آقا تا گرفته محل رفتگر از. نبود نفر کی مختص فقط که یمهربان. دارد يپدر همچون که خوردیم غبطه رها به که بود

 آن از یکودک از يا توجه با یکی و یمال کمک با یکی. ینوع به کدام هر. نبودند بینص یب یمهربان نیا از پرستو و ـستخدمشان
 .است بوده محروم

 :  گفت پرستو به و کرد ساعت به ینگاه يریکب يآقا

 کجاست؟ نیبب پسره نیا به بزن زنگ هی دستته ـل بغـ تلفن اون. بابا جان پرستو-

 ! جون آقا چشم-

 به دوباره تعجب با پرستو! شد داشته بر يدختر توسط نبود آن جواب به يدیام گرید که خورد زنگ آنقدر آنکه از بعد یگوش
 . کرد نگاه شماره

  الو؟-

 :  گفت تر بلند و دوباره. دیرس ینم صدا به صدا که بود شلوغ آنقدر

 الو؟-
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 ز؟یعز ؟ جونم-

 يگرید کس با را او یشلوغ آن در آنکه ای. بود کرده مصرف يزیچ و نداشت یخوش حال ای دختر آن. شد تا چهار چشمانش
 ! بود زده شهناز و يسود دست يرو گرید نیا. بود يلوند و ادا و ناز از پر لحنش. بود گرفته اشتباه

 گرفتم؟ درست رو شماره. داشتم کار رها با دیببخش-

 ..... لحظه هی. آره-

 . دیپر جا از پرستو که دیکش ادیفر آنچنان پرستو گوش خیب تلفن در بعد

 ... رها-

 . آمد خط پشت رها باالخره بعد لحظه چند و

 ؟ دییبفرما بله-

 ! شد مواجه رها سرحال و صاف يصدا با. باشد لیپات و ـست مـ کمش کم حداقل رها داشت توقع که پرستو

  رها سالم-

  پپر؟-

 . خودمم بله-

 ؟ شده يزیچ-

 ؟يایم یک نمیبب رمیبگ تماس که گفتن جون آقا فقط نه-

 . دیبخواب شما. امیم رید. هستم ییجا-

  خداحافظ باشه-

  خداحافظ-

 خواست ینم رها. بود دهیند را رها هم ساعت دو جمع سر دیشا. بود جا آن که يروز دو نیا در. کرد قطع را یگوش غصه با پرستو
 حد چه تا کارش نیا که دانست ینم و بود گرفته شیپ را یتوجه یب استیس نیبنابرا. دلبسته را پرستو و کند ریدرگ را خودش
 . نکند فکر پرستو به که بود مهم شیبرا نیا فقط لحظه آن در. کندیم تیاذ را پرستو

 و. متانتش و آرامش. بود جالب رها يبرا که داشت ییاخالق اتیخصوص پرستو. کردیم فکر پرستو به يکار یب و ییتنها در یگاه
 هر در که بود ییمادرها آن از شهناز ن،یشاه هم یکم و اوشیس يمنها. دهد یم تیاهم حد چه تا الشیخ یب خانواده به نکهیا
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 پرستو تحمل و صبر به کردیم سهیمقا خودش امورزیب خدا مادر با را او رها که یگاه و! کندیم ظهور آنها از نمونه کی فقط قرن
 .گفتیم نیآفر

 او به نداشت تیاهم شیبرا هم يا ذره یحت یکس اگر که نبود یآدم او چون. کردیم فکر پرستو به که بود جالب هم خودش يبرا
 نظرش به پرستو رفتار ای کار کی یگاه و سوزدیم پرستو يبرا دلش فقط که کردیم فکر یگاه. کند مشغول را مغزش و کند فکر

 . کند فکر او به تا شدیم باعث نیهم و آمد یم جالب

 از متفاوت یاحساس. قلبش ته در محبت احساس کی. نیهم فقط اما. است آمده خوشش پرستو از که دانست یم هم خودش
 است تر کوچک خودش از سال چهارده که ییا خاله دختر ای عمو دختر به يمرد هر که یحس مثل. گرید يها دختر به حسش

 .دارد

 .  کند رفتار تر محتاطانه شد یم باعث نیهم و بود شده پرستو عالقه متوجه اما

 يبرا هیمرض. بگذارد هوا در پا را هیمرض و نشود خر محمد که کرد دعا. کرد بودند نشسته هم کنار که محمد و هیمرض به ینگاه
 . بود نیبهتر محمد

 ! یش روشن بزن-

 : گفت و کرد رد رها. داد دستش به یدنینوش وانیل کی و بود ستادهیا سرش يباال که بود ماین

  خورم ینم نه-

-؟ چرا...د 

 ! کننیم نمیآست تو چوب رنمیبگ. کنم یرانندگ دیبا من نیمونیم جا نیا شما. برم دیبا-

 ؟ يبر يخوا یم کجا. حاال سایوا-

 : گفت و شد بلند رها

 . بمونم تونمینم. دارم کار-

 که کردیم آرزو دل ته از یول. داشت خبر شیهایکار کثافت از. دانستینم مناسب پرستو يبرا را ماین. کرد فکر ماین به خانه راه در
 ! بردارد او سر از دست تا شود ظاهر شیزندگ در مناسب مرد کی

. نبود خودش دست»  حاال تا نداشته من کار به يکار که چارهیب نیا«. بود نامهربانانه اریبس. شد مانیپش فکرش از سرعت به اما
 ببرد پرستو یدلبستگ و ها الیخ و فکر نیا از ییبو پدرش اگر که دانستیم. پرستو بند يپا مخصوصا. شود بند يپا خواست ینم

 داشت، ازدواج الیخ یزمان اگر که بود نیا نظرش شهیهم. ندارد را ازدواج یآمادگ هنوز که کردیم فکر رها و. شود ینم الشیخیب
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 قطعا پرستو و بزند را تجرد دوران يها يآزاد و ها یخوش دیق خاطرش به که باشد عاشقش قدر آن که کند ازدواج یکس با دیبا
 .  بکند را يکار نیچن خاطرش به رها که نبود یکس آن

 

 

 تمام که شد مجبور پدرش اصرار با رها. بود لیتعط هم سر پشت روز سه و بود شده امبریپ والدت با مقارن هفته آخر التیتعط
 که بود گرفته تماس هم اوشیس. ببرد رامسر به را ها آن و کند کنسل را بود داده بیترت روز چند نیا يبرا که یعال يها برنامه
 .دیایب رامسر به میـستق مـ فرودگاه از که بود قرار و گرددیبرم شب جمعه

. بود فکر در و بود زده زل شیرو روبه جنگل به فقط کردینم يکار چیه. کرد نگاه بود نشسته بالکن در یصندل يرو که پرستو به
 زل يگرید طرف به و بود گذاشته پرستو يزانو يرو را اش پوزه. بود شده جور پرستو با یلیخ که هم رها شپرد ژرمن سگ یجول
 يها ـلقه حـ. نبود خشن و زمخت شیموها. بود او يفرفر ییموها آن و بود عاشقش رها که بود پرستو وجود در يزیچ. بود زده
 را اش پوزه دوباره و کرد نگاه رها به یتفاوت یب با و کرد بلند را سرش یجول. بود حالت خوش و نرم اریبس و فر درشت و یعیطب
 ! گذاشت پرستو يپا يرو

 ؟ يفکر تو-

 بود آنها ي درخانه که يروز پنج آن در! است زده حرف او با و دانسته قابل رها که بود کرده تعجب. کرد نگاهش و دیچرخ پرستو
 !ندارد یخارج وجود اصال رها يبرا او که بود دهیرس جهینت نیا به کم کم پرستو و. بود گرفته دهیناد را او کامال رها

 . ادیم شب فردا ایس-

 . کرد نگاه بود پرستو صورت در که يا اندازه یب یخوش به رها

 ؟ گذشته بد بهت حد نیا تا یعنی-

 به شروع بدنش يها سلول تمام در حسرت و دیکش یآه. دییپا یم را او موشکافانه رها نافذ و جذاب چشمان. کرد نگاهش پرستو
 ! خواست نخواهد را او هرگز رها دانستیم نکهیا از حسرت. کرد رشد

  شده تنگ واسش دلم فقط. کردن من حق در رو یمهربون لطفو تینها آقاجون ه؟یحرف چه نیا نه-

 : گفت طعنه با و زد يخند شین رها

 ؟ جون آقا فقط-

 محبت و توجه خرمن که تو زمیعز بله: دیبگو گرفتن دهیناد همه آن از بعد که داشت؟ یتوقع چه. کرد نگاهش خجالت با پرستو
 !! يبود
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 ! یداشت لطف من به شهیهم که شما-

 : گفت و کرد نگاهش متفکرانه. پرستو يپهلو دو حرف بود جالب شیبرا

 .بودم برات پرتاب يسکو هی فقط من. یداشت رو اقتشیل خودت منظورته؟ کار يبرا اگر-

 : داد جواب را یگوش و کرد یخواه عذر. خورد زنگ رها یگوش که بدهد را رها جواب تا خواست پرستو

 ؟ جونم-

-..... 

 ؟ تو يچطور. خانوما خانوم. سالم-

 خانه داخل به و شد بلند یک پرستو که نشد متوجه اصال و. داد هیتک بالکن يها نرده به فاصله یکم با و شد بلند شیجا سر از بعد
 .رفت

**** 

 

 ؟ پرستو ؟ پرستو-

 . بدهد را اوشیس جواب تا کرد بلند زدیم که یطرح يرو از را سرش

 ؟ جانم-

 .قهیدق هی نییپا ایب-

 که هم اوشیس و بود کرده بهانه را درسش. رفتینم کار سر به همچنان یول. بود کرده باز را شییپا گچ که بود ییا هفته سه
 چیه بود خواسته خدا از ظاهرا که هم رها. بود شده او رفتن سرکار يبرا اصرار الیخ یب دانستیم تیاولو در را درس شهیهم
 . گرددیبرنم سرکار به چرا که بود نزده یزنگ

  ؟یداشت يکار ایس بله-

 .  بود شیرو هجده عدد با شمع کی که داشت قرار کوچک کیک کی اوشیس يجلو

 بود؟ ادتی-

 . دیـوس بـ را شیشانیپ اوشیس. چسباند او به را خودش و کرد ـلقه حـ اوشیس گردن دور را شیها دست و دیخند

  ؟ بره ادمی شهیم مگه-
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 کی. داد دستش به و آورد در را پرستو يکادو و کرد بیج در دست اوشیس!  کردند فوت را شمع هم با و نشاند خودش کنار را او
 . خودش اسم با طال پالك

 .قشنگه یلیخ ایس یمرس-

. کنم ـلت بغـ دمیترسیم که يبود زیر نقدریا!!  يبود خونه آشپز يها بزرگ چاقو نیا از یکی اندازه ياومد ایدن به که يروز-
 خودم رو اسمت. ـلم بغـ تو گذاشتت آوردت خودش امورزیب خدا بابات یول. بشکنه تییجا هی رمتیبگ بد وقت هی دمیترسیم

 نیهم. ينبود زشت ها بچه ي هیبق مثل اصال يبود خوشکل یلیخ. بخوره نیشاه به که پرستو نیبزار اسمشو گفتم. گذاشتم
 !بود زشت یلیخ يسود ادمهی یول. یداشت هم تویفرفر يموها

 :گفت و دیخند پرستو

 !شد قو به لیتبد دفعه هی. بود زشت اردك جوجه يسود نکهیا يبرا خوب-

 . کرد نگاه پرستو به تییجد با و شد پاك اوشیس خنده

 کی به کدومتون هر ؟يریگیم کم دست خودتو قدر نیا چرا. کوچولو یخوشگل هم تو یول. خوشگله هم یلیخ. خوشگله يسود-
 .نیدار ییبایز ینوع

 یم هم خودش. نداشت قبول را اوشیس حرف که البته. نگفت يزیچ و داد تکان را سرش فقط موضوع نشدن یطوالن يبرا پرستو
 توانستیم هم بچه کی یحت و بود احمقانه کند سهیمقا يسود با را خودش بخواهد نکهیا اما ستین یزشت دختر که دانست

 ! است تر بایز يسود که دهد صیتشخ

 کی شیبرا که دیبگو و دییبگو کیتبر را پرستو تولد تا بود زده زنگ که بود نیشاه. زد زنگ تلفن که بودند خورده شام تازه
 و کرد حواله پرستو يبرا یالک صدقه و قربان یکل و گرفت را یگوش که مادرش يافتخار حضور با البته و. است فرستاده هم هیهد

 !گردندیم بر رانیا به يسود با تابستان التیتعط يبرا احتماال که گفت

 به یدست يزیچ کی که بود حاضر. دیایب رانیا به خواست یم يسود. بود زده زل دستش درون یگوش به یچارگ یب با پرستو
 که باشد شده بزرگ آنقدر يسود که کرد دعا دانستیم را خبر قبل از که اوشیس. اوردین خودش با را يسود تا بدهد شهناز
 بودندیم هم پشت دیبا نظرش به که خواهر دو یکاف قدر به ها حسادت آن و ها هیکنا گوشه آن. نکند تکرار را اش گذشته يکارها

 یکوتاه پرستو حق در یکاف اندازه به روزگار هم طور نیهم نظرش به. کردیم یحساب گفتمان کی يسود با دیبا. بود کرده دور را
 زمان آن شهناز هم و. باشند نداشته را يپدر محبت کمبود که بودند پدرشان با یکاف اندازه به يسود هم و نیشاه هم. بود کرده
 هم شهناز و رفت پدرش بگذارد تفاوت هم از را راستش و چپ دست توانست تا پرستو یول. بود کرده آنها يبرا يشتریب هیمادر
 .کند تشییاذ نیا از شتریب گرید يسود گذاشت ینم. برد ادی از را شیمادر فیوظا
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 آنچنان قلبش. گشت شیگوش دنبال به یکیتار در کورمال کورمال. دیپر جا از تلفن زنگ يصدا با که بودند بدهیخوا تازه
 زنگ بلکه ستین تلفن زنگ که شد متوجه تعجب با او و خورد زنگ دوباره. کردیم احساس شیگلو در را آن کوبش که دیکوبیم

 !!  شود داریب که است ممکن محال کنند منتقل هم گرید يجا به و کنند بار اگر را اوشیس که دانستیم. دیپر جا از. است در

 اما است یکس چه که بدهد صیتشخ در پشت یکیتار در تا کرد یسع و برداشت را فونیآ. بود دو کینزد. کرد ساعت به ینگاه
 .بود گرفته فاصله یلیخ در از طرف حتما. شدیم دهید مبهم يا هیسا فقط

 ؟ هیک-

 ! رهام. پپر کن باز-

 . شناختیم گفتنش پپر و بم يصدا از را او کردینم هم یمعرف را خودش اگر یحت و زدیم صدا پپر را او که بود نفر کی فقط

 داشت تن به سوخته يا قهوه کراوات و قهیجل و شلوار و کت. کرد نگاه رها به تعجب با. کند باز هم را يورود در تا رفت و زد را در
 رها افهیق و پیت محو که پرستو. بود ختهیر شیشانیپ در را یقسمت و بود کرده درست فشن را شیها مو. یمجلس و یرسم کامال
 . کرد سالم یجیگ با بود شده

  سالم-

 ؟ يچطور. سالم-

 . گرفت فاصله او از یکم و دیچیپ پرستو ینیب در ـکل الـ يبو

 ؟ شب موقع نیا ؟ شده یچ-

 کجاست؟ عموت-

 خدا؟ رو تو شده یچ خوابه؟-

 . داد هل داخل به را او متیمال با و گذاشت پرستو شانه يرو را دستش رها

 .کن داریب رو ایس برو. جان پپر ستین يزیچ-

  نخورد تکان جا از یسرسخت با پرستو اما

 نه؟ ای شده یچ یگیم-

 مجبور دیسع يپا شکستن خاطر به پرستو که افتاد قبل ماه چند ادی به. زد آتش و آورد در بشیج از يـگار ـیس و کرد یپوف رها
 و. نکرد يکار یول بکند، يکار توانستیم نکهیا با هم رها و. شود الیخ یب را بود کرده کار شانیرو همه آن که ییها طرح شد

 وجود با که. داشتند اسپانسرانشان از یکی یخصوص يالیو در شمال، کوچک شو کی فردا. بود افتاده خودش يبرا اتفاق نیا حاال
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 شیها مدل از تا دو و ختندیر مامورها یمهمان در امشب نیهم قایدق یول. داشت تیاهم یلیخ رها يبرا بودن کوچک و یخودمان
 بودند رفته تر قبل یکم فقط که آوردند شانس یلیخ لیسه و محمد رها،. گرفتند دادندیم شینما را او يها لباس فردا يبرا که را
 ! بود خنک آب دنینوش حال در االن هم رها گرنه و نبودند یمهمان در و اورندیب را رها عالقه مورد یدنینوش لیسه نیماش از تا

 از ها لباس که کند کمک عصر فردا تا که ببرد شمال به را پرستو شبانه بدهد، اجازه که بخواهد اوشیس از خواستیم رها حاال و
 تمام راحت الیخ با یامان دیفر تا بگذرد شو نیا از توانست ینم وجه چیه به رها چون. شوند دوخته محمد و رها يبرا دوباره
 يها یمحل کم از جدا. بکند شان کمک که کند خواهش پرستو از خودش دیکشیم خجالت ضمن در. کند درو را خوب يکارها

 . بود افتاده خودش يبرا اتفاق همان قایدق حاال و است کرده یکوتاه پرستو حق در هم دفعه آن که دانستیم رشیاخ

 .کند صدا را اوشیس و برود تا کرد شیراض و کرد فیتعر پرستو يبرا بسته سر و کوتاه را ماجرا

 نخود هم و بپرد بود خورده که یکم ـکل الـ آن اثر هم تا خواست قهوه پرستو از رها. آمد آلود خواب اوشیس بعد لحظه چند
 .پرستو يبرا باشد یاهیس

 با اوشیس. گرداندیم بر را او بعد روز دو هم خودش که داد قول و خواست را پرستو اجازه و کرد فیتعر اوشیس يبرا را ماجرا
 : گفت دیترد

  هست؟ یقانون کاراتون اصال هست؟ امن-

 . هستم مواظبش خودم. امنه امن بابا آره-

 ؟ واسش نشه دردسر. بگم یچ دونم ینم-

 .امانه و امن یچ همه که دمیم قول من. راحت التیخ نه-

 ؟ نه ای ادیم اصال نیبب بپرس خودش از-

 . کرد فیتعر را موضوع دیمف و مختصر اوشیس و کرد صدا را پرستو

 ؟ يایم. مهمه من واسه یلیخ شو نیا. شهیم یعال یلیخ کمک يایب اگه پپر -

 نه؟ دیبگو توانستیم مگر. کرد نگاه رها خواهش پر چهره به پرستو

 . امیم آره. بده اجازه اوشیس عمو اگه-

 : گفت و کرد ساعت به ینگاه اوشیس

  ن؟یافتیم راه یک-

 .شو حاضر پپر باش زود. بهتر زودتر یچ هر-
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 سرش و شد تر نیسنگ خوابش لحظه کی. دیشنیم را محمد و لیسه آرام کردن صحبت يصدا یول. بود دهیـواب خـ نیماش پشت
 یخلق کج دوباره رها که دیترس یم. برداشت را سرش و کرد باز چشم هراسان. افتاد بود نشسته دستش کنار که رها شانه يرو

 حواسشان. کرد لیسه و محمد به عیسر ینگاه نهییآ از و شد طانیش لحظه کی يبرا. بود خواب هم رها اما. بدهد عذابش و کند
 را یلحظات یدزدک هم او تا بگذار داشت؟ یاشکال چه. گذاشت رها شانه يرو دوباره را سرش آهسته هم او و. زدندیم حرف و نبود

 خـ یصندل يرو کامال و بود دهیچرخ او و. بود شده صبح بایتقر که آمد خودش به یزمان و شد نیسنگ خوابش. باشد خوش
 لحظه که دیکوبیم آنچنان قلبش. گرفت نفسش! او يموها انیم در رها يها انگشت و بود رها يپا يرو هم سرش و بود دهیـواب

 و لیسه با آرام ییصدا با و کردیم يباز شیموها با آهسته یلیرهاخ. بزند رونیب ـنه ـیس از که ست حاال نیهم کرد فکر يا
 که کردیم احساس. داشت یتازگ شیبرا داشت که یحال نیا. ردیبگ سرش در دیبا یخاک چه که دانست ینم. زدیم حرف محمد
 . دارد کم جا اش ـنه ـیس ییفضا در گرید و شده متورم قلبش

 يال از را دستش سرعت به و. کرد نگاهش هیثان چند و شد خم صورتش يرو به رها اما. کند منظم و آرام را تنفسش تا کرد یسع
 از و کرد باز را چشمانش. است شده بودنش داریب متوجه رها که داشت نانیاطم پرستو. برگشت عقب به و آورد رونیب او يموها

 .شد بلند جا

 . ریخ به صبح

 از او بودن خواب مورد در رها کوچک احتمال کی همان و شودیم سرخ خجالت از کند نگاه اگر که دانستیم. نکرد نگاه رها به
 : گفت و زد یچشمک خنده با و کرد نگاهش نهییآ از محمد. رودیم نیب

 !! جان بابام يکرد حجاب کشف. خانوم پرستو!!  اهللا کُم صبح-

 آره؟ ؟ گهید بود منظورت ریالخ صباح-

 . بود شده ختهیر هم به و آشفته شیموها و نبود سرش شالش. کرد خودش به نهییآ در ینگاه

  شالت ایب-

 . نکرد ول را آن دیکش و گرفت را شال گوشه پرستو یوقت یول گرفت پرستو طرف به را شال. بود رها يپا يرو شال

 !! خانوم پپر یمتعال یعال صبح-

 داریب پرستو که کند دایپ نانیاطم رها تا بود یکاف لحظه کی نیهم. کرد نگاهش ییا لحظه يبرا پرستو. بود زیآم هیکنا اش لحن
 !ردیبگ را پرستو يها مو درباره اش وسوسه يجلو بود نتوانسته که کرد نثار خودش به دل در یلعنت. است بوده

 .کرد مرتب سر يرو را شالش و کرد جمع را شیموها پرستو و کرد ول را شال گوشه
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 تا گرفت را رها يها اندازه نو از پرستو. کردند کار به شروع خوردند يمختصر صبحانه آنکه از بعد و رفتند خودشان يالیو به
 و خورد ینم فرزام به زشیسا یول. خوردیم هم به شده داشت باز يمدلها از یکی رضایعل و محمد زیسا. بدوزد را لباس دوباره

 .بود تر پهن هم اش ـنه ـیس دور و تر بلند قدش و بود آنها برابر دو بایتقر رها يها شانه. خورد ینم آنها از کدام چیه به رها زیسا

 ؟ بشه من ي اندازه که نظرت به داره چاره-

 ! کند فکر کار به فقط لحظه آن در کرد یسع و کرد رها به ینگاه

 اونهاست يها شونه برابر دو تو يها شونه. نیبب) داد نشانش را راهنیپ شانه قسمت و شد خم سمتش به. (نداره جا اصال رها نه-
 هم. اصال یکی نیا یول ادهیز درزش يجا چون. شکافت بشه دیشا رو یکی نیا)  آورد رونیب ها لباس کاور از گرید راهنیپ کی(

  یدونیم بهتر که خودت. است خونده اش فاتحه بشه شکافته اگر که هیجور پارچه جنس هم نداره جا

  داد تکان را سرش و کرد یپوف رها

  میرسینم برهیم زمان یلیخ-

 : گفت و نشست چرخ پشت پرستو

  میکنیم تمومش هم با. کمک ایب-

 . ستمین که اطیخ طراحم من. پپر ستمین بلد برش من-

 ؟ یبکن یتونیم چرخ-

  داد تکان را سرش رها

  رو میـستق مـ و صاف يجا فقط-

 : گفت و کرد نگاهش رها. ردیبگ را اش خنده يجلو توانست ینم هم یمدل چیه و بود گرفته اش خنده پرستو

 !ادین سرت بال بپا رتایغ باال رو امروز هی! وقت هی ینش خفه. بخند-

 که يناز. دیخندیم ناز با یلیخ. بود دهینشن را او بلند ي خنده حال به تا. کرد نگاهش تعجب با رها. بلند يا خنده. دیخند پرستو
 .نشستیم دل به یلیخ اش خنده. توجه جلب يبرا و يآورد در من نه و بود یعیطب کامال

 : گفت دیخندیم هنوز کهیحال در

  رو مایـستق مـ و صاف فقط البته. کن چرخ شما زنمیم رو ها برش تمام من باشه-
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 بودن آرام و ساکت. باشد داشته هم شاد و شوخ هیروح پرستو که کردینم فکر. رفت باال تعجب با رها يها ابرو. دیخند دوباره
 . است تودار و سرد یکم که کند فکر رها بود شده باعث او یشگیهم

 دوخته چرخ با که ها دکمه از یبعض و بزنند را ها کوك تمام تا کرد وادار هم را لیسه و محمد یحت پرستو. کردند کار همه ظهر تا
 رها یحت و لیسه و محمد کار نیب در. گذشت خوش یلیخ پرستو تصور خالف بر. دهند انجام را ها يدوز پس و بدوزند را شدینم

 و!!  دیرقص سالن وسط کرم بابا و شد بلند رها و خواند را) یصورت رهنیپ( آهنگ لیسه مثال. کردندیم بیغر و بیعج يکارها
 !! برقصد رها با) يحور دسته کی ادییم باال اون از( آهنگ با تا کرد وادارش و کرد بلند و گرفت را پرستو دست هم محمد

 : گفت بلند خوردیم قهوه و بود خانه آشپز در که رها. زدند را الیو زنگ که بود عصر چهار ساعت کینزد

 پپر؟ پپر؟!  رنمونیبگ اومدن که يکرد عرعر ات نکره يصدا اون با اونقدر لیسه بکنن سرت تو خاك-

 تا یعنی. داشت دوست شتریب را پرستو نیا. کرد نگاهش رها. آمد خانه آشپز به بود شده سرخ و دیخندیم هنوز کهیحال در پرستو
 ؟ کندیم ملوس و یداشتن دوست را او حد چه تا دلش ته از يها خنده که بود نگفته دختر نیا به یکس حال به

  برن نایا نذار ؟ هیک نیبب برو -

 : گفت و شد جمع اش خنده پرستو

 ؟ باشن مامورها واقعا نکنه-

. شد وارد دختر تا سه با بود کرده باز را در و بود رفته که لیسه و شد باز يورود در لحظه نیهم در اما. گرفت را پرستو يبازو رها
 : گفت رها به و آمد جلو بود تر پیت خوش و تر قشنگ همه از که ها دختر از یکی. اخم با رها و کرد نگاه آنها به تعجب با پرستو

 رها؟ هیک گهید نیا خبره؟ چه جا نیا-

 . بود رها دست در هنوز شیبازو یول گرفت فاصله رها از اگاه ناخود پرستو

 ؟یکنیم کار یچ جا نیا تو-

 : گفت غرور با و نکرد ینینش عقب اما دختر. نبود مهربانانه اصال رها لحن

 !! ها منه پدر شما برنامه امشب اسپانسر نکهیا مثل-

 : گفت یعصب اما آرام لحن با و نکرد ینینش عقب هم رها

 !؟ یکنیم کار یچ من يالیو تو شما که نهیا من حرف!!  نکنه کم شما سر از پدرتونو هیسا خدا-

 : گفت و کرد نازك یچشم پشت دختر



68 
 

 !! شمیم زیسورپرا خودم دونستم ینم. کنم زتیسورپرا امیب گفتم هم خر من. لقه دهن تیمنش که چه من به-

 : گفت خشم با رها. انداخت نییپا را سرش پرستو. کرد اشاره پرستو به

 !!! خدمتم در جوره همه بنده شب. دارم کار نجایا من. جان پدر يالیو بفرما شما-

 سمت به تیعصبان با و دیشن را حرف نیا که رها دختر ـت دوسـ. انداخت خنده به را دخترها از تا دو و لیسه ، رها يپهلو دو هر
 . گرفت را مشتش را مهین در رها اما بکوبد اش ـنه ـیس به مشت با تا برداشت زیخ رها

  یهست)  گفت گوشش درون يزیچ آهسته و شد خم... ( چه فهمنیم همه. ستین قشنگ کارت. فرزانه نه جا نیا -

 : گفت غیج با و گرفت فاصله رها از بود نمانده انفجارش به يزیچ که دختر

 ؟ یهست یک که يکرد فکر. يریکب رها کنه ات ساقط یهست از که گمیم پدرم به-

 به فیک نصف ف؛یک تا بود ساك هیشب شتریب شیدست فیک که جا آن از و شد کج یکم فیک یول کرد پرت رها سمت به را فشیک
 ... رها ـنه ـیس به گرشید نصف و خورد پرستو صورت

 

 

 ؟ يبخور مسکن هی يخوایم-

 . داد تکان را سرش. افتاد تاپ و تاپ به دلش و کرد نگاه رها نگران صورت به پرستو

  سوزهیم کم هی. خوبم نه-

 .دیکش يبلند آه رها

  کشهیم منو عموت-

 !!! نداشت حرف رها دختر ـت دوسـ يریگ نشانه. گرفت درد اش گونه اما. دیخند پرستو

 به یسانت پنجاه بایتقر فاصله کی با فیک اما!!  است بوده گرفته نشانه را رها نبر را اسمش که کرد اعالم بعد خودش او چون
 !! شد ناکار پرستو رها افتادن يمرد از يجا به و. کرد سوراخ را آن و نشست پرستو گونه به پشیز نوك و خورد پرستو صورت

 ریغ گرید رها یول. کردیم یخواه معذرت تند تند. بود دهیترس آمد یم پرستو صورت از که یخون همه آن از هم خودش که دختر
 از را فرزانه لگد و مشت با که بود نمانده يزیچ و دیلرزیم خانه ستون چهار که زدیم ییها نعره چنان آن. بود شده کنترل قابل
 . کند پرت رونیب به خانه
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 که بود بیعج هم خودش يبرا. کرد نگاه بود شده دار خنده قلنبه باند کی با و لیسه فاجعه پانسمان آن با که پرستو به دوباره
 سرو. کرد ساعت به ینگاه. کردیم دفاع يدختر از نیچن نیا که بود بار نیاول. بود شده ناراحت و نگران پرستو خاطر به چنان آن

 توجه یب رها. کنند لباس ضیتعو آن در که بودند داده اختصاص آنها به اتاق کی. اند آمده ها مهمان که دادیم نشان رونیب يصدا
  نشست شیآرا زیم یصندل يرو و آورد در را راهنشیپ پرستو به

 ؟یبکن يخوایم کار یچ موهامو-

 بعد و دیکش سشوار خوب. رها يموها کردن مرتب به کرد شروع و برداشت را سشوار یحرف چیه یب و شد دیسف و سرخ پرستو
 .داد حالت و زد ژل

  ؟ کنم ترش ساده ای خوبه؟

 : گفت و داد تکان را سرش رها

 . خوبه اسپرت يلباسها نیا با فعال نه-

 .خورد در به يا ضربه. کند عوض را شلوارش تا رفت بود اتاق در که یکوچک پاراوان پشت به و شد بلند جا از

  یامان يآقا سالم-

 : گفت و بود کرده تعجب جا آن پرستو دنید از یلیخ که دیفر

 ؟ ينشد خسته رها دست از هنوز. یفتوح خانوم! به-

 : گفت و آورد رونیب پاراوان پشت از را سرش رها

 !خان دیفر آشنا امسال دوست پارسال-

 رونیب ـنه برهـ تنه باال و شلوار با بود نشده آماده هنوز که هم رها و. آمد داخل به داشتینم بر پرستو از چشم کهیحال در دیفر
 نگاهش اما پرستو. زد زل کردیم نگاه پرستو به همچنان که او به وحشتناك اخم کی با و داد دست دیفر با يسرد با اخم با و. آمد

 آن با که شکر را خدا. کرد نگاه شلوارش پیز به اگاه ناخود. بود آمده رونیب دهینپوش لباس و عجله با آنطور که بود رها متوجه
 به يزیچ اما رها. شد یارغوان خجالت از پرستو و زد خند شین بود دهید را نگاه نیا که دیفر! بود نکرده فراموش را نیا عجله

 راهنیپ و تنگش دیسف ییا پارچه شلوار آن با پرستو. بود امدهین خوشش پرستو به دیفر نگاه فرم از اصال. بود نمانده انفجارش
 کردیم توجه جلب همه از شتریب رها نظر به که يزیچ اما. بود شده شهیهم از تر بایز. داشت مردانه یبرش و طرح که ییآلبالو
 . بود خورده تاب و چیپ شیها شانه يرو باز که بود پرستو يبایز يموها

 . شد رید ؟ یشینم حاضر-

 . دیکش پاراوان پشت به خودش با و گرفت را پرستو يبازو و برداشت دیفر از چشم رها
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 : گفت آهسته بود کرده تعجب که پرستو

 ؟ يکرد نیهمچ چرا-

 . ادینم خوشم دیفر ينگاهها از-

 رها منظور که دانستینم واقعا لحظه آن در و نداشت مردها با رابطه در ییا تجربه او. داد تکان را سرش و کرد نگاهش فقط پرستو
 تیمسول و تیحما حس همان فقط نکهیا ای دهد؟یم نشان تیحساس شیبرا که است آمده خوشش او از یعنی نکهیا ست؟یچ

 کی و تر رهیت درجه کی کتان شلوار با رنگ يشتر راهنیپ کی. دیپوش را راهنشیپ رها است؟ شده رها رفتار نیا باعث که است
 . آورد لیاست گردنبند کی و رفت. کرد نگاهش یکم و بست را اسپورتش يها کفش بند پرستو. ییا قهوه قهیجل

 ؟یشیم خم کمی-

 : گفت ینمک با لحن با و بست شیبرا را گردنبند پرستو و کرد خم را سرش رها

 ؟ یگینم نه بگم يزیچ هی ؟ رها -

 : گفت شدیم خارج پاراوان پشت از کهیحال در و کرد نگاهش و کرد تنگ را چشمانش رها

 . باشه یچ تا-

 دو و رفت سمتش به سرعت به کرد نگاه بود شده تر تخس و تر مردانه اش افهیق منظم نا شیر ته و موها آن با که او به پرستو
 ! شد ینم داده شینما اگر که بود ها عضله آن فیح. کرد باز را لباسش يباال دکمه

 : گفت و کرد اخم رها. کرد نگاه رها به التماس با

  ؟ سرته اون تو یچ-

 : گفت و بود او زدن دید مشغول رها اخم به تفاوت یب که کرد دیفر به ینگاه پرستو

 !بشکونم و بزنم غیت ابروتو وسط بزار-

 . دیخند دیفر و کرد گرد را شیها چشم رها

 ؟ يکرد من سال و سن به نگاه هی ؟ یچ گهید-

 . بدهد جواب شیگوش به تا رفت رونیب و کرد یخواه عذر دیخندیم همچنان که دیفر

 .من يپا شد بد اگه! خواهش-

 !شمیم ها الت هیشب پپر؟ تو یگیم یچ-
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 : گفت یسخت سر با پرستو

  یشیم ها تخس پسر هیشب نه-

 با رها. ستادیا اش ـنه ـیس به ـنه ـیس و آمد در شیجلو پرستو که برود رونیب در از خواست و داد تکان را سرش و دیخند رها
 !!؟ بود پرستو نیا. کرد نگاه پرستو به تعجب

 ؟ یکنیم کار یچ-

 . ابروهه مداد هی اش چاره شد بد اگه. شهیم یعال دونمیم من! رها خواهش-

 : گفت تینها در و شد رهیخ پرستو چشمان به هیثان چند رها

 !تو و دونمیم من شد بد اگه-

 . دمیم قول شهینم بد-

 فقط که کرد یسع بود شده خم رها صورت يرو کهیحال در و رفت یصندل يرو. برگشت زدن هم بر چشم به و رفت رونیب عیسر
 . کند تمرکز تا گذاشتینم و کردیم ینیسنگ شیرو به رها نگاه اما. کند فکر کارش به

 چندان نه خط کی. بود شده یعال. ندیبب را کارش بهتر تا رفت عقب یکم. زد غیت را رها حالت خوش يابرو بود که یبدبخت هر با
 : گفت دیترد با دید را خنده نیا که رها. دیخند. بود انداخته راستش يابرو گوشه پهن چندان نه و کیبار

 ؟ يکرد کار یچ ؟ شد یچ-

 شده کیفتوژن یلیخ و خشن اش چهره. بود شده باالتر هم خوب از یعنی. بود شده خوب. ندیبب نهییآ در را خودش تا دیچرخ بعد
 !  بود

 چشمک کردیم نگاهش ینگران با که پرستو به و دیچرخ. بود آمده خوشش. برد باال را بود خورده غیت که را ابرو همان خوداگاه نا
 . زد

 ! يآورد شانس رو دفعه نیا-

 رها از که یعکس تک و. بود کارها نیبهتر یامان دیفر و رها يکارها نظرش به اما. بود یعال پرستو نظر به ها طراح تمام يکارها
 نکهیا مثل ، بود شده خم یکم. بود یعیطب کامال گورشیف. بود شده شب آن عکس نیبهتر ها یلیخ نظر به بود شده گرفته

. جذاب تینها یب و ساده یلیخ. بود کرده نگاه نیدورب به و بود آورده باال را سرش حال همان در و. ببندد را کفشش بند خواهدیم
 . دانستیم را نیا هم خودش و بود یافتنین دست شیبرا رها. کرد نگاه عکس به حسرت با پرستو
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***** 

 

 

 نفر چند و دیفر با که کرد نگاه محمد و رها به پرستو. بودند هاشان لیوسا کردن جمع حال در همه و بود شده تمام بایتقر شینما
 یسرسخت با رها که گفتیم يزیچ محمد. زدندیم حرف باشند اسپانسرها از کردیم فکر که جوان مرد چند و ها مدل از گرید

 . کرد گرم خودش کار به را سرش اما بود شده کنجکاو نکهیا با پرستو. داد تکان را سرش

 پپر؟-

 . زد کنار صورتش يرو از را شیموها و برد باال را سرش. کردیم جمع را لیوسا و ها لباس و بود نشسته زانوانش يرو

 ؟ بله-

 . کرد او به شناسانه قدر ینگاه رها

 ؟ يندار یمشکل تو. رنیبگ کوچولو یدورهم هی خوانیم ها بچه-

 ! دیاین رونیب اتاق از او که بود آن منظورش رها دیشا ؟ باشد داشته توانستیم یمشکل چه. کرد نگاهش تعجب با پرستو

 : دیپرس دیترد با

 ؟ امین رونیب اتاق از يخوایم-

  يدختر تو فقط و است پسرونه جمع آخه چون. کنم کنسلش یستین یراض اگر گفتم. اصال نه نه-

  بایتقر شناسم یم رو همه. ندارم یمشکل من-

 !! دستم یامانت ؟ باشه يخورینم جم من کنار از پس-

 کردیم فکر که بود احمق اما ندارد يگرید لیدل ها توجه نیا که دانستیم. شد بلند شیجا سر از و داد تکان سر غصه با پرستو
 !  ندیبب را او رها دیشا

 يرو اخم با ستین یراض موجود وضع از هم خودش دیرسیم نظر به که هم رها و نبود یخودمان گفتیم رها که طور آن یمهمان
 درون يمردها به اما پرستو. زدیم آتش ـگار ـیس به ـگار ـیس یناراحت موقع در اش شهیهم عادت طبق بر و بود نشسته مبل
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 و يسود. بود دهیند جا کی را جذاب و اندام خوش و پیت خوش مرد همه نیا حال به تا. بود گرفته اش خنده. کردیم نگاه سالن
 . کرد نگاهش موشکافانه رها. شد تر پهن اش خنده!!  دادندیم جان ییجا نیچن در بودن يبرا شهناز

 ؟ داره خنده یچ-

  دیپر جا از پرستو

 .. یچیه ؟ هوم-

 .شد سرخ یکم اما

  ایب رها-

 . گرفت پرستو سمت به تر سبک و تر کوچک کیپ کی و داد رها به را یدنینوش وانیل لیسه

 . یسالمت. خانوم پرستو بفرما-

 : گفت و کرد پرستو به رو و گرفت را کیپ رها شیجا به نگرفت اما پرستو

 ؟ يخورد حاال تا-

 . داد تکان ینف نشانه به را سرش پرستو

 ؟ يبخور يدار دوست-

 . بزند یم پرستو که ستین یراض اصال که دادیم نشان کامال لحنش اما کرد سوال رها نکهیا با

 ؟ نخورم شهیم -

 !!  ؟ شهینم چرا زمیعز آره-

 . کند پر شیبرا تا کرد اشاره لیسه به دوباره رفت باال ضرب کی با خودش هم را پرستو وانیل و. بود خوشحال کامال لحنش

 پرستو که یوقت و بود پرستو به نگاهش کردیم صحبت محمد با کهیحال در و بود نشسته سالن گوشه. افتاد یامان دیفر به نگاهش
 وانیل کی دوباره و گفت لب ریز ییناسزا یعصب رها. خورد او یسالمت به و آورد باال را اش یدنینوش وانیل دید خودش متوجه را
 .رفت باال گرید

. کرد پرستو به ینگاه. بود کرده نابودش لیسه اما. برود حواس و هوش از که خواست ینم اصال یعنی. بخورد یلیخ خواست ینم
 تر تمام چه هر رتیح با و دیچرخ پرستو. برد او يموها ریز را دستش اراده یب. زدیم چشمک او به اش یداشتن دوست يموها

 .  بود زده زل بردارد شیموها ـوازش نـ از دست ندارد الیخ دیرسیم نظر به که رها به فقط و بود زده خشکش. کرد نگاهش
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 ؟ رها-

 را بود خجالت و شرم از یناش که صورتش، يگرما. شدیم دهیشن زحمت به و بود شده فیضع مختلف حس چند تحت شیصدا
 شدیم ـست مـ که یوقت. کرد نگاهش ـار خمـ چشمان با بود آمده خودش به تازه که رها. دیکش عقب به را سرش. کردیم حس

 .بردارد چشم پرستو از توانست ینم حاال و شدیم برابر ده زیچ هر به احساسش

 !! ینمک با یباش خوشکل نکهیا از شتریب!! ؟ یملوس یلیخ که یدونستیم-

 » نیهم فقط! ـسته مـ اون« . شد گرد چشمانش پرستو

. شد بلند جا از بکند ییا احمقانه کار نکهیا از قبل نیبنابرا. بود نیهم دیرسیم پرستو شده قفل مغز به که يفکر تنها و نیاول
 . گرفت را دستش رها. خواست ینم را باشد آمده در انیغل به ـکل الـ مصرف خاطر به که را یاحساس

  ؟ کجا-

 فرار شتیپ از دارم من یـست مـ تو چون که« ؟ دییبگو حواس و هوش یب آدم کی به توانست یم چه. کرد نگاهش فقط پرستو
 !!است ـست مـ که کندینم قبول هم باز باشد شده هم ـست مـ اهیس اگر یحت ـست مـ آدم کی» . کنمیم

 .بخورم هوا کم هی رمیم. شدم خسته-

 : گفت و برخاست جا از رها

 . يبگرد تنها يبر یامان کهیمرت نیا وجود با نکرده الزم-

 خودش يبرا حالش نیا که رها. زدند رونیب ساختمان از. داد هل جلو سمت به را او و کرد ـلقه حـ پرستو شانه دور را دستش بعد
 : گفت پرستو به و دیکش یآه بود سابقه یب هم

  آب؟ لب میبر يدار دوست-

 که دیرس یم نظر به خب یول. بود نشده لق هم زبانش و بود محکم شیها قدم. آمد یم بهتر نظرش به حاال. کرد نگاهش پرستو
 .است گرم یکم سرش هنوز

  خوبه جا نیهم نه-

 را ـگارش ـیس. ستادیا کنارش و آمد هم رها. نشست ها درخت ریز کت مین يرو و رفت پرتقال و نارنج يها درخت سمت به
 بعد لحظه چند. زد سوت آهسته دادیم آزارش رها نگاه ینیسنگ که پرستو. شد رهیخ پرستو به یحرف چیه یب و کرد روشن

 او که يبار نیآخر از. کرد نگاه شکمش به پرستو. کرد پارس بار چند و نشست پرستو يپا نییپا آمد و دیدو و شد شیدایپ یجول
 . بود شده تر بزرگ شکمش بود دهید را
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 ؟ است حامله-

 : گفت و داد تکان را سرش رها

  نشد یول. کنه يریگ جفت گهید نژاد هی با خواستمیم. دوستام از یکی مال. گهید شپرد ژرمن هی. اوهوم-

  ان؟یم ایدن به یک هاش توله-

 .انهیجر در داریسرا ، هوشنگ آقا. ستمین انیجر در ادیز من. کنم فکر نمونده يزیچ-

 یکم نظر به خانه سگ یحاملگ مورد در ها صحبت نیا. هستند معذب شانیدو هر که دیرسیم نظر به. داد تکان را سرش پرستو
 !  آمد یم یشینما

 یکم خجالت، با پرستو. گذاشت مکتین لبه يرو پشت از را دستش کی و نشست پرستو کنار و کرد خاموش را ـگارش ـیس رها
 : گفت و کرد نگاه صورتش پانسمان به رها. کرد جمع را خودش

 ؟ گفتیم بهت یچ يبود نشسته ها یتماشاچ نیب که اونجا دیفر-

 ؟ شده یچ صورتم که دیپرس-

 ؟ يداد جواب یچ تو-

 ؟ شدم طور نیا و خوردم نیزم که بودم یجلفت پا و دست قدر آن باشد، گفته پرستو که داشت؟ یتوقع چه کرد نگاهش پرستو

 !! گفتم رو راستش-

 :گفت و گرفت را اش خنده يجلو رها

 !! واقعا متشکرم-

 . خاص آهنگ کی با. دیخندیم کلفت و بم. داشت دوست را رها خنده يصدا. انداخت خنده به هم را رها که دیخند ينخود پرستو

 تفنگ همون تونه؛ نهیشوم يباال که تفنگه اون با ترسمیم. نگو راستشو گهید اون به رتایغ باال خدا رو تو ؟یگیم یچ عموت به-
 !سراغم ادیب لوله دو

 انگشت با و کرد دراز دست. کرد خود یب خود از را رها اش خنده ناز. شد رهیخ او به یفتگیش با رها و. شد تر بلند پرستو خنده
 .کرد نگاه بود شده لیمتما سمتش به که رها به رتیح با و شد قطع پرستو ي خنده. کرد ـوازش نـ را پرستو گونه اش اشاره

 شده گم او بزرگ دستان در پرستو کوچک دست. گرفت دست در را پرستو دست گرشید دست با و شد خم طرفش به کامال رها
 . بود آورده وجود به را یجالب تضاد او برنزه پوست مقابل در پرستو دیسف پوست. کرد پرستو دست به ینگاه. بود
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 ! پپر کهیکوچ دستات قدر چه-

 لحظه آن يقرار یب یحت و بودند غش و غل یب و صاف چشمانش. شد رهیخ پرستو چشمان به و کرد ـوازش نـ را دستش پشت
 نگاه نیا کدام چیه بود دوست آنها با رها که ییها دختر. کند جادیا روحش بکارت و چشمان يصفا در یخلل بود نتوانسته هم

 نگاه عمق از توانستیم یول. گرید يزهایچ یلیخ و شهرتش یکی ، پول یکی. بودند او با يزیچ دیام به شان همه. نداشتند را آرام
 . شهرتش و پول نه. يریکب رها وجود خاطر به فقط. خواهد یم را او خودش خاطر به که بخواند پرستو

 آنها یکس اگر. دیکشیم خجالت. شود بلند جا از تا افتاد تقال به پرستو. افتاد پرستو فیظر و نازك يـها لبـ به نگاهش اریاخت یب
 ها نیا تمام از. ماند ینم یباق شیبرا آبرو و است کاره آن او که کردندیم فکر همه فردا از گرید ، دیدیم کینزد هم به حد نیا تا را

 .خواست ینم را احساس نیا او و. است ـست مـ رها که دانستیم گذشته

 ریاس رها دستان در دستش دو هر. بخورد تکان که نگذاشت و شد ـلقه حـ مچش دور رها دست یول. شود بلند تا شد زیخ مین
 .بود شده

 ! بست را دهانش رها ـوسه بـ دیبگو يزیچ نکهیا از قبل اما. کرد باز را دهانش

 اصال کردیم فکر یگاه ؟ عشق بدون یسنت ازدواج کی ای است عشق با بود؟ خواهد چطور اولش ـوسه بـ که کردیم فکر شهیهم
 ابراز گریهمد يها لب دنیـوس بـ با را شان عشق جهان عشاق تمام که دارد احساس و عشق نظر از یفرق چه لب ـوسه بـ
 ؟ کنندیم

 مرد کی یـست مـ حاصل فقط. عشق کی نه و بود یسنت ازواج کی حاصل نه که ییا ـوسه بـ. بود او ي ـوسه بـ نیاول نیا حاال
 . بود

 و دست ریز. بود شده تر باز چشمانش او یول بندندیم را چشمانشان ، دنیـوس بـ موقع ها لمیف در که بود دهید. بود شده شوکه
 .بخورد تکان توانست ینم و بود مانده رها نیسنگ ي تنه

 و. داشت یتازگ هم خودش يبرا که بود اش ـوسه بـ و وجود در یاقیاشت اما ، صانهیحر و خشونت با نه. دیـوس بـ یم را او رها
 . بکند دل پرستو وجود از توانستینم

 عکس چه که دانستینم اصال. کرد نگاه رها به منگ و جیگ. دیکش رونیب رها دست ریز از را خودش بود که کندن جان هر به
 که ییا صحنه افتاد رفته باد بر لمیف ادی به آگاه ناخود!! خواباند؟ یم رها گوش ریز یکی ها لمیف مثل دیبا. دهد نشان دیبا یالعمل
 یزندگ نیا. آمد یشینما و احقانه یلیخ نظرش به. زندیم رت گوش يتو هم اسکارلت و ـوسد بـیم را اسکارلت زور به باتلر رت
 .لمیف نه بود یواقع

 درد جدانش و و بود ناراحت. بود شده رهیخ پرستو به ینگران با!!  است کرده یغلط چه که بود دهیفهم تازه دیرسیم نظر به که رها
 احقانه کار آنکه از قبل! بود گرید ـوسه بـ کی خواهان دوباره قلبش ته آن د،یبگو دروغ توانست ینم که خودش به اما بود گرفته

 . نکرد ول را پرستو دست اما. گرفت فاصله پرستو از یکم بکند يگرید
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 . شد بلند جا از سرعت به بعد و کرد نگاهش طور همان هیثان چند پرستو

 ؟ پپر-

 فقط کار نیا که متاسفم پپر ای ؟ دمیـوس بـ را تو اجازه بدون که دیببخش پپر ؟یچ پپر. دیبگو يگرید زیچ نتوانست. نیهم فقط
 !بس و شود مسخره خودش تنها که شدیم باعث گفتیم چه هر بود؟ یـست مـ يرو از

 به پرستو و کرد ول را دستش دید را حرکت نیا که هم رها. بکشد رونیب رها دست از را دستش زور به که کرد یپرستوسع
 .رفت ساختمان داخل به برق سرعت

 قفل داخل از را در و. رفت بودند داده اختصاص او به يریکب يآقا يالیو در شکسته، يپا با اقامتش روز چند آن در که یاتاق به
 تهوع حالت. بود نکرده تجربه حال به تا که داشت یخصوص به حال. نداشت آرامش. زد بال بال اتاق در کنده سر مرغ مثل و کرد

 آن تا ، کند صحبت او با که نداشت را یکس. بکند دیبا چکار که دانستینم و بود سردرگم. يقرار یب و شوره دل نوع کی. داشت
 که نبود یمیصم قدر آن هم او با که بود زهرا شیمیصم دوست تنها. نبود قیرف و دوست اهل ادیز. کند دایپ کاهش يقرار یب

 .دیبگو شیبرا را يزیچ نیچن بتواند

 حالت آن از یمهمان که دیرسیم نظر به و بود شده بلند کیموز يصدا. بود شده شتریب ها صدا سرو حاال. بود گذشته یساعت کی
 .است گرفته خودش به یپارت حالت و است شده خارج یهم دور

 . آمد محمد يصدا بعد و خورد در به ییا ضربه

 کن باز درو ؟ پرستو-

  سالم-

 : گفت و گرفت طرفش به را غذا ینیس محمد

 کم هی. این رونیب شهیم اگه که گفت رها ضمن در. ينخورد يزیچ یحساب و درست که صبح از. ینکن ضعف بخور غذاتو ایب-
  کردن رم نایا. شده خارج کنترل از اوضاع

 !کرده رم همه از شتریب که يریکب جناب خود که دیبگو خواست یم دلش. کرد تشکر و گرفت را ینیس پرستو

 اوشیس اگر. برود رونیب جماعت آن با که نبود اجیاحت توالت و ـام حمـ يبرا و بود ـستر مـ اتاق شکر را خدا. خورد را شیغذا
 !کردیم باران ریت را رها دیفهمیم

 یول. است صدا سرو خاطر به که کرد فکر ابتدا. بخوابد نتوانست اما رفت رختخواب به و زد مسواك را شیها دندان و گرفت دوش
. است آمده سرش به يبال چه که دانست ینم. بگذارد هم يرو پلک نتوانست هم باز شد، تمام یمهمان شب مهین دو ساعت یوقت

 يبرا يکار چیه توانست ینم او و کردیم عبور چشمانش مقابل از ـنما ـیس پرده مثل درست ات،ییجز با شب سر صحنه تمام
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. بود شده شیخواب یب علت بر دیمز و بود شده دهیچیپ دورش به پتو و ملحفه تمام که بود زده غلت قدر آن. دهد انجام توقفش
 را نیا احتمال خواست ینم هم درصد کی یحت یول برود رونیب به که خواست یم دلش. اتاق ته به اتاق سر. زد قدم و شد بلند

 شدیم دهید جنگل یاهیس فقط. نبود معلوم ایدر آنجا از. نشست پنجره لبه و کرد باز را پنجره. شود رو روبه رها با که باشد داشته
 بتواند تا بدهد سامان سرو را ذهنش توانست و شد آرام یکم تا نشست جا همان آنقدر اما. نبود همراه آن با یآرامش چیه که
 .رفت رختخواب به و گرفت خوابش باالخره که بود صبح دهیسپ کینزد. بخوابد یکم

 

 

 يصدا بعد و گرید ي ضربه چند دوباره. کرد نگاه اطرافش به منگ و جیگ هیثان چند دیپر خواب از خوردیم در به که ییها ضربه با
  شد همراه آن با رها گرفته و بم

 ؟ یخوب پپر ؟ پپر-

 : گفت يتند یکم با رها. کردندیم نگاهش ینگران با و بودند ستادهیا در پشت محمد و رها. کرد باز را در

 ؟یکنینم باز درو چرا-

 : گفت باشد محمد با فقط صحبتش يرو کردیم یسع کهیحال در پرستو

 . دمینشن درو يصدا اصال. بودم خواب-

 . تهران میگردیبرم میدار شو حاضر-

 تند دور با موتور کی مثل قلبش حاال اما. بود نکرده نگاه رها به هم هیثان کی يبرا یحت. بست را در و داد تکان را سرش پرستو
 .بود برگشته قبل شب يقرار یب حس و دلشوره آن و تهوع حالت دوباره. دیکوبیم

 هم لقمه کی نتوانست یحت او آنها، اصرار رقم یعل یول. خوردند یم صبحانه محمد، و لیسه. رفت نییپا و دیپوش لباس عیسر
 .آورد خواهد باال بخورد چه هر که دانستیم. بخورد

 نداشت؛ او از یچندان شناخت که لیسه با بود حاضر. ندیننش تنها عقب یصندل در رها با آمدن زمان مثل که کردیم دعا دعا
 ! نه رها با یول ندیبنش عقب

 کی مثل. برنداشت پرستو از چشم تهران خود تا اما. نشست رل پشت رها و نشست کنارش آمد محمد و شد قبول شیدعا
 کردن نگاه از هم و زدیم حرف محمد و لیسه با هم ، کردیم یرانندگ هم. دیچرخیم درجه شصت صدویس شیها چشم) گوآنایا(

 »! است کاره چند کن مخلوط مثل که نی؟ا بدن انجام توننینم همزمان کارو تا چند مردا گنیم که هیچطور« . نبود غافل پرستو به
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 ساعت کینزد بایتقر. نکردند یچندان اصرار گرید هم لیسه و محمد و بود خلق کج و یعصب رها. نداشتند نگه ناهار يبرا ییجا
. شد تنها رها با. آمد سرش به دیترسیم که يزیچ از باالخره. رساندند را لیسه و محمد اول. دندیرس تهران به که بود عصر پنج

 اصال. کند رفتار خجوالنه طور همان ای ، بزند یتفاوت یب به را خودش. دهد نشان دیبا یوالعمل عکس چه که دانست ینم
 با اما. آورد ینم خاطر به را زیچ چیه که است بوده ـست مـ آنقدر ای نه؟ ای هست ادشی قبل شب از يزیچ رها که دانستینم

 یحرف رها اگر که کردیم احساس بود شده عوض او به نسبت نگاهش نوع و جنس نکهیا و کردیم او به صبح از رها که ییها نگاه
 .آورد ینم خاطر به يزیچ که کرده وانمود نکند، هم ییا اشاره ای و نزند

 . نیبش جلو ایب-

 .داشت نگه محمد خانه از باالتر متر چند

 . کرد باز زبان رها باالخره رفتند که یکم. نشست جلو و رفت یحرف چیه یب پرستو

 ؟ يریگینم لیتحو چته؟-

. بود آور عذاب قدر آن شیبرا بود گرفته شیپ صبح از پرستو که یتوجه یب و یمحل کم چرا که بود کننده جیگ هم خودش يبرا
 شیها گرفتن دهیناد و ها یخلق کج رقم یعل که بود یداشتن دوست و آشنا شیبرا ییپرستو. خواست ینم را پرستو نیا او

 .کردیم تحمل را او صبورانه

 باشد جنتلمن قدر آن که کردیم دعا فقط. دارد خاطر به کامال را قبل شب رها که بود کرده دایپ نانیاطم صد در صد حاال پرستو
 . اوردین شیرو به را آن که

 . خستم کم هی. خوبم-

 که ، شکافانه مو چنان آن. بود زده زل جلو ي شهیش به پرستو اما. کرد نگاهش و دیچرخ کامال رها و ستادندیا خطر چراغ پشت
 اما اخم با بود، گرفته اش خنده پرستو انهیناش تظاهر همه آن از که رها!! ندیبیم آن در شهیش از ریغ به يزیچ دیرسیم نظر به

 : گفت لب بر لبخند

 . منو نیبب خانوم؟ پپر-

 خورده ژل یمرتب نا صورت به که ییموها ، شکستش يابرو. افتاد تلوپ و تاالپ به دوباره قلبش. کرد نگاه رها به اجبار به پرستو
 دلش. بود کرده یزمان هر از تر ریگ نفس پرستو يبرا را او. کردندیم نگاه را او يکنجکاو با و شده تنگ که نافذش چشمان و بود

 با ها احمق مثل قدر آن تا. کردیم خودش ـن باسـ حواله جانانه لگد کی آن با تا داشت سرش پشت در گرید يپا کی خواستیم
 !! نشود خود یب خود از رها دنید

  رون؟یب میبر هم با شام يایم-
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 قبر نبش قبل شب اتفاق که داشت رغبت خودش نه که جا آن از و است بدهکار او به یخواه عذر کی که کردیم احساس رها
 . کند ابراز را شیناراحت و یمانیپش يحدود تا توانست یم نطوریا حداقل ، پرستو نه و شود

 که خواست یم دلش. بدهد که خواهد یم دلش یجواب چه و بدهد دیبا یجواب چه که دانست ینم. نداد یجواب لحظه چند پرستو
 . دیآ ینم نظر به درست هم چندان نکاریا که دانستیم یطرف از. بود آرزو شیبرا لحظه هر رها با بودن. کند قبول

 مناسبت؟ چه به -

 . افتاد راه به رها و شد سبز چراغ

 . طرحام در تیموفق مناسبت به کن فکر-

 باشد داشته نانیاطم اگر یحت. کند گوش دلش حرف به داشت دوست. افتد ینم یاتفاق که خوردن شام کی با کرد، فکر پرستو
 .است اشتباه که

  باشه-

 :  گفت و کرد نگاه ساعت به رها! دیند را رها زیآم تیموفق لبخند و دوخت چشم رونیب به و چرخاند را سرش

 . دنبالت امیم هشت کن عوض یکن عوض يخوایم يزیچ یلباس خونه برمت یم زوده که حاال-

 که گفت شیمنش. گرفت تماس اوشیس با. نبود خانه یکس. رفت و رساند خانه به را او رها. نزد یحرف و داد تکان را سرش پرستو
 . رمیم رونیب شام دوستم با شب یول برگشتم من که گذاشت غامیپ هم پرستو. کند وصل را تماس تواند ینم و دارد جلسه

 با هم بار کی یحت او. کرد شد ینم يکار گرید اما. است کرده یاشتباه چه که دیفهم تازه درآمد دهانش از حرف نیا که یوقت
 اما نداشت ییا بسته و محدود چنان آن ي خانواده زهرا. نداشت یچندان دوست قتیحق در یعنی. بود نرفته رونیب شام دوستانش

 رونیب شام یدوست با هرگز او نیبنابرا. هستند سن کم هنوز آنها آمدن، خانه به رید یکم و خوردن شام يبرا که داشتند دهیعق
 به است شده که هم شب کی يبرا که داشت دوست بکند؟ توانستیم کار چه خوب اما. کردیم شک اوشیس قطعا و بود نرفته

. دیبگو را قتیحق اوشیس به توانستینم یول! بود دهید را او رها باالخره که یزمان هم آن. برود رونیب رها با برقصد دلش ساز
 رها که یطیشرا در هم آن. برود رونیب رها با او که گذارد ینم هرگز اوشیس که دانستیم. دیکشیم خجالت که نیا از گذشته

 و زیعز که ، پرستو مورد در که يکار نیکمتر اوشیس. نداشت هم یپاک چندان گذشته و بود تر کوچک شیعمو از سال کی فقط
 ! رفتیم رها سراغ به لول دو تفنگ همان با که بود نیا کرد،یم بود اش دردانه

 . زد زنگ بود شده مشکوك یکم که اوشیس بعد ساعت کی

 ؟يدیرس یک ؟يچطور یفوکول جوجه سالم-

 ؟ يچطور تو. شهیم یساعت هی بایتقر. خوبم. سالم-
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 . خورد یم ریش با نیریش قهوه که گفت بود شیمنش احتماال که یکس به رو اوشیس

 بود؟ یراض رها رفت؟ شیپ چطور کاراتون. خوبم من-

 . رفت فروش هاش طرح از یکل. بود یعال یلیخ. آره-

  رون؟یب يبر شام يخوایم یک با تو! خب. یسالمت به-

 : گفت يگریناش با بعد و کرد سکوت لحظه چند

 . هیمرض دوستم با. ام-

 . دیگویم دروغ پرستو که کرد یم احساس. کرد مکث لحظه چند اوشیس

 . بودم دهینشن حاال تا اسمشو ؟ هیمرض-

 . شدم آشنا باهاش رها شیپ. ستین هنرستان تو-

 . شد برقرار اوشیس جانب از گرید مکث لحظه چند دوباره

  ؟ يگردیبرم یک -

 . زود-

 : گفت و دیکش یآه اوشیس

 .دنبالت امیم کجا بگو. خوب یلیخ-

 : گفت عیسر پرستو

 .داره نیماش خودش. یمرس نه-

 : گفت تینها در و شد تر یطوالن اوشیس مکث بار نیا

 ...پرستو؟-

 . نداد ادامه گرید و کرد قطع را حرفش. نیهم

 بله؟-

 . باش خودت مواظب. یچیه-
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 .است کرده عوض را حرفش اوشیس که بود مشخص کامال اما

 نیزم بر نقش که دارد امکان لحظه هر کرد،یم احساس که داشت شوره دل چنان آن پرستو. آمد سراغش به رها هشت ساعت
 بد یلیخ دیفهمیم اوشیس اگر. بود يریکب رها او گذشته ها نیا همه از و. بود نرفته رونیب صورت نیا به يمرد با حال به تا! شود

 .ام کرده باز تو يرو به يسود از ریغ يگرید حساب من که گفتیم او به اوشیس شهیهم چون. شدیم

 شیآرا بود دهید ساده را او که شهیهم خالف بر. کرد نگاهش دقت با و داد را سالمش جواب رها. کرد سالم و شد سوار استرس با
 شهیهم از تر برو تودل و تر ملوس یلیخ. بود گذاشته رونیب شال از شهیهم از شتریب هم را شیفرفر ییموها و بود کرده یمیمال

 بود؟ دهید یگل لباس و سر آن با را او اول روز که است يدختر همان نیا کردیم فکر. کرد نگاهش مات لحظه چند رها. بود شده
 شیتوجه یب از و امدیم یداشتن دوست و نمک با نظرش به دختر همان حاال. بود آمده یمعمول یلیخ و بچه رها نظر به که یکس

 . پرستو نه بود کرده رییتغ که بود خودش نیا قطعا. شدیم سردرگم

 

 را پرستو ها مدت او. خودش دست از همه از شتریب. بود یعصب. زدینم یحرف چیه یول افتاد راه و کرد روشن را نیماش یکالفگ با
 بود خودش نیا حاال، و. نشود اش بسته دل و شود سرد او از پرستو نکهیا خاطر به فقط بود، کرده یخلق کج و بود گرفته دهیناد
 طور نیا که خواست ینم. بود شده ریگ دل پرستو یتوجه یب و يسرد از که بود خودش نیا هم باز و بود دهیـوس بـ را او که

 عجوالنه میتصم حد چه تا شب آن شام که شد متوجه ناگهان. است خارج او عهده از موضوع نیا که دیرس یم نظر به یول. شود
 جوان کی مثل لحظه کی در یول. است یمنطق یآدم که کردیم ادعا شهیهم و بود سالش کی و یس که او يبرا هم آن. بود ییا

 .بود کرده رفتار ساله ستیب شهیپ عاشق

 فکر که خوب رها یول. نداشت را رها اطراف دختران طنتیش آن اصال. کردیم نگاه ابانیخ به پنجره از. کرد نگاه پرستو به دوباره
 . بود داده قرار ریتاث تحت را او زیچ همه از شتریب او متانت و آرامش نیهم که دیدیم کردیم

 : گفت پرستو به و داشت نگه رستوران کی مقابل

  گه؟ید يجا میبر نکهیا ای ؟يدار دوست رو جا نیا-

 به که يبار نیآخر. نداشتند بودن هم دور يبرا یوقت آنها یمیصم خانواده. بود نرفته رستوران که بود وقت یلیخ پرستو
 و. بودند گذاشته يگرد رانیا تور دوستانش با هم اوشیس. بود رفته کایآمر به شهناز. بود قبلش سال دو تولد بود رفته رستوران

 : گفت و داد تکان را سرش. بودند رفته رستوران به هم با نیشاه و او فقط

 .خوبه جا نیهم نه-

 يها زوج تا گرفته خانواده از. بود شلوغ رستوران. شود وارد او ابتدا تا ستادیا کنار و کرد باز شیبرا را رستوران در رها. شد ادهیپ
 باال طبقه به را او و گرفت را شیبازو ریز رها. بودند کرده انتخاب را رستوران دنج يها گوشه شتریب که ییها پسر و دختر و جوان

 . داشت خاص و یشگیهم يها يمشتر به اختصاص و بود تر یخودمان رستوران يباال طبقه. کرد ییراهنما
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  م؟ینیش ینم جا نیا-

 را تر خلوت يجا کی شنهادیپ خودشان گرید يها دختر. بود آمده خوشش او یسادگ نیهم از رها و. بود ساده. کرد نگاهش رها
 . دادندیم

 .شلوغه جا نیا نه-

 يها يوارید کاغذ. آمد خوشش یلیخ پرستو که داشت ییبایز دکور. کرد نگاه رستوران وارید و در به و نشست رها يروبرو
 کار یچوب کوب وارید که سالن سمت کی با. بود شده کار بلند سقف. کردینم تیاذ را چشم که یهالل يها طرح با ،یمشک و دیسف

 چشم به که کرد نگاه او به رها. شدیم آرامش باعث دشیسف و زرد میمال نور. بود کرده جادیا را یسنت و مدرن سبک کی بود شده
 . گرفت طرفش به را منو. کردیم نگاه سالن دکور به هنرمند کی

 ؟يخوریم یچ-

 .نبود غذا خوش ادیز خودش اما شدندیم یعال شیغذاها. نبود غذا اهل ادیز. کرد نگاه و گرفت رها از را منو

 . يسوخار گویم-

 . کند نگاه رها به که خواست ینم. کرد گرم وارید درو به را سرش و گذاشت رها يجلو را منو

  ؟یگفت یچ ایس به-

 :گفت یناراحت با. برگشت اش قبل ساعت کی وجدان عذاب به دوباره

 !! گفتم دروغ-

 . کردیم اعتراف راحت آنقدر او که بود جالب یلیخ شیبرا. کرد تعجب رها

 ؟یگفت دروغ چرا خوب-

 . بود شده پرستو وجدان عذاب و یناراحت متوجه

 رون؟یب برم شام يریکب رها با من يدیم اجازه جان عمو گفتمیم گفتم؟یم دیبا یچ-

 رفتار و خودش قطعا که را یناراحت و فشار توانستیم. رفت باال یکم شیصدا و شد یعصب که دید را او رها که بود بار نیاول يبرا
 دست نیا از یخوب خاطره که پرستو اما. گرفت دست در را دستش و کرد دراز دست. ندیبب را بود گذاشته پرستو يرو قبلش شب

 . دیکش پس را دستش نداشت گرفتن

 در را آن دوباره است ممنوع رستوران در ـگار ـیس نکهیا آوردن خاطر به با اما. آورد رونیب يـگار ـیس و دیکش آه یعصب رها
 . شد رهیخ پرستو به و گذاشت بیج
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 ؟ پپر-

 ندهد؟ را جوابش که توانستیم مگر بودند نکرده شیصدا هم اش خانواده یحت که يطور. زدیم صدا را او آشنا طور نیا یوقت

 . کرد نگاه را رها و برد باال را سرش

 م؟یبرگرد یناراحت اگر يخوایم-

 پرستو که او اوست؟ خود شیناراحت يها علت از یکی که دیبگو د؟یبگو رها به دیبا چه که دانستینم. داد تکان بار چند را سرش
 را من تو خود يریکب رها که دیبگو توانست ینم. بداند شیها توجه ای شبید کار از را شیواقع تین و منظور بود نتوانسته هنوز

 ! ییا کرده سردرگم

  خوبه نه-

 .گذاشت زیم يرو و آورد را غذاها گارسون. افتاد رها سر پشت به نگاهش

 اش خنده اریاخت یب!  زدیم ریکه هم دنشید با یحت که آنقدر. بود متنفر گویم از يسود. افتاد يسود ادی به ها گویم دنید با
 . کرد فیتعر را انیجر هم او و شده چه که دیپرس چشمک با رها. گرفت

 ؟يدار رو خواهر دونه هی همون-

 »! ادهیز هم دونه هی همون«

 . من هم بعد سودابه بعد نهیشاه اول. آره-

 . ختیر نوشابه پرستو يبرا و گفت یهوم رها

 ؟ آره ؟ گهید نیهست دوتا هم شما -

 : گفت دوباره پرستو و داد تکان را سرش رها

 ! توهه هیشب یلیخ. دمید بودم تون خونه که روز چند اون رو عکسش-

 ! تره خوشکل من از رضا نظرم به البته. گنیم همه آره-

 . خورد را تیمیصم همه نیا حسرت پرستو لحظه يبرا. دیفهم شیها حرف يال البه از را برادرش به رها ي عالقه عمق شد یم

 ؟ بپرسم سوال هی-

 : گفت بود گرفته اش خنده پرستو لحن از که رها
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 ! بپرس تا دو-

 . است دخترونه اسم هی رها گذاشتن؟ رها رو تو اسم چرا-

 !خوردیم هم به حالش آن کردن بازگو از گرید که بود گفته همه يبرا را موضوع نیا آنقدر نکهیا مثل. شد یدنید رها افهیق

 دختر اگر گهیم هم من مادر. بوده رها هم اسمش. شهیم مرگ جوون خواهرش تک بوده حامله منو که یوقت امورزمیب خدا مادر-
 هیگر با شناسنامه يبرا رهیم که يروز خالصه)  کرد اشاره خودش به خنده با( ادیم در آب از پسر و زنهیم. رها ذارمیم اسمشو شد

 رها گهیم کنه شاد مادرمو دل نکهیا خاطر به هم بابا اون. گهیم انویجر کردهیم صادر شناسنامه که یطرف اون به گردهیبرم يزار و
 مدرسه تو ها بچه. شدمیم تیاذ یلیخ ها اول. شد رها من اسم که شد ينجوریا ارمین درد سرتو. ذارنیم هم پسر يبرا که هیاسم

 تیمعروف باعث و خورد دردم به تکم اسم که بود جا اون. نگیمدل و مد کار تو اومدم و شد تمام درسم که بعد. کردنیم مسخرم
  شد؟ ارضا تیکنجکاو حس. نیهم. شد شترمیب

 : گفت و داد تکان را سرش و دیخند پرستو

 .دارم دوست یلیخ اسمتو من. قشنگه و تک یلیخ پسر هی واسه اسمت منم نظر به-

 : گفت طنتیش با و برد باال را شیابرو کی رها

 . بانو نیدار لطف شما-

 : گفت بحث کردن عوض يبرا و شد دیسف و سرخ پرستو

 ؟ داره داستان هم دادشت اسم-

 : گفت و داد تکان پرستو طرف به را اش اشاره انگشت و خورد را اش نوشابه از جرعه کی و دیخند رها

 . قایدق-

 . داد هیتک یصندل یپشت به بعد

 نذر مادرم. گرفت سخت یلیخ یضیمر هی که بود نیهم اسمش هم یسال دو. گذاشتن انیرا رو اسمش اومد ایدن به یوقت رضا-
 انیرا شیقبل اسم که شده دیق اش شناسنامه حاتیتوض تو هم االن. رضا بزارن رو اسمش بشه خوب اگر که کردش رضا امام

 . بوده يریکب

 . جالب چه-

 : گفت کردیم نگاهش يکنجکاو با که او به رها

 ؟ آره قشنگه؟ و تک و يدار دوست رو من اسم که یگفتیم پس خوب-
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 .بود جالب شیبرا پرستو زده خجالت صورت دنید. زد لبخند رها و شد سرخ شتریب پرستو

 : گفت پرستو به رو و کرد ساعت به ینگاه

 ! ستهیوا منتظرت کوچه سر ادیب اوشیس میبرس رید ترسمیم. میبر تا شو بلند یتموم اگر-

 . شد بلند جا از عیسر بود نکرده را نجایا فکر اصال که پرستو

 . میبر آره-

 پرستو. زد آن به یقیعم پک و زد آتش يـگار ـیس عیسر بود زده لک ـگار ـیس کی يبرا دلش بدجور که رها رستوران رونیب
 : گفت و کرد نگاهش

  کار؟ سر امیب دوباره فردا از-

 : گفت دهیجو دهیجو بود لبش گوشه ـگار ـیس کهیحال در و کرد باز شیبرا را نیماش در رها

 ؟ ياین چرا-

 : گفت خجوالنه پرستو

 .اومدم ینم سرکار که بود وقت چند آخه-

 : گفت و برد باال را شکستش و خورده غیت يابرو رها

 ؟ ياین که بودم گفته بهت من مگه ؟ ياومد ینم چرا خوب-

 ! آمدم ینم کار سر به تو یخلق کج خاطر به من که د؟ییبگو توانست یم چه. داد تکان را سرش پرستو

 ؟ يخوایم منو هنوز اصال. یچ هر حاال خب. نه-

 يها خنده و لبخندها عاشق. کردیم خود یب خود از را پرستو که يلبخند. کرد نگاهش لبخند با بعد و تعجب با ابتدا و دیچرخ رها
 . شدیم عوض کامال اش چهره. بود رها ندرت به

 !! خوامتیم شهیهم باشه، یخوب دختر اگر-

! بود ممکن حالت نیبدتر نیا چون. نشود سرخ که کرد را شیسع تمام است گفته چه که دیفهم تازه رها يپهلو دو حرف با پرستو
 . کرد بدتر را اوضاع تنها شیبعد حرف اما

 !! گفتم يکار نظر از-
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 رونیب يبرا پرستو تالش به بار نیا و. گرفت دست در را پرستو دست فقط. نگفت يزیچ یول دیخند شهیهم از تر بلند بار نیا رها
 . اوردیب رونیب را دستش او که نگذاشت و نداد یتیاهم دستش آوردن

 : گفت و داشت نگه خانه در يجلو. نزدند یحرف کدام چیه خانه به دنیرس تا

 ؟ یتونیم. یباش محمد کمک دیبا. دارم کار جا چند هی. ایب زودتر کم هی یتونیم اگه. منتظرتم فردا-

 . آره-

  دنبالت امیم باش حاضر هفت ساعت-

 .امیم خودم خواد، ینم یمرس-

 . کرد نگاهش هیثان چند رها

 . بگو هم عموت به. باش حاضر هفت ساعت-

 : گفت تر عیسر رها که دیبگو يزیچ تا خواست پرستو

 . دمینخواب یحساب و درست که شبه چند. رمیم وا یخستگ از دارم پپر جون. یزنینم هم اضافه حرف.  برو بدو-

 . کرد یخداحافظ رها از و شد خم یکم و. شد ادهیپ نیماش از یحرف چیه یب پرستو

 .بود یعال یلیخ شام. یمرس باشه-

 . داد تکان را سرش فقط امدیم کالفه و جیگ یکم نظر به که رها

 ! خداحافظ-

 منفجر باروت انبار مثل دفعه کی شد بسته خانه در که نیهم اما. برود خانه به تا ستادیا و داد را پرستو یخداحافظ جواب یلب ریز
 که ییا لحظه همان از. بکشد ادیفر خواستیم دلش. زد چنگ شیموها در و. دیکوب نیماش فرمان يرو بار چند دستش کف با. شد
 درون یکیتار و کوچه رنگ کم نور ریز. بود کرده وانهید را او پرستو يموها و گونه کردن لمس به لیم بود، داشته نگه خانه يجلو
 ییا افسانه ییبایز آن. دانست ینم را علتش هم خودش چرا؟. بود کرده وانهید را رها که بود کرده دایپ یحالت صورتش نیماش

 هم خودش. دادیم آرامش او به که داشت ییبایز اما. شدیم محسوب زنانه جاذبه نوع کی که ییبایز. نداشت او نداشت؛ را ترانه
 . بود دلش از بود چه هر. ستین پرستو صورت به مربوط هست چه هر که دانستیم

 .ترساندیم را پرستو فقط کارش نیا با که دانستیم اما. کند لمس را شیموها که بود برده شیپ را دستش بار چند

 سر از دست دیشا که آنقدر. کند فراموش را مکان و زمان که شود خود یب خود از آنقدر خواست یم. خواستیم یدنینوش دلش
 .بردارد دختر نیا
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 و رفت اش یدنینوش يها شهیش سراغ به بعد. گردد یبرنم خانه به شب که گفت و گرفت تماس پدرش با و رفت شیمجرد خانه به
 .آورد ینم خاطر به هم را خودش اسم یحت که بود شده خود یب خود از آنقدر بعد یساعات. کرد شروع آرام آرام

 

 

. بود گرفته درد شدت به ـرش کمـ و بود دهیـواب خـ کاناپه يرو. نشست و شد بلند منگ و جیگ. دیپر خواب از شیگوش برهیو با
 دارد امکان لحظه هر ، کردیم احساس. بود شده دچارش که بود یحشتناک و سردرد بدتر، آنها همه از اما. دادیم يبد طعم دهانش

 .برداشت را یگوش بود که یکندن جان هر با. بزند رونیب حدقه از چشمانش که

 ؟ الو-

 . بود شده وحشتناك شیصدا

 ؟ رها-

 یگوش که آورد هجوم دهانش سمت به آنچنان اندرونش و روده و معده تمام باره کی. بدهد را جوابش نتوانست او اما. بود پرستو
 حال یب آنقدر هم بعد. زدیم عق و بود کرده یفرنگ توالت کاسه در را سرش تمام قهیدق ده. دیدو ـام حمـ سمت به و کرد پرت را

 زنگ يصدا اما. دیخواب یم جا همان خواستیم دلش. داد هیتک وان ي وارهید به و نشست ـام حمـ کف جا همان که بود شده
 کبدش لحظه آن تا اگر بود، خورده قبل شب که یدنینوش همه آن با. رفت جیگ سرش. شد بلند جا از یسخت با. گذاشتینم تلفن

 !!  داشت را يگذار شکر و تعجب ییجا یلیخ بود نزده رونیب دهانش از

 . داشت بر را یگوش. داشت لرز و بود افتاده فشارش. کشدیم طول سال صد داردیم بر که یقدم هر که دیرسیم نظرش به

 ؟ یخوب رها ؟ رها-

 . بده حالم کم هی. خودم ي خونه. آپارتمانم ادیب بگو. بزن محمد به زنگ هی پپر-

 . کرد یم صحبت محکم شهیهم که یکس هم آن. دادیم نشان را بدش حال هم گفته نا فشیضع يصدا

 . زنمیم زنگ محمد به االن نیهم من! شبهید يگویم مال حتما. باشه-

 . نداشت را بخورد يزیچ و شود بلند جا از نکهیا توان اما. بخورد نیریش زیچ کی دیبا که دانستیم. کرد قطع را یگوش

 !کند باز شیبرا را در و برود پا و دست چهار که بود مجبور گرنه و داشت دیکل که کرد شکر را خدا. دیرس محمد بعد ساعت کی

  آره؟. يشد مسموم که گفت پرستو ؟يشد یچ رها-
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 قرار چه از انیجر که شد دار خبر شصتش آمد یم بدنش یحت و دهان از هنوز که یـکل الـ يبو با و. شد خم رها سمت به یکم
 . شود دهیکش کثافت به نطوریا که خورد ینم آنقدر وقت چیه رها که بود نیا از تعجبش فقط یول. است

 ؟یسگ عرق ؟يخورد یچ-

 . اوردیب شیبرا و کند درست نیریش زیچ کی تا رفت خانه آشپز به نشد رها جواب منتظر

 ؟ بزن سرم هی میبر شو بلند يخوا یم-

 : گفت و گرفت را شربت رها

 . شمیم خوب نه-

 ؟ شده یچ-

 : گفت حوصله یب و کرد نگاهش رها

 ؟ شده یچ ؟ ویچ-

 : گفت و زد يخند شین محمد

 !داداش مییفروشها ذغال صنف تو خودمون ما ؟يریکب جناب نییفرمایم اهیس-

 . نزد یحرف و شد رهیخ شربتش وانیل به رها

  رونیب زیبر دلته؟ تو یچ-

 .یچیه-

 .ستین درست وسط نیا يزیچ کی داشت، نانیاطم که شناختیم را او آنقدر. کرد نگاهش چپ چپ محمد

 ؟يکرد کار یچ رو پپر-

 . رفت شون راننده با کنم فکر. بره خودش گفتم بهش که شما خدمت اومدم یاورژانس قدر اون-

 ـکل الـ همه آن. کند فکر پرستو به خواست ینم دلش گرید. دیکش دراز مبل کنار ن،یزم يرو جا همان و داد تکان را سرش رها
 اما. بود خورده خرخره تا افکارش دادن سامان و يساز پاك يبرا برود؟ شیپ مردن مرز تا که بود نخورده دوا محض ، قبل شب را

 .بود شده پنبه بود رشته چه هر نکهیا یعنی است گرفته محمد از را سراغش و بوده پرستو نگران که نیهم شد متوجه
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 محمد به. شود کیتار اتاق تا دیکش کامل را ها پرده و رفت خواب اتاق به. بود دهیبر را امانش درد سر. بخوابد یکم تا کرد یسع
. دیخواب بعد و. کند یخواه عذر او قول از و بزند داشت قرار آنها با که یکسان به هم زنگ کی و برود پرستو کمک به که گفت هم

 . ـوس کابـ از پر حال نیع در و نیسنگ خواب کی. بود نرفته حال به تا را آن مثل که یخواب

 . کند باز درست را آنها تواند ینم و. اند شده متورم شیها پلک که کردیم احساس. شد داریب در زنگ يصدا با

 عرق اش تنش پر آرام نا خواب خاطر به. زد را در. بودند هیمرض و محمد و پرستو. کند باز را در تا برخاست جا از خوران تلو تلو
 شب. برد ینم خوابش گرفتن دوش بدون شب هر که او. کند تحمل را خودش توانستینم گرید خودش حاال و بود کرده يادیز

 . کرد باز را يورود در. بود نرفته ـام حمـ که بود روز دو حاال و برود ـام حمـ به بود نتوانسته ادیز یـست مـ از قبل

 را سنش که داشت تن به مقنعه و ساده ییا پارچه شلوار و مانتو کی دیپوش یم شال که شهیهم خالف بر. شد وارد پرستو ابتدا
 آشفته شیموها. بود دهیند طور نیا را رها حال به تا. کرد نگاه رها به تعجب با و کرد سالم. دادیم نشان بود چه آن از کمتر یلیخ
 درون یدست رها. داشت را ضیمر آدم کی کامل حالت. زدیم يزرد به یکم هم صورتش رنگ. بود شده متورم شیها پلک پشت و

 . داد دست پرستو با و کرد شانه انگشتانش با را آنها و دیکش اش آشفته يموها

 ؟ يچطور-

 . شده زرد رنگت. یرفتیم دکتر هی یکاشک ؟يچطور شما. خوبم من-

 : گفت و فشرد هم يرو به را شیها پلک کرد،یم درد هنوز سرش که رها

  ؟ یمرض ؟ تو نیاینم چرا شما)  کرد زدندیم حرف آهسته در دم جا همان که محمد و هییمرض به رو. (تو ایب. بهترم-

 : گفت گوشش کنار آهسته و دیکش داخل به و گرفت را محمد دست

 انو؟یجر دونهیم یمرض-

 . داد تکان را سرش و کرد نگاه چشمانش به محمد

 !! سرت تو خاك-

 : گفت و خورد را اش خنده محمد

 . دادم لو منم که کرد وز وز گوشم خیب اونقدر. فضوله. یشناسیم رو یمرض که تو. چه من به-

 میدا من کنهیم فکر وقت اون. زشته. دختره نیا دست کف بذاره نده آب و بند ریبگ رو دهنش يجلو برو حداقل پس. يریبم-
 ! الخمرم

 ؟یستین-
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 : گفت بود گرفته اش خنده که رها

 !! مکرمته عمه-

 : گفت بدهد را جوابش محمد انکه از قبل بعد

 . نزنه اضافه حرف هیمرض نیا. نهایا دل ور نیبش مادرت مرگ. رمیبگ دوش هی رمیم من-

 که کرد نگاه محمد به چپ چپ. زدندیم حرف و بودند نشسته هم کنار هیمرض و پرستو. برگشت سالن به و گرفت عیسر دوش کی
 !کردیم نگاهWWE و بود نشسته سالن طرف نیا

 بلندش يصدا آن با هیمرض. دندیخند دو هر بعد و کرد نگاه را او برگشت تعجب با پرستو که گفت پرستو گوش در يزیچ هیمرض
 تعجب با. بود کرده در به راه از شب آن را رها که نازش خنده آن با پرستو و شدیم اسب ههیش هیشب دنیخند موقع رها نظر به که
 !!  بود دهیپوش رو و پشت را شلوارش. بود او خود از بود يرادیا و بیع هر. کرد نگاه خودش يپا تا سر به

 : گفت اخم با و رفت سراغشان به دندیخند یم هنوز آنها. برگشت و کرد عوض را لباسش که یوقت

 . خودشه کار به سرش پپر گرنه و هیمرض تو ریتقص همش -

 : گفت شد هم خودش تعجب باعث و بود ناخواسته که یتوجه با و کرد نگاه پرستو به بعد

 ؟ خانوم پپر يچطور تو-

 : گفت و شد سرخ خجالت از پرستو

 . کردم کامل رو بود اتاقت تو که مجالس فاتیتشر اون يکارمندا لباس طرح من-

 ؟ يکرد کارش یچ-

 ییا سورمه شلوار و مانتو.  کردم برعکسش زنها واسه. زدم يا سورمه کراوات و یآب راهنیپ با ییا سورمه شلوار مرداشون واسه-
 فردا. میکنیم شروع دوختشو کار يدیپسند فردا اگر. کردم زنها يمانتو يرو هم يکارها هی. زدم یآب يدار مهمون مدل مقنعه و

 ؟ يایم که

 . داد تکان را سرش رها

 ؟ خبر چه گهید. دارم کار یکل. امیم فردا آره. خوبه-

  اونجا اومد سر هی هم یامان يآقا یچیه-

 . رفت هم در رها يها اخم
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 داشت؟ کار یچ-

 : داد جواب هیمرض پرستو يجا به

 !! نهیبب رو پرستو بود اومده-

 : گفت یناراحت با پرستو. شد گرد رها يها چشم

 . بود اومده کار يبرا بابا ه؟یمرض یگیم یچ-

 : گفت محمد به بلند يصدا با بود شده یعصبان و خلق کج یلیخ یلیخ که رها

 ؟ داشت کار یچ یامان محمد-

 : گفت تر بلند بار نیا رها. دینشن را رها يصدا اصال بود شده يباز محو که محمد اما

 . هستما شما با ؟ شازده-

 ؟ جانم-

 ؟ داشت کار یچ یامان گمیم-

 !! خزعبالت نیا از دونمیم چه. مویباش هم پشت دیبا ها طراح ما. میبردار یگروه کار بعد به نیا از نیایب. پرت چرتو-

 به را ذهنش که يزیچ توانست ینم اما. دییبگو يزیچ توانست ینم هیمرض شکافانه مو و قیدق نگاه ریز. کرد نگاه پرستو به رها
 .نپرسد را بود کرده مشغول خود

  ؟ تو اتاق تو اومد-

 . داد تکان ینف نشانه به را سرش پرستو

  ؟یگیم یچ تو هیمرض پس-

 : گفت بود گردش در پرستو و رها نیب بادقت نگاهش چنان هم که هیمرض

 پرستو سراغ همش بعد. اومد که بودم سالن تو یمتق سحر با من چون. بود پرستو دنید به لیما که اومد نظرم به يطور نیهم-
  گرفتیم رو

 افتاده نفر دو آن نیب ییها اتفاق کی که شد متوجه سرعت به حاال و بود يزیت دختر هیمرض. کرد نگاه آنها يدو هر به دوباره
 .است
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 یتازگ. زد آتش و برداشت زیم يرو از يـگار ـیس. انداخت ریز به را سرش پرستو و کرد نگاه پرستو به شده تنگ چشمان با رها
 افتاده هن هن به و بود آورده کم نفس وزنه زدن موقع بود، رفته باشگاه به که قبل روز چند و بود رفته باال ـگارش ـیس مصرف ها

 .بگذارد کنار کامل طور به را ـگار ـیس حتما که بود کرده دیاک هیتوص هم شیمرب و بود

 يکار ای. یلیدل هر به حاال. است پرستو دنبال به چشمش که بود مشخص کامال. کردیم یامان نیا يبرا يفکر کی دیبا. دیکش یآه
 .یدوست و یچران چشم يبرا ای و ؟

 بود موجه خودش نظر به که یلیدال. نکند فکر او به تا کرد یسع دوباره و دوباره. دیخندیم و گفتیم هیمرض با کرد نگاه پرستو به
 از اصال نکهیا و. خودش نشدن بند يپا تا گرفته، داشت قرار ستشیل يباال در که پرستو کم سن از. کردیم فیرد هم سر پشت را
 .ندارد را پسنددیم رها که ییا چهره آن اصال پرستو که نیا تینها در و. است بهتر سیک کی دنبال به و امدهین خوشش او

 را نیا ؟ یـ جنسـ چه از و بود چه حسش. است افتاده دلش يبرا ییها اتفاق کی که دانستیم هم خودش لیتفاص نیا همه با اما
 .کند دایپ توانست ینم

 

 

 

***** 

 

 

 .کرد تعجب. کرد خانه آشپز يوارید ساعت به ینگاه و کرد پاك دستمال با را بود شده يآرد که را شیها دست در زنگ يصدا با

 امدهین آنها خانه به رها روز آن از گرید و بود رفته هیعسلو به يکار داد قرار کی يبرا اوشیس که بود يروز دو. زد را در بود رها
 هم یگاه. رفتیم رها خود آپارتمان به اوشیس ای و بود آنها خانه رها ای هرشب بایتقر و بودند شده یمیصم یلیخ اوشیس با. بود

 شد متوجه بعد یول. دیایم آنجا به شب هر که اوست خاطر به رها که دادیم وعده دلش به پرستو لیاوا. بردیم خودش با را پرستو
 . است اوشیس خاطر به فقط ، نه که

 .است بوده یـست مـ سر از بوده چه هر که بود دهیرس جهینت به کامال پرستو و. گذشتیم شب آن از هفته دو

 . کرد باز را يورود در

  سالم-

 . دیکش بو و آمد داخل به رها. کرد بود رها دست در که یبزرگ سبد به ینگاه تعجب با
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 ؟ یکنیم درست ینیریش يدار. ادیم یخوب يبوها-

 : گفت و دیخند پرستو

 . داره دوست یلیخ ات ندهیآ زن مادر. ایب آره-

 ؟یکن يخور تک یخواستیم-

 را يبعد يسر و کند خارج فر از بود پخته که را ها ینیریش اول يسر تا رفت خانه آشپز سمت به پرستو. آمد فر مریتا بوق يصدا
 .بگذارد فر در

 . ارمیب فردا تا کنار گذاشتم برات. شدم منفجر که بخورم رو ینیریش همه نیا ه؟یچ يخور تک بابا نه-

 زدیم باد را دهانش کهیدرحال. سوخت و گذاشت دهانش در را ها ینیریش از یکی و آمد خانه آشپز تا دنبالش به سبد همان با رها
 : گفت

 آخه؟ هیکار چه ش؟یآت با ؟یپخت یچ با رو نایا پپر-

 . دیخند پرستو

 کردم؟ یمج یاج نه-

 : گفت و گذاشت نیزم يرو کنارش را سبد و نشست خانه آشپز زیم پشت رها

 . کن درست برام هم قهوه هی پپر. نکنه درد دستت-

 با کوتاه، نیآست ي مردانه خانه چهار راهنیپ. کرد نگاه رها به یچشم ریز. زد برق به را ساز قهوه و داد تکان را سرش پرستو
 ییها زمان عاشق پرستو. بود کرده شانه عقب به مردانه و ساده یلیخ را شیموها و داشت تن به کتان چسبان شلوار و نکیبند
 . گرفتیم خودش به پسرانه و تخس حالت اش چهره. کردیم فشن را شیموها رها که بود

 همان و گرفت را دستش رها که ندیبش زیم طرف آن خواستیم. گذاشت ها ینیریش کنار زیم يرو شیبرا و کرد درست را قهوه
 . نشاند خودش کنار جا

 . گذاشت زیم يرو و آورد باال را شیپا کنار سبد و شد خم بعد

 . بدم بهت کادوتو االن شدم مجبور روزه ستیب ریتاخ هی با حاال. دونستمینم که من. بوده تولدت پنجم گفتیم اوشیس-

 : داد ادامه و دیخند کلفتش و بم يصدا با و کرد یمکث

 !!امدیم ایدن به دیبا هم اون آخه-
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 یم جرات به. بود شده یاحساسات شدت به بود دهید آنچه از. کرد نگاه را سبد داخل و شد خم رتیح با پرستو. کرد باز را سبد در
 .بود گرفته یکس از عمرش تمام در که بود ییکادو نیبهتر نیا که دییبگو توانست

 ....  من.  یلیخ. خوشکله یلیخ-

 .کند انیب اش هیهد و رها به را احساساتش عمق که دییبگو يزیچ توانست ینم. خورد را حرفش

 : گفت محبت با رها

 ؟يدار دوسش-

 . کرد بلند را بود سبد وسط که یکوچک شپرد ژرمن سگ توله آهسته و برد شیپ را دستش پرستو

 . گرفتم عمرم تمام تو که هیکادو نیبهتر نیا. عاشقشم-

 . بود بسته هنوز هم چشمانش یحت. شدیم مرد کی دست کف ي اندازه زحمت به و بود کوچک یلیخ توله

 ؟ هیجول ي توله-

 . داد تکان را سرش رها

  ؟ است ماده ای نره-

  نره گفتیم که هوشنگ. واال دونم ینم-

 .کرد ـوازش نـ را سگ کوچک گوش اش اشاره انگشت با

 وفتهیم وقت هی. يندار تجربه که هم تو. کهیکوچ یلیخ نیا. شیببر دامپزشک هی حتما فردا کن یسع. گذشت که امروز پپر فقط-
 .یبپرس دکتر از زایچ جور نیا خوابشو يجا و واکسن غذاشو مورد در دیبا. رهیمیم

 : گفت و داد تکان را سرش پرستو

 . ملوسه یلیخ. رها یمرس-

 یکس چه با که رفت ادشی لحظه کی. گرفت را دهانش يجلو موقع به یول!!  ملوسک تو مثل دییبگو رها که بود نمانده زهیچ
 . نگذارد پا است کرده نییتع خودش که ییها مرز و حد به کند،یم یسع که است روز نیچند و کندیم صحبت

 ـگار ـیس با میـستق مـ رابطه پرستو که بود شده متوجه. کرد ـگار ـیس ـوس هـ دلش دوباره! لعنت. داد هیتک یصندل یپشت به
 . نو از سر دوباره حاال و بود دهینکش ـگار ـیس بود که یچارگیب هر به ، بود يروز چند. دارد او دنیکش

 : دیپرس تعجب با پرستو. زد لباسش نیآست ریز شیبازو به و آورد در بیج از را دار نیکوتین يها چسب از یکی
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 ؟ هیچ اون-

 . نیکوتین برچسب-

 ؟ یکنیم ترك يدار-

 . يبگذار شما اگر که دیبگو خواستیم

 : گفت و داد تکان را سرش

 ؟ يدیم گهید قهوه هی-

 : گفت و گذاشت سبدش درون آرام را توله پرستو

 ؟ داره هم اسم نیا-

  ؟ يبذار يخوایم یچ اسمشو. نه-

 : گفت و گذاشت رها مقابل را تازه قهوه فنجان

 ؟ خوبه فاکس -

 . سبک و احمقانه اسم کی نه. بود ییبایز و نیسنگ اسم. آمد خوشش. داد تکان را سرش رها

 آره؟ ققنوس ؟ فاکس-

 : گفت پرستو

 . خودمونه ققنوس همون. کسیفون ای فاکس آره

 . دارم دوستش خوبه-

 : گفت و کرد اش یمچ ساعت به ینگاه

  ؟ يخورد شام-

 : گفت و کرد بلند اطیاحت با را فاکس سبد پرستو

 . نه-

 .میبخور شام رونیب میبر بپوش لباس-
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 از هم و دهد انجام را يکار دارد دوست هم که بود یکس مثل صورتش حالت. شد رها محتاطانه نگاه متوجه. کرد نگاهش پرستو
 . دارد واهمه آن انجام

 . رمیس کمی خوردم ینیریش یکل که هم حاال. ستمین شام اهل ادیز من. یمرس-

 . میخور یم شام بعد م،یزنیم چرخ هی. میبر بپوش حاال-

 . بدم سامون سرو نویا بذار پس باشه،-

 به هم رها بود نشده متوجه اصال که پرستو. بود دهیند را پرستو اتاق حال به تا. رفت باال طبقه به او دنبال به و شد بلند هم رها
 به و ستادهیا ششیآرا زیم يرو روبه که دید را رها برگشت که نیهم و گذاشت ـتش تخـ کنار را فاکس سبد است، آمده دنبالش

 .است شده رهیخ خودش عکس

. بدهد نشان دیبا یالعمل و عکس چه که دانستینم. بود زده خشکش. شد يجار ـرش کمـ پشت به فقراتش ستون از سرد عرق
 !  بکند بتواند يکار یشدگ خشک آن با که داشت شک اصال

. بود شده شب آن عکس نیبهتر همه دهیعق به و. بود شده گرفته شمال در شان شینما نیآخر در که بود رها از عکس تک همان
 ییخودنما ششیآرا زیم يرو سانت35&25 ابعاد در آن از یکی حاال و بود گرفته عکاس از را آن لیفا یچارگیب هزار با پرستو و
 .کردیم

. انداخت نییپا را سرش زده خجالت پرستو. کرد نگاه او به و دیچرخ بود معلوم صورتش تمام در رتیح و بهت کهیحال در رها
 . نداشت وجود باالتر نیا از یخجالت و خفت. رفتیم فرو آن در او و کردیم باز دهان نیزم خواستیم دلش

 را او عکس اش خانواده عکس يجا به کهیکس به. دییبگو او به یدرشت حرف چیه که آمد ینم دلش. کرد نگاهش هیثان چند رها
  ؟ دییبگو توانستیم چه اصال بود گذاشته چشمانش يجلو

 .دادیم جان ـگار ـیس نخ کی يبرا و بود شده کالفه و جیگ. برگشت نییپا طبقه به یحرف چیه یب

 نتوانست جرعه چند از شتریب یول. ختیر خودش يبرا گرید قهوه کی و رفت آشپزخانه به. رفت باال و نییپا سالن در یقدم چند
. آمد ینم ییصدا چیه یول. ستادیا گوش اتاقش در پشت. رفت باال طبقه به و کرد یخال یییشو ظرف نکیس در را قهوه. بخورد
 . زد در به ییا ضربه

  ؟ يدیپوش ؟ پرستو-

 .دار بغض و آهسته. آمد اش گرفته يصدا بعد و دیکش طول لحظه چند

 . امیم االن-

 . بود کار نیبهتر نیا نظرش به. اوردین خودش يرو به اصال که بود گرفته میتصم
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 انداخته راستش يپا يرو را چپش يپا. بود او شیپ باال حواسش و هوش تمام اما. نشست ها مبل از یکی يرو و برگشت نییپا به
 .دادیم تکان تکان ساعت پاندول مثل و بود

 . حاضرم من-

 باال را اش چانه و برد دست و ستادیا شیرو روبه اریاخت یب و رفت طرفش به. بود انداخته نییپا را سرش پرستو یول. کرد نگاهش
 . شد رهیخ چشمانش در هیثان چند. گرفت

 کم را نفرشان دو نیب یروان فشار و بار آن از یکم بتواند که یحرف هر. دیبگو يزیچ خواست یم دلش. انداخت نییپا را دستش
 . نتوانست یول. کند

 : گفت و کرد ـلقه حـ پرستو يبازو ریز را دستش

 ؟ میبر کجا يدار دوست-

 . بود دهینرس ذهنش به يبهتر زیچ واقعا لحظه آن در یول بود ییا احمقانه سوال هم خودش نظر به

 . کنهینم فرق برام-

 را خدا یول. بود آن آثار و هیگر دنبال به. کرد نگاهش يشتریب دقت با و کرد باز پرستو يبرا را نیماش در. بود گرفته یکم شیصدا
 مواقع طور نیا در. بود زنها هیگر کردیم گم را شیپا و دست و دیترس یم آن از یلیخ رها که يزیچ تنها. نکرد دایپ يزیچ شکر

 رفتیم طرف شیپ از آنکه ای و. شدیم تمام خودش ضرر به اگر یحت. امد یم کوتاه مقابلش طرف نفع به ای. آمد یم شیپ حالت دو
 ! نخورد او به چشمش تا

 را رونیب و بود داده هیتک شهیش به را سرش ینیغمگ حالت با پرستو بودند، کرده ریگ یطوالن کیتراف پشت که مدت تمام در
 . کند نگاه رها به هم لحظه کی يبرا یحت که دیکشیم خجالت. کردیم تماشا

 يبرا ییا بهانه پرستو که نبود یمعروف شهیپ هنر ای و خواننده رها. کندینم که فکرها چه خودش شیپ رها حاال که کردیم فکر
 که باشد، داشته توانستیم علت کی تنها چشمش يجلو هم آن رها عکس گذاشتن. باشد داشته اتاقش در او پوستر گذاشتن

 .بدهد صیتشخ آنرا توانستیم بود یم هم ممکن حالت نیتر خنگ در اگر رها

 .دیخر يزیچ رفت نییپا سرعت به که کرد نگاه رها به تعجب با. ستادندیا یفروش روزنامه وسکیک کی يجلو

 ؟ یترک تو یگفت که تو-

 .کرد نگاه زدیم ـگار ـیس به قیعم يها پک یخاص لذت با که رها به
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 کردن لمس به يدیشد لیم رها که شد باعث دوباره همان و ، خورد گره هم در هیثان چند نگاهشان. کرد نگاهش دیچرخ هم رها
 اجیاحت ها نیا تمام يورا یمحبت به دختر نیا که کردیم حس. دیـوس بـ را پشتش و گرفت را دستش اراده یب. کند دایپ او

 . داشت کمبود پدرش جانب از که یمحبت به. داشت

 . دمیکشیم دیبا. پپر رینگ سخت-

 : گفت و نکرد خارج او دست از را دستش

 ؟ دربند میبر يدار دوست-

 .کرد حرکت دربند طرف به و کرد ته سرو را نیماش رها و داد تکان را سرش پرستو

 تمام. بود کرده که يکار بِش و شیش در هم رها و بود رها کار شک در هنوز که پرستو. نزدند یحرف کدام چیه جاده به دنیرس تا
 احمقانه کار کی با خودش بعد یول. کند قطع را آن است شده جادیا پرستو يبرا هم يدیام ي رشته اگر که بود نیا شیسع مدت

 .کردیم اضافه یقبل يها رشته به رشته کی

 . رفتیم یکیتار به رو کم کم هوا. دیکش کنار بود ستادهیا جاده کنار که سیپل ستیا با

 ! نینباش خسته سالم-

 . لطفا مدارك. نیباش سالمت-

 نگهشان که توانستیم کرد یم آنها بودن یمنکرات به یشک اگر یول بود یرانندگ و ییراهنما سیپل. رها بعد و کرد نگاه پرستو به
 . دارد

 . بود کرده دودل را او یکم رها يباال نسبتا سن و پرستو ي ساده پیت. کرد نگاه پرستو به موشکافانه

 ؟ یسالمت به کجا-

 : گفت خونسرد یلیخ و کرد کند سکته بود، نمانده يزیچ که پرستو به ینگاه رها

 . میریم ییجا ام خواهرزاده با. نیباش سالمت-

. نتوانست اما. دهد جلوه یعیطب را اوضاع یکم تا. بدهد او لیتحو يلبخند که کرد یسع پرستو و کرد نگاه پرستو به دوباره سیپل
 !! است آمده کش صورتش عضالت که کردیم حس

 : گفت و داد رها به را مدارك

 ! سالمت به-
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 .افتاد راه به و کرد تشکر رها

 و کرد يبلند پوف شودیم یخال دفعه کی درونش يهوا که یبادکنک مثل پرستو و کردند نگاه هم به دو هر گرفتند فاصله که یکم
 : گفت

 ؟ هستم ات زاده خواهر یگفت چرا!  بودها کینزد-

 : گفت يخونسرد با بود شده او ناراحت لحن متوجه که رها

  ؟ینامزدم گفتم؟یم دیبا یچ-

. او یسرطان ي نقطه. بود گذاشته یدرست نقطه يرو را انگشتش رها. انداخت نییپا را سرش یناراحت با و. کرد نگاهش پرستو
 یمواقع نیچن در معموال که بود دهید ها لمیف در و بود دهیشن. بود گذشته پرستو ذهن به نیهم قایدق نکهیا يبرا. درد ي نقطه
 با حد چه تا يعاد یزندگ در آدمها يها حرف و يریگ میتصم که دیدیم حاال یول. کندیم یمعرف نامزدش را همراهش دختر پسر،

 .دارد تفاوت ها لمیف و ها داستان

 که خر. دهید و من سال و سن. هستن زده بارون گرگ هم ها نیا. شده يتکرار گهید زهایچ نیا و میمحرم و نامزدمه ي قصه-
 . ترم کیکوچ ایس از سال هی من. خورمیم شتریب تییدا به. میخورینم هم به ما فهمهیم! ستین

 . میخور ینم هم به ما. بود روشن و معلوم کامال ، هشدار. ختیر هم به را پرستو تیذهن همه جمله کی نیهم با. نیهم

 يذارینم چرا ؟یـ بدجنسـ قدر نیا چرا رها« که دیبگو خواستیم دلش. کرد نگاه رونیب به و چرخاند شهیش سمت به را سرش
  »بمونه من دل تو يشاد چیه

 .اوردیب چشمانش يجلو را پرستو تییموقع یگاه چند از هر که بود شده فیتکل رها به نکهیا مثل

 اتفاق نیچن از بعد پرستو. بود خودش گرفتیم وجدان عذاب و شدیم ناراحت که یکس نیاول هم بار هر که بود نیا جالب نکته
 القلب و قیرق یلیخ داشت که يرادیا و بیع هر يریکب رها. انداخت یم کردن غلط به را رها که شدیم آرام و ساکت آنقدر ییها

 که هر. نکرد رفتار خشونت با کندیم انتیخ دانستیم که ییا ترانه با یحت. کند تیاذ را یکس ينامرد با که نداشت دوست و بود
 یکی نیا حاال. کرد مشخص را فشیتکل بعد و برسند تهران به تا کرد صبر او یول. کردیم رونیب خانه از را او شمال در جا همان بود
 . کند ناراحت را او که آمد ینم دلش و داشت دوست را او قلبش ته. بود پپرش او. داشت را خود يجا گرید که

 نشده متوجه اصال. کرد نگاه پرستو به دوباره و داشت نگه ها رستوران يجلو. بود نیغمگ و ناراحت ، آرامش صورت. کرد نگاهش
 محو هرگز هم احتماال و بود نشده محو زخم يجا یول بود شده خوب زخم. افتاد صورتش زخم به نگاهش. اند دهیرس که بود

 جا آن اصال که بود معلوم کامال. دیپر جا از پرستو. کرد ـوازش نـ را زخم يجا اش اشاره انگشت با و برد شیپ دست. شدینم
 . است نبوده

 .میدیرس شو ادهیپ ؟ يفکر تو-
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 .دیکش کنار یکم را صورتش فقط و نزد یحرف پرستو

 .شد ادهیپ و کرد یپوف رها

 با رها و دیکش رونیب او دست از را دستش پرستو. گرفت را رفتیم درختان ریز يها ـت تخـ سمت به آهسته که پرستو دست
 . گرفت را دستش دوباره و کرد نگاهش اخم

 هوا. نشستند و کردند انتخاب را ها ـت تخـ نیتر خلوت از یکی. گذاشت رها بزرگ دست در را دستش و دیکش یآه پرستو
 : گفت و کرد نگاه ها ستاره به و گرفت آسمان طرف به را سرش پرستو. زدندیم چشمک ها ستاره و بود شده کیتار کامال

 خودم شیپ و کردمیم نگاه آسمون به ها شب من بعد. خوندیم رو کوچولو شازده کتاب برام اوشیس بودم کیکوچ که یوقت-
 ؟ داشتم ها ستاره نیا از یکی تو خونه هی کوچولو شازده مثل منم شدیم یچ که گفتمیم

 : گفت و افتاد خودش یکودک يها يفانتز ادی به و زد لبخند رها

 آذوقه یکل و دوچرخه با شب هی که میکردیم يزیر برنامه شهیهم رضا منو. بمونه بچه شهیهم آدم یکاشک. خوبه یلیخ یبچگ-
 خدا مادر الیو میرفتیم التیتعط يبرا که یوقت بعد. تهرون وسط کجا هم اون! میکن شکار خرس و میبزن چادر جنگل تو میبر

 . میارین خودمون سر ییبال که دییپا یم رو ما یچشم چهار دیبا امرزمیب

 در تنها ي خانه کی فکر به هم یکودک همان از او یول. نبود تنها هم شیکودک خاطرات در یحت رها. دیخند و کرد نگاهش پرستو
 !بود سکنه یب ستاره کی

  ؟يخوریم یچ-

 . يبخور شما یچ هر. کنهینم فرق-

 .است حوصله یب و کسل که بود معلوم کامال. کرد نگاهش رها

  ؟ خوبه دهیکوب-

 يرو را آنجا ي همه و بودند نشسته شانیکنار ـت تخـ يرو که يپسر و دختر از پر شلوغ گروه به و داد تکان را سرش پرستو
 پر و. دندیخندیم و گفتندیم. بزرگتر او از سال چهار سه پسرها و بودند او سن هم بایتقر دخترها. کرد نگاه بودند گذاشته سرشان

 . بودند يشاد و صدا سرو از

 بود، سامانش یب خانواده محصول که ییانزوا و يریگ گوشه از يجدا. کند طنتیش و باشد شاد طور نیا که بود نتوانسته هرگز او
 سال دو هم او که داشت گرید یمیصم دوست کی فقط زهرا از ریغ به. نداشت هم یآنچنان دوست و بود ساکت و آرام هم ذاتا او

 . بودند تماس در هم با پیاسکا یگاه و لیمیا قیطر از فقط حاال و بودند کرده مهاجرت نروژ به اش خانواده با قبل

 ! خوردیم بزرگ ازیپ تکه کی اش لقمه هر همراه. کرد نگاه رها به. کردند شروع یلیم یب با او و اشتها با رها و آوردند را غذاها
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 : گفت خنده با پرستو. کرد تعارف سمتش به و گرفت پرستو يبرا ازیپ با بزرگ ي لقمه کی و گذاشت دهان در را خودش لقمه رها

 . خورم ینم یمرس-

 : گفت و برد باال را شیابرو کی رها

 . نگرفتم لقمه حاال تا هام دختر ـت دوسـ از کدوم چیه يبرا من. ها شهینم کس همه بینص افتخارا نیا از-

 : گفت اخم با رها. برداشت داخلش از را ازیپ و گرفت رها از را لقمه و کرد دراز دست خجالت با پرستو

 . ازشهیپ همون به اش مزه همه ؟یکنیم نیهمچ چرا-

 : گفت اکراه با و داد نیچ را شینیب پرستو

 !!! رمیگیم جوجه يبو. ندارم دوست آخه-

 : گفت و کرد را نادر يها خنده آن از یکی و برد باال را شیابرو دو هر رها

  ؟ يریگیم یچ یچ يبو-

 : گفت و دیخند ناز با پرستو

-گهید رمیگیم جوجه يبو خوب...ا . 

 .برد او دهان سمت به و گذاشت درونش را ازیپ دوباره و گرفت پرستو از را لقمه خنده با رها

 !! يریگینم تر اضافه يبو نترس ییا جوجه خودت تو. کن باز دهنتو-

 : گفت و شد شتریب اش خنده دید را حرکت نیا که رها و دیکش کنار را سرش پرستو

 ! کن باز دهنتو خوش زبون با پپر-

 !!چپاند دهانش در را یبزرگ آن به لقمه رها و کرد باز را دهانش نداشت ییا چاره که پرستو

 ! اوردیب در نه و بجود را آن توانستیم نه و بود مانده دهانش در یبزرگ آن به لقمه. بود شده دار خنده پرستو افهیق

 : گفت و زد لبخند رها. داد فرو و دیجو را لقمه بود که یبدبخت هر به

  ؟ يخوایم هم باز-

 . شما قربون. نه نه-
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 ؟ هیچ جوجه يبو نیا انیجر حاال خوب-

 : گفت و دیخند پرستو

 به. بشن ضیمر کمتر که دنیم ازیپ هاشون جوجه به دارنیم نگه جوجه و مرغ هنوز که روستا و ده تو يدیند مگه آخه. یچیه-
 !! رهیگیم جوجه يبو بخوره ازیپ یک هر من نظر به خاطر نیهم

 : گفت و زد آتش يـگار ـیس بود شده تمام شیغذا که رها

 .کرد خی کوچولو جوجه بخور غذاتو حاال-

 : گفت و کرد نگاه رها به. بود اوشیس. کرد نگاه شماره به. خورد زنگ تلفنش که بود شیغذا آخر

 ؟ بگم یچ اوشه،یس-

 : گفت متیمال با رها

 . گفتنه دروغ از بهتر شهیهم گفتن راست. راستشو-

 يبرا رها با که گفت خجالت با هم پرستو و کجاست که دیپرس ینگران با اوشیس. برداشت را یگوش و داد تکان را سرش پرستو
 .اند آمده رونیب به خوردن شام

. برگردد خانه به زودتر که گفت يسرد با هم آخر دست و. است شده ناراحت که بود معلوم کامال. کرد سکوت لحظه چند اوشیس
 : گفت یناراحت با و کرد قطع را یگوش

 . شد ناراحت دستم از اوشیس. ستین گفتن دروغ از بهتر شهیهم گفتن راست-

 : گفت و دیایب نییپا ـت تخـ يرو از که کرد کمک و گرفت را پرستو دست رها

 . نگرانه برات و داره دوست که یکس به مخصوصا. نهیبهتر شهیهم-

 گونه نصف و بود زده رونیب شال از شیفرفر ییموها. کرد نگاه او به صورتش کنار از و کرد ـلقه حـ پرستو شانه دور را دستش
 نگاه شیشانیپ و گونه شفاف و دیسف پوست به و زد کنار را پرستو يموها و آورد باال را گرشید دست رها. بود پوشانده را اش
 . داشت دوست را اش دهیکش و حالت خوش يابروها. کرد

 . داره دوست. نگرانته فقط ایس-

 حرف و ختیر فرو نییپا به قلبش در يزیچ که کرد احساس روز همان مثل دوباره. کرد نگاه رها به و چرخاند را سرش پرستو
 حـ اش شانه دور که رها دست اما. ردیبگ فاصله رها از تا کرد یسع و انداخت نییپا را سرش و شد سرخ. برد ادشی از را زدن

 در او. داشت دوست را خوشش حال. بزنند قدم هم باز که داشت دوست رها. رفتند نیماش تا زنان قدم. نگذاشت بود شده ـلقه
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 به يگرید برخورد بود، ادیز یـست مـ از هم آن که شب آن ـوسه بـ از ریغ به پرستو با یول رفتیم خط ته تا دخترها با اش رابطه
 رقص و طنتیش از پرستو با. شدیم ختهیر او وجود در پرستو یذات آرامش از یکم نکهیا مثل. بود آرام او با یول. بود امدهین وجود

 شیدخترها ـت دوسـ نیتر صحبت خوش و نیتر طانیش با داشت او با که یآرام و خوش حال یول. نبود يخبر بکوب و بزن و
. بود کرده افتیدر شیزندگ در مردانه جنس از یکم یلیخ توجه و محبت و بود تنها. سوختیم شیبرا دلش هم یگاه. نداشت هم

 و داشتند او با ساله دوازده و پانزده یسن فاصله آنها يدو هر یول داشتند را شیهوا نیشاه يحدود تا و اوشیس که بود درست
 .کردیم حس او در را آن کمبود کامال رها که یمحبت. کنند ابراز او به پدرانه و مردانه یمحبت بودند نتوانسته قطعا

 و تیامن حس ي تشنه پرستو و او آرامش ازمندین رها. یکالم و حرف چیه بدون. زدند قدم هم با اطراف و دور همان گرید یکم
 .اوردیم دست به رها با که یتیحما

 رنگ کی از ییها بیج با اسپرت مدل کی. کتان شلوار يبرا مدل کی. زدیم طرح و بود شده خم یکش نقشه زیم يرو حوصله یب
 و خورد در به ییا ضربه. اوردیب کاغذ يرو به بود ذهنش در که را يزیچ آن توانستیم اگر البته. شدیم خوب نظرش به. گرید

 .کردند یـوس بـ دهید هم با و شد بلند. آمد اتاق داخل به هیمرض

 خبرا؟ چه ؟يچطور-

 : گفت و ختیر يچا برد یم و اوردیم خودش با که یکوچک فالسک از هیمرض يبرا

 ؟ییدایپ کم ؟يچطور تو. یسالمت-

 ! پرستو داغونم-

 چرا؟-

 . گرفت را هیمرض دست بود کرده گم را شیپا و دست کهیحال در و تعجب با پرستو. افتاد هیگر به هیمرض

 . نمتیبب ؟يشد یچ جان یمرض ؟یمرض-

 . کرد پاك را شیها اشک محبت با و گرفت باال را هیمرض سر

 ؟ شده حرفت محمد با. بگو جانم؟ جان شده یچ-

 : گفت و دیمال را شیها شانه پرستو. داد تکان را سرش هیمرض

 .ادینم در نفست ،يبخور ارمیب آب کمی بذار-

 . کردندیم بحث آهسته و بودند ستادهیا محمد و رها خانه آشپز در يجلو. رفت رونیب اتاق از
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 مگه. يبود براش یاول تو خودت قول به که هیمرض اونم. يزد دست بهش يکرد غلط ینداشت نانیاطم مامانت از که تو کهیمرت-
 ؟ صاحابه سرو یب ای خرابه؟ دختر يکرد فکر

 . بود شده رشیگ دست زیچ همه حاال. داد نشان را خودش و کرد ییا سرفه پرستو

 : گفت پرستو به رو و کرد قطع را حرفش رها

 ؟ توهه شیپ هیمرض-

 : گفت و کرد نگاه بود قرار یب و ختهیر هم به یلیخ که محمد به و داد تکان را سرش پرستو

 . ادینم باال نفسش کرده هیگر که اونقدر. آره-

 : گفت محمد به و داد تکان تکان تاسف با را سرش رها

 ! ریبگ لیتحو شازده-

 : گفت رها به و کرد پر را آب وانیل پرستو. رفت سالن به و کرد نگاه آنها نفر دو هر به چپ چپ محمد

 مخالفه؟ محمد مادر چرا-

 : گفت کندیم صحبت تر کوچک با تر بزرگ کی که یلحن و اخم با بود کرده کنترل را اش خنده که رها

 .خانوم پپر هیبد یلیخ کار ستادنیوا گوش-

 : گفت و انداخت باال را شیها شانه پرستو

 عصر تا دیشنیم انویجر یمتق خانوم من يجا به اگر وقت اون چون!! هیبد یلیخ کار هم مردم مشکل مورد در زدن حرف بلند-
 !! شد ینم خبر يرازیش حافظ خواجه فقط امروز

 : گفت اخم همان با بود گرفته اش خنده پرستو یجواب حاضر از که رها

 !! وروجک بدهاست کار همون جز خودت از تر بزرگ با هم یزبون بلبل-

 . زد پرستو گونه به آهسته یلیخ دهیکش کی و

 .نشده خفه دختره نیا تا ببر رو آب برو بدو-

 . کردیم هیگر هنوز هیمرض. برگشت اتاق به باز شین با بود شده آب دلش در قند رها یشوخ از که پرستو

 . ياریب دست به رو محمد مامان دل يجور چه که کن يفکر هی هیگر عوض. بخور ایب-
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 : گفت تعجب با و شد قطع اش هیگر هیمرض

 ؟يدیفهم انویجر کجا از تو-

 : گفت آهسته و کرد اشاره در به سرش با پرستو

 . بهترون ما از-

 ؟ رها-

 !!اوهوم-

 . کرد شروع نو از را اش هیگر هیمرض

 ؟ پرستو زمیبر سرم تو یخاک چه حاال-

 ؟ دهید رو تو اصال شه؟ینم یراض مامانش چرا-

 : گفت و داد تکان را سرش هیمرض

 دخترها هیبق مثل ترسمیم گهیم. کنم بدبخت دخترو هی که ندارم نانیاطم محمد به من گهیم اون. ستمین من مشکلش اون. نه-
 دختر ایب يریبگ زن يخوایم اگر گهیم ، خوامشیم من گهیم محمد یچ هر. بدم جواب دیبا من بعد یبش زده ازش روزه دو سر

 . یبکن يکار ینتون گهید شده که هم یچشم تو چشم خاطر به فردا که ریبگ اتو خاله

 : گفت و کرد یپوف پرستو

 !!هست خاله دختر اسم به ـوس کابـ هی یرانیا يزنها اکثر یزندگ تو!! ها خاله دختر نیا از امان-

  دیخند حوصله یب هیمرض

 !قایدق-

 : گفت طنتیش با بعد

 !! نداره خاله دختر رها یراست-

 : گفت و شد سرخ پرستو

 !اش ندهیآ زن مبارك-

 . انداخت باال ابرو هیمرض
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-باشه مبارکت پس... ا ! 

 : گفت و دیخند حوصله یب پرستو

 .يدوزیم و يبریم خودت واسه يطور نیهم تو؟ یگیم یچ-

 . بخواد دلش هم یلیخ ؟ بده مگه-

 : گفت هیمرض و نزد یحرف پرستو

 . گفتیم هم محمد روز اون یحت. معلومه کامال. يدار دوستش یلیخ که تو-

 : گفت زده خجالت پرستو

 ؟ تابلوهه یلیخ-

 !طرفش يبر کله با تو و بکنه اشاره هی رها که يمنتظر فقط که ادیم نظر به آره-

 : گفت و کرد یتلخ خنده پرستو

 . کله با آره-

 . گرفت را دستش هیمرض

 به ادیز انگار. بگم طور چه دونمینم. ستین معلوم خودش با فشیتکل انگار ییجورا هی فقط. ستین لیم یب هم رها نظرم به-
 ؟ آره. ادهیز کنم فکر تون یسن فاصله داره، حق هم ییجورا هی البته خوب. نداره نانیاطم احساسش

 . سال چهارده-

 : گفت و کرد ینچ نچ هیمرض

 . بده دست از رو تو مثل یخوب دختر که ستین احمق اونقدر رها که مطمنم. نخور غصه پرستو شهیم درست-

 . يکرد آروم منو تو کنم، آروم رو تو اومدم-

 .افتاد هیگر به بود افتاده خودش يگرفتار ادی به دوباره که هیمرض

 زم؟یبر سرم تو دیبا یخاک چه من نخواد منو گهید محمد اگر پرستو يوا-

 : گفت و دیخند پرستو

 . کنهینم ولت محمد وونهید نترس-
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 ؟یچ کنن غالب بهش رو اش خاله دختر اگر-

 . گرفت خودش دست در را هیمرض دست و شد خم پرستو

 عهده از کارا از یبعض یزندگ تو. یبکن يکار یتونینم تو بشه طور نیا هم اگر یول. کنهینم ولت محمد شهینم يزیچ جان یمرض-
 . کنهیم حل خودش تو رو زیچ همه زمان گذر. یکن صبر دیبا فقط. خارجه ما

 . داد تکان را سرش و کرد نگاهش غصه با هیمرض

 آن دختر نیا که بود جالب شیبرا. ماند در پشت جا همان لحظه چند بود دهیشن را پرستو ییها حرف آخر قست ناخواسته که رها
 . زدیم را خودش سن از تر بزرگ ییها حرف همه

 : گفت و کرد نگاه بود کرده ورم شینیب و چشمها که هیمرض به. شد داخل و زد در به يا ضربه

 . داره کارت محمد برو ایب-

 : گفت رها به و داد پرستو به را آب وانیل. شد بلند هیمرض

 . بزن حرف عموت زن با تو خدا رو تو رها-

 . گذاشت هیمرض شانه يرو را دستش متیمال با رها. افتاد هیگر به دوباره و

 . منتظره محمد برو ایب حاال کنم،یم صحبت عموم زن و عمو با خودم من. يشد کور نکن هیگر نقدریا باشه-

 . کرد یخداحافظ و دیـوس بـ را پرستو گونه و شد خم هیمرض

 کلیه آن با و بود ستادهیا در يجلو که رها به. ببرد خانه آشپز به تا برداشت را بود ختهیر هیمرض يبرا که ییچا فنجان پرستو
 . نداشت رفتن کنار الیخ رها یول. کرد نگاهش هیثان چند. کرد نگاه بود گرفته را در چوب چهار تمام درشتش

 ؟ کنار يبر يخوا ینم-

 ؟ هیک مال ییچا-

 .نخورد یول بودم ختهیر یمرض واسه-

 : گفت و گرفت پرستو از را فنجان

 . من بده-

 .کرده خی-
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 ؟يندار ها ي کره ینیریش اون از. خورمینم داغ ادیز منم. نداره اشکال-

 درست ها ینیریش نیا از يادیز مقدار. داد رها به و آورد رونیب دردار ظرف کی کارش زیم يکشو از و داد تکان را سرش پرستو
 به یول. بود داده رها به يادیز یلیخ مقدار. بود کار سر مناسب اورد،یم دوام مدتها تا خچالی بدون و بود خشک چون. بود کرده

 ریتقص اش تمام و است شده چاق که کرد غرولند را بعد هفته تمام چون!!  بود خورده روزه کی را تمامش که دیرسیم نظرش
 ! است پرستو

 بود گرفته دستش در را قلم. برگشت سرکارش به پرستو. خورد يچا با و برداشت ینیریش کی لذت با و کرد باز را ظرف در رها
 برگشتن خبر تا گرفته مشکلش و هیمرض از. بود کیتراف پر و شلوغ فرودگاه تیترانز مثل ذهنش. بود يگرید يجا فکرش یول

 . يسود البته صد و نیشاه و شهناز

 شان همه از بود کرده مشغول خودش به را ذهنش حال به تا قبل شب از که مشکل نیآخر نیهم. فشرد هم يرو را چشمانش
 .بود بدتر

 از یخوب خاطره پرستو و بود قبل سال دو دارشانید نیآخر. باشد کرده رشد عقلش یکم يسود که کردیم دعا دل ته از پرستو
 که دفعه هر و باشند داشته را هم دنید چشم حداقل نبودند، یجان جان يها خواهر اگر خواستیم دلش. نداشت دارید نیا
 !! فتندیب هم جان به دندان و چنگ با نخواهند کردند مالقات را گریکدی

 .است شده فیضع چشمانش که دادیم احتمال اوشیس. شدیم يبد و یطوالن يها سردرد دچار ها یتازگ

 .گذاشت زیم يرو را سرش

 ؟ چته-

 : گفت گوشش کنار. ندیبب را صورتش که بتواند تا زد کنار را پرستو يموها و شد خم رها

 ؟ چشه کوچولو پپر-

 .خواست ینم را یکینزد نیا. خواستینم. کرد صاف را ـرش کمـ سرعت به پرستو

 .کنهیم درد سرم کم هی-

 . برد درهم را شیها اخم رها

 ؟ يرینم دکتر چرا خوب دوباره؟-

 به یول. گرفت شصتش و اشاره انگشت نیب را او کوچک و زیر چانه و کرد دراز دست ناخوداگاه رها. داد تکان را سرش پرستو
 . دیکش را دستش سرعت
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 تا چند با جوره، جمع و کوچک یلیخ. ستین یآنچنان کنسرت. داره تاریگ ينواز تک کنسرت هی دوستام از یکی عصر فردا-
 ؟ يایم. ستیتاریگ

 . داد تکان را سرش و کرد نگاهش پرستو

 . امیم آره-

 ؟ واجبه طرح نیا. يندار که يکار. برو ایب هم حاال. دنبالت امیم باش حاضر هفت ساعت. يایب خوادینم عصر فردا. خوبه-

 : گفت رها و داد تکان ینف نشانه به را سرش پرستو

  بجنب. رمیگیم یتاکس واست برو، ایب کن جمع-

 .زد رونیب شرکت از و کرد جمع را لشیوسا

 

 

 

****** 

 ؟ يحاضر. جان پپر-

 . زد عطر یکم و کرد مرتب را شالش. بود کرده تر بانمک را اش چهره حشیمل شیآرا.  کرد خودش به نهییآ در را نگاه نیآخر

 ؟ پرستو-

 هفته دو تمام. بروند اوشیس دوستان از یکی یمهمان به اوشیس و رها با که بود قرار. بود شده بلند که بود اوشیس يصدا بار نیا
 ....  ـنما ـیس ،یمهمان شگاه،ینما کنسرت،. بود گذرانده اوشیس یگاه و رها با را قبل

 .بگذارند خوش و باشد شیزندگ مهم مرد دو با نکهیا. بود عمرش يروزها نیبهتر

 را نیا حسرت بود کوچک که یوقت. بود شده ینکیع باالخره. زد چشمش به امد،یم او به یلیخ رها ي دهیعق به که را نکشیع
 ! ستین هم یخوب چندان زیچ که دیدیم حاال و بزند نکیع که داشت

 : گفت اخم با و کرد نگاهش چپ چپ اوشیس

 ! يومدیم صبح فردا یزاشتیم-

 . دیـوس بـ را شیعمو گونه و شد بلند شیپا پنجه يرو پرستو
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 !! جون عمو نخور حرص-

. رهیم خودت يآبرو. یدان خود. شناسمینم رو خانوم نیا اصال من گمیم!  کنمیم انکار که من. اونجا ینکن جون عمو جون عمو-
 . است وانهید گنیم

 . گفت و گرفت را شیبازو ریز و زد لبخند کردیم نگاه اوشیس به اخم با که پرستو به رها

 . شمینم ناراحت من. جون ییدا بگو من به. نویا کن ولش-

 از یکی مجلس صاحب. داد خانه صاحب به و آورد در را شی مانتو. یخودمان و جور و جمع زیچ کی. نبود شلوغ چنان آن یمهمان
 . بودند گرفته جشن را ازدواجشان سالگرد یمهمان که بود اوشیس دانشگاه دوستان

 اش قهی کنار در یکم فقط که ساده و یمشک ییا پارچه شلوار و بلوز دست کی. دیکش فرش يموها ریز یدست و کرد باز را شالش
 .امدیم یلیخ دشیسف پوست به و بود برق و زرق بدون و ساده یلیخ. بود دهیپوش بود شده کار ییا نقره

 : گفت گوشش ریز محبت با و کرد نگاهش رها

 ؟ رنیگینم لیتحو رو ما گهید خوشکال خانوم-

 میـستق مـ اشاره وقت چیه گرید بود ـست مـ که ییکذا شب آن از ریغ به. شد سرخ بناگوش تا و کرد نگاهش تعجب با پرستو
 . بود نکرده پرستو نبودن ای بودن بایز به

 شد،یم شک دچار دیدیم را آنها رابطه کس هر یول. بودند رفته حیتفر و گردش به اوشیس با ای و تنها هم با را هفته دو تمام آنها
 ! پرستو خود به رسد چه

 مثل کردیم رفتار يجور پرستو با. ییا اشاره چیه نه و یحرف چیه نه گرید. نیهم فقط یول دادیم نشان توجه و کردیم محبت رها
 . کردیم ینینش عقب زود یلیخ یول. زدیم یمضراب تک یگاه. نه میـستق مـ اشاره کی یول. است زانشیعز از یکی نکهیا

 : گفت آهسته و انداخت نییپا را سرش

 . ستمین خوشکل که من-

 : گفت و کرد ـلقه حـ اش شانه دور را دستش یمهربان با رها

 ؟ شدم دلبر نقدریا امشب که منم پس-

 اریاخت یب. کردیم نگاه آنها به اخم با و بود نشسته دوستش کنار سالن طرف آن که افتاد اوشیس به نگاهش و دیخند پرستو
 : گفت اوشیس يها غره چشم به توجه بدون يخونسرد با و برداشت را اش قهوه فنجان رها. انداخت نییپا را سرش

 . دهینم حال اصال تو يها ینیریش بدون قهوه-
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 : گفت پرستو گوش کنار آهسته بعد

 ؟! دنینم يزیچ یدنیموش یدنینوش. است زهیپاستور شون یمهمون چقدر-

 .هیخانوادگ که ینیبیم. نکنم فکر-

 : گفت و دینوش اش قهوه از يا جرعه و داد تکان را سرش رها

 ؟ آره ان،یم ماه نیا تو گفتیم ایس ان؟یم یک مادرت و نیشاه-

 خواستیم شهناز. نزنند برگشتشان خیتار از یحرف که بودند شده ممنوع همه شهناز يهایباز لوس با. داد تکان را سرش پرستو
 !بود کرده یعصب مرگ حد سر تا را پرستو کارش نیهم و. کند زیسورپرا را اوشیس و پرستو خودش قول به که

 . کنه زمونیسورپرا خوادیم شهناز.  نگفتن. دونمینم-

 »! بده سکته منو هم دیشا ای«

 : گفت و پرستو کنار آمد شد، بلند شیجا سر از اوشیس

  ؟ نیایم هم شما کوه، میبر فردا گنیم ها بچه از تا چند-

  است؟ رفته کوه به یک بار نیآخر که آورد ینم خاطر به اصال. بود نرفته کوه که بود وقت یلیخ. داد تکان را سرش پرستو

 ؟ يایم یچ تو رها-

 .ادینم بدم آره-

 ؟ بذارم قرارشو پس خوب-

 . امیم. اوهوم-

 : گفت و کرد نگاه امدیم گرفته یکم نظر به که پرستو به رها و رفت اوشیس

 ؟ یهم تو چته؟-

 .خوبم نه-

 ؟ است ناراحت برگردد خواهدیم خواهرش نکهیا از. دیبگو توانستیم چه

 : گفت و کرد نگاهش هیثان چند رها

 . ستین خودت يها سال و سن هم به هیشب اصال رفتارت و اخالق ؟یبیغر و بیعج یلیخ یدونستیم-
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  ؟ بد ای خوبه-

 :گفت و داد باال را بود شده پر و آمده در کامال حاال که را اش شکسته يابرو همان رها

 . طونیش و شر يدخترها از هم ها یبعض. ادیم خوششون آروم و ساکت يدخترا از مردا یبعض. مقابلت طرف به داره یبستگ-

 نکرده صادر را توقف فرمان موقع به مغزش نکهیا مثل. آمد رونیب دهانش از جمله رد،یبگ را دهانش يجلو بتواند نکهیا از قبل
 ! بود

 ؟ يپسند یم کدومو تو-

 شتریب را پرستو نیهم. نزد یحرف و داد تکان را سرش بعد و کرد نگاهش متفکرانه لحظه چند رها. کرد نگاه رها به زده خجالت
 ؟ است کرده را یسوال نیچن چرا نکهیا از زده خجالت. کرد زده خجالت و مانیپش

 : گفت و شد بلند جا از رها. کرد نگاه شیها ناخن به و انداخت نییپا را سرش

 .خورمیم ییهوا هی هم کشمیم ـگار ـیس هی هم بالکن تو رمیم-

 و دیبا که آنچنان نتواند که دیترسیم. بود شده تر مهربان و تر آرام برگشت یوقت و دیکش طول يادیز یلیخ زمان مدت و رفت
 خواستینم و دیدیم را او یزبان هم یب و ییتنها. بشکند را قلبش خواستینم دلش. باشد منصف پرستو به نسبت دیشا

 ینم هم را پرستو یناراحت یول نبود معلوم هنوز خودش با خودش فیتکل که بود درست. برسد قلبش به يآزار نیکوچکتر
 . خواست

 : گفت رها و بود دوستانش با صحبت گرم اوشیس. آوردند را شام

  بکشم؟ هم تو واسه يخوایم-

 . امیم خودم یمرس نه-

 خلوت که سالن از يا گوشه به هم با. برداشت خودش يبرا کباب جوجه هم تکه چند و یماکاران ساالد یکم و برداشت را بشقابش
 .رفتند بود تر

 اد؟یم یک کنکورت جهینت-

 . نمونده گهید زیچ-

  خوردیم غذا ییاشتها یب با که کرد نگاه او به و داد تکان را سرش رها

 . یانداخت غذا از منم. بخور درست ؟ اشتها یب نقدریا چرا-



114 
 

 رها. دندیرقص تانگو و شدند بلند ينفر چند و گذاشتند یتیال آهنگ غذا از بعد. گذاشت کنار را شیغذا بشقاب و دیخند پرستو
 : گفت پرستو گوش کنار آهسته

  ندارنو خوردن تکون واسه جا گهید خوردن خرخره تا مردم که یموقع نه غذاست، از قبل رقص معموال-

 . بود یداشتن دوست شیبرا پرستو يها خنده. زد يلبخند و کرد نگاهش رها و دیخند بلند پرستو

 گفت و آمد هم اوشیس و وستندیپ ها رقصنده جمع به هم اوشیس دوست يآقا و خانوم. کردند نگاه دندیرقصیم که ییها زوج به
 . بروند خانه به تا بپوشد پرستو که

 به ینگاه تعجب با پرستو. بشود خودش نیماش سوار که شد ادهیپ هم رها خانه در يجلو بودند رفته اوشیس نیماش با همه چون
 : گفت اوشیس به و کرد خانه يها چراغ

 ؟ یگذاشت روشن رو ها چراغ تو ایس-

 ؟ چطور. نه-

 .کرد اشاره خانه به سرش با پرستو

 داخل به خواهد یم اوشیس شد متوجه که پرستو. آورد در را نیماش ییعصا قفل و کرد اشاره رها به هم در يها اخم با اوشیس
 .گرفت را دستش رها یول. برداشت طرفش به قدم کی برود،

  ؟ کجا شما-

 : گفت و کرد نگاهش التماس با

 .سرش تو بزنن يزیچ هی با اگه. داره خطر. بره نذار خدا رو تو رها-

 کمـ دور گرشید دست با و داد خودش گرید دست به سرعت به را دستش رها اما. کند خارج رها دست از را دستش تا کرد یسع
 . گرفت را او ـر

 . یمونیم جا نیهم شما-

 خودش و آمد رونیب يسود خود بعد و بلندش غیج يصدا اول و. شد باز خانه يورود در که بودند کشمکش و دار رویگ نیهم در
 . انداخت بود، دستش به ییعصا قفل طور همان و بود زده خشکش که اوشیس ـل بغـ در را

 . بود شده تنگ برات دلم. برم قربونت. جون ایس-

  گفت و دیخند اوشیس. کرد باران ـوسه بـ را شیعمو صورت سرو
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 . يدادیم سکته رو همه یداشت. نکشتت خدا يسود-

 نظرش به اش افهیق یکم. کرد نگاه رها به بعد و. کرد نگاه بود رها ـوش آغـ در بایتقر ریمتح و مات که پرستو به و دیچرخ يسود
 و برد باال را شیابرو کی. آمد خشن يحدود تا و جذاب یلیخ نظرش به. شناسدیم را او که است وقت یلیخ نکهیا مثل. آمد آشنا

 .رفت آنها سمت به

 ؟ پرستو-

 ش گونه دو هر يسود. دیکش ـوش آغـ در را خواهرش و دیکش رونیب رها دست از را دستش بود، آمده خودش به تازه که پرستو
 : گفت و دیـوس بـ را

 . يشد خوشکل. يشد بزرگ. يشد عوض چقدر-

 : گفت بود شده زده جانیه خواهرش خوب رفتار از که پرستو

 .تو یخوشکل به نه-

 : گفت طنتیش با و دیخند يسود

 !! البته صد که اون-

 : گفت بود خودش به مخصوص فقط که يناز با و کرد بود شده رهیخ او به تعجب با که رها به يدار یمعن نگاه بعد

 ؟ پرستو یکنینم یمعرف-

 : گفت ذوق با و گرفت را رها دست و برداشت عقب به یقدم پرستو

 . زنمیم طرح رها شیپ من هم حاال. بودن بابا دوست پدرشون. يریکب رها يآقا-

 . کرد تکرار را يریکب اسم لب ریز بار چند و رفت هم در ییا لحظه يبرا يسود يها اخم

 : گفت و برد جلو را دستش رها

 . خوشبختم-

. است حت نارا و گرفته هنوز که بود، مشخص کامال اما. کرد یپرس احوال و سالم يرو خوش با و کرد باز را شی ها اخم يسود
 . آمدند رونیب آنها يصدا سرو با هم شهناز و نیشاه

 . دیـوس بـ محبت با و کرد ـل بغـ را نیشاه پرستو

 ؟ کت یپوس ؟ يچطور-



116 
 

 دختر کی به شتریب پرستو نظر به که يباز لوس یکل و ادا و ناز با هم شهناز. داد دست رها با و دیـوس بـ را پرستو یشانیپ
 .داد دست رها با و دیـوس بـ را پرستو!  ساله پنچاه زن وهیب کی تا خوردیم ساله چهارده

 : دیپرس و کرد اوشیس به رو نیشاه

 رو شما چطور که بود کرده يزیر برنامه همش راه تو از. نیدیدیم رو شهناز افهیق میدیرس ما یوقت دیبا ؟ شماها نیبود کجا-
 . کنه زیسورپرا

 : گفت خنده با پرستو

 ! يدادیم سکته رو ما یداشت جون؟ شهناز باالتر نیا از زیسورپرا-

 : گفت رها به نیشاه

 ؟يریکب يآقا خبرا چه شما-

 . دکتر يآقا شما یسالمت-

 : گفت غیج و غیج و خنده با شهناز

 ؟ چطورن بابا یراست.  تو ایب جان رها. تو نیایب. نیسادیوا پا سر ها شما هیکار چه بابا يا-

 . برود دیبا و است موقع رید که گفت و کرد تشکر رها

 . باشد آنجا پنج ساعت رها که شد قرار و. ندیایم هم آنها که گفتند هم نیشاه و يسود و گذاشتند هم را فردا برنامه جا همان

 بدون و يشاد به البته و. بودند جمع هم دور خانواده ياعضا تمام که بود نادر مواقع از یکی. رفتند داخل به همه رها رفتن از بعد
 ! يدلخور

 و بود الرج اصطالح به شهناز. بود شیدلباز و دست شهناز يها یخوب از گرید یکی. داد را اوشیس و پرستو يها یسوغات شهناز
 !بود نمونه مادر کی او نظر نیا از. دیخریم هم يسود و پرستو يبرا د،یخریم خودش يبرا که يزیچ هر

 : گفت و داد پرستو به و آورد رونیب چمدان از را یغیج یآب سرخ دکولته تاپ

 . تو واسه هم یکی ،يسود یکی خودم، یکی. گرفتم تا سه نیا از. پرستو ایب-

 را اش خنده يجلو!  شهناز نه بود نوجوان دختر کی مناسب غشیج رنگ آن با تاپ نیا. کرد تاپ به ینگاه رتیح با پرستو
 : گفت هم در ییها اخم با بود دهید را تاپ که نیشاه. کرد تشکر لبخند با و گرفت

 ؟یمدل نیا هم خودت واسه ،یگرفت یمدل نیا پرستو و يسود واسه شما شهناز-
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 !! برد ینم در به کوره از را او بکشد رخش به را شهناز سال و سن یکس نکهیا از شتریب يزیچ چیه

 !! بده يسبز قورمه و عرق گند يبو که خوردیم ییا ننه هی دردتون به شماها همون رم؟یپ من یبگ يخوایم ؟ یچ یعنی-

 يسود. اوشیس سرش پشت و. افتاد خنده به هم يسود. دیخند بلند بلند و دارد نگه را خودش يجلو نتوانست گرید پرستو
 : گفت و کرد جمع را صورتش

 داره؟ عرق به یربط چه يسبز قورمه آخه. جون شهناز يزد هم به حالمو...اَه-

 دیبا که بخوابند همه که گفت اوشیس. شد باز ها کادو انکه از بعد. امدین شیپ یبحث و شد دهیکش یشوخ به بخود خود موضوع و
 .بگذارند فردا يبرا را ها فیتعر هیبق و شوند بلند خواب از مین و چهار ساعت

 

 

 کردن داریب مامور او خاطر نیهم به. بود تر سبک خانواده ياعضا همه او خواب خانه آن در. دیپر خواب از شیگوش آالرم يصدا با
 سبک آنها ي هیبق از که نیشاه بعد!!  بود ییا قهیدق ده کامل پروسه کی او کردن داریب. رفت اوشیس سراغ به اول. بود هیبق

 یسع و بود شده داریب خواب از هم فاکس چراغ، شدن روشن با. دیپوش لباس و برگشت اتاقش به. يسود بعد و. بود تر خواب
 شده باز چشمانش!!  بود گرفته خودش به سگ شکل یکم و بود اش هفته سه بایتقر حاال. برود باال سبد يها کناره از که کردیم

 بود کرده قیتحق موردش در یحساب. داشت دوستش. کرد ـوازش نـ را گوشش و شد خم. بود کرده رشد شیا قهوه يموها و بود
 که يطور به. هستند سگها نیتر وفادار حال نیع در و نیتر باهوش و نیتر طانیش جزو شپرد ژرمن نژاد که بود شده متوجه و

 . اندازندیب خطر به صاحبشان خاطر به هم را خودشان جان حاضرند یحت

 صیتشخ صاحبش عنوان به را او يبو تا. کند شیبو او تا گذاشتیم بار چند يروز دیبا دکتر گفته طبقه بر. کرد بو را دستش کف
 .بدهد

 صحبت و بودند ستادهیا يسود و اوشیس با اطیح در و بود آمده رها. زد رونیب در از و برداشت را فشیک نیشاه يصدا با
 .کردندیم

 : گفت و کرد نگاه پرستو به. بود دهیپوش پوش تک و نیج ساده پیت و بود کرده فشن را شیموها. شد رها محو ییا لحظه يبرا

 ؟ نیداد رخصت خانوم؟ پرستو احوال-

 . دمیرسیم فاکس به داشتم-

 : دیپرس يکنجکاو با اما يسود. داد تکان را سرش و زد لبخند رها

  ؟ فاکس-
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 . شپرده ژرمن هی. داد بهم کادو تولدم يبرا رها. سگمه-

 . نزد یحرف یول رفتند باال يسود ابروان

 . افتادند راه به و شدند رها نیماش سوار همه

. بود دهیـواب خـ و گذاشته نیشاه شانه يرو را سرش و بود نشسته برادرش و خواهر نیب که کرد نگاه پرستو به نهیآ از رها
 نگاهش موشکافانه. بود او به رو نگاهش و بود داریب او خورد جا. افتاد يسود به نگاهش اریاخت یب. بود بسته چشمانش هم نیشاه

 !!  کرد اوت ناك را رها و زد ییدلربا لبخند. دید را رها توجه که یوقت. کردیم

 که بود ییدخترها آن از. بود دهید حال به تا که بود ییدخترها نیتر بایز از یکی يسود نظرش به. داد جاده به را حواسش رها
 . داشت هم با را مالحت و ییدلربا و ییبایز

 .بود تر برو دل تو و تر معصوم نظرش به اما. نداشت هم را خواهرش يبایز نصف پرستو. افتاد پرستو به نگاهش دوباره

 رها و اوشیس با پرستو. افتادند راه به همه و شد انجام ها یپرس احوال و سالم. بودند آنها منتظر و آمده همه دند،یرس که یوقت
 که حاال. رفت يسود طرف به و شد جدا اوشیس و رها از پرستو. تنها هم يسود و اوشیس دوستان از یکی با نیشاه. رفتیم

 .شود خراب رابطه نیا خواست ینم او بود شده خوب اخالقش و بود شده ادهیپ طانیش خر از يسود خدا شکر

 ؟ يبد ادامه يخوایم ؟ يدار ییا برنامه چه تخصص واسه. تمومه که هم درست ؟ خبرا چه-

 : گفت و داد تکان را سرش يسود

 .رانیا برگردم دیشا یول. حتما آره-

 ؟ یبخون درس رانیا تو تخصص واسه يخوایم-

 توش االن که یمارستانیب سییر.  دارن قبول ایدن يجا همه رو ما يها پزشک االن. نهییپا یپزشک نظر از رانیا که نکن فکر. آره-
 .  کرده تموم رانیا تو هم رو التشیتحص که هیرانیا هی کنمیم کار

 ؟ یبخون يخوایم یچ-

 رو يخوند حاال تا یچ هر يمجبور ؟یدونیم. سخته کم هی یداخل آخه. دارم شک کم هی. یداخل هم دیشا. دونمینم. زنان دیشا-
 ؟ رو يریکب جناب مخ ای یزنیم طرح ؟ یکنیم چه تو میبگذر. یبخون تر کامل و تر یتخصص

 . دیخند و شد سرخ پرستو

 . بابا نه-

 : گفت و زد يخند شین يسود
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 . بابا آره-

 نیشاه. دارد پرستو يبرا يشتریب یترق و کار يجا کشور از خارج در یطراح کار نکهیا و بود پرستو کار درباره صحبت راه هیبق
 : گفت و آمد پرستو کنار. وستیپ آنها جمع به هم رها و رفت دوستانش سراغ به اوشیس ، بعد یکم و شد ملحق آنها به هم

  خانوم؟ پپر يریگینم لیتحو يدید رو برادرت و خواهر-

 : گفت تعجب با و دیچرخ يسود

 پپر؟-

 :گفت خجوالنه پرستو

 . کنهیم صدا پپر منو رها-

 : گفت انهیموذ و رفت باال يسود يابرو دو هر

 !! کنهیم یخوب یلیخ کاره-

 .داد رها لیتحو ناز با يلبخند بعد

 هوا. شدند مشغول و نشستند هم دور همه و. کردند پا بر را صبحانه بساط. افتادند نفس از همه که رفتند راه آنقدر انکه از بعد
 چند و. بود گذاشته آهنگ یکی. گرفتیم عکس یکی. کرد مشغول را خودش و رفت يا گوشه به کس هر صبحانه از بعد. بود یعال
 دیبا. شد رهیخ دستها دور به گرفت فاصله هیبق از یکم و زد آتش يـگار ـیس رها. کردند گرم ورق يباز با را سرشان هم نفر

 .نبود ساز کار ظاهرا هم نیکوتین برچسب. کردیم ـگارش ـیس حال به يفکر

 ! امانه و امن جا همه. يریکب جناب ستین يخبر دستها دور-

 است يزیچ آن از باتریز یلیخ که دیدیم کردیم نگاهش يشتریب دقت با و کینزد از که حاال. کرد نگاه يسود به و دیچرخ رها
 . بود شده متوجه که

 . کن صدام رها لطفا-

 یحرف یول رفت باال رها يابرو. برگرداند او به و زد یقیعم پک و دیکش رونیب انگشتش يال از را رها ـگار ـیس يلوند با يسود
 . نزد

 . موند جا نتیماش تو فمیک ؟ باشم داشته ـگار ـیس هی تونمیم-

 هم يسود. کرد روشن شیبرا را آن و شد خم بعد. کرد تعارف يسود به و آورد در را ـگارش ـیس پاکت و کرد بیج در دست رها
 نیا يبرا فقط دختر نیا که بود معلوم کامال. کرد نگاهش مات رها. کرد تشکر رها دست پشت به شیانیم انگشت دنیکش با
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 خودش از بدتر طرف آن که پرستو و. رفت برادرش و عمو سمت به که کرد نگاهش!! کند بدبخت را مردها که است شده دهیآفر
 .بود صحنه نیا گر تماشا مات و جیگ

 . کرد نگاه نییپا به کوه از دوباره زد آتش يگرید ـگار ـیس

 .يکرد ترك کردم فکر-

 : گفت و کرد پرستو به ینگاه

 . باالست یلیخ هم نشیکوتین تازه. نداره دهیفا اصال. شده اختراع حاال تا که هیزیچ نیتر افتضاح نیکوتین يبرچسبها نیا. نه-

 : گفت و داد تکان را سرش پرستو

 . شده باز کفشت بند-

 : گفت حوصله یب پرستو. بست را کفشش بند و شد خم رها

 ؟ هیک ندهیشو مواد کارخونه نیا يکارا لیتحو خیتار-

 . میکن کار روش دیبا فردا. نمونده يزیچ-

 لباس گهید ؟ ستین تنشون دیسف روپوش کارخونه تو نهایا مگه خوان؟یم کارمنداشون کدوم يبرا رو فرم يلباسها نیا گمیم-
 ه؟یچ واسه فرم

 . باشن دستگاه يپا دیتول خط تو ستین قرار که کارمنداشون همه. يادار کادر واسه-

 : گفت رها و داد تکان را سرش پرستو

 ها لباس حتما که کرد دیتاک یلیخ سفارش، واسه بود آمده یتهران يآقا نیا که روز اون. رنیگ سخت طرحشون رو هم یلیخ-
 .رنیبگ اشتباه يویت فشن يمانکنها با رو کارمندا خوامینم گفتیم. باشه ساده

 : گفت کنان غرولند و رفت هم در پرستو يها اخم

 . دنیم هم تز وقت اون ستین شونیحال یطراح از یچیه-

 . کند یقلق بد و ردیبگ رادیا يزیچ از پرستو که بود دهیند. کرد نگاهش تعجب با رها

 . او به خواهرش توجه هم آن. باشد تواندیم زیچ کی فقط علتش دانستیم. زد یمهربان لبخند

 رها که کردند اصرار یلیخ نیشاه و اوشیس خانه در يجلو. برگشتند خانه به و ماند تمام مهین حرفشان و کرد شانیصدا اوشیس
 . هستند منتظرش هم حاال و است داده شیعمو خانه به را ناهار قول قبل روز از که گفت رها یول باشد آنها با را ناهار
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 : گفت آهسته پرستو

  ؟یگیم يزیچ هم محمد و هیمرض مورد در-

 : گفت رفتیم نشیماش طرف به که طور همان رها

 هیمرض بشه درست بلکه. رمیم دارم هم خاطر نیهم به اصال. نبود عقرب در قمر یلیخ اوضاع و بود جور عتیموق اگر. حتما آره-
 !! مخمه رو بار دو يروز. برداره من سر از دست

 . رفت خانه داخل با رها رفتن با و داد تکان دست شیبرا و دیخند پرستو

 

 

 روز که یکم محبت آن چه اگر. نداشت را کایآمر به برگشتن الیخ که هم ظاهرا و. بود برگشته يسود که بود هفته دو بایتقر حاال
 یگاه که برادرها خواهر از یلیخ مثل. نداشتند هم یمشکل هم با یول. بود رفته نیب از بود آمده وجود به پرستو و او نیب اول

 لیتبد هم یشکستگ دل و خورد و زد به خوشبختانه خوب یول. نبود یشوم تیفدا هم آنها رابطه هستند، تفاوت یب هم به نسبت
 !! بود نشده

 : گفت خجالت با بعد و کرد نگاهش تعجب با یمتق خانم. دیپر جا از در دفعه کی شدن باز با

-ببرم يریکب يآقا واسه طرح يسر هی اومدم هم االن. یستین تو که گفتم من. بود اومده خواهرت ؟ینرفت هنوز تو جان پرستو.. ا . 

 !! کند تحمل امروز به تا را یمتق خانوم است توانسته رها چطور که کردیم فکر یگاه. رفت در طرف به و دیپر جا از پرستو

 .کرد شیصدا. بود ستادهیا آسانسور يجلو يسود بختانه خوش. دیدو راهرو طرف به

  يسود-

 . کرد نگاهش تعجب با و دیچرخ يسود

 .ییجا نیا که تو.... وا-

 : گفت آهسته و کرد اشاره دفتر در به سرش با و داد یچرخ را چشمانش پرستو

 . بودم اتاقم تو من. جهیگ کم هی-

 . برسه دادت به خدا. جهیگ کم هی از شتریب کم هی-

 : گفت و دیخند پرستو
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 ؟ طرفا نیا از-

 : گفت ناز با يسود

 . يندار معرفت که تو. کنم دعوت رو خودم خودم گفتم. ستین يخبر ریخ نه دمید ،یکن دعوتم که بودم منتظر یچ هر-

 : گفت خجالت با پرستو

 . باشه جالب برات من کار طیمح دنید که کردمینم فکر. ستین يطور نیا خدا به نه-

 يسر. آورد ینیریش و يچا يسود يبرا. رفتند پرستو اتاق به هم با. برگرداند دفتر به را او دوباره و گرفت را خواهرش يبازو بعد
 به آورد یم در که را خودش يها ینیریش تمام ته!! بود گذاشته دار بست و قفل يکشو کی در رها دست از را ها ینیریش آخر

 !! زدیم برد دست آنها به و آمد یم پرستو يها ینیریش سراغ

 : گفت و کرد نگاه پرستو کار زیم يرو يها طرح به تعجب با يسود

 . باشه خوب نقدریا کارات که کردمینم فکر اصال ن؟یعال چقدر-

 ؟ واقعا-

 ...  اوهوم-

 آن به که مارستانیب کی به کار يبرا که گفت هم بعد. کرد فیتعر دوباره و کرد نگاه کینزد از و یکی یکی و برداشت را ها طرح
 . بزند او به هم يسر که گرفته میتصم و رفته است بوده کینزد جا

  ؟یگرفت یک از آدرس-

 : گفت و کرد نیریش شکر با عادتش طبق را شیچا يسود

 .امروز نه البته. ایس از-

 فقط او و نشد يزیچ نیچن یول. ندیبب هم را او بخواهد نکهیا ای و بپرسد را رها احوال يسود که داشت توقع لحظه هر پرستو
 .آنجا در شیزندگ و درسها تا گرفته دشیجد ـر پسـ دوست از. زد را خودشان حرف

 : گفت و برداشت را فشیک بعد و نشست یساعت کی

 . برم گهید من خوب-

 . رونیب میریم هم شام م،یگردیبرم هم با. گهید کم هی باش ؟ حاال کجا-

 . کند حفظ را شان رابطه است شده که یقیطر هر به که خواستیم پرستو
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 : گفت و کرد دیتجد و آورد در را لبش رژ و کرد مرتب را شیموها پرستو کار اتاق يقد نهیآ يجلو يسود

 که؟ ادتهی. ام ـستانه مـ با شام. گهید وقت هی شاالیا. برم دیبا نه-

 ؟یارتباط در باهاش هنوز مگه سرشار؟ مستانه-

 . تلفن و لیمیا با. آره-

 ! بگذره خوش. سالمت به خوب-

 به کردیم صحبت تلفن با تیعصبان با کهیحال در رها و خورد در به ییا ضربه که کند بدرقه را خواهرش که شد بلند شیجا سر از
 : گفت و گرفت پرستو سمت به که بود ـلش بغـ ریز کاغذ و طرح يمقدار. آمد داخل

  ؟ طراح يشد کارگاهت تو یگذاشت چرخ تا چند چون یکنیم فکر ؟یدونیم یچ یطراح و مد از تو کهیمرت آخه بگو بهش-

 يبرا را گرشید دست و گرفت را یگوش یدهان در بعد و کرد اشاره بود پرستو دست در حاال که ییکاغذها و ها طرح به سرش با
 : گفت آهسته و برد جلو يسود با دادن دست

  ؟ خانوم شما احوال-

 : گفت و کرد شروع دوباره رها و زد رها به يلبخند و داد دست يسود

 .خوادیم اقتیل. نهیهم هم طرحم. نمیهم من. بکنه بکنه خادیم یغلط هر بگو بهش برو-

 : گفت پرستو به آهسته يسود

  ؟يندار يکار پرستو برم من-

 .سالمت به برو نه-

 ؟ کجا که دیپرس اشاره به و شیابرو حرکت با و گرفت را شیبازو رها اما

 : گفت آهسته يسود

 .گهید برم خوامیم-

 : گفت و کرد خطش پشت طرف با یکوتاه یخداحافظ رها

 بود؟ نیسنگ من قدم-

 . دارم قرار شام يبرا. برم دیبا هم حاال. اومدم که وقته یلیخ من. کنمیم خواهش نه-
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 :گفت و انداخت باال يابرو رها

 !بگذره خوش. یسالمت به-

 . رفت و کرد یخداحافظ هم خواهرش با و داد دست او با دوباره يسود

 . کرد نگاه پرستو به لحظه چند و انداخت بود پرستو اتاق در که یمبل يرو را خودش رها

 ؟ ینرفت خواهرت با چرا تو-

 : گفت و برد باال را شیها شانه یکم و کرد بود داده او به رها که ییها طرح به ینگاه پرستو

 . داشت قرار رستانشیدب يدوستا از یکی با. نبودم دعوت من نکهیا يبرا خوب-

 : گفت و کرد یهوم رها

  رو؟ یتهران نیا يطرحها نظرت به میکن کار یچ-

 ره؟یگیم سخت نقدریا چرا-

 .خوره یم آب يجا هی از کنمیم فکر. موندم کارش تو هم خودم. واال دونمینم-

 : دیپرس تعجب با پرستو

 ؟ کجا-

 : گفت اخم با و گذاشت دهانش در و براشت را زیم يرو يها ینیریش از یکی و برخواست جا از رها

  ؟ يبود کرده میقا کجا رو نهایا ؟ یکنیم در دو منو. يریم یآب ریز-

 : گفت بلند يصدا با رها و دیخند پرستو

 .یفهمیم وقت اون کردم اخراجت یوقت-

 : دیپرس دوباره پرستو و رفت در طرف به

 ؟ یک ینگفت-

 : گفت و کرد اتاق داخل یکم را سرش رها

 ! هلمز شرلوك. یامان دیفر-
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****** 

 

 

 . کرد بارانش ـوسه بـ هیمرض. کردیم نگاه شوق با و بود گرفته دستش در را محمد و هیمرض عقدکنان کارت

 .گذشت یخوب و ریخ به یچ همه که شکر رو خدا خوب-

 : گفت هیمرض به آهسته و گفت کیتبر هم محمد به

 ن؟یندار که یمشکل چطوره؟ محمد مادر-

 .داره ذوق ما از شتریب خودش حاال یول کرد یقلق بد کم هی اولش. هیخوب زن شکر رو خدا نه-

 : گفت و دیخند پرستو

 . نیباش يشاد به شهیهم شاالیا. شکر رو خدا خوب-

 . یقلب خوش تو. کنمیم رو فتیتعر شهیهم من. هم تو واسه. گلم یمرس-

 و یطراح اگر که کردیم فکر یگاه. بود یعروس مراسم و یعروس عاشق شهیهم. کرد نگاه کارت به دوباره و زد لبخند پرستو
 و عروس کی به که بود ایدن کار نیتر بخش لذت نظرش به. زدیم یعروس و عقد مجالس فاتیتشر کی حتما رفتینم را دوخت

 .ببرند لذت شانیزندگ روز نیبهتر و نیتر مهم از بتوانند آنها تا شود کمک شان یعروس يروز در استرس از پر داماد

  خودته مخصوص فقط کارت نیا. جداست اونها کارت. پرستو ایب نایا مامانت با-

 . محترم خانواده و یفتوح دکتر يآقا جناب بود شده ذکر کارت پشت. داد پرستو به و آورد در يگرید کارت بعد

 بچه دم به جارو مثل که بود نیا کردیم ناراحت یلیخ را شهناز که يزیچ. کردیم پا به جنگ شهناز. گرفت اش خنده پرستو
 !! باشد شده بسته شیها

 . حتما جان یمرض یمرس-

 : گفت و کردندیم صحبت لیسه و ماین با طرف آن که کرد محمد و رها به ینگاه بعد

 ؟ شدن یراض که گذاشت زبون رها ؟یراست-
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 .دیکش زحمت انیجر نیا سر یلیخ چارهیب. بابا آره-

 : گفت طنتیش با بعد

 !! میکنیم جبران تون یعروس شاالیا-

 : گفت و دیخند پرستو

 !! ییا خجسته یلیخ هم تو بابا برو-

 . مینیبیم حاال-

 

 

 يبرا. آمد استقبالشان به رها. بود شده گرفته لواسان در ها لیفام از یکی باغ در مراسم. رفتند داخل به و شدند ادهیپ نیماش از
 پرستو که یحالت همان به را شیموها و داشت تن به را شلوار و کت همان. افتاد لباسشان يشو نیآخر ادی به پرستو لحظه

 او تیجذاب مات پرستو. بود شکانده و بود زده غیت دوباره هم را شیابرو همان و. بود کرده شیآرا بود کرده درست شیبرا خودش
 محو او العاده، فوق يبایز کی و سن اختالف سال هفت با. نبود او بود شده ماتش رها که یکس اما. امدیم طرفشان به که بود شده

 ! بود شده یفتوح سودابه يبایز و جمال

 در را شالشان و مانتو توانندیم که گفت يسود و پرستو به و کرد یپرس احوال و سالم همه با و برداشت يسود از چشم و آمد جلو
 ..... بعد یساعات و. اورندیب در يکنار اتاق

 نگاه تیجمع به رها به توجه یب يسود یول. کردیم نگاه يسود به یچشم ریز که کرد نگاه رها به. بود شده منگ و جیگ پرستو
 . یمصنوع لبخند کی بعد و. هیثان چند. بود او يرو رها نگاه بار نیا. کرد نگاه رها به دوباره. کردیم

 یسردرگم با یگاه و. شدیم رهیخ يسود به علنا یگاه و یچشم ریز رها. داشت ادامه رها و پرستو گربه و موش يباز شب تمام
 دارانهیخر گفت توانیم یحت و نیتحس ینوع با يسود به نگاهش. بود متفاوت کامال نگاهها نوع اما. کردیم نگاه پرستو به یخاص
 کنه به یپ یکس هی کردن نگاه از ای کند، کشف را يزیچ خواهدیم که یکس مثل. کردیم نگاه موشکافانه يدید با پرستو به و. بود

 . ببرد او وجود

 یبعض یول. بود ساده پرستو که است درست. است طرف یب که کردیم تظاهر پرستو نظر از ای. بود طرف یب يسود انیم نیا در
 به مربوط که زهایچ نیا. باشد نداشته تجربه زیچ آن درباره اگر یحت. کند ینم اشتباه درموردشان هرگز زن کی که هست زهایچ

 از رها گرفتن دهیناد و يسود یتفاوت یب نیا که گفتیم پرستو احساس هم حاال و. است يزیغر کامال يزیچ است زنانه حس
 صحبت هم او با چندان و کردینم نگاه رها به ظاهرا يسود. بود شده حساب و يزیر برنامه با و نبود آگاهانه نا هم چندان جانبش

 ! دیکشیم شیپ پا با و زدیم پس دست با. کند جلب خودش به را رها توجه ادا و ناز و يلوند با که داشت یسع یول شدینم
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. شد بلند پرستو نهاد از آه. بود شده بایز العاده فوق. دیکشیم یخاص ناز با و بود کرده روشن يـگار ـیس. کرد خواهرش به ینگاه
 با يسود شب آن. داشت حق رها. شدینم يسود یخوشکل به هم کردیم ییبایز عمل را صورتش کل و کشتیم را خودش اگر او

 ! او به رسد چه بود انداخته رونق از هم را بود عروس مثال که چارهیب ي هیمرض بود کرده که یمیمال شیآرا

 : گفت و دیکش رونیب يسود دست از را ـگار ـیس اخم با نیشاه

 . یبکش ـگار ـیس تو ادیم بدم من. گفتم بهت هم گهیبارد هی-

 : گفت ییپررو با و کرد نگاهش تفاوت یب يسود

 ! نکن دخالت من کار تو گفتم بهت دفع چند. نداره یربط تو به-

 تازه يسود. بزند یحرف توانست ینم یول سوخت دلش پرستو. نزد یحرف رها خاطر به یول. شد سرخ تیعصبان و خشم از نیشاه
 . بود شده خوب او با

 ناجور را اوضاع که رها. نکند تشیاذ ـگار ـیس دود تا کرد يسود از دورتر را شیصندل یکم و داد تکان تاسف با را سرش اوشیس
 به گربه و سگ مثل اوشیس و يسود و نیشاه او رفتن از بعد و. گذاشت تنها را آنها داشتن کار بهانه به و کرد یخواه عذر دید

 عروس به گفتن کیتبر بهانه به و شد بلند آنها کنار از نداشت هم را خودش حوصله که پرستو. شد شان بحث و افتادند هم جان
 سالن درون کننده کر يصدا سرو آن با. کرد نگاه آسمان به و نشست ها مکتین از یکی يرو. بود یعال هوا. رفت باغ به داماد و

 کاش يا که کرد آرزو. بود یمعن یب بود ییغوغا درونش در که او يبرا که یآرامش اما. کردیم درك را آرامش یمعن جا نیا حاال
 يجلو تواند ینم او و. شود یم خب بشود هم يزیچ است قرار اگر که دیرس جهینت نیا به یول. بودند امدهین عقدکنان نیا به اصال

 بود شده آشنا یکس با او هم حاال. است پسند بایز رها که دانستیم. کرد فکر رها به. گذاشت هم يرو را چشمانش. ردیبگ را آن
 یلیخ یلیخ يسود بود دهید او که ییتا دو آن از الاقل ای. بود تر بایز رها يها دختر ـت دوسـ همه از هم پرستو خود نظر به که

 احساس. شدینم هم خواهرش کوچک انگشت که کرد یم اعتراف دیبا باشد، نیب واقع کامال خواستیم اگر پرستو و. بود تر بایز
 .نشود شیزندگ ـوس کابـ به لیتبد بد، احساس نیا که کردیم دعا. نداشت یخوب

 لحظه چند. بودند رقص حال در سالن وسط عتیجم انیم در يسود و رها برگشت، سالن داخل به که یوقت. ماند باغ در گرید یکم
 نیا منتظر فقط رها که دیرسیم نظر به. بدهد صیتشخ توانستیم هم ییا بچه هر را آمدند یم هم به یلیخ نکهیا. کرد نگاهشان

 را دستش محمد. افتاد محمد و هیمرض به نگاهش. است کرده دعوت رقص به را يسود آن محض به و برود پرستو که است بوده
 . برود آنها نزد به که کرد اشاره او به انگشت با و آورد باال

 ؟ خواهرته نیا-

 : گفت و نشست هیمرض کنار و داد تکان را سرش پرستو

 !يشد خوشکل چقدر-
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 . شود مختل دوستش يشاد خواست ینم. دیدیم هیمرض صورت در را ینگران

 . دادمینم کارت خانوادت به بود شکسته دستم یکاشک-

 . گذاشت هیمرض دست يرو را دستش و زد یزورک يلبخند پرستو

 . نکن فکر تو الیخ یب. نکنه خدا نه-

 را یشلوغ که هم پرستو. ماند کاره مهین حرفش شانیها لیفام و دوستان از نفر چند آمدن با که دیبگو يزیچ تا خواست هیمرض
 نگاه رها و يسود به اخم با اوشیس. برگشت شیجا سر. ندیبگو کیتبر و نندیبب را داماد و عروس بتوانند هم هیبق تا شد بلند دید
 و برگرداند، زیم سر به را يسود رها و شد تمام رقص باالخره. نداشت اطرافش به یتوجه و بود شیگوش در سرش نیشاه. کردیم

 و عمو با هم شب آخر و. برنگشت آنها زیم سر به گرید یمهمان آخر تا. رفت بود فرستاده را او شیعمو که يکار دنبال به خودش
 شک دچار لحظه يبرا پرستو که یرسم قدر آن. يسود به يگرید مضاعف توجه و نگاه چیه بدون. کرد یحافظ خدا آنها از پدرش

 حمله نیبدتر به اوشیس روز آن يفردا یول برگشتند خانه به. است نبوده یخاص زیچ هم رقص آن دیشا که دیرس نظرش به. شد
 همه و شد دهیکش ژنیاکس ریز به بار سه ساعت چهار و ستیب یط در که دیشد آنقدر. شد دچار بود داشته حال به تا که یآسم
. خواستینم هم کمتر خواست ینم خودش يها بچه از شتریب را اوشیس اگر شهناز. را الیخ یب شهناز یحت. کرد جان مهین را آنها

 کرده يمادر شتریب هم پرستو از یحت او يبرا گفت توانیم و بود کرده یزندگ آنها شیپ بود کرده فوت مادرش که یسالگ ده از
 شیالیخ یب و یتیمسول یب از اگر دیشا. داشت یذات یقلب خوش کی و بود رحم دل کال شهناز. بود دلواپسش و نگران حاال و بود

 هم یچنان آن محبت و بود توز نهیک که يسود مثل نه قطعا. آمد ینم حساب به يبد چنان آن آدم کل در شدیم گرفته فاکتور
 .نداشت

 و اوشیس بیترت نیا به و. نماند تهران در هم هیثان کی يبرا یحت تواندیم اگر که داد دستور دکتر اوشیس حال شدن میوخ به با
 در دیبا کارش يبرا و دیایب تواندینم که گفت يسود یول زدیم سر دوبار ییا هفته هم نیشاه. رفتند رامسر به پرستو و شهناز
 .کند ول را اش تازه کار توانست ینم او و بود شده جور رها شرکت کینزد مارستانیب در کارش. بماند تهران

 یول کند، او ریاس را خودش و کند ول را کارش پرستو که نبود یراض دلش اوشیس. رفت آنها با خودش اصرار به پرستو یول
 شد خارج خانه از پرستو نکهیا محض به و. دیایب آنها با نداشت يکار اگر و ردیبگ اجازه رها از که گفت او به. شد ینم یراض پرستو

 خودش شیپ يفکرها. دیترسیم اوشیس. دارد نگه تهران در را پرستو ییا بهانه کی به و يجور کی که گفت و گرفت تماس رها با
 . یطوالن مدت کی يبرا هم آن دیایب شمال به او با پرستو ، دانستینم صالح اصال که بود کرده

 ینم هم خودش. کرد نگاهش لحظه چند رها. بدهد یمرخص او به را يروز ستیب بایتقر که خواست رها از و رفت شرکت به پرستو
 روز از. خودش وهیش به اما. داشت دوستش. نداشت را شکستنش دل طاقت و تحمل اصال بکن؟ دختر نیا با دیبا چه که دانست

 سمتش به اریاخت یب فکرش یگاه کهیطور به. بود کننده جذب یلیخ شیبرا. بود نظرش يجلو يسود صورت مایدا یمهمان
 . شدیم دهیکش
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 يکارا یدونیم که خودت. دارم کارت جا نیا من ستن؟ین يسود ای نیشاه و خانوم شهناز مگه ؟يبر يخوایم یچ واسه شما-
 ! عاشقه عاشقه خدا، شکر ینیب یم که هم محمد. تنهام دست منم. داره کار یکل هنوز یتهران

 : گفت و داد تکان را سرش پرستو

 . بمونم جا نیا تونم ینم. برم دیبا یول. دونمیم-

 : گفت اخم با رها

 .نزن هم رو حرفش اصال گهید نه، گفتم-

 : گفت بود شده دار خش بغض از که ییصدا با بعد و کرد نگاهش هیثان چند پرستو

 . اریب رو گهید یکی. برم بذار. رها کنمیم خواهش-

 یم شیها اشک صدا یب و آهسته. کرد رها به را پشتش و دیچرخ سرعت به. افتاد نییپا چشمش از اشک قطره کی اریاخت یب
. بود دهیند را او هیگر حال به تا. رفت طرفش به و شد بلند زشیم پشت از سرعت به رها. لرزاندندیم را فشیظر يها شانه و آمدند
 هم آن. نه پرستو یل و کنند استفاده رها ضعف نقطه از تا کردندیم هیگر لحظه هر و قهیدق هر بودند او یزندگ در که ییها دختر

 .تیمظلوم و یآرام آن به ییا هیگر

 .گذاشت او شانه يرو را دستش

-ا..ا..؟ یکنیم هیگر چرا. رو تو نمتیبب..ا 

 شتریب. شود ریسراز اشکش یاتفاق هر با که نبود يدختر کال. بود نکرده هیگر که بود وقت یلیخ. بود بیعج هم پرستو خود يبرا
 یحساب را عصابش ریاخ يها اتفاق و اوشیس یضیمر که دیرسیم نظر به. حاال یول. ختیریم خودش درون را اش غصه و یناراحت

 .بود کرده ستنیگر آماده و ریپذ کیتحر

 . نکن هیگر! جان پپر نمتیبب-

 داده صورتش به ییا گانه بچه و بامزه حالت و بود شده قرمز شینیب نوك. ندیبب را صورتش تا آورد راباال اش چانه و چرخاند را او
 . بود

 ؟ آخه یکنیم هیگر یچ يبرا. خدا رو تو کن نگاه-

 : گفت و انداخت نییپا را سرش پرستو

 .بود شده کبود. بود بدتر ها یقبل تموم از حمله نیا. کردم داشیپ خودم. ستین خوب حالش اوشیس-

 .ختیریم اشک صدا یب و بود گرفته صورتش يجلو را دستش دو هر. شد شتریب اش هیگر. دهد ادامه نتوانست گرید
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 . فشرد ـنه ـیس به را سرش و. کرد ـلش بغـ اریاخت یب رها

 .نکن هیگر گهید فقط. برو. زمیعز باشه... شیه... شیه-

 را بود کرده تحمل ژنیاکس بدون و کبود و اهیس هم آن محبوبش يعمو کردن دایپ موقع که را یحشت و و ترس فشار توانستیم
 .ندیبب شیها هیگر يال البه در

 یراه بود یشاک رها دست از یحساب که اوشیس با شهناز و پرستو و. داد را رفتن اجازه پرستو به و شد میتسل رها بیترت نیا به و
 .شدند رامسر

 

 

 

***** 

 از را در شهناز ای اوشیس حتما. شد بلند تاب يرو از و کرد بلند خواندیم که یکتاب يرو از را سرش الیو در شدن باز يصدا با
 .بود جا آن قبل روز که نیشاه بود کرده تعجب. بودند زده داخل

. رها جانب از تلفن کی از غیدر یول بودند رامسر که بود يروز ستیب. رفت در طرف به. آمد داخل به رها نیماش و شد باز کامال در
 .چیه رها، جانب از یول. بود داده اس ام اس یگاه و بود گرفته تماس او خود بار دو

 کردیم احساس. ستادیا جا همان و زد خشکش کرد،یم فیتعر را يزیچ رها يبرا ناز با و بود نشسته رها کنار که يسود دنید با
 . است شده نیسنگ شیبرا دنیکش نفس که

 که دیرسیم نظر به. بخواند را خط ته تا که بود یکاف نیهم. نیهم. دیخندیم و کردیم نگاه سودابه به یفتگیش با. کرد نگاه رها به
 .بود شده تیواقع به مبدل یـوس کابـ ، شبش آن بد احساس

 هم رها. داد را جوابش درمانده و جیگ همانطور پرستو و. کرد یپرس احوال و سالم و آمد سمتش به يسود. شدند ادهیپ نیماش از
 . رفت الیو داخل به يسود همراه و کرد کوتاه سالم کی و آمد جلو

 یول. بکشد قیعم نفس چند تا کرد یسع. کند دایپ را خودش یکم بتواند بلکه تا نشست باغچه کوتاه لبه يرو جا همان پرستو
 .رودیم نییپا به نه و دیآ یم باال نه و کرده ریگ شیگلو در ترش مویل کی یبزرگ به يزیچ که کردیم حس

 شیپ و برود تا کرد اشاره و کرد نگاهش یناراحت با اوشیس. رفت الیو داخل به بود که یکندن جان هر به قه،یدق پنج از بعد باالخره
 نگاهش سرعت به یول. بود پرستو يرو به نگاهش هم او. کرد نگاه رها به اریاخت یب. نشست شیعمو کنار و رفت. ندیبش خودش

 .دیدزد را
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 اعتراف. دیدزدیم پرستو از را نگاهش که بود بیعج هم رها خود يبرا. نکرد نگاه پرستو به بود آنجا که یساعت مین آن در گرید و
 و بود نداده او به يدیام نکهیا با. دیکشیم خجالت پرستو از او که بود نیا آن و. نبود یآسان کار هم خودش به یحت موضوع نیا

 گرید يدخترها مورد در که يزیچ. نبود آرام اصال وجدانش و دیکشیم خجالت او از یول بود نکرده او به هم ییا عالقه ابراز هرگز
 و. بودند خواهر آنها اگر یحت. کردیم کات یکی آن با راحت یلیخ آمد، یم خوشش يگرید دختر از اگر. بود فتادهین اتفاق هرگز
 . بود آور عذاب و بیعج شیبرا یکم دشیجد تیموقع حاال

 بود دهیفهم. ببرد درونش یروان و یروح اوضاع به یپ حاالتش از که بود شناخته را او قدر آن گرید. سوخت یم پرستو يبرا دلش
 عذاب را پرستو اندازه چه تا او طرف از ییا هفته دو بتیغ و يدور کی و بخند و بگو آن با ن،یماش کی در خواهرش و او دنید که

 توانست ینم يکار یول. بود آورده درد به را قلبش صورتش، منگ و جیگ حالت دنید نیهم. است کرده یمتالش درون از و داده
 روحش يایزوا نیتر قیعم آن در هم خودش یول. بکند پرستو يبرا تواند ینم يکار که کردیم یراض را خودش حداقل ای. بکند

 .بکند پرستو يبرا خواهد ینم يکار که دانستیم

 یکم زمان مدت که دانستیم هم خودش. است شده عاشقش که کردیم فکر آن، از باالتر يزیچ یحت. بود آمده خوشش يسود از
 خارج او عهده از موضوع نیا که دیرسیم نظر به یول. شود مند عالقه او به باالتر آن از و دیایب خوشش یکس از نکهیا يبرا است
 ای و پرستو يبرا ییجا گرید و است شده پر يسود توسط مغزش یعاطف و یاحساس بخش تمام شیگنجا که دیرسیم نظر به. است

 . ندارد وجود يگرید دختر هر

 ـگار ـیس موافق چندان نکهیا با! دنشیکش ـگار ـیس یحت. بود زیانگ جانیه و جالب شیبرا کردیم دختر نیا که يکار هر
 .نداشت یمشکل يسود با هم مورد نیا در یحت یول نبود ها خانوم دنیکش

 را بدهد او به يشنهادیپ ای و بزند یحرف بخواهد نکهیا جرات یول. کردیم فکر يسود به میدا طور به ،یمهمان شب آن از بعد
 آمد و رفت آنها نکهیا خاطر به دوم. بود نداده نشان او به یآنچنان سبز چراغ یمهمان شب در يسود نکهیا يبرا اول. نداشت
 و بحث به کار خواست ینم کرد،یم فکر طور نیا او که بود، امدهین خوشش او از و نبود موافق يسود اگر و. داشتند یخانوادگ

 .شود دهیکش انیم به اوشیس و نیشاه ای و خودش پدر يپا انایاح و شود دهیکش یناراحت

 روشن نشیماش که عنوان نیا به مسخره بهانه کی با هم آن آمد، دفترش به يسود رامسر به پرستو رفتن روز يفردا که یوقت اما
 و بودند فرموده ناز خانم شازده که گرفت را موضوع جا همان رها رد،یبگ یتلفن یتاکس شیبرا رها تا است آمده آنجا و شود ینم

 !! بودند زده هم پاکن برف رها يبرا ظاهرا بود سهل که سبز چراغ گرنه

 ردیبگ یتاکس او يبرا نکهیا يجا به. نایب چشم دو جز به خواهدیم چه خدا از که کور همان تیحکا شد هم رها بیترت نیا به و
 يسود يریبم تو و رمیبم من کی با ،يسود طرف از انکار و او جانب از اصرار یکل از بعد و. رساندیم را او خودش که داد شنهادیپ

! مختلف يها بهانه به شان روز هر يدارهاید و آنها ییآشنا يبرا يسرآغاز شد همان و. برساند خانه به را او رها که شد یراض
 .بود احمقانه و دار خنده هم بچه کی يبرا یحت که ییها بهانه
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 دختر شیادا و ناز و يلوند آن و پیت خالف بر يسود نظرش به. کرد دلبسته را رها باهم ناهار و شام يقرارها و دارهاید نیهم
 يسود تا بود ساعت به نگاهش روز هر حاال و بود رفته نیب از بود آمده وجود به او در اول بار که یتیذهن آن و!!  بود ینیمت یلیخ
 حضور فکرش و ذهن در پرستو که شد یم باعث گذراندندیم هم با که یخوش اوقات. بروند ناهار يبرا هم با و دیایب مارستانیب از

 برو دل تو و بانمک صورت بر عالوه پرستو. شدیم دلتنگ شیبرا یحت و کردیم فکر او به ییتنها در یگاه. کند دایپ يتر رنگ کم
 و يسود فکر سرعت به یول. بکند خودش تنگ دل و دارد وا فکر به را مرد کی بتواند که داشت یاخالق محسنات قدر آن شی

 .ماند ینم پرستو يبرا ییجا گرید و گرفتیم فکرش و ذهن در را شیجا او، به یدلبستگ

 يبرا فقط و ماند خودش يالیو در مهمان داشتن بهانه به. امدین جا آن به گرید رها بود آنجا يسود که يروز دو آن تمام
 پرستو اصال او و بودند رفته ایدر کنار به زدن قدم يبرا اوشیس و پرستو خوبش شانس از و. رفت آنها يالیو به يسود برگرداندن

 شدند رو روبه يسود نامه با برگشتند الیو به اوشیس و پرستو که یوقت.  نداشت را نشیغمگ نگاه و یناراحت دنید طاقت. دیند را
 .بعد روز دو و ستیب تا دیند را رها گرید پرستو و است برگشته تهران به رها با که بود گفته و بود کرده یحافظ خدا که

 

 

 او درس و دانشگاه مورد در همه آن که رها مگر تا بود یگوش به نگاهش صبح از پرستو و بودند کرده اعالم را دانشگاه جینتا
 از غیدر یول. بپرسد یاحوال و بزند یزنگ د،یپرسیم جینتا اعالم خیتار از روز هر يسود آمدن از قبل تا و دادیم خرج به تیحساس

 . کوچک تماس کی

 خودش. بکند توانست ینم يکار یول. نداشت قرار و آرام و دیچرخیم سرگردان ارواح مثل روز تمام که دیدیم را او اوشیس
 و توجه یوقت یول. بود نگرانش و بود شده رها به اش عالقه متوجه. بود کینزد او به شتریب یکس هر از و بود کرده بزرگ را پرستو
. نبود او مناسب اصال پرستو سال و سن هم مرد کی نظرش به. بود شده کم شیها ینگران از یکم بود دهید را رها يها محبت

 حاال یول. کند فایا شیبرا را يپدر نقش يحدود تا هم و باشد، گاه هیتک کی و کند يشوهر او يبرا هم توانستیم رها مثل یکس
 بدتر و ندیبب را محبوبش برادرزاده خوردن غصه آنکه از ریغ به. بدهد انجام که آمد ینم بر دستش از يکار چیه ریاخ يها اتفاق با
 .بشود او از قرارتر یب و

 دو و يسود و او بود، او تماس انتظار در پرستو که روز آن تمام. نبود هم ادشی به اصال یعنی. نگرفت یتماس چیه رها تینها در
 . بودند یمهمان و گردش به يسود و خودش دوستان از نفر

 که دانستیم نکهیا با هیمرض. است شده قبول که گفت حوصله یب پرستو. دیپرس جینتا از و گرفت تماس هیمرض روز يانتها در
 : گفت ییرو خوش با یول ستیچ پرستو درد

 ؟ بهترن ؟ چطورن عموت ؟ خبرها چه گهید خوب. یسالمت به شاالیا. گلم باشه مبارك-

 . تهران میگردیبرم فردا پس ای فردا ظرف گهید. بهتره یلیخ جون هیمرض یمرس-
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-رونیب شام یکن دعوتمون دیبا گهیم محمد. نره ادتی ینیریش پس... ا . 

 : گفت و دیخند حوصله یب پرستو

  1حتما چشم-

 : دیپرس دیترد با و کرد یمکث بعد

 ؟ چطوره رها-

 نیا جواب. کرد مکث لحظه چند بود، نگرفته یتماس او با پرستو جانب از سوال نیا دنیشن ترس از مدت نیا تمام که هیمرض
 : گفت و دیکش یآه. بود سخت شیبرا سوال

 کنه؟یم یفرق چه تو يبرا-

 . است شده قطع تماس که کرد فکر هیمرض که شد یطوالن آنقدر خط يسو آن در پرستو سکوت

 ؟ پرستو الو-

 . نباشه من با اگه یحت باشه، خوب که دارم دوست من یول)  کوتاه یمکث دوباره. (یگیم راست-

 : گفت و کرد تیعصبان و یناراحت سر از یپوف هیمرض

 .خوبه حالش-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس پرستو

 . یگرفت تماس که جان هیمرض یمرس. باشه-

 .کن خبرم یبرگشت وقت هر پس. خواهش-

 . حتما-

 فشار پرستو يپا به را اش پوزه آهسته و. دیچسب شیپا به و آمد کنان زیخ و جست فاکس. رفت اطیح به و کرد قطع را یگوش
 . طانیش و بانمک یلیخ و بود شده بزرگ یحساب. کرد ـل بغـ را او و شد خم و کرد نگاهش. داد

 او و بود خودش مال که داشت بچه کی کاش يا که کردیم فکر. را گردنش پشت بعد و کرد ـوازش نـ را شیها گوش پشت
 آن در که يکار. کرد فکر رها به دوباره. کند ابراز او به یداشت چشم بدون را بود وجودش در که یمحبت و عشق تمام توانستیم

 روز هشت و یس آن در یگاه. بود گذرانده او ادی به و رها فکر با را اش لحظه به لحظه که ییروزها. بود داده انجام روز هشت یس
 کردیم فکر خوب یوقت یول. است شده رها دادن دست از باعث نیهم و است بوده اشتباه اوشیس با همراه آمدنش که کردیم فکر
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 زوریکاتال کی مثل و. بود دهیبخش سرعت آن به فقط او شدن دور و رفتن نیا و. افتاد یم زود ای رید اتفاق نیا که شدیم متوجه
 !بود کرده عمل

 آن. افتاد بودند رفته دربند به رها با که شب آن ادی به. بود کسل و حوصله یب. شدیم کیتار کم کم هوا. کرد آسمان به ینگاه
 مثل ،یحس. اوشیس با یحت. نداشت يگرید کس چیه با و وقت چیه که یحس. داشت کنارش در که را یآرامش و تیامن حس

 رها کنار در فقط و فقط که یحس. شود یم ممکن شیبرا زیچ همه و. است شیجا سر و درست زیچ همه رهاست با یوقت نکهیا
 .داشت

 شب یاهیس به که يخاکستر آسمان به. نشست تاب يرو او کنار در و رفت اطیح به. کردیم نگاهش پنجره پشت از اوشیس
 :گفت و کرد نگاه رفتیم

  میکن نگاه هم رو ها ستاره میتون یم م؟یبخواب اطیح تو امشب يدار دوست-

 : گفت و کرد نگاه اوشیس رخ مین به

 . خوبه! اوهوم-

 

 

 خانه خدا شکر و. بود برنگشته هنوز بود، رفته گرگان به رامسر از قبل روز ده بایتقر که شهناز. برگشتند تهران به بعد روز دو
 .بود کرده زیتم را آنجا آمد، یم خانه به نظافت يبرا بار کی ییا هفته که یخانم ظاهرا. بود نشده منفجر چندان

 یگوش به و بود نییپا سرش یسحرمتق. رفت شرکت به و کرد درست دارد، دوست رها دانستیم که را یکیک ظهر کینزد
 .کردیم نگاه لشیموبا

 ؟ يچطور! جون سحر سالم-

 . کرد یـوس بـ دهید محبت با و شد بلند بعد. کرد نگاه را او تعجب با و آورد باال را سرش

 ؟ چطوره عموت. بود شده تنگ برات دلمون جون؟ پرستو يچطور-

 . بهتره. لطفت به یمرس-

 : دیپرس چشمک با سحر. گذاشت زیم يرو را کیک

 ؟ هیچ نیا-

 : گفت و برداشت را ظرف در پرستو
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 .شدنمه قبول مناسبت به-

 .یسالمت به شاالیا! مبارکه مبارکه! يوا-

 . ببر واسشون هستن کدوم هر ها بچه. جون سحر یمرس-

 : گفت و کرد اشاره رها اتاق در به سر با و کرد یمکث

 هست؟ يریکب يآقا-

 : گفت و داد تکان را سرش بود پرستو يبو و عطر خوش کیک متوجه حواسش و هوش همه که سحر

 . داخله هم خواهرت اتفاقا. هست آره-

 : گفت طنتیش با و کرد فراموش را کیک دفعه کی بعد

 . جاست نیا روز هر خواهرت آخه ؟ پرستو هیخبر-

 : گفت و کرد جور و جمع را خودش بود که یبدبخت هر به. کرد نگاه سحر به زده بهت طور همان و. زد خشکش پرستو

 . يخبر چه بابا نه-

 : گفت و زد یچشمک سحر

 . میبد رو ها بچه سهم میببر رو کیک ایب-

 . برد شیبرا ریش و نیریش قهوه با و دیبر رها يبرا کیک بزرگ برش کی پرستو و رفتند خانه آشپز به

 . شد داخل و زد در به ییا ضربه

 . دادیم نشان را يزیچ بود ستادهیا سرش يباال که يسود به وتریکامپ داخل از و بود نشسته خودش زیم پشت رها

 ! بود داده هیتک رها گردن به را صورتش و بود گذاشته رها شانه يرو را اش چانه و بود شده خم کامال يسود

 حس همان دوباره. شد رهیخ اش دهیپر رنگ صورت به ینگران با رها و کرد نگاه پرستو به اخم با يسود. دندیپر جا از شانی دو هر
 . است نبوده منصف پرستو به نسبت دیبا که طور آن دیشا که گناه و وجدان عذاب. آمد سراغش به گناه بد

 . سالم-

 . سوزاند را رها دل لرزانش و آرام يصدا

 ؟ نیاومد یک ؟يچطور. خانوم پرستو سالم-
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 و متیصم همان دنید. کند یمخف را دیلرزیم یوحشتناک طور به که ش،یها دست کرد یسع و گذاشت زیم يرو را کیک پرستو
 . بود کرده روشن او يبرا را زهایچ یلیخ آنها نیب احساس

 . روزید-

 : گفت محبت با و کرد نگاه رنگ و آب خوش کیک به رها

 ؟ مناسبته چه به نیا. نکنه درد دستت-

 . بود برده و پخته کیک که بود بار نیاول نیا و بردیم دفتر به خشک يها ینیریش معموال پرستو

 . دانشگاه یقبول يبرا-

 هم آن. بود کرده فراموش را یمهم نیا به زیچ. دیکوبیم خودش یشانیپ به محکم توانستیم اگر. زد خشکش رها ییا لحظه يبرا
 . دیپرسیم پرستو از میدا ای و داشت ادی به را خشیتار قبل ماه کی تا که یصورت در

 : گفت و رفت هم در شیها اخم

 ! مبارکه-

 : گفت و کرد رها به رو حوصله یب يسود

  گشنمه یلیخ من رها؟ میبر-

 . يسود يبایز صورت به ینگاه و کرد زیم يرو کیک و پرستو به ینگاه رها

 . میریم-

 . خورد آن از تکه کی و برداشت را کیک بشقاب بعد

 ! جان پپر هیعال یلیخ-

 . است شده گرفتار خواهر دو نیب که کردیم احساس. کرد يسود درهم يها اخم به ینگاه

 : گفت و گذاشت زیم يرو را کیک هیبق

 ؟ ياینم تو م،یریم ناهار واسه ما-

 .است شده تمام او به نسبت خواهرش محبت که دیرسیم نظر به. بود شده خشن و خلق بد دوباره که کرد نگاه يسود به پرستو

 : گفت و دیکش یآه
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 . دارم قرار دوستم با من. سالمت به دیبر شما نه-

 آن به را خودشان نفرشان دو هر یول. ندارد قرار کس چیه با پرستو که دانستندیم يگرید کس هر از بهتر يسود هم و رها هم
 .رفتند و کردند یخداحافظ و! زدند کوچه

  کرد نگاه شدند،یم نیماش سوار خنده با نگیپارک در که آنها به شهیش پشت از

  سخن ینوع هر ندیگو بدن از جان رفتن در «

 » رودیم جانم که دمید شتنیخو چشم به خود من

 .برگشت خانه به ادهیپ و آمد رونیب شرکت از برداشت؛ را فشیک. کردیم شدن یخال داخل از و بودن یته حس

 يجلو را برگه. بسپرد خاطر به را همه تا. کرد دقت ها کالس شماره به بعد و کرد نگاه را شیدرسها ستیل چک گرید دور کی
 نکهیا مثل و بود گرم هنوز هوا یول بود ماه مهر دهم. باشد امان در آفتاب از تا بود ستادهیا درخت کی ریز و بود گرفته دماغش

 . شود سرد حاالها حاال نداشت، هم الیخ

 ؟ یلباس یطراح هم شما-

 . کرد نگاه کردیم نگاهش لبخند با و بود ستادهیا کنارش که ییبایز و فیظر دختر به و دیچرخ

 . دمتونید اول ساعت کالس تو-

 :گفت مودبانه و داد تکان را سرش پرستو

 . میکالس هم ظاهرا. بله-

 : گفت و آورد جلو را دستش دختر

 .یقیحق سودا يآ-

 . یفتوح پرستو-

 ؟ یهست یشیگرا چه-

 . یصنعت و مزون-

 : گفت و زد يباز لبخند دختر

-؟ يدار یچ بعد ساعت. منم.. ا 
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 : گفت و کرد نگاه دروسش ستیل چک به دوباره پرستو

 ؟ یمن با هم شما. یشناس پارچه هم ناهار از بعد. هیپا یطراح کارگاه هم بعدش ساعت. یتجسم يهنرها یمبان-

 . میهم با آره-

 هنرستان دروس با آسمان تا نیزم دانشگاه دروس که دیدیم.  بود اش رشته عاشق. رفتند کالس به و کرد جمع را لشیوسا
 یخوب دختر یول ه؛یمرض تیمیصم به نه دیشا. بود شده یمیصم یحساب سودا يآ با. بود تر جامع و تر یکل یلیخ. دارد تفاوت

 یاخالق و. بود یرنگ کی و نیمت دختر. ببرند لذت هم با مصاحبت از بتوانند که داشتند يادیز مشترك یاخالق اتیخصوص و. بود
 یبرم دستش از يکار هر که کردیم یسع یطیشرا هر تحت. بود او رسان کمک و همکار هیروح دیپسند یم او در یلیخ پرستو که

 افسرده و دلمرده حد چه تا که بود شده متوجه. شدیم قیدق پرستو يرفتارها در یلیخ لیاوا. دهد انجام یکس هر يبرا آمد،
 هیپرروح و شاد یول روندیم باال هم راست وارید از که ییآنها از نه. بود يشاد دختر خودش. بود آور تعجب یلیخ شیبرا و است

 . بود آور تعجب شیبرا پرستو یافسردگ و سکوت نیا و. بود

 نیا به آمدند، یم او دنبال به مدلشان نیآخر يها نیماش آن با برادرش و عمو یگاه نکهیا و پرستو لباس و وضع سرو دنید با
 بود نشده یمیصم او با آنقدر خوب یول. بود قلبش اعماق و داخل از بود چه هر و. ندارد یمال مشکل قطعا او که بود دهیرس جهینت

 .کند کمکش بشود اگر و کند سوال او از بتواند که

 با نکهیا از قبل. بردیم سر به یبیعج سکوت و یخاموش کی در بود خواهرش و رها نیب عالقه رشد شاهد روز هر که هم پرستو
 و بود گرم خودش کار به سرش. نبود هم خاموش و افسرده الاقل یول. نبود ییصدا و سر پر و شاد دختر او هم شود آشنا رها

 .بود دهیفهم را موضوع نیا هم الیخ یب شهناز یحت. است شده عوض کامال او که دیرسیم نظر به. حاال یول. کردیم را شیزندگ

 يکار رها. گردد بر سابقش یزندگ به تواند ینم یحت او بدون حاال که است کردهیم یزندگ چطور رها از قبل که کردیم فکر یگاه
 . یباغبان و پختن ینیریش یحت. نبود سابق مثل شیبرا زیچ چیه گرید و. بود شده عوض شیزندگ تمام که بود کرده او با

 

 

 به کالس پنجره از. داشت ادامه تر تمام چه هر شدت با هم هنوز و دیباریم باران قبل شب از. بود شده سرد هوا. بود آبان اواسط
 از را شیگوش. دیایب سراغش به که گفتیم و زدیم زنگ اوشیس به کاش که کرد فکر. شدیم کیتار کم کم هوا. کرد نگاه رونیب

. گرددیم بر رید و است ریگ شب تا که بود گفته اوشیس صبح که آمد ادشی اما. بدهد اس ام اس اوشیس به تا آورد رونیب بیج
 را او قبل مثل هم حاال. افتاد رها ادی به اریاخت یب هم باز. کرد یطراح به شروع و. گذاشت بشیج در دوباره را یگوش و کرد یپوف
 رها که دیرسیم نظر به. او نه و آمد یم جا آن به خواهرش خاطر به روز هر او نکهیا آن و بزرگ تفاوت کی با یول. دیدیم روز هر

 که بود کرده دایپ نانیاطم گرید حاال یول. برگردد او به رها و برود يسود که کردیم دعا روز هر قبل ماه دو تا. ندیب ینم را او اصال
. نداشت نانیاطم خواهرش عالقه از. بود طور نیا که رها جانب از حداقل ای. است ها حرف نیا از تر يقو آنها نیب احساس و عالقه

 کی. است تازه مورد کی فقط او يبرا رها که دیرسیم نظرش به و بود دهید او از يادیز يها بودن جهت هر به يبار و يبار بندو یب
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 را يگرید کس يسود از ریغ به که بود معلوم کامال. نبود طور نیا رها مورد در یول. کند سرگرمش یمدت که جنتلمن و جذاب مرد
 . ندیبینم

 .شود ریخ به ختم رها يبرا ماجرا نیا که کردیم دعا فقط ریاخ ماه کی نیا در حاال و

 را بود رفته یصندل ریز به و افتاده دستش از کالس اول از که را شیمو قلم تا رفت یصندل ریز به و کرد جمع را شیطراح لیوسا
 . بردارد

 . داد دستش به و برداشت او از زودتر سودا يآ

 ؟ يایم من با-

 : گفت و انداخت اش کوله در و گرفت او از را قلم

 ؟ يآورد نیماش-

 : گفت و داد چشمانش به یچرخ سودا يآ

 . برم خوامیم ـوس اتوبـ با کن فکر تو-

 : گفت و آورد در شیبرا را زبانش و کرد نگاه را برش و دور پرستو

 . ـوس اتوبـ با هم اون. امیب تو با من که کن فکر هم تو-

 : گفت و برد فرو او يبازو ریز را دستش سودا يآ

 ؟ يریگینم نامه یگواه چرا تو دونمینم من آخه. کنم کارت چه گهید ییپرو-

 فردا و امروز و انداخت یم گوش پشت مایدا دیترسیم یرانندگ از یکم که او یول. بود گفته را حرف نیا قبل روز چند هم اوشیس
 . کردیم

  ؟ هیک فضولم نمیبب خوام یم-

 : گفت خنده با و کرد بود او دیسف پوست برخالف که دوستش نمک با و سبزه صورت به ینگاه

 . ییتو دمید که-

 یکس که کرد احساس. اوردیب را نیماش سودا يآ تا ستادیا ینگهبان اتاق بام پشت طاق ریز وارید گوشه پرستو دانشگاه رونیب
 . نبود یکس یول ندیبب را استادانش ای و ها یکالس هم از ییآشنا چهره تا کرد نگاه را اطرفش تعجب با. زندیم شیصدا

 پپر؟ ؟ پپر-



140 
 

 . کردیم صدا پپر را او ایدن در نفر کی تنها. ستادیا دفعه کی قلبش

 شیگلو در را آن ییا لحظه يبرا که دیکوب یم شدت با چنان آن بار نیا. افتاد کار به دوباره قلبش نیماش از رها شدن ادهیپ با و
 .کردیم درك را دارند قلب طپش که یمارانیب بد حال حاال. کننده مشمعز و بد العاده فوق یاحساس. کرد احساس

 جلو یصندل يرو که بود ماین فقط و نبود نیماش در يسود. انداخت نیماش داخل به ینگاه سرعت به و داد قورت را دهانش آب
 : گفت و آمد کنارش به دیدویم کهیحال در رها. بود نشسته

 ؟ یکنیم کار چه جا نیا تو-

 . بود شده نگرانش سابق مثل يا لحظه يبرا رها که بود رفته ضعف دلش. زد لبخند و کرد او يباال و قد به ینگاه پرستو

  دانشگامه. خونم یم درس جا نیا-

 : گفت و داد تکان را سرش رها

 ؟یاوشیس منتظر-

 تعجب با پرستو. برگشت ادهیپ دیچکیم اش مقنعه و شیموها از آب کهیحال در سودا يآ که بود نکرده باز را دهانش هنوز پرستو
 : گفت

-؟ کو نیماش پس ؟يشد يطور نیا چرا تو... ا 

 گل شیها لپ که کرد نگاه پرستو به. نه را او یول بود دهید را پرستو يعمو و برادر قبال. کرد نگاه رها به يکنجکاو با سودا يآ
 . کرد نگاه رها به دوباره. است زده جانیه که بود معلوم کامال و بود انداخته

 ؟ مرگشه چه دونمینم. شهینم روشن -

 : گفت و کرد نگاه پرستو به رها

  رسونمتونیم نیایب-

 . دیاینم که کرد اشاره چشمانش با سودا يآ یول بروند که کرد اشاره سودا يآ به پرستو

 : گفت آهسته و گرفت را دستش پرستو

 ؟ يندار اعتماد منم به. گهید یمن با. میشد آب سیخ میبر ایب-

 : گفت سودا يآ

 . امیب منم زشته. ستین اعتماد صحبت-
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 : گفت بلند یکم يصدا و اخم با رها

  نشد؟ تمام استخارتون. شدم آب سیخ -

 : گفت آهسته سودا يآ

 ! برسه دادت به خدا!!  سگه چه يوا-

 . شد گرد سودا يآ يزیت نهمهیا از چشمانش پرستو

 .میزن یم حرف درباراش فردا.  مینخورد کتک تا میبر ایب حاال. زنهیم داد ات افهیق خوب ؟یکنیم نگاهم يجور نیا چرا ؟ چته-

 . دیپرس را پرستو احوال یچشمک با و دیچرخ ماین. شدند نیماش سوار

 ؟ يریگینم لیتحو يشد دانشجو ؟ییدایپ کم. خانوم پرستو احوال سالم-

 مثل. بود ییا خنده خوش و خوب پسر! کردینم درازتر مشیگل از را شییپا آنکه شرط به آمد یم خوشش ماین از. دیخند پرستو
 .داشت دنیخند يبرا يزیچ کی شهیهم نکهیا

 . ادهیز کارم کم هی فقط بابا نه. خوبم. سالم-

 . کرد یمعرف ماین و رها به را او و کرد سودا يآ به رو بعد

 پرستو. داد را جوابش یترک به و داد تکان را سرش هم سودا يآ. گفت او به يزیچ یترک به و کرد نگاه سودا يآ به نهییآ از رها
 يریکب يآقا. کند صحبت یترک یکس با که بود دهیند هرگز یول. است بوده جانیآذربا يجمهور يباکو اهل رها مادر که دانستیم

 .داشت تسلط کامال هم شیمادر زبان به ظاهرا یول کرد یم صحبت یفارس او با شهیهم هم رها و بود فارس بزرگ

 : گفت و زد لبخند کردیم نگاه را او باز دهان با که پرستو به رها

 ؟ کجاست اهل که دمیپرسیم دوستت از داشتم -

 : گفت و کرد نگاه سودا يآ به پرستو

 ؟ یهست ییکجا. یترک هم تو که دونستمینم-

 . هستن هیاوروم مال مادرم و پدر یول. اومدم ایدن به تهران من ؟يدینفهم هم اسمم از-

 ؟ یچ یعنی اسمت-

 . آب بر ماه-
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 . قشنگ چه!  اوو-

 . کرد اشاره بود، شده رهیخ پرستو به باران قطره همه آن انیم در ـل بغـ نهییآ از که ماین به شیابرو با آهسته سودا يآ

  ؟ شیدار-

 : گفت آهسته سودا يآ خود مثل و داد تکان را سرش پرستو

 . کنمیم فیتعر فرصت سر حاال. داره داستان-

 هم پرستو. خورد سر آسفالت يرو نیماش يانتها چ،یپ سر در لحظه يبرا که داد گاز چنان آن و کرد نگاه پرستو به اخم با رها
 کور. سو کور کی. بخواهد را او رها هنوز دیشا نکهیا به دواریام. شد دواریام دلش ته. نکرد توجه کردیم نگاهش که ماین به گرید

 . است دهیفا یب که دانستیم هم خودش دیشا که ییسو

 که گفت داشت اخم هنوز کهیحال در رها. نبود یچندان راه آنها خانه تا ماین خانه فاصله. را ماین بعد و رساندند را سودا يآ اول
 .دیچرخ پرستو طرف به یکم و داشت نگه خانه يجلو. نشد بدل ردو آنها نیب یحرف چیه گرید و ندیبش جلو و دیایب پرستو

 به یول. اوردیب زبان به خواهد یم که است رها ذهن در يزیچ که بود مشخص کامال. کرد نگاهش و برداشت را اش کوله پرستو
 . اوردیب زبان به دیبا چگونه که داندینم ای و است دل دو شدت

 .میرسوند که یمرس-

 . شد رهیخ جلو شهیش به و داد تکان بار کی فقط را سرش رها

 . شود ادهیپ تا کرد باز را در ندارد زدن حرف الیخ اصال او بود دهیرس جهینت به که پرستو

 ؟ پرستو-

 . دیچرخ

 بله؟-

 : گفت و کرد نگاهش هیثان چند رها

  ؟يندار کالس ؟یباش من دفتر مین و ده ساعت یتونیم فردا-

 . داد تکان را سرش پرستو

 .ندارم کالس نه-

 . منتظرتم پس-
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 .داد نییپا را شهیش رها. کند تشکر او از دوباره تا شد خم و شد ادهیپ پرستو

 .یمرس. امیم باشه-

 ! سالمت به-

 .نداشت یخوب گواه اصال قلبش ته یول ندیبب را او خواست یم رها که بود یم خوشحال دیبا. رفت خانه داخل به

 

 

 

***** 

 سرش به سر هم آنها و کردیم دو به کهی نیماش کردن پارك سر لیسه و مسعود با سحر. رفت رها دفتر به مین ده ساعت سر
 .است منتظرش يریکب يآقا که گفت سحر و کرد یپرس احوال و سالم. دادندیم حرص را او و گذاشتندیم

 بود عاشقش پرستو که را شیمشک دور نکیع همان. بود شده خم اش یکش نقشه زیم يرو رها. شد داخل و زد در به ییا ضربه
 . داد دست پرستو با و شد بلند شیجا سر از. بود یطراح مشغول و داشت چشم به

 از پر و جیگ رها که بود معلوم کامال. کردیم نگاهش شکافانه مو پرستو. داد قهوه دستور تلفن با و کرد شل یکم را کراواتش گره
 .است اضطراب

 نییپا را سرش دیکش شیموها در را دستش دو هر بعد و کرد نگاه پرستو به هیثان چند. نشست مبل يرو پرستو يرو روبه و آمد
 . انداخت

 . کرد نخواهد شروع هرگز رها دیینگو يزیچ اگر که کرد احساس پرستو

 رها؟ شده يزیچ-

 . داد تکان را سرش بعد. کرد نگاهش و کرد بلند را سرش رها

 . آره -

 . شنومیم. بگو مربوطه من به اگر خوب،-

 . کرد نگاه رونیب به پنجره از و زد آتش يـگار ـیس

 . شدم عاشق من-
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 . آورد را ها قهوه سحر و خورد در به يا ضربه

 عشقش از او به بخواهد نکهیا یول. است نشده او عاشق که بود واضح و مشخص کامال شیبرا. شد رهیخ رها به منگ و مات پرستو
 تاپ تاپ و ردیبگ ـوش آغـ در را او پرستو که داشت توقع هم دیشا. نبود درك قابل شیبرا کند، تر ادیز را اش وغصه غم و دیبگو

 !کند آرامش و بزند پشتش به

 . بزند را حرفش يگرید مدل چیه به توانستینم نکهیا مثل. بود پنجره به هم هنوز رها نگاه. رفت رونیب سحر

 . شدم خواهرت عاشق من-

 يـگار ـیس ریز در را ـگارش ـیس و شد خم پرستو غم از پر چشمان دنید با. ندیبب را پرستو واکنش تا چرخاند را سرش
 : گفت یچارگ یب با و کرد خاموش

 ...  کنمیم خواهش پرستو-

 . گذاشت یباق يـار خمـ در را پرستو و کرد قطع را حرفش

 امروز نیهم دیبا. وقت چیه ای حاال ای. گرفت دستش در را پرستو سرد برف مثل و فیظر دستان و دیکش جلو را خودش یکم
 يبرا یناراحت ای و مزاحمت پرستو که خواست ینم اصال و کند یزندگ يسود با که خواست یم او. کردیم مشخص را او فیتکل

 . است آخر صلح از به اول جنگ. اوردیب وجود به يسود

 حتش نارا که برسونن گوشش به ای و بفهمه يزیچ يسود فردا پس فردا خوام ینم. رونیب برو میزندگ از کنم،یم خواهش پرستو-
 ... نکهیا منظورم ؟یدونیم. کنه

 بود زده را ضربه که حاال اما. سوخت دلش. کرد نگاه کردیم نگاهش جیگ و دهیپر رنگ که پرستو به و کرد قطع را حرفش دوباره
 . کردیم کسرهی را کار دیبا گرید

 چقدر که کردمیم حس. بوده يدلسوز يرو از کردم، هم یمحبت و توجه اگر من. نبوده من طرف از حداقل ای. نبوده ما نیب يزیچ-
 . دور زشیبر حاال نیهم اومده وجود به ییا گهید زیچ تو ذهن تو اگه. نیهم. کنم آرومت خواستم یم ییتنها

 . تر دهیپر رنگش و شود یم سردتر لحظه به لحظه دستش در پرستو دست که کرد یم احساس

 . نکن برداشت ییا گهید جور کنمیم خواهش. بودم ـست مـ من شمال، تو هم شب اون مورد در -

 : گفت خواهش با و کرد یمکث

 . بکنم مویزندگ من بذار. کن فراموش دلته تو هم يزیچ اگه کنمیم خواهش پرستو-
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. است شده متوقف زمان که کردیم احساس. کرد نگاهش شهیهم از تر منگ و جیگ و یته و دیکش رونیب رها دست از را دستش
 سمت درست تر، نییپا یکم بدنش، طرف آن در و. کردیم احساس شیها گوش پشت يگرید زمان هر از تر عیسر را خون انیجر

 یآشفتگ به کرد یسع. زدیم يگرید زمان هر از تر نیسنگ و تر کند قلبش. کردیم را خون انیجر افت احساس اش ـنه ـیس چپ
 با شیزندگ از کامل طور به را او تا نکهیا مثل. آمد دنبالش به و شد بلند هم رها. رفت در طرف به و شد بلند. کند غلبه ذهنش

 !شدینم راحت الشیخ کردینم رونیب پایت

 : گفت آهسته بود یخروج در به رو صورتش که طور همان و ستادیا

! یباش خوش)  داد رونیب یسخت به را نفسش و کرد یطوالن مکث کی( بگم یکس به بخوام که ادینم ادمی شب اون از يزیچ من -
 !باشه مبارکت

 .رفت رونیب در از

 مسافت که یکس مثل. بود افتاده هن و هن به و کردیم درد قلبش. است یخال شیپاها ریز و رودیم راه هوا در که کردیم احساس
 خواستیم دلش. بود شده خشک شیگلو. داد هیتک وارید به و ستادیا ابانیخ گوشه. است آورده کم نفس و است دهیدو را یطوالن

 يبرا یجوان پسر. زد زل رونیب به و نشست ها یصندل از یکی يرو و رفت بود ابانیخ طرف آن که یشاپ یکاف به. نشستیم يجا
 یمعدن آب يبطر و وانیل کی با و رفت تعجب با پسر. داد آب وانیل کی سفارش فقط او و آمد سراغش به گرفتن سفارش
 فقط و. نشد ساعات گذر متوجه اصال. دیدینم يزیچ یول. کردیم نگاه فقط. کرد نگاه ابانیخ به دوباره و خورد ته تا را آب. برگشت

 . بود کرده خشک را بدنش یپ و رگ تمام عصابش به شده وارد یناراحت و فشار. داد سفارش آب گرید بار دو

 خانوم؟-

 اما.  رها تیجذاب به نه دیشا. داشت یجذاب و برنزه چهره. کرد نگاه بود ستادهیا سرش يباال که یجوان مرد به و برد باال را سرش
 . مودب و پیت خوش اریبس

 .ارمیب کیک و قهوه براتون دیباش داشته دوست اگر یول. میندار غذا جا نیا ما. غذاست وقت -

 . خورد ینم ها گارسون به. کرد شیپا سرتا به ینگاه. داد تکان را سرش بعد و کرد نگاهش جیگ هیثان چند

 ن؟یهست جا نیا ریمد شما-

 . بود کوچکتر رها از یسال چند. داد تکان را سرش مرد

 ارم؟یب براتون نیدار لیم يزیچ-

  ممنون. آب فقط-

 . برگشت زشیم پشت به دوباره و گفت يزیچ و رفت کارمندانش از یکی طرف به و داد تکان را سرش و رفت هم در مرد يها اخم
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 . کرد رها نخورده دست را هیبق و دیکش سر را آب وانیل. آورد آب وانیل کی و قهوه و کیک شیبرا یاول پسر همان بعد ییا لحظه

 . نبودند هضم قابل شیبرا رها يها حرف وجه چیه به. کردیم را درون از شدن یخال احساس. کرد نگاه پنجره به دوباره و

 » بوده يدلسوز يرو از کردم هم یمحبت و توجه اگر من «

 . شدیم دهیکوب قلبش و سر به نوبت به نیسنگ پتک کی مثل حرف نیا

 ـیس يرو به نیسنگ سنگ کی نکهیا مثل. است بسته اش ـنه ـیس قفسه که کردیم احساس. بکشد یقیعم نفس تا کرد یسع
 .نشد بشینص دهیبر نفس نفس کی جز به يزیچ و نتوانست. شدیم دنشیکش نفس درست مانع که بود اش ـنه

 يصدا با. نکرد نگاه ساعت به هم بار کی یحت. کردینم حس يزیچ. شد رهیخ رونیب به فقط و نشست جا آن یطوالن يها ساعت
 . داد جواب و کرد نگاه اوشیس شماره به. برگشت ایدن نیا به تلفنش زنگ

 پرستو؟-

 . بود یعصب و نگران اوشیس يصدا

  بله؟ -

 : دیپرس دیترد با و کرد مکث ییا لحظه اوشیس

 پرستو؟ یخوب-

 .خوبم-

 . نبود مرگ دم و خسته کالغ کی غار غار به شباهت یب شیصدا اما

  ؟يکرد نگاه ساعت به چیه ؟ییکجا-

 مین و ده رها با که او کرد، فکر. کرد نگاه ساعت به دوباره منگ و جیگ. بود نه کینزد. ندیبب را ساعت بتواند تا چرخاند را مچش
 هیثان چند نیهم تا که ییجا کرد، نگاه رونیب به. کرد فراموش را مکان و زمان لحظه کی است؟ نه ساعت چطور حاال داشت قرار
 .بود شده کیتار کامال هوا. کرد تعجب. کردیم نگاه هم قبل

 » بودم؟ جا نیهم صبح از من یعنی«

 .افتاد کشیک بشقاب و کرده خی قهوه به نگاهش و برخواست جا از

 . خونه امیم حاال نیهم من-

 . دنبالت امیم بگو ؟ییکجا-
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 . است رفته کجا به آمد رونیب رها دفتر از آنکه از بعد آورد ینم خاطر به بود؟ کجا او اصال. شد جیگ دوباره

 ... ایس یگوش لحظه هی-

 : گفت خجالت با و رفت کردیم نگاهش موشکافانه که کافه صاحب طرف به

  ؟ هیابونیخ چه نجایا. دیببخش-

 . گفت را ابانیخ اسم و کرد نگاهش تعجب با مرد

 : دیپرس خشم با دیشنیم را او مکالمه خط يسو آن که اوشیس

 ؟ییکجا که یدون ینم چطور تو پرستو؟-

 : گفت و دیکش یآه

 . امیم رمیگیم یتاکس من ،يایب خواد ینم. گمیم خونه امیم-

 . ریبگ یتلفن یتاکس-

 . باشه-

 : گفت مرد به و کرد قطع را یگوش

 . دیریبگ برام یتاکس کی و دیبکش زحمت شهیم-

 . نشست زشیم کنار یصندل يرو هم پرستو و داد تکان را سرش مرد

 : گفت و کرد باز را فشیک در

  شه؟یم چقدر من حساب-

 : گفت و کرد نگاهش هیثان چند مرد-

  آره؟ نیداشت آب وانیل تا هفت-

 بود؟ خورده آب وانیل تا هفت فقط صبح از ، یخال معده آن با او یعنی. کرد نگاهش تعجب با پرستو

 : گفت و کرد نگاهش مرد

 .آب وانیل تا هفت شهیم حاصلش ،یکن حمل دوشت يرو رو اونها يبخوا اگر. یکن رهاشون دیبا فقط رو مشکالت یبعض-
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 . شد رهیخ روبرو به یحرف چیه بدون و کرد نگاهش پرستو

 . رونیب زیبر ندار نگه خودت تو رو یناراحت. نداره کتاب و حساب ایدن کار -

 » رونیب زیبر دلته تو من از یچ هر« . افتاد رها حرف ادی به

 .اومد تون یتاکس-

 : گفت و شد بلند پرستو

 شد؟ چقدر من حساب نینگفت-

 : گفت و دیخند مرد

 ! بود یکش لوله آب ریش از همه نترس -

 : گفت و زد یجان یب لبخند هم پرستو

 . دیریبگ دیبا گهید که رو نیا پول. بوده اشغال زتونیم صبح از-

 ! باشه نیغمگ خانم هی مشغول زهایم از یکی هم روز کی بذار -

 . زد رونیب کافه از و کرد یخداحافظ و داد تکان تشکر نشانه به را سرش پرستو

 . کرد سالم آهسته. نیشاه دادیب و داد و امدیم يسود شاد ي خنده يصدا. شد داخل و کرد باز را در

 .رفت طرفش به و شد بلند اوشیس. رفت اتاقش طرف به. کرد نگاهش ینگران با اوشیس

 حاال؟ تا يبود کجا-

 : گفت يسود که بدهد جواب تا خواست پرستو

 .اوشیس حاال هم تو کن ولش-

 . بدهد را يخبر خواهدیم که یکس مثل. کرد صاف را شیصدا بعد

 . بدم رو خبرم من آمد که هم پرستو نیبذار حاال -

 : گفت خنده با نیشاه

 ! مونیکشت يسود ادیب باال جونت يا-
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 : گفت و رفت نیشاه به ییا غره چشم

 . دادم مثبت جواب منم کرد يخواستگار من از رها هم بعد میخورد هم با رو ناهار ظهر رها منو -

 یب اما پرستو. بود رفته هم در شیها اخم نیشاه و بود کرده تعجب شهناز. بود زده خشکش اوشیس. بود متفاوت ها العمل عکس
 که یزمان آن ظاهرا! است شده کار به دست زود چقدر رها که بود نیا بود، شده تعجبش باعث که يزیچ تنها فقط. بود تفاوت
 بوده يسود از کردن يخواستگار مشغول رها برده، یم سر به خودش یاختصاص جهنم در و منگ و چیگ شاپ یکاف در پرستو

 !است

 !مبارکه-

 : گفت نیشاه و داد تکان یناراحت با را سرش اوشیس. گفت کیتبر که بود یکس نیاول

 ؟يدادیم خبر بعد يکردیم هم عقد دفعه هی يکرد کاراتو همه که شما -

 . نزد یحرف یول داد، تکان را سرش بود دهیعق هم نیشاه با مورد نیا در ظاهرا که شهناز

 : گفت و کرد یاخم يسود

 . شیخواستگار انیب تق تق خونه تو نهیبش دختر که ستین میقد مثل گهید االن-

 : گفت و داد تکان تاسف با را سرش نیشاه

 . نبود بد يکردیم سوال هی م،یبود آدم جا نیا هم ما یول. ستین تو واسه حداقل. ستین نه-

 : گفت اخم با يسود

 . کنم یزندگ قراره من. نیکن یزندگ رها با ستین قرار که شماها از کدوم چیه نکهیا يبرا نگفتم يزیچ-

 : گفت و شد بلند خشم با نیشاه

 و یدونیم خودت. کنم یزندگ باهاش ستین قرار که چون. ستمین که من ،يخواستگار انیب هیطور نیا که حاال. باشه -
 .خواستگارت

 : گفت هیگر با و دیکش غیج يسود

 !متنفرم ازت ن،یشاه یپست یلیخ-

 با نیشاه. شکست و افتاد نییپا به راهرو وارید به زانیآو يها تابلو از یکی که دیکوب هم به محکم را در آنچنان و رفت اتاقش به
 . گرفت را شیبازو اوشیس یول. برود سراغش به که برداشت زیخ خشم
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 . ننداز راه شر نیشاه کن ول-

 مخش تو لیب االن پسره نیا آخه. خودمون سیگ يال برگرده بعد روز دو نکهیا از ترسم من داره؟ يشعور چه ینیب ینم مگه-
 !! است خوردن علف چندان نه تیخر فهمهیم تازه سقف، هی ریز رفتن که فردا پس فردا! شده نیا افهیق مرده کشته خورده

 : گفت و داد تکان را سرش اوشیس

  شده؟ ییا طهیسل چه عاشق که میبگ رها به میبر م؟یکن کار یچ یگیم یول. دونمیم-

 . دادیم گوش شهناز غاز کی من صد يها حرف به و بود نشسته مبل يرو خاموش و دهیپر رنگ که کرد پرستو به ینگاه

 : گفت و کرد یپوف نیشاه

 . کنه آدمش بتونه رها کنه خدا فقط. ستین بشو آدم نیا-

 : گفت و کرد يا اشاره پرستو به اوشیس. رفت اطیح به نکند تیاذ را شیعمو آن دود نکهیا يبرا و زد آتش يـگار ـیس

 شما؟-

 بله؟-

 ؟يخورد يزیچ-

 : گفت و داد تکان را سرش و شد بلند پرستو

 . خوردم يزیچ هی آره-

 : گفت فقط و نداد کش را موضوع ادیز یول د،ییگویم دروغ دانستیم نکهیا با اوشیس

 . دارم کارت اتاقم ایب یبخواب یخواست یگرفت رو دوشت-

 را بود آورده شیبرا شهناز که اش، پو خرس یعروسک شلوار و بلوز خواب لباس و کرد مسواك را شیها دندان و گرفت دوش
 . شد داخل و زد در. رفت اوشیس اتاق به و بافت را شیموها. دیپوش

 میمال آهنگ يصدا. کردیم کار شیپا يرو تاپ لپ با و بود داده هیتک ـت تخـ تاج به را پشتش و بود نشسته تحت يرو اوشیس
 .آمد یم گلزیا گروه ي ایفرنیکال هتل

 ؟یداشت يکار اوشیس جانم-

 : گفت و کرد اشاره کنارش به
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 . بخواب من شیپ امشب ایب-

 پرستو به و دیچرخ و گذاشت کنار و بست را تاپ لپ اوشیس. دیخواب شیعمو کنار یحرف چیه بدون و داد تکان را سرش پرستو
. ندارد دوست را يسود که دیبگو توانست ینم. کرد نگاه بود کرده جمع شکمش در را شیپاها ها بچه مثل و بود شده گلوله که

 . بکند يکار هر بود حاضر او خاطر يبرا. بود پرستو شیگل سو اما. ادیز یلیخ هم آن. داشت دوستش

 ؟يبود کجا صبح از -

 . شاپ یکاف هی تو -

 : گفت و زد کنار شیشانیپ يرو از را شیفرفر يموها از يا ـلقه حـ

 نه؟ یدونستیم تو-

 . داد تکان را سرش پرستو

 آره؟ يبود اون شیپ صبح-

 . داد تکان را سرش دوباره پرستو

 خته؟یر بهمت يطور نیا که گفته بهت یچ-

 : گفت آهسته و بست را چشمانش پرستو

 . ستین مهم گهید-

 . مهمه من واسه-

 هر با اش ـنه ـیس جناق وسط قایدق. کردیم درد قلبش. بکشد نفس کامل طور به که نتوانست هم باز یول. دیکش یآه پرستو
 . گرفتیم در نفس

 .بودم تنها من چون. بود يدلسوز يرو از کرده یتوجه و محبت هم اگر که گفت. رونیب برم شیزندگ از که گفت-

 . کرد دادن ناسزا به شروع و. شد منفجر دفعه کی اوشیس

 .نفهم کهیمرت کرده غلط-

 . گذاشت دهانش در را ياسپر و دیپر جا از پرستو و گرفت نفسش

 . فتادهین که یاتفاق اصال. نداشتم اون به یآنچنان عالقه من هم بعد. نشدم ناراحت اصال من. نخور حرص اوشیس خدا رو تو-
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 . زدیم حرف هم سر پشت که کند، آرام را اوشیس یقیطر هر به خواستیم و بود دهیترس آنقدر

 . گذاشت ـت تخـ کنار را ياسپر و دیکش یقیعم نفس اوشیس

 ! کنمیم شیحال-

 . گرفت را دستش

 از تر کیکوچ خوامینم. بمونه يطور نیهم اوضاع بذار. خوادینم منو اون کن ولش. سمه برات تیعصبان تو. اوشیس خدا رو تو-
 . بشم نیا

 پرستو خود ضرر به حد از شیب اصرار. داشت حق پرستو. داد تکان را سرش بعد و فشرد هم يرو را چشمانش هیچندثان اوشیس
 .بود

 یخوب زوج رها نظرش به. بود دهیند که خوابها چه پرستو يبرا. ردیبگ آرام ـوشش آغـ در هم پرستو که گذاشت و دیکش دراز
. بود عشق و تیحما نیبهتر شکننده يپرستو يبرا داشت، پرستو به نسبت رها که ییا گرانه تیحما حالت. شدیم پرستو يبرا
 و کرد خاموش را چراغ کرد، پرستو معصوم و آرام صورت به ینگاه. است ختهیر هم به شیها ینیب شیپ تمام که دیدیم حاال یول

 .دیخواب

 آمد ینم دلش یطرف از. بکند عکس نیا با دیبا کار چه که دانستینم. کردیم نگاه رها عکس به و بود نشسته ششیآرا زیم پشت
 .نداشت یخوش صورت دیفهمیم يسود اگر. نبود یدرست کار هم آن داشتن نگه گرید یطرف از. اندازدیب دور را آن که

. کند تیاذ را او که خاطر نیا به فقط. کرد خودش فتهیش و عاشق را او و گرفت گرم رها با قصد از يسود که کردیم فکر یگاه
 لهیوس نیا به بخواهد که است رها عاشق او که است دانستهینم که يسود که کردیم فکر. شدیم عوض نظرش سرعت به بعد یول
 خواهرش به نسبت يمساعد نظر هنوز او اما نداشت، او کار به يکار و نبود گذشته مثل گرید يسود نکهیا با. دهد عذاب را او

 .نداشت

 زمـ میضخ يها لباس ریز شیها لباس کمد ته و دیچیپ شیها راهنیپ از یکی يال را آن و شد بلند. کرد نگاه عکس به دوباره
 ـلقه حـ کی یحت که يطور به. آورد در بزرگ یفرنگ گوجه کی صورت به و بست سرش پشت را شیموها بعد. گذاشت یـستان

 . نبود دایپ است، آمده یم خوشش آنها از یزمان رها دانستیم که شیفرفر يموها از هم

 بود خودش مال دوختش و طرح و بود شده کار يا سورمه يارگانزا تور شیها نیآست سر و قهی کنار که یاسمان یآب شلوار و کت
 . برسد خودش به یلیخ که ستین یاجیاحت و. او نه است، يسود يخواستگار که کردیم فکر. نکرد شیآرا. دیپوش را

 . خواند کتاب و نشست تاب يرو. رفت اطیح به و برداشت را شایگ کی خاطرات کتاب
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 یحس یب شیجا به یول. بود رفته نیب از هیاول بهت و یجیگ آن بود، گذشته دفترش در رها با مالقات از که روز چند از بعد حاال
. بود داده دست از او يبرا را ارزشش ایدن کل اصال نکهیا مثل. شدیم زیچ همه شامل که ییحس یب. بود گرفته را وجودش یبیعج

 .نبود ایدن نیا در کل به یول زد،یم حرف د،یخوابیم خورد،یم. بود شده ربات کی مثل

 مطمن و. دانستینم را آن کجا؟ یول. لنگدیم کار يجا کی که بود شده متوجه. بود شده قیدق او رفتار در که بود روز چند نیشاه
 به نخواهد خودش پرستو تا که دانستیم یول. بود نگرانش. بکشد حرف او از بتواند که هاست حرف نیا از تر تودار پرستو که بود
 پرستو و اوشیس رابطه که دانستیم. شد متوصل اوشیس به نیبنابرا. دهد یرانم شیخصوص میحر به شدن کینزد اجازه یکس
 . داندیم را انیجر اوشیس که داشت نانیاطم و. است بوده او خود یحت و يسود با اوشیس رابطه يورا شهیهم

 خواهد برادرش به را زیچ همه خودش بخواهد پرستو اگر که کردیم فکر. کرد یاطالع یب اظهار هم اوشیس یول. دیپرس اوشیس از
 . گفت

 نیشاه. کرد نگاه بود نشسته کنارش دهیپوش شلوار و کت که نیشاه به و کرد بلند کتاب يرو از را سرش تاب، خوردن تکان با
 : گفت و برگرداند را کتاب جلد

 . برنگردوند وقت چیه هم اون که دادم یکس به ادمهی ش؟یآورد کجا از خوندمش قبال شا؟یگ کی خاطرات-

 . گرفته برام اوشیس-

 : گفت و داد تکان را سرش نیشاه

  ؟یخوب-

 : گفت و زد لبخند پرستو

  ؟یخوب تو آره-

 پرستو؟ شده يزیچ. یستین خوب کمی تو نظرم به یول. خوبم من-

 . شدیم کیتار زود هوا یول بود، چهار ساعت. کرد نگاه آسمان به و داد تکان را سرش پرستو

 . خوبم من-

 : گفت کند عوض را بحث آنکه يبرا. بلرزد پرستو لحظه کی يبرا که شد باعث و دیوز يسرد باد

 . شده سرد هوا-

 . دیچیپ خودش دور به شتریب را بافت شنل

 : گفت و کرد ییا خنده نیشاه
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 .نکن عوض بحث-

 . دیچرخ پرستو طرف به یکم

 . رونیب زیبر دلته تو یچ هر شده؟ یچ-

 . انداخت یم رها ادی به را او حرف نیا کهیحال در زنند؟یم او به را حرف نیهم همه چرا که دانست ینم

 ؟يزدیم من به رو حرفات همه يبود که کیکوچ ادتهی-

 بزرگ با اما. دیخوابیم و رفتیم او ـت تخـ به ها شب یگاه یحت و بود نیشاه عاشق بود که تر کوچک. داد تکان را سرش پرستو
 عادت درباره که یکس نیاول آورد، یم خاطر به یحت. شد تر رنگ کم هم نشانیب تیمیصم نیشاه شدن تر پرمشغله و شدن تر

 ماهانه عادت بار نیاول يبرا که بود شده یسالگ زدهیس وارد تازه که آمد یم ادشی. شهناز نه و بود نیشاه گفت او به اش ماهانه
 به راجع مدرسه در که يروز آن ظاهرا و بود نگفته او به مورد نیا در یحرف چیه شهناز. بود دهیترس آن از بدتر و داشت درد. شد

 خجالت یلیخ نظرش به. دیبگو او به که نداشت هم یآنچنان دوست و بوده بییغا او بود شده صحبت مفصل طور به موضوع نیا
 که دانستینم یحت و داشت درد کهیحال در. بود کرده دایپ خانه یپشت اطیح در کردن هیگر حال در را او نیشاه عاقبت. بود آور

 .بود شده فیکث شیها لباس تمام و بود برگشته مدرسه از تازه. کند جور و جمع را خودش دیبا چطور

 يبرا کامل طور به و بود یپزشک پنجم سال يدانشجو نیشاه زمان آن. بود برده خودش اتاق به و بود کرده بلند را او نیشاه
 موضوع نیا مورد در اطالعات قدر آن يدختر چیه حال به تا که کامل و یعلم قدر آن. داد شرح بود افتاده که را یاتفاق پرستو

 . بود نکرده دایپ

 شده بزرگ خانم کی و ستین بچه گرید پرستو که دهدیم نشان نیا. ستین يبد زیچ اصال نیا که بود گفته و بود کرده آرامش
 است، نکرده آماده قبل از را پرستو چرا که شهناز با یحساب جنجال کی انداختن راه با و بود فرستاده ـام حمـ به را او بعد. است

 .کند آرام و آماده را او یکم و بدهد یبهداشت پد او به که بود خواسته

 يها يریدرگ و درس. است يدور نیا باعث یکس چه که دانست ینم. آمد یم بهیغر و دور نظرش به نیشاه همان حاال یول
 ؟ او شدن بزرگ ای و نیشاه

 : گفت و کرد اش افهیق خوش برادر به ینگاه

 .خستم کار و کنکور خاطر به کم کی. شمیم خوب. ستین يزیچ-

 گفتن. دیایب خواهرش يخواستگار به گرید یساعات تا بود قرار و خواست ینم را او رها. دیبگو که نخواست یعنی. دییبگو نتوانست
 که شود يریدرگ و بحث آمدن وجود به باعث بود ممکن فقط. کرد ینم او يبرا هیقض اصل در یفرق گرید نیشاه به موضوع نیا

 .خواست ینم بکند تیاذ را رها که يزیچ یعنی. خواست ینم را نیا پرستو

 ؟ شمیم ناراحت ،يکرد پنهون من از رو يزیچ بفهمم اگه که یدونیم-
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 داشتن و شدیم خواهرش شوهر ندهیآ در رها. بداند رها و او عالقه از يزیچ يگرید کس که نبود قرار. داد تکان را سرش پرستو
 . بود یعبث و هودهیب کار نیشاه به هم گفتنش پس. نبود یاخالق و درست اصال او به يگرید حس هر

 آنها استقبال به که باشد یکس او نداشت دوست. رفت داخل به سرعت به پرستو. برخواستند جا از دو هر در زنگ يصدا با
 . رودیم

 یلیخ که شدند وارد رها يها عمه بعد. دیـوس بـ را سرش يباال محبت با و داد دست پرستو با شد وارد بزرگ يریکب يآقا اول
 سالم کند نگاه رها به نکهیا بدون پرستو. شدند وارد داماد خود و ییدا و عمو هم آخر در و. کردند برخورد مهربان و گرم خون

 بود شده بایز قدر آن. وستیپ شان جمع به و داد افتخار عروس بعد قهیدق چند. نشست اوشیس و شهناز کنار و کرد ییا آهسته
 يسود جمال محو فتهیش و عاشق هم رها. بود کرده يجار ـانشان لبـ بر را تیرضا لبخند و بود مانده باز رها عمه دو هر دهان که

 . بود شده

 . بود شده بشینص ها نیباتریز از یکی هم حاال بود، ییبایز دنبال به شهیهم که رها دیدیم. زد پوزخند ناخوداگاه پرستو

 بود نیا آن و. بود کرده دایپ افکارش به غلبه يبرا يدیجد وهیش. دیشن ینم را کدام چیه پرستو یول شد شروع هیاول يها بحث
 به. بود یشدن یول بود سخت. بروند خواستند که جا هر و بگردند خودشان يبرا محابا یب که بدهد اجازه گرشید افکار به که
 !قبل شب شام تا گرفته مقابلش طرف لباس اتییجز درباره کردن فکر از. کردیم فکر احمقانه و تیاهم کم يزهایچ

 آدم کی مثل. کند تعارف را ینیریش و شود بلند که کرد اشاره شهناز. زد دست و برگشت ایدن نیا به باد مبارك و دست يصدا با
 رها گرید. خواستینم گرید. نکرد نگاه رها به هم هیثان صدم کی يبرا یحت. نشست و گرداند دور را ینیریش و شد بلند یآهن
 . بود ممنوعه شیبرا گرید. نبود او يبرا

 آنها که کردیم فکر. امدیم زود یلیخ نظرش به. کرد تعجب یلیخ پرستو. بودند گذاشته گرید ماه دو يبرا را ازدواج قرار ظاهرا
 حداقل که گفتندیم هم آنها. داشتند را ينظر نیچن هم شهناز یحت و اوشیس ن،یشاه اند؟ کرده دایپ شناخت هم به نسبت واقعا

 پا کی يسود مرغ یول باشد؟ داشته توانستیم ییا مزه چه بندان خی و برف آن در و يد اواخر در یعروس. کنند صبر دیع تا
 آنها يبرا را یحرف چیه يجا گرید يسود یعنی. نزدند یحرف گرید دندید طور نیا را اوضاع که هم آنها. بود یکی حرفش و داشت

 !بود نگذاشته یباق

 

 

 

****** 



156 
 

. کرد باز را اطیح در کردیم صاف را اش مقنعه لبه کهیحال در و انداخت دوشش به را اش کوله و دیپوش عجله با را شیها کفش
 نگهش و گرفت را شیبازو رها که بخورد نیزم به بود نمانده يزیچ. دیایب داخل به خواستیم که شد رها ـنه ـیس به ـنه ـیس

 .داشت

 و. ستادیا صاف و کرد جور و جمع را خودش سرعت به. دیچیپ شینیب در صابون و عطر و ویش افتر ییآشنا يبو همان دوباره
 با را تماس نیکمتر که بود کرده یسع شهیهم گذشت،یم آنها ينامزد از که یماه کی نیا در. دیکش رونیب رها دست از را شیبازو
 عطر کی يبو با تنها حاال و. بود زده بزرگ قفل کی را درش و بود فرستاده مغزش یگانیبا به را او خاطرات تمام. باشد داشته رها

 .شد پرتاب گذشته به

 . باشد خونسرد کامال که کرد یسع

-شما؟ حال. سالم...ا  

 . داد تکان را سرش رها. بود نیغمگ يحدود تا یحت و متفکرانه نگاهش. کرد نگاه رها چشمان به لحظه کی يبرا

 ؟يریم ییجا خانم؟ پرستو احوال-

 : گفت و کرد اشاره بود شده پارك باالتر یکم که سودا يآ نیماش به سرش با پرستو

 . دانشگاه بله-

 : گفت و کرد جا جابه شانه يرو را اش کوله بعد

 . شماست منتظره يسود کنم فکر. اجازه با خوب-

 . دیچیپ کوچه در فونیآ از يسود يصدا لحظه نیهم در

 . رهیم ادشی منو که باشه خودش به نیا! جان پرستو یمرس-

 .کردیم عوض را صورتش حالت که ییها خنده آن از یکی. دیخند رها

 . امینم تو گهید من. خانم خوشکل نییپا ایب -

 .باشد آنها نیب يها عاشقانه شاهد توانست ینم گرید. کرد یخداحافظ و داد تکان رها يبرا يسر پرستو

 دانست،یم را او يماجرا که یکسان از یکی. بود زده زل رها به هم در يها اخم با فرمان پشت از که رفت سودا يآ نیماش طرف به
 يسود توسط فونیآ برداشتن انیجر نیماش در. بود او بود کرده کمکش یلیخ مدت نیا در که هم یکسان از یکیو. بود سودا يآ

 : گفت یمشکوک لحن با سودا يآ. کرد فیتعر سودا يآ يبرا را
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 مشکوك طرفش اون به که کنهیم یکس رو کار نیا نظرم به نداشته؟ خبر رها به تو عالقه از خواهرت که یمطمن تو پرستو؟-
 .باشه

 بعد ای ؟ است کرده را کار نیا او به زدن ضربه خاطر به فقط يسود یعنی که کردیم فکر. دییگو ینم راه یب پر که کرد فکر پرستو
 که طور آن است؟ کرده وسواس و شک دچار را او و است گفته او به رها به را پرستو عالقه انیجر یکس رها به شیدلبستگ از

 خاطر به بخواهد یکس نکهیا. بود احمقانه نظرش به اول هینظر. کند گوش رها و پرستو نیب صحبت به فونیآ برداشتن با بخواهد
 خبر او به یکس چه که بود نیا بود مهم که یموضوع یول. بود تر پررنگ دوم هینظر. کند خراب را خودش یزندگ يلجباز و لج کی

 ریت با را اش هیسا که بود متنفر يسود از آنقدر که هیمرض مثل یکس ای است؟ دهید را آنها شب آن ـوسه بـ که یکس. است داده
 نیچن هیمرض. بود دیبع نظرش به هم آن که. کارکند پرستو نفع به و کند دلزده رها از را او کارش نیا با خواستهیم دیشا ای. زدیم

 خیتار کالس درباره سودا يآ صحبت با. باشد دوستش خاطر به اگر یحت. کند خراب را یکس یزندگ بخواهد که نداشت یتیشخص
 .کرد فراموش را موضوع هم پرستو ناخوداگاه و شد دهیکش يگرید زیچ به بحث رانیا لباس

 رد؟یبگ یعروس سرما نیا در خواهدیم چطور يسود که بود تعجب در پرستو. بود شده سرد یلیخ هوا بود ماه يد لیاوا بایتقر
 بعد. برود یرانندگ آموزش کالس به که کرد مجبور را او اوشیس باالخره. شد خارج پارك از یبدبخت هزار با و کرد روشن را نیماش

 چه هر تا بود گرفته شیبرا دوم دست 206پژو کی هم نیشاه!  بود گرفته را اش یرانندگ نامه یگواه باالخره شدن رد بار سه از
 و خورد زنگ شیگوش. ردیبگ شیبرا بهتر نیماش کی و شود خوب فرمانش دست که یزمان تا بکوبد وارید و در به خواهدیم قدر

 را یگوش. بود زود یکم هنوز. بدهد را تلفن جواب هم و کند یرانندگ هم توانست ینم. دارد نگه را نیماش دوباره که شد مجبور
 خانه و بود دهیخر رها دوستان از یکی تولد يبرا که را او لباس و برود رها خانه به راهش سر کرد، خواهش که بود يسود. برداشت

 ستیب بایتقر حاال. شود رو به رو رها با خواست ینم. کرد قبول غرولند یکم با هم پرستو. اوردیب او يبرا را بود مانده جا آنها
 . آمد ینم رونیب اتاق از و کردیم بهانه را درس پرستو آمد یم يسود سراغ به که بار هر و. بود دهیند را او اصال که شدیم يروز

 . برگشت و زد دور و کرد قبول اورد،یب شیبرا که گفتهیم او به گرنه و داشته کار رها که گفت يسود یوقت یول

 شده پارك کج نیماش ته هم باز اطیاحت و دقت همه آن با که شد متوجه و شد ادهیپ. داشت نگه اطیاحت با رها خانه در يجلو
 نیماش در که شد جوان پسر چند ي خنده باعث که کرد، پارك دوباره و کرد جلو و عقب گرید دور کی و شد سوار دوباره! است

 . بود پارك طرف آن یکم که بودند نشسته خودشان

 يسود. رفت رها اتاق به میـستق مـ و کرد یپرس احوال و سالم ـستخدمشان مـ تورج با پرستو. نبود منزل هم يریکب يآقا
 حدسش. کرد باز را کمد در. دیند يزیچ نیچن یول کرد نگاه را اتاق تمام. است قرمز رنگ به يکاغذ پاکت کی در که بود گفته

 . کرد کمد داخل را سرش و نشست نیزم يرو زانو دو و شد خم. بود کمد نیریز قفسه در. بود درست

 ؟یهست یک شما-

 .آورد در را اشکش و خورد کمد يباال ي قفسه به سرش که دیپر جا از چنان آن

 !آخ-



158 
 

 ؟يشد یچ نمتیبب-

 .ندیبب را برخورد محل تا برداشت سرش يرو از را دستش و زد زانو پرستو کنار

 .شد فراموشش دردش. کرد نگاه را او مبهوت و مات پرستو

 . کرد نگاه را سرش و زد لبخند و کرد کردیم نگاهش باز یدهان با که پرستو به ینگاه

 ؟یهست یک ینگفت باالخره. باشه ترسو انقدر ستین خوب دختر. ستین يزیچ-

 : گفت دیترد با و کرد یمکث

 ؟یخانم عروس شما نکنه-

 !ام پرستو من نه-

 . غرور و اخم همان و صورت، همان رها، لبخند همان. شد مات دوباره پرستو. زد لبخند و رفتند باال خنده حالت به شیابرو دو هر

 پرستو؟-

 . کرد حیتصح زده خجالت پرستو

 . عروسم خواهر-

 . بدهد دست تا کرد دراز ییآشنا نشانه به را دستش و گفت یهوم

 . رها برادر. هستم رضا منم-

 .بود شناخته را او اول لحظه همان از. داد تکان را سرش پرستو

 . خوشبختم. شناختمتون بله-

 : که داد حیتوض پرستو و رفت باال تعجب نشانه به رضا يابرو کی

 . دادن نشونم رو عکساتون رها و يریکب يآقا. عکستون يرو از-

 : گفت و دیخند رضا

  معروفم؟ پس-

 : گفت رضا. شد بلند و دیکش رونیب کمد از را يکاغذ پاکت هم پرستو. برخواست جا از
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 . میشد لینا برادرمون زن ارتیز به ما باالخره گفتم. یخانم عروس که کردم فکر-

 : داد ادامه و کرد پرستو به ینگاه

 نه؟. آدمه خود انگار هم خواهر خوب اما-

 : گفت و خورد فرو را اش خنده پرستو

 !! قایدق بله-

 : گفت یخواه عذر با و کرد ساعتش به ینگاه

 . شدم خوشحال دنتونید از. شده رمید من. يریکب يآقا دیببخش-

 : گفت و داد تکان را سرش رضا

 . دیبرسون سالم من قول از هم خانم عروس به. دیکن صدا رضا رو من-

 یول. داشت رها به يادیز یلیخ شباهت. زد بوق شیبرا و کرد نگاه رضا به نهییآ از. رفت و شد نیماش سوار و کرد تشکر پرستو
 مثل سبزه و برنزه کامال نه. بود رها از تر دیسف پوستش. بود تر جذاب یلیخ رها از بود کرده اعتراف هم رها خود که طور همان

 یشانیپ و تر دهیکش ییابروها. متر یسانت شیش تا پنج حدود در يزیچ. بود تر کوتاه رها از قدش اما. نمک یب و دیسف نه و رها
 به نکته نیا به که کردیم یسع اما است تر جذاب رها نظرش به که کرد اعتراف درون در نکهیا با پرستو. داشت رها از تر کوتاه
 یول. بود تر خشن رضا از صورتش که بود درست. داشت يتر مردانه و تر پخته حالت رها نظرش به. نکند فکر میـستق مـ طور

 .بود رها تر پسرانه و تر فیظر بدل نسخه رضا که گفت توان یم. بود او از شتریب صورتش و اندام مردانه حالت

 . رساند او به هم را رضا سالم و داد دستش به و برد يسود مارستانیب به را لباس

 اومده؟ رضا مگه-

 ای و اشتباه کار که یکس مثل. است دهیترس و است شده هول که بود یکس مثل حالتش. کرد نگاه يسود به تعجب با پرستو
 . است دهیترس شده رو دستش که حاال و است داده انجام یدزدک

 هم در شیها اخم. داد هیتک يپرستار ستگاهیا کانتر به است ناراحت بود مشخص کامال که يسود و داد تکان را سرش پرستو
 . بود فکر در و بود رفته

 شده؟ يزیچ-

 :گفت و برگشت شهیهم حالت به و آمد خودش به سرعت به

 .نکنه درد دستت. برو تو. نه هان؟-
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 .رفت دانشگاه به و کرد یخداحافظ است افتاده ییها اتفاق کی که بود مطمن همچنان که پرستو

 

 

 

 کنار و آمد کنان هاپ هاپ فاکس،. نشست یصندل يرو و کرد پاك را شیها دست و گذاشت فر در هم را ینیریش ینیس نیآخر
 چند از بعد و آمد در زنگ يصدا. بخورد تا گذاشت دستش کف قند حبه کی و کرد ـلش بغـ. کرد زیخ و جست به شروع شیپا
 : گفت و آمد خانه آشپز داخل به شهناز هیثان

 . اومدن ایب پرستو-

 همه البته که. بود کرده شان دعوت شام به رضا آمدن مناسبت به شهناز. رفت يریکب خانواده استقبال به و داد تکان را سرش
 . بودند کرده پرستو و خانم توران را کارها

 قرار و آرام که بود مشخص کامال و بود دهیپر یکم رنگش که او به تعجب با بود شده يسود اضطراب متوجه صبح از که پرستو
 خشکش کلمه یواقع یمعن به يسود دنید با. شد رضا حالت متوجه بالفاصله پرستو و شدند وارد هم با رضا و رها. کرد نگاه ندارد

 خوش نداشت را شهیهم حال هم او که يسود با خنده با و دید ینم را او رتیح و بهت نیا بود، برادرش به پشتش که رها. بود زده
 آن يسود که است نشده متوجه هنوز که! عاشق یلیخ ای و است جیگ یلیخ رها که کرد اعتراف پرستو لحظه يبرا. کردیم بش و

 .ستین شهیهم يسود

 جان؟ يسود شده یچ-

 » باالخره« . دیکش یقیعم نفس پرستو

 : گفت و رفت رضا سمت به رها به توجه یب يسود

 ؟يچطور. دمتیند وقته یلیخ. رضا سالم-

 : گفت دهیبر دهیبر و لب ریز. است انفجار مرز در خشم شدت از دیرس یم نظر به که رضا

 !داداش زن يبهتر انگار شما یول. خوبم من-

. بود تر یدنید همه از رها افهیق انیم نیا در. کردندیم نگاه آنها مکالمه به تعجب با همه. گفت یخاص حالت با را داداش زن کلمه
 !!نداشت تعجب يجا شدیم سبز سرش يرو به هم چنار درخت شاخ يجا به اگر که بود کرده تعجب چنان آن

  ن؟یشناسیم همو شما-

 . پراند جا از را يسود کهیطور به. بود خشن و یعصب کامال لحنش
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 . میبود یکالس هم. آره-

 : گفت يسود به رو و رفت باال رها يابرو کی

  ؟يبود نگفته حاال تا چطور وقت اون! حیصح-

 : گفت و کرد برادرش به ینگاه

 ؟ينزد حرف چرا یدونستیم که تو یول بوده، دهیند اصال رو تو اون موجهه رضا عذر -

 نه. نداشتم ییا گهید اطالع که منم. شهینم لیدل نکهیا یول یهست برادرت هیشب تو. نداشتم کامل نانیاطم منم نکهیا يبرا-
 گفتم؟یم يزیچ دیبا يچطور وقت اون بعد. کنهیم یزندگ کجا که دونستمیم نه بودم دهید ازش یعکس

 صیتشخ توانستیم یکس هر را نیا و بود ناراحت. نزد یحرف گرید یول. داد تکان را سرش است نشده قانع بود معلوم که رها
 یکم تا. کرد دعوت داخل به را زده بهت جماعت آن خنده و یشوخ و کردن تعارف با دید عقرب در قمر را اوضاع که شهناز. دهد

 .کند آرام را اوضاع

 است رفته نیب از اش هیاول خشم آن که دیرسیم نظر به اما رضا. بود شده عوض صورتش تمام حالت که بود کرده اخم آنچنان رها
 نظر ریز را اوضاع و بود نشسته يا گوشه ساکت پرستو. خورد یم چشم به صورتش در اندوه و غم و یناراحت ینوع آن يجا به و

. کردیم پنهان رها از را يزیچ ای و گفتیم دروغ داشت يسود نظرش به. نبود درست وسط نیا يزیچ کی نظرش به. بود گرفته
 دوباره و شد اشتباه مرتکب لحظه چند از بعد و انداخت نییپا را سرش سرعت به و خورد گره رها نگاه به نگاهش ییا لحظه يبرا

 را او دوباره رها که خواست ینم. رفت خانه آشپز به و برخواست جا از زده خجالت. بود پرستو يرو به نگاهش هنوز رها. کرد نگاه
 بود ختهیر خانم توران که را ییچا. نداشت را موضوع نیا تحمل گرید. نکند هم نگاهش گرید که بخواهد و کند احظار شرکت به
 درون را بود شده خنک که ییها ینیریش و بود نشسته یصندل يرو. ببرد خانم توران خود که کرد خواهش و دیچ ینیس در
 . شد خانه آشپز وارد يسود که دیچ یم ینیس

 ؟يدیفهم. دمیم نشونت رو روم اون یحساب. تو و دونمیم من یکن يباز نظر من شوهر با گهید بار هی اگه-

 گرفت محکم را شیبازو و شد خم شیرو به يسود. بود رفته بند زبانش ترس از و بود زده زل يسود به بود، شده شکه که پرستو
 : گفت یبرزخ افهیق با و داد فشار و

 . سنیبنو داستانها تو که رمیگیم رو حالت نیهمچ. بکن رو کار نیا گهید بار هی فقط. هستم يجد من! پرستو رینگ یمون الل-

 دلش یلیخ. بشکاند آنرا آنکه از قبل. بکشد رونیب يسود دست از را شیبازو و دهد تکان را سرش توانست فقط پرستو
 چشمه فقط که را شیوانیح يخو و انهیوحش حالت نیا است؟ دهید را يسود رتیس و صورت نیا رها ایآ بداند که خواستیم

 را آنها و دادیم نشان ها بهیغر به شهیهم که یصورت داشت رو دو يسود. بودند دهید خانواده کینزد ییاعضا را آن از ییها
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 پرستو انیم نیا در و دادیم نشان اش خانواده به ییخو تند و خشم با که یصورت و کردیم خودش محسنات و ییبایز فتهیش
 . بود برده آن از را بینص نیشتریب

 ؟يسود-

 . برگشت طرفش به لبخند با و کرد صاف را ـرش کمـ يسود رها يصدا با

  ؟ زمیعز جونم-

 رنگ یحت. خورد جا. کرد نگاه بود نشسته یصندل يرو دهیپر رنگ که پرستو به يسود سر کنار از و کرد خم را سرش یکم رها
 . بود شده دیسف هم پرستو يـها لبـ

  شده؟ يزیچ-

  ؟يخوریم قهوه ؟یچ نه -

 ـنه ـیس قفسه در را درد همان دوباره. انداخت نییپا را سرش پرستو. زد ـوسه بـ رها يها لب به و شد بلند شیپاها پنجه يرو
 نشست ـت تخـ يرو. رفت اتاقش به و کرد ـل بغـ را فاکس. رفتند رونیب یک که دینفهم. را نفس یتنگ همان و کرد احساس اش

 احساس حاال و. بود ختهیر خودش درون در را اش غصه و غم فقط و بود نکرده هیگر مدت نیا تمام در. شد رهیخ وارید به و
 . دیکش دراز ـت تخـ يرو و خورد فرو را بغضش اما. هیگر نشانه نیاول. سوزدیم چشمانش که کردیم

 

 

 در. است کرده فراموش را موضوع یکم که دیرسیم نظر به رها اما. بود ناراحت همچنان رضا. رفت نییپا به شام صرف يبرا
 یم را شیموها لذت با و بود کرده يسود يموها در را سرش کرد،یم لوس را خودش و بود نشسته شیپاها يرو يسود کهیحال
 .غصه و غم جز به نداشت شیبرا ینفع چیه آنها يها عاشقانه دنید. کرد گرم زیم دنیچ به را سرش. دییبو

 دنیچ به شروع و زد ییا خجوالنه لبخند. شد چشم در چشم رضا با و برد باال را سرش. کرد حس خودش يرو به را ینگاه یگرم
 . کرد ها بشقاب

 آره؟ ،یخون یم یطراح هم تو گفتیم رها -

 : گفت و شد سرخ یکم. بود داده هیتک زیم گوشه به دستش کنار که کرد نگاه رضا به و کرد بلند را سرش

 . اولم ترم تازه. بله-

 کرده انتخاب یصحبت هم يبرا را پرستو نکهیا مثل. است همراه غم و یناراحت با لبخندش که بود مشخص کامال اما. زد لبخند رضا
 . بکاهد اش غصه و یناراحت بار از یکم تا بود
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 . کردیم فیتعر کارت از یلیخ رها یول-

 . داره لطف من به رها-

 : گفت يزیآم مسخره لحن با و داد تکان يسر رضا

 !!داره لطف همه به نسبت رها-

 : گفت و کرد نگاه پرستو به سرعت به یول. رفت هم در شیها اخم و شدند منقبض فکش يها عضله. کرد نگاه رها و يسود به بعد

 !ممنون. توهه کار که گفت مامانت. بودن مزه خوش یلیخ ها ینیریش-

 : گفت آهسته و شد سرخ پرستو

 جان نوش-

 سالته؟ چند

 . هجده_

 : گفت و کرد رضا به مشکوکانه ینگاه. آمد کنارشان به اوشیس لحظه نیهم در. داد تکان را سرش رضا

  ن؟یبود کالس هم ما يسود با شما پس_

 . گرفت فاصله آنها از شیها دست شستن بهانه به و نزد یحرف چیه گرید یول. داد تکان را سرش اخم با رضا

 ؟ نه. داره بو هیقض نیا کم هی_

 . گرفت خانم توران دست از را برنج ینیس و داد تکان را سرش هم پرستو

 . رینگ گرم باهاش ادیز_

 : گفت آهسته و کرد نگاه شیعمو به و دیچرخ پرستو

 . ندارم کارش به يکار_

 : گفت و کرد ـلقه حـ اش شانه دور را دستش محبت با اوشیس

 .يبخور گهید ي ضربه هی خوام ینم. پرپرکم گمیم خودت يبرا_

 : دیپرس ییا مشکوکانه لحن با و وستیپ آنها به هم نیشاه
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  تا؟ دو شما دیکنیم پچ پچ یچ یچ_

 : گفت عیسر پرستو

 . یچیه_

 .رفت او دنبال به و برد باال را شیها شانه هم اوشیس. رفت خانه آشپز به بعد

 

 

***** 

 

 

 با و بود آنجا روز هر بایتقر رها. بود دهیرس خودش اوج به خانواده دو يها آمد و رفت و بود مانده یعرس به روز پانزده بایتقر
 یزندگ که کردیم یسع یعنی. کردیم را شیزندگ. بود خودش کار به سرش پرستو. رفتندیم شان لیسا و لوازم دیخر به يسود
 .نداشت یزندگ يبرا یجانیه و شور چیه یول د،یرسیم شیها کار به خواند،یم درس. کند

 . است شده متوقف شیبرا یزندگ رها از بعد که کردیم احساس

 به که خواست ینم پرستو و بود شده حساس او يرو يسود. باشد داشته حضور کمتر تا کردیم یسع هم ها آمد و رفت نیا در
 يگرید کار پرستو. بود مشخص گفتارش و رفتار تمام از یخوشبخت و يشاد نیا و بود شاد او با رها. بزند دامن او تیحساس نیا

 .نبود او قسمت رها. بکند توانست ینم

. فتدیب اتاق کف و دیایب در حدقه از شیچشمها که بود نمانده يزیچ. کرد شماره به ینگاه. آمد خودش به تلفن زنگ يصدا با
. داشت یمعن کی فقط قلب طپش نیا نظرش به. نبود یخوب نشانه اصال نظرش از نیا و. دیتپیم شدت به قلبش. بود رها ي شماره

 .بود رها ریدرگ هم هنوز او قلب که بود نیا آن و

  »بزن زنگ هی دارم کارت پرستو«:  که آمد اش اس ام اس بعد لحظه چند. برنداشت را یگوش

 !ختیریم را خونش دیفهمیم اگر يسود نه؟ ای بزند زنگ. بکند دیبا کار چه که دانست ینم

 . زد زنگ دوباره رها خود باالخره کشمکش قهیدق پانزده از بعد

 را جانیه حرارت. شود آرام تا گذاشت قلبش يرو را دستش. دیکش قیعم نفس کی آن از قبل اما. برداشت را یگوش بار نیا
 . کند احساس شیها گونه يرو در توانستیم



165 
 

 . سالم_

  خانم؟ پرستو احوال. سالم_

 !بود کرده دایپ مقام ارتقا خانم پرستو به جان پپر ای پپرم از

 ! شما لطف به خوبم یمرس_

 : گفت و کرد یمکث رها

 . کنم شرکت فجر مد جشنواره تو امسال خوامیم کمکمون؟ يایب رو يروز چند یتونیم. دارم اجیاحت کمکت به پرستو_

 . نه را قشیدق خیتار اما دانستیم فجر مد چشنواره درباره پرستو

  هست؟ یک_

 . فجر لمیف جشنواره از بعد. بهمن يآخرا_

 با که خواست ینم دلش اصال یول. کند کسب يادیز تجربه که توانستیم او و بود ییا العاده فوق تیموقع. کرد مکث پرستو
. بود خون و گوشت از هم او. نبود که فوالد از اعصابش. دیارز ینم يسود با يریدرگ و بحث به اصال یعنی. شود سرشاخ يسود
 : دیپرس و گذاشت کنار را یستیدربا رو نیبنابرا. کند تحمل توانست ینم را يگرید تنش

 . بشم نتونیب یبحث و یناراحت باعث که ندارم دوست نداره؟ یمشکل يسود_

 !! یهست هم من کباب ریز نون شما نکهیا ضمن در. میهمکار ما. داره خبر آره_

 . خواست ینم را بودن زن خواهر. بود يسود يجا به که خواستیم دلش. زد پوزخند پرستو و دیخند

 .امیم باشه،_

  ؟ییا خونه حاال_

 . آره_

 . دمیم خوب پول ادیب بتونه اگر سودا، يآ دوست اون. میکن شروع حاال نیهم از رو کار. دنبالت ادیم رضا کن جمع رو ات لیوسا_

 . بود متیغن سودا يآ وجود. دیکش یآه پرستو

 .گمیم بهش باشه_
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 شییپا که نیهم اما. نبود خانه یکس. رفت نییپا طبقه به. دیراشن در زنگ يصدا بعد ساعت کی. شد حاضر و کرد قطع را یگوش
 : گفت یکس به که دیشن را يسود يصدا گذاشت دوم پله يرو را

  هان؟ کنم؟ کار چه یداشت توقع. تو وضع نیا با هم اون کنه؟ یم باور اون يکرد فکر. بکن يدار دوست يکار هر_

 !  مدارا کم هی_

 شده کیتحر شدت به شیکنجکاو حاال یول. بود نکرده حال به تا که يکار. ستادیا گوش. آمد آشنا یلیخ نظرش به مرد يصدا
 .بود

 ... یخواست یم. دونستنیم موضوع اون مورد در همه. شدم مجبور. بفهم تونستم، ینم رضا_

 و جمع را خودش سرعت به پرستو. آمد رونیب ییرایپذ سالن از که دیشن را شیپاها يصدا پرستو و. کرد قطع را حرفش ناگهان
 . بود شده قرمز شدت به یول. کرد جور

 نه؟ ای است دهیشن را شانیها حرف پرستو که داشت شک. کرد نگاه آمد یم نییپا ها پله از سرد خون یلیخ که او به يسود
 !بود کرده قطع را حرفش بود دهیشن را پرستو عطر يبو که نیهم

 : گفت و کرد نگاه پرستو به اخم با

 .... دنبالت اومده رضا ایب_

 : گفت آهسته و شد خم پرستو طرف به و کرد قطع را حرفش

 . نباش هم من شوهر کردن تور فکر به. باشه خودت کار به سرت_

 . کرد یپرس احوال و سالم و رفت رضا طرف به بدهد را جوابش نکهیا بدون پرستو

 خبر آن از رها بود مطمن که يزیچ. بود آنها يها حرف جیگ هنوز هم پرستو و کردیم یرانندگ فقط و زد ینم یحرف رضا راه در
 .ندارد

 

 

 خاطر نیهم به. بود تر زیتم یلیخ پرستو از دوختش سودا يآ. کردندیم کار هم با پرستو و سودا يآ. رفتیم شیپ خوب کارشان
. داشتند هم بخند بگو و کردندیم کار و شدندیم جمع پرستو اتاق در ينفر سه سحر، با ها عصر. بود سودا يآ عهده به دوخت

 را رها. بود رفته نیب از هم شوخش یکم هیروح همان که پرستو گرنه و بودند، شده جور هم با که سودا يآ و سحر شتریب یعنی
 اما. بود او به حواسش عقاب مثل و بود آمده جا آن به يسود که بود یزمان هم آن که. زدیم آنها به يسر یگاه. دیدیم کم یلیخ

 ادامه به میتصم. بود نرفته هم کار دنبال به خاطر نیهم به. نداشت ماندن ای برگشتن به یمیتصم هنوز رضا. دیدیم ادیز را رضا
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 یگاه یحت. دادیم نشان عالقه کارشان به. زدیم سر آنها به و آمد یم. بود فیتکل بال اما. داشت را تخصصش گرفتن و لیتحص
 موردش در پرستو و سودا يآ تا ستاد،یا یم صبورانه و کردیم تن به را دوختندیم که ییها لباس. کردیم فایا شانیبرا را مدل نقش
 تر آرام رها از یلیخ که دیدیم بود، شناخته شتریب را او پرستو که حاال. کنند ادهیپ شیرو به را یطرح چه که رندیبگ میتصم

 یول احترام با. داشت رها از متفاوت يبرخورد هم مونث جنس با. بود دهیند او از یخاص زیچ پرستو یول. بود دار تو یکم. است
 شماره از پر شیگوش تمام يسود از قبل که رها عکس بر. خورد ینم زنگ شیگوش وقت چیه. کردیم برخورد محتاطانه کامال

 پرستو و سودا يآ کنار. بود پرستو يها ینیریش داشتن دوست برادرش، با اشتراك وجه تنها. نداشت یتماس چیه او بود، دخترها
 یمشکل رضا که کردیم احساس پرستو. کردیم صحبت کشور از خارج در یزندگ مورد در و خوردیم ینیریش و قهوه و نشستیم

 و ماندیم حال همان به ها ساعت و رفتیم فرو فکر به شدت به که دیدیم یگاه. است کرده ریدرگ را ذهنش یلیخ یلیخ که دارد
 .شد ینم يخبر او از بعد روزه دو تا و کردیم ترك را شرکت یسردرگم با بعد

 کی ،یعروس به مانده هفته کی که بودند کرده را یعروس يکارها تمام رها و يسود و رفت یم جلو برنامه با داشت زیچ همه
. شد ینم داده جواب یول خورد، یم زنگ شیگوش. بود ختهیر هم به زیچ همه. شد گم خبر بدون و کرد ول را زیچ همه رها دفعه
 که يسود و گشتندیم رها دنبال به در به در رضا و اوشیس و نیشاه. بود کرده ورم نش چشما که بود ختهیر اشک آنقدر يسود

 .زد ینم یحرف و کردیم هیگر فقط است رفته رها چرا داندیم د،یرسیم نظر به

 هیجهز که بود يروز ده حاال که رها خود آپارتمان تا گرفته، شمال يالیو از. باشند نزده سر جا آن به که بود نمانده ییجا گرید
 قطره کی رها نکهیا مثل یول. بودند رفته شانیها لیفام و دوستانش تمام سراغ. بود آماده کامال و بودند دهیچ آن در را يسود
 کی خطر. باشد کارها انیجر در کمتر تا بود فرستاده اش عمه خانه به را يریکب يآقا رضا. بود رفته فرو نیزم به و بود شده آب

 .بود ادیز یلیخ او يبرا گرید استورك

 یکم رفت و شد بلند پرستو. کرد سرفه و کرد نگاه زدیم آتش ـگار ـیس پشت ـگار ـیس که يسود به یعصب و خسته اوشیس
. کرد نگاه يسود به اخم با دوباره و زد او به يزیآم محبت لبخند اوشیس. ردینگ نفسش دود آن در اوشیس تا کرد باز را پنجره

 . کرد خاموش يـگار ـیس ریز در ییا یعصب حرکت با و دیکش رونیب يسود دست از را ـگار ـیس و شد بلند نیشاه

 ! رو يمار زهر نیا کن خاموش_

 : گفت غیج با و دیپر جا از يسود

 .... اشتباهه شماها نظر از کنمیم يکار هر. منو یکشت ؟ چه تو به_

 : گفت بلند يصدا با و کرد قطع را حرفش نیشاه

 بمیغر من ننه رفته؟ گذاشته پسره نیا که يکرد یغلط یچ. هست اشتباه کارات همه تو. میبر هم با شو ادهیپ کجا؟!  اوهو اوهو_
 رو تو ای شده، یچ یگیم ای)  داد تکان طرفش به را اش اشاره انگشت و شد خم يسود طرف به. ( شه ینم باورم اصال که ارین در
 . میبشنو هم کلفت یجنبعال از که مینزد مونیزندگ رو کار از. سالمت به رو ما و ریخ به
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 : گفت يبلندتر غیج با و زد نیشاه انگشت ریز را دستش يسود

 ! آشغال _

 : گفت ختهیگس مهار یخشم با اش شده دیکل يها دندان انیم از و گرفت محکم را شیبازو نیشاه

 . کنم خون پر رو دهنت تا بگو گهید دفعه هی يدار جرات_

 خراب را اوضاع و شود خفه که است بهتر گفت يسود به يتند با بار، نیاول يبرا شهناز و کردند جداشان هم از اوشیس و شهناز
 . است شده نگران و یعصب هم او که دیرسیم نظر به یول کند يتند شیها بچه با که نداشت عادت شهناز کال! نکند نیا از تر

 : گفت و گرفت را يسود يبازو اوشیس

 شده؟ بحثتون رها و تو. بده رو جوابم یحساب و درست پرسمیم کلمه کی سودابه_

 : گفت و کرد مکث هیثان چند يسود

 . نه_

 : گفت و کرد رها را شیبازو اوشیس

 .نداره یربط ما به. دنبالش برو خودت_

 رها از یکاف اندازه به و شناخت یم را خودش برادرزاده. است آمده شیپ یمشکل رها و او نیب که بود مطمن صد در صد اوشیس
 . برود و کند ول را زیچ همه دفعه کی که ستین یآدم بداند که داشت شناخت هم

 .دیکوب هم به را در و رفت اتاقش به گفتیم راهیب بدو زمان و نیزم به کهیحال در و کنان هیگر يسود

 به و رفت اتاقش به و کرد ساعت به ینگاه پرستو. کردندیم صحبت آهسته آهسته و رفتند خانه آشپز به نیشاه و اوشیس
 را چشیسو. بود گذاشته جا دفتر در را شیها فلش از یکی و شیها طرح از يمقدار. رفتیم دفتر به دیبا. دیپوش لباس سرعت

 اوشیس و نیشاه به تا رفت خانه آشپز به ن،ییپا طبقه به و بست دیایب همراهش به خواست یم که فاکس يرو را در و برداشت
 .رودیم دفتر به دارد که دیبگو

 . است بسته جوره همه ما دهن باشه يطور نیا اگه. نیشاه مشکوکم من_

 !! بود کرده دایپ يبد عادت ها یتازگ. ستادیا گوش دوباره

 ... رفته آبرومون که باشه يجور نیا اگه_

 . کرد نگاهش اخم با نیشاه. کردند قطع را حرفشان پرستو ورود با
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 ؟یسالمت به کجا شما_

 . دفتر رمیم دارم_

 . شد تر ظیغل نیشاه اخم

 جمعه؟ روز عصر_

 : گفت تیمظلوم با و داد تکان را سرش پرستو

 . ارمیب برم دیبا مونده جا هام طرح از تا چند با فلشم_

 . يگردیبرم زود_

 . چشم_

 بود رام پرستو. نداشت یاجیاحت قتیحق در چون. بود نکرده يریگ سخت يسود اندازه به پرستو به وقت چیه. زد لبخند نیشاه
 جواب یب هم را نیشاه يها دادن ریگ اصطالح به ای و کوچک يها يریگ سخت نیهم پرستو یول. بود خودش کار به سرش و
 .کند دایپ او با مشترك نقطه کی بود نتوانسته وقت چیه ،يسود اما. کرد ینم یاحترام یب و يتند و گذاشتیم

 رونیب به رها اتاق از که یرنگ کم نور متوجه کند، روشن را چراغ آنکه از قبل اما بود کیتار جا همه. شد وارد و کرد باز را دفتر در
 لباس خوش و کیش شهیهم مثل که بود رها. کرد نگاه در يال از و رفت در طرف به پا نوك و آهسته. بود باز در يال. شد د،یتابیم

 . دیکشیم ـگار ـیس و بود نشسته کاناپه يرو

 . پرستو تو ایب_

 .افتاد بسته مدار يها نیدورب ادی به ناگهان بود؟ دهید را او چطور بود در طرف به رخش مین رها. دیپر جا از

 .ستادیا رها يرو به رو و رفت داخل به

. بود دهیپوش یآسمان یآب راهنیپ با يا سورمه رنگ کی کراوات و قهیجل و شلوار و کت. کرد نگاه او به و آورد باال را سرش رها
 ول را نامزدش است روز چند که خورد ینم يمرد به. بود گرفته را اتاق تمام وشیش افتر و عطر يبو و بود کرده فشن را شیموها
 !برود یعروس مجلس کی به خواهد یم حاال نیهم که بود يمرد هیشب. است رفته و گذاشته خبر یب و کرده

 ! نیبش_

 و کیش. است یرنگ حباب کی مثل یپوش کیش نیا تمام که شد متوجه حاال. کرد نگاه رها به متفکرانه و نشست پرستو
 یب روز چند که بود مشخص کامال. بود قرمز شدت به چشمانش. نبود خوب اصال رها روز حال. یخال تو و پوك یول ،ییتماشا

 . بود شده الغر و رفته فرو شیها گونه هم یکم و. است داشته یخواب
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  دفتر؟ ياومد شده یچ _

 یاتفاق چیه نکهیا مثل. دهد نشان خونسرد کامال را خودش که کردیم یسع. زد آتش گرید ـگار ـیس کی با را ـگارش ـیس
 .است فتادهین

  شده؟ یچ رها_

 . زد ـگارش ـیس به یقیعم پک و کرد نگاه پرستو به

 . یهست کنارم تو که خوبه چقدر نیا. یبست دل من به تو. آرومه یچ همه_

 . بود زده سرش به کامال ای بود ـست مـ ای رها. شد گرد پرستو چشمان

 رها؟_

  جونم؟_

 . نداشت یخوب حال اصال رها نظرش به. بکند دیبا کار چه که دانست ینم اصال. کرد مکث پرستو

  شده؟ یچ_

 او از يتر عاقالنه حرف و است ـست مـ واقعا رها که دیرس جهینت به پرستو که یطوالن قدر آن. یطوالن مکث کی. کرد مکث
 !دیشن نخواهد

 ! کردم پیخوشت که ینیبیم. بردمش هم خونه تا. کردم نمیماش سوار رو دختر هی شیپ ساعت کی نیهم_

  اش؟ یعروس از قبل روز چند هم آن يباز خانم بود؟ کرده چه رها. کرد نگاهش ریمتح و مات پرستو. کرد قطع را حرفش

 ... رها_

  بود؟ کرده يکار نیچن رها که بود شده چه. دهد ادامه نتوانست گرید

 : گفت گرفته يصدا با و برد فرو شیموها در را دستانش و گذاشت شیپاها يرو را شیبازو دو هر

 .نتونستم. پپر نتونستم_

 . کرد نگاه پرستو وبه کرد بلند را سرش

 . بدونه که. بفهمه که. بزنم شیآت رو خواهرت خواستم یم. برم باهاش خط ته تا نتونستم. رفت کردم ردش_

 . نداشت را او دنیکش درد طاقت او و دیکشیم درد رها. کرد نگاهش منگ و جیگ پرستو. سکوت دوباره
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 : گفت و کرد بلند را سرش رها. گذاشت رها دست يرو را دستش

 . نفهمم که اولمه بار مثال ای! خرم من کرد فکر. بودم عاشقش که یمن به. گفت دروغ من به_

 : دیپرس مصرانه پرستو. سکوت دوباره

  گفت؟ دروغ رو یچ_

 : گفت و داد تکان تاسف با را سرش رها

 . نبود دختر نکهیا_

 .دیگز لب و شد سرخ خجالت از بعد و کرد نگاه رها به واج و هاج. کرد قفل کلمه یواقع یمعن به پرستو

 نیا باشه مونده دختر من سن تا يدختر اگر. هیمعمول زیچ هی ها رابطه نجوریا اونجا. نباش امل انقدر که گهیم دمیفهم که حاال _
 . بهیعج

 .دیکش یآه

 خودشون خواست به همه بودم هم یکس با اگر. بشه خراب اش ندهیآ خواستم ینم چون. نزدم دست دختر هی به وقت چیه _
 .... حاال. باشه زنش یزندگ مرد نیاول شهیهم داره دوست یرونیا مرد هی که قتهیحق هی نیا. نبودن دختر کدوم چیه. بوده

 . فشرد شتریب را پرستو دست چاره یب و درمانده

 .آوردم کم. شمیم ونهید دارم کنم؟ کار یچ. دارم دوستش هنوز احمق منه پپر؟ کنم کار یچ_

 »؟ ششیپ برگرد دوباره ای. کن ول را خواهرم« د؟یبگو رها به توانست یم چه. کرد سکوت که بود پرستو بار نیا

 نیا ظاهرا که رها مثل یکس يبرا هم آن. بدهد مقابل طرف به يشنهادیپ آن مورد در یراحت به بتواند یکس که نبود يزیچ نیا
 .بود مهم شدت به شیبرا موضوع

 از شدیم یراحت به را نیا و بود قرار یب و آشفته. دیکشیم ـگار ـیس و رفتیم راه. کرد اتاق در زدن قدم به شروع و شد بلند رها
 . داد صیتشخ حرکاتش تک تک

 .بود گرفته را اتاق تمام دود. کرد باز را پنجره یکم و شد بلند پرستو

 به را ذهنش روز چند نیا تمام که يفکر دوباره و کرد نگاهش رها. دیکش رونیب دستش از را ـگار ـیس و رفت رها طرف به
 رد؟یبگ را دامنش او آه و باشد دیکش آه پرستو که نکند نکهیا. کرد رفتن رژه به شروع مغزش در بود کرده مشغول خودش
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 که دانستیم. بود کرده يرو ادهیز و بود داده خرج به خشونت یکم پرستو درباره دفترش در روز آن که دانستیم هم خودش
 داشته را کار نیا ارزش يسود اصال که دیپرس یم خودش از بود، کرده فکر خوب روز چند نیا در که حاال. است شکسته را قلبش
 است؟

 مهین یول. بشکاند هم را يگرید کس هر دل بود حاضر يسود خاطر يبرا و داشت دوستش عاشقانه هنوز عقلش یاحساس مهین
 هضم را موضوع نیا توانست ینم. داشت وحشت یکم ندهیآ از بود، شده تر فعال روز چند نیا در مخصوصا که ذهنش، یعقالن
 . بود نگران و دیترس یم. کند

 .داشت نگهش و گرفت را پرستو دست مچ اریاخت یب

 .کرد نگاهش تعجب با پرستو

  ؟یناراحت دستم از_

 .کند خارج رها دست از را دستش تا کرد یسع و داد تکان را سرش. شد شتریب پرستو تعجب

 ! نه_

 . گرفت فاصله او از یکم پرستو و کرد ول را او مچ رها

 : گفت گرفته يصدا با و بست را آن و رفت پنجره طرف به رها

 چطوره؟ حالش_

 آمده نییپا صحنه يرو از حاال نیهم که بود شده یمدل مثل درست و بود داده هیتک زیم به. کرد نگاه رها به و دیچرخ پرستو
 . است

 مثل او يبرا دیبا. بود خواهرش شوهر رها. بود کرده اعالم حرام مغزش يبرا را رها درباره يگرید فکر هر. داد تکان را سرش
 .شد یم نیشاه

 . کنهیم هیگر همش. بده_

 تیشخص از گذشته اما. است خرم و خوش و ندارد یمشکل چیه يسود که دیبگو. دییبگو دروغ توانست یم خواست یم دلش
 حاصل يرییتغ هیقض اصل در یول کند،یم خورد را رها فقط کارش نیا با که دانستیم کرد، ینم قبول را يزیچ نیچن که خودش
 .شد نخواهد او مال رها. کرد نخواهد

 ! اتاق کردن متر به کرد شروع دوباره رها

  بود نیشاه. کرد نگاه خورد زنگ پرستو یگوش
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 ! نهیشاه_

  بردارد را یگوش که کرد اشاره بعد و کرد نگاه پرستو به یفیبالتکل با هیثان چند و ستادیا رها

  سالم_

 يبرگرد زود که یرفت ؟ییکجا تو سالم_

  دفترم! ام _

 : گفت و کرد مکث هیثان چند نیشاه

 ؟یخوب_

 ! اوهوم_

 : گفت پرستو و کرد دراز یگوش گرفتن يبرا را دستش رها

 ؟ شتهیپ يسود نیشاه_

 ؟ شده يزیچ. نه_

  بزنه حرف باهات خواد یم جاست نیا رها. آره_

  داد رها به را یگوش

 .نیشاه سالم_

_...... 

 شده؟ یچ که یپرس ینم خودش از چرا_

_...... 

 ! خواستم یم خواهرت از سالمت و صحت یگواه هی یعروس از قبل منم دیبا دیشا دونم ینم_

_...... 

  هیآزاد جا اون نباشم امل گفتیم. کرد یزبون بلبل خوب که من واسه. یبپرس خودش از یتون یم_

_...... 
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 .کنهیم هم یفرق مگه اصال. بوده یک با دنمینم من _

_..... 

 . دفترم تو من_

_..... 

 . بکنم دیبا کار چه دونمینم خدا به. نیشاه دونم ینم_

_..... 

 . منتظرم باشه_

  گرفت پرستو طرف به و کرد قطع را یگوش

  خونه برو تو ایب_

 : گفت دیترد با پرستو

  برم؟_

 : گفت و گرفت را پرستو يبازو و زد یجان یب لبخند رها

 . بکشم رو دادشت خوام ینم کوچولو پپر نترس_

 : گفت و کرد یمکث پرستو

 اره؟یم هم رو يسود_

 دایپ پرستو یزندگ در مناسب يمرد که خواست یم دلش. دهد صییتشخ پرستو ي جمله يال البه در را حسادت توانست یم رها
 . شود کم وجدانش عذاب و یناراحت بار از یکم او تا شود

 . میکن اختالط مردونه میخوا یم. ارهینم رو يسود نه_

 و بود ستادهیا پنجره کنار. برگشت رها اتاق به دوباره و برداشت را لشیوسا و رفت خودش اتاق به و داد تکان را سرش پرستو
 . دیکشیم ـگار ـیس

  ؟ رها. رمیم دارم من_

 . کرد نگاه پرستو به و دیچرخ
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 بله؟_

 . یبکش ـگار ـیس کمتر کنم خواهش شه یم_

 . کرد خاموش را ـگار ـیس و داد تکان را سرش و کرد نگاهش رها

 ! سالمت به برو_

 . شد ـنه ـیس به ـنه ـیس رضا با در يجلو. آمد رونیب دفتر از

 . سالم_

  ؟ يداد خبر نیشاه به تو. سالم_

 و بود هم در شیها اخم. ستین شهیهم يرضا رضا نیا که بود مشخص کامال. کرد نگاه رضا به تعجب با و داد تکان را سرش پرستو
 .بود یعصب و ختهیر هم به کامال

 . جاست نیا رها دمید که بردارم رو فلشم دفتر بودم اومده. آره_

 راحت یلیخ شناخت ینم را نفر دو آن یکس اگر. بود شده برادرش هیشب یزمان هر از شتریب. کرد نگاه پرستو به موشکافانه رضا
 . کند فرض قلو دو را آنها توانست یم

  گفت؟ بهت یچ_

 : گفت و کرد نگاهش شکافانه مو پرستو بار نیا

 ! جا نیا ياومد خاطرش به شما که يزیچ همون_

 : گفت یشگفت با و رفت باال رضا يابرو کی

 برسونم یاورژانس رو خودم شده، دایپ رها گفت و زد زنگ من به نیشاه! خانم بال دونم ینم يزیچ من. خوره ینم بهت! یزبل_
 .نیهم. دفترش

 . داشت را رها نگاه جذبه همان. کرد نگاه رضا چشمان به پرستو

 . است کرده جادیا رضا یزندگ در را يکور گره که دارد وجود یبزرگ مشکل نگاهش ته آن که دیرسیم نظرش به اما

 : گفت خنده با و گرفت را شیبازو رضا

 ؟ دیفرو جناب شد تموم بنده ي نهیمعا_
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 : گفت زندیم حرف خودش با نکهیا مثل آهسته رضا و انداخت ریز به را سرش خجالت با پرستو

 .یکن یم فرق خواهرت با چقدر_

 .رفت شرکت داخل وبه داد تکان شیبرا يسر سرعت به و کرد پرستو به دوباره ینگاه

 .برگشت خانه به و شد نیماش سوار منگ و جیگ پرستو

 طانیش خر از رها ظاهرا یول. دینفهم هرگز پرستو که بود يزیچ شد، زده ییها حرف چه و شد چه یخانوادگ جلسه آن در نکهیا
 است ها حرف نیا از تر دودل رها که دیرسیم نظر به یول. بودند داده لیتشک را جلسه رضا و نیشاه و اوشیس. بود نشده ادهیپ

 .کرد فصل و حل را موضوع يریبم تو و رمیبم من کی با بشود که

 گرم کار به را سرش پرستو و بود کرده سکوت شهناز. کردیم يقرار یب کمتر اند، دهیفهم را انیجر همه بود مطمن حاال که يسود
 .بود کرده

 .برگشتند خانه به نیشاه و اوشیس که بود گذشته شب کی از ساعت

 . شود منفجر که داشت امکان لحظه هر و بود باروت انبار کی مثل نیشاه

 : گفت و کرد بود شده تر خونسرد حاال که يسود به رو اوشیس

 ! اتاقت تو برو گمشو_

 .نه اوش،یس یول. چرا نیشاه. بود نکرده صحبت طور نیا او با اوشیس هرگز. کرد نگاه اوشیس به زده بهت هیثان چند يسود

 !اوشیس_

 . دندیپر جا از همه که دیکش ادیفر چنان آن اوشیس دفعه نیا

 م؟یبشنو رو سرکوفتش دیبا برادرت و من ،يکرد تو رو فشیک ،يکرد تو شویکار کثافت. کنار برو گمشو چشمام يجلو از گفتم_

 ؟یختیر ما سر تو یخاک چه ؟يسود تو يکرد کار یچ. ستین دختر خانم سودابه باالتر نیبذار رو کالهتون ونیآقا بگه رها دیبا

 : گفت و رفت يسود سمت به و برخواست جا از یعصب نیشاه

 . رونیب يبر در نیا از سالم که دمینم نیتضم اصال وگرنه. اتاقت تو يریم حاال نیهم_

 : گفت و کرد شهناز به رو

 !شه ینم نیا از بهتر گهید شماست، پرورده دست خانم ینیب یم_
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 . داشت قبول را پسرش حرف هم خودش نکهیا مثل. نزد یحرف شهیهم خالف بر بار نیا شهناز

 : گفت و دیچرخ يسود طرف به نیشاه

  ر؟یبگ منو خورده دست خواهر ایب بگم بگم؟ پسره نیا به یچ من آخه. شهینم پاك هم زمزم آب با که يزد يگند تو_

 . نشست پرستو کنار مبل يرو و دیکش شیموها انیم یدست

 : گفت یعصب اوشیس

 که تو! بکن یتونیم یغلط هر برو. ینزاشت رو یحرف چیه يجا. است بسته ما دهن. خودش و یدونیم خودت. دفترشه تو _
 .... از دست که یکن خرش یتونست

 .زدیم دینبا که زدیم را ییها حرف تیعصبان انیم در داشت. فشرد هم يرو به را چشمانش و کرد قطع را حرفش

 اطالع یب آن از او که بود يخبر. بود دهیپر رنگش که پرستو به بعد و. کرد نگاه يسود به و اوشیس به دقت با و شد زیت نیشاه
 . زد خودش شیپ ییها حدس حاال یول بود،

 ... اله اال ال_

 به و دیپوش لباس بعد و کرد بود نییپا سرش که پرستو به نفرت و نهیک از پر ینگاه تنها بزند، یحرف نکهیا بدون. شد بلند يسود
 . رفت رها سراغ

 : گفت و کرد بود شهیهم از تر دهیپر رنگ دشیسف صورت که پرستو به ینگاه نیشاه

 ؟يدیم من به مسکن هی_

 . دنبالش به هم نیشاه. رفت خانه آشپز به و شد بلند پرستو

 . انداخت ریگ را او کانتر و خچالی در نیب

  بوده؟ رها و تو نیب یچ_

 . کرد نگاه نیزم به و داد تکان را سرش پرستو

 !منو نیبب_

 . دیکش باال را صورتش و گرفت را اش چانه

 بوده؟ یچ_
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 !یچیه_

 . کرد نگاهش نیشاه

 ؟ دروغ_

 .نیشاه کن ولش_

 و رفت کنار پرستو يجلو از. کردیم نگاه آنها به ـنه ـیس به دست و اخم با و بود ستادهیا در يجلو که کرد اوشیس به ینگاه
 اوشیس که کرد خواهد میج نیس را اوشیس آنقدر نیشاه که دانستیم. رفت اتاقش به کند نگاه کدام چیه به نکهیا بدون پرستو

. کرد خواهد خام را رها هم بار نیا يسود که بود روشن روز مثل شیبرا. نبود مهم شیبرا يزیچ گرید یول. گفت خواهد را انیجر
 بدست را رها همان با که ییبایز. خورد را يسود فرد به منحصر ییبایز حسرت شیزندگ در بار نیاول يبرا داشت غصه دلش

 . بود آورده

 .کرد هیگر ماجراها نیا از بعد بار نیاول يبرا و. کرد نگاه آن به و آورد رونیب را رها عکس کمد داخل از و نشست ـت تخـ يرو

 

 

 

***** 

 

 

 .کرد بود شده العاده فوق دیسف لباس آن در که خواهرش به ینگاه

 بد داماد چه که گفتندیم یشوخ به همه. کردیم يجار را عقد خطبه عاقد و بود نشسته يسود کنار اخم با رها. دیکش یآه و
 .رفتیم فرو خودش در باز و زدیم يلبخند مچهین رها و یاخالق

 ! دانستیم خدا فقط را کرد شیراض که خواند رها گوش در يورد چه يسود شب آن نکهیا

 .اند نشانده جا آن را او زور به که بود یکس مثل یول. بود شده یراض رها

 و عروس به شد ینم دهید آن در یحس چیه که ینگاه با و بود داده هیتک وارید به که کرد رضا به سالن طرف آن در ینگاه پرستو
 .بود دوخته چشم داماد
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. بدهند جا داخل در را ها مهمان تمام که بودند توانسته و بود بزرگ الیو خود متراژ چون. بودند گرفته رها ییدا يالیو در را جشن
 کرده ممکن ریغ باغ در را یعروس يبرگزار امکان و بود شده شروع هم برف بارش قبل شب از وحشتناك، يسرما از ریغ به چون

 . بود

 : گفت پرستو درگوش هیمرض

 !!کرد سواش هم از شه ینم که همه تو ابروش و دماغ و چشم اونقدر چشه؟ رها_

 . بود درهم شدت به شیها اخم. گفتیم راست. گرفت اش خنده پرستو

 .یچیه_

 : گفت یشوخ به و دیخند هیمرض

 !رفته سرش يگشاد کاله چه که دهیفهم تازه کنم فکر_

 » يزد خال وسط چقدر که یکنینم هم رو فکرش یحت«  زد لبخند هم پرستو

 دادن يبرا که شد مجبور بعد و کرد صحبت محمد و هیمرض با یکم. کرد تکرار را هیمرض ییها حرف و وستیپ آنها به هم محمد
 . برود داماد و عروس نزد به کیتبر گفتن و شیکادوها

 . برگشت شیجا سر به و داد دست دو هر با و داد هیهد ریزنج کی رها به و بند دست کی يسود به و رفت جلو

 يشد خوشکل_

 او از تر خوشگل به نسبت. باشد داشته کلمات با هیباز مخالف جنس با که بود دهیند. کرد نگاه نشست کنارش که رضا به تعجب با
 . بود تفاوت یب هم

 .یمرس_

 : گفت و کرد نگاه رها و يسود به دوباره و دیکش یآه رضا

 !توهه نوبت گهید حاال_

 : گفت خجالت با و کرد نگاه رضا به تعجب با پرستو

 . ندارم ازدواج الیخ من! زوده هنوز_

 .داشت نگهش و زد دهنه فکرش به دوباره. کردیم قبول کله با بود کرده يخواستگار او از رها اگر که دانستیم هم خودش

 ؟ نه یگیم هم باز یباش داشته خوب خواستگار هی اگه نه؟ چرا_
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 :گفت يکنجکاو با پرستو

 ؟یک مثال_

 : گفت و شد خم سمتش به یکم رضا

 ! من_

 زیچ چیه پرستو که است کرده صحبت یزبان به و است آمده گرید ي ارهیس کی از رضا نکهیا مثل کرد، نگاهش چنان آن پرستو
 : گفت ییا بامزه لحن با و گرفت دست در را پرستو دست بود، گرفته اش خنده که رضا! داند ینم آن از

 !يشد زده جانیه چه_

 : گفت ایح و شرم از پر و زده خجالت پرستو

 ... من. نه_

 هی توانم ینم که دییبگو او به توانستیم چطور. بود رها به هیشب هم دنشیخند فرم و صدا تن یحت. دیخند آرام رضا
 ! یهست برادرت هیشب تو چون بدهم مثبت جواب تییخواستگار

 : گفت و دیکش رونیب رضا دست از را دستش

 . بخونم درس خوامیم. ندارم ازدواج الیخ من_

 : گفت يخونسرد با و داد هیتک یصندل پشت به رضا

 .میبخون درس هم و میکن یزندگ هم میتون یم. ستین یخاص زیچ خونم، یم درس منم_

 : گفت محکم و گرفت را دستش رضا یول. برخواست جا از و کرد نگاه کردیم نگاهش سالن طرف آن از که اوشیس به پرستو

 م؟یبرقص_

 در خواست ینم گرید پرستو و. نبود دارش جلو زیچ چیه دهد انجام را يکار خواست یم یوقت که داشت، را رها صالبت همان
 يبازو کهیحال در و شد بلند رضا بدهد او به نه جواب که آن از قبل اما. ردیگ قرار او نفوذ تحت و اوردیب کم هم برادر یکی نیا برابر

 همه آن انیم در شدینم. بکند نتوانست يکار چیه پرستو گرید. دیکش دندیرقصیم که یتیجمع انیم به داشت دست در را او
 .اندازدیب راه دعوا و جنگ تیجمع

 . شدیم پخش برکستن یتون نشکن را ـبم قلـ يبایز و میمال آهنگ
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 رقص به شروع هم يگرید ییها زوج. کرد رقص به شروع رضا يبازوها انیم در بود شده قرمز قیشقا گل مثل کهیحال در پرستو
 لبخند پرستو به بعد یل و کرد نگاه تعجب با رها. بود متفاوت کدامشان هر واکنش. بودند نشانیب در هم داماد و عروس که کردند

. بود داده نشان توجه پرستو به خوب مرد کی و بود شده اجابت کردیم فکر که چه آن از زودتر شیدعا دیرسیم نظر به. زد
 . دانستیم مناسب پرستو يبرا را او جهت همه از او که بود یکس برادرش

 .کرد لگد را رها يپا بار چند رقص یط در که بود شده شوکه چنان آن اما يسود

 .برود نیب از شیها گونه حرارت و یسرخ آن و شود آرام یکم هم پرستو تا کرد کمک نیهم.  بود آرام و زد ینم یحرف رضا

 . رفت بودند نشسته اوشیس و نیشاه که يزیم طرف به و گرفت فاصله رضا از بالفاصله پرستو آهنگ شدن تمام با

 : گفت و کرد نگاه رضا به نیشاه

 گفت؟یم بهت یچ_

 انیجر که ندارد هم یلیدل اصال پس بدهد مثبت جواب رضا به ندارد الیخ که او کرد؛ فکر. کرد مکث لحظه چند پرستو
 نیا به که خواست ینم پرستو و. بود شده حساس یلیخ يسود انیجر از بعد از نیشاه. دیبگو نیشاه به را يخواستگار

 .بزند دامن تیحساس

 ! یچیه_

 .نزد یحرف یول کرد تنگ را چشمانش و کرد نگاهش نیشاه

 يبرا هم رها. بود زانیآو رها به يسود مدت تمام. بود عمرش تمام یعروس نیتر بار غم و نیتر کننده خسته پرستو يبرا مراسم
 .کند رفتار عاشقانه تا کردیم یسع ظاهر حفظ

 باشد؟ داشته يسود يبرا توانست یم یلذت چه رها زیآم ریتحق صورت نیا به داشتن که بود عجب در پرستو

 .نداشتند را یکس که آنها وگرنه. بودند کرده گرم را مجلس که بودند، رها ییها لیفام شتریب. بود دهیرس خودش اوج به مراسم

 کفش. رفتند یم و آمدند یم یگاه بودند، ییرایپذ مسول که یکسان فقط و بود خلوت. بخورد آب وانیل کی تا خانه آشپز به
 . داد ماساژ را دردناکش يپاها و نشست نیزم کف. نداشت بلند پاشنه کفش به عادت. آورد در را شیها

 ؟يشد خسته هم تو_

 . بود گرفته نظر ریز را او و بود داده هیتک خچالی به که بود رضا. دیپر جا از

 هم؟ شما. بله_

 .داد هیتک نتیکاب به و نشست نیزم يرو او کنار و داد تکان را سرش رضا
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 .میدار ادیز اشتراك وجه_

 . داد تکان را سرش و دیخند پرستو

 . ندارم ازدواج الیخ من_

 . کرد نگاهش رهیخ لحظه چند و چرخاند را سرش رضا

 . خوام یم آرامش فقط حاال. نبوده نفعم به یلیخ که داشتم میزندگ تو يادیز جاناتیه. خوام ینم يادیز زیچ یزندگ از من_

 .کرد نگاهش لحظه چند هم پرستو

 ؟يدار آرامش من با که یکن یم فکر وقت اون_

 . گرفت او از را نگاهش و داد تکان را سرش رضا

 .میکنیم یسع_

 : گفت دوباره رضا و نزد یحرف پرستو

  يخواستگار امیم يبد اجازه اگه. کرد ذوق یکل. داره دوست رو تو یلیخ. کردم صحبت هم پدرم با_

 .هستند مخالف صددرصد نیشاه و اوشیس که بود مطمن. نزد یحرف دوباره پرستو

 ! دونمینم_

 : گفت و برخواست جا از رضا

 ! منتظرم. بکن فکراتو_

 

 

 

 

 حالت به يحدود تا اوضاع و بود گذشته يسود و رها یعروس از هفته دو. کردیم را فکرش که شد آن از تر یطوالن رضا انتظار
 ای و است رفتهیپذ را موضوع آن که دیرسیم نظر به و کردیم لوس را يسود گذشته مثل و بود شده تر آرام رها. بود برگشته اولش

 .است آمده کنار آن با حداقل



183 
 

 پشت هم رها که دیرسیم نظر به بار نیا. کرد تکرار را اش خواسته دوباره و زد زنگ رضا برگشتند، عسل ماه از آنکه از بعد
 . است وصلت نیا به راغب و یراض هم او و است برادرش

 .کرد يخواستگار یعلن طور به رضا بودند، رفته شمال همه که هفته آخر التیتعط کی عاقبت

 چه که دانست ینم درمانده و جیگ پرستو و گذاشتند پرستو خود عهده به را میتصم یول نبودند یراض نکهیا با اوشیس و نیشاه
 اگر دیشا. کند قبول توانستینم هم را رضا یول. شود راهبه رها خاطر به عمرش آخر تا تواند ینم که دانستیم. بکند دیبا کار

 . نبود دشوار آنقدر هم قبولش نبود هیشب رها به آنقدر

 گفت یم متلک رضا به و کردیم خراب را جو مایدا. است يسود است مخالف همه از شتریب که یکس دیرسیم نظر به انیم نیا در
 گرفته دهیناد را يسود وجود کامال که دیرسیم نظر به رضا اما. ستین یراض وصلت نیا به یکس و میده ینم دختر تو به ما که

 . داشت شدن واقع توجه مورد و شدن دهید شهیهم به عادت که بود يدختر يسود. دادیم عذاب را يسود شتریب نیهم و است

 

 فرو آب در را شیپاها و اوردیب در هم را شیها کفش توانستیم که داشت دوست یلیخ. رفت ایدر کنار به هوا يسرد رقم یعل
 . داد ینم او به را اجازه نیا هوا يسرد یول. نبود برابر ایدن در زیچ چیه با دادیم او به کار نیا که یخوب حس. کند

 . شد پرت حواسش دستش کنار یکس نشستن با. شد رهیخ ایدر به و نشست ساحل کنار

 . يخور یم سرما سرده هوا_

 ».. خواهرته شوهر اون...  خواهرته شوهر اون« . برگرفت او از چشم. بود کرده شانیپر را شیموها باد که کرد رها به ینگاه

 . بود شده یطوفان هم ایدر و بود گرفته هوا. داد مواج يایدر به را حواسش

 ؟يدینم جواب رضا به چرا_

 . برد باال یکم را شیها شانه فقط کند، نگاهش آنکه بدون

 . انداخت پرستو شانه يرو و آورد در را شرتشیسو رها. لرزاند را او و دیوز يسرد باد

 .یمرس خوام ینم_

 . پوشاند او به را آن شدت با و کرد اخم رها

 ! يخوریم سرما_

 : که رفت در دهانش از ناگهان

 مهمه؟ برات_
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 . بود داده ستیا فرمان زبانش به رید مغزش دوباره. دیگز را لبش

 : گفت و داد تکان را سرش متفکرانه و کرد نگاهش هیثان چند رها

 .یهست میزندگ يها آدم نیتر مهم از یکی تو. مهمه! آره_

 : گفت محبت با و کرد نگاه پرستو به و کرد قطع را حرفش

 . یبش خوشبخت خوام یم_

 شم؟یم خوشبخت برادرت با یکنیم فکر_

 .دوخت چشم ایدر به دوباره پرستو و داد تکان را سرش رها

 .است ممکن ریغ آن از ییرها که است شده گرفتار یـوس کابـ در کردیم احساس. بکند دیبا کار چه که دانست ینم

 اگر و. است رضا به انتیخ کار نیا که کردیم فکر سرعت به یول. داشت خواهد را رها رضا، به مثبت جواب با که کردیم فکر یگاه
 .يگرید کس چیه هی و باشد رضا شخص خاطر به فقط و فقط دیبا باشد، کار در هم یمثبت جواب

. نداشت رضا داشت مخالف جنس با رها که ییا رابطه. بود بهتر هم رها از یحت جهات یلیخ از. آمد ینم يبد مرد نظرش به رضا
 جواب واقعا. دانستینم خواهد؟ یم یزندگ از چه زن کی مگر که کردیم فکر. باشد یزندگ و زن اهل که دیرسیم نظر به و بود آرام

 خواهد؟ یم ییزناشو یزندگ از چه زن کی. دانستینم را سوال نیا

 درباره شتریب هم آن که. دیشنیم مدرسه در یگاه که ییا دخترانه يها حرف از ریغ به. نداشت ییزناشو یزندگ از یتیذهن چیه
 . مشترك یزندگ تا بود ییزناشو روابط

 : گفت و کرد نگاه رها به

 بکنم؟ دیبا کار یچ دونم ینم_

 :  گفت و کرد نگاهش رها

 !آره بگو که گمیم برادرت عنوان به من. هیزندگ مرد رضا یول ،یستین عاشقش که دونمیم_

 . کرد زمزمه لب ریز را برادرت کلمه و کرد نگاهش لحظه چند

 : گفت و دیکش یآه. کرد میتسل و برد نیب از را او مقاومت تمام خالص، ریت کیشل مثل کلمه نیا که دیرسیم نظر به

 !باشه_

 : گفت و شد بلند و دیخند و کرد نگاهش رها
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 .رمیبگ لیبیس باج دوماد شاه از برم! مبارکه_

 يسود. کردندیم صحبت هم با آهسته آهسته رضا و رها. بود شده رهیخ نهیشوم آتش به متفکرانه اوشیس. برگشت الیو به تر رید
 . آمد سراغش به در دم همان هم نیشاه. رفت یم غره چشم او به و بود نشسته اوشیس کنار هم در يها اخم با

 .نشد جلب او به شان توجه اصال و کردندیم نگاه را یمیقد يها عکس ،يریکب يآقا و شهناز

 . دارم کارت باال ایب_

 . رفت باال طبقه به نیشاه دنبال و داد تکان را سرش

 رهاست؟ هیشب چون ؟يداد مثبت جواب پسره نیا به چرا پرستو؟ یکنیم يدار کار یچ_

 . شد وارد هم اوشیس و شد باز در

 . ندیبش شیپاها يرو فاکس که داد اجازه و نشست ـت تخـ يرو پرستو

 .هیخوب مرد نظرم به چون دادم مثبت جواب_

 به را من و است يگرید کس مال رها چون نکهیا ای خواست؟ رها که چون دادم مثبت جواب نکهیا د؟ییبگو توانست یم چه
  کرد؟ خطاب خواهرش عنوان

 یکس خواست یم فقط که بود فشار تحت قدر آن که دانستیم را نیا فقط. ستیچ علت که دانست ینم قیدق طور به هم خودش
 .کند متفرق رها از را او فکر بتواند که باشد داشته را

 .کرد نگاهش لحظه چند نیشاه

 یاخالق نظر از کار نیا پرستو. یباش داده بله جواب ییا گهید زیچ خاطر به تو که ترسم یم من یول. ستین يبد پسر رضا_
 !ستاین درست

 : گفت و داد تکان را سرش پرستو

 .... کردم فکر مورد نیا در یلیخ. دونم یم_

 : گفت و کرد نگاه نیشاه به یسردرگم با و کرد یمکث

 ! سخته یلیخ ، انتخاب. بکنم دیبا چکار دونم ینم من_

 : گفت متیمال با و نشست کنارش نیشاه

 . نکن ازدواج اصلش برابر یکپ با ست، رها شیپ هنوز دلت اگر. هیزندگ عمر هی صحبت. ستین روز دو روز هی صحبت پرستو_
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 . داد تکان را سرش و کرد نگاه را برادرش

 . کنمیم فکر اش درباره باشه_

 : گفت بود ساکت لحظه آن تا که اوشیس

 . يبد صیتشخ رو رضا به حست جنس یتون یم هم. ادیم هم دست اخالقتون هم ن؟یباش نامزد رو یمدت هی يخوا یم_

 . نباشد مخالف چندان که دیرسیم نظر به یول. نزد یحرف نیشاه

 . باشند نامزد را یماه چند و بروند يخواستگار به يریکب خانواده تهران، به آنها برگشتن محض به که شد نیا بر قرار

 

 

 یهمراه اش لحظه لحظه در را او که کنندیم یسع کوچکترشان، خواهر يخواستگار زمان در که بزرگتر يها خواهر تمام خالف بر
 گرید گفت او به رها که يندارد یربط تو به با که کرد، اعالم را مخالفتش اول همان از. نکرد پرستو يبرا يکار چیه يسود کنند،
 . نداد نشان هم یشادمان و نشاط و یهمراه یول. شد ساکت

 کی و بردند شگاهیآرا به را او هم بعد. بخرد کیش لباس کی تا کردند وادارش و بردند دیخر به را پرستو زور به هیمرض و سودا يآ
 . برگرداند خانه به و کردند میمال شیآرا

 را سرش سرعت به بعد و کرد نگاهش تعجب با که بود رها نیا یول. کرد نگاه بود شده ملوس و بانمک یلیخ که او به محبت با رضا
 . بود دهیند مالحت و ییبایز نیا به را پرستو حال به تا. انداخت نییپا

 . کند نازك چشم پشت اخم با يسود که شدیم باعث و کردیم فیتعر پرستو از مدام يریکب يآقا

 آن از قبل فقط و کرد قبول را طیشرا همه رضا. بمانند نامزد را یماه چند دیبا حتما که کرد اعالم و گفت را طیشرا نیشاه
 . کند صحبت تنها پرستو با را ییا لحظه چند که خواست

 . نشستند بود گرم که گلخانه در و برد اطیح به را رضا پرستو

 . کند مطرح ، را دیبگو خواهد یم که یموضوع دیبا چطور داند ینم که بود یکس مثل. بود کالفه. کرد نگاهش

 : وگفت دیکش یقیعم نفس و نشست پرستو يرو روبه

 اگر یول. گمیم بهشون رو زیچ همه رونیب رمیم حاال نیهم من. بگو ستین یراض دلت هم درصد کی یحت حرفام از بعد اگر_
 چون. یبزن سرکوفتم فردا پس فردا ندارم دوست. زیچ همه خالصه ،یسخت بد، خوب،. یستیوا زیچ همه يپا دیبا یهست یراض

 . گمیم بهت زویچ همه کنده پوست و صاف دارم
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 : گفت خنده با و کرد نگاهش تعجب با پرستو

 . یترسون یم منو يدار_

 : گفت و گرفت را پرستو دست و زد لبخند هم رضا

 . یدونست ینم رو يزیچ یبگ بعدا خوام ینم فقط. ستین کار تو ترسوندن_

  داد تکان را سرش پرستو

  شنومیم بگو_

 .دیکش یقیعم نفس رضا

 ؟ نبوده نفعم به هاشون یبعض که داشتم میزندگ تو يادیز جاناتیه که گفتم ادتهی_

 ! آره_

 ورزش مثل ییجورا هی داره، خواهان یلیخ ورزش نیا کایآمر تو. کردم یراگب ورزش به شروع ییا حرفه طور به دانشگاه تو_
 ؟ که يدید هیخشن یلیخ ورزش. ما یکشت مثل مونه،یم شونیمل

 رضا کردن ورزش به یربط چه او جواب و کردن يخواستگار. شد یم شتریب تعجبش لحظه هر یول. داد تکان را سرش پرستو
 است؟ داشته

 .... به ضربه هی ها يباز نیا از یکی تو_

 بود شده باعث که شیزندگ يتراژد. گرفت اش خنده. کردیم نگاهش منگ و جیگ که کرد نگاه پرستو به و کرد قطع را حرفش
 که بدهد حیتوض اش ندهیآ همسر به بود مجبور که حاال. آمد یم دار خنده شیبرا حاال بدهد، دست از را اش یـ جنسـ ییتوانا
 !پرستو مثل يمتر لویک صفر دختر به هم آن. است درمان تحت و دارد يحاد مشکل چه

 را سرش بعد. نزد یحرف چیه و کرد نگاه رضا به رتیح با قهیدق چند پرستو. گفت او به را قتیحق باالخره بود که کندن جان هر به
 نیا دانستیم. ستیچ قایدق رضا مشکل بودکه نشده متوجه کامل طور به. دییبگو دیبا چه که دانست ینم اصال. انداخت نییپا
 به رضا خود از و بگذارد کنار را خجالت گرفت میتصم پس. کند اطالعات کسب اش درباره يگرید کس از بتواند که ستین يزیچ

  بخواهد حیتوض يقتریدق طور

 : گفت زبان لکنت و خجالت با

 ؟ شهیم..  نشدم متوجه قیدق.. من.... من_

 : گفت و کرد قطع را حرفش رضا
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 گفته یول داده دیام دکتر. درمانم تحت هم حاال. بدم دست از رو میـ جنسـ ییتوانا من شد باعث که بود دیشد اونقدر ضربه_
 ... که میتون ینم ما یکن ازدواج من با اگر. برهیم زمان

 . بود شده متوجه. کرد قطع را حرفش پرستو بار نیا

  ؟يکرد انتخاب رو من چرا خوب_

 : گفت و کرد نگاهش رضا

 .کنه مدارا یکم و کنه درك منو تونهیم که ياومد یکس نظرم به هم بعد. اومد خوشم ازت که اول دونم ینم_

 : گفت و دیکش یقیعم نفس

 .گمیم بهشون رو زیچ همه من رونیب میریم حاال نیهم. ستین یراض دلت که ینیبیم اگر. گمیم هم حاال گفتم، اولش_

  داد تکان را سرش پرستو و کرد نگاه پرستو به

 کنم؟ فکر شهیم_

 !حتما آره_

. کردند تعجب همه. بکند را شیفکرها یکم تا گرفته زمان پرستو که کرد اعالم رضا. برگشتند سالن به و آمدند رونیب گلخانه از
 .است برون بله قتیحق در نیا و است کرده را شیها فکر پرستو کردند،یم فکر نکهیا يبرا

 . زدیم اندازه را شلوارش نییپا و بود زده زانو شیپا يجلو پرستو و بود ستادهیا یعصب و کالفه رها

 از تا بود، کرده قالب شلوار ـر کمـ به هم را دستش کی و. بود گذاشته باز را شیها دکمه که داشت تن به یمشک مردانه راهنیپ
  فتدین شیپا

 ن؟یبب خوبه؟ قدش_

 . داد تکان را سرش و کرد نگاه را خودش نهیآ در و دیچرخ رها

 ! افته یم پام از داره. کن ـرش کمـ نیا حال به يفکر هی فقط. خوبه آره _

 . شود ثابت تا بزند کوك چند سوزن با تا کرد یسع بود، شده خم رها شکم يرو به یکم کهیحال در و. ستادیا و شد بلند پرستو

 : گفت و کرد نگاه پرستو به اخم با شد وارد يسود و شد باز در

 نم؟یبب دیبا ویک یبجسب شوهرم به لباس ي بهانه به تو نخوام من نشد؟ تمام کارشما نیا_
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 : گفت و برد هم در را شیها اخم رها

 ؟يسود يکرد شروع دوباره تو_

 لشیوسا کردن جمع به شروع و رفت رها زیم طرف به یحرف چیه بدون و کرد صاف را ـرش کمـ. اوردین طاقت گرید اما پرستو
 . کرد

 : گرفت را شیبازو و رفت طرفش به برود خواهد یم پرستو شد متوجه که رها

 پپر؟ يبر يخوا یم کجا _

 : گفت يتند لحن با يسود بزند یحرف پرستو نکهیا از قبل

 !ینکن صداش پپر گهید که يداد قول من به تو_

 . بود دهیفهم را کرد ینم شیصدا پپر رها گرید نکهیا لیدل حاال. کرد نگاه يسود به زده شوك پرستو

 :گفت و دیکش رونیب رها دست از را شیبازو و داد تکان تاسف با را سرش

 . خودت با شیبق. کنم کار تونم ینم گهید من_

 : گفت یناراحت با و دیکش رونیب تر محکم را دستش بار نیا پرستو یول گرفت را شیبازو دوباره رها

 . نزن دست من به گهید کنمیم خواهش_

 : گفت و کرد نگاهش هیچندثان رها

 ! خدا به دارم الزمت. پرستو نذار گردو پوست تو منو يپا و دست_

 وضع نیا با يسود که بود بار نیدوم نیا. داد تکان ینف نشانه به را سرش کند تحمل را وضع نیا توانست ینم گرید که پرستو اما
 مد جشنواره يها مدل از یکی خودش که رها به پرستو که بود الزم لباس، پرو یگاه و ها اندازه گرفتن يبرا. کردیم برخورد او با

 . کند صحبت او با لحن نیا با يسود دفعه هر که نداشت طاقت گرید و. شود کینزد بود فجر

 . ختیر اش کوله در و کرد جمع را لشیوسا

 و کرد غالف یکم ناخوداگاه يسود که کرد نگاه يسود به خشم با چنان آن و دیکوب زیم يرو و آورد در را راهنشیپ یعصب رها
 .نشست عقب

 : گفت رفتیم در طرف به کهیحال در پرستو

 کمکت فرستمیم رو سودا يآ _
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 که بود دهیرس جهینت نیا به. داشت نخواهد یمشکل برود رها کمک به سودا يآ اگر و اوست با يسود مشکل تمام که دانستیم
 .ندارد را يسود کردن تحمل ارزش مد جشنواره

 . شود آسانسور سوار خواست یم که برخورد یامان دیفر به نگیپارک آسانسور در يجلو

  یفتوح خانم سرکار!کیعل و سالم_

 شما؟ حال. سالم_

 : گفت و داد تکان را سرش و کرد نگاهش دیفر

 آره؟ يا جشنواره ریدرگ ؟يچطور شما. خوبم من_

  ندارم کار اتفاقا نه_

 :گفت بردو باال تعجب با را ابروانش دیفر

  داره خود يجا گهید یزنش خواهر گهید که حاال. ينکرد قبول منو کار شنهادیپ ينبود رها زن خواهر که قبال_

 . کرد خطور ذهنش به يفکر ناگهان و کرد نگاهش لحظه چند پرستو

 ! مردونه فقط یول. کنمیم کار واستون. ندارم یحرف من نیهست شنهادتونیپ يرو هنوز اگر_

 !بخورد فرو را اش خنده تا کرد یسع پرستو که کرد نگاه را پرستو تعجب با چنان آن دیفر

 ؟یکن کار من واسه يخوا یم_

 . بود نشده باورش نکهیا مثل

 : گفت خنده با دیفر و داد راتکان سرش پرستو

 قسمت نیهم تو مخصوصا. دارم روین کمبود هم یلیخ یلیخ. هستم هم ونیآقا قسمت تو جشنواره يبرا اتفاقا. هییعال یلیخ_
  مردونه

 : گفت و کرد ساعتش به ینگاه پرستو

 کنم؟ شروع کارمو تونمیم یک از_

 : گفت و داد باال را ابروانش شدینم باورش که دیفر

  حاال نیهم از يبخوا اگر_
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 : گفت و کرد یمکث

 ؟يدار نیماش_

 : گفت و گرفت پرستو طرف به و آورد در بشیج از یکارت دیفر و داد تکان را سرش پرستو

 . امیب بدم انجام داشتم يریکب جناب نیا با يکار هی هم من تا برو شما. آدرس نیا_

  رفت نشیماش طرف به و گرفت را کارت پرستو

 ؟ پرستو_

  کرد نگاهش و دیچرخ

 کنم؟ صدات پرستو تونم یم_

 : گفت خنده با دیفر و داد تکان را سرش

 !!زنم ینم غیت رو ابروم من ،يزیچ هی فقط_

 که کرد وادار را رها پرستو که است شان شمال يشو دیفر منظور که آمد ادشی بعد و کرد نگاهش تعجب با لحظه چند پرستو
 . بزند غیت را شیابرو

 که کردیم احساس. امدیم دور زمان آن نظرش به چقدر. کرد ریسراز مغزش و قلب به را ممنوع احساسات از یموج شمال ادی
 مهربان يرها. بود نکرده نابود را شیزندگ طور نیا و نبود دور او از قدر نیا که ییرها. گذردیم رها يها محبت ابراز آن از سالها

 . کردیم شیصدا پپر و داشت را شیهوا که

 .رفت کارت آدرس به و شد نیماش سوار غصه با

 . نکند تیاذ را گوشش رها يادهایفر يصدا تا بود داشته نگه سرش از دور را تلفن یگوش

 ؟ یکن کنف منو یخواست یم ؟یچ که کهیمرت نیا شیپ یرفت يشد بلند پرستو؟ حد چه تا یبچگ آخه بگم؟ یچ تو به من آخه_
. شده تار و رهیت زنتون خواهر با روابط انگار يریکب جناب بگه، ادیب کهیمرت نیا که بود نیا از بهتر گوشم تو يزدیم ياومد یم

 آره؟ ؟یخواست یم نویهم. کنن کار من يبرا که کردن قبول نگیپارک تو حاال نیهم خانم پرستو

 : گفت نیغمگ و خسته پرستو

 ؟ گناهه جرمه؟ نیا. ندارم هم یکس چیه کار به کار. نیهم کنم کار خوام یم فقط من_
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 و شودیم رها عاقبت است، شده فشرده محکم که يفنر مثل درست. بود شده کیتحر اندازه از شیب عصابش. نداشت توان گرید
 .گرددیم بر اولش يجا به ضربه با

 .یکن کار یعوض کهیمرت نیا واسه يبر يمجبور شما بعد مردم که منم نیا. ستین جرم ریخ نه_

 : گفت و دیکش یآه پرستو

 . نکنه کم سودابه سر از رو شما هیسا خدا_

 : گفت و گرفت گرید نفس کی و کرد یمکث

 خدا به. کنهیم تنگ من به رو عرصه داره يسود هم شه،یم زهر شما يبرا یزندگ هم يطور نیا. کن مراعات کنمیم خواهش رها_
 .کشم ینم گهید. آدمم منم. ندارم طاقت منم

 . کرد صالح خلع را رها که بود همراه ینارحت و درد با قدر آن آخرش جمالت

 : گفت دار کش یسکوت از بعد

 !بگو خودم به آورد شیپ واست یمشکل اگر یول. باشه_

 ! یمرس_

 فشار که ادیز قدر آن. کردیم درد شدت به سرش. خورد و آورد در مسکن کی خچالی از و رفت خانه آشپز به و کرد قطع را تلفن
 . کرد یم احساس هم شیها پلک پشت در را درد

 . کرد تعجب. بود صبح هشت. کرد ساعت به ینگاه. رفت هال به در زنگ يصدا با

 که باشد امدهین هم او کرد دعا. نبود يخبر رضا از گرید يخواستگار از بعد روز از. شد شتریب تعجبش. بود رضا. برداشت را فونیآ
 . زد را در. کند تکرار را رها يها حرف

  سالم_

 !ماهت يرو به سالم_

 . داد جواب را لبخندش محبت با هم رضا. زد لبخند و شد سرخ

 ؟ خانم احوال_

 ؟ خبر چه شما. یمرس_

 : گفت و کرد خانه به ینگاه رضا
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  ؟ییتنها_

 : گفت و داد تکان را سرش پرستو

  شمال رفتن دوستاش با هم نیشاه. رفته يکار سفر اوشیس. شیک رفته دوستاش با که مامان! آره_

 : گفت يشتریب تعجب با رضا

 ؟ییتنها روزه چند_

 ؟ چطورن جون آقا خبر؟ چه شما. شهیم يروز دو هی_

 . ستین درست که تنها رها؟ و يسود شیپ ینرفت چرا. میخوب ما_

 . داد تکان را سرش پرستو

 . ترم راحت تنها_

 : گفت و رفت خانه آشپز به

 ؟يخورد صبحانه شما_

 رضا یول. کرد جمع یکم را خودش زده خجالت. خورد بود ستادهیا سرش پشت درست که رضا به که ردیبگ را جوابش تا دیچرخ
 :گفت ینیغمگ اما شوخ لحن با ردیبگ فاصله نکهیا بدون

 ! خطرم یب تیکبر. افتادم کار از که من! نترس_

 : گفت و شد تر سرخ پرستو

 ه؟یحرف چه نیا کنمیم خواهش نه_

 : گفت و داد هیتک کانتر به رضا

 . شدم کار به دست خودم. نشد يخبر که شما از. رهیبگ جواب که اومده خطر یب تیکبر نیا حاال_

 .بود کرده فکر باره نیا در یلیخ. نزد حرف هیثان چند پرستو

 کردیم که فکر یحت یگاه. نبود مهم چندان رضا مشکل شیبرا. بود تر سخت بود گرفته شیزندگ در که یمیتصم هر از نیا
 عالقه و کردند دایپ شناخت هم به کامال که یوقت توانستند یم آنها و بود درمان تحت رضا. ستین يبد زیچ هم چندان که دیدیم
 ابتدا همان از او بود يعاد مرد کی رضا اگر. بود خوب یلیخ نظرش به. کنند برقرار هم ییزناشو رابطه شد جادیا نشانیب ییا
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 دایپ و فرصت سر توانست یم حاال یول. کردیم برقرار رابطه نداشت عالقه او به که یکس با دیبا یم و گرفتیم قرار فشار تحت
 .دهد تن رابطه کی به محبت و عالقه کی شدن

 وجود با کردیم احساس که ییا عالقه آن اندازه، یب شباهت آن. بود رضا خود. نبود رضا مشکل کردیم دل دو را او که يزیچ
 . نبود درست نظرش به نهایا. دارد رها به هنوز کردنش سرکوب

 کرد،یم کینزد رها به شیپ از شیب را او که هیسو دو ازدواج نیا با که دیترس یم. کند دایپ عالقه رضا به نتواند که دیترس یم
 .کند فراموش را او نتواند و نرود نیب از رها به اش عالقه

 عشق نیا از خواست یم. برود رانیا از رها یعروس از بعد که داشت میتصم او بود نکرده يخواستگار او از هنوز رضا که یزمان آن
 . شدیم تر کینزد او به ازدواج نیا با حاال یول. کند فرار

 : گفت و کرد نگاه کردیم نگاهش موشکافانه که رضا به

  مشکله برام يریگ میتصم کم هی. ترسمیم من_

 : گفت و دیخند صدا یب رضا

 ترسناکم؟ نقدریا یعنی_

 .ندارم شما به ییا عالقه هنوز من. شدن تا دو نیا از تش،یمسول از. ترسمیم مشترك یزندگ از من! نه نه_

 : گفت و دیکش یآه رضا

 حل ما مشکالت که کنمیم فکر من یول. یباش هم مقابلت طرف عاشق اگر یحت. داره ترس شهیهم مشترك یزندگ. دونمیم_
 ؟یتون یم. کنه تحمل منو کم هی بتونه که خوام یم رو یکس فقط پرستو، درمانم تحت من. يایم یمقاوم دختر تو نظرم به. شهیم

 : گفت ییرو کم با و کرد نگاهش پرستو

 ؟یدرمان تحت وقته چند_

  شهیم یماه چند هی_

 افتاده؟ اتفاق نیا تازه پس_

  داد تکان را سرش رضا

 .  آره_

 : گفت فراوان خجالت با پرستو
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 .ندارم یمشکل شما مشکل اون با اصال من_

 : گفت خنده با رضا. گرفت اش خنده حرفش از هم خودش

 !؟يدار مشکل من مشکل کدوم با پس_

 و کنه فکر نفر هردو به دیبا. نفره دو. ستین یکی گهید کنهیم ازدواج آدم یوقت خوب. ترسمیم مشترك یزندگ نیهم از کم هی_
  تشیمسول از. ترسمیم نیهم از. کنه یزندگ نفر دو با

 : گفت محبت با و دیکش یآه رضا

 .میکنیم دایپ هم عالقه هم به صبر، کم هی با. شهیم درست هم اون_

 : گفت رضا و داد تکان را سرش

  گهید گذاشتن نیهم يبرا رو ينامزد دوران_

 از که کردیم احساس. داشت يبد احساس است؟ رها به هیشب رضا نکهیا از ای د،یترسیم مشترك یزندگ از واقعا که کرد فکر
 فکر رها به گرید که دیرس خواهد یزمان کردیم فکر. نبود یخوب نشانه اصال نیا نظرش به و است گفته دروغ رضا به حاال نیهم

 . است بدلش نسخه که رضا چه و خودش چه. است چشمانش يجلو مایدا کهیحال در نکند؟

 کی و هستند دار مشکل شانیدو هر که کردیم احساس. بشکند هم را رضا دل که آمد ینم دلش ینوع به یول. بود سخت یلیخ
 کی که هم رضا و کردیکارم افتاده کار از و خراب نیماش کی مثل قلبش و بود شکسته دل او. ستندین یزندگ يبرا نرمال و انسان

 . کنندیم درك را گریهمد بهتر دار، مشکل يها آدم که کردیم فکر. داشت کمک به اجیاحت و نبود سالم و نرمال مرد

 . خواد یم یچ خدا که مینیبب تا میباش نامزد مدت هی. باشه_

 : گفت و زد لبخند رضا

 .شهیم درست یچ همه که مطمنم من_

 دیبع شیروان و یروح ختهیر هم به اوضاع نیا با ؟ شد خواهد درست زیچ همه واقعا که کردیم فکر. داد تکان را سرش پرستو
 .کرد نگاه رضا به. دانستیم

 .... شاالیا_

 . کرد راتازه دلش داغ دوباره و دیکش پرستو گونه زخم يرو اش اشاره انگشت با رضا

  یباش بوده طونیش يبود کیکوچ خوره ینم بهت ه؟یچ مال زخم يجا نیا_
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 : گفت و دیکش یآه پرستو

 . دهیجد. ستین هام یبچگ مال نه_

 شدم؟ یزخم من شود، ناکار برادرت بود قرار نکهیا د؟یبگو توانستیم چه. گرفت اش خنده هم خودش. نداد يگرید حیتوض

 : گفت و برد باال را شیابرو رضا

 ان؟یم یک نیشاه و اوشیس_

 : گفت و آورد رونیب فنجان دو باال يها نتیکاب از و دیچرخ

 ؟ مگه چطور. گهید روز سه دو_

 : گفت و گذاشت اش شانه يرو را دستش رضا

 . گمیم يخواستگار واسه. نکش زحمت خورم ینم ییچا_

 : گفت خجوالنه و گذاشت زیم يرو رها عالقه مورد يها ینیریش با را يچا فنجان پرستو

 . کنمیم خبرتون_

 : گفت خنده با گذاشت یم دهان در ینیریش کی کهیحال در و نشست زیم پشت رضا

 !! گذشت شه ینم ها ینیریش نیا از_

 

 

 

***** 

 

 

 

 با رضا. یخودمان و کوچک جشن کی. نگرفتند یچنان آن مراسم. افتاد اتفاق کردیم را فکرش آنچه از تر عیسر یلیخ شانینامزد
 کمد در هنوز که یعکس. بود شده لباسش يشو نیآخر در رها مثل يدود راهنیپ با یمشک دست کی کراوات و شلوار و کت آن

 . اندازدیب دور را آن که بود امدهین دلش و بود شیها لباس
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 نیشاه. بس و ينامزد. دیایب نییپا اش موضع از که نبود حاضر وجه چیه به هم نیشاه و کنند عقد که خواستیم مصرانه رضا
 .ردیبگ شکل آنها نیب ییا رابطه وجه چیبه است نشده مطمن احساسش از پرستو که یزمان تا خواست ینم

 . بود کرده محتاط را او یحساب داشت يسود يبرا که ییا تجربه

 رضا و پرستو کار بعد و امدیم شیپ مشابه اتفاق اگر. بود آمده کنار يسود نبودن دختر با رها و بودند آورده شانس که کردیم فکر
 .باشد داشته قبول را او جوره همه که شود دایپ یکس که نداشت شانس قدر آن پرستو دیشا د،یرس ینم جهینت به هم

 يآقا حرف يرو نتوانست گرید هم نیشاه. کنند عقد بعد و باشند نامزد را یماه کی که شد نیا بر قرار يریکب يآقا دخالت با
 . بزند یحرف يریکب

 . کنند عقد تا رفتند محضر به و شد تمام ماه کی گذاشتند هم بر چشم تا و بود یکوتاه دوران شانینامزد

 که ییبال یتالف هم تا کرد مطرح را یموضوع داشتند حضور يریکب يآقا از ریغ به شان همه که یزمان نیشاه کنان عقد روز
 و نیمت که هست پرستو برد، را شانیآبرو يسود اگر که دهد نشان هم و بکند بود برده را شانیآبرو و آورد سرشان به يسود

 .بگذارد پوش سر شهناز و يسود يها کار يرو پرستو وجود با خواست یم ینوع به. است خانوم

 رضا؟_

 . زدیم حرف گوشش در آهسته و بود نشسته پرستو کنار. کرد نگاه نیشاه به و دیچرخ رضا

 بله؟_

 : گفت و کرد پا آن و پا نیا یکم نیشاه

 گفتم یول یشیم متوجه باشه یاشکال اگر خودت که دونمیم. دکتر شیببر یتون یم يبخوا اگر بگم خواستم یم پرستو مورد در _
 ...... اش نهیمعا زنان دکتر کی یباش لیما دیشا

 .کرد نگاه پرستو به و کرد قطع را حرفش رضا

 !تیعصبان شدت از يسود و خجالت از پرستو. شدند سرخ دو هر يسود و پرستو

 : گفت نانیاطم با و کرد ـلقه حـ پرستو شانه دور را دستش. کرد نگاه يسود به رضا

 ! است کاره یچ که معلومه اش افهیق از یکس هر. دارم نانیاطم پرستو به من ستین یاجیاحت_

 : گفت غیج با و برداشت زیخ رضا سمت به بود شده بنفش غضب از کهیحال در و دیپر جا از يسود

 ... شرف یب! یپست یلیخ_
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 .ماند کاره مهین رها بلند داد با حرفش اما

 .يسود جات سر بتمرگ ریبگ! شو خفه_

 . شد دهیکوب رها ـنه ـیس به و خورد تلوتلو که دیکش را او چنان آن و گرفت را شیبازو

 . بود افتاده نفس نفس به و بود شده سرخ صورتش. بود دهیند یعصبان طور آن را رها حال به تا پرستو

 رها که است زده را یدرست و راست حرف رضا نکهیا مثل. سرزنش نه و تیعصبان نه. نبود نگاهش در يزیچ. کرد نگاه برادرش به
 . ندارد جواب که حق حرف یقول به ای. بدهد او به جواب در که ندارد هم یحرف یول است، شده ناراحت آن از چه اگر

 : گفت و گرفت را يسود يبازو

 . میبر افتیب راه_

 : گفت و کرد رضا به رو بعد

 . دیباش خوش. داداش باشه مبارکت_

 . راند یخروج در طرف به آمد ینم در شیصدا گرید که را يسود زور به و

 که دانستندیم همه خوب یول. دیایب تواند ینم که آمده شیپ يکار که گفت و خواست عذر و زد زنگ رها یول رفتند محضر به
 .ستیچ یاصل علت

 یگل دسته. شد داده لشیتحو خانه در کیپ با بزرگ گل دسته کی روز همان عصر و آمد در رضا عقد به ماه اسفند صبح کی در
 . بود غامیپ نیا يحاو که

 افزون روز تیموفق دیام به. آورد را چهارم مقام انیآقا قسمت در فجر مد جشنواره در شما طرح یفتوح پرستو خانوم سرکار «
 ».  یامان دیفر شما،

 . دیدو خانه درون به بعد. کرد نگاه گل دسته خود و ها گل يرو کارت به مات و جیگ هیثان چند

  جون شهناز...  نیشاه.... ایس_

 . دیدو رونیب خانه آشپز از بدست آب وانیل نیشاه چارهیب

 شده؟ یچ_

 . دیـوس بـ را شیها گونه و انداخت نیشاه ـل بغـ به را خودش و دیپر باال جانیه با

 . شدم چهارم. شدم چهارم_
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 : گفت است زدهیم حرف جون ملک با آن از قبل تا قطعا و بود دستش در تلفن یگوش هنوز که شهناز و کرد نگاهش جیگ نیشاه

 ؟يشد چهارم رو یچ_

 . بزند حرف توانست ینم که بود زده جانیه آنقدر

 : گفت لرزان يصدا با و دیکش یقیعم نفس

 . شدم چهارم فجر مد جشنواره تو _

 و دیـوس بـ و کرد ـل بغـ را او و آمد خودش به همه از زودتر اوشیس. بود انداخته گل شیها لپ و بود شده قرمز صورتش
 احمق مثل که گفت و دشیـوس بـ کنان نیف نیف! افتاد هیگر به یخوشحال شدت از شهناز یول. بود بیعج یلیخ. گفت کیتبر
 . است افتاده هیگر به ها

 ! دارد او شیپ یعال کادو کی که گفت و دیـوس بـ را سرش نیشاه

 که بود درست ؟ است نرفته چرا که گفت دیفر. بپرسد او از را ماجرا تمام هم و کند تشکر گلها خاطر به هم تا گرفت تماس دیفر با
 گفت پرستو. است شده خوانده هم او اسم که گفت یول شدیم داده سوم مقام تا فقط زهیجا چون بود، نگرفته تعلق او به يا زهیجا
 . دیایب هیاختتام به بخواهد که شود چهارم که کرد ینم هم را فکرش اصال که

 .کرد یخوشحال و گفت کیتبر هم رضا. داد هم او به را خبر و گرفت تماس رضا به کرد قطع آنکه از بعد

 نه. نگرفت تماس رها یول باشد؟ نشده دار خبر موضوع از رها که داشت امکان مگر. بود رها جانب از یتماس منتظر شب آخر تا
 . گرید وقت چیه نه و شب آن

 

 

 

. نبود نیب در هم یناراحت و یاحترام یب یول. یجانیه نه و يشور چیه نه. نبود نیب در یخاص زیچ. بود خوب رضا با اش رابطه
 حرف. کردند ینم هم بحث یحت هرگز آنها. نبود ییعیطب زیچ بود رضا و او نیب که یخنث حالت و آرامش نیا که کردیم فکر یگاه
 و یناراحت کی به بخواهد که کردند ینم شان ندهیآ یزندگ درباره یبحث. بود ساده دوست دو يها حرف حد در يزیچ شانیها

 . ساده یدوست کی از تر شیآال یب و تر ساده یحت يزیچ. شود منجر يریدلگ

 وجود تمام با پرستو. شدینم جادیا نشانیب دیبا که تیمیصم آن یول زدند،یم حرف. زدندیم قدم ها ساعت و رفتندیم رونیب هم با
 یکینزد مانع که بود نیب در هم يگرید يزهایچ رضا مشکل بر عالوه که دیرسیم نظر به یول. شود کینزد رضا به تا کردیم تالش

 را خودش يحد تا خواست یم پرستو که یزمان و. کردیم ابراز او به را خواهرش به برادر کی محبت حد در یمحبت رضا. بود آنها
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 یگاه و رندیبگ را گریهمد دست که نشد یحت هرگز. رفتیم فرو خودش یدفاع الك به و کردیم ینینش عقب او کند کینزد
 . دیترسیم هم پرستو دست گرفتن از یحت که او است؟ درمان تحت واقعا رضا که کردیم فکر پرستو

 و يسود يها یکارشکن یحت. شود رضا به رها عالقه مانع توانست ینم زیچ چیه. بود کرده حفظ برادرش با را اش رابطه رها
 با هم یپرس احوال و سالم موقع یحت گرید. بود پرستو گرفتیم دهیناد را او کامال رها که یکس یول. يسود به رضا يها متلک
 .خورد ینم هم اش عالقه مورد يها ینیریش از یحت و بود نیسرسنگ پرستو

 رها دندیرسیم هم به پرستو و رها که یزمان ، دیدیم را يسود يها نگاه. خوردیم آب کجا از رها يکارها نیا که دانستیم پرستو
 . گرفتیم نظر ریز آشکارا را

 دهیکش مشکل و یناراحت به رها یزندگ که خواست ینم. زد ینم یحرف یول دیکشیم آتش به را دلش رها رفتار نکهیا با پرستو
 . شود

 . کند رفتار یجذام کی مثل او با رها که ستین نیا سزاوار که کردیم فکر یول

 بود قرار و بود رفته خودش پرستو. بودند شده جمع رها و رضا مشترك دوستان از یکی باغ در همه. بود يسور شنبه چهار شب
. نشست يا گوشه و کرد بودند پزشک خانومش هم و او هم که خانه صاحب با یپرس احوال و سالم. دیایب آنجا به سرکار از رضا
 .نداشت او کار به يکار یکس و بودند آمده يادیز تیجمع

 هم يا عده و دندیپر یم آن يرو از يا عده. بودند کرده روشن هم کنار آتش چند. رفت باغ به و دیچیپ خودش دور به را شنلش
 .کردندیم گرم را خودشان و بودند ستادهیا آتش کنار

 کینزد هم به را سرشان و بودند نشسته تاشو يها یصندل يرو تر طرف آن یکم رها و يسود. نشست باغچه کنار يسکو يرو
 .زدندیم حرف عاشقانه و بودند کرده

 . بود نشده بدل ردو پرستو و آنها نیب یحرف گرید ، اولش یپرس احوال و سالم از ریغ به. برگرفت آنها از را نگاهش و دیکش یآه

 يزیچ يسود گوش در و بود کرده ـلقه حـ يسود ـر کمـ دور را دستش رها. شد دهیکش آنها سمت به دوباره نگاهش اریاخت یب
 خواست یم دلش باشند؟ داشته عاشقانه هم رضا او که دیرس خواهد يروز کردیم فکر. دادیم را جوابش ناز با يسود که گفتیم

 یکس زد پس را او اگر که ندیبب رها خواست یم دلش. کند تاب یب را رضا هم او که خواست یم دلش. بتپد او يبرا هم رضا دل که
 . است قرارش یب و تاب یب که هست

 پشت اگاه خود نا که بود غم و حسرت از پر نگاهش آنقدر. خورد گره پرستو ي غصه از پر نگاه با نگاهش و کرد بلند را سرش رها
 دفعه هر که دیدیم حاال یول. ببرد نیب از را نگاهش غم و ییتنها نیا تا کرد بیترغ را پرستو خودش که کردیم فکر. لرزاند را رها

 . شدیم حسرت از پر پرستو نگاه بودند هم کنار محبت و یکینزد با يسود و او
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 جانب از قطعا مشکل نیا که دانستیم. دارد مشکل کار يجا کی که کردیم حس. بود شده قیدق پرستو و رضا يرفتارها به یلیخ
 مناسب یزمان در دیبا. بود شده یراض یچارگیب هزار با که بود پرستو نیا و بود یراض وصلت نیا به یلیخ رضا چون است، پرستو

 پرستو صحبت فقط گرید حاال. زدیبر هم به را شیزندگ و کند یبچگ پرستو آنکه از قبل. کردیم صحبت پرستو با نبود يسود که
 نییپا را سرش خجالت با و خورد جا پرستو که کرد اخم آنچنان. خورد یم هم به پرستو یبچگ با که بود برادرش یزندگ. نبود

 به پرستو سرد يرفتارها از کامال. انداخت یم رونیب پرستو سر از را فکرش بود شده که طور هر ، دیتهد و زور با دیبا. انداخت
 .است خودش شیپ هم هنوز پرستو دل که خواندیم برادرش

 !نفرت داشت، شیبرا غامیپ کی تنها رها اخم. نکرد نگاه يسود و رها به گرید رضا آمدن تا

 . بودند تر بهیغر ییا بهیغر هر از انشیآشنا تنها. بود يبد حس. دیکشیم خجالت و بود سختش یلیخ. نشست گوشه کی

 را سرش. کرد نگاهش تعجب با بود خورده جا که رضا. گرفت را شیبازو بار نیاول يبرا و رفت طرفش به. گرفت جان رضا آمدن با
 : گفت و کرد خم

  ؟ شده یچ _

. گذاشتند تنها شناختم ینم را کس چیه جمع نیا در که من خواهرم و برادرت که دیبگو توانستینم. داد تکان را سرش پرستو
 شناخت ینم را یکس که یجمع در نبود خودش دست یول. باشد زانیآو رضا به شهیهم کن نق نق بچه کی مثل نداشت دوست

 کی در یحت و کنندیم رنگ هم را خودشان یطیمح هر با راحت یلیخ که نبود ها دختر دسته آن از. داشت يبد احساس یلیخ
 .کنندیم دایپ دوست عیسر یلیخ بهیغر جمع

 . بود رفته سر ام حوصله کم هی. ستین يزیچ_

 : گفت و گرفت را پرستو دست شیجا به و دیکش رونیب پرستو دست از را شیبازو و زد لبخند رضا

  کنم پرس احوال و سالم رها با من میبر ایب_

 . ببرد نیب از را آن توانست ینم زیچ چیه که يا عالقه و متیصم. خورد یم را برادر دو تیمیصم حسرت یگاه

 یم آتش يرو از یطنتیش چه با ها زوج که دیدیم. او بجز هستند شاد همه که دیرسیم نظرش به. بود ییا کننده خسته شب
 ـر کمـ در دست مدت تمام. دندیپر یم آتش يرو از ترکه دو و کردیم سوار پشتش يرو را يسود رها. کردندیم يشاد و دندیپر
 به یول. کردندیم صحبت یپزشک سیک کی مورد در دوستانش از یکی با کرد رضا به ینگاه. کردندیم زمزمه هم گوش در سر و

 .بود رها و يسود شیپ گرید درصد پنجاه. بود دوستش حرف به رضا حواس درصد پنجاه که دیرسیم نظر

 درست. رفت یم رونیب سرش از بود افتاده سرش به فکر که سرعت همان به بعد و کردیم خودش شیپ ییها فکر اوقات یگاه
 او به را زهایچ يسر کی فقط و بودند هم از دور که مبهم، و کوچک ییها تکه. بود ناقص نیچ جور کی مثل یول دانست ینم

 .پوچ و یواه یگاه و آمد یم یمنطق و درست نظرش به یگاه که ییفکرها. کردندیم الهام
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 . کرد نگاه رونیب به پنجره پشت از. کردیم تهوع احساس. بود برنداشته سرش از دست شوره دل صبح اول از

  شماست نوبت ایب خانوم، عروس_

 را ذهنش و فکر زدن حرف با کرد یسع و گرفت اش خنده شگریآرا که رفت شگاهیآرا یصندل طرف به دلهره و ترس با چنان آن
 . کند آرام یکم

 !!!بود شان یعروس واقعا نکهیا مثل آنها نفر سه هر که بودند هم گرید عروس سه او از ریغ به

 استرس همه نیا است؟ طور نیا چرا که کردیم فکر. کنند همراه خودشان با هم را او کردندیم یسع و دندیخند یم و گفتند یم
 گرفت؟ یم سرچشمه کجا از دلهره و ترس نیا پس باشد داشته هم ییا رابطه شب آن نبود قرار یحت که او بود؟ چه يبرا

 نیا که گفتندیم خنده با است آمده کدامشان شوهر که نندیبب تا رفتند پنجره کنار عروسها همه و آمد شگاهیآرا زنگ يصدا
 تعجب با ها دختر از یکی. بود شگریآرا دست ریز هنوز که پرستو به بعد و کردند نگاه هم به همه ؟ کدومتونه شوهر گریج داماد
 : گفت

  آورده لباس شماست، شوهر کنم فکر زمیعز_

 .رفت پنجره کنار به و شد بلند شیجا سر از پرستو

 . است رها. ستین رضا که دانستیم او هم نییپا سر با و فاصله همان از یول. بود نییپا سرش

 دهیناد نیا شودیم القا آدم وجود تمام به که یحس و قلب ضربان از. نداردند شدن دهید و دنید به یاجیاحت زهایچ یبعض یگاه
 .کند ینم گمراه و دیگو ینم دروغ هرگز چشم نیا. جان چشم با. شوندیم دهید ها

 . رفت نییپا به و انداخت سر يرو یشال و برداشت را اش مانتو

  سالم_
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 دهیند بایز قدر آن را پرستو هرگز. بود شده گرد چشمانش که بود کرده تعجب قدر آن ییا لحظه يبرا. کرد نگاهش و دیچرخ رها
 داده او به کودکانه یحالت و بود زده رونیب ییا مزه با طرز به شال ریز از و بود يفرفر هنوز که ییموها و حیمل شیآرا آن با. بود
 مادر ممکنه چون نگو، متلک یکس به ییا زنونه شگاهیآرا در يجلو که یوقت. افتاد زدیم پدرش شهیهم که یحرف ادی به. بود

 !! باشه خودت بزرگ

 یکس هر گرید را نیا. نبود ظیغل و ادیز آنچنان پرستو شیآرا. دیبگو را نیا بخواهد که آمد یانصاف یب یکم نظرش به خوب یول
  است؟ شده ملوس و عروس نقدریا چرا که دانست ینم یول. دهد صیتشخ توانست یم

  سالم_

 .داد دستش به و آورد رونیب را پرستو لباس نیماش داخل از و شد خم

  یمرس_

 : گفت و کرد ساعتش به ینگاه پرستو. داد تکان را سرش فقط

  باشه جا نیا سه ساعت بگو رضا به_

 رها يرفتارها نیا که بود ها ماه گرید. کرد جا جابه دستش در را لباس جعبه و دیکش یآه پرستو. داد تکان را سرش دوباره
 .بود شده قبل از کمتر یکم یول. سوزاند یم را او درون از و زدیم شین هم هنوز که بود درست. بود شده يعاد شیبرا

 . کرد شیصدا و گرفت را شیبازو رها که برگردد شگاهیآرا داخل به خواست یم

 پرستو؟_

 . داشت نخواهند یخوب و آرام مکالمه که دیفهم رها يصدا تن و لحن از

  بله؟_

 : گفت کننده دیتهد یحالت با بود کرده اخم کامال کهیحال در و شد خم سمتش به رها

 ادتی خوب که گمیم جا نیا رو ها حرف نیا حاال. آمد ینم شیپ فرصت خوب یول بزنم حرف باهات خواستم یم که وقته یلیخ_
 فکر تمام. رونیب يزیریم ذهنته تو االن یچ هر و بوده یچ هر.  تو و دونمیم من یکن تا بد برادرم با اگر. بره فرو گوشت تو و بمونه

 تموم ،يدار شوهر زن گهید تو. تمومه گهید یول. یکنیم رفتار سرد باهاش فهمم ینم من که نکن فکر. شوهرت شهیم ذکرت و
 درست حاالها حاال ادیب باال من سگ يرو او که نکن خراب رو داداشم و خودت یزندگ پرستو، بفهم. باشه شوهرت دیبا فکرت

 ؟ فهم ریش ستین بشو

 تیعصبان هرگز یول ردیگیم پاچه شودیم که یعصبان رها که دیشنیم محمد از شهیهم. بدهد تکان را سرش که توانست فقط
 .دیکش داد يسود سر که شب آن جز به بود دهیند را او یواقع
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 .بود کرده یزمان هر از تر ترسناك را او که بود صورتش در کننده دیتهد حالت کی تیعصبان بر عالوه حاال یول

 یکس به که بود داده قسم را او رضا که یوقت د؟یبگو رها يها نیتوه جواب در توانست یم چه. سوخت خودش حال به دلش
 . بود رها جانب از ها تهمت نیبدتر مظن در خودش وحاال. ببرد را شیآبرو که آمد ینم دلش. نزدند مشکلش از یحرف

 رها حاال. کرد ینم هم را انتیخ فکر یحت. بزند دهنه افکارش به که کردیم را شیسع یول کردیم فکر رها به یگاه که بود درست
 . بود کرده تنش به و دوخته و دهیبر نکرده متر

 : گفت دیلرزیم که ییصدا با

 ! نزن حرف ییجا هر ییزنها مثل من با. دارم دوست رو رضا من_

 . داشت قرار تیاهم دوم درجه در شیبرا شیناراحت و پرستو. بود رضا او قرمز خط یول. سوخت دلش يا لحظه يبرا رها

 .....خوام ینم. نخوره هم به تونیزندگ که خواستمیم فقط. کنم نیتوه خواستم ینم من_

 نفس چند و ستادیا در پشت. برگشت داخل به یخداحافظ بدون و نداد گوش حرفش هیبق به یناراحت و بغض از پر پرستو اما
 را اشک تا زد پلک هم سر پشت بار چند. است دهیرس شیها پلک پشت به اشک کردیم احساس. شود آرام بلکه تا دیکش قیعم
 !شود او از شوهرش خانواده طرف از یگرم ییرایپذ نیچن شیعروس روز در که بود نکرده هم را فکرش وقت چیه. براند عقب به

 ناز از پر. يشاد و نور از پر. دخترانه يها دلهره از پر يروز. بود کرده تصور يگرید جور را شیعروس روز شیاهایرو در شهیهم
 .داماد جانب از دنید ازین و کردن

 .برگشت باال به و دیکش یآه

 

 یب مراسم تمام کال و کارها آن نظرش به. رفتند باغ به بعد. گرفتند عکس و رفتند هیآتل به آمد سراغش به سه ساعت سر رضا
 و یدلشکستگ شیجا به و بود رفته نیب از رها صبح يها حرف با هم او اندك نشاط و عالقه همان. آمد یم متظاهرانه و خود

 .بود شده جادیا یناراحت

 . بود یثیحد و حرف هر از يریجلوگ يبرا و نیدروغ شیها لبخند تمام

 ينامزد ماه کی از بعد که حاال. کند تر نگران را بود او يرو نگاهشان مدت تمام دیرسیم نظر به که اوشیس و نیشاه خواست ینم
 رفتیم کایآمر به گرید ماه کی. بود انتخابش نگران نیشاه هنوز بود داده تن یعروس به رضا يها اصرار با باالخره عقد ماه پنج و
 .باشد او شیپ جا نیا نیشاه الیخ و فکر تمام که خواست ینم پرستو و

 . کرد رضا به را سفارشش و دیـوس بـ را او محبت با و داد دستشان به دست نیشاه خود

 .نکن تشییاذ. زنهینم یحرف بشه هم ناراحت يزیچ از اگر. مظلومه و ساکت پرستو. باش من کت یپوس مواظب_
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 .است چشمانش يرو به پرستو يجا که داد نانیاطم نیشاه به و داد تکان را سرش رضا

 

 

 به بلند پاشنه کفش که بود شده مجبور شود کم رضا با شیقد تفاوت آنکه يبرا. آورد در پا از را شیها کفش و نشست مبل يرو
 .کند پا

 .کرد شل را کراواتش یخستگ با و نشست کنارش رضا

 ! خانم عروس ینباش خسته_

  هم شما_

 : گفت محبت با و کرد ـوازش نـ را پشتش و گرفت را دستش

  بخواب ریبگ دوش هی!  شده شهال یخستگ از چشمات. جان پرستو پاشو_

 يجا هر و ها یـت پاتخـ يرو و قرمز زر شده پرپر يها گل از بود پر ـت تخـ يرو. رفت خواب اتاق به و داد تکان را سرش
 .بود یزفاف شب چه. زد یتلخ پوزخند. است سودا يآ و هیمرض کار که دانستیم. بود روشن يعطر يها شمع يگرید مسطح

 . دیخواب ـت تخـ گرید طرف و کرد خاوموش را چراغ. بود دهیـواب خـ و بود گرفته دوش هم رضا برگشت که یوقت و گرفت دوش

 و کردیم را کارش او. است برگشته یزندگ يعاد روال به زیچ همه که دیرسیم نظر به گذشتیم ازدواجشان از که هفته سه از بعد
 دادیم نخ یکم لیاوا. نداشت را بود کرده جادیا ذهنش در رها که يبد تیشخص آن اصال یامان دیفر. بود یراض هم یلیخ کارش از
 چپ نگاه کی یحت گرید پرستو کردن یعروس هم بعد و کردن نامزد و زمان مرور به یول. بکند هم یطنتیش که آمد ینم بدش و

 .کرد یم برخورد احترام و ادب با و کرد ینم او به هم

 نو کی جانیه و شور آن که بود درست. کردند ینم تجربه هم با را يبد اوقات. بود کامل آرامش در رضا با مشترکش یزندگ
 شب پرستو نظر از اوقاتشان نیبهتر. بودند آورده دست به را بودند دنبالش به دو هر که یآرامش یول نداشتند را داماد و عروس

 شام از بعد. بزند ناخونک غذا به یگاه و بزند حرف و ستدیبا پرستو کنار شام کردن درست موقع که داشت عالقه رضا. بود ها
 تنقالت و دندیدیم لمیف و دادندیم لم هال کف بزرگ يها کوسن يرو هم کنار آرامش در و گذاشتندیم نیماش در را ها ظرف

 یگاه و کردندیم بحث شیها تیشخص و لمیف درباره هم با یگاه. داشتند یکسانی بایتقر يها يمند عالقه و قهیسل. خوردندیم
 .شدیم یکی نظراتشان

 داده ادی هم پرستو به و بود ییا حرفه باز نرد کی رضا. کردندیم يباز ـته تخـ نبود شان عالقه مورد لمیف که هم ها شب یبعض
 .جوراب جفت کی دنیخر ای بعد، شب شام کردن درست مثل دار، خنده يزهایچ سر. کردندیم هم يبند شرط. بود
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 از. شود دهیکش رضا سمت به شتریب چه هر و شود منحرف رها از پرستو فکر که بود شده باعث آرامش نیهم و بود یآرام یزندگ
 ي همه از بعد هم آن. بود موهبت نیتر بزرگ شیبرا داشت که یآرامش نیهم. آمد یم خوشش رضا یاخالق اتیخصوص یلیخ

 . بود شده متحمل رها خاطر به که ییها یناراحت

 

 

 نیشاه تا بود گرفته کوچک یهم دور کی او و رفتیم گرید روز چند نیشاه. رفت رونیب خانه آشپز از و برداشت را يچا ینیس
 . برود خوب خاطره با

 و مادر کی مثل و بودند نشسته نفره دو مبل کی يرو هم شهناز و اوشیس. زدندیم حرف و بودند نشسته هم کنار نیشاه و رها
 . ندارد نیشاه به دارد عالقه اوشیس به که قدر آن شهناز که کردیم فکر یگاه. کردندیم بحث و جر هم با یواقع پسر

 .زدیم ورق اطیاحت با بود قهیعت که را او امرزیب خدا پدر شمس اتیغزل وانید و بود نشسته پنجره کنار مبل يرو يریکب يآقا

 چرخاند را يچا. بود شده رهیخ يزیچ به و بود نشسته یتک مبل کی يرو خاموش نهیشوم کنار. کند دایپ را رضا تا چرخاند چشم
 .سودابه. بود شده رهیخ يزیچ چه به رضا که شد متوجه حاال. نشست اوشیس و شهناز کنار و

 دیرسیم نظر به که بود شده خشیم چنان آن رضا. زدیم حرف دوستانش از یکی با ادا و ناز با و بود نشسته رضا يرو روبه قایدق
 ! شود ینم متوجه کنند در شیپا کنار هم توپ اگر

 .کردیم نگاه يسود به که یزمان. يریکب رها برادرش. بود دهید گرید مرد کی نگاه در فقط را رشینظ که بود يزیچ نگاهش در

 و بود شده کمتر ذهنش يها یآشفتگ که حاال. چسباند هم کنار را ذهنش پازل ناقص قطعات تمام بود نگاهش در که یفتگیش
 . گرفتند قرار هم کنار افکارش تکه تکه. بود شده کامل هم نیچ جور نیا بود، کرده دایپ يشتریب آرامش شیزندگ و فکر

 . آورد خاطر به را است خانه در او که دانست ینم يسود و بود آمده دنبالش به رضا که يروز آن در را يسود يها حرف

 » ..... دونستنیم موضوع اون مورد در همه ؟ کنم کار چه یخواست یم «

 . آورد ادشی به را يگرید زیچ که رضا جواب و

 » .... مدارا کمی «

 . بود گفته پرستو به مشکلش به راجع گلخانه در که يروز و

 » کن مدارا کمی «
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 نیب در را سرش. نشست شیرو و بست را یفرنگ توالت در. رفت ییدستشو به و شد بلند. ندیبش جا آن نتوانست گرید
 چیه هم ابتدا همان از که فهمدیم تازه است خودش يجا سر زیچ همه کندیم فکر که یزمان چرا کردیم فکر. گرفت شیدستها

 .است نبوده خودش يجا سر زیچ

 نیا شهیهم که دیرسیم نظر به و. همسرش و عشقش. بود دو شماره شیزندگ مهم مرد دو يبرا. بکند دیبا چه که دانستینم
 .بود شده او یزندگ ـوس کابـ که يسود. اوست یزندگ مردان کی شماره که است يسود

 راه روبه یکم حالش تا ستادیا نهییآ يجلو هیثان چند. شد بلند جا از و کرد يا سرفه آمد خودش به خورد در به که ییا ضربه با
 . شود

 . کردیم نگاهش موشکافانه و بود در پشت رضا

 خوبه؟ حالت_

 . گرفت را شیبازو که شود رد رضا کنار از تا خواست و داد تکان را سرش

 شده؟ یچ_

 ازین که کرد احساس. بدهد ادامه کردنش يباز لمیف به نتوانست گرید. کرد نگاه اش افهیق خوش شوهر به و گرفت باال را سرش
 نه؟ ای شد خواهد ناراحت مقابلش طرف که بکند را نیا مالحضه انکه بدون بزند را حرفش شده که هم بار کی يبرا دارد

 آره؟ يبود یاول تو نه؟ يبود باهاش تو_

 . کرد نگاهش مات و جیگ رضا

  ؟یچ اول ؟یک با _

 . بزند را حرفش راست و رك دیکشیم خجالت هم رضا به یحت که داشت ایح و شرم آنقدر. دیکش یآه

 ؟ نه. يبرد نیب از رو شیدختر تو ؟يبود يسود با تو_

 فکر شهیهم. باشد قیدق حد نیا تا پرستو که کرد ینم فکر. بود مانده باز دهانش. بزند خشکش که بود رضا نوبت بار نیا حاال
 تر عاشق رها که دیدیم حاال یول. بود خودش کار به سرش شهیهم که پرستو نه است، رها فهمدیم را موضوع نیا که یکس کردیم

 . دیدینم را دماغش از تر جلو که بود کرده کور را او آنچنان عشق. هاست حرف نیا از

 . شد یم نیتوه پرستو شعور به فقط. کردینم یکمک چیه کردن بیتکذ. داد تکان را سرش و دیکش شیموها درون یدست

 ؟یک از_

 . کرد نگاه سقف وبه گرفت باال به را سرش و داد هیتک راهرو وارید به
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 اون یول. گرفت شکل مون رابطه و شدم کینزد بهش شتریب هیرانیا که دمیفهم یوقت. شدم عاشقش دمشید که يروز نیاول از_
  یدونیم خودت که رو اش هیبق و اومد رانیا به که هم بعد. شد دور و گرفت فاصله ازم يسود. ختیر بهم زویچ همه اتفاق

 . داد تکان خودش يبرا تاسف با را سرش پرستو

 ؟یعاشقش هم هنوز_

 . بود زیچ همه يایگو که یسکوت. کرد سکوت هیثان چند رضا

 . دارم رو تو حاال من. نداره رو ارزشش نظرم به. نه_

 دراز را دستش رضا. بود يسود به نسبت نگاهش در هنوز که یفتگیش با هم آن نه؟ ای کند باور را رضا حرف دیبا که دانست ینم
 .دیـوس بـ را شیـها لبـ یطوالن و گرم بار نیاول يبرا و شد خم. کرد ـوازش نـ را پرستو گونه متیمال با و کرد

 آنها از شدیم رنگ به رنگ کهیحال در پرستو. کردیم نگاهشان خنده با که بود رها. آمدند خودشان به نفر کی سرفه يصدا با
 را سرش و بست را چشمانش. افتاد رها ـوسه بـ ادی به اراده یب بود منگ و جیگ رضا ـوسه بـ از هنوز کهیحال در. گرفت فاصله
 زودتر هیثان چند رها اگر نکهیا به. کند فکر يگرید زیچ به تا کرد یسع.  برود رونیب سرش از مزاحم افکار تا داد تکان محکم

  داد؟یم نشان یالعمل عکس چه بود دهیشن را آنها يها حرف و بود دهیرس

 ینومیآلوم لیفو درون که مرغ، به ینگاه و کرد باز را فر در. برد خانه آشپز به و برداشت را یخال يها فنجان. برگشت سالن به
 . کرد بود شده دهیچیپ

 پرستو؟ چطوره یزندگ_

 .کرد نگاه بود داده هیتک کانتر به که يسود به و دیچرخ

  خبر؟ چه شما. خوبه_

 ! بکوبد خواهرش سر به مرغ مخصوص شاخه دو چنگک با که نزند سرش به وقت کی تا کرد گرم کارش به را سرش

 ؟ینداشت که یمشکل بود؟ چطور یعروس شب_

 ؟يدینپرس زود کم هی که دیبگو خواست یم

  نه_

 او که بود یموضوع نکهیا مثل. مفرح و شاد ییا خنده. کننده مسخره يخند زهر ای و زیآم طنتیش خنده کی نه. دیخند يسود
 . کند حیتفر و بخندد یکل آن با توانستیم و دانستیم

 !! خوره ینم بر مشکل به که رضا با آدم. خوب آره_
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 خانه آشپز در از و فرستاد خواهرش يبرا ییا ـوسه بـ و انداخت نیچ را شینیب خنده با يسود. کرد نگاهش و دیچرخ پرستو
 .کرد رها آنجا مات و جیگ طور همان را پرستو و رفت رونیب

 شرتیت يرو را آن خواست یم. کردیم کار بود گرفته نتیپر صبح همان که یطرح يرو و بود نشسته یکش نقشه زیم پشت
 هر و بود در به پشت کارش زیم که بود نیا دشیجد کار اتاق اشکال. آمد داخل به یکس و خورد در به ییا ضربه. کند چاپ مردانه

 و صابون میمال يبو. شدیم وارد صدا سرو با شهیهم دیفر چون. نبود دیفر. کند جا جابه را آن که بود نتوانسته بود کرده که يکار
 . کند یپرس احوال و سالم رها با تا شد بلند. بدهد صیتشخ توانستیم ییجا هر در را بو نیا. دیچیپ اتاق در ویش افتر

 خبر؟ چه. ياومد خوش سالم_

 نشان يشتریب متیمال او به نسبت رضا و او ـوسه بـ دنید از بعد رها که دیرسیم نظرش به. زد لبخند و داد تکان را سرش رها
 . دهدیم

 ؟ چطوره رضا خبر؟ چه تو! یسالمت. سالم_

 .گذاشت مقابلش ینیریش با و ختیر قهوه رها يبرا

  خوبه هم اون_

 سر سه سگ بدون هم آن ؟يکرد یارزان من به را ات دنید افتخار تو که است شده باعث يزیچ چه که دیبگو خواست یم
 ! ات دوزخ نگهبان

 : گفت تعجب با بعد و کرد نگاه دقت با و شد خم طرح يرو به رها

 گوارا؟ چه

 بده؟_

 : گفت و برد باال را شیابرو کی

 .است مبتکرانه یلیخ اتفاقا نه_

  یمرس_

 : وگفت داد رهانشان به و آورد در گوارا چه از گرید عکس کی زشیم يکشو از و شد خم

 ؟ اون ای بهتره نظرت به نیا حاال_

 : گفت و داد نشان را زیم يرو طرح انگشتش با رها
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 . دارن يشتریب ییآشنا عکس یکی نیا با مردم_

 : گفت و گذاشت کشو در را عکس پرستو

 ؟ ورا نیا از ؟ خبر چه خوب_

 : گفت و دیخند رها

 . دارم زحمت هی واست راستش_

 . شودیم مهربان دارد يکار او با وقت هر رها چرا که دانستینم. دیکش یآه پرستو

  دییبفرما بله_

 .کنم زشیسورپرا خوام یم. ندونه خودش خوام یم!  کرتیس يها تولد اون از. رمیبگ تولد يسود واسه خوام یم_

 هم آن. آورد خاطر به شب رضا. دیبگو کیتبر تا نزد زنگ موقع به يگرید کس اوشیس از ریغ به و بود تولدش قبل هفته دو
. دیخر متیق گران و نیسنگ گردنبند کی روز همان يفردا و کرد یخواه عذر یلیخ. دید زیم يرو را اوشیس يکادو که یزمان

 رضا يکادو و کرد گوشش به را اوشیس کوچک يها گوشواره. نداد نشان او يکادو از استفاده يبرا یرغبت چیه گرید پرستو یول
 .گذاشت کمد در را

 که دانستیم هم خودش دارد؟ کم يسود از يزیچ واقعا دیشا که کردیم فکر یگاه. ردیبگ تولد يسود يبرا خواست یم رها حاال
 دنبال به چشمشان شیزندگ مرد دو هر که یزمان هم آن. شد ینم دهید ستادیا یم خواهرش کنار که یوقت. است ییبایز زیچ آن

 .بود يسود اندازه و حد یب ییبایز

 .آمد خودش به رها حرف با

 .شمیم ممنون ایدن هی یکن کمک اگر. ارمینم در سر زایچ نیا و جشن يکارها از که من ؟یکن کمکم یتون یم_

 » ؟ يدید هم بار کی منو اصال تو رها«  بپرسد که خواست یم دلش یگاه. کرد نگاهش

 رضا به دلش. شد ینم در به راه از يسود يابرو و چشم کی با که بود دهید را او اگر رها. ستیچ جوابش که دانستیم هم خودش
 یگاه و است متنفر او از که دیرسیم نظر به یگاه. بود يسود دنبال به چشمش هنوز. آمد در آب از طور نیا هم او که بود خوش

 .کردیم حس بدنش يها سلول تمام در را حسرت پرستو که کردیم نگاهش یفتگیش با چنان آن

 به شوهرش عالقه از سرشار يها نگاه شاهد و ندیبنش احمق کی مثل توانست ینم. بود کرده فکر هم طالق به رضا، اعتراف از بعد
 که کردیم را شیسع تمام یول بود مند عالقه رها به نکهیا با خودش. بود فیکث و مفتضحانه روابط نیا نظرش به. باشد خواهرش

 نظرش به داشت يسود به هنوز رضا که یفتگیش نیا و ها نگاه نیا حاال یول. نکند تشییاذ انتیخ عذاب تا فکرنکند، اش درباره
 .نبود درست اصال یعرف چه و یشرع نظر از چه
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 هم رها و ماند یم او با ي سود بود سالم رضا اگر. بود نشده که یمشکالت چه وجودآمدن به باعث رضا مشکل که کردیم فکر یگاه
 .افتاد ینم ریگ ممنوع يها عشق نیا نیب او حداقل یول. نه هم دیشا. دیدیم را او باالخره دیشا

 .باشه_

 : گفت و کرد تشکر رها

 چطوره؟ یزندگ خبر؟ چه تو خوب_

 : گفت حوصله یب و داد تکان تکان را سرش

 .گذره یم خوبه_

 : گفت مشکوکانه یحالت با رها

 ن؟یندار هم با که یمشکل چطوره؟ رضا_

 : گفت و شد رهیخ چشمانش به لحظه چند يبرا

 .آرومه یچ همه نه_

 . بود گفته او به را حرف نیا رها خود بار کی که آمد یم ادشی. زد يپوزخند

 : گفت و برد باال را شیابرو کی رها

 . چونمیپیم رو گوشش خودم. بگو کنهیم ات تییاذ رضا اگر_

 .زد يور کی لبخند

  خوبه رضا. نه_

 : گفت بعد و کرد نگاهش هیثان چند رها

 چطوره؟ دانشگاه_

 کش را موضوع گرید و ردیبگ دهیناد را آن یپوست ریز که گرفت میتصم یول دارد رادیا کار يجا کی که دیفهم رها دیرسیم نظر به
 . ندهد

 . رفت و کرد یخداحافظ بعد و ماند هم گرید یکم
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 ! بود نمانده انفجارش به يزیچ یخوشحال شدت از يسود. کننده ریغافلگ کامال. خواستیم رها که شد يزیچ همان قایدق یمهمان

 يبرا که دانست یم خدا فقط و بود هم در شیها اخم هم او که رضا کنار مبل يرو سالن از يا گوشه حوصله یب و خسته پرستو و
 .... گرید ي ها زیچ و کیک ک،یموز نات،ییتز غذاها،. بود اندازه به و موقع به و یعال زیچ همه. بود نشسته چه؟

 : گفت و آمد کنارش به بود کرده دعوتش رها خود هم شب آن و کردیم کار رها يبرا بود یمدت که سودا يآ

 پرستو؟_

 جونم؟_

 .بزند لبخند تا کرد یسع

  ؟یخوب_

 . کرد یپرس احول و سالم هم رضا با و گرفت را پرستو دست

 ؟يچطور تو. زمیعز آره_

 . کرد نگاه چشمانش عمق به لحظه چند سودا يآ

  ییا حوصله یب و خسته یلیخ پرستو_

 . گرید ياجبار لبخند کی دوباره و دیکش یآه

  ام خسته کم هی. خوبم_

 : گفت رضا به رو و گرفت را دستش

 رم؟یبگ قرض رو خانومت قهیدق هی من شهیم رضا آقا_

 : گفت و دیخند رضا

  یگردونیم برش زود_

 آمد باشند، بسته را او آنکه مگر خورد ینم تکان پرستو کنار از یطیشرا چیه تحت که فاکس. نشستند تاب يرو و رفتند اطیح به
 . کرد نگاه را اطراف ارانهیهوش و نشست نیزم يرو پرستو يپا کنار و

 شده؟ یچ بگو حاال_
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  گرفت اش خنده واقعا بار نیا پرستو

 ؟ سود يآ یزنیم حرف ییجنا_

 : گفت اخم با سودا يآ اما

 .باشم تونمیم که صبور سنگ حداقل یول بکنم يکار برات نتونم دیشا_

 . شد حاکم نشانیب سکوت قهیدق چند

 .ستین من راز چون. بگم بهت تونم ینم _

 .کرد نگاهش سودا يآ

 ست؟ رها درباره_

 : گفت و داد تکان ینف نشانه به را سرش

 . نه_

 چطوره؟ رضا با ات رابطه_

 . شود یخال تا بزند حرف قدر آن توانستیم که خواست یم دلش. کند دل و درد یکس يبرا توانستیم که خواست یم دلش

 ! خوبه_

 به لیتبد آرامش و ساکت دوست بود شده باعث که یمشکل. است وسط نیا یمشکل که داشت نانیاطم. دیکش یآه سودا يآ
 .کندیم کم وزن میدا طور به دیرسیم نظر به که يا مجسمه. شود نیغمگ و محزون يا مجسمه

  ؟يکرد وزن رو خودت ماهه هی نیا تو. یکنیم داغون رو خودت يدار تو. نداره رو يخور خود نیا ارزش یمشکل هر پرستو_

 .دیخند

 . شدم مانکن بده؟_

 . برد فرو هم در را شیها اخم سودا يآ

  رو مشکالت کن ول. ایب خودت به پرستو ستین خوب اصال_

 . شکست را سکوت پرستو بار نیا و سکوت دوباره

 کردم؟یم دیبا کار یچ نداشتم رو یمرض و تو اگه من_
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 . دیـوس بـ را سودا يآ گونه و شد خم

  خوبه ات هیروح واسه ؟ ورزش میبر يایم. باشه کن ول_

  خوبه آره_

 .ماند کاره مهین شان حرف رها يصدا با

 ؟ياریم رو کیک پرستو؟_

 : گفت لب ریز سودا يآ و شد بلند شیجا از

 چه؟ من به که یبگ یگرفت یمون الل خوب!! عرضه يخدا که هم تو. پروهه یلیخ رها نیا_

 . دیآ یم حاال نیهم که گفت و خورد را اش خنده پرستو

 !يند يسوار نیالظالم قوم نیا به ها خل نیا مثل نقدریا گهید که کنم کار روت دیبا ریخ نه_

 . کند کم را استرسش بار از یکم کار نیا با تا کردیم یسع و بود گرفته ضرب نیزم يرو شییپا با

 .گرفت تماس رضا با و آورد در را شیگوش و کرد اش یمچ ساعت به ینگاه

 زم؟یعز جونم_

 . کند اش خفه رضا يخونسرد نیا خاطر به که خواست یم دلش یگاه

 ؟ ییکجا. شد سبز پام ریز علف که من رضا_

 : گفت و دیخند آهسته رضا

 .ینیب یم منو یبچرخون کم هی سرتو_

 . کرد تر بلند را رضا خنده و کرد گرد توانست یم تا را چشمانش و چرخاند را سرش

 .ياومد یم فردا یذاشت یم تو؟ ییکجا_

 : گفت گوشش کنار آهسته و کرد ـلقه حـ شیبازو ریز را دستش رضا

 . دیکش طول کم هی جان پرستو شرمنده_
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 یمعرف همکارانش از یکی را دیجد دکتر نیا. کرد یمعرف را خودش و رفت یمنش زیم سمت به رضا و رفتند مطب داخل به هم با
 کلر مثل فیضع يبخشها آرام يمقدار از ریغ به است نکرده رضا يبرا يدیمف کار چیه که دیرسیم نظر به یقبل دکتر. بود کرده

 . بود نکرده يگرید کار یـ جنسـ تیتقو يها يدارو یکم و نیفلوکست و دیازپوکساید

 يجور. بود مثبت يانرژ از پر و رو خنده اریبس و بود بزرگتر رضا از یکم دکتر. رفتند داخل به آنها آمد رونیب که یضیمر از بعد
 . بزند را حرفش توانستیم و کردیم یراحت احساس ضیمر که

 . کرد یخوب اریبس يها ییراهنما و دیپرس را شیماریب علت و سوابق تمام و کرد صحبت رضا با

 و زن مثل که باشند داشته انتظار دینبا. شوند دلسرد و باشند داشته عجله دینبا. بروند جلو آهسته و کم کم دیبا که داد حیتوض
 .طلبدیم را شانیهردو حوصله و صبر و بردیم زمان یکم. باشند داشت معمول و راحت یروابط سالم يها شوهر

 .گرفت پوست ساالد يبرا را ها اریخ و ستادیا کنارش رضا و شد شام کردن درست مشغول پرستو. برگشتند خانه به دکتر از بعد

 .برد فرو پرستو يموها انیم در را سرش و کرد ـلقه حـ پرستو ـر کمـ دور را دستش دو هر و رفت پرستو کنار

 چه که دانست ینم اصال. بود زده خشکش. بود نشده کینزد او به رضا حد نیا تا هرگز. افتاد گاز يرو پرستو دست از قاشق
 دکتر يها ییراهنما و ها حرف به يزود نیا به رضا که کرد ینم فکر اصال. آمد ینم در نفسش. بدهد نشان دیبا یالعمل عکس
 ! نداشت را شیآمادگ اصال او. بدهد گوش

 

 شدن انداخته راه و ییراهنما به اول که یکس دیرسیم نظرش به. گرفت اش خنده رضا. کرد نگاه رضا به خجالت با و دیچرخ
 !!است پرستو دارد اجیاحت

 . کند آرامش تا کرد یسع و کرد ـوازش نـ را اش گونه

  کت یپوس ستین يزیچ_

 . کردیم تر تنگ داشت فاصله او از متر لویک هزاران که نیشاه يبرا را دلش و زدیم صدا کت یپوس را او نیشاه مثل که یگاه

 .بود کرده ترش جذاب و آمد یم او به یلیخ بود شهیهم از تر کوتاه یکم که دیجد يمو مدل نیا. کرد نگاه رضا به دوباره

 .گرفت شییـها لبـ نیب را پرستو يها لب و شد خم

 در را آن طپش که بود شده تند آنقدر قلبش ضربان. است آورده هجوم صورتش سمت به بدنش تمام خون که کردیم احساس
 .کردیم احساس شیگلو

 .توانست ینم نیا از شتریب گرید. گرفت فاصله او از و زد کنار صورتش يرو از را پرستو يفرفر يموها متیمال با

 . دیـوس بـ را او و شد خم دوباره که بود شده بامزه قدر آن. کرد بود زده خشکش که پرستو به ینگاه
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 . رفت در کردن باز يبرا و داد یفحش لب ریز رضا. آمدند خودشان به در زنگ يصدا با

 آب یکم و دیکش قیعم نفس چند. دیآ قیفا بود ناشناخته شیبرا که یاحساسات موج به تا کرد یسع و داد هیتک کانتر به پرستو
 . رفت رونیب خانه آشپز از و آمد خودش به يسود يلوند و ناز از پر ي خنده يصدا با. خورد

 رضا. آمد یم ابرو و چشم رضا يبرا و دیکشیم ـتش لخـ و صاف يموها ریز را دستش ادا و ناز با و بود کرده باز را شالش يسود
 . بود زده خشکش مترسک مثل و بود شده او يبایز و جمال محو هم

  سالم_

  کرد نگاهش و دیچرخ يسود

 ؟ پرستو يچطور. سالم_

 حاال و بود دهیـوس بـ را او اقیاشت با قبل لحظه چند نیهم تا که يمرد. کرد نگاه شوهرش به. داد فرو یسخت به را دهانش آب
 .کردیم نگاه خواهرش به تر مشتاقانه

 . است نمانده شدنش خفه به يزیچ که کردیم حس و بود گرفته شیگلو

 .نکرد توجه آمد یم يسود جانب از که ییها فرکانس به گرید و ستادیا پرستو کنار و آمد یعصب و کالفه حاال که کرد نگاه رضا به

 کو؟ داداشم ورا؟ نیا از_

 : گفت و برد باال را شیابرو اخم با يسود

  ها شما شیپ امیب نمونم تنها گفتم منم. شیک رفت يکار واسه_

 : گفت مودبانه و خورد فرو را بغضش پرستو

 .ياومد خوش_

 .کند رونشیب توانست ینم یول باشد آنجا که خواست ینم دلش اصال نکهیا با. بود واجب احترامش و بود مهمان يسود

 چنان در که یکس مثل. بود ختهیر هم به و کالفه. کرد نگاهش. آمد دنبالش به هم رضا تعجب تینها در و برگشت خانه آشپز به
 . ردیبگ یمیتصم چه و کند کار چه دیبا داند ینم که است کرده ریگ ییراه دو

 . داد تکان را سرش و کرد نگاهش رضا. داد رضا دست به و ختیر قهوه

 .ببر خودت_

 : گفت و داشت نگه رضا طرف به را ینیس مصرانه پرستو اما
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 .دارم کار من جان رضا ببر_

 . بزند محک را رضا دوباره تا خواست یم. باشد تنها شده که هم لحظه چند يبرا خواست یم

 . انداخت یکی آن يرو را شیپا کی و نشست خانه آشپز زیم پشت خونسرد یلیخ رضا اما

 . برد ییرایپذ به را قهوه ینیس و کرد یپوف پرستو

 . فشرد خودش به یکم و کرد ـلقه حـ او شانه دور را دستش و نشست مبل يرو کنارش و آمد هم رضا بعد هیثان چند

 هنوز شوهرش نکهیا يبرا. يسود دفع يبرا شود یاورژانس ییا لهیوس که نداشت دوست. خواست ینم را یکینزد نیا پرستو اما
 . بکند دیبا چکار که داندینم و ستین مشخص خودش با فشیتکل

 کنار را سرش و کرد او به ینگاه مین اخم با و کرد تر محکم را دستش ـلقه حـ رضا یول گرفت فاصله رضا از یکم يدلخور با
 : گفت آهسته و آورد او گوش

 !خواهش. پرستو نه حاال_

 سر درده باعث شهیهم دلسوزش و مهربان ذات. کند ینینش عقب یکم تا که شد باعث دید رضا چشمان در که یناتوان و عجز
 .بود شیبرا

 .داد گوش يسود غاز کی من صد يها حرف به و داد هیتک رضا به

 ! دیایب نییپا ها حاال حاال که نداشت الیخ و بود رفته منبر يباال

 نیآفر خواهرش هوش و ذکاوت به گرید بار پرستو و شد بحث وارد ناخواسته هم رضا و شد دهیکش مارستانیب به شان صحبت
 توجه کانون در دوباره بکشد یخاص زحمت آنکه یب. دیکش بود اش عالقه مورد که یبحث به را رضا یخاص یزرنگ با يسود. گفت
 .گرفت قرار

 یممانعت رضا بار نیا که دیرسیم نظر به و دهد انجام را شام يکارها هیبق تا برگشت، خانه آشپز به و برخواست جا از و دیکش یآه
 .نکرد

 به عادت که دانست یم. گذاشت يسود يبرا خنک آب هم یکم و کرد عوض را مهمان اتاق ـت تخـ يها ملحفه شام از بعد
 . دارد شب طول در آب خوردن

 .بود زده زل اتاق گوشه به و بود نشسته ـت تخـ يرو رضا. برگشت خودشان اتاق به

 چنگ شدنش راحت يبرا يزیآو دست هر به و زندیم پا و دست دیترد و شک گرداب در رضا که بود مشخص کامال. سوخت دلش
 .ردیبگ آرام یکم دیشا تا زندیم
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 .دیـوس بـ را پشتش و گرفت را پرستو دست. کرد نگاهش و شد اش متوجه رضا. نشست کنارش

 .کنه کار چه خودش با که مونهیم هم خودش آدم یگاه ؟یدونیم_

 ـلقه حـ رضا یول. کرد جور و جمع را خودش خجوالنه پرستو. خواباند اش ـنه ـیس يرو و کرد بلند را پرستو و دیکش دراز
 . کرد تر تنگ را دستش

 . بشه معلوم خودم با فمیتکل بزار. پرستو نکن يدور_

 نه؟ يدار دوستش هنوز_

 . کرد نگاهش و کرد سکوت رضا

 ینم. بره ادمی که کنمیم رو ام یسع تمام دارم من یول. شهیم خاموش رید سوزان عشق اون. آره بگم، دروغ بهت خوام ینم_
 . کن کمکم. باشه ناموسش به چشمم خوام ینم. بکنم کارو نیا برادرم حق در خوام

 . رفت ـام حمـ به یحرف چیه یب و شد بلند رضا ـنه ـیس يرو از و دیکش آه پرستو

 آرامش آب نواخت کی انیجر تا داد اجازه. گرفت آب انیجر طرف به را سرش و بست را چشمانش و نشست دوش ریز ها ساعت
 دهیبر و ناقص افکارش تمام. کند فکر یدرست به دهد ینم اجازه که است شده جادیا مغزش در یبزرگ خال که کردیم احساس. کند

 . کند تمرکز یموضوع يرو به یدرست به توانست ینم. بود دهیبر

 .دیکش را ـام حمـ پرده و برداشت زیخ شود، داخل رضا آنکه از قبل و خورد در به يا ضربه

 ؟یخوب پرستو_

  امیم االن! آره آره_

 . آمد رونیب ـام حمـ از و کرد تن به را اش حوله و بست را آب ریش

 .کردیم کار تاپش لپ با و بود دهیکش دراز ـت تخـ يرو رضا

 ؟ یخوب_

 ! اوهوم_

 .زد کننده مرطوب کرم شیها دست به و نشست ششیآرا زیم یصندل يرو

 . بخوابد بتواند تا خورد یم مسکن کی دیبا. بود نیسنگ سرش
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 که هم شهناز. بود رفته يمالز به اوشیس. ماند جا آن را هفته کی آن تمام يسود و دیانجام طول به تمام هفته کی رها مسافرت
 یسع و بود شده يفرار خانه از هم رضا. بود نمانده پرستو یوانگید به يزیچ گرید. نداشت را برگشتن الیخ و بود رفته نیشاه با
. بماند خانه در تنها يسود با ستین منزل پرستو که یی زمانها خواست ینم. باشد مارستانیب ای مطب در را وقتش تمام تا کردیم

 .بود کرده یکی پرستو با را آمدش و رفت ساعت لیدل نیهم به

 به دیفر دل یگاه که ادیز آنقدر. بودند گرفتار و ریگ مدت تمام پرستو و دیفر و بود نمانده ـستانه زمـ لباس يشو به يزیچ
 .کردیم لیتعط را او زودتر و سوختیم حالش

 زهیجا و نخوانند را اسمش فقط پارسال مثل تا کند کار آنقدر که داشت میتصم امسال. افتاد قبل سال فجر مد جشنواره به ادشی
 .ردیگ تعلق او به هم

 رضا يها درمان که دیرسیم نظر به. بردند یسرم به خود حالت نیتر آرام در رضا و او و بود رها و يسود ازدواج سالگرد کینزد
 .بود شده تر آرام عصابش و بهتر اش هیروح. بود بهتر حالش رضا پرستو خجالت از جدا. بود داده جواب یعال یلیخ

 

 و دیفر با تا کردیم آماده را خودش هم پرستو. بود رفته خودشان خانه به هم يسود و بود برگشته شیک از رها که بود يروز دو
 . بروند اصفهان به همکارش انیآقا و ها خانم از نفر چند

 . بود واجب آنجا در حضورش و بود دیفر يها اسپانسر از یکی که شدیم برگزار اصفهان در بزرگ یکمپان کی از یمهم لباس يشو

 دم را شود الزمش است ممکن دانستیم که ییها زیچ همه و بود کرده درست غذا رضا روزه چند يبرا. بود کرده را کارها تمام
 .کرد ترك هفته کی يبرا را تهران دلواپس و نگران مادر کی مثل و بود کرده را ها سفارش تمام. بود گذاشته دستش

 . خرد یم را ها تیبل خودش شد تمام کارشان که وقت هر بود، گفته دیفر و نبود مشخص برگشتنش زمان

 اصفهان در پرستو مبتکرانه و یعال يها طرح. بود افتاده جلو رها از دیفر استعدادش و پرستو وجود با. بود پربار و یعال سفرشان
 آن يرو به را گوارا چه عکس که بود یشرتیت همان شد واقع پسند مورد یلیخ که شیها طرح از یکی و کرد دایپ يادیز خواهان

 شده یعال بود بسته مدلش گردن دور به شل یلیخ که یگردن دستمال و چروك تک کت و کهنه نیج کی با که بود کرده چاپ
 .  بود

 .بود درآمده نقص یب و زیتم یلیخ و بود زده کیگراف يها دانشجو از یکی کمک به را چاپش

 . دندیرس گفت و کرد شیصدا دیفر دندیرس که یزمان و. برد خوابش مایهواپ به شدن سوار محض به که بود خسته آنقدر

 !ایشد هوشیب_
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 : گفت و دیخند

 . یکن یم نابود رو کارمندات. ییزورگو یلیخ تو آخه _

 : گفت و انداخت باال طنتیش با يابرو دیفر

 ! هنره هی خودش نیا. خانم سرکار دیدار اریاخت_

 . برخواست جا از و کرد باز را بندش ـر کمـ

 ! تره هنرمند تو از من شوهر برادر که هیطور نیا اگه_

 : گفت و دیخند دیفر

 !! کنه میتعظ بار سه یجنابعال شوهر برادر يجلو و ادیب در قبر از دیبا لیچرچ. گره استعمار که رها _

 . رفتند رونیب و برداشتند باال يها قفسه از را شان کوچک ساك

 . کردیم نگاهش لبخند با که دید را رها و دیچرخ. کشدیم را شیدست فیک یکس که کرد احساس یخروج سالن در

_؟ ییشما. سالم... ا 

 . يدینشن کردم صدات یچ هر_

 ییابتدا يها بچه دختر ادی به را او آنها واخالق رفتار نیا یگاه. کردند هم با ینیسرسنگ یپرس احوال و سالم و کرد دیفر به رو
 !انداخت یم

 ؟ شما_

 .کند آماده را او تا است آمده رها و است افتاده یاتفاق نکند که کرد فکر. آمد سراغش به دلشوره. کرد قطع را حرفش ناگهان

 شده؟ يزیچ کو؟ رضا_

 . برد باال را زدیم غیت یگاه هنوز که را راستش يابرو رها

 !نترس. چاقه هم دماغش خوبه، اون. دوست شوهر بابا نه_

 . دیکش یراحت نفس

 . شدند جدا آنها از و کردند یخداحافظ پرستو با و آمدند جلو همکارانشان از نفر چند با دیفر

 ؟ گفت بهت دیفر م؟یایم امروز ما يدیفهم کجا از_
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 : گفت و گرفت را پرستو یدست ساك و داد تکان را سرش رها

 ؟ دونه ینم رضا. آره_

 . مارستانهیب احتماال. بود خاموش شیگوش بگم بهش که گرفتم تماس بعد. دونستمینم صبح تا هم خودم من. نه_

 : دیپرس دوباره پرستو و شدند نیماش سوار

 شده؟ یچ ینگفت_

 باشه؟ شده يزیچ دیبا حتما ادیب زنش خواهر دنبال آدم _

 » شهیم معلوم حاال«  زد پوزخند و کرد نگاهش موشکافانه پرستو

 : گفت و کرد يا سرفه رها رفتند که یکم

  پرستو؟ گمیم_

 » باالخره« . خورد فرو را اش خنده و دیکش یآه

 بله؟_

 ؟ که یانیجر در. کهینزد يسود منو ازدواج سالگرد_

 . دیخند و ردیبگ را خودش يجلو نتوانست گرید

 ؟ باشه کرتیس هم باز بکنم؟ يخوا یم کار چه. است گهید هفته. انمیجر در کامال آره_

 . گرفت اش خنده هم خودش رها

 !فهم زیچ آدم قربون_

 بشه، الزم ریخاکش و بمونه دلش سر ترسم یم شما؟ يها محبت نیا با نکنه رودل خانم سودابه نیا« که دیبگو خواست یم دلش
 »!!  نکرده خدا

 : گفت دیخند یم که طور همان و داد تکان را سرش

 .بزرگه خدا ندهیآ هفته تا بده کن ستیل يخوا یم یچ هر. باشه_

 نیا يگرید کس چیه به بلکه رها به تنها نه او که بود جا نیا مشکل یول. دیبگو»  نه«  توانستیم که خواست یم دلش یگاه
 . دیبگو توانست ینم را کلمه
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 . رفت رها شیپ از که بود یزمان گفت نه قاطع طور به که يبار تنها

 .کنمیم جبران من کنه زتیسوپرا خواست رضا که گهید ماه چند شاالیا. نکنه درد دستت_

 » دونمیم دیبع« . شد رهیخ رونیب به

 : گفت و ستادیا رها. دندیرس خانه به

 ستیآرت یکل هم حاال!!  ره ینم من دفتر وتریکامپ سر فقط يسود. کنمیم لیمیا واست رو خوام یم که ییزایچ و کارها من پس_
 .فرودگاه امیم دارم نفهمه که آوردم در يباز

 : گفت و دیخند

 !لیذل زن يا_

  گرفت اش خنده هم خودش رها

_ است؟ خونه. است رضا نیماش نکهیا! ا 

 . بود رضا نیماش بله. کرد نگاه و دیچرخ

 : گفت و کرد نگاه تعجب با

 ؟ نزاشته نگیپارک تو چرا. آره_

 : گفت و شد ادهیپ هم رها و شد ادهیپ

 .دمشیند هست يروز چند هی. بکنم یسالم هی امیب منم. بره برداره يزیچ خونه اومده دیشا_

 گفت هم پرستو و دیپرس ها طرح و مسافرت درباره و شد آسانسور سوار رها. زد را آسانسور و رفت رها از تر جلو و کرد باز را در
 چقدر که کرد فکر هم پرستو و کردندیم صحبت اصفهان و کار از که طور همان. شد واقع پسند مورد یلیخ گوارا چه عکس که

 رها شود خانه وارد آنکه از قبل یول. کرد باز را در و انداخت دیکل است، شده قبل مثل او با رفتارش رها که است شده خوب
 .داشت نگهش و گرفت را شیبازو

 . بود رفته هم در شیها اخم. کرد نگاهش تعجب با

 ..... یچ_

 .شد خاموش شیـها لبـ انیم در حرف هیبق و گرفت دهانش يجلو را دستش سرعت به رها اما
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 داخل از ییصداها همزمان. بود یجاکفش کنار که شد يا زنانه يها کفش متوجه شیپاها ریز به رها اشاره با اما. بود شده جیگ
 .شد دهیشن خانه

 شیپاها که کردیم احساس. آمد سراغش به زمان هم تهوع و جهیسرگ که ادیز قدر آن. کرد خون فشار اُفت احساس لحظه يبرا
 و آگاه او بود، جیگ یول یعصب که رها خالف بر. بود شده موضوع متوجه کامال حاال. ندارد را بدنش وزن از يدار نگه ییتوانا
 . بود نیغمگ

 .گرداندیم بر اولش حالت به را زیچ همه بعد و کردیم متوقف را زمان جا همان تا داشت را برنارد ساعت خواستیم دلش

 .رفتیم هم در شتریب لحظه هر رها يها اخم

 .دیکش رونیب او دست از را شیبازو و داد تکان ینف نشانه به را سرش و دیچرخ رها. گرفت را شیبازو ناخوداگاه

 

 

 عرش آن از شتریب و است لرزانده را ساختمان کل دیرسیم نظر به که ییها ادیفر در او خفه غیج يصدا بعد لحظه چند............
 ............ شد گم بود انداخته لرزه به را خدا

 داداش؟ ؟ياخو آقا؟ _

 .شد رهیخ رو روبه به دوباره و کرد نگاه بود، ستادهیا سرش يباال که یجوان دار درجه به و گرفت باال را سرش

 ست؟ین خوب حالت جان؟ آقا _

 کامال که مردانه تند نسبتا عطر و ویش افتر خوب يبو از ریغ به دیکش بو یوقت یول. آمد یم ـست مـ نظرش به. شد خم شیرو به
 .نکرد حس يگرید زیچ است، متیق گران بود معلموم

 به گرید يایدن و شوك در هنوز و است داده دست از را يزیعز که یکس مثل. آمد یم زده بهت نظرش به. داد تکان را اش شانه
 .بردیم سر

 دیشا تا بگردد را بشیج نداد اگر بخواهد، تماس شماره آقا از که گفت بود همراهش که يسرباز به و برگشت نیماش درون به
 .بدهند خبر کارش و کس به بتوانند که کنند دایپ يزیچ

 خوب حالش که گفت گرفته يصدا با و کرد نگاه سرباز به. بدهند خبر اش خانواده به تا بدهد شماره کی که گفت و آمد سرباز
 گارد يرو اتوبان کنار در شب موقع آن و خراب روز و حال آن با که یکس نظرشان به. نشدند قانع دار درجه و سرباز یول. است

 .ندارد ینرمال حالت اصال ند،یبنش لیر

 . ستین خوب حالت من، برادر. بده من به شماره کی جان آقا_
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 رفت نیمخاطب ستیل به اس ام اس و کال سیم همه آن انیم در و کرد باز را رمزش و آورد رونیب را شیوگوش داد تکان را سرش
 . داد دار درجه دست به و کرد دایپ را محمد شماره و

 ه؟یچ اسمت _

  رها _

 : گفت یشوخ و خنده با و کرد نگاهش دار درجه

 ! است دخترونه که هم اسمت آقا، يا _

 . برداشت را یگوش محمد لحظه نیهم در

 !آورد عنبر يبو و آمد باد _

 : گفت دار درجه و دیخند

 محمد؟ آقا_

 .داد جواب زنگ به گوش و يجد کامال محمد بار نیا بعد و کرد مکث هیثان چند

 ست؟ شما دست چرا من ي عمو پسر یگوش شما؟ بله_

 اتوبان تو ما شب موقع نیا بعد ست، رها اسمش گهیم خدا بنده نیا. یرانندگ ییراهنما سیپل هستم، ياحمد سروان بنده. بله_
 ؟ آره خدا، بنده است دهید داغ نکهیا مثل. ستین خوب حالش نشسته، لیر گارد يرو. میکرد داشیپ....

 . دیپر جا از دار درجه که ده؟ید داغ گفت بلند چنان آن محمد

 . ادیم جور نیا نظر به. جون آقا دونم ینم من _

 آدرس که گفت کند لیتحل و هیتجز را موضوع بود نتوانسته هنوز که محمد بعد و شد جادیا خط يسو آن در سکوت لحظه چند
 . دیایب دنبالش به تا بدهند

 و بود ها ـست مـ مثل نه که یحال. امدیم ها مجنون مثل نظرش به. کرد نگاه رها به و کرد قطع را یگوش و داد را آدرس دار درجه
 .است دهید یمیعظ بتیمص که یکس مثل. زنندیم مواد که ییآنها نه

 شیعمو يبرا یاتفاق که بود نیا باشد، اشتباه که کردیم دعا و دادیم که یاحتمال نیاول. گرفت تماس شیعمو به دلهره با محمد
 شیبعد احتمال. دیکش یراحت نفس شیعمو دادن جواب با یول. است کرده مجنون و آواره ، زده بتیمص را رها که است، افتاده

 استرس از. بود خاموش هم آن گرفت تماس لشیموبا با. برنداشت را یگوش یکس یول گرفت، تماس شان خانه به. بود يسود
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 خواهرش از او قطعا. گرفت تماس پرستو با. است آمده شیپ یمشکل يسود يبرا که بود مطمن گرید حاال. کند چه که دانستینم
 .داشت خبر

 .برداشت را یگوش پرستو بود، داده از را دشیام کم کم او که خورد زنگ قدر آن آنکه از بعد

 پرستو؟_

  محمد سالم _

 .است دهیکش ادیفر ای و کرده هیگر ها ساعت که یکس مثل بود، گرفته قدر آن پرستو يصدا. ختیر نییپا دلش

 شده؟ شیطور یکس شده؟ یچ پرستو_

 .... سکوت لحظه چند

 ؟يدیفهم کجا از تو _

  شده؟ يزیچ _

 محمد؟ ییکجا _

 : گفت کالفه محمد

. جیگ جهیگ کردن، دایپ.... اتوبان تو رو رها که گفت گرفت تماس من با سیپل االن شده؟ یچ پرستو بابات خاك ارواح رو تو_
  شده؟ یچ. است دهید بتیمص گفتیم

 : گفت و دیکش یآه داندینم کامل طور به را انیجر محمد شد متوجه که پرستو

 . است گهید زیچ انیجر. نشده شیطور یکس _

 ؟یچ_

  شته؟یپ هیمرض _

  آره _

  رها دنبال برو خودت من، خونه بفرست اونو _

 : گفت بلند يصدا با و یعصب محمد

 .کشم ینم اونجا تا من. شده یچ بگو خدا رو تو پرستو، دادم قسمت بابات خاك ارواح_
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 قدر آن موضوع نه؟ ای بزند یحرف که بود حیصح اصال. دیبگو را موضوع دیبا چطور که دانست ینم. گرید سکوت لحظه چند
 . داشت دیترد گفتنش در که بود آور خجالت و مفتضحانه

 ! میگرفت خونه تو رو رضا و يسود مچ رها و من _

 .نداشت را شتریب حیتوض ییتوانا. مختصر و کوتاه

 .بود زده خشکش کلمه یواقع يمعنا به محمد خط يسو آن

 . است زده خشکش چرا که کردیم اعتراض محمد به که آمد در هیمرض يصدا

 پرستو؟ یگیم یچ _

 .کند درك را محمد رتیح و بهت توانستیم. دیکش یآه

 . نابوده محمد، دنبالش برو _

 . نداشت باور هنوز نکهیا مثل. کرد سکوت دوباره محمد

 . شتیپ فرستمیم رو یمرض باشه،_

  یمرس_

 . بست را چشمانش و گذاشت زیم يرو را دردناکش سر و کرد قطع را یگوش

 

 

 ییراهنما سیپل نیماش ، دنشید با. گشتیم دو شماره یخروج دنبال دقت با. دیجوشیم سرکه و ریس مثل دلش. راندیم سرعت با
 دنید با. رفت جلو و شد ادهیپ. دیکش کنار آهسته و زد راهنما جفت. بود ستادهیا یخروج از تر باال یکم که دید هم را یرانندگ و

 .بودند گذاشته شیجا به را يگرید کس و بودند برده را رها نکهیا مثل. نبود یمناسب واژه نابود. شد کنده جا از قلبش رها

 .دیگرفت تماس من با شما. هستم يریکب محمد سرکار، سالم _

 .داد نشان دار درجه به و آورد در را اش ییشناسا کارت

 : گفت و داد تکان را سرش دار درجه

  شما لیتحو عموتون پسر_

 : دیپرس تر آهسته یکم بعد
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  شده؟ فوت ازش یکس شده؟ یچ_

 : گفت و داد تکان را سرش محمد

 !زنش. آره _

 . دیکش شیموها درون یدست یکالفگ با و کرد نگاه محمد به و آورد باال را سرش رها

 .شد راهنشیپ جلو ي شده خشک خون مختصر و شده کنده دکمه دو متوجه حاال. گرفت را شیبازو ریز و رفت طرفش به محمد

 . بود شده خشک شیرو خون و بود شده زخم که بود ناخن کی قیعم خراش يجا قه،یشق نییپا قایدق صورتش کنار

  میبر ایب_

 : گفت و شد نیماش سوار کرد، تشکر ها سیپل از آنکه از بعد هم محمد و شد محمد نیماش سوار بزند یحرف نکهیا بدون

 کو؟ نتیماش_

 . بود امدهین ادهیپ را راه همه نیا او قطعا

 . داد تکان را سرش و کرد نگاه محمد به

 !دونم ینم_

 . افتاد راه به و کرد روشن را نیماش يگرید حرف بدون و دیکش صورتش يرو دست دو هر با و کرد یپوف محمد

 

 

 .فتدیب کار از قلبش که بود نمانده يزیچ زنگ کی يصدا با که بود آرام نا و متشنج عصابش آنقدر. دیپر جا از در زنگ يصدا با

 بعد و کرد نگاه بود، کرده ورم صورتش ادیز هیگر شدت از که او به ابتدا. آمد داخل به شده گشاد چشمان با هیمرض. کرد باز را در
 . است زده آنجا به هم يسر کی نایکاتر طوفان دیرسیم نظر به که خانه به

 . بود شده کنده لوال از هم خواب اتاق در و شکسته لیوسا شتریب

 .است شهیش خورده پر جا نیا. ارین در رو کفشت_

 که دیرسیم نظر به و بود بسته اتاق در. شدیم دهیشن اتاقها از یکی از فاکس ي زوزه يصدا. شد جلب پرستو به اش توجه دوباره
 .است کرده شیزندان پرستو
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 : گفت و نشست مبل يرو پرستو. بست سرش پشت را در و شد داخل

 .یمرض نیبش_

 .گذاشت پرستو شانه يرو را دستش و نشست کنارش

 یول ن،یغمگ را او بود کرده ول را او توجه یب رها که طیشرا نیبدتر در یحت. بود دهیند را او هیگر هرگز. افتاد هیگر به پرستو
 . آورد در هم را هیمرض اشک که کردیم هیگر ییا غصه و غم و شدت چنان با حاال یول. بود دهید يوزار اشک بدون

  شده؟ یچ بگو بعد. یش یخال بزار کن هیگر کن، هیگر _

 .برود پرستو خانه به که بود گفته فقط و بود زده رونیب خانه کن گرم شلوار همان با. بزند او به یحرف آنکه بدون محمد

 . کردیم هق هق و ختیریم اشک آهسته

 . کرد ـوازش نـ را اش شانه

 .افته یم کار از داره ـبم قلـ. ترکمیم دارم بگم؟ یک به! خدا آخ! یمرض آخ _

 .افتاد هق هق به دوباره

 : گفت و آورد پرستو يبرا یآب وانیل هیمرض بود، نمانده شانیبرا ینفس گرید که کردند هیگر قدر آن شانیهردو آنکه از بعد

 . دیکش زوزه بس از شد له گرمیج کن، ول رو بسته زبون نیا خدا رو تو پرستو_

  پاهاش تو رهیم شهیش. شهینم_

 : گفت و داد تکان را سرش

 . يشد کور بسه، گهید هیگر شده؟ یچ نمیبب بگو _

 : گفت ییا خفه يصدا با کردیم نگاه یقال يها گل به کهیدرحال و انداخت نییپا را سرش و کرد نگاه هیمرض به

 یبرگشت یوقت واسه رو خودت گفت بودم تهران که يآخر شب. شدم بهتر گفتیم. میرفتیم دکتر. داره مشکل گفت من به _
 ..... که گفتیم. میکن شروع رو رابطمون دیبا گفته دکتر که گفتیم. کن حاضر

 . کرد نگاه کردیم نگاهش منگ و جیگ یحالت با که هیمرض به و کرد قطع را حرفش

 !داده جواب درمان واقعا آره، که دمید برگشتم یوقت _
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 کی تا بود، ییایخولیمال ذهن کی يانهایهذ و افکار به هیشب شتریب که پرستو دهیبر دهیبر يها صحبت. گرفت را دستش هیمرض
 . بود کرده جیگ شتریب کند هیقض اصل متوجه را او نکهیا يجا به سالم آدم

  بوده؟ ضیمر یک جان؟ پرستو یک _

 . کرد نگران را هیمرض شدت به و بود گونه ماریب هم نگاهش. کرد نگاه هیمرض به

 پرستو؟_

 رونیب شیزندگ از تا خواست او از که یزمان. داشت رها يدور زمان در که یحال همان مثل. دیکش ریت دوباره قلبش. دیکش یآه
 .برود

 ....رضا _

 . دیچ هم کنار را پرستو پراکنده يها صحبت قطعات ذهنش در. کرد نگاهش هیثان چند هیمرض

 . باشد اشتباه کرد،یم دعا که بود يزیچ يریگ جهینت و محصول

  ؟يدید یکس با رو رضا_

 . شد رهیخ خواب اتاق در به و داد هیتک یصندل پشت به

 !يسود با. آره _

 آنقدر او یول. کرد نگاهش پرستو. کند خاموش شیـها لبـ انیم در را تعجب ادیفر تا گرفت دهانش يجلو را دستش هیمرض
 : گفت ییا خفه يصدا با لحظه چند از بعد. زدینم یحرف و کردیم نگاه فقط که بود یعصب حال نیع در و زده رتیح

 ده؟یفهم هم رها شون؟یدید یک _

. اوردیب گرم آب یکم شیبرا تا برخواست، جا از هیمرض. شود صاف اش گرفته يصدا تا کرد ییا سرفه و داد تکان را سرش پرستو
 . برگشت سالن به دوباره و زد زیپر به و کرد پر را یبرق يکتر

 رو سودابه بود، ازدواجشون سالگرد که ندهیآ هفته واسه خواستیم. فرودگاه دنبالم اومد رها ظهر، کینزد امروز نیهم_
 ...  میبرگشت هم با. کنه زیسورپرا

 .گرفت نفس کی و کرد قطع را حرفش

 ....  بودن نجایا اونها م،یاومد یوقت _

 . نشست کنارش هیمرض. یطوالن یمکث دوباره
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  یبگ خواد ینم گهید. رمیبم تو يبرا من یاله_

 . گذاشت اش شانه يرو را سرش و کرد نگاه هیمرض به و دیچرخ

 . کرد فیتعر به شروع دهیبر دهیبر دوباره و

 دهنش،. زد رو رضا بعد. اتاق طرف اون شد پرت گوشش تو زد کرد، بلند رو يسود. شد داغون. دیفهم رها اول. بودن اتاق تو _
 !شینیب و دندون هی و شکست هاشو دنده از تا دو. رمیبگ جلوشو نتوانستم سرش، پهلوش،

 . کرد ـوازش نـ را شیموها آهسته هیمرض

 زدش؟ هم رضا_

 .زد چنگ صورتش به يسود یول. بزندش رها تا بود؛ سادهیوا بوکس سهیک هی نیع! اصال نه_

 مارستان؟یب شیبرد تو_

 . بود مطلق عذاب هم فکرش یحت. گذاشت پرستو يجا به را خودش لحظه کی يبرا و دیکش یآه هیمرض. داد تکان را سرش

 شده؟ روزم حالو نیا که کردم یکس حق در يبد چه من ه؟یمرض_

 .نیهم. يندار شانس فقط تو. زمیعز یچیه _

 . آورد شیبرا و ختیر جوش آب فنجان کی و رفت خانه آشپز به و برخواست جا از

 کجاست؟ تیبرق جارو. شه باز صدات بخور، نویا ایب_

 گفت و داد تکان را سرش هیمرض. بود کرده فراموش را شیبرق جارو يجا یول بود، بیعج. کرد نگاهش و گرفت را فنجان پرستو
 . کندیم نگاه را کمدها داخل که

 دست در بود، شده سرد حاال که را گرم آب فنجان. نشست پرستو کنار دوباره. کرد آزاد را چارهیب فاکس و کرد جارو را خانه
 .بود رفته فرو فکر به مقایع و داشت

 پرستو؟_

 هوم؟_

 : گفت و کرد مکث یکم

  ؟يداد خبر هم یکس به ؟یبکن يخوایم کار یچ حاال_
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 . داد تکان را سرش

  نه_

  بپرسم؟ سوال هی _

 . کرد نگاه هیمرض به و دیچرخ

  بپرس_

 ؟ییا زهیدوش هنوز ؟ینداشت رضا با يا رابطه_

 . داد تکان مثبت نشانه به را سرش

 .یکن عوض رو ات شناسنامه یقانون پزشک يبر ،يریبگ طالق یتونیم پس_

 هم يریتقص. کند درك یدرست به توانست ینم را شیچارگیب و بد حال هم دوستش نیتر یمیصم یحت. کرد نگاه هیمرض به
 .داشت تفاوت یباش موضوع متن در نکهیا با یلیخ کردن نگاه هیقض به رونیب از. نداشت

 .بود نیهم نظرش در موضوع نیتر تیاهم کم حاضر حال در

 ؟ که یدونیم سنگساره، حکمش. است محصنه يزنا ؟یچ رها ؟یکن تیشکا يخوایم_

 . داد تکان را سرش

 . دونمیم_

 .پراند جا از را پرستو دوباره و شد بلند تلفن زنگ يصدا

 . کند آرامش تا گذاشت اش شانه يرو را دستش هیمرض

  محمده حتما. دمیم جواب من نیبش! تلفنه_

 .ستین رانیا شماره که بود مشخص کامال. بود یرقم چند و یطوالن کد کی. کرد شماره به ینگاه

 . کرد پرستو به ینگاه

  خارجه از _

 : گفت و برداشت يزیخ پرستو

  نگو هم تو دونست، ینم يزیچ اگه یول. بردار_
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 آخر در. بود گفته را زیچ همه و بود گرفته تماس او با رها. بود انفجار مرز در تیعصبان شدت از که بود نیشاه. برداشت را یگوش
 .کند تیشکا خواهد یم او چون باشد، خواهرش يبرا قبر کی فکر به که بود کرده اضافه هم

 تا هیمرض و زد حرف هیمرض با یساعت مین. بکند دیبا کار چه که دانست ینم اصال. بود شده درمانده و ـستاصل مـ نیشاه
 .بزند حرف تواند ینم یول است بهتر که گفت هیمرض و دیپرس پرستو روز و حال از. کند آرامش که توانست يحدود

 .کند مشخص را موضوع نیا فیتکل تا رساندیم را خودش ممکن زمان نیتر عیسر در که گفت نیشاه

 .شد بدل ردو حرف همان دوباره و آمد خط پشت اوشیس که بود نکرده قطع نیشاه هنوز

 .کند باز هم را يورود در تا رفت و زد را در. بود محمد. برداشت را فونیآ و کرد قطع را یگوش در زنگ يصدا با

 : گفت هیمرض به آهسته و شد داخل محمد

 . کرد نگاه بود، داده هیتک آسانسور کنار وارید به راهرو در رون،یب که رها به هیمرض چطوره؟ حالش_

 چطوره؟ اون! افتضاح_

 .... واال بگم یچ_

 چشم به تعجب با و داد را جوابش محمد. کرد سالم و شد بلند پرستو. برد خانه داخل به و گرفت را دستش و رفت رها کنار به
 . کرد نگاه پرستو متورم يها

 یلیخ. زد آتش يـگار ـیس و شد ولو مبل يرو. بشود پرستو حال متوجه نکهیا به رسد چه. نکرد بلند هم را سرش اصال اما رها
 .بکشد ـگار ـیس شدت به و چنان آن او بود دهیند گرید پرستو که بود وقت

 .اوردیب آب شیبرا که گفت هیمرض به و نشست کنارش هم محمد

 نفر؟ دو شما نیبکن نییخوا یم کار یچ_

 يبرا آنقدر اگر. گرفت وجدان عذاب ییا لحظه يبرا. شد متورمش چشمان و صورت متوجه تازه و کرد پرستو به ینگاه رها
 سیفرانس کردیم فکر که يبرادر کرد،ینم هم را فکرش اصال. نداشت را روز و حال نیا پرستو االن کرد،ینم يپافشار آنها ازدواج

 .شود طور نیا است سیقد

 . کنمیم تیشکا من یول دونم ینم رو پرستو _

 . داد فشار هم يرو به و بست را چشمانش محمد

  رها؟ _
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 . کرد نگاهش

  سنگساره جفتشون حکم. است محصنه يزنا ست،ین یالک. بگذره بزار کم هی. يسوزیم يدار ، یشیآت ،یداغ حاال تو_

 !یسوزوندن نه و هیکندن نه هستن، مسجد در ؟یچ که باالخره ن،یا خواهر توهه، برادر

 : گفت و کرد نگاهش رها

  گمیم یچ یفهمینم یستین من يجا تو محمد بخندن؟ شمیر به ملت که نمیبش کنم؟ کار چه یگیم_

 !ینکن بوق تو خودت تو اگه بفهمه؟ يزیچ یکس قراره مگه ملت؟ کدوم_

 : گفت و کرد نگاه پرستو به نزد یحرف رها

  محمد و یمرض خونه برو. جا نیا ادیم بشه مرخص مارستانیب از زیچ همه یب اون. نمون جا نیا شو بلند_

 حرف رها گوش خیب همچنان محمد. آمد رونیب اتاق از و کرد جمع هیمرض کمک با را لشیوسا و شد بلند و داد تکان را سرش
 .کند نظر صرف تیشکا از که کند اش قانع بتواند بلکه تا زدیم

 .شد خارج خانه از فاکس با هیبق از تر جلو و کرد باز را در و زد فاکس يبرا یسوت و شد بلند جا از رها

 . کرد بود دهیـواب خـ کنارش که هیمرض به ینگاه

 ؟یمرض_

 : کرد نگاهش و دیچرخ

  جونم؟_

 باشه؟. نگو رضا مشکل باره در يزیچ یکس به_

 : گفت و کرد اخم هیمرض

 وقت؟ اون چرا_

 شهینم لیدل گفتم تو به دمینفهم حال اون تو من حاال. نگم يزیچ یکس به که بود داده قسم منو رضا! خواهش یمرض _

 : گفت و کرد پرستو به را پشتش و انداخت باال شانه هیمرض

 .یکنیم اشتباه يدار_

 ؟یمرض_
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 : گفت و دیچرخ شدت با

 ضرر به يدار. یکن عوض رو ات شناسنامه راحت. يریبگ طالق راحت يطور نیا یتونیم تو یول خوبه، يدار نگه راز پرستو_
  یکن یم کار خودت

 : گفت و داد تکان را سرش پرستو

  کباب نه بسوزه خیس نه نزارم که کنمیم یسع. ستین ضررم به. وقتش به نترس_

 .گرفت را دستش هیمرض

  یداغون بخواب. شهیم درست یچ همه شاالیا بخواب، کم هی حاال_

 

 

 به شیها خواب معموال او. بود دهیـواب نخـ بد آنقدر عمرش در حال به تا. ـوس کابـ از پر یخواب. دیپر خواب از در زنگ يصدا با
 باز يموها با رانیا يها ابانیخ در که بود دهید خواب. داشت ادی به را قبلش شب خواب لحظه به لحظه تمام یول. ماند ینم ادشی
 و صاف شهیهم خالف بر شیموها ؟يزیچ چه از دانستینم یول کندیم فرار يزیچ از که کردیم احساس خواب در. دیدویم رها و

 ها یزامب شهر مثل شهر يابانهایخ تمام. خوردیم تکان تکان باد در شیموها و دیدویم. يسود يموها مثل درست بود، ـت لخـ
 .دیدویم همچنان او و بود، آدم از یخال

 رضا و رها زدن حرف بلند بلند يصدا خواب اتاق رونیب از. نبود کنارش هیمرض. دیپر خواب از بود افتاده نفس نفس به کهیحال در
 .آمد یم

 . آمد رونیب اتاق از و بست سرش يباال سرعت به را شیموها شد، بلند

 .... محمد برم، بزار_

 : گفت پرستو دنید با. بود گرفته را دستش محمد

  پرستو پرستو،_

 .زد کنارش شدت با رها یول. رفت جلو هراسان پرستو

  نتشیبب که زارمینم من. نداره یربط پرستو به. کنار برو_

  ه؟یچ انیجر_

 . نرفت کنار و ستادیا سرسختانه پرستو و یول. دیکش کنار و گرفت را پرستو يبازو
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 : گفت آهسته رها ترس از هیمرض

  نهیبب رو تو خوادیم در، دم اومده رضا_

 : گفت خشم با و دیچرخ رها

  یمرض_

 : گفت آهسته و گرفت را شیبازو پرستو

 ! باش آروم رها_

  رونیب يبر يندار حق هم تو باش؟ آروم رو یچ یچ_

 . ندارد را يزیچ چه حق و دارد را يزیچ چه حق که دیبگو او به نداشت اجازه رها. بود ناراحت. داد تکان را سرش پرستو

  نمشیبب خوام یم من _

  است؟ کرده را کار نیا چرا که بپرسد او از و باشد تنها شوهرش با لحظه کی يبرا که، دادیم خودش به را حق نیا

 .نگذاشت یباق شیبرا را یحرف چیه يجا پرستو مصمم صورت یول بزند یحرف تا خواست. کرد نگاهش اخم با رها

 .زد رونیب در از و کرد سرش را شالش مانتو و رفت اتاق به

 . زدیم قدم راهرو در رضا

 . کرد نگاهش و دیچرخ شیپاها يصدا با

 با را شیها دنده که بود دایپ ستادنشیا خیس طرز از و بود شده پانسمان اش شکسته ینیب. بود کبود و کرده ورم صورتش تمام
 .است بسته یطب آتل

 پرستو_

 .آورد باال توقف نشانه به را دستش و رفت عقب قدم کی پرستو یول. رفت جلو

 : گفت عاجزانه بار نیا رضا

 !پرستو_

 : گفت بود شده لرزان بغض از که ییصدا با پرستو

  رضا؟ چرا چرا؟_
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 برادرش آن، از شتریب و بود کرده راتحمل او صبورانه که زنش يرو از. بود شرمنده ایدن تمام اندازه به. انداخت نییپا را سرش رضا
 .بود کرده یخال را پشتش ییا ناجوانمردانه طور به او حاال و بود پشتش شهیهم که

 ... ببخش_

 : گفت خشم با و آمد رونیب بود گرفته محمد را شیبازو کی کهیحال در رها. شد متوقف رها ادیفر يصدا با حرفش

  پرستو تو برو_

 : گفت و کرد رضا به رو بعد

  رضا؟ یگذاشت هم يدیببخش يجا. نزار دلم رو داغ نیا از شتریب برو. کنم ناقصت نزدم تا داداش برو هم تو_

 . دیکش را پرستو يبازو

  دادگاهه مون يبعد دارید بگو، هم زمیعز زن به برو _

 : گفت و رفت جلو ییپررو با اما رضا

 یچ تو. بره که کردمیم قانعش داشتم من. نکردم يکار من جون آقا جون به رها. خواستم ینم من مامان خاك ارواح به رها_
 .... من. مینکرد يکار ما ؟يدید

 .شد خفه گلو در رها دهیباکش حرفش

 . داد فشار و گذاشت رضا يگلو خیب را ساعدش و برداشت زیخ رضا سمت به. بود شده کنترل قابل ریغ گرید رها

 .زمیریم رو خونت حاال نیهم که نخور قسم رو مامان خاك و جونو آقا اسم! شو خفه_

 .کرد ینم شییرها يبرا یتالش چیه یول رفتیم يکبود به رنگش. بود آورده کم نفس و بود افتاده خرخر به رضا

 .دیکش و گرفت را رها يبازو دو هر محمد

 !وونهید شیکشت_

 . افتاد سرفه به و شد کنده وارید از رضا و شد دهیکش عقب به محمد زور با رها

 .نکردم يکار من قسم اسمم به رها، رها،_

 : گفت و کرد يزیآم تمسخر خنده رها

  نمیبب کن رو ؟يدار ییهنرا چه گهید. گرفتم قرار ریتاث تحت واقعا ؟يدار اعتقاد هم زهایچ نیا به شما مگه دکتر جناب_



237 
 

 : گفت بلند يصدا با بار نیا رضا

 تو. مینکرد يکار ما يدیند که يبود یعصب نقدریا ،يدیند یچیه تو رها. بره که کردمیم قانعش داشتم من! یعل به! خدا به_
 يدیند یچیه

 : گفت خشم با رها

 یتونست یم االن میبود دهیرس رید ما اگه....  نیبود رختخواب تو! بهت لعنت مهمه؟ نه ای نیکرد يکار نم؟یبب یخواست یم یچ_
 ؟يبد من لیتحو رو خزعبالت نیهم

 : گفت مسرانه دوباره رضا

  نکردم يکار من_

 : گفت و کرد نگاهش رها

 آره؟. داماده هزار عروس که هیسود نیا فقط ،یهست يگاند یپاک از شما یبگ يخوا یم یعنی_

 : گفت و داد فشار هم يرو به را چشمانش رضا

 . بودم باهاش من هان؟ کنم کار یچ یخواست یم. شیگرفت من از تو. خواستمش یم شهیهم من نه،_

 : گفت و دیکوب اش ـنه ـیس به اش اشاره انگشت با

 ... بعد. بودم عاشقش من. بودم یاول من_

 . است نزده یحرف پرستو که بود مطمن. کرد قطع را حرفش

 نکردم يکار من رها. ستمین نامرد من هم باز یول. داد حیترج من به رو تو و کرد ول منو اون بعد_

 .افتاد کار از باره کی شود،یم دهیکش برق از که ینیماش ای و شودیم خاموش دفعه کی که یآتشفشان مثل رها

 ؟يبود باهاش تو _

 .کرد حس کلماتش تک تک در شدیم را رتیح و بهت

 .داد تکان را سرش و دیفهم را منظورش رضا

! دختر کی از هم آن. بود خورده رودست حاال یول. شدیم شیزرنگ يادعا شهیهم که یکس يبرا. رها يبرا گرید ضربه کی
 . بود داده حیترج او به را برادرش ظاهرا که يدختر
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 شخص اول که است بوده برادرش نیا شهیهم که شد متوجه ممکن وجه نیبدتر به رها نکهیا. سوخت دلش. کرد نگاهش پرستو
 .است بوده زنش یزندگ

 کرد؟ ول رو تو چرا_

 ! کند مفتخر را او انتخابش با رضا، و او نیب و کند لطف يسود بود شده باعث که یلیدل. بود لیدل دنبال به حاال

 . کردیم فیتعر را زیچ همه نبود جا آن هیمرض اگر. کرد نگاه پرستو به رضا

 ؟یپرس ینم خودش از چرا_

 . دیخند زیآم تمسخر رها

  کنم سوال ازش داشتم شام قرار باهاش شاالیا که بعد دفعه بنداز ادمی حتما. چشم_

 : گفت و کرد نگاه رضا به

  هستن منتظرش هم اوشیس و نیشاه اونجا. نمشیب یم دادگاه تو بگو بهش برو_

 : گفت دوباره و دیکش در طرف وبه گرفت را پرستو يبازو

  نره ادتی شناسنامه هم شما _

 .دمینم طالق رو زنم من_

 . کرد نگاه رضا به و دیچرخ

  من؟ مرگ_

 !دارم دوست رو پرستو من_

 . بود سال جوك نیتر دار خنده پرستو نظر به حرف نیا

  من؟ زن سراغ یرفت که ادتهیز عالقه از پس _

 : گفت انداخت خنده به هم را هیمرض یحت که یلحن با رضا

  یگرفتیم خودت خونه تو رو ما مچ دیبا شما زنت سراغ بودم رفته من اگه! من سراغ اومد تو زن_

 : گفت است همراه کامل تیعصبان با بود مشخص کامال که يخند شین با رها

 !نکرده خدا باشه نشده دار لکه عفتت دامن کن نگاه! امبریپ وسفی _
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 .دمینم طالق رو زنم من. بگو یبگ يخوا یم یچ هر تو رها _

 . داد تکان طرفش به را اش اشاره انگشت و رفت رضا سمت به و کرد ول را پرستو يبازو رها

  بکنه رو شیزندگ بزار. دهیکش برادر تا دو ما دست از یکاف اندازه به. بردار سرش از دست _

 . کرد نگاه پرستو به منگ و جیگ ینگاه با رضا

 .برد خانه داخل به و دیکش محکم را پرستو يبازو بپرسد، يزیچ و کند باز را دهانش رضا آنکه از قبل اما

 تهران به پرواز سه کردن عوض با و ییا هفته کی ریتاخ کی با شهناز و نیشاه. رساند را خودش نیشاه از زودتر اوشیس
 . دندیرس

 .کنند محاکمه را او یخانوادگ دادگاه کی در دادگاه وقت از قبل تا گرفتند تماس يسود به

 ! نشد یکش سیگ و سیگ به اجیاحت و آمد يسود تصورشان خالف بر

 شتریب او از پرستو استرس. بود آرام و لکسیر یلیخ یلیخ. ملکه کی مثل. شد وارد کرده شیآرا و مرتب و کیش شهیهم مثل
 . کرد نگاه جمع به جانب به حق کامال يا افهیق با. بود

 . نتوانست یول. برد باال زدن يبرا را دستش و رفت سمتش به نیشاه

 يسود یپست یلیخ_

 تمام در شیصدا که خواباند يسود گوش ریز یمحکم دهیکش چنان. بود شهناز کرد تمام را نیشاه تمام مهین کار که یکس اما
 . دیچیپ سالن

 .شهناز از ریغ به داشت یکس هر از را دهیکش نیا توقع. کرد نگاهش يناباور با يسود

 ..... مامان _

 .ستمین تو مادر من _

 !زیانگ رقت و یعیطب کامال ، اش شهیهم برخالف ییا هیگر. افتاد هیگر به

 ؟يسود يکرد کار یچ _

 . دیکش غیج

 کردم رابطه قطع خواهرم با. بودم عاشقش. بودم وفادار بهش مدت تمام باباتون خاك ارواح به یول. فاسدم خرابم، من بدم، من _
 همو گوشت. نکردم خراب رو شیزندگ یول تنگه واسش دلم نکهیا با رفتم. دونستیم یشکستگ سر باعث منو نکهیا خاطر به
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 و گوشت. يکرد ساقطش ستین و هست از ام؟ بچه با يکرد کار یچ تو سودابه. میننداخت دور رو هم استخوان یول میخورد
 تو؟ يکرد کار یچ. يبخور تو به نداد حروم نون بابات خدا به ،يسود. یختیر دور هم با رو استخوان

 شده که هم بار کی يبرا که او به. کردندیم نگاه شهناز به تعجب با هم اوشیس و نیشاه پرستو تنها نه. شد تر دیشد اش هیگر
 .کند يمادر پرستو يبرا دیبا که بود افتاده ادشی بود،

  ات؟ بچه_

 . پراند جا از را همه يسود غیج

  ات؟ بچه_

 . کند دایپ نانیاطم شیها گوش به خواست یم نکهیا مثل. کرد تکرار دوباره

 . دیچرخ پرستو طرف به

  ؟يشد ساقط یهست از تو _

 : گفت بلند بلند و زد يپوزخند

 ! هیعال _

 . دیدرخش یم اندازه و حد یب يشاد از و بود خوشحال اش چهره. کرد زدن دست به شروع

 .بودم لحظه نیهم منتظر میزندگ تموم! هیعال_

 . برد باال را شیابرو کی

 ! شصستم ناز_

  چرا؟_

 دیبا که یکس. است دهیپرس را کلمه نیا یاشتباه شخص از که بود دهیفهم حاال. بود همراه کامل رتیح و بهت با پرستو يصدا
 . رضا نه بود، سودابه شد،یم او از ابتدا همان سوال نیا

 . شد خم پرستو طرف به دیخند یم که طور همان

 گهید. شدم گذاشته کنار من ياومد ایدن به که يروز از. متنفرم ازت. ادیم بدم ازت نکهیا يبرا. پرستو یخنگ که واقعا چرا؟_
 حواسشون و توجه همه بابا و مامان. بود تو بر و دور اش همه بودم ش دردونه زیعز من که اوشیس نداشت، کارم به يکار نیشاه

 اگر کن باور)  داد ادامه جانیه با است، کرده فیتعر را يا بامزه فهیلط نکهیا مثل و دیخند( بکشمت خواست یم دلم. يبود تو
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 کردم صبر. کردم صبر من یول. بودم رفته کنار من گهید. بودم کرده خفت نبودن سرت يباال نگهبان سگ مثل اوشیس و نیشاه
. یونشید تو که دمیدیم. دامنم تو افتاده یخوب فرصت چه که دمیفهم دم،ید رو رها تو و رانیا دمیرس که يروز و. کردم صبر و

 رفتم آروم آروم. کردم شروع. شدیم سرخ گل مثل صورتت پپر گفتیم یوقت. يبر باهاش هم جهنم ته تا بگه رها اگر يبود حاضر
 صورتش. (شد رامم اومدن ابرو و چشم تا دو با باز، ـوس هـ کهیمرت شدم ابروش و چشم عاشق کردیم فکر بود، احمق رها. جلو

 دنبالش رها که يزیج)  داد ادامه نامتعادل کامال یحال با. ادیز جانیه و يشاد شدت از ت،یعصبان از نه یول بود، شده افروخته بر
 غالف هی تو يها یفرنگ نخود نیع. ست رضا برادر که دمیفهم اول لحظه همون از احمق، کهیمرت! یخوشگ. ینداشت تو و بود

 يروز! شد خر رها و.... دارام دام دام) داد تکان تکان کندیم دنبال را یخاص آهنگ و تمیر که یکس مثل را سرش لذت با!(بودن
 یکس یول! هیخوب حس چه یدون ینم. کرد آروم رو من دل شیآت نیهم. يبود داغون. دمید رو روزت و حال کرد يخواستگار که
 يلجباز و لج يرو رضا یول. رمیبگ طالق رها از بتونم نکهیا محض به خواستمیم. بود رضا بشه میباز وارد کردم ینم فکر اصال که
 از تو گهیم شهناز حاال. منه عاشقه هنوز! جونم نه بود، شده ابروت و چشم عاشق نکن فکر. کرد يخاستگار تو از اومد من با

 رو تیزندگ منم من، ساله هفت و ستیب یزندگ ـوس کابـ يشد حضورت با تو. بودم نیهم دنبال قایدق منم ؟يشد ساقط یزندگ
 .کردم نابود

 !رونیب برو گمشو_

 محکم آنچنان را شیبازو و برداشت زیخ يسود سمت به. بود شده بنفش تیعصبان شدت از. دیچیپ سالن در اوشیس يصدا
 . افتاد ناله به يسود که گرفت

  نمییبب رو ختتیر خوامینم گهید برو سودابه، ییا ونهید تو_

 : گفت و دیکش رونیب را شیبازو يسود

 پسرها با يسود. نکن شیآرا يسود. نکن کارو اون يسود بکن، کارو نیا يسود. نیداد حیترج من به رو اون همتون شهیهم_
 .....  شو خفه يسود. ریبم يسود. ریبگ ادی پرستو از يسود. بزن حرف درست يسود. نپوش جلف لباس يسود. نزن حرف

 . ختیر اشک و شد ولو ها کیسرام يرو اوشیس يپا کنار جا همان. زیانگ رقت يا هیگر. افتاد هیگر به

 نیچن که بود نکرده خطور هم مغزشان سلول نیکوچکتر به کدامشان چیه هرگز. کردند یم نگاه هم به رتیح و بهت با همه
 کرده قیعم يها شهیر با یدرخت به لیتبد را آن روزه، هر ياریآب با او و باشد کرده خانه سودابه وجود در ییا نهیک و حسادت

 . باشد

 : گفت و رفت پرستو سمت به شد، بلند جا از

  بشنوم هم رو اسمت یحت خوام ینم گهید. ما هیزندگ از یکنیم گم رو گورت بده، طالقت که گفتم رضا به _

 : گفت آهسته و شد خم یکم
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 !موجه و نیمت خانوم نکنه نگاه هم رو صورتت تو رها که کنمیم يکار _

 .کرد ترك را شده شوکه جماعت آن و رفت یخروج در سمت به هیبق به اعتنا یب

 حاال و نداشت، ییجا اصال کلمه نیا شینوجوان و یکودک ياهایرو در. بود نکرده فکر آن به هرگز که بود يزیچ»  یتوافق طالق «
. کند دایپ را ییواقع مقصر بود نتوانسته که بود شوك در آنقدر هنوز. مطلقه زن کی به بود شده لیتبد شیسالگ نوزده آستانه در

 تقاص ممکن وجه نیبدتر به خودش حاال و بود زده پس را او که رها داشت؟ را ریتقص نیشتریب شیبدبخت در یکس چه که نیا
 نداشت؟ یحس او به هم ابتدا همان از که رضا ای بود؟ داده

 روحش قدر آن اش بچگانه نهیک که يسود ای بود؟ نگرانش و کردیم هیگر مدت تمام حاال و بود کرده ينامادر حقش در که شهناز
 از رها نکهیا خاطر به هم بعد و شد رها عاشق و کرد حماقت که خودش یحت ای و د؟یدینم را زیچ چیه که بود کرده رهیت و اهیس را
 شد؟ رضا زن کردنش فراموش يبرا هم و خواست او

 .کردندیم تر خراب را خرابش حال و رفتندیم رژه مغزش در یاضیر مجهول چند معادالت مثل ها سوال نیا همه

 پرستو؟_

 یم دلش. بود نشده خوب کامال صورتش يها يکبود و ها زخم هفته سه از بعد هنوز. بود دار غصه صورتش. کرد نگاه رضا به
 ییا وانهید يوالیه چه من نظر از عشقت که ستین مهم. يدیرس عشقت به که تو جان؟ رضا یناراحت چرا تو دیبگو که خواست

 .توست عشق که است نیا مهم است

 . دیرس سرشان يباال عقاب مثل نیشاه اما گرفت، آهسته را دستش

 .نکردم قلمش تا رضا کنار بکش رو دستت_

 . کرد ول را پرستو دست و داد تکان را سرش رضا

  حرفته؟ اون نیا. جاشه من يچشما يرو پرستو یگفت باش کتم یپوس مواظب گفتم بهت که یعروس شب _

 : گفت تمنا با نیشاه به توجه یب رضا

 !  پرستو کن حاللم_

 نیا دارد دوست که طور هر رضا تا گذاشت. رفت و داد تکان را سرش یحرف چیه بدون بعد و کرد نگاهش هیثان چند پرستو
 ؟یتفاوت یب ای بخشش. کند ریتعب را حرکتش

 جوابش هم رها و دادیم نشان دندان و چنگ رها يبرا گربه کی مثل يسود. کردندیم داد و غیج و جنگ رها و يسود تر طرف آن
 به را آپارتمان رضا. بودند آنها زوج نیتر آرام. داشتند دعوا و جنگ آنها همه و بودند آمده طالق يبرا هم گرید زوج دو. دادیم را
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 که یکس از خواهرش، از که یوقت داشت یارزش چه پرستو يبرا ها نیا تمام یول. داد کمال و تمام را اش هیمهر و کرد پرستو نام
 .بود دهید نفرت همه نیا بود خونش هم

 سکته حال همان در و کرد نینفر را رضا بکشد، مارستانیب به کارش و شود بد دوباره حالش آنکه از قبل چارهیب يریکب يآقا
 دوباره هم يسود و کردند دعوا و جنگ يسود با دوباره شهناز و نیشاه و اوشیس. دیکش مارستانیب به کارش و کرد یقلب

 که کردند مجبور را او که گرفته، دانشگاه رشته انتخاب از. کرد فیرد شانیبرا را بود شده حقش در که ییها ظلم از یستیل
 مال از کوچکتر او نظر از و دندیخر شیبرا که یعروسک نیاول تا. برود دوخت و یطراح که دادند اجازه پرستو به و بخواند یپزشک

 !بود پرستو

 بچه و ییا نهیک قدر نیا يسود که شد ینم باورش اصال. کردیم نگاه اش ساله هفت و ستیب خواهر به رتیح و بهت با پرستو
 محق کامال را خودش که بود، کرده اریع تمام وانهید کی به لیتبد را او و بود شده انبار هم يرو به شیها عقده تمام. باشد

 کهنه یروان و یروح يماریب کی از نشان اش گونه ماریب حسادت نیا و حال نیا که کرد ینم فکر ابدا و اصال سودابه. دانستیم
 یکوتاه من حق در نکهیا گفتن که شدیم معترض بده نشان روانکاو به را خودت که نیریسا طرف از حرف نیا گفتن با و. دارد
 است؟ یوانگید دیکرد

 يسود يها حرف و حال که دهد صیتشخ توانستیم هم بچه کی یحت را نیا است؟ دکتر واقعا يسود که بود عجب در پرستو
 .ناراحت سالم آدم کی تا است ها وانهید به هیشب شتریب

 نداده هیمهر هم الیر کی. بود کرده داغ نقره را يسود یحساب رها ظاهرا. کرد نگاه کردندیم بحث و جر هم با که يسود و رضا به
 از هم يسود. بود گرفته يسود از ،یعروس خرج اضافه به را بود کرده شیبرا سال کی نیا در که یمخارج و خرج تمام و بود

 برخورد بود داده را پرستو حقوق و حق تمام که رضا با یناراحت و اخم با حاال و بود داده را پول یکش تیشکا و تیشکا ترس
 !گرید مضاعف ظلم کی هم نیا. کردیم

 . بود شده شروع هم برف بارش قبل یقیدقا از و بود شده يخاکستر آسمان. داد هیتک نیماش شهیش به را سرش

 . کرد ـوازش نـ را اش گونه و کرد روشن را نیماش و نشست کنارش نیشاه

 جان؟ پرستو_

  بله؟_

 گرید اش دهیپر رنگ. بود کرده تر درشت را چشمانش و بود زده رونیب اش گونه يها استخوان يالغر شدت از. کرد نگاهش
 .بود رنگ زرد و گونه ماریب. نبود رنگ خوش و دیسف

 هوم؟ هیعال گرمه، االن چطوره؟ شیک مسافرت؟ يبر مدت هی يدار دوست_

 . داد هیتک شهیش به دوباره را سرش پرستو
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  يافتاد عقب تیزندگ و درس از. برگرد هم تو. باشم تنها مدت هی دارم دوست! یمرس نه_

  ؟یباش تنها يخوا یم یچ یعنی_

  برده رو لشیوسا رضا خودم، آپارتمان گردمیبرم _

 : گفت هم در يها اخم با نیشاه

 تنها؟_

  راحتم. دارم عادت ییتنها به من. مواظبمه هست فاکس. آره _

 داخل و آوردند یم هم ساز دیکل يسود ای رضا اگر یحت. بود راحت الشیخ جوره همه فاکس وجود با. کرد نگاهش نیشاه
 را مرد کی يپا استخوان که بودند يقو آنقدر شیها آرواره و کرد،یم حمله هم رضا به یحت پرستو دستور با فاکس شدند،یم

 .بشکند

 در. شود تمام ضررش به که است ممکن هم و است الزم شیبرا هم ییتنها نیا که کردیم فکر. بود بودن تنها خود از شینگران
 ترش دار غصه و تر يمنزو هم و کند آرام را او هم توانستیم ییتنها نیا نداشت یسامان به یروح اوضاع چنان آن او که یتیموقع
 .کند

 . برگشت خانه به و رساند آپارتمانش به را او اگر و دیترد هزار با نیشاه

 احساس. بود نکرده تجربه روز آن به تا را آن مثل که یحال. داشت يبد حال. رفت رختخواب به و کرد عوض را شیها لباس
 شیکارها. بود قلبش آن از تر حس یب و بود حس یب سرش. نیزم در نه و هواست در نه. است معلق ییجا در که کردیم

 نیا. ش رهیخ سقف به و دیکش شیگلو ریز تا را لحاف. باشند گذاشته حرکت کند دور يرو را او نکهیا مثل. بود شده اسلوموشن
 کردیم فکر. کرد دایپ انیجر شیها رگ در خوب احساس یکم ،يخاکستر و یبرف آسمان به کردن نگاه با و گرمش، لحاف ریز جا،
 شیزندگ کالف طور نیا که است، نکرده توجه قلبش شهود و میعال به یزندگ جاده يکجا در است؟ رفته اشتباه را راه يکجا که
 .شد خورده گره و دهیچیپ هم در

 به و کرد جمع شکمش در را شیپاها و گذاشت سرش ریز را دستش و زد یغلت تفاوت یب. آمد خودش به تلفن زنگ يصدا با
 را توپش عاشقانه. بود فاکس يبرا یکامل یول کوچک، یدلخوش چه. زد لبخند. زدیم گاز را شیکیپالست توپ که شد رهیخ فاکس

 .رفت یم دنبالش به دوباره بعد و کردیم پرتش يا گوشه به بعد هیثان چند و زدیم گاز

 ادی به. آورد خودش همراه به را درد از یموج دوباره و دیچیپ اتاق در رضا يصدا. رفت ریگ غامیپ يرو به تا خورد زنگ آنقدر تلفن
 آغـ در را او تا کردیم شیصدا نیا يبرا فقط یحت ای و. خواستیم شلوار ای راهنیپ او از و کردیم شیصدا که افتاد ییها زمان

 . ـوسد ببـ و ردیبگ ـوش
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 ...ییا خونه دونمیم پرستو؟ پرستو؟_

 که بود عجب در پرستو و است ابانیخ در هنوز که دادیم نشان ها نیماش يصدا و سر و بوق يصدا. داد ادامه دوباره و دیکش یآه
 است؟ کرده کار چه را يسود

 زد، پس منو و ادیب کنار من مشکل با نتونست اون اگر که کنم ثابت يسود به خواستم یم فقط کردم يخواستگار ازت که يروز_
 یگاه یدونیم. نبود تو کردن تیاذ قصدم اصال. رهیبگ شیآت خواستمیم. کنه مدارا من با کم هی بتونه و بخواد منو که هست یکس
 .....طر خواسته نا یول ستین يقصد چیه توش که کنهیم رو ییکارها آدم

 . خورد زنگ یگوش دوباره. شد زیخ مین. شد بلند تلفن بوق بوق يصدا و شد تمام ریگ غامیپ زمان

 .بزنم حرف من بده اجازه فقط نگو، يزیچ. بردار رو یگوش خدا رو تو پرستو_

 . گذاشت کریاسپ يرو دیبگو يزیچ نکهیا بدون و برداشت را یگوش

  یمرس _

 .بود شده گرفته و یدماغ تو یکم. بود شده عوض شیصدا تن اش شکسته ینیب خاطر به. کرد يا سرفه

 متانت. اومد خوشم ازت کم کم بعدش یول بود يسود با يلجباز و لج خاطر به اولش دیشا. یبکش عذاب خواستم ینم وقت چیه _
 و همراه حداقل باشم یخوب شوهر برات تونم ینم اگه که داشتم دوست. کردیم آروم هم منو خوداگاه نا یداشت که یآرامش و

 خدا به یول ،یدونستیم هم خودت که هیزیچ نبود، دنبالش چشمم گهید ای خواستم ینم رو يسود گم ینم. باشم یخوب دوست
 يزهایچ یلیخ و ،یزنم تو دارم، مشکل من شده، رها مال يسود که بودم کرده قبول. کنم تیاذ رو رها ای تو نخواستم وقت چیه
 هم با رها و يسود که کردمیم فکر)  داد ادامه دوباره و کرد مکث هیثان چند( بودم کرده قبول رو بود میزندگ تیواقع که گهید

 یاتفاق واقعا روز اون. باشه نشونیب یمشکل که کردمینم فکر اصال رو، هاشون عاشقانه دم،یدیم رو شون روابط یوقت. خوبن
 تو قراره که دونستم ینم اصال. بره که کردمیم قانع رو يسود داشتم. نشدم مداوا کامال هنوز که زده خدا من آخه. وفتادین

 شهیهم که یزن یتونیم يچطور. خواستمشیم. نتونستم. نشد پرستو، نشد)  گفت ملتمسانه یلحن با و دیکش یآه(  يبرگرد
 برو بگم گوشش تو بزنم یکی نتونستم! دامنت تو انداخته رو خودش گل مثل که یزمان هم اون بره، یکن رد رو يبود عاشقش

 دلم هم. برد زمان يخود یب مکش و کش. بدم نشونش رو دیبا که یعمل شدت او نتونستم. دارم زن گهید من شوهرت شیپ
 .بود زنم خواهر بود، برادرم زن. کردینم قبول وجدانم هم باشم داشته رو يسود که خواستیم

 گور تو من يکارها از مادرم تن که گفتیم. کرد نمینفر جون آقا زنم؟یم پا و دست یبرزخ چه تو یدونینم پرستو سخته یلیخ
 رو تو. دادم دست از رو بود پشتم شهیهم که برادرم تنها)  افتاد هیگر به کوچک بچه کی مثل و شد آلود بغض شیصدا( دهیلرز

 ندم، طالقت خواستمیم! کن حاللم پرستو.  نمونده واسم کس چیه. رمیبم خوادیم دلم هوام، رو. رفت فنا به میزندگ. کردم ناراحت
. خوادش ینم گهید بشه هم جواهر اگه يسود گفتیم رها! احمقم. کنم درست رو یچ همه خواستمیم ،یبمون برام که خواستم یم

 که چون دادم طالقت. نبود جبران قابل زیچ همه، یزندگ به بودم زده گند ؟ کنم درست خواستم یم رو یچ یچ یرفت که هم تو
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 ده خودم عذاب که نمیب یم حاال. شهیم حل زهایچ از يسر هی طالق با که کردمیم فکر خرم،. یبکش عذاب خواستم ینم گهید
 ....  بگذر ازم يدار دوست یک هر جون رو تو! داغون پرستو داغونم. شده برابر

 توانست یم. کرد نگاه لحاف پشت سورمه درشت يگلها وبه برد لحاف ریز را سرش و کرد خاموش را یگوش. شد قطع تلفن
 که بود یعاشق رضا. خودش از شتریب یحت سوخت شیبرا دلش. ندیبب را داشت وجود رضا جمله و کلمه هر در که یعذاب

 دراز دست نه و بگذرد قاطعانه طور به آن از توانستیم نه که بود عشق نیا ریدرگ آنقدر یول است ممنوع وهیم عشقش دانستیم
. نداشت را رضا عشق اقتیل اصال يسود نظرش به. بود ممکن ریغ آن از خروج که بود کرده ریگ ییتو هزار در. ندیبچ را وآن کند

 یحت و اعتقاداتش عشقش، به. برسد خودش مقصود به تا بود زده ضربه زیچ همه به که بود ییا وانهید يسود.  رها نه و را رضا نه
 .خودش

 .نداد یتیاهم هم بار نیا. خورد زنگ تلفن دوباره

 .ایب یتون یم اگر رمیگ من ؟يخورد سرما ؟ياینم سرکار چرا دختر؟ تو ییکجا پرستو؟_

 را آن از قبل هفته دو تمام که چند هر. رفت ینم کار سر که بود روز دو. نبود دیفر ادی به اصال. دیکش نییپا سرش يرو از را لحاف
 که بود کرده احساس دیفر. بود نداده انجام هم يدیمف کار چیه و بود رفته انیم در خط کی. بود نرفته کار سر به درست هم

 نیع در و شیناراحت و غم از پر نگاه آن و پرستو صورت حالت. بود دهینپرس يزیچ پرستو خود از یول است آمده شیپ یمشکل
 ریغ و نیسنگ ضربه کی نگیر در که يبوکسور مثل. داشت حاد مشکل کی از نشان بود صورتش در که یبیغر یجیگ آن حال

 . است خورده صورتش به سمت کدام از ضربه نیا که داند ینم و است جیگ هیثان چند تا و خورد یم منتظره

 دو هم يریکب رها که بود دهیشن نفر چند از. ستین پرستو مشکل فقط مشکل که بود مطمن صد در صد یول دینپرس يزیچ دیفر
 فصل و بود شده هیارا که یخوب يکارها وجود با یحت. است نشده دهید کجا چیه در اصال و رود ینم کار سر به که است هفته

 .بود نشده دهید کدام چیه در رها ، فجر مد جشنواره

 هم به وصلت با آنها همه. پرستو شوهر برادرش و بود پرستو خواهر او زن نبود چه هر باالخره. آمد یم یخانوادگ مشکل نظرش به
 . بودند خورده گره

. آمد یم عصر پنج نظر به که بود گرفته يقدر به هوا یول بود ظهر از بعد مین دو ساعت. برخواست جا از و کرد تلفن به ینگاه
 نگاه خورد یم غذا لذت با که فاکس به و نشست نهیشوم کنار. ختیر خودش يبرا هم قهوه فنجان کی و گذاشت غذا فاکس يبرا

 .کرد

 دیرسیم نظر به. است نمانده مغزش شدن منفجر به يزیچ که کردیم احساس. زدیم قدم یکم و رفتیم رونیب خواست یم دلش
 .شودیم وارد قلبش و مغز به ادیز فشار کی آن يجا به و رفته نیب از یحس یب آن که

 .زد رونیب در از و دیپوش لباس دیبار یم که يدیشد برف به توجه یب
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 و فیضع عصاب آن با او که خواست یم برابر دو يانرژ برف در رفتن راه. شد خسته که قدر، آن. زد قدم هم باز و زد قدم. زد قدم
 گوشه در. نداشتند یچنان آن يمشتر ها مغازه و بود خلوت ها ابانیخ. نداشت الزم يانرژ آن وقت، چند آن در نامناسبش هیتغذ

 .بودند ستادهیا کنارش ينفر چند و بودند کرده روشن آتش ابانیخ گوشه

 جا یکم نفسش تا نشست، قهیدق چند و کرد پاك را ابانیخ درون يها کت مین از یکی يرو برف. بود شده سرد شدت به هوا
 . برگردد خانه به کم کم تا گرفت میتصم و شد بلند که بود سرد قدر آن یول. دیایب

 سر دستش از دیکل بکند، در قفل سوراخ داخل را دیکل تا کردیم یسع اش زده خی يها دست با انهیناش که یوقت خانه در يجلو
 او به آنکه بدون و برداشت را آن مردانه دست کی بردارد را آن و شود خم آنکه از قبل. افتاد نیزم يرو ها برف انیم در و خورد
 .گرفت طرفش به را دیکل و کرد باز را در بدهد

  سالم_

 . کرد یفشردگ احساس قلبش در که شد ریسراز قلبش به یناراحت از یموج چنان آن ییا لحظه يبرا. کرد نگاهش رها

 دوست يفرفر يموها آن با حاال. بود دهیند اصال را پرستو که بود رفته فرو خودش ییتنها غار در قدر آن ریاخ هفته دو در
 یب يسود از قبل که يدختر. نبود داشت عالقه او به قلبش در يروز که يدختر به هیشب اصال اش دهیپر رنگ صورت و شیداشتن

 . کردیم يکار هر آرامشش و یراحت يبرا و شدیم قرارش

 ؟يبود کجا سالم_

 . ستادیا انتظار به و زد را آسانسور دکمه. بست سرش پشت را در و شد داخل دنبالش به هم رها و رفت راهرو داخل به

  زدمیم قدم_

 . نبود پرستو وجود در یتفاوت یب و يسرد قدر نیا. نبود شهیهم يپرستو آن پرستو نیا. کرد نگاهش رها

 . داد تکان را سرش رها

  ؟یکن عوض رو آپارتمانت يخوا ینم_

 .داد تکان ینف نشانه به را سرش فقط پرستو

 به. آورد در را شیها نیپوت و رفت داخل به تعجب با رها. نکرد هم یتعارف چیه و رفت داخل به رها از تر جلو و کرد باز را در
 .کند ـوازش نـ را شیها گوش پرستو تا دیچرخ یم دورش و رفتیم باال پرستو گردن و سر از عاشقانه که کرد نگاه فاکس

 ینم ینیریش که بود ها مدت گرید. آورد قهوه و رفت خانه آشپز به پرستو. آورد در را پالتوش و نشست کاناپه يرو تعارف بدون
 .بود نظافتش مواظب و دادیم زمان سر را او يغذا فقط. بود فاکس کردیم توجه او به که یکس تنها. دیرس ینم شیگلها به و پخت
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 . بود شده کیتار کامال هوا. کرد نگاه رونیب به یحرف چیه بدون و نشست شیرو روبه و کرد تعارف رها به را قهوه

 پرستو؟_

 بله؟_

 . گرفت طرفش به و آورد رونیب يممور فلش کی بشیج از رها و کرد نگاهش

 یرس دست تو به چون گفته توهه، مال. من به داد خونه در آورد یمتق خانم. دفتر فرستاده کیپ با دیفر امروز ظاهرا رو نیا _
  من دفتر فرستاده شده مجبور نداشته

 . گرفت رها از را فلش و شد خم یکم

 . شد زحمتت یمرس _

 : گفت و دینوش اش قهوه از یکم رها

 پرستو؟ یبکن يخوا یم کار یچ_

 . کرد نگاه رها به

 . یزندگ_

 . دیکش قیعم یآه و کرد نگاهش رها

 خودم؟ شیپ يبرگرد يدار دوست_

 داشت؟ یتوقع چه. دیرسیم کوچکتر هم ساله چهار بچه کی از رها نظرش به یگاه. زد زیآم تمسخر يپوزخند و کرد نگاه رها به
 تو تا ، تو شیپ برگردم دوباره حاضرم من تیزندگ به زد گند خانوم يسود که حاال زمیعز بله دیبگو و بدود سر با پرستو که نیا

 .بکند را مراعاتش یکس که هست آدم یفتوح پرستو اسم به یشخص مگر اصال! جهنم به که هم من. شود آرام ات هیروح یکم

 . نزد یحرف و انداخت باال يابرو بود دهید را پرستو پوزخند که رها

  راحتم دیفر شیپ من نه_

 ـیس. کندیم کار او يوبرا گرددیبرم پرستو کند فکر که است يادیز توقع دانستیم. داد تکان را سرش فقط حرف بدون رها
 . زد آتش و آورد در يـگار

 ؟يدیم يـگار ـیس ریز_

 : گفت حوصله یب پرستو
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  زیم رو یدست شیپ همون تو زیبر_

 خاکستر گفتیم او به که نبود مساعد اصال دار خانه و منظم يپرستو روز و حال. کرد نگاه شیرو به رو ستالیکر بشقاب به رها
 .زدیبر بایز بشقاب آن در را ـگارش ـیس

 کی یسال ای و یماه. دیکش ینم ـگار ـیس رضا. گشت يـگار ـیس ریز دنبال به ها نتیکاب در و رفت خانه آشپز به و برخواست
 .نبود اجیاحت يـگار ـیس ریز به هم آن که دیکشیم نخ

  هییشو ظرف نکیس يباال نتیکاب تو_

 . شکست و افتاد و خورد سر هم شییکنار وانیل همراهش یول د،یکش رونیب را يـگار ـیس ریز و کرد باز را در

 .... يوا _

 . کنمیم جمع خودم من رونیب برو. نداره اشکال _

 . کرد بود ستادهیا سرش پشت که پرستو به ینگاه

  معذرت _

 . دیکش داد دیایب خانه آشپز به خواست یم که فاکس سر و. داد تکان را سرش پرستو

 نگاه را او دیکشیم ـگار ـیس کهیحال در و ستادیا پنجره کنار طور همان رها. زد جارو را ها کیسرام تمام و آورد را یبرق جارو
 .کرد

 و رضا. ردیکیم فکر طور نیا او حداقل ای بود عاشقانه روابطشان که يسود و خودش شد؟ طور نیا آنها یزندگ چرا که کردیم فکر
. است بوده يگرید زیچ هیقض دیشا. است کردهیم اشتباه مدت تمام دیشا که کردیم فکر. داشتند یخوب و آرام روابط هم پرستو

 يسر کی شیبرا. است شده طور نیا چرا که نگفت هرگز یول است کرده ول را او يسود یول است بوده يسود با که گفتیم رضا
 از پرستو که کندیم احساس چرا که دانستینم یول. نداشت یجواب شانیبرا که معما يسر کی. بود مانده نحلیال لیمسا از
 عنوان یموضوع آنها یخانوادگ جمع در. بودند تر مطلع و تر آگاه او از هم اوشیس و نیشاه یحت. ندارد او که دارد خبر ییزهایچ
 .بود اطالع یب آن از او که بود شده شکافته و

 .کرد خاموش را ـگارش ـیس و بست را پنجره

 خبر؟ چه _

 : گفت و کرد بلند را سرش زدیم را ها یصندل و زیم ریز و بود شده خم که طور همان پرستو

  یچیه_
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 : گفت و داد تکان را سرش رها

 ؟يدیم گهید قهوه هی_

  زیبر خودت _

 .دیایب خانه آشپز به خواست اگر فاکس تا زد یسوت و کرد خاموش را جارو

 . کرد روشن يگرید ـگار ـیس و ستادیا پنچره کنار دوباره و ختیر قهوه رها

 ؟یکشیم ـگار ـیس قدر نیا چرا_

 . داد باال را اش چانه و کرد نگاهش تعجب با رها

 .کنهیم آرومت کم هی نشیکوتین خاطر به. آرامش _

  بده هم من به _

 : گفت و کرد اخم سرعت همان به بعد و رفت باال رها يابرو دو هر

  ریخ نه_

 نکهیا ترس از یول رد،یبگ را شیجلو تا کرد یسع رها. دیکش رونیب دستش از را ـگار ـیس و آمد کنارش به سرعت به پرستو اما
 بد حالش و شد خواهد زده پک نیاول با که دانستیم. داد دستش به را ـگار ـیس ناچار به بسوزاند را او ای و خودش انهیناش او
 . شودیم

 .شد اشک از پر شیها چشم و افتاد سرفه به ادیز دود از و زد پک ـگار ـیس به انهیناش

 : گفت یعصبان لحن با و گرفت را ـگار ـیس رها

  بکشه ـگار ـیس زن ادیم بدم ؟یکنیم هیچ کارا نیا آخه. من به بده_

 : گفت و زد يپوزخند کردیم سرفه هنوز کهیحال در پرستو

 صدقش قربون راست و چپ هم تو! شما زن نه دیکشیم ـگار ـیس که بود من امرزیب خدا بزرگ مادر اون البد پس واقعا؟ _
  يکردیم شیآت واسش خودت ،یرفتیم

 . بود دهیند آرام شهیهم يپرستو از یتیعصبان نیچن نیا حال به تا. کرد نگاه تعجب با بود باروت انبار کی مثل که او به رها

 : گفت یناراحت با و بست را پنجره و کرد خاموش را ـگار ـیس
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  یشناختیم رو خواهرت خودت خوبه. رمیبگ رو جلوش تونستم ینم یول. نبودم موافق دنشیکش ـگار ـیس با وقت چیه من_

 یب رها به ممکن که زدیم یحرف شک یب ماند یم جا آن شتریب اگر. رفت رونیب خانه آشپز از و داد تکان تکان را سرش پرستو
 ماجرا از رها که دیبگو يزیچ نداشت دوست. کردیم احترام احساس رها به نسبت هم هنوز او یول بود، احمقانه. شود یاحترام

 که کردیم فکر رها. نداشت عالقه رها به هم یسوزن سر اندازه به و زدیم ییها حرف چه سرش پشت يسود نکهیا. ببرد ییبو
 گرید است بوده باز ـوس هـ کهیمرت يسود نظر به هم ابتدا همان از که دیفهمیم اگر است کرده انتیخ او به عاشقانه يسود

 . خواست ینم شیبرا را آن رها از شیریدلگ همه با پرستو که بود يزیچ نیا و. ماند ینم یباق يریکب رها از يزیچ

 : گفت و آمد رونیب خانه آشپز از رها

 .... یول بشه، ناراحت که خواستم ینم. داشتم دوستش من_

 .زد رونیب در از یحافظ خدا بدون و دیپوش را پالتواش يگرید حرف چیه بدون و کرد قطع را حرفش

. نشد بود شده پارك باالتر یکم که سودابه نیماش متوجه اصال که بود، ناراحت و رفته فرو خودش در آنقدر آپارتمان در رونیب
 شدورفت دور جا آن از و داد گاز و شد نشیماش سوار

 ییها ضربه يصدا. رفت سالن به خوران تلوتلو. بود شده چسبناك عرق شدت از تنش تمام. دیپر خواب از فاکس پارس يصدا با
 . بود کرده جادیا خراش گوش یسمفون کی و بود شده مخلوط فاکس پارس با خوردیم در به که

 افتاده نیچ اخم از شیشانیپ تمام که بود کرده یاخم آنچنان. ماند شده خشک هوا در دستش طور همان نیشاه. کرد باز را در
 : گفت و کرد نگاهشان منگ و جیگ. کردندیم نگاهش چپ چپ و بودند ستادهیا شهناز و اوشیس سرش پشت. بود

 شده؟ یچ_

 .شد داخل و زد کنارش نیشاه

 ؟يبود کجا رو، در زنگ نه رو تلفن نه ؟يد ینم جواب چرا _

 . کرد خواهرش یعروسک خواب لباس و دهیژول يموها به ینگاه

 . بودم خواب_

 . گرفت برود اتاق به خواست یم که را او يبازو اوشیس

  ؟ يدیخواب يکرد ترك زهره رو آدم همه نیا _

 . دیکش بو و شد کشینزد یکم

 : گفت یناراحت با و دیکش کنار را خودش پرستو
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 کلونازپام)  گفت و کرد نیشاه به رو(  خوردم خواب قرص. نکردم مصرف رو یکنیم فکر تو که يزیچ اون من ؟یکنیم کار یچ _
  دکتر جناب خوردم

 . فشرد هم يرو به را چشمانش نیشاه

 ؟يخورد چرا. هیقو یلیخ _

 : گفت و نشست مبل يرو حوصله یب

  تونستم ینم یول دادم،یم جون داشتم خواب لُقمه هی يبرا _

 : گفت درمانده و خسته و کرد نگاه کردند،یم نگاهش نگران که آنها همه به

  بخوابم تونم ینم گهید من _

 .نشست کنارش نیشاه

 درست یچ همه زم،یعز یشیم آروم هم تو. کننیم رو شون یزندگ راحت یلیخ هم بعد رنیگیم طالق آدم همه نیا گفته؟ یک _
  یشیم خوب بده زمان کم هی. شهیم

 . زد کنار را خواهرش يفرفر يموها

  ننیب ینم شوهرشون با رختخواب تو رو خواهرشون رنیگیم طالق که ییاونا _

 .فرستاد طانیش بر یلعنت خشم با اوشیس

  خودمون شیپ ایب. نمون جا نیا _

 . داد تکان را سرش. بودند شده مهربان تازه که کرد آنها به ینگاه

 .را زشیعز اوشیس یحت کند، تحمل را يگرید کس وجود توانست ینم. کند یزندگ توانستیم بهتر ییتنها بود، راحت جا نیا

 وجود. ماند یم ششیپ هم ها شب یحت هم یگاه. کردیم بهتر را حالش و آمد یم ششیپ روزها سودا يآ که بود ییا هفته کی
 پرستو سر بر که یبتیمص از و برگشت مسافرت از آنکه از بعد. دیپرس ینم يزیچ و بود آرام سودا يآ. بود نعمت شیبرا سودا يآ

 را او وجود یحت پرستو لیاوا. ماند پرستو کنار مدت تمام و آمد رونیب رها شیپ از. نگذاشت شیتنها گرید شد خبر با بود آمده
 یول. نکند فکر زیچ چیه به که کند یسع و ندیبنش يا گوشه فقط و باشد تنها يتنها داشت دوست. کند تحمل توانست ینم هم
 یحت نجاتش فرشته بدون حاال. است نعمت کی سودا يآ وجود که دیفهم تازه ماند، کنارش دعوا و قهر با سودا يآ آنکه از بعد

 درست غذا و دیرسیم فاکس به کرد،یم يکار زیتم کرد،یم را خانه دیخر. بود آنجا روز هر سودا يآ. آورد ینم دوام هم لحظه کی
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 سکوت. نبود ییا دخترانه يها یگوش در و خنده و حرف و طنتیش چیه. بود شده پرستو آرامش باعث خاموشش حضور. کردیم
 .سکوت و بود

 کردند،یم آمد و رفت کوچه در که یمردم به و خوردند یم قهوه و نشستند یم بود، مشرف کوچه به که یبالکن يرو آرامش در
 پرستو ها نیهم. يسود نه و رضا نه و شدیم زده رها از یحرف نه. روزمره يها حرف. زدندیم یحرف هم با هم یگاه. کردندیم نگاه

 روح کی مثل را شب تمام. داشت یخواب یب که بود شبها فقط. بود شده آرام یکم پرستو شبها ياستثنا به. بود کرده بهتر را
 سرگرم تا کرد،یم تماشا را آن يایلوب و نخود تمام معروف قول به و نشست یم ونیتلوز يپا ای و زدیم قدم خانه در سرگردان

 !قطب در ها پنگوئن يگذار تخم تا گرفته مشاعره برنامه از. باشد

 . کند بدتر را خودش حال و کند سکیر شیپدر خانه به برگشتن با توانستینم بود شده بهتر یکم که حاال

  خوبم من_

 . کرد يزیآم مسخره پوف اوشیس

 معلومه کامال بله_

 . باشد آرام تا فشرد هم يرو به را چشمانش

  کنم دایپ رو خودم نیبذار_

 ؟يطور نیا ؟یشیم دایپ موندن تنها با _

 . کرد پرستو يپا سرتا به ییا اشاره خشم با

 با و شد وارد داشت دست در دیخر سهیک دو کهیحال در سودا يآ. گذاشت تمام مهین را شانیها حرف قفل در دیکل گردش يصدا
 . بست را در پا

 . دیـوس بـ را اش گونه و رفت جلو شهناز. کرد سالم خجالت با و شد هول آنها همه دنید با

  ؟يچطور جان سودا يآ_

 . شدم ینم مزاحم گرنه و دیهست جا نیا شما که دونستم ینم من شرمنده جون؟ شهناز نیچطور شما یمرس _

  میرفتیم میداشت گهید ما باش راحت. زمیعز نه _

 : گفت سودا يآ گوش کنار آهسته بعد

 ؟یهست مواظبش _
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 . داد تکان را سرش محبت با سودا يآ

 .هستم_

 . نشست و زد کنار را نیشاه و رفت پرستو سراغ به شهناز

 ؟ باشه. بخور کن دم رهیبگ واست زبون گاو گل و بابونه کم هی گمیم سودا يآ به نخور قرص گهید _

 آرام يبرا. بود دهیند نگران طور نیا را شهناز حال به تا. بود ناراحتش و نگران یلیخ الشیخ یب مادر. کرد نگاه شهناز به پرستو
 . زد لبخند کردنش

  خورم یم خوبه،. باشه_

 . رفت و زد رونیب در از یخداحافظ بدون بود دلخور یحساب پرستو نگشتن بر از و بود ناراحت هنوز که اوشیس

 که بود گفته. بود تماس در دیفر با. کردیم آرامش هم یطراح که بود يروز چند. رفت شیکارها سراغ به پرستو رفتنشان از بعد
 و نزد یحرف دیفر. دهدیم لیتحو را آنها زمان سر هم او بفرستد شیبرا را کارها کیپ با دیفر اگر یول برگردد، سرکار به تواند ینم
. است شده جدا همسرش از يریکب رها که بود دهیشن موثق کامال منبع کی از. نبود هم اطالع یب خوب یول نکرد، یسوال چیه

 که است شده ساز مشکل خانواده در آنقدر خواهرش از رها ییجدا موضوع قطعا که کردیم فکر و بود اطالع یب پرستو درباره
 !است افتاده یزندگ و کار از هم پرستو

 پرستو؟_

 بله؟_

 . نشست کنارش و آمد سودا يآ. کرد نگاهش

  نباشم اگر زشته اومده، فرانسه از خالم. برم دیبا من_

  برسون هم منو سالم زم،یعز برو باشه_

 .ندیبب چشمانش در را غم توانست یم حاال از. کرد نگاهش سودا يآ

 ؟يایب هم تو يدار دوست_

 : گفت و دیخند پرستو

 کشمینم رو خودم نترس ؟يبزار تنهام یترسیم که داغونم نقدریا یعنی_

  مسخره_
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 . دیپوش را شیمانتو و شد بلند

 یکس ینیبش تو يبر هم يطور نیهم تو اگه که ریش تو ریش ما ي خونه نقدریا االن. ایب يدار دوست اگر. کنم ینم تعارف من _
 !من؟ چند به خرت بگه ادینم

  بگذره خوش برو. راحتم تنها بابا نه_

 .رفت و کرد یخداحافظ سودا يآ

 بود نمانده بهار به يزیچ نکهیا با بود سرد یلیخ هوا. رفت بالکن به و دیچیپ خودش دور به را شنلش و ختیر قهوه خودش يبرا
 .داشت را یبرف روز کی يسرد هوا یول

 : گفت يبلند يصدا با و کرد بود نشسته نیزم يرو کنارش که فاکس به ینگاه. شد بلند تلفن زنگ يصدا

  اریب برام رو تلفن برو بدو _

 دست يرو را اش پوزه دوباره اعتنا یب بعد و کرد پرستو به يدار خنده نگاه اش ییا قهوه چشمان با و کرد بلند را سرش فاکس
 : گفت کنان غرلند و برخواست جا از و گرفت اش خنده پرستو. شد رهیخ رو روبه وبه گذاشت شیها

 هی يرینم حاال که نیکنیم يکار نیریش قدر نیا يچطور شماها ها لمیف نیا تو دونم ینم من هان؟ بد سگ یباهوش تو گفته یک_
 !تنبل. ياریب من واسه یگوش

 . برداشت شماره به کردن نگاه بدون را یگوش

 بله؟_

  سالم_

 . کرد صاف را شیصدا. است برداشته را یگوش شماره به کردن نگاه بدون که فرستاد لعنت خودش به لحظه يبرا

 شما؟ حال سالم_

  یمرس_

 : گفت یخاص لحن با و کرد مکث یکم

 جا؟ نیا يایب یتون یم_

 .کرد مکث پرستو بار نیا

 شده؟ يزیچ_
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  شمیم ممنون يایب اگر طرحه، هی واسه. دارم کارت نه _

 هم را مقابلش طرف سر باشد داشته چاره اگر و است یعصب که بود یکس مثل. نبود شهیهم يرها کردنش صحبت يصدا و لحن
 ي خانه به آمدن از بعد. بودند کرده شیدایپ اتوبان لیر گارد يرو سرگردان که یشب آن مثل درست. گزاردیم اش ـنه ـیس يرو

 .داشت ترسناك و یعصب یحال پرستو

 هر يجا که بود يقو چنان آن او به اش عالقه دیشا ای. داشت اعتماد او به هم هنوز یول بود احمقانه. کرد نیسنگ سبک هیثان چند
 .گرفتیم را ياعتماد یب

  ایب تو اصال ام؟یب یک باشه_

  شهیم خوب يایب اگه. ندارم حال اصال خوردم سرما کم هی من نه_

 . است خورده سرما که کردیم مشخص اش گرفته يصدا

  امیم ظهر کینزد. باشه_

 يزیچ خودش يبرا خودش نکهیا با. بود سوخته رها يبرا دلش. رفت خانه آشپز به و کرد ساعت به ینگاه و کرد قطع را یگوش
 .ببرد شیبرا تا کرد هم سر يفور سوپ کی یول بود، سودا يآ با يآشپز تمام و بخورد که کرد ینم درست

 به خواست یم که فاکس يرو به را در و برداشت را لشیموبا و چییسو و ختیر دار در ظرف کی در را سوپ و دیپوش لباس
 .رفت رها خانه سمت به و بست دیایب همراهش

 

 

***** 

 .کرد جا جابه دستش در را سوپ ظرف و زد را در زنگ

 . شد باز و کرد یکیت در

  سالم_

 . داد رها به را سوپ ظرف

 ه؟یچ نیا سالم_

 . آورد در را شیها چکمه و شد خم
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  یش گرم يبخور کم هی يخورد سرما گفتم. سوپه_

 . رفت داخل به و داد تکان را سرش رها

  تو ایب_

 . کرد خوردن به شروع ظرف همان در و برداشت زیم يرو یقاشق جا از قاشق کی و برد خانه آشپز به را سوپ

 .کرد گرم شالش کردن تا به را سرش رها چپ چپ يها نگاه از معذب پرستو

 . است افتاده یاتفاق که گفتیم زدنش حرف فرم و صورتش، حالت رها، نگاه. نبود درست يزیچ کی

 شده؟ يزیچ_

 . آمد پرستو طرف به و گذاشت کنار را سوپ ظرف

 ؟يزیچ چه نه_

 . دیکش خودش دنبال به و گرفت هم را پرستو يبازو شدیم خارج خانه آشپز از که طور همان

 . است شده يزیچ که بود مطمن صد صددر گرید حاال. کرد نگاهش پرستو. نشاند خودش کنار هم را پرستو و نشست مبل يرو

 ؟یخوب _

 : گفت آرام یحالت و برد باال را شیابرو کی رها

 ؟يچطور تو. خوب خوبه_

 . نداشت را اش شهیهم نرمال و خوب حال رها نظرش به. نداشت یخوب حس. داد تکان را سرش پرستو

  ؟یداشت کار یچ خوب_

 . کرد تعارف پرستو به و زد آتش يـگار ـیس خونسرد یلیخ رها

 ؟یکشیم_

 : گفت یالیخ یب به تظاهر با دوباره و داد تکان را سرش فقط پرستو

 اومده؟ شیپ مشکل یطرح چه تو _

 : گفت خونسرد یلیخ و زد ـگارش ـیس به یقیعم پک رها
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 ستین یمشکل_

 : گفت و کرد نگاهش یجیگ با پرستو

 جا؟ نیا يکشوند راه همه نیا منو یچ واسه پس_

 . کرد نگاه چشمانش در و شد خم سمتش به یکم رها

  داشتم کارت_

 . دیکش عقب را خودش پرستو

 کار؟ یچ_

 !!؟یشیم ام غهیص _

 کیزیف درباره و است نگفته را يا کلمه دو جمله کی رها نکهیا مثل کرد، نگاهش آمده در حدقه از چشمان با آنچنان پرستو
 .است اوردهیدرن سر آن از هم کلمه کی یحت پرستو که داده یکنفرانس کوانتوم

 ؟یچ_

 .شد دهیشن یسخت به پرستو يصدا و نشد گفته بلند کلمه نیا ها لمیف خالف بر

 . برد باال را شیابرو کی و کرد نگاهش خونسرد همانطور رها

 ؟يدینشن موردش در. غهیص_

 پرت ـوس کابـ زمان در که بد، و گنگ یاحساس. است کرده سقوط قیعم چاه کی درون به سر با که کردیم احساس پرستو
 .دهدیم دست آدم به يبلند از شدن

 . بود مانده باز دهانش

 ؟یچ_

 . کرد خاموش را ـگارش ـیس و شد خم رها. دیپرس را سوال نیا دوباره

 نه؟ هنوز يا عده تو _

 شدت از یول برود آنجا از و شود بلند لحظه همان که دادیم دستور عقلش. کردیم نگاهش مات و جیگ طور همان فقط پرستو
 . بود شده مات و چیگ شهیهم مثل تعجب
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 . گرفت را دستش مچ رها یول زدیبرخ جا از تا شد زیخ مین یکم

  کجا؟_

 تر یعصب را رها فقط طور نیا کند، آزاد را مچش بزور تا نکرد یسع. کرد رها ي شده پنهان خاکستر ریز خشم آتش به ینگاه
 . کردیم

  کن ولم_

 : گفت یآرام به و گرفت هم را گرشید مچ رها

 !خوشکله پپر یبکن رو جا همه فکر دیبا مجرد مرد هی خونه يایم یشیم بلند که یوقت_

 بلند بود تر عیسر او از رها یول شد، بلند جا از. کرد آزاد را مچش رها انتظارش خالف بر. دیکش را مچش و گذاشت کنار را تظاهر
 . ستادیا شیرو به رو و شد

  کجا؟ گفتم_

 .برم خوام یم_

 بود مشخص و بود اریهوش کامال رها. است دیترس حد چه تا که ندهد نشان و باشد داشته يا شجاعانه حالت شیصدا کرد یسع
 مـ آدم کی از تر خطرناك را او نیهم و بود ماریب ذهن کی يها انیهذ شیها حرف اما. است نکرده مصرف یـکل الـ چیه که

 .رودیم جلو شده يزیر برنامه و آگاه کامال او که دیرس یم نظر به چون. کردیم ـست

 . کرد نگاهش لحظه چند رها

 ؟ییرضا عده تو هنوز. دمیپرس ازت سوال هی_

  ه؟یکوفت چه گهید عده_

 .بود شهیهم از تر بلند یکم شیصدا

 . بود دهیترس مرگ حد به حاال یول. دادیم جان شیها خنده يبرا پرستو یزمان که طور همان. مردانه و بم طور همان. دیخند رها

 ؟ نه نبود خوب ات ینید ماتیتعل_

 . کرد سد را شیجلو سرعت به رها یول برود، رها دست کنار از تا شد کج یکم پرستو

 کجا؟ کجا _

 .ستین خوب حالت تو برم، بزار رها_
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 . دیخند رها_

 خودش کنار مبل يرو تحکم یکم با و گرفت را دستش( هم با میدار کار حاال. باش. هستم ممکن حالت نیبهتر تو من زمیعز نه_
 داره؟ خطر برم مجرد مرد هی خونه ینگفت هان؟ ؟ياومد يشد بلند زدم زنگ تا من چرا شما! آها م؟یبود کجا خوب)  نشاند

 . کرد نگاهش رتیح و بهت با هیثان چند پرستو

  یگیم يطور نیا يدار که بهیغر مرد هی خونه نرفتم. اومدم تو خونه ؟یگیم يدار یچ رها _

 دارم؟ فرق من_

 . کرد نگاهش یناراحت با فقط و نداد را جوابش پرستو

 ؟یفرق چه _

 : گفت کندیم انیب را واضح قتیحق کی نکهیا مثل پرستو

 !ییرها تو خوب_

 . رفت باال رها چانه

  شما يدار لطف. بانو ممنون_

 نه؟ ای برم من يذاریم حاال_

 ؟يدار اعتماد من به رهام من چون پس. باهات دارم کار که گفتم نه_

 . نداد را رها ییایخولیمال يها حرف جواب و شد رهیخ رو روبه به پرستو

 : گفت گوشش کنار آهسته و برد شیفرفر يموها ریز به دست رها

 ؟یموافق. یبش غهیص یتونیم و تمامه ات عده که زارمیم نیا به رو فرض من خوب _

 . کرد نگاه رها به خشم با و دیچرخ

 !یپست یلیخ_

 : گفت محترمانه و آرام یلیخ و داد تکان را سرش رها

 شما خونه تو اومدم که یزمان از)  داد ادامه و شد خم پرستو طرف به یکم( دادم تیماه رییتغ من که يشد متوجه هم تو آره _
 . کنمیم کارو نیهم دارم منم. یباش خودش مثل دیبا یک هر با گنیم که يدینشن. شدم پست و شرف یب
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 . بود مانده باز تعجب شدت از پرستو دهان

 ؟یگیم یچ-

 در بکشد رونیب رها دست از را شیبازو کردیم یسع کهیحال در پرستو. برد خواب اتاق سمت به و دیکش را شیبازو و شد بلند رها
 . کرد حرکت به شروع مخالف جهت

  کجا؟. نمیبب ایب_

 .کن ولم_

 ـیس به و برگردد شدت با پرستو تا شد باعث و گرفت درد و داد صدا اش شانه مفصل که دیکش را شیبازو محکم چنان آن رها اما
 . شود سنجاق رها ـنه

 . کرد زمزمه بود عاشقش شهیهم که پرستو يبو خوش يموها در و آورد نییپا را سرش

  یکن شیقانون و یشرع یباش داشته دوست تو دیشا گفتم. ندارم هم یمشکل چیه کنم،یم رو خودم کار تیدرنها من_

 دیلرزیم زانوانش. آمد یم نییپا و بود شده يجار فقراتش ستون پشت از سرد یعرق مثل ترس حاال. کرد نگاهش ترس با پرستو
 گرفته او از را يانرژ و توان تمام و است شده کند قلبش ضربان که کردیم احساس. بود شده شهیهم از تر سرد شیها دست و

 .است

. بود دهیند را اش لنگه حال به تا پرستو که یوانیح و یوحش ییخو با یول بود شده شهیهم از تر جذاب. برد باال را شیابرو رها
 داشته النه در ییها بچه است ممکن اش طعمه که ستین مهم شیبرا اصال و بپرد اش طعمه يرو به تا برداشته زیخ که یپلنگ مثل

 . است غالب او به یوانیح يخو فقط لحظه آن در. هستند منتظرش که باشد

  رها_

 . آمد رونیب بود شده دیسف شدت به که شیها لب انیم از کلمه کی نیهم تنها

 زم؟یعز جونم _

 .ستین همراهشان یخوش دنباله دانستیم که دیشنیم را آنها حاال یول دادیم جان زیآم محبت کلمات نیا يبرا یزمان

 .کشاند خواب اتاق به خودش دنبال به را او شدیم دهید وضوح به چشمانش در که یوحشت و ترس به توجه یب رها

 ؟ قبلت ؟ينداد منو جواب باالخره_
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 کی مثل پرستو. کرد پرتش ـت تخـ يرو به و دیکش بود شده دردناك که را شیبازو. کند سکته ترس از که بود نمانده يزیچ
 را شیپاها و زد مهیخ شیرو به رها دهد نشان یالعمل عکس بتواند آنکه از قبل و افتاد ـت تخـ يرو محکم ییا پارچه عروسک

 . کرد پرستو زانوان حصار

  یوحش کن، ولم_

 فشرد هم يرو را چشمانش. نداشت را زنها هیگر طاقت. کرد نگاهش. بکشد عقب ییا لحظه يبرا رها تا شد باعث و افتاد هیگر به
 : گفت محکم و

 .کنمیم تر سخت برات رو کار چون نکن، هیگر پس! خرم خر االن من پپر نیبب _

 و نید که بود خورده رکب یکس از حاال یول داشت، اعتماد رها به شتریب چشمانش از. بود ریسراز وقفه یب پرستو يها اشک یول
 .کردیم شتریب را اش هیگر شدت نیهم بود مانشیا

  کن ولم_

 .بود شده کلمه دو نیهم به محدود شیذهن لغات رهیدا که بود نیا مثل

. باشد خواهد یم که يزیچ آن توانست ینم. کرد خودش یب خود از پرستو پوست خوش يبو. دیـوس بـ را گردنش و شد خم رها
 شیبرا يروز دختر نیا باالخره. کند تیاذ را پرستو وجود تمام با خواست یم و بود کرده يزیر برنامه شیبرا که یصفت وانیح آن

 کدام. کرد تعجب هم خودش. دیـوس بـ را گردنش يشتریب احساس با و تر آرام بار نیا و افتاد شمالشان ـوسه بـ ادی به. بود مهم
 رد؟یگیم آرام مقابلش طرف تن يبو با و ـوسد؟ بـ یم عاشقانه يـاوز متجـ

 .دیکش غیج و دیکش کنار را گردنش انزجار با. بود افتاده هق هق به اما پرستو

 یدستان با اعتنا یب پرستو یول. داشت يزیر خون و بود شده زخم یوحشتناک طور به که کرد نگاه پرستو گوش به یناراحت با
 .بستیم را شیمانتو يها دکمه لرزان

 : گفت یآرام لحن با و رفت کنارش به

 .کنم پانسمان رو گوشت بزار_

 . کرد سر به را شالش او حرف به توجه یب و کرد او به ینگاه مین پرستو

 . گرفت را شیبازو رها یول

  ادیم خون داره گوشت پپر نکن لج _

 . دیکش رونیب او دست از شدت به را شیبازو پرستو
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  کن ولم _

 : گفت تیعصبان با بار نیا و دیکش را شیبازو دوباره رها یول

  شهیم بدتر گم ینم یچیه یهرچ نم،یبب ایب _

 از. برود آنجا از که خواست یم فقط کند تر حساس را او خواستینم.نکرد مقاومت پرستو. برد خانه آشپز به خودش با را او
 پرستو. کرد زیتم نیبتاد با را گوشش و نشاند یصندل يرو را او و آورد رونیب پنبه و نیبتاد بود ها قفسه در که یکوچک داروخانه

 از یکم گوشواره که بود شده باعث تنش از راهنیپ دنیکش. کرد زیتم را زخم دقت به. نکرد یحرکت گرید یول دیکش درد از یآه
 .شد شیر دلش. کند پاره را گوشش الله

 کنه؟یم درد_

 شده قیعم شیریدلگ که دیرسیم نظر به حاال و. محض حماقت. بود کرده اشتباه داد،یم او به را حق. نداد را جوابش پرستو یول
 . است

 !متاسفم_

 .بود دهیپر شدت به رنگش. کردینم یحرکت چیه و بود شده رهیخ رو به رو به فقط پرستو هم باز

 پپر؟_

 به یطیشرا هر تحت که بود کرده عادت ییپرستو به او. نداشت دوست را پرستو نیا او. فرستاد خودش به یلعنت. سکوت هم باز
 سودابه به را اش عاشقانه و بود گرفته دهیناد را او که یزمان یحت. کرد ینم غیدر او از را اش توجه و عشق و گذاشتیم احترام او

 .شییزندگ اشتباه نیتر دردناك. بود کرده میتقد

 .خوامیم معذرت واقعا من پرستو،_

 : گفت و کرد رها به نیغمگ ینگاه

 و هستن اهیس نیاطیش گفتیم شهیهم. بودن عاشقش ها بچه همه. بود ماه. داشتم ینید ماتیتعل معلم هی بودم که ییراهنما_
 ... رهیت ایبعض روشن، يخاکستر ایبعض. هستن يخاکستر آدما یول ثابته نیا د،یسف ها فرشته

 . داد تکان تاسف با را سرش و کرد نگاه رها به کرد، یمکث

 !یاهیس که دمیفهم حاال. یروشن يخاکستر ای! ها فرشته مثل يدیسف تو کردمیم فکر شهیهم _

 : گفت و خورد فرو را بغضش پرستو. بدهد یجواب چیه نتوانست. بود زده خشکش رها
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 يبود مهربون تو نظرم به. يبد بهم تو رو نداشتم وقت چیه که یمحبت اون خواستم یم. ماهه رها گفتمیم خودم به. بودم احمق _
 هم تو کردمیم فکر و داشتم دوستت)  بود همراه يآلود هق هق نفس یتنگ با که دیکش یآه و کرد یمکث( يدادیم تیاهم من به
 یم تو که يزیچ اون من یول)  کردیم نگاهش هم در ییا چهره با که کرد نگاه رها به دوباره(  ادیم خوشت من از کوچولو هی

 .نبودم یخواست

 . داشت نگه خودش کنار يمواز طور به و گرفت را شیبازو رها یول برخواست جا از

 اشتباه رابطمون که دمیفهم کردم سالمون و سن به که نگاه هی کجا؟ من و کجا تو آخه یول. اومد یم خوشم ازت ينکرد اشتباه _
 .ست

 .داشت لب بر یتلخ لبخند و بود شده رهیخ رو روبه به. نکرد نگاهش پرستو

  کجا من و کجا تو یگیم راست. يبود فکرم به که یمرس _

 شیپالتو درون و داد یتاب را شیموها. نکرد شیدایپ یول گشت، سرش ي رهیگ دنبال به سالن در و زد رونیب خانه آشپز از
. است آمده کش که کردیم احساس بود، اش شانه مفصل آن از بدتر و زدیم نبض مثل گوشش. کرد سر به دوباره را شالش. گذاشت

 که یوقت بود، داده عذاب ممکن وجه نیبدتر به را او رها که یوقت. نبود مهم زیچ چیه گرید. نداد یتیاهم یول. بود دردناك اریبس
 توانست یم شیبرا يزیچ چه گرید بود، شده برادر دو صحبت باب او هیدخترانگ که یوقت کند، يدراز دست او به خواست یم

 باشد؟ داشته تیاهم

 شدت با شرم و خجالت حاال. کردیم نگاهش و بود ستادهیا خانه آشپز کانتر کنار اخم با و ـنه ـیس به دست که کرد رها به ینگاه
 در طرف به برداشت را فشیک و انداخت نییپا را سرش. بود رها رفتار حاصل که یشرم. بود آمده سراغش به تر تمام چه هر

 . کرد نگاهش دوباره و دیچرخ. رفت یخروج

 آخر معلممون)  داد فرو زور به را دهانش آب( نشناختم را تو. نبود میحال یچیه یعنی. نبود خوب مینید ماتیتعل یگفت راست _
  رنیم زودتر شهیهم خوبها. مرد و کرد تصادف یلیتحص سال همون

 .افتاد راه به و کرد روشن یدرنگ چیه بدون و شد نیماش سوار. زد رونیب خانه از

 .ستادیا و زد کنار را نیماش اشک پرده پشت از. دیند را ییجا چشمانش گرید تر باال ابانیخ چند

 حال به تا را رشینظ که ییا هیگر. سوز جان و بلند ییا هیگر. کرد هیگر ها، نیماش و مردم تردد و ابانیخ یشلوغ به توجه یب
 . کردیم هق هق بلند يصدا با و ختیریم اشک. بود نکرده

 و عشق تمام و بود آورده نییپا خراب زن کی حد در را او. بود برده سوال ریز را او يزناشو ي رابطه. بود برده را شیآبرو رها
 .کند آرام را خودش هیگر با که است یخوب بهانه ها نیا تمام که کردیم فکر. بود کرده نابود را اش عالقه

 .برگشت خانه به و کرد روشن را نیماش شد، آرام یکم آنکه از بعد و کرد هیگر تمام قهیدق یس
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 . گرفت تماس نیشاه به و برداشت را یگوش

 شده؟ یچ جان پرستو سالم _

 : گفت و کرد صاف را شیصدا

  سالم_

 : گفت و کرد یمکث

 ؟يبرگرد يخوا یم یک نیشاه_

 چطور؟. است گهید روز سه تمیلیب _

 شت؟یپ امیب تا یکن جور هم رو من کار یرفت یوقت یتون یم_

 . شد برقرار سکوت هیثان چند

 شده؟ يزیچ یول. آره _

 تحمل گرید او و گذشت ینم یسادگ به موضوع نیا از قطعا نیشاه. دیایب شیپ يریدرگ خواست ینم گرید. دیکش یآه پرستو
 .نداشت را يریدرگ و جنگ

 .نباشم رانیا گهید خوام یم فقط نه_

  سکوت لحظه چند دوباره

  که؟ یدونیم پرستو کشهیم طول یول باشه_

 . دونم یم_

 ؟ییکجا_

 بر که رها چهره. آمد چشمانش يجلو مانند ـوس کابـ يها صحنه آن تک تک دوباره. کرد نگاه گوشش به نهییآ در و کرد یپوف
 .بود شده خشن و یوانیح زه،یغر و خشم اثر

 خونه_

 . فشرد هم يرو به را چشمانش

  اریب برام رو مدارکت رمیم کارت دنبال باشه،_
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 ؟يندار يکار یمرس_

 پرستو؟_

 بله؟_

 : دیپرس دیترد با

  ؟یخوب_

 !آره _

 !کت یپوس باش خودت مواظب. باشه _

  خداحافظ_

 شده آشنا رها با که بود زمان نیهم در بایتقر قبل سال دو. داد هیتک وارید به و نشست نیزم يرو جا همان و کرد قطع را یگوش
 رها که کردیم فکر شهیهم که بود درست. کردیم پرواز آسمان به رها توجه نیکوچکتر با که ییروزها. افتاد روزها آن ادی به. بود
 آن تمام. بود برده نیب از را آنها همه رها حاال و کردیم يپرداز الیخ اش درباره قلبش ته آن در یگاه یول شد نخواهد او مال

 .بود کرده مخدوش و فیکث را او ناب ياهایرو

 دوباره غصه. چسباند نیزم به را اش گونه و کرد جمع را شیپاها بچه کی مثل و شد گلوله سرد يها کیسرام کف يرو جا همان
 .افتاد هیگر به دوباره. بکشد قیعم نفس تا کرد یسع. کرد یخفگ احساس. برد فرو خودش در را او یموج یمثل

 .بدهد سر سوز جگر یهق هق چنان آن بود، نکرده هیگر هم دستش انگشتان تعداد به عمرش تمام در که او تا بود شده باعث رها

 .نبود یشدن تمام هم عمرش آخر تا که دیرسیم نظر به و شد تکرار تمام روز دو که ییا هیگر

 

 

 

***** 

 .بردار رو یگوش پرستو؟ پرستو؟_

 . داد هیتک ـت تخـ تاج به را دردناکش سر و کرد جا جابه یکم را سرش ریز بالش. کرد نگاه تلفن یگوش به

 چطوره گوشت نمیبب خوام یم. بردار رو یگوش_
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 .شود رها داشت ادامه ـستان زمـ باران مثل بود روز دو که ییا هیگر شر از تا د،یگز را لبش

 را او و بود گرفته تماس سودا يآ با خودش. کند تحمل را یکس توانست ینم. بود رفته فرو شییتنها ي لهیپ در که بود روز دو
 .ندارد یمشکل و است خوب که بود گفته. برسد اش خاله به و بماند خانه که بود کرده بیترغ

 ریگ غامیپ میتا که یزمان تا بافت یم هم به سمانیر آسمان و زدیم حرف زد،یم زنگ. داشت ادامه رها يتماسها که بود روز دو
 !نو از سر دوباره و شد یم تمام

 .فشرد هم به را چشمانش

 .پراند جا از را او و آمد در صدا به در زنگ. شد رهیخ رونیب به و زد یغلت

 بود رها. کرد نگاه در یچشم از. شود مطمن صحتش از خواست یم که بود زده یحدس. رفت در پشت به پا نوك پا نوك و آهسته
 یب. نه حاال یول آورد یم در بال یخوشحال از يگرید زمان هر دیشا. بود شده رهیخ در به و بود داده هیتک در يجلو وارید به که

 . خورد زنگ تلفن دوباره یکم فاصله به بعد و در، زنگ دوباره و. کرد پارس و رفت در پشت فاکس. برگشت اتاق به تفاوت

  کن باز درو ایب ییا خونه که دونمیم پپر؟ _

 خواست یم دلش. داد هیتک ـام حمـ وارید به. رفت گرم آب دوش ریز به و آورد در را شیها لباس. بکشد غیج خواست یم دلش
 دلش برد، یم يگرید يجا به و کندیم جدا ایدن نیا از را آدم مخدر مواد بودکه دهیشن. کند آرام را مغزش تا کرد یم دایپ يزیچ
 گرید. ندیبب را رها خواست ینم گرید. کند تحمل را مغزش درون يفضا توانست ینم گرید. برود هپروت به هم او که خواست یم

 .ندیبب را یکس چیه خواست ینم

 . برداشت را تلفن یگوش و کرد درست خودش يبرا يا قهوه. بود رفته کرد، نگاه یچشم از و دیپوش لباس. آمد رونیب ـام حمـ از

 .دینوش را اش قهوه جرعه نیاول و گرفت را هیمرض شماره

 

 

 پدر خانه. راند طالقان طرف به و شد نیماش سوار فاکس و یدست کوچک ساك دو با بدهد خبر یکس به نکهیا بدون بعد یساعات
 فروش الیخ وراث یول بود، مانده استفاده بال خانه بود شده فوت بزرگش پدر که قبل سال دو از بودو طالقان در هیمرض بزرگ
 يبرا هم و يادگاری يبرا هم بودند داشته نگه را خانه آن و نداشتند یچنان آن یمال ازین کدامشان چیه ظاهرا. نداشتند را خانه

 .ماندند یم جا آن و رفتندیم طالقان به که ییزمانها

. شود رو روبه او با وجه چیه به که خواست ینم یطرف از. دارد ینم بر سرش از دست رها که داشت نانیاطم. بود کرده فکر یلیخ
 به یحت رها. بود طاقان خانه نیهم شیبرا نهیگز نیبهتر بماند توانست ینم که هم خانه در. برود توانست ینم شمال يالیو

 .باشد رفته ییجا نیهمچ به پرستو است ممکن که کرد ینم خطور هم فکرش
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 نگه تر باال یکم جوان يپسرها از پر نیماش کی. زد قدم یکم و شد ادهیپ نیماش از. داشت نگه یخستگ رفع يبرا ییجا راه در
 پرستو هیسا به هیسا که فاکس وجود با یول. زدیم قدم که کردند پرستو به ینگاه و شدند ادهیپ نیماش از نفرشان دو. داشت
 .گرفت را اوشیس شماره و کرد آنها به تفاوت یب ینگاه. نداشت را پرستو به شدن کینزد جرات کس چیه کردیم حرکت

 . باشد رس دست در شهیهم که کند یم یسع که گفت و رودیم کجا به دارد که گفت کوتاه و مختصر یلیخ

 . رفت هوا به اوشیس ادیفر

 دیکل نهایا لیفام يپسرها از یکی یگینم آخه طالقان؟ یرفت خود سر يشد بلند که یصاحاب و سر یب مگه! یکنیم غلط تو _
 تو بزنن یهوش یب ياسپر هی اگر قرصه؟ فاکس به دلت هان؟ مثال؟ یبکن یغلط چه يخوا یم تو ادیب باشه داشته رو خونه

  يگردیم بر یکن یم ته سرو حاال نیهم. است خونده اش فاتحه که صورتش

 . بود کرده پرت روز آن به را او رحمانه یب کلمه کی با اوشیس کند فراموش خواست یم که یزمان در چرا. دیگز را لبش

 . کرد يباز گوشش کنار يفرفر ییموها از ییا طره با يقرار یب با

 کنم؟ کار یچ یگ یم_

 : گفت تر آرام یکم اوشیس

  خودم یحت نشه مزاحمت کس چیه ينخوا که یموقع تا دمیم قول من. خودمون يالیو برو خب ؟یباش تنها يخوا یم_

 کنار که ییپسرها به ناخوداگاه. بود دهیترس یکم هم خودش. کرد نیسنگ و سبک را اوشیس يها حرف و کرد مکث هیثان چند
 .کرد نگاه کردندیم نگاهش چپ چپ و بودند ستادهیا خودشان نیماش

 .جام اون شب تا کن، حاضر رو دیکل دفتر دم امیم باشه_

 . کرد درنگ هیثان چند اوشیس

  شده؟ یچ پرستو_

  یچیه_

  شده؟ یچ ينکرد فرار هم آوردن سرت رو بال اون يسود و رضا که یزمان یحت تو. یکنیم فرار يدار تو نگو دروغ_

 .گم ینم يزیچ چون نپرس، اوشیس_

 .بود دهینشن پرستو از را یقاطع لحن نیچن حال به تا. بود شده متعجب خط طرف آن در اوشیس

  ؟یچ یعنی_
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 ییا گهید کس چیه به خوام ینم. نداره هم لیدل چیه. باشم تنها خوام یم. باشم خودم يبرا مدت هی خوام یم. نیهم که یعنی_
  یبگ يزیچ هم

 . است شده ناراحت که بود مشخص کامال یول نزد یحرف اوشیس

  خداحافظ. کن حاضر رو دیکل اونجام، شب تا_

 لمسش که بود گذاشته اطیاحت با و بود رفته پسرها کنار به که زد فاکس يبرا یسوت و کرد باز را نیماش در. کرد قطع را یگوش
 : گفت دیتهد با و کرد یاخم. کرد سوارش و کنند

 ! بد پسر آره؟ يولگرد رهیم یکنیم ول منو گهید حاال _

 .برگشت تهران به و کرد سروته اطیاحت با کرد، روشن را نیماش

 را خودش خواهد یم چون دیایب باال که گفت اوشیس یول اوردیب نییپا شیبرا را دیکل تا زد زنگ اوشیس به و ستادیا دفتر رونیب
 .ندیبب

 .رفت باال و برد مجتمع نگیپارک داخل به را نیماش

 .زدیم کله سرو حسابدارش و یمنش با اتاقش در رونیب اوشیس

  سالم_

 . قیدق هیثان چند. کرد نگاهش و دیچرخ

 .امیب تا اتاق تو برو! ماهت رو _

 . آمد خودش به اش شانه دور به اوشیس دست شدن ـلقه حـ با. پرداخت رونیب يتماشا به شهیش پشت از و رفت اتاق به

 شده؟ یچ _

 یم خودش از بهتر را او اوشیس. کشاند خواهد جا نیا به را بحث که داشت نانیاطم. ستین بردار دست اوشیس که دانست یم
 .شناخت

  یچیه_

 ...نمیبب کن نگاه من به_

 پنهان را یمهم نیا به موضوع نیشاه و اوشیس از دارد چرا که دانست ینم هم خودش. باشد خونسرد تا کرد یسع و کرد نگاهش
 نداشت؟ را يریدرگ و جنگ تحمل گرید واقعا ای کردیم تیحما رها از هنوز. کندیم
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 .برم من بده رو دیکل خوبم، من_

 . برد باال را شیابرو اوشیس

 شب هم جاده یستین ییا حرفه راننده که هم تو ییا خسته االن. يریم فردا ،يرینم امشب شما یول. دمیم شما به دیکل من _
  ناکه خطر واست

 . داد تکان دییتا نشانه به را سرش و کرد نگاهش پرستو

 شده؟ یچ نمیبب بگو من به حاال خوب _

 صحبت او با لحن نیا با که بود دهیند حال به تا اوشیس که يبلند نسبتا يصدا با و گرفت فاصله اوشیس از یعصب و کالفه پرستو
 : گفت بکند

  برم تا يدینم رو دیکل اگه. نکن خورد رو عصابم خوبم، من آخه؟ داده يریگ چه.... اوشیس! اَه_

 از پرستو دنینال و همانا گرفتن بازو یول. کند متوقفش تا گرفت را شیبازو اوشیس یول برداشت زیم يرو از را فشیک و دیچرخ
 . همانا هم درد

 بود؛ نکرده يگرید کار التیسالس پماد با دادنش ماساژ و مسکن خوردن از ریغ به هم او و بود دهید يجد بیآس اش شانه مفصل
 .است نشده واقع موثر هم آن دیرسیم نظر به که

 . کرد رها را شیبازو سرعت به اوشیس

 شده؟ یچ بازوت ؟يشد یچ_

 .داد ماساژ را اش شانه پرستو

 !نیزم خوردم حموم تو_

 زخم که افتاد او گوش الله به چشمش ناگهان. دیگویم دروغ او که داشت صد صددر نانیاطم. کردیم نگاهش موشکافانه اوشیس
 بود مشخص کامال. کرد نگاه دقت به را گوشش و زد کنار را شالش بدهد نشان یالعمل عکس بتواند پرستو آنکه از قبل. بود شده

 .است کرده پاره را گوش و شده دهیکش گوشواره که

 شده؟ يطور نیا حموم تو هم نیا _

 . انداخت نییپا را سرش پرستو. نبود زیجا تمارض گرید

 !خوبم من_
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 : گفت یکالفگ با و کرد یپوف اوشیس

 یب کهیمرت نیا گهید نهیهم. کنم دایپ رو خودم خوام یم یگفت خودم شیپ ایب شو بلند گفتم بهت که يروز نه؟ رضاست؟ کار _
 بکنه خواست که یغلط هر دهیم اجازه خودش به شرف

 . داد ادامه و رفت زیم يرو تلفن طرف به شدیم تر بلند لحظه هر که ییصدا با

 !یستین کار کسو یب تو که فهمهیم وقت اون آوردم در پدرشو یوقت هرته؟ شهر جا نیا کرده فکر _

 . برداشت را تلفن

 .ستین رضا کار_

 .سودابه داد،یم گرید احتمال کی تنها. رفت هم در شیها اخم و کرد نگاه پرستو به و دیچرخ

 .شد بحثم رها با_

 .کرد نگاه پرستو به رتیح و بهت با لحظه چند تا که بود کرده تعجب يقدر به اوشیس

 ؟يریکب رها_

 نظر مورد خودشان يرها همان که شود مطمن خواست، یم او و شناختند یم يریکب رها اسم به هم يگرید کس آنها نکهیا مثل
 .است

 . گذاشت شیجا سر را تلفن

 شده؟ یچ نمیبب بگو درست_

 یم رها که نگفت. مختصر و کوتا کاست، و کم یب و کامل نه. کرد فیتعر را ماجرا و نشست اوشیس یصندل يرو حوصله یب پرستو
 که است گفته رها به سودابه نکهیا سر. اند کرده دایپ یکیزیف يریدرگ و بحث هم با که گفت فقط. کند يدراز دست او به خواست

 یحرف رضا با اش رابطه درباره که دیکشیم خجالت. نگذاشت نیب ذره ریز و نکرد باز را يگرید زیچ چیه. دارد عالقه او به پرستو
 به را باشد پنهان دیبا که يزهایچ و آبرو تمام خودش خاطر به بخواهد که نبود وجدان یب و ایح یب برادر دو آن مثل که او. بزند

 يسود به اش عالقه خاطر به نه و بوده ضیمر چون است، نزده او به یدست که خودش از اتهام رفع خاطر به رضا. زدیبر رهیدا يرو
 بوده پرستو وجود لیدل به است کرده یانتیخ اگر و است بوده اش مرده و کشته يسود که خودش نانیاطم خاطر به هم رها و

 .بودند برده سوال ریز به را شودیم صحبت آن به راجع یگوش در جا همه که يتابوها و را او زنانه یزندگ تمام است

 و حادتر هیقض که داشت هم را نانیاطم نیا. دییگویم دروغ هم باز اش زاده برادر که بود مطمن. کرد نگاهش شکافانه مو اوشیس
 . است بوده حرفها نیا از تر دهیچیپ
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 : گفت یعصب یلحن با و دیکش یآه

 !سنیبنو داستانها تو که ارمیم يریکب جناب روز به ییبال_

 .کرد نگاهش پرستو

 . کن تمومش. خوام ینم يریدرگ و دعوا گهید! ایس بسه_

 : گفت خشم با اوشیس

 يریگیم کم دست رو خودت يدار تو که داره یچ کهیمرت نیا آخه. نکن تیحما ازش_

 .داد تکان را سرش پرستو

 .هستم کم دست رم،یگینم کم دست خودمو من _

 .کرد نگاهش یناراحت با اوشیس

 و شناختمشونیم چون کردم رد رو همه خودم من ؟یداشت خواستگار تا چند دنید رو تو که شرکت نیهم يتو بگم يخوا یم_
 افهیق و نجابت از شون همه. نداشتن ییآشنا تو با کدوم چیه که خداها بنده نیا. نیخور ینم هم به هیروح لحاظ از که دونستمیم

 فکر چون. شیخوا یم تو که دمیدیم چون بودم، موافق رها با من ؟يریگیم کم دست رو خودت تو چرا اومده خوششون تو
 جوره همه که يدار اجیاحت يمرد به فه،یضع ات هیروح ،ییا شکننده تو. ستین تو مناسب خودت سال و همسن مرد کردمیم

 يتر نییپا او از که یکن فکر تو که شه ینم لیدل نیا یول. اومد یم يمرد نیهمچ نظرم به رها. کنه تتیحما و باشه بهت حواسش
  يموند ما دست رو و

 : گفت زیآم مسخره يا خنده با پرستو

 .ام مطلقه زن هی من االن چون نموندم، دستتون رو من یگیم راست _

 .فشرد هم يرو به را چشمانش تیعصبان با اوشیس

 .....اال الاالهه_

 .آمد پرستو کنار

 .... یخواست خودت هم رو اون یول. نبودم موافق هم رضا با_

 و آرام يپرستو در هرگز که يزیچ. کشدیم غیج پرستو دیبگو گرید کلمه کی اگر که کردیم احساس. کرد قطع را حرفش
 .بود دهیند ساکتش
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  بده نشون نیشاه به هم رو دستت. میبر شو بلند_

  بفهمه يزیچ اون خوام ینم _

 . دیخند و کرد نگاهش اوشیس

 . گمیم نیشاه به من يایب نییپا يبر باال تو _

 .... اوشیس_

 : گفت و گرفت را گرشید سالم يبازو آهسته

 .دارم الزم رو نیشاه_

 .کرد نگاهش تعجب با و نشد منظورش متوجه پرستو

 .باشد رباطها یدگیکش که داد احتمال یول نبود اورتوپد متخصص نیشاه. داد نشان نیشاه به را دستش شب

 .رفتند رها دفتر به بدهند دیکل پرستو به نکهیا بدون روز، همان يفردا و گرفتند جلسه اتاقش در شب مهین تا اوشیس با

 شانیا به که گفت اند؟ آمده يریکب يآقا دیپرس که اوشیس جواب در و کرد یپرس احوال و سالم آنها با گرم یلیخ یمتق سحر
 !اند آمده که دهندیم خبر خودشان که گفت رفتیم رها اتاق سمت به که طور همان اوشیس یول. اند آمده آنها که دهدیم خبر

 شانیجدا زور به محمد و ماین که زدند رها به یکتک آنچنان نیشاه و اوشیس! دیچیپ ساختمان کل در خبرش بعد قهیدق چند و
 عجب در فقط. نزد یحرف خورد یم کتک چه يبرا دانستیم که رها. بزنند هیبخ را سرش تا بردند مارستانیب به را رها و کردند

 که یشوم الیخ نه و کردیم پرستو زدن کتک از صبحت فقط اوشیس چون. است نزده آنها به يدراز دست از یحرف پرستو که بود
 .بود سرش در رها

 .گرید یصورت و ینوع به. است داده نشان او به را عشقش هم باز پرستو که آمد نظرش به

 صاف نسبتا هوا صبح. کردیم نگاه را باران بارش و کردیم مگو بگو دیفر با که بود یساعت کی. کرد نگاه رونیب به شهیش پشت از
 دوباره و دیکش یآه. بود کرده بارش به شروع شمال يآسا لیس يها باران آن از یکی که بود ساعت دو به کینزد حاال یول بود
 ندهیآ يبرا اش برانامه که نگفت. دیاین هرگز گرید دیشا و دیایب کار سر که ستین مقدور شیبرا فعال که داد حیتوض دیفر يبرا
 ماندن رانیا الیخ گرید پرستو که دیبگو خبر یب جا همه از دیفر و بپرسد دیفر از رها که دادیم را نیا احتمال درصد کی. ستیچ
 .ندارد را

 و بود شیم و گرگ هوا. کرد نگاه اطیح درون به دقت با پنجره از و کرد جمع دیفر با را صحبتش يبلند از يزیچ افتادن يصدا با
 اثر بر شییپا ای زانو ظاهرا. بود نشسته زانوانش يرو وارید کنار که دید را او اما بود، خودش حد نیتر نییپا در لحظه آن در دید
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 يها يباز وانهید. نزند ادیفر رتیح شدت از تا گرفت دهانش يجلو را دستش. بود دهید بیآس وارید يرو از دنیپر نییپا
 .بود محض یوانگید گرید نیا اما بود دهید او از ياریبس

 .شود خارج اش ـنه ـیس از بود نمانده يزیچ که زدیم چنان آن قلبش. رفت کنار پنجره پشت از سرعت به شود دهید آنکه از قبل

 .کردیم احساس بدنش یپ و رگ در شتریب چه هر شدت با را نیآدرنال هجوم

 دایپ يبرا و ردییبگ تماس او با وقفه یب را ماه کی تمام یجواب چیه بدون رها نکهیا. داشت یخوب احساس ییا احمقانه طور به
 به حاال بود دهیند را او هرگز که یکس ،يریکب رها. داشت یتازگ شیبرا فتد،یب التماس به و کند مراجعه کس همه به کردنش
 یسخت خودش به نکهیا. دادیم یخوب احساس او به. باشد بوده او از یطلب تیحالل و یخواه عذر خاطر به اگر یحت. بود دنبالش

 جا آن به يا مراجعه اصال و بود رانیا از خارج بود سالها که يدکتر ن،یشاه دوست يالیو. بود کرده دایپ را او يجا و بود داده
 را؟ سودا يآ ای اوشیس. بود کرده بیتعق را یکس دیشا. کس چیه قطعا بود؟ داده آدرس او به یکس چه. نداشت

 .کندیم یزندگ الیو در یکس که دادینم نشان و بود خاموش چراغ

 . بود داده لم خاموش نهیشوم کنار که زد فاکس يبرا آهسته یسوت

 .برد باال يها اتاق به را او

 .کرد چک را آن دوباره نانیاطم يبرا و رفت يورود در پشت به. کند توجه جلب پارسش يصدا که نداشت دوست

 رها به ياعتماد چیه گرید. گرفت دستش در را تلفن. بود شده کیتار کامال هوا حاال. نشست یکیتار در مبل يرو و برگشت
 .گرفت یم تماس 110 به ادیم داخل به زور به اگر نداشت،

 . بود شده همراه یکیتار با که بود محض سکوت شد ینم دهیشن يصدا چیه که بود يا قهیدق ده

 .خورد در به يا ضربه

 پپر؟ پپر؟_

 دهد؟ نشان خودش از حماقت تواند یم حد چه تا انسان کی مگر کردیم فکر یگاه. آشنا حس همان. ختیر نییپا قلبش دوباره
 یب خود از او يصدا دنیشن با تنها دیبا هنوز بود؟ دهینرس سر به هنوز او يها يکار ندانم و حماقتها دنیرس انیپا به زمان ایآ

  فتد؟یب تکان تکان به دلش ها احمق مثل دیبا هنوز شود؟ خود

 کف در ها ناخن و بود آمده در صدا به انگشتانش بند بند تمام آورد یم دستش کف به دستش انگشتان با که يفشار شدت از
 . رها ادی از ذهنش کردن منحرف يبرا یجسم يدرد. داشت اجیاحت درد نیا به. بود رفته فرو دستش

 . فشرد هم يرو به را چشمانش
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  یکن باز درو که یزمان تا مونم یم در پشت من. ییجا اون که دونم یم_

 .نزند ادیفر ناخواسته تا د،یگز را لبش

 . باران ریز بالکن يرو رونیب در رها و بود نشسته یکیتار در او هنوز بعد ساعت کی

 درد به که يـگار ـیس گرید بود، مطمن او که بود شده سیخ شیها لباس چنان آن یول بود کرده ـگار ـیس کی ـوس هـ دلش
. ستین سرد هوا که کرد شکر را خدا و زد کنار یشانیپ يرو از را سشیخ يموها. است نمانده شیها بیج در بخورد زدن آتش

 اهیس خاك به یزندگ در را او که سودابه از آن از شتریب و بود متنفر بود چسبانده تنش به را شیها لباس تمام که باران نیا از یول
 .بود نشانده

 یدفاع سد از بتواند اگر که بود مطمن. زد يزیآم تیموفق لبخند. دیپر جا از و آمد خودش به قفل در دیکل گردش يصدا با
 پرستو به کردن دایپ دست بگذرد، بنوشد را او خون از قلوپ کی تا است فرصت منتظر دیرسیم نظر به که سودا يآ و اوشیس

 قلب خوش و مهربان قدر آن دارد، او به نسبت هنوز داشت نانیاطم که یعشق بر عالوه پرستو که دانستیم. بود خواهد تر راحت
 .بماند باران در و در پشت را روز شبانه کی او که کند تحمل تواند ینم که هست

 به و بود ستادهیا پنجره کنار فشیظر قامت آن با که دید را پرستو. کرد نگاه خانه داخل به یکیتار در و کرد باز آهسته را در
 تا کرد روشن را در سر چراغ. رفت داخل به و آورد در رونیب کرد،یم شلوپ شلپ که را سشیخ يها کفش. کردیم نگاه رونیب

 .دیایب خانه داخل به یکم نور ابتدا

 پپر؟_

. بود شده ختهیر شیها شانه يرو به تاب و چیپ با شهیهم مثل شیفرفر يموها بود، شده تر الغر یکم. کرد نگاهش و رفت کنارش
 را دستش که خواست یم دلش. دادیم نشانش گونه یمرض و تر الغر که بود دهیپوش یآسمان یآب ساده شلوار و بلوز دست کی
 .کندیم تر دور خودش از را پرستو فقط کار نیا با که دانستیم یول کند ـوازش نـ را شیفرفر يموها و ببرد شیپ

 .بس و داشت خبر خودش بود رسانده دختر نیا به که یبیآس شدت از. يشتریب متیمال با. کرد شیصدا دوباره

 . کرد نگاه رها به چشمانش در یحس چیه بدون و دیچرخ

  ؟يخوا یم یچ_

 .رفت طرفش به و کرد اخم رها

 ؟يخوا یم یچ یگیم حاال کنم، دایپ رو خانوم سرکار که افتادم میزندگ و کار از که ماهه کی _

 يها دختر تمام يبرا اگر که دیرسیم نظر به. بود)  من(  او يبرا هنوز. شد ینم آدم رها. زد لبخند جانبش به حق لحن به پرستو
 . است) من( شهیهم او يبرا شود) من مین( يریکب رها ایدن
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 .باشم داشته آرامش برادرت اون تو دست از که جا نیا اومدم من. کن دایپ منو ایب نگفتم که من يبر یتون یم_

 چراغ. نداشت يکار پنهان يبرا یلیدل گرید. رفت خانه آشپز به بود، ستادهیا نهیشوم کنار قراریب و آب سیخ که رها به تفاوت یب
 .کرد صدا را فاکس و کرد روشن را ها

 یحت است، قهوه عاشق رها که دانستیم. زدینر رها يبرا که امدین دلش دیچیپ خانه در قهوه يبو یوقت یول. کرد درست قهوه
 .دانست ینم هم زنش سودابه یحت که يزیچ. باشد داشته ریش و باشد نیریش اندازه چه تا قهوه که دارد دوست رها که دانستیم

 .کرد نگاه بود ستادهیا سالن وسط یفیبالتکل با که او به و برد شیبرا را قهوه

 . داشت نگهش و گرفت را دستش او از تر عیسر رها یول گذاشت زیم يرو را قهوه

 پپر کن تمومش يدار دوست یک هر جون به رو تو یول. خوامیم هم باز خواستم، هم معذرت کردم، اشتباه من. کن تمومش_
 . تهران برگرد

 . دیایب نظر به تفاوت یب و بزند پس بود، انداخته لرزه به را بدنش یپ و رگ که را یالتهاب تمام تا کرد یسع. کرد نگاهش پرستو

 ؟ رفته ادتی يکرد شروعش تو خود. وقته یلیخ کردم تموم من _

 : گفت تیعصبان با رها

 ؟ یباش دوش به خونه امتیق تا خاطرش به دیبا تو کردم یغلط هی من حاال _

 : گفت ینیغمگ لحن با و داد تکان را سرش پرستو

 . کنه قانع رو یکس هر که هست اونقدر کار نیا يبرا لمیدال کنمیم فکر. باشم تنها کمی خوام یم. گردمیبرم نه_

 : گفت و کرد یپوف رها. کرد نگاه رها به متهمانه یحالت با

 بمونم؟ بارون ریز گهید ساعت هی دیبا ای ؟یکنیم باز روم دوباره رو در بردارم، ـگار ـیس نیماش تو از برم اگر _

 حق یرسیم که من به یول یدهیم نشان نرمش دخترها ي همه مقابل در چرا رها« که دیبگو خواست یم دلش. زد خند پوز پرستو
 »!گاو؟ شده؟ نوشته چه من یشانیپ يرو به ؟يشویم جانب به

 !خدا امون به برو. يبرگرد نداره یلیدل گهید_

 .نشست مبل يرو به سیخ يها لباس همان با طور همان و کرد نگاهش تعجب با رها

 .شد سیخ جا همه! بلندشو_

 : گفت و کرد بلند را سرش رها
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 .ارمیب در رو لباسام بده من به پتو هی خدمتتون، در هستم من _

 : گفت دیرسیم نظر به يجد کامال رها که جا آن از یول کرد نگاهش هیثان چند پرستو

 !کنمیم خواهش برو رها _

 .ندیبب خودش به نسبت پرستو وجود يایزوا نیتر قیعم در را عالقه هنوز توانست یم. کرد نگاهش اخم با رها

 .داد حرکت نییپا به لذت با و برد فرو او يموها ریز را دستش و نتوانست باالخره. ستادیا شیرو روبه و شد بلند

 ... برو! کن ولم_

 یکاهگل و تنگ و یمیقد يها کوچه پس کوچه در. شیشبها نیا تمام ـوس کابـ بود، افتاده روز آن ادی به دوباره. دیلرز یم
 .بود افتاده نفس نفس به کهیحال در. دیپر یم خواب از خودش غیج با و دنبالش، به رها و دیدویم

 پرستو؟ با بود کرده چه. فرستاد خودش به یلعنت رها. گرفت فاصله رها از و کرد جمع را خودش

  پپرم؟_

 . کرد نگاهش پرستو

 ....  ستمین پپرت من_

 . بخورد فرو را بغضش کرد یسع

 .رفت فرو خودش در شتریب چه هر و گرفت ـوش آغـ در را بازوانش

 . گرفت آتش دلش و کرد نگاه بود، زیانگ رقت که کوچک حجم آن به رها

 .گرفت ـوش آغـ در را او و گشود را دستش اریاخت یب

 .بود کرده هیگر شیزندگ يسالها تمام از شتریب که بود کرده او با يکار رها یول بود، متنفر کردن هیگر از. افتاد هیگر به پرستو

 ! نکن هیگر... دلم زیعز! نکن هیگر..... شیه شیه _

 .توانست ینم. خواست ینم. دیکش رونیب رها ـوش آغـ از را خودش

 .... خواهش رها، برو_

 بود زده زخم خودش یوقت. بود دهیکش آتش به را دختر نیا وجود تمام خودش که یوقت بکند توانستیم کار چه. کرد نگاهش رها
 باشد؟ داشه توانست یم ياثر چه اكیـر تـ دادن حاال
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 .رفت کنارش به

 تهران؟ يبرگرد که يدیم قول برم اگر_

 . باشد دور رها از که خواست یم فقط لحظه آن در. داد تکان را سرش

 !برو آره_

 ؟يگردیبرم یک_

 رها يکارها که دانست یم. نبود درست رها به هم قتیحق گفتن یول دیبگو دروغ که نداشت دوست اصال. کرد سکوت لحظه چند
 .روجوع و رفع جور کی. است کرده که است يکار وجدان عذاب يرو از ست،ین عالقه يرو از

 او از دور حال نیع در و رها کینزد خواست ینم گرید. باشد رانیا در توانست ینم گرید. برود خواست یم. خواست ینم را نیا او
 میتصم کی فرصت سر و عالقه يرو از بار نیا که بدهد رها به را فرصت نیا خواست یم. بود بزرگ هم او يخدا. رفت یم. باشد
 .يسود مثل ـوس هـ يرو از نه. باشد عاشقش هم رها و باشد داشته دوستش که مناسب دختر کی. ردیبگ شیزندگ يبرا بهتر

 جبران يبرا رها که ياجبار است، بوده اجبار سر از ردیبگ شکل رها و او انیم هم يا رابطه اگر و بماند رانیا اگر که دانستیم
 . دارد کارش

 !بهتر رترید یچ هر دونم ینم_

  نمت؟یبب امیب شهیم_

 .نه_

 . گفت رها به محکم و قاطع نه کی شده که هم بار کی يبرا

 ... برو_

 بدون و دیکش قیعم نفس و داشت نگه او يبو خوش يموها يرو را شیها لب هیثان چند. دیـوس بـ را سرش يرو و شد خم رها
 .رفت رونیب در از يگرید حرف چیه

 .کرد هیگر به شروع آهسته و نشست مبل يرو و داد فرو گلو را اش خفه هق هق پرستو

 را نیا ییتوانا که خواست یم دلش او و زدیم منظم نا قلبش. است رفته و شده کنده وجودش از تکه کی که کردیم احساس
 زمیعز نخور غصه دیبگو خودش به خواست یم دلش. شود آرام دیشا تا کرد یم ـوازش نـ و کردیم ـل بغـ را خودش که داشت

 .کند آرام را خودش و بگذارد خودش يپا يرو را سرش و کند ـوازش نـ را خودش يموها! شهیم درست یچ همه
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 کرده ازدواج رها که یزمان بعد سالها دیشا. ندیب ینم را او گرید که دانستیم. بود رفته نیب از رها رفتن با وجودش همه نکهیا مثل
 .فتدیب امتیق به دارشانید هم دیشا ای و باشد

 .شد تر بلند و شتریب اش هیگر و شد خم مبل يرو

 

 روز هر آواره روح کی مثل او و بود نمانده شیوانگید به يزیچ گرید که یزمان طالقش، از بعد ماه چهار سال همان تابستان يابتدا
 ردیبگ او از را رها عشق تا خواست یم خدا از هیگر و عجز با که یزمان شود، آرام يا ذره دیشا تا زدیم قدم ایدر کنار در ها ساعت

 روز کی يا هفته دیاین دنشید به که بود گفته او به نکهیا رغم یعل که دیدیم را رها که یزمان بدهد، او به آرمش یکم عوض در و
 به یستیتور يزایو با و نیشاه دعوتنامه با ند،یبب را او تا نشستیم انتظارش به نیماش در الیو رونیب باران ای آفتاب در و آمد یم

 .بماند جا آن در شهیهم يبرا و ردیبگ کارت نیگر توانست و کرد فیرد را شیکارها یمدت از بعد و رفت کایآمر

 ..... هیترک بعد، سال چهار

 

 

 را چشمانش. داد هیتک ـت تخـ تاج به و نشست جا در و شد زیخ مین کرده عرق و کالفه. دیپر خواب از شیگوش آالرم يصدا با
 به لحظه تمام. کرد دنیکش به شروع حوصله با و زد آتش يـگار ـیس ـت تخـ همان در. شود آرام یکم تا فشرد هم يرو به

 ایرو کی اندازه به شیبرا که یـوس کابـ. نبود او گرید بعد يا لحظه و. کمال و تمام داشت، را او. کرد مرور را شبشید خواب لحظه
 .بود نیریش

. زد حوصله با را شیها شیر و رفت ـام حمـ به برخواست، جا از و کرد خاموش ـت تخـ کنار يـگار ـیس ریز در را ـگارش ـیس
 را دستش سر دکمه. دیپوش تر آراسته صبحش روز آن افتضاح و بد احساس خاطر محض فقط و فقط. دیپوش لباس و گرفت دوش

 گرید حاال که اش شکسته و خورده غیت يابرو به و داد حالت را شیموها. عطر آن از بعد و زد ویش افتر آرامش با و بست دقت با
 يابرو که کردندیم فکر همه بودند شده آشنا او با و دهید را او ریاخ سال چند در که یکسان. کرد نگاه بود شده صورتش از ییجز
 . بود شده یعیطب کامال که بود افتاده جا صورتش يرو چنان آن. است شکسته واقعا او

 .آمد رونیب اتاق از و برداشت را سامسونتش فیک

 یرانیا که زدیم داد یفرسخ ده از. کرد نگاه بودند ستادهیا گرید آسانسور در يجلو که ییها دختر به و ستادیا آسانسور در يجلو
 لباس طور آن شدندیم افتی هیترک در وفور به که هم یخارج يها ستیتور یحت که بودند دهیپوش لباس چنان آن یول هستند

 .دندیپوش ینم
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 تفاوت یب. کردند شیبرا آمدن ادا و ناز و کردن صحبت یگوش در به شروع و شد جلب او به شان توجه. برد باال را ابروانش
 تینها در که يقمار. کرد قمار شیزندگ يرو اداها و ناز نیهم از یکی با بار نیآخر. بود پر ها حرف نیا از گوشش. کرد نگاهشان

 .بود باخت سر دو

 . بست را در شوند سوار هم آنها آنکه از قبل و شد آسانسور سوار و گرفت آنها از را نگاهش

 داد تکان بودند، نشسته زیم کی پشت هم با که ماین و یمتق خانم و محمد يبرا سالم عنوان به يسر و نشست صبحانه زیم پشت
 .رفت و گرفت را یمعمول نان با مروین مرغ تخم سفارش و آورد قهوه شیبرا خدمتکار. کرد گرم شیها طرح به را سرش و

 .بدهد شیها طرح به را حواسش تمام تا کرد یسع

 ن؟یندار الزم گهید يزیچ. قربان هاتون مرغ تخم _

 .کرد تشکر یترک به و زد لبخند و کرد بود ستادهیا سرش يباال که یجوان دختر به ینگاه

 .آمد سرش يباال محمد کرد شروع که نیهم

 م؟یکن صبر ای میبر تمومه مون صبحونه ما_

 .امیم خودم من نیبر شما_

 . داد را گرید قهوه کی سفارش و زد صدا را خدمتکار و برد باال را دستش و گذاشت کنار را مرغش تخم ظرف اشتها یب

 .هشدار بدون و عیسر یپرتاب. شد پرتاب گذشته به و شد کنده آنجا از و ایدن نیا از نکهیا مثل ییا خنده يصدا با

 . بود یداشتن دوست و نیدلنش که ییا خنده. یعیطب ناز همان با ییا خنده. کند دایپ را خنده آن صاحب تا آورد باال را سرش

 .دیچرخ سالن دور تا دور چشمانش

 چهار که یکس. است شده وانهید باالخره که کرد فکر. ستادیا يا لحظه يبرا واقعا قلبش که بخورد قسم توانستیم. ستادیا قلبش
 روبه حاال است کرده اشتباه که بود شده متوجه بعد و رودیم که بود دهید ابانیخ در را او یگاه و دیدیم را شیایرو تمام سال

 .بود نشسته شیرو

 . دیطپ یم توانست یم که یسرعت نیتر عیسر با قلبش و بود کرده عرق. دیکش یقیعم نفس

 یم. است یواقع او که کردیم دایپ نانیاطم دیبا. گذاشت هم يرو به را چشمانش يا لحظه يبرا. بود زده جانیه. بود شده جیگ
 . دیناپد شهیهم مثل و باشد شده دود هم او کند باز را چشمانش یوقت که دیترس

 بار نیا و کردیم صحبت بود، نشسته کنارش که يدختر با و بود نشسته آنجا هم هنوز او یول کرد باز را چشمانش یسخت با
 .دیخند یم آهسته
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 و شکل قلب دیسف صورت همان. بود شده ختهیر شیها شانه يرو به یزمان هر از تر بلند بار نیا که تاب و چیوپ پر يموها همان
 .فشیظر و نازك يـها لبـ همان. بود بایز یشیآرا چیه بدون که آرامش چشمان همان و آرام

 او جا همان و برود که خواست یم دلش یطرف از. بکند دیبا چه که دانست ینم. داد یم تکان تکان زیم ریز را شیپاها یناآرام با
 . بود خواهد او دوباره دادن دست از یمعن به کار نیا که دانست یم گرید یطرف از و ردیبگ ـوش آغـ در را

 !اقیاشت و ولع با ینگاه. ندینب را او گرید است ممکن داندیم که کندیم نگاه را يزیچ آنچنان که یکس مثل. کرد نگاهش دوباره

 و ردیبگ دست به است، شده سوراخ آن در چشم دو يجا که روزنامه کی يکمد يها لمیف مثل توانست یم که خواست یم دلش
 .کند نگاه را او ریس دل کی با

 دختر کی با خواست یم که يبار نیاول مثل درست. گرفت صورتش يجلو را شیها طرح از یکی و کرد نگاهش یچشم ریز
 آهسته آهسته. کرد نگاهش دوباره بود گرفته دستش به که يکاغذ کنار از. ساله هجده پسر کی مثل داشت، جانیه شود دوست

 .نیمت و آرام شهیهم مثل کرد، یم صحبت شیدست کنار دختر دو با و خورد یم صبحانه

 دختر دو با و شد بلند باالخره تا نکرد، ترك را زیم و ماند او ي صبحانه آخر تا. بود آمده صبحانه خوردن يبرا رترید او ظاهرا
 .شد رد او يجلو از تر طرف آن زیم دو فاصله با همراهش

 کنار دخترانه يالغر آن گرید. بود شده چاق یکم. بود دهیپوش هفت قهی یمشک پلور کی و یمشک بلند ها چکمه با نیج شلوار
 چهار و ستیب يبایز و جوان دختر کی به بود شده لیتبد و بود گرفته خودش به يتر زنانه و پر حالت اندامش و صورت. بود رفته
 .ساله

 درون يها پول و کرد بیج در دست. رفت هتل اطالعات به و برخواست جا از آنها رفتن محض به و کرد بیتعق را او نگاهش با
 .کردیم دایپ را او اتاق شماره دیبا. کرد چک را بشیج

 بود حاضر. کند استفاده تشیجذاب تمام از تا کرد یسع. کرد سالم بود نشسته زیم پشت که یجوان دختر به و کرد صاف را شیصدا
 . بکند يکار هر او اتاق کردن دایپ يبرا

 آنها هتل در که یخانم از دوستانش از یکی که داد حیتوض داشت، يآذر یترک به نسبت يکمتر تسلط که یاستانبول یترک به
 تعجب با دختر. شد خواهد ممنون یلیخ بدهد او به را خانم آن اتاق شماره که کند لطف او اگر و است آمده خوشش دارد اقامت

 از اسکناس ییا دسته و زد یکش دختر لبخند. ندارند را يکار نیچن اجازه آنها یول است متاسف یلیخ که گفت و کرد نگاهش
 .داد سر بود کرده گره هم به زیم يرو که دخترك دست ریز به آرام یحرکت با و آورد رونیب بشیج

 آن و دیایب شیپ يرادیا اگر که گفت دیترد با و کرد نگاه برش و دور به ترس با و کرد نگاه ها اسکناس به يشتریب رتیح با دختر
 آن که کرد دیتاک و کرد تکرار را اسکناس اتیعمل گرید بار و زد یچشمک. شود یم اخراج او کند تیشکا هتل مسول به خانم
 .گرفت خواهد گردن را هیقض تمام او خود افتاد اتفاق نیا اگر و شد نخواهد ناراحت خانم
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. زد را سه طبقه دکمه و شد آسانسور سوار است، شده جوان سال ده کردیم احساس کهیحال در سرحال و شاد بعد قهیدق ده
 .شد ادهیپ آسانسور از و کرد صاف را کتش قهی و کرد نگاه خودش به آسانسور نهییآ در زد،یم سوت با را یآهنگ که طور همان

 

 

 

 نگاه رونیب به یچشم از و رفت در پشت به دستش در مسواك با و آورد رونیب ییدستشو از را سرش خورد در به که يا ضربه با
 دندان ریخم کف از پر دهان همان با. شدیم دهید شیموها و گردن و پشتش و ها شانه فقط که بود ستادهیا در پشت يمرد. کرد

 : گفت یسیانگل به

 ه؟یک _

 :داد جواب یسیانگل به یول یترک لهجه با یکلفت و بم يصدا

 ! خدمتکار _

 .کرد باز را در و برگشت و شست را دهانش. کند صبر لحظه چند که گفت و برد باال را شیابرو تعجب با

 را در شیپا با و گرفت او دهان يجلو را دستش آمد، اتاق داخل به بدهد انجام یحرکت چیه بتواند او آنکه از قبل و دیچرخ مرد
 .بست

 .کرد نگاه بود گرفته او دهان يجلو را دستش که رها به آمده در حدقه از چشمان با

  باشه؟ کنمیم کارت یچ که یدونیم خودت یبکن داد و غیج يبخوا اگه یول دارم یبرم رو دستم_

 .برداشت او دهان يجلو از را دستش رها و داد تکان را سرش

. يخبر یب سال چهار از بعد هم آن ندیبب را او دوباره که کردینم خطور هم فکرش به یحت. کرد نگاه رها به محض يناباور با
. نداشت رها از يخبر چیه او و دادند ینم او به داشتند يخبر هم اگر بود، دستش کنار که نیشاه یحت و سودا يآ ای اوشیس

 شیخوابها و شیاهایرو در هنوز. کند فراموش را او بود نتوانسته هنوز سالها نیا تمام که يمرد. بود ستادهیا شیرو يجلو او حاال
 . گذاشتیم قدم که بود او

 که يزیچ یول. الغرتر نه و تر چاق نه بود، نکرده يرییتغ اما اندامش. الغرتر یکم صورتش و بود شهیهم از بلندتر یکم شیموها
 رها شد متوجه یانگشت سر حساب کی با. بود شده دیسف که بود اش قهیشق کنار يموها کرد جلب را اش توجه همه از شتریب

 ! است نبوده او يدور از قطعا و شود دیسف شیموها یکم که بود یعیطب و باشد داشته را سال هفت و یس حدود دیبا
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. بود گرفته ادی سال چهار نیا در که يزیچ. برگردد شیقبل قدرتمند موضع به دوباره رها که خواست ینم. باشد آرام تا کرد یسع
 در سخت کند دایپ نفوذ او يرو به یراحت به تواندیم هم باز که بود کرده فکر اگر رها و بود شده بزرگ او شیزجرها بر عالوه

 نیا در که ییها حرف. کردیم تکرار خودش يبرا را بود روانکاوش دوست يها حرف اصل در که ها حرف نیا تمام. بود اشتباه
. بود نهایا تمام منکر است دهیرس هم فلک گوش به شیصدا دیرسیم نظر به که قلبش طپش یول بود شده ذهنش ملکه سال چهار

 آرام نا حال نیع در و کندیم دایپ آرامش حضورش با فقط او که است يمرد تنها هم هنوز يریکب رها که گفتیم قلبش طپش
 .کند جادیا ـشوقش معـ در تواندیم عاشق کی فقط که متضاد حس دو يقراریب و آرامش. شودیم

 .باشد آرام تا کرد یسع قیعم نفس کی با و دوخت چشم کرد،یم نگاه را او اخم با رهاکه به

 : گفت شمرده شمرده و گرفت را شیبازو و شد خم

 باهات بذارن فقط که گفتم. تیروان دوست اون تا گرفته عموت از. کردم التماس همه به تموم سال چهار ؟یکنیم در دو منو_
 زجر تموم سال چهار. يخوا ینم منو گهید تو چون برم کنم گم شما یزندگ از رو گورم که فرمودن جونتون عمو یول کنم صحبت

 هم تو هم. يخندیم من شیر به و یگذرونیم خوش خودت واسه جا نیا یجنابعال بعد دم،یکش اضتیر تموم سال چهار دم،یکش
 !دهیم يسوار خوب میش سوار بزار خره که نیا یگفت. مدل هی به کدومتون هر. نیآورد ریگ احمق منو شرفت یب خواهر اون

 . گفت یآرام آخ ناخواسته پرستو که بود کرده ادیز قدر آن را دستش فشار

 ادینم در صدات نگفتم مگه_

 . کرد نگاهش اخم با و قاطع و محکم. دیکش کنار را خودش پرستو اما. شدنش کینزد يبرا يا بهانه. شد خم شیرو به

  جا نیا انیب خودشون ها سیپل که زنمیم غیج قدر نیا بخوره من به دستت _

 یلیخ و برد باال را شیابرو. بزرگ و بالغ ییپرستو. کرد نگاه دیجد يپرستو نیا به تعجب با و دیکش کنار را خودش یکم رها
 با. باشد ازدواجش از یناش رفتارش نیا و باشد کرده ازدواج سال چند نیا در مبادا. کرد اش ـلقه حـ انگشت به ینگاه عیسر

 و بزرگ يپرستو نیا يرو به یحت ، نفوذ. بود حل مشکلش درصد پنجاه. دیکش یراحت نفس اش ـلقه حـ از یخال انگشت دنید
 یدفاع وارید نیا. نبود یسخت چندان کار دیدیم را اش شده قرمز رنگ و را دستانش واضح کامال لرزش که یوقت هم دهیکش قد
 .نبود یسخت کار رها يبرا شکستنش بود، شده یمخف آن پشت و بود دهیکش خودش دور به پرستو که

 ؟يآورد سرم يبال چه یدونیم _

 : گفت یسخت سر با و کرد نگاه رها به

  يآورد سرم تو که ییبال از بدتر نه_

 . کرد نگاهش تمسخر با رها
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 بلبل نیا االن ـلت بغـ تو بودم گذاشته بچه هی اگه. کردمیم رو کارم من که بود یوقت بال گرمیج نه)  کرد يدار خنده پوف( بال؟_
 .ينمکرد واسم رو ها یزبون

 کابـ یگاه هنوز که رها تا گرفته خواهرش از. قبلش سال چهار يها يادگاری. کند کنترل را شیها اندام لرزش تا کرد یسع پرستو
 .بود او با ـوسش

 کوتاه اگه هم شهر يها دختر همه يجلو. کنم تحمل رو بودنت جانب به حق نیا تونستمینم گهید چون رفتم؟ چرا که یدونیم _
 .يبود) من( شهیهم من يبرا ياومد یم

 : گفت کرد،یم او به را پشتش کهیحال در و گرفت فاصله رها از

 تونستم ینم نبودم یخواستیم تو که يزیچ اون من هان؟ کردمیم دیبا کار یچ. يخوا ینم منو که دونستمیم چون کردم ولت _
 . بودم نیهم من. بشم یجول نایانجل شبه هی کنم یمج یاج که

 . کرد نگاه کردیم نگاهش و بود داده هیتک وارید به متفکرانه که رها به و دیچرخ

 .... که یکس ،یشیم عاشقش ،يدار دوستش که يدختر با. یباش داشته دوباره فرصت هی خواستمیم چون رفتم _

 .دیکش یقیعم نفس و کرد قطع را حرفش

  يریکب يآقا میخور ینم هم به تو و من _

 . دیخند رها

  اوش؟یس ای نیشاه کرده؟ تو يکوچولو کله تو رو فیاراج نیا یاحمق کدوم _

 .داد تکان را سرش پرستو

 .... برو. دمیفهم خودم کس چیه_

 . کند باز را آن تا گذاشت رهیدستگ يرو را دستش و رفت در طرف به

 . گذاشت او دست يرو را دستش رها یول

 .میریم هم با شو ادهیپ شما کجا؟ برم؟ _

 مثل. نداشت سال چند نیا در که یاحساس. کردیم آرامش احساس تنش لمس از ناخواسته. گرفت را پرستو فیظر يبازو دوباره
 .کرد یم دایپ انتقال او به پرستو از آرامش از یموج نکهیا
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 نیا تمام. شود کشینزد رها که دهد اجازه توانست ینم گرید. دیکش کنار را شیبازو شتریب یسرسخت با و دوباره پرستو یول
 .کند فراموش را تمامش هیثان کی عرض در حاال که بود دهینکش زجر جهت یب و خود یب را سال چهار

 .... برو_

 . گرفت قبل از تر محکم را شیبازو نیآتش گلوله کی مثل باره کی رها یول

  گم؟یم یچ که ستین تیحال نکهیا مثل تو _

 !هتل یآسمان یآب موکت به. کرد نگاه نییپا به و کرد کج یکم را صورتش پرستو یول

 . چرخاند خودش سمت به را صورتش و گذاشت او چانه ریز را دستش خشونت یکم با رها

 تو شدم، جونت عمو فیخف و خوار شدم، بدبخت نشستم، اهیس خاك به گمیم دارم. چشمم يجلو اومد بابام گمیم دارم من_
 برو؟ یگیم

 . کرد اخم پرستو

 چاره؟یب چرا بدبخت؟ چرا گهید. دادم بهت رو فرصت نیا منم. یخواست یم نویهم که تو چرا؟ _

 : گفت تمسخر با و شد خم صورتش يرو به کامال رها

 خودت؟ واسه یبافیم يدار یچ ؟یفتوح خانم فرصت کدوم _

 : گفت يجد لحن با و دیکش کنار را خودش پرستو

 .خوشگل يدخترها د،یجد عشق دوباره، یزندگ _

 : گفت تیعصبان با همراه ییا خنده و تیعصبان با رها

 گم؟یم یچ من که ستین تیحال واقعا تو نکهیا مثل نه_

 زبان از اگر را دارم دوستت جمله که دانستیم. ندازدیب دام به را او دوباره خواهد یم رها که دانستیم. داد تکان را سرش پرستو
 . دیشن نخواهد رها زبان از هرگز بشنود، یکس هر

 . کن ولم یپرست یم یچ هر به تو. رها کن ولم_

 خواست؟ یم او از را نیا حاال که بود کرده چه دختر نیا با. کرد نگاه کند ولش که کردیم خواهش التماس با که او به رها

 .... من پپر؟_
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 . ماند ناتمام در به ییا ضربه خوردن با حرفش

 .کردیم نگاه رها و پرستو به تعجب با و بود ستادهیا در پشت بود او با صبحانه زیم سر که ییها دختر از یکی. کرد باز را در پرستو

 ؟ پرستو... من.... ام_

 دیشا ای بود مدل نظرش به. است دهید مد سالن در را او قبل روز که داشت نانیاطم. کرد نگاه رها به دوباره. بود شده جیگ چارهیب
 . طراح هم

 شدم مزاحم_

 : گفت ییرو خوش با مزاحمت نیا از خوشحال اما پرستو

  رفتنیم داشتن يریکب يآقا جون میمر تو ایب_

 : گفت ییا مودبانه و يجد لحن با و آورد جلو یخداحافظ نشانه به را دستش بعد

  نیبرسون منو سالم هم یگرام پدر به. شدم خوشحال_

 گفت يعاد لحن با و گرفت دستش در را پرستو دست و انداخت کردیم نگاهشان يکنجکاو با و موشکافانه که دختر به ینگاه رها
: 

  ه؟یچ امروز واسه ات برنامه _

 : گفت رها يباز اهیس به اشاره با بود، نمانده شیوانگید به يزیچ گرید که پرستو

  دنتونید از شدم خوشحال حال هر به ،يریکب جناب پره پره وقتم _

 : گفت گوشش ریز آهسته حال همان در و دیـوس بـ را پرستو گونه و شد خم و زد يلبخند. بود حرفها نیا از تر زرنگ اما رها

 .کن تماشا نیبش فقط واست، دارم _

 از و کرد پرستو دوست با یلب ریز یخداحافظ رها. داد تکان را سرش و زد یزورک يلبخند و دیکش کنار را خودش آرام نا پرستو
 . رفت رونیب در

  بود؟ یک_

  یمیقد هیخانوادگ دوست هی_
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 توالت در. بکشد ادیفر لحظه هر داشت امکان که بود شده کیتحر عصابش قدر آن. رفت ییدستشو به و کرد یخواه عذر میمر از
 گرفته را وجودش تمام نیسنگ و بد یحس. بود گرفته آتش اش گونه يرو به رها ـوسه بـ يجا. نشست شیرو و بست را یفرنگ
 . نشنود قبل شب يها مدل به راجع را میمر يها حرف تا گرفت را شیها گوش. بود

 چشمانش جلو به اش لحظه به لحظه و کرد فکر قبل سال چهار به خوردیم تاب آرام آرام و بود گرفته را شیها گوش که طور همان
 .برگشت

 و حرف هر با که بود یعصب و ریپذ بیآس چنان آن. دیکشیم دكی را پرستو اسم که بود ییا مرده فقط د،یرس کایآمر به که یزمان
 نسبتا سالم آدم کی یحت نه و شهیهم يپرستو آن نه پرستو نیا. بودند شده نگرانش شهناز و نیشاه. زدیم هیگر ریز یاتفاق ای

 که دوستانش از یکی نزد را او و کرد هماهنگ رانیا در اوشیس با نیشاه. بود فیضع یعصاب با افسرده دختر کی. بود نرمال
 چیه. کرد نگاه را او مجسمه کی مثل و نشست فقط پرستو اول بار يبرا. مهربان اریبس اریبس و یرانیا یخانم. برد بود روانکاو

 از و آمد حرف به هم او باالخره کرد صحبت نویم فقط که جلسه چند از بعد. داد ینم نشان یوالعمل عکس چیه و زد ینم یحرف
 آزار و بد احساس از. است آمده و گذاشته جا رانیا در را روحش از یمین و یزندگ تمام و قلب نکهیا از. گفت شیها غصه و ها غم

 قرار و آرام است داده دست از را وجودش از یقسمت ای و کرده گم را يزیچ که یکس مثل کردیم حس نکهیا از. گفت اش دهنده
 ماه چند از بعد و آورد حرف به را پرستو آهسته آهسته. گذاشت آن يرو به دست و کرد دایپ را درد نقطه سرعت به نویم. ندارد

 و عشقش از. کند فیتعر رها به نسبت احساساتش نیتر یپنهان از و کند اعتماد که بود شده وابسته نویم به قدر آن گرید پرستو
 و گفتیم او. بود کرده حقش در که یکوتاه و رضا از. سودابه يناخواهر از و رها يآزارها از. بود خورده رها از که ییا ضربه از
 و شودیم آب ردیگیم قرار آفتاب در که یبرف مثل بدش احساسات و ها غم ییآسا معجزه طور به که دیرسیم نظرش به و گفتیم

 ینم درست اصال پرستو يصحبتها با یول. بود دهیفهم یخوب به را نیا نویم و خواستیم را رها او. زدیریم نییپا قطره قطره
 بستن. کند دایپ بهبود که دادیم اجاز شیها زخم به دیبا. کردیم صبر دیبا پرستو او نظر به. برگردد رانیا به پرستو که دانست
 . شود خوب آرام آرام و بخورد هوا تا گذاشتیم باز را زخم دیبا. کردیم تر کهنه را آنها فقط زخمها

 کرده قطع را بخشش آرام يها قرص مصرف نویم که کرد،حاالیم بودن نرمال احساس یکم پرستو که آزگار سال چهار از بعد حاال
 .کردیم خراب را زیچ همه و شدیم شیدایپ دیبا رها بود،

 ؟یخوب پرستو؟_

 . شود صاف شیصدا تا کرد يا سرفه. برگشت ایدن نیا به میمر يصدا با

 .میایم شدم حاضر من برو شما جون میمر. خوبم_

  منتظرتم یالب تو نییپا باشه_

 .زدیم حرف نویم با دیبا.آمد رونیب ییدستشو از و دیکش یراحت نفس
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 را یگوش آلود خواب نویم چارهیب. نکرد کشور دو نیب یزمان اختالف به ینگاه اصال. گرفت را نویم شماره دیلرزیم که ییدستها با
 . برداشت

 نو؟یم_

 . شد زنگ به گوش و سرحال نویم يصدا

 شده؟ یچ پرستو؟_

 . دیکش یقیعم نفس

 نو؟یم کنم کار یچ من. اتاقم تو اومد. هتل تو جاست، نیا رها_

 اوضاع وخامت به یپ که بود یکاف نویم يبرا پرستو اضطراب از پر يصدا نیهم. شد برقرار خط يسو آن در سکوت هیثان چند
 . ببرد او یروح

 .است خورده ریت گرگ مثل االن اون ؟يکرد باز روش رو در چرا گه؟یم یچ _

 !هتله ـستخدم مـ کردمیم فکر چون کردم باز درو من_

 . دیخند نویم

 ؟یکن باز درو دیبا ـستخدمم مـ بگه یک هر مگه پرستو، تو دست از_

 : گفت حوصله یب پرستو

 کنم؟ کار یچ من بگو. کن ول حاال رو ها نیا....  نویم يوا_

 کرد؟ يرفتار چه گفت؟یم یچ_

 : گفت و دیکش قیعم یآه پرستو

 دونمیم چه. ینکن یزبون بلبل تا زاشتمیم ـلت بغـ تو بچه هی دیبا. کنم دایپ رو جات تا کردم التماس همه به ،يکرد بدبخت منو _
  ها حرف نیا از

 . دیخند نویم

 از یزمان اگر تو جون پرستو نیبب. داره یجالب تیشخص. کنم مالقات کینزد از رو يریکب جناب نیا که مشتاقم یلیخ یلیخ _
 عالقه سخت که ییمردها اون از رها ظاهرا. یکن اعتماد بهش یتونیم گهید که باش مطمن يدیشن رو دارم دوستت جمله مرد نیا

  کنهیم ابراز رو اش
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 . دیخند تمسخر با پرستو

  بود مجنون خوب که يسود يبرا! بابا نه_

 شونیکی باهم جداست مقوله تا دو. بود ـوس هـ بود کرده مجنونش که نبود يسود به عالقه. اون هم تو هم. یکنیم اشتباه_
  هستن يقو رابطه يبرقرار تو هستن فیضع عالقه ابراز تو که ییمردها اتفاقا. نکن

 : گفت و دیخند پرستو

  فهیضع که منه به حسش فقط. هیقو دو هر تو رها_

 . دیخند هم نویم

  یوقت ادیب که مجبوره یعنی. جلو ادیم باشه ییا عالقه اگر. جلو ادیب اون بذار. کنه نفوذ بهت نذار پرستو، این کوتاه جلوش_

  بشه مطمن بزار مردده، تو به حسش تو هنوز اون. آسمون به بره نیزم که مجبوره ادینم نیزم به آسمون

 کنم؟ کار یچ حاال_

 . بود نفس به اعتماد بدون و ریپذ بیآس هنوز دختر نیا چقدر. دیخند نویم

 تو نه، جا اون حاال خوب. رانیا يبرگرد یگرفت میتصم وقته یلیخ که تو جا؟ نیا ایب برگرد شو بلند تو؟ به آخه بگم یچ پرستو_
 همون. شیدید رانیا تو کن فکر حاال. نیدیرسیم هم به باالخره زود ای رید هیکی کارتون ها شما. يدیدیم رو رها باالخره که رانیا

  نداره یفرق. بکن اونجا حاال يبد انجام و یبگ بهش شیدید که رانیا تو یداشت میتصم که يحرفا و کارها

 .کرد سکوت هیثان چند

  جون نویم شرمنده. باشه_

  بشه کینزد بهت نذار فقط. نذار خبرم یب. زمیعز دشمنت_

 شنا آب در که ییمردها و زن به و شد خم یکم. بود شیپاها ریز استخر باال آن از. رفت پنجره کنار به و کرد قطع را تلفن
 . کرد نگاه کردندیم

 .بکند او با تواندیم خواست که يکار هر که ستین کوچولو پرستو گرید او که بفهمد رها که کردیم يرفتار رها با دیبا

 دید را رها یوقت که باشد شده يقو قدر آن کردیم دعا که ییا اراده با. رفت نییپا و برداشت را شیگوش و کرد عوض را لباسش
 .فتدین تاپ تاپ به دلش دوباره
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 برش ترس لحظه کی. کرد اطرافش به ینگاه. ردیبگ را مچش پرستو دنید محض به تا بود کرده نیکم وارید پشت روباه مثل
 !!داشت ییطوال دی کردن فرار در دختر نیا باشد؟ رفته و کرده جمع پرستو نکند که داشت

 و دیکش یراحت نفس. رفت بودند منتظرش یالب در که دوستانش سمت به و آمد رونیب آسانسور از که دید را او بعد لحظه چند اما
 .رفت یالب به و آمد رونیب گاهشیمخف از

 . کرد نگاه شیفرفر يموها به و ستادیا سرش پشت یکم فاصله با و رفت سمتش به

 . کرد خودش متوجه را او و گذاشت پرستو شانه يرو را دستش

 پپر؟_

 پوش سر شیرو بر کردیم یسع پرستو که بود هم يگرید زیچ خشم و یناراحت از ریغ به نگاهش در. کرد نگاهش و دیچرخ پرستو
 .داشت دوستش هم هنوز پرستو. خودش به عالقه داد،یم صیتشخ یکس هر از بهتر را آن رها یول بگذارد

. دهد نشان هم توجه او به که خواست یم دلش حال نیع در یول کردیم ول را او رها خواستیم دلش. بزند لبخند تا کرد یسع
 .دهنده عذاب و دوگانه یحس

 فرصت با و گرفت را شیبازو ریز است بسته او زدن پس يبرا پرستو دست و است شلوغ پرستو اطراف که فرصت از استفاده با
 : گفت و داد فشار خودش به یکم را او یطلب

  ایب. ارهیم در شاخ نتتیبب اگر محمد ا،یب_

 .برگردد او تا بمانند منتظرش لحظه چند که گفت دوستانش به و دیچرخ پرستو. کشاند آسانسورها و ها پله راه سمت به را او

 : گفت آهسته اش شده دیکل يها دندان انیم از شدیم دهیکش رها توسط که طور همان

 !وونهید کن ولم_

 . بود دهید را آن خواب تمام سال چهار پرستو که يا خنده.دیخند و کرد نگاهش و دیچرخ رها

  بد؟ حرف...  نچ نچ_

. داشت را خوب حس نیا که است خودش حماقت و یبدبخت از ای است رها دوباره دنید شوق از دانست ینم. بود گرفته اش خنده
 گفتیم و ستادیا یم تر محکم حسش که نیا مثل یول بگذارد جواب یب را آن کردن یمحل کم با کردیم یسع چقدر هر که یحس
. باشد خوشحال ها احمق مثل که بود نیا تشییموقع حاال یچارگیب و عذاب سال چهار از بعد. است نرفته نیب از و دارد وجود که
 .کردیم اش خفه است زده جا زود چقدر او که دیفهمیم نویم اگر

 . دیکش رونیب رها دست از را شیبازو و کرد اخم
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 مثال؟ یچ که يریگیم منو دست راه به راه یه. کن ولم _

 دقت با و خوب را پرستو صورت همه هیثان چند و برد باال را ابروانش خنده با و داشت نگاه خودش يرو به رو هم را او و ستادیا رها
 . کرد نگاه

  پپر يشد عوض_

  يکرد عوض مرا تو دیبگو خواستیم دلش. داد تکان را سرش

 !! شنیم یعوض هم ها یبعض البته. شنیم عوض. مونن ینم جور هی شهیهم آدمها_

 ! ندارد خبر خودش و است یعوض واقعا دیشا که کرد فکر. کرد نگاهش دوباره و رفت باال رها چانه

 برهیم زمان کم هی. کنمیم درستت. کامال يشد عوض. بله _

 . کرد صدا اسم به را رها یکس که بدهد را جوابش تا خواست پرستو

 .دندیچرخ دو هر

 بود ـلش بغـ ـر ـیز ـاس لبـ دست چند کهیحال در آنها از تر طرف آن متر چند هم یمتق خانم.بودند محمد و یامان دیفر و ماین
 !است دهید سر سه ياژدها ای ییفضا آدم کی نکهیا مثل بود، شده رهیخ پرستو به آنچنان

 .ستادیا کنارش فاصله با و دیکش رونیب رها دست از را دستش

 . فتدیب سالن کف بود نمانده يزیچ که بود آمده در حدقه از چنان آن دیفر چشمان

 پرستو؟_

 . داد دست او با است شاد دنشید از دل ته از که بود مشخص کهیحال در رفت، طرفش به و آمد خودش به آنها همه از زودتر محمد

  امدیم باسر ییجا نیا دونستیم اگر هیمرض کجا؟ جا نیا کجا؟ تو _

 .کندیم يباز لمیف ای بوده خبر یب او از مدت همه نیا واقعا ایآ که کرد نگاه محمد به دقت با پرستو

 خوبه؟ هیمرض ؟يچطور تو جون محمد یمرس_

  توهه دلتنگ. خوبه آره_

 يجا از که بود نگفته هم شوهرش به یحت و بود کرده تمام حقش در را یدوست سالها نیا تمام در هیمرض. بود اطالع یب محمد
 .باشد بوده پرستو جانب از یتلفن تماس کباری یسال به محدود ارتباطشان اگر یحت. است اطالع با پرستو
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 شده افتاده جا و مردانه حاال داشت پسرانه یحالت که اش چهره آن. کرد نگاهش و دیچرخ بود شده عوض کامال که ماین طرف به
 نیا هم خودش ایآ که دانست ینم. بود معروف یالملل نیب و رانیا سطح در مطرح یمدل عنوان به حاال رها برابر دو یکلیه با. بود
  نه؟ ای است کرده رییتغ قدر

 

 شماها؟ نیچطور د؟یفر ما؟ین _

 .بود شده تر الغر یکم فقط و بود نکرده يرییتغ چنان آن دیفر

 .کرد احوال و حال و داد دست پرستو با محترمانه و آمد جلو

 ... خانم آشنا امسال دوست پارسال ؟ یفتوح خانم سرکار احوال _

 .گفت کیتبر او به یمهربان با و افتاد بود دیفر دست در که يدیسف طال ـلقه حـ به نگاهش

 ریاس را او که یکس ظاهرا شکر را خدا. است کرده دایپ ییا محترمانه رفتار نیچن نیا طانیش یامان دیفر که بود جالب شیبرا
 . بود کرده متحول را او کمال و تمام بود کرده خودش

 خود و داشت نگه دست در را پرستو دست هیثان چند. کرد یپرس احول به شروع مکث یکم با یول داد دست و آمد جلو ماین
 طور همان. بود نشده عوض اصال رها جیگ یمنش. گرفت ـوش آغـ در را او و رفت یمتق سحر طرف به و دیکش را دستش پرستو
 . بود مانده هوا سربه یکم و قلب خوش

 .بود شده تنگ واست دلم جون سحر_

 . کرد نگاهش قیدق و دیـوس بـ را او سحر

 . يشد خوشگل. يشد عوض چقدر_

 . دیـوس بـ را اش گونه و دیخند پرستو

  هم تو_

 : گفت و کرد جمع به ینگاه حوصله یب رها

  يکار ماچ گهید بسه_

 . داد ادامه و کرد پرستو به رو

 حاال؟ ییا کاره یچ تو_

 .زد یزورک لبخند پرستو
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 .میدار شینما ما امروز همکارام، شیپ برم دیبا _

 : دیپرس يکنجکاو با محمد

 ؟یکنیم کار یک با_

 ییکایآمر مادرش. کننیم باز حساب یلیخ روش خوب یول کاره تازه. کرده گل خوب کایآمر تو که یرانیا هی. يطاهر دیوید_
  یرانیا پدرش

 : گفت و دیخند دیفر

 !بزن سوت جلو برو يریکب جناب. کنهیم کار بهترون ما از با پرستو میبر ما گهید بابا_

 : دیپرس دوباره محمد

  ن؟یشاه شیپ ؟ییکجا _

 بودند ریپن و کارد هنوز ظاهرا رها و دیفر. دیخند کردیم نگاه دیفر به خشم با که رها به و داد تکان دییتا نشانه به را سرش پرستو
 .بود نشده درست هنوز شان بچگانه اخالق نیا و

 طرف به و کرد یحافظ خدا شان همه از اوردیب ریگ تنها را او که است یفرصت دنبال به که بود مشخص کامال که رها به توجه یب
 .رفت دوستانش

 .کرد کار به شروع و گذاشت زانوانش يرو را تاپش لپ و رفت رختخواب به و زد مسواك را شیها دندان. گرفت دوش

 تمرکز اصال. بود گردش حال در میدا فکرش. کند کار توانست ینم. گذاشت کنار و کرد خاموش را ستمیس بعد قهیدق پانزده
 .دهد سامان را افکارش شده که هم لحظه کی يبرا یحت توانستینم و نداشت

 .بود کرده ادهیپ او يرو روز تمام که ییا گربه و موش يباز به. کرد فکر رها به

 به را خودش راحت الیخ با و دغدغه یب که شناخت یم جا آن را یکس رها ظاهرا کردیم صحبت که یکس هر با و بود رفته جا هر
 .برساند او

 .بود او به اش توجه و نگاهش که بود دهید را او بود کرده بلند را سرش که لحظه هر

 .ماندیم داریب صبح خود تا یگاه یحت و شب مهین تا شدیم زده جانیه طور نیا که یزمان و داشت جانیه. برخواست جا از

 يفضا. است آمد و رفت پر و شلوغ یالب ساعته چهار و ستیب و شهیهم هیترک در هم آن هتل، در. رفت یالب به و کرد عوض لباس
 .بود آور خفقان شیبرا اتاق
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 ندهیآ سال تا خورد یم قهوه فنجان کی اگر خوب یول خواست، یم قهوه دلش. داد سفارش سبز يچا و رفت شاپ یکاف به
 .ماند یم داریب دیبا موقع نیهم

 .کند تحمل را یطیمح نیچن توانست ینم هرگز. بود صدا و سر پر و شلوغ. کرد رقص گاهیجا و هتل بار قسمت به ینگاه

 .آمد یم در شیصدا حاال بود شهناز اگر. گذاشت زیم يرو را آرنجش دو هر

 کامال. دندیخند یم و زندند یم حرف آهسته و بود هم گوش در سرشان و بودند نشسته او از تر طرف آن یکم یجوان مرد و زن
 یعنی. نداشتند ییها لحظه نیچن وقت چیه رضا و او. آمد ـانش لبـ به لبخند خواسته نا. اند کرده ازدواج تازه که بود مشخص
 شیکنار یصندل شدن دهیکش با. آورد خاطر به قبل سال در را مالقاتشان. سوخت یم رضا يبرا دلش. نداد آنها به یمحلت سودابه

 .دیجاپر از

 آمد یم نظرش به یگاه. کرد نگاهش تعجب با پرستو. خورد و برداشت را او خورده مهین فنجان تعارف یب و نشست کنارش رها
 !است راحت و پرو يآور رتیح طور به رها که

 . بود من مال اون _

 : گفت خونسرد و کرد نگاهش رها

 . شد من مال حاال _

 : گفت تیشکا با بعد

 ؟ينداد سفارش قهوه چرا _

 .دیخند و کند يخوددار نتوانست گرید پرستو

 . بدهد قهوه سفارش و دیایب خدمت شیپ تا کرد بلند را دستش تفاوت یب اما رها

  ؟يدینخواب چرا_

 او خاطر به که دینگو رها به یول ردیبم بود حاضر. زد گوشش پشت را شیفرفر يموها و داد تکان را سرش و کرد نگاهش پرستو
 !برد ینم خوابش و است زده جانیه

 .دونم ینم _

 : گفت و برداشت را آوردند شیبرا که يا قهوه فنجان رها

  ؟يبود داداشت خان شیپ مدت نیا تموم پس _
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 کف مثل گرید پرستو یول. کند پنهان را آن تا کردیم یسع یول بود، یعصب چشمانش. کرد نگاهش و کرد بلند را سرش پرستو
 !بود برگشته و رفته فرحزاد به پرستو نگفته) ف( رها. شناختیم را او دستش

 .بودم داداشم خان شیپ آره_

 .یناراحت و حرص سر از ییا خنده. دیخند پرستو خواهانه خود و آرام لحن به رها

 ؟يدیخند یم من شیر به ؟يکردیم کار یچ وقت اون خوب _

 . کرد نگاه بود انفجار آماده دوباره که او به پرستو

 کارو نیهم قبل مدت چند نیهم تا آره دنه؟یخند شیر به شما نظر از خوردن بخش آرام قرص و بودن روانکاو نظر تحت اگه _
 .کردمیم

 .بود خودش يها حرف و کارها کردن نیسنگ و سبک مشغول سال چهار نیا تمام در. شد فشرده قلبش. کرد نگاهش رها

 .گناهکار یگاه و شدیم تبرعه یگاه. کردیم محاکمه را خودش و دادیم لیتشک دادگاه خودش يبرا تمام سال چهار

 شیزندگ ریمس شد ینم دایپ شیزندگ در سودابه اگر کردیم فکر. است نبوده منصفانه وقت چیه پرستو با رفتارش که دانست یم
 .نبود یبدبخت و يگرفتار نیا آخرش دیشا که یراه. گرفتیم قرار يگرید راه در کامال

 . بکند کارها یلیخ بود حاضر او خاطر يبرا. بود شیزندگ دختر نیتر مهم پرستو. بود آمده خوشش پرستو از

 شد، رنگ کم چشمانش شیپ مرور به پرستو. کرد رو آن به رو نیا از را شیزندگ تمام و شد دایپ شیزندگ در يسود دفعه کی بعد
 فاصله. است کرده را انتخاب نیبهتر که کردیم آرام را خودش بار هر یول کردیم یناراحت احساس. دیند را او گرید که ادیز آنقدر

 .کارش يبرا یهیتوج. بود تر مناسب او يبرا تر جوان مرد نظرش به و بود ادیز یلیخ پرستو و او یسن

 .کرد قبر نبش را گذشته و برگشت عقب به یلیخ سال چهار آن در

 تا یحت بخواهد؟ را او بود عاشقش پرستو که ییا اندازه به که بود يدختر. کردیم فکر پرستو به همه از شتریب و کردیم فکر
 راههیب به نفرشان دو هر و شد عوض نفرشان دو هر یزندگ ریمس اشتباه کی با که دیدیم. بود کرده تیحما او از هم لحظه نیآخر

 شیزندگ حاال بود کرده ازدواج پرستو با و بود بسته سودابه یخوشگل يرو به را چشمش اگر که دیدیم. دندید بیآس و رفتند
 .کندیم بهشت شیبرا هم را یزندگ باشد داشته عالقه يمرد به حد نیا تا که یزن قطعا. بود آرام

 .کرد سقوط جهنم يها چاله به سر با و رفت بود داده را اش وعده يسود که یبهشت دیام به

 قلب خواست یم. کند آرام را شیها يدلخور تمام که خواست یم و بود حقش پرستو. دهد دست از را پرستو خواست ینم گرید
 را آرامش وجودش با شهیهم که آرامش و مهربان دختر. داشت کم را پرستو شیزندگ. بگذارد مرهم و کند ـوازش نـ را شیزخم

 .بود کرده قیتزر او به
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 : گفت آهسته يصدا با و انداخت نییپا را سرش

  ؟يبود نظر تحت_

 .نزد یحرف یول داد تکان را سرش پرستو

 بودم؟ دنبالت ها ونهید مثل سال کی تا یدونیم ؟یرفت چرا _

 .یبکش منو بود مونده کم بار نیآخر چرا؟_

 .کرد نگاه را او گوش و شد خم یکم و کرد دنبال را حرکت نیا چشمش با هم رها. زد گوشش الله به یدست خودآگاه نا

. بود شده وارد روحش به که ییها زخم مثل. بود مانده شیجا یول بود شده خوب زخم. بود مشخص گوشش يرو یپارگ کی رد
 .اوست با هنوز اثرش و است نشده خوب کامال که ندیبب توانست یم

 رو روبه به اخم با و دیکش پس را دستش سرعت به پرستو یول گذاشت، پرستو دست يرو به زیم يرو از را دستش و دیکش یآه
 . شد رهیخ

 ..... کنم ناراحتت خواستم ینم وقت چیه _

 : گفت و دیپر حرفش انیم به پرستو

  دونمیم بوده غرض بدون. زد و حرف نیهم قایدق هم برادرت. دونمیم آره _

 : گفت و کرد اخم رها

 ؟یارتباط در باهاش هنوز _

 نداره یربط شما به _

 .باشد مودبانه لحنش حداقل اش ادبانه یب جمله رقم یعل که کرد یسع

 : گفت يتند لحن با و داد باال ابرو رها

 .کنهیم نابود رو تیزندگ پپر کن ول رو رضا _

 بچسبم؟ شما به و کنم ول رو رضا_

 . دیخند رها. است گفته چه تیعصبان اوج در که دیفهم زده خجالت آمد، رونیب دهانش از حرف نکهیا محض به

 .ندارم یتیشکا اصال من يدار دوست اگر _
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 !ثیخب_

 . دیخند آهسته رها

  گه؟یم یچ رضا _

 .کرد نگاهش پرستو. بود يجد لحنش

 ؟يخبر یب اونها از واقعا تو یعنی_

 . کرد اخم رها

 .ادین شیپ واسش یناراحت وقت هی باشم برادرم یزندگ ریگ یپ حتما کنمیم یسع نه_

 . دیخند يزیآم مسخره حالت با

  کرده یعروس يسود با. دمید ایفرنیکال تو شیپ سال کی رو رضا_

 و آمد یم ابتدا همان رضا اگر دیشا. بود خورده برادرش و زنش از يبد رودست. بود گرفته دلش ته یول دیکش یراحت نفس رها
 به دست زیچ همه نکهیا مثل. شود گرفتارش نکهیا به رسد چه کرد ینم هم نگاه يسود به گرید رها گفتیم شیبرا را انیجر

 .شوند جدا هم از پرستو و او که تا بود داده هم دست

 باشه مبارکش_

 او خورد یم غصه سودابه دادن دست از يبرا هنوز رها که یوقت. بخواند رها نگاه عمق در را یناراحت توانست. کرد نگاهش پرستو
 : گفت و برخواست جا از بود؟ زده جانیه دارشید از ها احمق مثل چرا

 رضا بده اجازه بذار کن صحبت جون آقا با. بود داغون رضا که بدون کنهیم خنک رو دلت نیا اگر. نبود یراض شیزندگ از رضا _
  نتشیبب ادیب

 . داشت نگه را او و گرفت را دستش مچ رها یول گرفت فاصله زیم از

 . کردیم رو جا همه فکر دیبا یچ همه به زدیم گند داشت که زمان اون_

 . کرد خارج رها دست از را مچش پرستو

  تو خود مثل کردیم يکار هر يسود يبرا. جداست ها علت ز عاشق علت. بود عاشق رضا _

 .فرستاد رونیب قیعم را نفسش و کرد نگاهش رها. من خود مثل دیبگو خواست یم

 ریبخ شب_
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 .رفت ها آسانسور طرف به و گرفت فاصله رها از

 پرستو؟ پرستو؟_

 نگاهش و آورد رونیب بود اتاق انیم که یپاراوان پشت از را سرش کردیم شیصدا روشن يها سشوار انیم از که دیوید يصدا با
 دیوید«  کرد گرد کردیم نگاهش خنده با که رها يبرا را چشمانش. کردندیم صحبت هم با خنده با و بود ستادهیا کنارش رها. کرد

 »؟يریکب رها ؟یشناسیم کجا از گهید رو

 . آمد رونیب پاراوان پشت از بود دستش در ترك يها مدل از یکی راهنیپ که طور همان

 بله؟_

 کرد نگاه دیوید به کرد،یم نگاهش که رها به توجه یب

 .... يریکب يآقا_

 دیازپوکسایکلرد دانه کی. بود خورده بخش آرام قرص نویم هیتوص به قبل شب دوباره. داد تکان رها يبرا يسر حوصله یب پرستو
 .کردیم لکسشیر و آرام یبیعج طور به نیپترینوروتل با

 دارن قبول یلیخ رو ات قهیسل ظاهرا يریکب يآقا. میندار شو امروز ما. کمکشون برو يریکب يآقا با بکن یلطف هی جان پرستو_
  گهید میبیرق باالخره. ینکن یقگیسل خوش ادیز که کن یسع فقط یول

 . داد تکان را سرش و زد یکج لبخند دیوید یمزگ یب به پرستو

 . رفت یخروج در طرف به رها و دیوید ي خنده به توجه یب و گذاشت دیوید شانه سر را راهنیپ و برداشت را فشیک

 ش؟یشناسیم کجا از اصال شد؟ رامت يطاهر دیوید که يخوند يورد یچ_

 .برد باال ییابرو رها

 .کنمیم جادو هم رو تو یسیوا جادوگرم نیمرل من_

 » ییا کرده جادو مرا تو«  نگفت را بود ذهنش در که يزیچ آن یول. داد تکان را سرش

 .ماستین سابق زن مادر هیهمسا بزرگ بابا يعمو ي عمه ییدا ي خاله پسر دونم ینم. اومد در آشنا ماین با شناسمش، ینم من_

 . گرفت را شیبازو و دیخند آهسته رها. کرد نگاه چپ چپ رها یمزگ خوش به پرستو

 ! يشد شمر! خانم پپر منو ينخور.... اوه اوه _

 ؟يدار کار یچ_
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 .شد يجد رها

 .دارم شو گفت، که دیوید _

 يهمکار از او که بودند ییا حرفه قدر آن گروهش و رها. کند يهمکار که بود حاضر او بود يکار موضوع اگر. داد تکان را سرش
 .نداشت اعتماد رها به گرید. باشد يکار موضوع واقعا آنکه شرط به یول. کند کسب تجربه بتواند و ببرد لذت آنها با کردن

 . شد راحت یکم الشیخ بودند ستادهیا آنها انتظار در سحر با یالب در که محمد دنید با یول

 کنه؟یم کار شما با هم دیفر_

 . کرد نگاهش تعجب با و دیچرخ رها

 ؟ شمیبادوم يابرو و چشم عاشق که نه م؟یبش همکارم هم با حاال که رفته جوب هی تو آبمون یامان دیفر منو حاال تا یک از د؟یفر_

 ياستثنا به فقط دیشا. شود ینم رها زبان فیحر کس چیه واقعا که دیرسیم جهینت نیا به یگاه. گرفت را اش خنده يجلو پرستو
  سودابه

 .بود زنونه کار تو شتریب هم اول از دیفر البته. زنونه کار تو رفته خانمش با اون نه_

 .گرفت اش خنده اریاخت یب پرستو و دیکش را خانمش کلمه

 داشته یشرق ییا چهره کندیم یمعرف را شیها طرح که یکس داشت دوست رها. بود عرب و یرانیا ترك، يها مدل از پر سالن
 .دارند را ها چهره نیتر لیاص و نیباتریز از یکی یرانیا زن و مرد که بود نیا حرفش شهیهم. باشد

  بکنم؟ دیبا کار یچ _

 . کردیم نگاهش رهیخ رها. دیچرخ

 یچ هر. تره واجب کار فعال. لینخ بر خرما و کوتاه من دست که ینیبیم یول م،یبگرد هم با رونیب میبر ایب گمیم باشه من به_
 .دارم قبولت جوره همه من ، یدونیم بهتر خودت پپر دونم ینم. درسته یدونیم

 .گرفت را دستش رها یول رفت محمد طرف به و داد تکان را سرش

 .دارم کارت ایب شد تمام کارت _

 .رفت دادندیم شینما را نیج شلوار ظاهرا که ها مدل از یگروه سمت به و دیخند رها. کرد نگاهش دیترد با

 زیچ همه درباره. کرد آماده را مدل ده از شتریب پرستو. بودند ریدرگ همه. نکرد دایپ هم را سرش خاراندن وقت کس چیه ظهر تا
 .بود دهیند حال به تا کهیکسان یحت خواستند، یم نظر او از و بودند شناخته را او همه که دیرسیم نظر به و دادیم نظر
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 فشار هم يرو را چشمانش و نشست یصندل نیتر کینزد يرو. ندیب ینم را ییجا چشمانش واقعا کرد احساس که بود کی ساعت
  داد

 ؟ پرستو یخوب _

 . داد تکان را سرش. بود شده خم شیرو به نگران ماین. کرد نگاه باال به

  شده گشنم کمی_

 .آورد قهوه و کیک شیبرا و رفت و دیخند ماین

 بپرسم؟ يزیچ هی _

 .زد بود برداشته که ییا تازه نیماف به يگاز

  آره _

 ؟يشد جدا شوهرت از چرا _

 و رضا و او زیآم افتضاح یاحساس مربع نیا به راجع انیآشنا و دوستان رانیا در که دانست ینم اصال. کرد سکوت هیثان چند
  دانند؟یم چه رها و يسود

 ؟يدیفهم کجا از تو _

 . برد باال را اش چانه ماین

  آره؟ بود رها برادر ؟يشد جدا شوهرت از گفت. گفت رها_

 . داد تکان را سرش

 .مینداشت تفاهم. آره_

 .بود گفته را ها طالق اکثر یآبک لیدل. گرفت اش خنده هم خودش

 . کرد نگاهش متفکرانه ماین

 آره؟ بود تو خواهر داد؟ طالق رو زنش لیدل نیهم به هم رها _

  دیخند آهسته ماین. کرد نگاه ماین به ها افتاده عقب مثل هیثان چند

  کردم ازدواج هم من تو رفتن از بعد _
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 .گذاشت کنار را کشیک تعجب با پرستو. شد پرستو العمل و عکس منتظر و کرد قطع را حرفش

. پدرم شیپ برم تا بذارن آمپاس تو منو خواستن یم. کنم ازدواج دیبا بدم ادامه رو نگیمدل کار خوام یم اگر گفتن ام خانواده _
  هییباز بچه کردمیم فکر. کردم قبول منم

 .کرد قطع را حرفش

 .میشد جدا هم از)  فشرد هم يرو به را چشمانش( داره رابطه یکی با زنم دمیفهم بعد سال کی چون بود يباز بچه هم واقعا آره _

 . داد ادامه و زد یتلخ لبخند کردیم نگاهش زده بهت که پرستو به

  رو روزت و حال دونمیم _

 . نشست شیصندل کنار زانو دو و رفت پرستو کنار و خواست بر جا از

 آره؟ بودن؟ هم با_

 . کرد اخم پرستو

  ؟یپرس ینم خودش از چرا _

  نشو رها خام _

 . نبود يخبر بود چشمانش در که یطنتیش آن از گرید. بود شده عوض چقدر. کرد نگاه ماین به

  دهیم عذابت دوباره آدمه همون برادر رها_

 . شد مانع ماین یول شود بلند جا از تا خواست و داد تکان را سرش

  ؟يدار مجدد ازدواج الیخ _

 : گفت يتند نسبتا لحن با و قاطع پرستو

  نه_

 .... یباش داشته دوست اگر)  گفت دوباره و کرد یمکث( طور نیهم منم_

 چطوره؟ شم،یم ات غهیص خودم من یباش داشته دوست اگر _

 .کرد نگاهش یقدردان با پرستو و اخم با ماین. دندیپر دو هر رها يصدا با

 .کند يریگ جلو یکیزیف يریدرگ بروز از تا رفت رها طرف به اطیاحت با پرستو که بود نیخشمگ چنان آن ماین به رها نگاه
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 خانم اول. خوامت ینم گهید رانیا میبرگشت. نداره وجود گهید دفعه يدیم من يکارمندا به شنهادهایپ نیا از باشه آخرت بار _
 پرستو؟ حاال ،یمتق

 است؟ زده یحرف نیچن هم سحر به ماین یعنی. کرد نگاه رها به رتیح با پرستو

 . کرد نگاه رها به نبود دایپ آن در يزیچ که ینگاه با ماین

 .کرد درت دو زنت که يکرد رو کارها نیهم _

 . دیخند يزیآم مسخره حالت با ماین

 داد؟ حیترج تو به رو برادرت زنت که يکرد کار یچ تو_

 .بود خبر با انیجر ییایلوب و نخود از ظاهرا یول داند ینم يزیچ که بود کرده تظاهر ماین. کرد نگاهش و دیچرخ رتیح با پرستو

 .گذاشت رها يبازو يرو را دستش.  ندیبب چشمانش در را خشم انیغل توانست پرستو و شد منقبض رها فک عضالت

 رها؟

 . کرد نگاهش رها

 .کنم ناقصت نزدم تا چاك به بزن_

 : گفت پرستو به رو حال همان در رفت در طرف به و دیخند ماین

 . بود گفتن ما از خانم، پرستو نشو خامش_

 . گرفت را شیجلو زور به پرستو یول برداشت زیخ طرفش به رها

 .... رها بسه_

 .کردیم آرامش کار نیا نکهیا مثل. دیکوب گرشید دست کف بر اش شده مشت دست با محکم مرتبه چند و کرد نگاهش رها

 نگفت؟ بهت که يزیچ گهید_

 : گفت اخم با رها و داد تکان را سرش پرستو

 تمومه؟ کارت_

 .کنم فکر نه_

 : گفت دیکشیم بود سالن يانتها در که یکوچک اتاق طرف به را او کهیحال در و گرفت را شیبازو رها
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 .دارم کارت ایب گهید بسه_

 . کرد نگاهش يبد احساس با پرستو و بست را اتاق در

 چته؟ _

  ؟یبست درو چرا_

 که ییپرستو. بود خودش رفتار محصول فقط و فقط که ياعتماد یب. کرد نگاه پرستو ياعتماد یب همه نیا به گرد چشمان با رها
 . دیترسیم آدم لشکر کی انیم در هم آن بسته در اتاق کی در او با بودن از حاال بود رفته اش خانه به بسته چشم او تماس کی با

 .... پپر_

 .ستین ریتدب را کرده خود. بود کرده خودش د؟یبگو توانستیم چه. کرد قطع را حرفش

 : گفت یآرام لحن با و کرد پرستو به را پشتش

  یکن ام آماده خودت سن يرو رفتن يبرا خواستم یم _

 یبرس به شروع بود شده دهیچ هم کنار یلیر یلباس چوب چهار در و یافق صورت به که ییها شلوار و کت نیب از رفت جلو پرستو
 .کرد

 راهنیپ و شلوار و کت. کرد انتخاب را یمشک عاقبت رنگ دو نیا نیب مردد. آمد یم یلیخ رها به يمداد نوك و یمشک رنگ
 . مات ییا سورمه طرح با براق یمشک کراوات با همراه یمشک

 . گذاشت کنار و کرد انتخاب یمشک کیکالس کیبار نوك کفش

 .گرفت کردیم باز را راهنشیپ يها دکمه که رها طرف به را همه و دیچرخ

  بکن موهام حال به هم يفکر هی _

 : گفت و رفت در طرف به رها به توجه یب

  کن صدام يکرد تنت که رو لباس_

 . گرفت را شیبازو رها

  يبود تر مهربون قبال _

 : گفت مسخره به کردیم نگاه رها چشمان به فقط کهیحال در پرستو. آورد در را راهنشیپ
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 .یهست يبود که ییایح یب همون هنوز تو یول شدم عوض من که خوبه _

 .رفت رونیب اتاق از رها خنده به اعتنا یب. دیخند بعد و کرد نگاهش هیثان چند رها

 وارد و ییا حرفه واقعا رها نکهیا به توانست ینم. فرستاد سن يرو به برنامه آخر در طراح عنوان به و کرد آماده را رها خودش
 خواهد شیپ در یمهم يها داد قرار که دیرسیم نظر به و بود شده واقع توجه مورد و یعال شییها طرح همه. نکند اعتراف است

 . داشت

. بخوابد صبح تا و برود رختخواب به لحظه همان که خواست یم دلش. کردیم درد شیپاها. نشست یصندل يرو به یخستگ با
 .بود تر کم او کار بیترت نیا به و شود داده شینما هم زنانه طرح فردا که بود قرار البته. بود خودشان شینما روز نیآخر فردا

 !گلکم ینباش خسته _

 . ختیر نییپا قلبش کرد زمزمه گوشش کنار که رها آهسته يصدا با

 گلکم؟. کند اوت ناك را او کلمه کی گفتن با تنها توانستیم رها که نبود منصفانه اصال نیا. کرد نگاهش درمانده و جیگ یحالت با
 به ياعتماد یب از شهیر که مبهم یترس. دیترس یم حاال یول داشت را دنشیشن يآرزو شیاهایرو در شهیهم که بود يزیچ نیا

 یم نیهم از. بود چشمانش دست به رها دل و عقل. رودیم چشمش دنبال به که است یآدم که بود کرده ثابت رها. داشت رها
 و برود او از تر بایز کی دنبال به دوباره رها که یزمان از دیترس یم بود؟ نشده عوض سال چهار نیا عرض در که او افهیق. دیترس

 .چیه که دانستیم هم خودش بود؟ ینیتضم چه. کند نابودش

 .بود رفته یتفاوت یب تا را راه از یمین کند آرام را قلبش طپش توانستیم فقط اگر. باشد تفاوت یب تا کرد یسع

 ! یباش سالمت_

 : گفت سردش لحن به توجه یب رها

 هم؟ تو یهست رنیبگ خوان یم یمهمون هی ها بچه _

 مـ سر از که ییا ـوسه بـ. دیـوس بـ را او شب همان و گفت او به شمال در یزمان رها را حرف نیهم قایدق. افتاد گذشته ادی به
 .بود یـست

 .نیباش خوش. ام خسته نه، _

 .رفت خودش اتاق به و خواست بر جا از ردیبگ را شیجلو ای و بزند یحرف بتواند آنکه از قبل و رها به توجه یب

 . کرد نگاه یچشم از. زدند را اتاق در که بدهد استراحت شیپاها به تا بود آورده در را شیها کفش و بود دهیرس اتاق به تازه

  سالم_
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 !ینباش خسته سالم_

 . زد لبخند

  هم شما. یباش سالمت_

 .بست را در و آمد داخل به محمد

 ؟ياینم مگه پرستو_

 . دیخند و کرد نگاهش پرستو

 نه؟ گه؟ید امینم که گفته بهت حتما ياریب منو يبر گفته بهت که اون _

 .دیخند محمد

 .میبر شو حاضر پاشو. يکرد راحت رو کارم آره، _

 . برود در شیخستگ تا داد فشار هم يرو به را شیپاها و نشست زانو چهار ـت تخـ يرو

  خدا به خستم یلیخ. امینم یش ینم ناراحت اگه محمد نه _

 . نشست فاصله با کنارش محمد

  بهتره نظرم به يایب اگه یول خستم منم. بود تو دوش يرو بار نیشتریب امروز دونمیم_

 . نزد یحرف یول داد تکان را سرش و کرد نگاه محمد به

  پرستو؟_

 بله؟_

 . کردیم نیسنگ و سبک دیبگو خواست یم که را یموضوع نکهیا مثل نزد، یحرف لحظه چند محمد

 .بده فرصت هی بهش پرستو شده عوض یلیخ رها _

 . داد ماساژ را شیپا يها انگشت دستش با و گرفت ـل بغـ در و کرد خم را زانوانش

 .تونم ینم گذشت، من به چه یدون ینم تو. محمد تونم ینم _

 . داد تکان را سرش محمد
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 ارتباط برادرش با رها زن نکهیا. بودن دهیفهم رو انیجر کجا از ينفر چند که دونم ینم پرستو ينبود گذشت، رها به اون از بدتر_
 چهل کالغ کی پرستو میهست یمردم بد ما. داده طالق اونو یابیغ هم رها و کشور از خارج به کرده فرار باهاش هم آخر و داشته

 گهید طرف هی از بود، کرده آبروش یب که بود ها حرف نیا طرف هی از. شد داغون رها)  داد ادامه و کرد یاخم(  خونمونه تو کالغ
 که زننیم ییحرفا سرش پشت دستاش ریز و همکارها و دوست که نهیبب سخته یلیخ مرد هی واسه. يبود رفته يبود گذاشته تو

 خودت نه عمومه، پسر نکهیا خاطر به یکن فکر که گمینم رو ها نیا من. شد چارهیب رها. رهیبگ نییپا رو سرش شهیم مجبور اون
 . شد زنده و مرد بار صد يروز رها سال چهار نیا تو یول بودم هم مخالف باهاش موقع به که یدونیم

 .کرد نگاه کردیم نگاهش یناراحت با که پرستو به

 ن؟ییپا يایم _

 . دیخند اریاخت یب پرستو

 ؟یکن خام منو که یگفت رو ها نیا _

 . گرفت اش خنده هم محمد

 . نبود يدختر چیه با. دیکش اضتیر کامل سال چهار نیا تو رها که یبدون که گفتم! بابا نه_

 : گفت و داد باال را شیابرو

 . شده زده دختره یچ هر از نظرم به که دیشن حرف يسود کار خاطر به سال چهار نیا تو نقدریا _

 : گفت و برخواست یخستگ وجود با پرستو آخر دست. کردند سکوت دو هر لحظه چند

 .شمیم حاضر االن باشه_

 با بودن يبرا يشتریب زمان و فرصت داشتن. برود یمهمان به که کرد قبول چرا که دانست ینم هم خودش.گشتیبرم شب فردا
 و يزیچ هر به توجه یب بکند را يکار بخواهد اگر و است شق کله حد چه تا رها که دانستیم چون اوضاع؟ کردن آرام ای رها؟

 . ببرد یمهمان تا کشان کشان را او و دیایب اتاقش به رها که خواست ینم. کند یم را کار آن جه،ینت

 است ممکن که دانستیم نکهیا با. سوخت یم بودن رها با حسرت در او که بود نیا بود، روشن روز مثل شیبرا که يزیچ اما
 .کردیم محتاط یکم را او که بود نکته نیا فقط دیشا. شود تمام ضررش به دوباره

 بود بلند قد و درشت مرد. کردندیم صحبت و بودند ستادهیا یالب در رها همسن يمرد همراه رها و محمد. رفت نییپا و شد آماده
 کردیم وادار ناخوداگاه را آدم که داشت یباهوش چشمان و آرام چهره. رها لباس از تر متیق گران و تر کیش مراتب به یلباس با

 .بکند چشمانش به دوباره ینگاه که
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 را شیخانوادگ نام و نام فقط انشیازم پرستو که گفت يزیچ مرد آن به رو یترک به و گرفت را شیبازو ینرم به رها. رفت شیپ
 .دیفهم

 کننده دیتول کی مرد. کرد یپرس احوال و سالم پرستو با یحیفص و کامل یسیانگل با بعد کرد برانداز را پرستو هیثان چند مرد
  دار پول و متنفذ اریبس و رها اسپانسر. بود کرد مهین و ترك مهین لباس

 لباس او. کرد لباسش و سر به ینگاه یچشم ریز پرستو. بود یچنان آن و تجمل پر یلیخ و شدیم برگزار آقا خانه در یمهمان ظاهرا
 يبرا. بودند شرتیسو عدد دو و میضخ يها وریپل و نیج شامل او يها لباس تمام. بود اوردهین یمهمان مخصوص و یمجلس
 زیچ چیه. بود دهیپوش زیر یلیخ يها سوراخ با يا سورمه نازکتر وریپل کی و چکمه با شیها نیج نیتر نو از یکی هم یمهمان
 .شد مانیپش آمدن از یچنان آن يها لباس در بایز زن همه آن دنید و یمهمان به دنیرس با. نبود يبخور بدرد و ریگ چشم

  چته؟_

 . کرد نگاه رها به و کرد بلند را سرش

 نه؟ است فاجعه لباسم_

 : گفت متیمال با و يجد یلیخ رها یول گرفت اش خنده

  خوبه نه _

 : گفت تمسخر با و کرد نگاهش پرستو

 شده؟ عوض يریکب رها _

 . داد تکان را سرش پرستو حرف در موجود تمسخر به توجه یب رها

  نکن شک _

  یشلوغ آن از دور به و آرامتر و ساکت ییجا. نشستند بزرگ سالن درون يها مبل از یکی يرو

 بشه؟ عوض يریکب رها که شده باعث یچ _

 .متفکرانه و دقت با هیثان چند. کرد نگاهش رها

 فکر یچ من به راجع داره طرف حاال که کردمیم فکر خودم شیپ زدمیم حرف یک هر با سال چهار. بود نییپا سرم سال چهار _
 کرده انتیخ بهم زنم که بودم یبدبخت ای بخنده؟ شمیر به و کنه فرار برادرم با زنم گذاشتم که بودم یرتیغ یب من نکهیا کنه؟یم

  بود؟

 : گفت ییا گرفته لحن با و کرد یمکث
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 حداقل که کردمیم فکر که یزمان هم اون ،یرفت یگذاشت هم تو گهید طرف هی از. داشت طرف خود انصاف به یبستگ گهید نیا _
 نه؟ کنهیم رو اون به رو نیا از رو نفر هی نهایا همه ؟ینیبیم. کنم حساب تونم یم یکی تو رو

 . گرفت پرستو طرف به و کرد روشن يـگار ـیس و زد لبخند کردیم نگاهش يدلسوز با که پرستو به

 نه؟ ای يشد يـگار ـیس باالخره _

 .انداخت نیچ را شینیب پرستو

 .ادیم بدم ازش هنوز نه_

 .زد ـگارش ـیس به یقیعم پک و دیخند آهسته رها

 . شدم چارهیب ،یلیخ پپر، بود سخت یلیخ _

 : گفت گرفته ییصدا با و فشرد را شینیب يباال استخوان شصتش و اشاره انگشت با

 .بشه يبستر دیبا که هییجان و یروان خواهرت_

 : گفت و کرد ینگاه پرستو به و آورد باال را سرش

  بکنه بدبخت هم رو رضا که ترسم یم _

 صیتشخ یخوب به رها يصدا در را ینگران يها رگه توانست او یول رضا، از رها قیعم يریدلگ وجود با. داد تکان را سرش پرستو
 .دهد

 بود؟ یراض شیزندگ از_

 .کرد نگاه رها به تاسف با و داد تکان ینف نشانه به را سرش

 .نهیب ینم رو یچیه. کوره عاشق رضا! نه_

 : دیپرس اطیاحت با و کرد خاموش را ـگارش ـیس و کرد یپوف رها

 ران؟یا يگردیبرم یک ه؟یچ ات برنامه تو _

 ؟يگردیبرم یک دیپرس فقط نه؟ ای يدار برگشت الیخ ایآ که دینپرس

 : گفت و کرد نگاه مهمانان به پرستو

 .دونم ینم_
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 که نداشت یلیدل بکند شیزندگ با خواهد یم کار چه که دانست ینم هم خودش یوقت. بگذارد هوا در پا را رها خواست ینم
 ران؟تازهیا به برگشت ای کایآمر در ماندن. ردیبگ یدرست میتصم بتواند تا کردیم خلوت خودش با یمدت دیبا او. بزند رها به یحرف

 . کرد نگاه یچشم از. زدند را اتاق در که بدهد استراحت شیپاها به تا بود آورده در را شیها کفش و بود دهیرس اتاق به

  سالم_

 !ینباش خسته سالم_

 . زد لبخند

  هم شما. یباش سالمت_

 .بست را در و آمد داخل به محمد

 ؟ياینم مگه پرستو_

 . دیخند و کرد نگاهش پرستو

 نه؟ گه؟ید امینم که گفته بهت حتما ياریب منو يبر گفته بهت که اون _

 .دیخند محمد

 .میبر شو حاضر پاشو. يکرد راحت رو کارم آره، _

 . برود در شیخستگ تا داد فشار هم يرو به را شیپاها و نشست زانو چهار ـت تخـ يرو

  خدا به خستم یلیخ. امینم یش ینم ناراحت اگه محمد نه _

 . نشست فاصله با کنارش محمد

  بهتره نظرم به يایب اگه یول خستم منم. بود تو دوش يرو بار نیشتریب امروز دونمیم_

 . نزد یحرف یول داد تکان را سرش و کرد نگاه محمد به

  پرستو؟_

 بله؟_

 . کردیم نیسنگ و سبک دیبگو خواست یم که را یموضوع نکهیا مثل نزد، یحرف لحظه چند محمد

 .بده فرصت هی بهش پرستو شده عوض یلیخ رها _
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 . داد ماساژ را شیپا يها انگشت دستش با و گرفت ـل بغـ در و کرد خم را زانوانش

 .تونم ینم گذشت، من به چه یدون ینم تو. محمد تونم ینم _

 . داد تکان را سرش محمد

 ارتباط برادرش با رها زن نکهیا. بودن دهیفهم رو انیجر کجا از ينفر چند که دونم ینم پرستو ينبود گذشت، رها به اون از بدتر_
 چهل کالغ کی پرستو میهست یمردم بد ما. داده طالق اونو یابیغ هم رها و کشور از خارج به کرده فرار باهاش هم آخر و داشته

 گهید طرف هی از بود، کرده آبروش یب که بود ها حرف نیا طرف هی از. شد داغون رها)  داد ادامه و کرد یاخم(  خونمونه تو کالغ
 که زننیم ییحرفا سرش پشت دستاش ریز و همکارها و دوست که نهیبب سخته یلیخ مرد هی واسه. يبود رفته يبود گذاشته تو

 خودت نه عمومه، پسر نکهیا خاطر به یکن فکر که گمینم رو ها نیا من. شد چارهیب رها. رهیبگ نییپا رو سرش شهیم مجبور اون
 . شد زنده و مرد بار صد يروز رها سال چهار نیا تو یول بودم هم مخالف باهاش موقع به که یدونیم

 .کرد نگاه کردیم نگاهش یناراحت با که پرستو به

 ن؟ییپا يایم _

 . دیخند اریاخت یب پرستو

 ؟یکن خام منو که یگفت رو ها نیا _

 . گرفت اش خنده هم محمد

 . نبود يدختر چیه با. دیکش اضتیر کامل سال چهار نیا تو رها که یبدون که گفتم! بابا نه_

 : گفت و داد باال را شیابرو

 . شده زده دختره یچ هر از نظرم به که دیشن حرف يسود کار خاطر به سال چهار نیا تو نقدریا _

 : گفت و برخواست یخستگ وجود با پرستو آخر دست. کردند سکوت دو هر لحظه چند

 .شمیم حاضر االن باشه_

 با بودن يبرا يشتریب زمان و فرصت داشتن. برود یمهمان به که کرد قبول چرا که دانست ینم هم خودش.گشتیبرم شب فردا
 و يزیچ هر به توجه یب بکند را يکار بخواهد اگر و است شق کله حد چه تا رها که دانستیم چون اوضاع؟ کردن آرام ای رها؟

 . ببرد یمهمان تا کشان کشان را او و دیایب اتاقش به رها که خواست ینم. کند یم را کار آن جه،ینت

 است ممکن که دانستیم نکهیا با. سوخت یم بودن رها با حسرت در او که بود نیا بود، روشن روز مثل شیبرا که يزیچ اما
 .کردیم محتاط یکم را او که بود نکته نیا فقط دیشا. شود تمام ضررش به دوباره
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 بود بلند قد و درشت مرد. کردندیم صحبت و بودند ستادهیا یالب در رها همسن يمرد همراه رها و محمد. رفت نییپا و شد آماده
 کردیم وادار ناخوداگاه را آدم که داشت یباهوش چشمان و آرام چهره. رها لباس از تر متیق گران و تر کیش مراتب به یلباس با

 .بکند چشمانش به دوباره ینگاه که

 را شیخانوادگ نام و نام فقط انشیازم پرستو که گفت يزیچ مرد آن به رو یترک به و گرفت را شیبازو ینرم به رها. رفت شیپ
 .دیفهم

 کننده دیتول کی مرد. کرد یپرس احوال و سالم پرستو با یحیفص و کامل یسیانگل با بعد کرد برانداز را پرستو هیثان چند مرد
  دار پول و متنفذ اریبس و رها اسپانسر. بود کرد مهین و ترك مهین لباس

 لباس او. کرد لباسش و سر به ینگاه یچشم ریز پرستو. بود یچنان آن و تجمل پر یلیخ و شدیم برگزار آقا خانه در یمهمان ظاهرا
 يبرا. بودند شرتیسو عدد دو و میضخ يها وریپل و نیج شامل او يها لباس تمام. بود اوردهین یمهمان مخصوص و یمجلس
 زیچ چیه. بود دهیپوش زیر یلیخ يها سوراخ با يا سورمه نازکتر وریپل کی و چکمه با شیها نیج نیتر نو از یکی هم یمهمان
 .شد مانیپش آمدن از یچنان آن يها لباس در بایز زن همه آن دنید و یمهمان به دنیرس با. نبود يبخور بدرد و ریگ چشم

  چته؟_

 . کرد نگاه رها به و کرد بلند را سرش

 نه؟ است فاجعه لباسم_

 : گفت متیمال با و يجد یلیخ رها یول گرفت اش خنده

  خوبه نه _

 : گفت تمسخر با و کرد نگاهش پرستو

 شده؟ عوض يریکب رها _

 . داد تکان را سرش پرستو حرف در موجود تمسخر به توجه یب رها

  نکن شک _

  یشلوغ آن از دور به و آرامتر و ساکت ییجا. نشستند بزرگ سالن درون يها مبل از یکی يرو

 بشه؟ عوض يریکب رها که شده باعث یچ _

 .متفکرانه و دقت با هیثان چند. کرد نگاهش رها
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 فکر یچ من به راجع داره طرف حاال که کردمیم فکر خودم شیپ زدمیم حرف یک هر با سال چهار. بود نییپا سرم سال چهار _
 کرده انتیخ بهم زنم که بودم یبدبخت ای بخنده؟ شمیر به و کنه فرار برادرم با زنم گذاشتم که بودم یرتیغ یب من نکهیا کنه؟یم

  بود؟

 : گفت ییا گرفته لحن با و کرد یمکث

 حداقل که کردمیم فکر که یزمان هم اون ،یرفت یگذاشت هم تو گهید طرف هی از. داشت طرف خود انصاف به یبستگ گهید نیا _
 نه؟ کنهیم رو اون به رو نیا از رو نفر هی نهایا همه ؟ینیبیم. کنم حساب تونم یم یکی تو رو

 . گرفت پرستو طرف به و کرد روشن يـگار ـیس و زد لبخند کردیم نگاهش يدلسوز با که پرستو به

 نه؟ ای يشد يـگار ـیس باالخره _

 .انداخت نیچ را شینیب پرستو

 .ادیم بدم ازش هنوز نه_

 .زد ـگارش ـیس به یقیعم پک و دیخند آهسته رها

 . شدم چارهیب ،یلیخ پپر، بود سخت یلیخ _

 : گفت گرفته ییصدا با و فشرد را شینیب يباال استخوان شصتش و اشاره انگشت با

 .بشه يبستر دیبا که هییجان و یروان خواهرت_

 : گفت و کرد ینگاه پرستو به و آورد باال را سرش

  بکنه بدبخت هم رو رضا که ترسم یم _

 صیتشخ یخوب به رها يصدا در را ینگران يها رگه توانست او یول رضا، از رها قیعم يریدلگ وجود با. داد تکان را سرش پرستو
 .دهد

 بود؟ یراض شیزندگ از_

 .کرد نگاه رها به تاسف با و داد تکان ینف نشانه به را سرش

 .نهیب ینم رو یچیه. کوره عاشق رضا! نه_

 : دیپرس اطیاحت با و کرد خاموش را ـگارش ـیس و کرد یپوف رها

 ران؟یا يگردیبرم یک ه؟یچ ات برنامه تو _
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 ؟يگردیبرم یک دیپرس فقط نه؟ ای يدار برگشت الیخ ایآ که دینپرس

 : گفت و کرد نگاه مهمانان به پرستو

 .دونم ینم_

 که نداشت یلیدل بکند شیزندگ با خواهد یم کار چه که دانست ینم هم خودش یوقت. بگذارد هوا در پا را رها خواست ینم
 ران؟یا به برگشت ای کایآمر در ماندن. ردیبگ یدرست میتصم بتواند تا کردیم خلوت خودش با یمدت دیبا او. بزند رها به یحرف

 مایهواپ و زد برق و رعد. ادیفر و باران از پر و يخاکستر ییابرها. شد رهیخ ابرها به و چسباند مایهواپ پنجره ي شهیش به را سرش
 . کردیم نگاه رونیب به همچنان اعتنا یب او یول دیکش ییا خفه غیج مسافرها از یکی و خورد يبد تکان

 .کند فراموش دید هتل يرو راه در دست به چمدان را او که یوقت را رها صورت توانست ینم کردیم چه هر

 روز همان شب. کردیم تر سخت نفرشان دو هر يبرا را برگشت فقط گفتنش برگردد خواهد یم يروز چه که بود نگفته او به
 چهره با را رها یول. برود فرودگاه به گروهش با صدا و سر یب تا گرفت دست به بود، بسته صبح که را چمدانش اش شینما نیآخر

 .دید خودش انتظار به رو راه در هم در ییا

 .بود آمده پرستو سراغ به و بود کرده ول را کارش مهیسراس و بود دهیشن را برگشتشان زمان يطاهر دیوید از

 آمده سراغش به تر تمام چه هر شدت با يقرار یب و استرس دوباره. شد جا به جا یکم شیجا در و فشرد هم يرو به را چشمانش
. بزند حرف او با و بزند زنگ نویم به لحظه همان توانستیم و بود نیزم يرو به که خواست یم دلش. بود گرفته تهوع حالت و بود
 .بس و کردیم آرامش نویم با زدن حرف تنها ، عصابش يها قرص از بعد

 .... غمش و یناراحت از پر نگاه آن. بود ریپذ نا اجتناب امر نیا نکهیا مثل یول اورد،یب خاطر به را رها صورت که خواست ینم

. ندارد اش ندهیآ يبرا یمیتصم هنوز او که بود گفته و بود داده تکان ینف نشانه به را سرش»  پپر؟ رمیبگ رو جلوت تونم ینم من «
 . بود داده هیتک عقب به بود اش یناتوان و صالیاست از یحاک که یحالت با را سرش و بود داده هیتک رو راه وارید به رها

 » تهران يبرگرد که کنم تیراض تونم یم که کردم فکر «

 بود گفته کند صحبت لحن نیا به او با رها که بود دهیند هرگز پرستو که یاحساس با و بود گرفته را پرستو دست و بود شده خم
 . بماند او با و برگردد او فقط بکند، يکار هر ماندنش و برگشتن يبرا است حاضر که

 ».... گهید یول نکردم، رفتار منصفانه باهات اصال که دونم یم دادم عذابت یلیخ که دونمیم «

 . بود گفته یول بود، سخت مغرور يرها يبرا حرف آن گفتن. بود کرده قطع را حرفش

 » بشم آروم بگذار شمیپ برگرد. کنم ینم تتییاذ گهید من پپر برگرد «
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 .بود نزده احساسش از یحرف هم باز. نیهم

 یم آرامش يبرا را پرستو نکهیا یول دهد، صیتشخ شیها حرف از توانستیم یکس هر را نیا برگردد پرستو که خواست یم
 .برسد آن به بود نتوانسته هنوز پرستو که بود يزیچ خودش؟ يبرا ای خواست

  ؟یشناسیم کجا از رو يریکب رها _

 : گفت و کرد او به ینگاه مین و آمد خودش به دیوید يصدا با

 .بود سابقم شوهر برادر_

  گفت و رفت باال دیوید يابروها. گفت او به را راستش چرا که دانست ینم هم خودش

 ؟ییا وهیب _

 : گفت مختصر و داد تکان را سرش

 ! مطلقه_

 .شد رهیخ رونیب به پنجره از دوباره و

 

 

 

***** 

. بود برگشته قبل دوران همان به دوباره. بود گذشته سال سه شیبرا ماه سه نیا روز هر یول بود برگشته خانه به که بود ماه سه
 کهیحال در کندیم عادت مواد به که يمعتاد مثل درست. بود رها ماریب او. ستین اجتناب رها از را او که دانستیم هم خودش

 او دوباره رها رانیا به برگشتش با که است ممکن که دانست یم. بود طور نیا هم او دارد، جسمش و روح يبرا يضرر چه داندیم
 با داشت که يبد حال. سرگشته و سرگردان بود، آرام نا. بود رها شیپ ذهنش و فکر تمام یول برساند بیآس او به و کند نابود را
 پناه نویم به دهیبر رها از یروح و مجروح یقلب با قبل سال چهار. نبود سهیمقا قابل داشت روز آن به تا که یاحوال از کدام چیه

 که دانستیم. ندیبب را رها روز هر و برگردد رانیا به که خواست یم دلش. خواست یم را او روحش ذرات تمام حاال و بود برده
 يبرا. بود سخت قرارشیب حال نیا تحمل. باشد مجنون که خواست یم دلش یول است، جنون که دانستیم است، محض یوانگید
 .نبود ممکن گرید دلش به زدن دهنه او

 يجلو به تر آگاهانه و تر باز را قتیحق توانستیم فقط او نبود، جادوگر هم نویم یول بود، آورده پناه نویم به دوباره کالفه و جیگ
 آگاه نا آن از هم او خود که یقتیحق. بود نکرده ییا عالقه ابراز چیه او به هنوز يریکب رها نکهیا قتیحق. اوردیب پرستو چشمان
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 يطور به. سوختیم شدت با و بود شده روشن خاکستر ریز آتش رها ي دوباره دنید با. بود کور عاشق هم او کرد؟یم چه اما نبود
 .نبود کردنش خاموش به قادر یاستدالل و عقل چیه که

 به پرستو برگشت صددرصد مخالف نیشاه. خواست نظر او از و گرفت تماس نیشاه با پرستو اوضاع از ناراحت و نگران دل نویم
 .بود تهران

 یم هم کنار آنها اگر دیشا و بود رفته را راه از یمین از کمتر پرستو برگشتن به التماسش با رها. داشت يگرید نظر نویم یول
 و فتدیب پرستو يپا و دست به رها اگر یحت که بود نیا هم آن و داشت پا کی نیشاه مرغ اما. کردیم هم عالقه ابراز رها ماندند

 .گذارد ینم رها دوش يرو هم را خواهرش جنازه او بکند يخواستگار

 .برگردد رانیا به ممکن زمان نیتر عیسر در پرستو که خواست بد خبر کی با و گرفت تماس اوشیس که بود دار و ریگ نیهم در

 .ندیبب را پرستو که بود خواسته و نبود مساعد چیه حالش بزرگ يریکب يآقا

 خودش يریکب يآقا که گفت اوشیس یول.  رانیا به پرستو دنیکش يبرا است رها کلک نیا که گفت و کرد مخالفت ابتدا نیشاه
 که کند یراض را پرستو که بود کرده قبول و بزند نیزم را او يرو بود نتوانسته گرید هم اوشیس و است کرده او از را خواهش نیا

 .برود تهران به

 .برگردد و برود رانیا به يروز چند يبرا پرستو که داد تیرضا نیشاه باالخره و گرفت انجام ها یزنیرا

 جانش آقا ییا لحظه يبرا تا زدیم پرپر رضا. داشت خاطر به هنوز را رضا با دارشید نیآخر. بود ذهنش در يگرید فکر پرستو یول
 يآقا که داشت نانیاطم هم را نیا ضمن در. بود لیفام مطرود او. داد نخواهد يخبر او به کس چیه که دانستیم پرستو و ندیبب را
 امتیق به دارشانید که نداشت دوست. باشد شده عاق و ناخلف پسر نیا اگر یحت ند،یبب را رضا خواهد یم دلش هم يریکب

 . باشد نکرده عوض را اش شماره که کرد دعا و گرفت تماس داشت رضا از که يا شماره تنها به خاطر نیهم به فتدیب

 خودش که است بهتر رضا و ستین خوب پدرش حال که گفت سربسته و کوتاه یلیخ پرستو و بود نشده عوض شماره شکر را خدا
  دینگو يسود به هم يزیچ و برساند تهران به را

 هم با تا ردیگیم طیبل او و خودش يبرا باشه یراض پرستو اگر که گفت بود، نمانده کردنش سکته به يزیچ که چارهیب يرضا
 هم پرستو که خواست یم و برود تنها که دیترسیم و بود ـستاصل مـ رضا. شد یراض بعد یول کرد مخالفت ابتدا پرستو. برگردند

 .ندیایب کوتاه رها تر مهم همه از و لیفام دیشا تا باشد او با

 .برگشتند تهران به و شدند مایهواپ سوار جداگانه کدام هر رضا و پرستو و شد هیته نیشاه به اطالع بدون ها طیبل
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 و تر میمال محمد. بود خوب نظرش به. ندیایم سراغش به محمد با که بود گفته هم هیمرض و بود گفته هیمرض به را برگشت زمان
 تر آرام را اوضاع یکم توانستیم محمد یول انداخت یم به دعوا دیدیم را رضا و آمد یم اگر اوشیس. بود اوشیس از تر یمنطق
 .کند

 چند در را رها کنند، دایپ را هیمرض و محمد که چرخاندند چشم و گرفتند لیتحو را ها چمدان فرودگاه در رضا با که یوقت یول
 .کردیم نگاه آنها به تر تمام چه هر خشم با که دندید شان يمتر

 بود رسانده آنها به را خودش بلند گام چند با که رها ـنه ـیس يرو به را دستش و گرفت قرار دو آن انیم وحشت با پرستو
 .کند آرامش تا گذاشت

 ؟یبرگشت چرا_

 .کند جدا رضا قهی از تا کرد یسع و گرفت را رها دست سرسختانه پرستو یول. گرفت را رضا قهی و زد کنار را پرستو دست

 .هست من پدر اون_

 : گفت تمسخر با و زد يپوزخند رها

 پدرته؟ که نبود ادتی يبرد رو رمردیپ يآبرو که یزمان. جالب چه آهان خدا؟ رو تو_

 : گفت خشم با رضا

 گم؟یم دارم یچ ساله چهار من ستین تیحال چرا تو. نکردم یغلط چیه من _

 : گرفت قرار انشانیم پرستو یول بکوبد رضا صورت به تا کرد پر را مشتش رها

  ننداز راه شر سراغمون ادیم فرودگاه حراست االن! خدا رو تو رها_

 : گفت خشم با و کرد نگاهش رها

 .کنمیم کار یچ من نیبب نیبش فقط حاال. خوشگلم یانداخت راه تو شرو_

 : گفت دیکشیم خودش همراه و بود گرفته را شیبازو کهیحال در و پرستو به رو بلند یکم يصدا با بعد

 ؟يشد بزرگتر من واسه. یگفت بهش یرفت خود سر يکرد خود یب تو_

 : گفت ینارحت با و دیکش را شیبازو پرستو

  ران؟یا یبکش منو یخواست یم نشده عوض هم ذره هی که گندت اخالق نیا با_



317 
 

 زدیم را حرفش او به تر راحت بود، شده بزرگ که دیجد ي پرستو نیا. نبود آشنا شیبرا گرید پرستو. کرد نگاهش و ستادیا رها
 پرستو که آمد یم نظرش به و بود شده کمتر ییرو کم و خجالت آن. دیآ ینم خوش رها مذاق به حرفش که دانستیم اگر یحت

 بود شتریب نفسش به اعتماد یکم که دیجد ي پرستو نیا نظرش به. خواست یم را او همه نیا با یول. است شده بالغ و کرده رشد
 : گفت لجوجانه نبود درست نظرش به اصال پرستو کار که ییجا آن از یول. داشت دوست ادتریز را

 . شمیپ يبرگرد خواستم یم اخالقم نیهم با آره _

 .رفت یخروج در سمت به دو آن به توجه یب و رفت يا غره چشم کردیم نگاهشان يکنجکاو با که رضا به

 . کند يریجلوگ یاحتمال يریدرگ و بحث بروز از تا نشست جلو محتاطانه پرستو برگشت، راه در و نیماش در

 چطوره؟ جون آقا _

 : گفت تمسخر و خشم با و کرد نگاهش رها

 ! شاالیا شهیم بهتر نهیبب که رو شازده نیا شما کار نیا با _

 گذشته یشاداب آن گرید و بود شده رها دیسف يموها اندازه به بایتقر دشیسف يموها. بود شده ریپ رضا. کرد نگاه رضا به نهیآ از
 . شد رهیخ جاده به و کرد یاخم. نداشت را

 .بفهم رها بچشه ؟یچ که باالخره. نهیبب رو اون که داره دوست هم جون آقا که مطمنم من_

 . کرد نگاهش رها

  فهمه؟ ینم منو یکس چرا که دونم ینم فقط! حتما چشم _

 : گفت و زد پرستو شانه به آهسته بعد

  گم؟ ینم يزیچ من شیاریب خودت با اگر يکرد فکر _

 .نداد را رها جواب و کرد نگاه رونیب به پنجره از پرستو

 .... هستما شما با_

 !بود کرده را فکر نیهم قایدق چون د؟یبگو توانستیم چه. کرد نگاهش اخم با

  يبد جواب دیبا شد پر که ات خط چوب. ذارمیم گریج رو دندون دارم فعال. یحساب میشاک خودت دست از من _

 با و زد یکج لبخند دید نگاهش در را ترس که رها. بود دهید را رها يها یوانگید از ییها چشمه. کرد نگاهش ترس یکم با پرستو
 : گفت هیکنا
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  وقتش به یچ همه. کنمیم حساب منصفانه نترس_

 .داد جاده به را حواسش دوباره و برد باال را شیابرو

 يریکب يآقا که بود جا نیا جالب. بودند جا آن همه بایتقر. کردیم فکر پرستو که بود يزیچ آن از تر شلوغ يریکب يآقا ي خانه
 يآقا بودند؟ مرگش منتظر اند؟ شده جمع جا آن چه يبرا لیفام همه آن که دانست ینم واقعا پرستو و بود يبستر مارستانیب در
 امکان نکهیا دنیفهم با مخصوصا. بکشاند آنجا به يدیام به را لیفام همه آن که داشت ها قدر آن قطعا. نبود يندار مرد يریکب

 .باشد کرده محروم ارث از را رضا يریکب يآقا که دارد

 . کرد باران ـوسه بـ را صورتش و انداخت او ـوش آغـ در را خودش یکس ورودش محض به

 .بود شده ذره هی واست دلم! بگردم دورت یاله _

 .ندیبب بهتر را هیمرض تا گرفت فاصله یکم

 ...  منم _

 . بود هیمرض دلتنگ یلیخ یلیخ. دیـوس بـ و گرفت ـوش آغـ در را هیمرض دوباره فقط و دهد ادامه نتوانست

 .اند شده شوکه رضا دنید از لیفام تمام که بود مشخص کامال

 گرید که گفته و کرده رونیب خانه از را رضا يریکب يآقا که يحد در فقط دانستند، ینم انیجر از یجامع و کامل زیچ آنها شتریب
 ییدا و عمو و عمه از بشود که نبود یکوچک موضوع. داشتند اطالع کامال انیجر از کی درجه لیفام یول. ندیرابب او خواهد ینم

 که بودند کرده تعجب همه حاال و شدیم گفته ییزهایچ و دیچرخ یم دهان به دهان حرف حال هر به خوب یول. کرد پنهان رها
 .ندیبب را اش افتاده مرگ بستر در پدر تا برگشته رضا

 .ستین صاف او با دلش که بود معلوم کامال یول نداشت رضا به يکار ظاهر در بدهد یکس به ییا بهانه چیه خواست ینم که رها

 .نگفت يزیچ هم خودش به و برد خودش اتاق به را پرستو چمدان دنیرس محض به

 .بماند آنجا که نداشت یلیدل برود خودشان خانه به خواست یم. گرفت را چمدانش سراغ پرستو لیفام با دیبازد و دید از بعد

 .بود شده ذره کی اوششیس يبرا هم دلش

 .کند دایپ را چمدانش هم و کند یخداحافظ هم تا رفت رها سراغ به

 . بود شده شروع باران بارش. کردیم نگاه يخاکستر آسمان به و بود ستادهیا پنجره يرو روبه رها

 رها؟_
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 جانم؟_

 .شد متالطم اش معده دوباره يا لحظه يبرا و کرد نگاهش و دیچرخ

 .شد سست عشق نیا از شیپاها و ختیر نییپا دلش

 : گفت يجد چهره با

 کو؟ من چمدون _

 . کرد اشاره اتاق گوشه به سرش با رها

_جا؟ نیا يآورد چرا....  ا 

 !! یبخواب من شیپ یباش داشته دوست دیشا گفتم _

 . دیخند آهسته رها و کرد گرد را چشمانش پرستو

 ؟ییپرو یلیخ یدونستیم _

 اریاخت یب. بگذارد دستش در دست پرستو تا کرد دراز را دستش و داد تکان مثبت نشانه به را سرش يجد یلیخ یحالت با رها
 .بگذرد رها از توانست ینم. گذاشت رها دست در را دستش

 .کرد ـلقه حـ او ـر کمـ دور ینرم به را دستش و داشت نگه پنجره يجلو و کشاند خودش طرف به را پرستو

 ؟یبمون که ياومد _

  پرستو ماندن يبرا التماس. بود التماس از پر نگاهش. کرد نگاه رها به و چرخاند یکم را سرش

 . داد تکان نیطرف به یبدبخت با را سرش

  نه_

 . کرد زمزمه و گذاشت پرستو شانه يرو به را اش چانه. شد تر محکم ـرش کمـ دور به رها دست

 ؟يبد زجر منو ؟ياومد چرا پس_

 .کند فوران سرش از که نماند يزیچ دیرسیم نظر به که عشق همه آن از احساس، همه آن از. کند فرار خواست یم دلش

 . دیکش یقیعم نفس

 .اومدم جون آقا خاطر به _
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 .گنگ و خفه. شد یم دهیشن یقیعم چاه ته از شیصدا

 .کردیم کمک احساسش شدن زیر سر به و خورد یم شیموها و گوش بنا به رها نفس

 .شود جدا دستش ـلقه حـ از او که گذاشت یلیم یب با رها و گرفت فاصله یکم

 : گفت و دیکش یآه

  ونه؟یم در یکس يپا ای منم؟ مشکل پپر؟ هیچ موضوع _

 او چشمان در را عالقه توانست ینم رها یعنی. بود دهید حال به تا که بود يمرد نیتر هوش یب رها قطعا. کرد نگاه رها به رتیح با
 . است بوده رها دنبال به یزندگ تمام در که پرستو ؟یکس چه هم آن است؟ انیم در يمرد يپا که بود کرده فکر که ندیبب

 ..... یلیخ که؟ واقعا _

 . داد تکانش زحمت با و رفت چمدانش سمت به یناراحت با و کرد قطع را حرفش

 .کند بلند را چمدان که نگذاشت و شد ـلقه حـ مچش دور به رها دست

  ه؟یچ پس ستین نیا اگه _

 .کرد نگاهش

 .... داغونم خارجه، من عهده از.  کنم بحث که خوام ینم واقعا من رها_

 . نکرد ول را مچش رها یول داد تکان را دستش

 ؟یکنیم فرار من از چرا بگو بهم _

 و باال رها صورت يجلو را دستش(  هیزندگ من یگفت رفته؟ ادتی یکن يدراز دست بهم یخواست یم بار نیآخر نکهیا يبرا_
 برات؟ کنم کار یچ يخوا یم ؟يخوا یم یچ حاال خوب. کردم خراب رو محبتت و عشق سراسر)  گفت تمسخر به و آورد نییپا

 هات؟یکار نیریش هیسالمت به بزنم کف

 .صدا یب و خاموش. کرد یم نگاه بود شده منفجر آتشفشان مثل که او به رها

 .کشم ینم گهید. ندارم گهید خدا به. شدم ورشکسته من تو عشق تو. کردم خرجت توانم از شتریب من رها_

 گرید هم او یول. است درست کامال زند یم پرستو که یحرف هر که دانست یم. نگفت يزیچ و فشرد هم يرو به را چشمانش رها
 کرده دایپ شدت اش عالقه که دیرسیم نظر به. شود خودش مال پرستو که داشت دوست. کند تحمل را وضع نیا توانست ینم
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 قبل و میقد عالقه همان ي مانده ته ای ؟ بود پرستو بودن یافتنین دست علت به عشق نیا. بود تعجب يجا هم خودش يبرا. است
  ؟ سوزاند یرام او و بود شده مشتعل که بود سودابه با ییآشنا از

 به هم یگاه. زنند یم دارش نیشاه و اوشیس که دانست یم. دیترس یم یول کند يخواستگار پرستو از که خواست یم دلش
 یب و بود ساله شش و چهل جوان زن کی پرستو شد یم ساله شصت رمردیپ کی او که یزمان. کردیم فکر شان یسن اختالف

 .خواست یم را پرستو دلش که بکند توانستیم چه یول. بکند خودش بند يپا را او که بود یانصاف

 .گذاشت نیماش در و برد نییپا به یحرف چیه بدون و برداشت شیبرا را چمدان و کرد ول را دستش و دیکش یقیعم آه

 . ستادیا رها اوش،یس خانه در يجلو

  مارستانیب میبر سراغت امیم فردا _

. داد هیتک در به و دیکش یقیعم نفس در پشت. رفت خانه داخل به یحرف چیه بدون و داد تکان را سرش و کرد نگاهش پرستو
 يبرا قدم چند و نیچند او. کند دایپ نفوذ شیرو به رها که دهد اجازه توانست ینم گرید یول وجود تمام با خواست یم را رها

 .دیایب در درست نویم يحرفها که بود دواریام. بگذارد جلو قدم کی که بود رها نوبت حاال بود، برداشته عشقش

 کنار که افتاد رها به چشمش. کرد پاك را شیها اشک و گرفت را بود گرفته طرفش به هیمرض که یدستمال و دیکش باال را شینیب
 که بگذارد و کند ـلش بغـ و برود توانست یم خواست یم دلش. دیکوب یم شیشانیپ به و کردیم هیگر مردانه و و بود زده زانو قبر

 .دارد قرار يبد یروح اوضاع درچه حاال و داشت عالقه پدرش به حد چه تا که دانستیم. کند قسمت او با را شیها غصه

 يآقا یخوشحال ادی به. گذاشت خاك در را پدرش خودش ختیریم اشک صورت يپهنا به کهیدرحال و بود رفته قبر داخل رضا
 .کرد فراموش را غمش افتاد که يریکب

 لیتحل کامال بدنش. رفتیم هوش از میدا طور به. دید شهیهم از بدتر را او یجسمان وضع رفت يریکب يآقا مالقات به که يروز
 . ندیبب شده که هم گرید بار کی يبرا را پرستو داشته دوست که بود گفته. بود نمانده یباق شتریب یاستخوان و پوست و بود رفته

 يآقا چشمان در اشک ندیبب را او و دیایب هم رضا بدهد اجازه او اگر که گفت حالش شدن بدتر از دلهره و ترس با پرستو که یوقت
 از را پرستو قلب که رایگ چنان آن و ریخ ییدعا. کرد شیدعا و بوده خواسته را نیهم خدا از فقط که گفت و زد ـلقه حـ يریکب

 .انداخت حرکت

 .رود ینم ایدن از راه به چشم او یقلب خوش خاطر به چون برسد، خواهد یم چه هر به که کرد دعا

 و دانست یم خدا فقط شد بدل و رد آنها نیب یحرف چه. کردند خلوت پسر و پدر تمام ساعت کی و بود رفته اتاق داخل به رضا
 به چشم مرگش دم که دارد حق و است اوالدش هم باز باشد هم ریدلگ اش بچه از اگر یحت پدر کی داشت حق پرستو. خودشان

 .بماند راهش
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 کرده پنهان را شیها اشک آن ریز و بود زده یبزرگ یآفتاب نکیع حاال رها. آمد خودش به جماعت آن فرستادن صلوات يصدا با
 .کردیم هیگر و ختیریم اشک خجالت یب رضا یول. بود

 چون ستین حیصح آنجا به او رفتن که گفت اخم با اوشیس. رود یم يریکب يآقا خانه به که گفت اوشیس به او و شد تمام مراسم
 .باشد داشته يعذر جا آن به رفتن يبرا که ستین خانواده آن عروس گرید او

 خواست یم. دانستیم را رها حال. برود جا آن به که کرد اصرار یول است درست کامال اوشیس حرف دانست یم نکهیا با پرستو
 .باشد زدن حرف و دنید لحظه کی يبرا اگر یحت. کند آرامش

 .برگرداند و ببرد را او خودش آنکه شرط به یول کرد قبول اوشیس

  پرستو؟_

 . بدهد هم را محمد جواب تا دیچرخ رفتیم باال پله از که طور همان

 بله؟_

 : گفت و رساند او به را خودش محمد

  رها شیپ يریم سر هی _

 اتاقش به رها سابق برادر زن که باشد حرف سرش پشت نداشت دوست. رفت رها اتاق به یدزدک و آهسته و داد تکان را سرش
 .بودند لیفام نیب ذره ریز به آنها همه یکاف اندازه به. است رفته

 .شد اتاق وارد و کرد باز را در بزند در آنکه بدون

 .دیکشیم ـگار ـیس و بود نشسته پنجره کنار راك یصندل يرو رها

 .شد رهیخ پرستو به یحرف چیه بدون و کرد پاك را صورتش دستش پشت با. بود قرمز و آلود اشک هنوز چشمانش

 معمول تعارفات چه آن. دیبگو دیبا چه که دانست ینم بود، نداده يدلدار یمصبت يبرا را یکس حال به تا. گذاشت جلو به یقدم
 .را دلش حرف باشد؟ تعارف یب و بهانه بدون که يزیچ ای و بود؟

  رها؟ _

 .کرد نگاهش و کرد بلند را سرش رها. ستادیا شیرو روبه کامال و رفت تر جلو

 !متاسفم _

 . گشود بود داده فرو یسخت به لحظه آن تا که را رها بغض کلمه کی نیهم
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 .درآورنده پا از یغم با و مردانه. هق هق با و بلند ییا هیگر. کرد هیگر و داد هیتک پرستو ساعد به را شیشانیپ

 .داد شیتسال و کرد، آرامش خت،یر اشک شیپا به پا هم پرستو و کرد هیگر رها ساعت مین حدود در يزیچ

 .گرفت را شینیب هم خودش و داد دستش به یدستمال

 رها؟_

 . ستادیا شیرو روبه و برخواست

 .گهید بسه یکشیم رو خودت يدار _

 . زد آتش يگرید ـگار ـیس و دیکش یآه رها

 .ندادم دست از رو یکس کم_

 . کرد ـوازش نـ را اش گونه اش اشاره انگشت با و کرد نگاه پرستو به

 باشه؟ نده گوش من حرف به وقت چیه. يآورد خودت با رو رضا که يکرد یخوب کار _

 . دیخند حوصله یب پرستو

 پپر؟_

 . کرد نگاهش

 .يبر اگه شمیم ونهید. نذار تنهام يدار دوست یک هر جون رو تو _

 . داد تکان را سرش. نداشت را شکسته هم در يرها نیا دنید طاقت. کرد نگاهش التماس با و گرفت را دستش

 .کرد نگاه چشمانش به و داد باال را اش چانه و گرفت را اش شانه دو هر

 . بمون باهام ندارم رو تیدور طاقت گهید _

 داده قول خودش به. دارد او یکیزیف تماس از يبد خاطره پرستو که دانست یم یول. ردیبگ ـوش آغـ در را او خواست یم دلش
 . نزند دست او به است اوردهین خانه به همسر عنوان به را او کهیزمان تا که بود

 يرو بایز چیه با را داشت دختر نیا کنار در که یآرامش نبود حاضر. کرد نگاه آرامش و صاف چشمان به و داد رونیب را نفسش
 .کند عوض يگرید

 . بود یکاف شیزندگ در اشتباه بار کی بدهد دست از را او که خواست ینم گرید
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 .دارم اجیاحت بهت ادیز یلیخ! پپرم خوامت یم _

 که کردیم احساس. برد آسمان به و کند نیزم از را او بود پرستو سال چهار نیا تمام حسرت که کوتاه جمله کی نیهم. نیهم
 مـ يریکب يآقا يدعا زود چه که کرد فکر. بزند رونیب اش ـنه ـیس درون از که خواهد یم و شده متورم يشاد از قلبش

 . بود زیچ همه شیبرا رها عشق. دیرس خواست یم که آنچه هر به او و شد ـستجاب

. دیـوس بـ را شیشانیپ و شد خم شیدار تن شیخو عدم از ناتوان رها و کرد نگاه رها به برافروخته يشاد و خجالت از یصورت با
 . است شیآال یب و پاك عالقه تمام دهنده نشان یشانیپ بر ـوسه بـ که بود خوانده ییجا کی یزمان کی که آمد ادشی

 یقیعم نفس. شدیم دهید محکمش کوبش یخوب به راهنیپ يرو از که بود رفته باال آنقدر قلبش ضربان. انداخت نییپا را سرش
 .گرفت فاصله رها از و دیکش

 ..... من_

  زد پرستو يایح و شرم به یآرام لبخند رها کردو نگاهش خجالت با

  يکرد آرومم یکاف اندازه به برو_

 .کند آرامش تا زدیم حرف نویم با دیبا نداشت را جانیه همه نیا تحمل گرید. رفت در سمت به خواسته خدا از پرستو

 پپر؟_

 . کرد نگاهش و دیچرخ

 .باش خودت مواظب _

 

 . آمد یم باال که برخورد اوشیس به ها پله راه در

 شده؟ یچ_

 . کرد مرتب سرش يرو به را شالش حال همان در و انداخت نییپا را سرش

  یچیه _

 ؟يکردیکارم یچ رها اتاق تو_

 .کنم آرومش بگم تیتسل بهش بودم رفته_

 . کرد نگاه داشت اخم که اوشیس به و گرفت باال را سرش
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 . گرفت را پرستو يبازو و داد تکان را سرش

 رم؟یبگ طیبل واست ؟يگردیبرم یک _

  رها علت؟ چه به که دانست یم کامال او و انداخت یم رونیب را او داشت اوشیس. کرد نگاه اوشیس به تعجب با

 .کند تیاذ را او دوباره رها که دیترسیم اوشیس

  دونم ینم _

 . زدند رونیب خانه از و کردند یخداحافظ ها مهمان از

 یبمون من دل ور جا نیا یتون ینم که ابد تا اونجا يدار یزندگ و کار تو باالخره دونم؟ ینم یچ یعنی_

 : گفت اطیاحت با شدیم نیماش سوار که طور همان پرستو

  رانیا برگردم کنم فیرد کارامو برم دیشا _

 . زد خوشکش دست در چییسو با اوشیس

  شازده؟ نیا خاطر به وقت؟ اون یچ يبرا _

 . کرد اشاره رها ي خانه به سرش با

 . داد تکان ینف نشانه به را سرش پرستو

 .شناسم ینم رو تو گهید یعنی کردم عوض رو پوشکت من دختر آخه. نزن گول بچه خدا رو تو پرستو _

 .بود ها حرف نیا از تر یعصب اوشیس یول دیخند پرستو

  یدونیم خودت گهید ینیبیم يدار که منم. ستنین موافق شهناز نه و نیشاه نه که دونم یم. گمیم نیشاه به من _

 هم او. بود پرستو نگران و دیترسیم او. بود درست او حرف تمام چون دیبگو توانست ینم یحرف. کرد نگاه شیعمو به یناراحت با
 سال چهار. اوردیب دوام توانست ینم هم گشت یم بر کایآمر به اگر. بود ریاس هم او که کرد یم چه اما کرد،یم درك را ها نیا تمام

 .نبود ممکن رها کنار از ریغ به جا هر تحمل گرید خواهد یم را او که بود گفته او به رها که حاال و بود کرده یزندگ جهنم در را

 .دیشن را نیشاه با زدنش حرف يصدا پرستو بعد یکم یول رفت خودش اتاق به اوشیس. نزدند یحرف گرید خانه به دنیرس تا

 بر و ردیگ یم طیبل پرستو هفته نیهم در ای که گفت بود شده رگه دو تیعصبان از که ییصدا با و زد زنگ نیشاه خود آن از بعد و
 .دیرس خواهد هم رها حساب به که گفت. گرداندیبرم کشان کشان را او و دیآ یم جا آن به خودش ای و گرددیم



326 
 

 .است رفته گردش به دوستانش با که گفت همسرش یول گرفت تماس نویم با. کرد نگاه دستش درون یگوش به غصه با پرستو

 . خورد بخش آرام ـستاصل مـ و درمانده

 شاهد کینزد از سال چهار آن مدت تمام نیشاه مگر. کند یزندگ تواند ینم رها بدون او که فهمند ینم آنها چرا که کردیم فکر
 و داشت یخوب احساس که بود او با فقط ؟ کرد یم دیبا کار چه. بود ناتمام و ناقص پازل کی مثل رها بدون او. است نبوده او رنج

 .بود یاوراق نیماش کی مثل او رها بدون. است یعال و درست زیچ همه که کردیم حس

 .بخوابد تا کرد یسع حداقل ای دیخواب. نرفت هم رونیب اتاق از یحت و نخورد يزیچ ناهار يبرا

 ییا شماره چیه. بود پرستو نگران دل رها هم سو آن از! کردیم کنترل را پرستو و بود مانده خانه در گذار تخم مرغ مثل اوشیس
 .نبود یمیصم و گرم اصال زهرا بهشت در اوشیس رفتار بزند زنگ که دیترسیم هم خانه به و نداشت او از

 او که يکار تنها و است دهیخر طیبل ینترنتیا صورت به شیبرا که بود گفته و بود زده زنگ عصر نیشاه. بود برده خوابش تازه
 ینم جواب ای او زدیم زنگ که بار هر ردیبگ تماس نویم با بود نتوانسته. برگردد و شود مایهواپ سوار که است نیا دهد انجام دیبا

 و ندهد پرستو بال به بال که خواسته او از نیشاه که گفتیم او به حسش. دارد کار و است ییجا که گفتیم همسرش ای و داد
 .برگردد که بگذارد

 مین. بود نکرده جادیا یچنان آن يصدا که کوچک زهیر سنگ کی. دیپر جا از خورد اتاقش پنجره شهیش به که یسنگ يصدا با
 .کرد باز را پنجره و آمد نییپا ـت تخـ از دوم ضربه با و شد زیخ

 . بود ستادهیا پنجره نییپا رها

 .... رها_

 : گفت آهسته

 ن؟ییپا يایب یتونیم_

 .بست را پنجره و داد تکان را سرش. یخوشحال و ذوق سر از ییا خنده گرفت اش خنده پرستو

 خواب که کرد شکر را خدا. رفت نییپا پله از پا نوك و آهسته و دیپوش خوابش شلوار و بلوز يرو و آورد در کمد از میضخ ییپالتو
 . گرفتیم را مچش و آمد یم رونیب اتاق از حاال نیهم گرنه و بود نیسنگ قدر آن اوشیس

  سالم_

 .شود سوار تا کرد اشاره پرستو به و کرد باز را نیماش در و داد را سالمش جواب آهسته و داد تکان را سرش رها

 .گرفتیم رو سراغت روزید نیشه عمه ؟يومدین گهید. شدم نگرانت تو؟ ییکجا_
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 تا استانبول در که شیموها يبلند حاال. بود کرده عوض کامال را صورتش حالت و بود شده بلند شیها شیر. کرد نگاهش پرستو
 ینم. آورد یم در اهیس از را او دیبا. بست یم پشت از کش با را آن یگاه و بود دهیرس شیها شانه سر به بود گردنش پشت

 .باشد پوش اهیس چهلم تا که بگذارد توانست

 غصه با و کرد ـل بغـ را زانوانش و گذاشت یصندل يرو را شیپاها و آورد در را بود آمده و بود دهیپوش عجله با که شیها ییدمپا
 : گفت

 .گردمیم بر دارم_

 . نداشت باور را بود دهیشن که را یحرف نکهیا مثل. کرد نگاهش رتیح با هیثان چند رها

 ... يگرد یبرنم که یگفت تو. يداد قول تو _

 . گرفت را پرستو دست. بود آشفته

 . کرد نگاه رها به و کرد کج را صورتش _

  گرفته طیبل نیشاه برگردم، خوام ینم من_

 !گرفته که جهنم به. گرفته که گرفته_

  بمونم که ستین یراض هم اوشیس برگردم دیبا گهیم _

 : گفت و کرد اخم یعصب رها

 تو بابا، چهلم از بعد کنمیم يخواستگار ازت من. یبکن يخوا یم کار یچ تو که نداره یربط یکس به اصال پپر؟ یکنیم کار یچ _
  مثبت جواب هم اون)  گفت انهیموذ یحالت با و کرد مکث یکم( يدیم من به جواب یکس حرف بدون هم

 .دیکش یآه پرستو

 يزیچ نیشاه به تونم ینم من. نداشتم یمناسب یروح وضع اصال سال چهار نیا تو من. باشن مخالف دارن حق اونا رها تونم ینم_
 گهیم راست اون که دونم یم چون بگم

 . داد تکان تاسف با را سرش

 که ستین انیجر نیا تو یمثبت نقطه چیه. امیب در عموم و برادر يجلو خاطرت به بتونم حاال من که رها ينکرد تا خوب من با تو_
  منه مناسب علت نیا به رها بگم روش بذارم دست بتونم من

 نگران که داشتند حق اوشیس ای نیشاه هم و پرستو هم. نداشت هم جواب که بود یحساب حرف. کرد نگاهش هیثان چند رها
 .باشند
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 .بود کرده يخرابکار ها نیا از شتریب او

 .کرد نگاه برف بارش به پنجره از فقط و نزد یحرف چیه رها قهیدق پنج حدود در يزیچ

 شه؟یم حل مشکل کنم صحبت نیشاه و اوشیس با خودم من اگه_

 . زد را يبخار و کرد روشن را نیماش رها و دیچیپ خودش دور به شتریب را پالتو پرستو

 .است تشنه خونت به نیشاه. بزنن حرف باهات کدوم چیه که دونم یم دیبع _

 . دیخند آهسته رها

  نخور غصه تو کنم،یم فشیرد خودم_

 . گرفت را دستش و شد خم

  چطوره؟ من پپر که نمیبب بگو حاال خوب _

 .دیـوس بـ را دستش پشت

 . افتاد تلوپ و تاالپ به قلبش يشاد از پرستو

  ؟ یچ تو خوبم _

 . بود افتاده گود هم چشمانش ریز یکم. کرد نگاهش دقت با

  ؟یزنیم رو ها شیر نیا یک _

 . برد باال را اش چانه و دیکش محاسنش به یدست رها

  چلهم از بعد _

 .داشت دوست را پدرش عاشقانه رها و بود پدرش باالخره. اوریب در را اهتیس زودتر شودیم اگر دیبگو که امدین دلش

 چطوره؟ رضا_

 . کرد نگاه پرستو به و کرد اخم رها

 .يارینم رو خواهرت ای اون اسم گهید _

 .... رضا منو_
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 .کرد قطع را حرفش

 نشنوم رو اسمش گهید. شده تموم گهید یول نینداشت هم با يا رابطه که دونم یم_

 . گرفت را مچش رها که کند باز را در تا برد در رهیدستگ سمت به را دستش و داد تکان را سرش یناراحت با پرستو

  خانم کنهیم قهر زود چه حاال؟ کجا_

 .ستمین قهر من _

 : گفت خنده با و آهسته و آورد گوشش کنار را سرش رها

  معلومه يقهر! خانم نازدار گهید چرا _

 و شد باز خانه در لحظه نیهم در و دیکش کنار را خودش یزرنگ با پرستو یول ـوسد ببـ را پرستو گونه تا خواست خنده با
 .کرد نگاه آنها به اخم با و کرد باز را در شیها شانه يرو به پالتو کی و ـلقه حـ نیآست شرتیت و شلوارك کی با اوشیس

 بود اوشیس برابر دو رها کلیه و قد. دیکش رونیب و گرفت قهی از را رها و کند جا از را نیماش در. شد خراب رها سر به آوار مثل
 . بکوبد نیماش بدنه به و بکشد رونیب به را او اوشیس که گذاشت و نکرد یحرکت چیه یول

 اوشیس مچ ترس با. بود زده کتک را رضا آسا جنون رها بودند گرفته را سودابه و رضا مچ که يروز. بود دهید را رها قدرت پرستو
 دیبا چه او گرفتیم نفسش اوشیس اگر بزند اوشیس به حاال بود زده رضا به که ییها مشت آن از یکی که دیترس یم. گرفت را
 . کردیم

 ....ایس_

 .زد کنارش آهسته یول خشم با اوشیس

 کار یچ واست يخوا یم گهید. شد تیعوض برادر اون زن زیچ همه یب تو خاطر به ؟يخوا یم دختر نیا جون از یچ تو کهیمرت_
 ؟ کنه

 . کند جدا اش قهی از تا گرفت را اوشیس مچ آهسته رها

  شبه مین و کی ساعت! واشی اوشیس_

 . زد يپوزخند اوشیس

 .هاست دزد کار ساعت دونم یم بله_

 . کرد اشاره رها به سرش با و
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 ... ناموس یکی پول، یکی. يدزد رهیم یمدل هی یک هر _

 . داد تکان را سرش رها

 .میبزن حرف بذار_

 .والسالم. يارینم منو زاده برادر اسم هم گهید يریم شما ؟یحرف چه _

 .رفت باال یکم هم رها يصدا

  شیخواستگار امیم هم بابا چهلم از بعد. خوام یم پپرو من. نکنم کار یچ کنم کار یچ یبگ من به یتون ینم شما _

 ؟یک اجازه با_

 :گفت اخم با رها

  نداره اجیاحت یکس اجازه به کرده، ازدواج بار کی پرستو خواد ینم اجازه _

 . دیکوب نیماش به را رها تر محکم

  يریکب یپست یلیخ_

 : گفت شیعمو به رو التماس با و آهسته پرستو و شد روشن ییرو روبه هیهمسا خانه چراغ

 .رفت آبرومون خدا، رو تو.... ایس_

 .دیکش خانه داخل به و گرفت را پرستو دست

 دور قدم چند. ببرد کار به او مقابل در اوشیس که بود دهیند هرگز پرستو که یخشم. کرد پرت هال داخل به را پرستو خشم با
 .دیچرخ خودش

 تا بگو من به فقط کجا؟ تا ؟یک تا پرستو بشه؟ یچ که خبر یب خدا از کهیمرت نیا نیماش تو یرفت خراب يها زن مثل يشد بلند_
 دفترش از که هیآدم همون مردك نیا. کن باز رو چشمات عباس حضرت رو تو پرستو ؟یکن رها خوار رو خودت يخوا یم کجا

  ؟یبمون پاش يخوا یم یک تا. کرد ناقص رو گوشت و دستت زد، کتکت که هیشرف یب همون رون،یب کرد پرتت

 .فشرد هم يرو به را چشمانش

 .... ایس_

 . فشرد اش ـنه ـیس به و کرد ـلقه حـ اش شانه دور را دستش. نشست کنارش آمد و کرد نرم را اوشیس و بود آلود بقض لحنش
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 رها دونم یم من رو یگفت که نهایا همه کنم؟ کار یچ من بگو تو. ام افتاده کار از ناقصم، ضم،یمر اون بدون من کنم؟ کار یچ _
 ..... کرد کشم زجر داد، عذابم نخواست، منو

 . کرد نگاه شیعمو به و کرد بلند را سرش

 ن،یماش یکی پول، یکی. یزندگ تو هیزیچ هی ریاس یک هر. داره یبدبخت هی یک هر. کنم یزندگ درست تونم ینم رها بدون من_
 که اون یول. هوام رو داره، کم يزیچ هی میزندگ. ستین جاش سر زیچ چیه که کنم یم حس اون بدون. اونم ریاس منم طال، یکی

 .شادم راحتم، آرومم،. نمیزم رو من جاشه، سر درسته، یچ همه هست

 . فشرد اوشیس ـنه ـیس به و انداخت نییپا را سرش

 .کرد ـوازش نـ را شیموها آهسته

 ....  االهه ال _

 نیشاه ای و او اگر که داشت نانیاطم بکند؟ دیبا چه که دانست ینم اوشیس. نزدند یحرف کدام چیه يادیز مدت و کرد سکوت
 ماند یم یباق او از هم يزیچ گرید یول کند ینم را کار نیا او کند یعروس رها با ندارد حق که ندیبگو پرستو به و استندیب محکم

 نند؟یبچ ییا برنامه اش ندهیآ يبرا بخواهد آنها که

 تا پرستو که بود شده باعث يزیچ چه. باشد داشته نفوذ پرستو يرو به حد نیا تا رها که کرد ینم فکر وقت چیه. بود شده جیگ
 آن رها با که خواست یم حاال و بود نداشته شیزندگ در پرستو که مردانه یمحبت ادشان؟یز یسن فاصله شود؟ رها دیمر حد نیا

 .کند هیهد پرستو به توانست یم رها که عاشقانه، و پدرانه یمحبت کند؟ جبران را

 . کرد بلندش و گرفت را دستش

  بخواب ریبگ برو_

 شیبرا هم نیشاه و اوشیس یول بود رها عاشق. داد ینم را بله هم او شدند ینم یراض نیشاه و اوشیس اگر. کرد نگاهش پرستو
 را اش يبرادر اول دیبا بود صادق واقعا اگر رها. بودند نکرده یخال را پشتش که بودند آنها ها یبدبخت نیا تمام در. بودند ارزش با

 پرستو يعمو و برادر کردن یراض با هم آن کردیم ثابت

 بود آمده خانه در به هم گرید بار چند و نیچند رها. رفتیم دیبا و داشت طیبل فردا. دارد قرار سودا يآ با که بود گفته اوشیس به
 ! نه. بود یکی اوشیس حرف یول

 .زد را رها خانه زنگ و کرد نگاه را طرفش آن و طرف نیا و شد ادهیپ نیماش از

  شم حاضر تا باال ایب. سالم جونم؟ _

 .باش زود هستم نییپا نیهم من یمرس نه _
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  یمصنوع خنده کی یول. دیخند رها

  وقتش به يزیچ هر! خورمت ینم پرستو نترس_

 و بود کرده عالقه ابراز او به بارها و بارها نکهیا با حاال یحت که بود کرده اعتماد یب او به يحد در را او بود کرده پرستو با که يکار
 .داشت وحشت او از پرستو هم باز یول است شده رشیاس که بود گفته

 با را شب و شود ملحق آنها به شام از بعد که بود کرده یراض را سودا يآ مکافات و بتیمص هزار به. بروند رونیب شام که بود قرار
 .است بوده رها با او که نکند شک اوشیس تا برود خانه به او

 .کند تحمل و ندیبب را رها افهیق دوباره که بود شده یراض یسخت به بود رها یخون دشمن که سودا يآ و

 .بود خلوت ها ابانیخ و بود سرد شدت به هوا. رفتند یخلوت رستوران به

 .بزنه تونست ینم یحرف چیه کس چیه گهید میکن عقد میبر که يشدیم یراض اگر_

 . داد تکان ینف نشانه به را سرش و کرد نگاهش پرستو

  بشن یراض اونها که کن يکار هی تو_

 . رفت در کوره از رها

  کنم؟ ماچ رو پاهاشون برم نکردم؟ که بکنم دیبا کار یچ گهید _

 ردوبدل هم ییها حرف هم با که دانستیم. رودیم اوشیس دفتر به ـوس بـ دست يبرا روز هر رها که دانست یم. دیخند پرستو
 که چه هر نیشاه گرفتیم تماس نیشاه با که یوقت یول است شده یراض هم يحدود تا اوشیس که دیرسیم نظرش به. اند کرده

 میتصم و بود نیشاه از تر میمال و تر نرم شهیهم اوشیس. گرداندیبرم رها ضد به هم را اوشیس يرا و کردیم پنبه را بود رشته رها
 .گرفتیم میتصم و کردیم فکر یمنطق و خشک یلیخ نیشاه. بود تر یاحساس هم شیها

  بدوزدمت؟ يخوا یم_

 . کرد نگاهش چپ چپ

 ها؟یتازگ يدید يهند لمیف _

 .گرفت را پرستو دست زیم ریز از و برد باال را شیابرو رها

 !!بشم هم پاچان تایآم مجبورم شما يبرا_

 . دیخند بلند يصدا با پرستو
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  یگفت یم تر جون یکی حداقل! سالشه صد که اون _

  يبرگرد ذارهینم داداشت خان اون گهید يبر تو کنم؟ کار یچ _

 . بماند یباق رها دست در دستش که گذاشت و انداخت نییپا را سرش پرستو

 ؟ کنم کار یچ یگیم_

 .دیکش یآه رها

 باشه؟ داشته نفوذ نیشاه رو که هست یکس. کنم یم شیراض_

 .بکند يکار توانست یم نویم دیشا. افتاد نویم ادی به ناخوداگاه

 حرف با رو نفر هی تونه یم خوب یلیخ یول داره نفوذ نیشاه رو گم ینم هیخوب زن. همت نویم دم،یم بهت رو روانکاوم شماره_
 .کنه قانع

 .کرد دایپ را نویم شماره و آورد در را شیگوش و کرد فشیک در دست پرستو. کرد نگاهش یمهربان با رها

 : گفت و کرد رهیذخ را شماره رها

  کنهیم چکار که نمیبب رمیگیم تماس باهاش من_

 : گفت و داد تکان را سرش پرستو

  رهید گهید م؟یبر_

 : گفت و کرد ساعت به ینگاه رها

  بعد ادیب ریبگ تماس دوستت به _

 . کند یخداحافظ رها از تا ستادیا سرما در رستوران رونیب

 فرودگاه؟ امیب فردا شهینم _

 .رمیم اوشیس با_

 و دیایب کوتاه مقابلش در پرستو فقط که داشت توقع شهیهم. بود متوقع شهیهم رها. گرفت اش خنده پرستو و کرد اخم رها
 .کند گوش چرا و چون یب را حرفش

 .يریکب يآقا کن شونیراض_
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 .دیخند آهسته رها

 .ندازمیم ریش دهن تو برات رو خودم دارم من هم بعد م،ینیبب همو یک که ستین معلوم يریم يدار ست؟ین حقم ـوسه بـ هی_

 . دیخند پرستو

 .کنمیم یزندگ ریش قفس تو رفتم تو خاطر به که وقته یلیخ من_

 : گفت یجواب حاضر با و انهیموذ رها

 .دمیم ـوسه بـ بهت من يبخوا اگر_

 . دیکوب شیبازو به مشت با پرستو

  ییایح یب هنوز رها، ينکرد رییتغ مورد نیا تو_

 . دیـوس بـ را آن پشت و گرفت را دستش

  باش خودت مواظب_

 . نشود دایپ صورتش در یناراحت و غم تا کرد یسع و داد تکان را سرش

  هم تو_

 احساس. شیزندگ در مهم يزیچ کمبود احساس. کردیم یگمگشتگ احساس دوباره. داد تکان دست شیبرا و شد نیماش سوار
 .داشت خواهد ادامه نباشد رها کنار که یزمان تا دانستیم که یاحساس. کردیم یناامن

 

 

 

***** 

 

 

 فرمان يرو به حال همان در و کرد شمارش به شروع. کرد نگاه خطر چراغ به يقراریب با و داد هیتک نیماش شهیش به را سرش
 و لذت با بود زانیآو متر کی زبانش که کهیحال در و بود کرده رونیب شهیش از را سرش که کرد فاکس به ینگاه. بود گرفته ضرب
 . خورد زنگ تلفنش. داد تکان را سرش. کردیم نگاه اطرافش به شعف
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 دختر؟ تو ییکجا پرستو_

 شد؟ یچ. جون نویم اومدم_

 . دیخند نویم

 موقر و نیمت یلیخ یول. داشتم ازش من گهید تیذهن هی تو يها حرف با. ستین يبد پسر یحساب عاشقه پسر شازده نیا _
 یچ همه از شتریب اشتباهش از. مهمه یلیخ نظرم به نیا که بود ناراحت یلیخ گذشته از. کرد فیتعر تو از یلیخ و زد حرف

 .بود تو حرف تا نه اش کلمه تا ده از دیشا گفت یم یلیخ تو از. بود دلخور

 . داد حرکت را نیماش چراغ شدن سبز با و دیخند يشاد با پرستو

 ؟یکنیم کار یچ نویم_

 .برسونم هم به رو عاشق يها مرغ شما مجبورم باالخره بکنم؟ تونمیم کار یچ_

 : گفت و داشت نگه را نیماش

 .درم دم من نییپا ایب_

 . زد فاکس يبرا یبشکن

  ادیب خوادیم نویم خاله! خوب پسر عقب برو بدو_

  نکن سگت خاله منو نگفتم دفعه صد! شعور یب _

  ؟یگذاشت قرار نیشاه با حاال، باال ایب_

 . کرد دیتجد را لبش رژ و داد نییپا را ریگ آفتاب نهیآ نویم

  دارم؟ قرار شوهرم با االن پس_

 : گفت خنده با و زد یچشمک

 کنم؟ ضبط هامون حرف میگوش با يخوا یم. هست هم شوهرم البته_

 . کرد ادهیپ داشت قرار که یرستوران مقابل را او پرستو

  ؟ یکنیم آره_

 .شد ادهیپ و داد تکان را سرش نویم
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 .برگردد کارش سر به دیبا که بدهد امیپ نویم به شد مجبور پرستو که شد یطوالن آنقدر شانیها صحبت

 يحدود تا را او که زدند نیشاه به ییها حرف چه شوهرش و نویم که دینفهم هرگز پرستو و نکرد ضبط را شانیها صحبت نویم
 .بزند را حرفش او که بگذارد و بزند حرف رها با و شود ادهیپ طانیش خر از حداقل که کردند یراض

 یوقت.  میمال و آرام یگاه و بلند يصدا به یگاه. زدیم حرف یفارس به یکس با اتاقش در نیشاه برگشت خانه به پرستو که شب
 .زندیم حرف رها با که شد متوجه ستادیا گوش که

 . شد آهسته يا زمزمه به لیتبد بعد و آمد بالکن ییکشو در شدن دهیکش يصدا و شد قطع شیصدا يا لحظه يبرا

 . کردیم نگاهش الیخ یب طور همان فاکس. کرد زدن قدم به شروع استرس وبا رفت اتاقش به. دیشن ینم را شیها حرف گرید

 بلند. آمد داخل به نیشاه و خورد در به يا ضربه. دیکش دراز ـت تخـ يرو و شد خسته که رفت اتاق ته و سر به و زد قدم آنقدر
 . نشست و شد

 .باش راحت بخواب،_

 فقط او بود کرده آنها ي خانواده با سودابه که يکار از بعد. کرد نگاه خواهرش رخ مین به و دیچرخ و دیخواب کنارش هم خودش
 که ییایقضا نیا از یمین در خودش که یکس به هم آن. بدهد دست از هم را او که خواست ینم بود، مانده یباق شیبرا پرستو

 نیا از پرستو که بود نیا بود واضح چه آن. بکند دیبا چکار که دانست ینم هم خودش. بود کیشر بود افتاده اتفاق پرستو يبرا
 و عالقه نیا به دلش هم او یول. کند آزاد را خودش که نداشت قصد هم یمدل چیه به و بود رها گرفتار. دیکش ینم دست عشق

 . نبود رضا ازدواج

. بود ادشی که او یول بود برده ادی از را بود آورده ارمغان به شیبرا رها که یناراحت و رنج آن تمام و بود کور و عاشق اگر پرستو
 قایعم و وامانده پرستو. کرد ینم فراموش هرگز را رفت فرودگاه به پرستو آوردن يبرا اول روز که یوقت. را ها لحظه آن تمام

 زدن قدم را، شیها یخواب یب داشت خاطر به را شیها ـوس کابـ تمام. بود يگرید شخص کی اصال او نکهیا مثل. بود دردمند
 . آرامش يا ذره آوردن دست به يبرا یطوالن يها

 .شد ینم صاف رها با دلش نهایا تمام با حاال

 پرستو؟ _

 .کرد نگاه برادرش به و دیچرخ

 بله؟_

 : گفت و کرد سرش لیحا را دستش نیشاه

  درسته؟ کارت یکنیم فکر ؟یبکن يخوایم کار یچ_
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 . کرد نگاهش پرستو

 .شمیم کامل رها با فقط من که دونمیم رو نیا فقط نه؟ ای درسته که دونم ینم _

 . کرد قطع را حرفش

 و کردهیم توجه بهت اون چون اومده خوشت رها از یبچگ تو. یجون هنوز تو. بده فرصت خودت به یکنیم فکر يطور نیا دیشا_
. کن تمرکز مخالف جنس يرو شتریب کم هی ،يشد خانم ،يشد بزرگ حاال تو یول ستین یحرف هیجذاب مرد رها نکهیا در خوب

 . شهیم دایپ هم رها از بهتر مرد اطرافت و دور کن باور

 . کند درك را برادرش ینگران عمق توانست یم. داد هیتک نیشاه دست به را سرش و کرد نگاهش پرستو

 ای بشم کینزد بهش بخوام که نمیب ینم رها از ریغ به رو يا گهید مرد من نکهیا من مشکل یول. فهمم یم یگیم یچ دونمیم _
 بشه کینزد من به اون که بدم اجازه

 .یناراحت با و یطوالن لحظه چند. کرد نگاهش نیشاه

  کت؟ یپوس بگم یچ من_

 : گفت التماس با پرستو

 .دمیم بهش رد جواب من ینباش یراض تو اگه چون. آره بگو_

 .نزند رکب خواهرش به رها بار نیا که کرد دعا دل ته از و فشرد هم يرو به را چشمانش

  باشه_

 . دیـوس بـ را او و کرد ـلقه حـ نیشاه گردن دور را دستش

  بگو بهش رو نیا پرستو کشمشیم خودم يدستها با خودم کنه تییاذ گهید بار هی اگه_

 با بودن. داشت شیزندگ در حال به تا که یحس نیبهتر. است ابرها يرو به که کردیم احساس. داد تکان را سرش و دیخند پرستو
 .بود وستهیپ قتیحق به حاال که بود او هیزندگ يآروز داشتن را او و رها

 .شود سوار که کرد اشاره فاکس به و گذاشت یتاکس در را چمدانش

 .کرد نگاه مادرش به و دیخند پرستو. کردیم غرولند نفس کی شهناز

 شیپ شیگلو بود هم یماه یلیخ مرد و بود تبار یرانیا دکتر کی که نیشاه استاد. ردیبگ سامان سرو هم مادرش که کرد دعا
 او هم پرستو. بود دکتر جناب يبرا آمدن ادا و ناز مشغول فعال شهناز یول بود کرده هم يخواستگار او از و بود کرده ریگ مادرشان
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 و آقا يقدر به. شد اش فتهیش اول دارید همان در پرستو که بود جنتلمن و آقا اریبس اریبس و کیش مسن مرد کی. بود دهید را
 آنها مادر از که است نخورده مبارکشان مخ در لیب انایاح دکتر جناب نیا بود گفته نیشاه به آهسته پرستو که بود مودب

 !!است آمده خوشش

 مادرش که بود مطمن پرستو و بود آمده خوشش شهناز از دکتر يآقا دیایب نیریش يبز دهن به دیبا علف که جا آن از خوب یول
 .ستین لیم یب چندان هم

 .است ییا بچه هر از تر بچه مادرشان که کردیم فکر یگاه. داد تکان مادرش يبرا تاسف نشانه به يسر و شد سوار نیشاه

 دستش در را پرستو دست باالجبار ها شرط شیپ همه گذاشتن با نیشاه و دیایب يخواستگار به رها تا گشتندیم بر رانیا به
 !بگذارد

 پرستو به. شود برده مایهواپ بار قسمت به تا رفت ینم قفس به پرستو آمدن زمان مثل و آورد در يباز فاکس دوباره فرودگاه در
 بار قسمت به گذاشتند قفس در و کردند قیتزر او به یهوش یب ماده یکم ناچارا. کردیم پارس یتهاجم یحالت با و بود دهیچسب
 را آن قبل ماه دو بایتقر پرستو که کننده خسته و یطوالن يپرواز. بود تهران به ویتوک و ویتوک ایفرنیکال پروازشان. دادند لیتحو

 !آمد یم تر کوتاه یلیخ نظرش به راه حاال یول. بود کرده تحمل

 شده اختراع حال به تا که یارتباط لهیوس جور همه آنها خالصه تلفن، پ،یاسکا ل،یمیا با روز هر بایتقر. بود کرده صحبت رها با
 !بودند کرده امتحان را بود

 !دندیرسیم تهران به ساعت مین عرض در تا داشت یاتم سوخت یلیفس سوخت نیا يجا به مایهواپ که خواستیم دلش حاال

 

 

**** 

 

 

 متریسانت کی یحت ندارد حق که بود گفته رها یول بود شده بلند یلیخ. کردیم نگاه شیفرفر يموها به و بود نشسته نهییآ يجلو
  ابتدا همان از بود شیفرفر يموها فتهیش رها. کند کوتاه هم را آن از

 يبرا که داشت میتصم. کردیم اش دهیپر رنگ یلیخ روشن يرنگها دشیسف پوست خاطر به. دیپوش را خوشرنگش سبز راهنیپ
 را دخترش قهیسل. بود گرفته شیبرا را سبز لباس آن و بود رفته خودش و بود نگذاشته شهناز یول بپوشد یمشک يخواستگار

  دامن نییپا و قهی يرو به کار یکم با ساده دامن و بلوز. دانستیم
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 شود خراب کار که دیترس یم. دیلرزیم هم شیها دست که داشت استرس آنقدر یول. کرد شیآرا یکم و گذاشت باز را شیموها
  برعکس ای و دیاین خوش رها مذاق به که دیبگو يزیچ نیشاه

 یم اگر که گفته سودابه به و است مانده رانیا رضا ظاهرا که بود دهیشن رها. بود سودابه دیترسیم همه از شتریب که يزیچ از و
 .برنگردد وقت چیه گرید صورت نیا ریغ در دیایب رانیا به هم او خواهد

 ینم را علتش. نبود راه روبه و خوب چیه سودابه و رضا یزندگ اوضاع بود دهیشن محمد و شیعمو و ها عمه از رها که طور نیا
 .نبود یراض يسود از اصال رضا ظاهرا فقط دانست

 به را شیزندگ شیروان يها عقده آن با هم باز داشت خبر رها يخواستگار انیجر از قطعا و بود برگشته که يسود اگر کردیم فکر
 زد؟یبر سر بر خواست یم یخاک چه گرید او ختیر یم هم

 شهناز به شیشاپیپ و بود گرفته تماس دکتر يآقا ظاهرا. گذاشتندیم شهناز سر به سر اوشیس و نیشاه. رفت نییپا دلهره با
 ! دیایم حتما و شودیم خوشحال کنند دعوتش یعروس يبرا اگر که بود کرده دیتاک و بود گفته کیتبر

 کی و رفت خچالی سر به. بود آمده سراغش به شدت به تهوع حالت دوباره. کرد نگاه ساعت به و زد یاسترس از پر لبخند پرستو
  شتریب آرامش یکم يبرا فقط. خورد یلیم ده دیازپوکسایکلرد

 ؟يخورد یچ _

 . ندیبب نیشاه تا گرفت باال را قرص بسته

 ؟یچ واسه قرص _

 . کشاند اطیح به و گرفت را نیشاه دست

 . ترسمیم نیشاه_

 ؟یچ واسه_

 : گفت یعصب و بلند يصدا با نیشاه و کرد فیتعر شیبرا را است رانیا يسود نکهیا انیجر

 ؟یگیم من به رو نایا حاال _

 . داد تکان را سرش یناراحت با پرستو

  ترسمیم_

 . گرفت را پرستو دست
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 خورهیم رو يسود گول که احمقه قدر نیا رها اگر بدزده؟ رو رها قاپ دوباره که ؟یترسیم یچ از میهست پشتت ما همه نترس _
  بهتره بره همون

 .کرد آرامش و گرفت را دستش نیشاه. دیپر جا از در زنگ يصدا با. داد تکان را سرش

 يخواستگار کی آنها تیوضع. دادندیم خبر لیفام به عقد يبرا بعد و دیایب يخواستگار به ییتنها به خودش رها که بود قرار
 باز نیا از شتریب را موضوع خواست ینم گرید رها و بود انیجر نیا پشت ثیحد و حرف یکل هم طور نیهم. نبود يعاد و نرمال

 .دهد قرار بتیغ و تهمت معرض در و کند

 آنجا از و رفت مغزش به سرعت به و شد شروع قلبش از که یآرامش. برگرفت در را وجودش تمام آرامش از یموج رها دنید با
 .کرد آرام را بدنش تمام

 داد تکان يسر اوشیس يبرا و کرد بش و خوش شهناز با نیشاه هم در يها اخم به توجه یب و نشست و آمد خونسرد یلیخ رها
 .زد منگ و جیگ يپرستو به ییا گشاده لبخند و

 هیحاش به را خطرناك يها بحث مهارت با و بود گرفته دست در را مجلس تمام شهناز. شد بدل و رد معمول يها حرف همان ابتدا
 .بود ممنون مادرش کار نیا از چقدر پرستو و راندیم

 . کرد صحبت به شروع نیشاه

 پرستو؟ يخواستگار اومده یحساب چه رو شما يریکب جناب خوب_

 : گفت و انداخت باال يابرو خونسرد رها

  گهید حله خود به خود مشکالت تمام. منو هم اون خوام یم رو پرستو من دختر؟ هی يخواستگار رنیم یحساب چه رو _

 نه؟ یگفت رو نیهم ياومد هم سودابه يخواستگار که یزمان وقت اون _

 . امدین نییپا خودش خونسرد موضع از هم باز یول شد منقبض رها فک عضالت

 حاال تا شما خود دکتر؟ يآقا نه مگه میکنیم اشتباه یزندگ تو همه. کنمیم قبول رو تشیمسول کامال من که بود اشتباه هی اون _
 ؟ينکرد اشتباه

 . داد تکان را سرش نیشاه

  گهید یکی با يسود با نه حاال ؟ینکن رو اشتباه نیا دوباره که هست ینیتضم چه _

 . کردیم نگاهشان دهیپر رنگ که کرد نگاه پرستو به رها
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 یاصل مقصر که کن قبول یول شد تموم گهید نفر چند هیزندگ شدن نابود متیق به که بود من یزندگ اشتباه نیبزرگتر سودابه _
 ضهیمر خواهرتون. داد باد به رو همه یزندگ احمقانه حسادت يسر هی خاطر به. نداشت یروح تعادل اون. بود خودتون خواهر

 هر به دست يسود خاطر به رضا یول هیبد ای هیخوب آدم رضا که ندارم يکار اصال من. کنهیم نابود منو برادر یزندگ داره هم حاال
 ضه،یمر يسود. بکنه باهاش رو کار نیا يسود که ستین حقش شد، جدا برادرش و پدر از کرد، انتیخ خورد، کتک زد يکار
 برادر من. کنهیم داغون رو زیچ همه زنهیم ده،یم دست از رو تحملش داره رضا زنمیم رو حرف نیا دارم که هیزمان چه نیبب ه،یروان

 . ستین دارش جلو کس چیه گهید بشه زیر سر صبرش کاسه یوقت یول صبوره رضا. شناسمیم رو خودم

 : دیپرس اخم با نیشاه

 مرگشه؟ چه گهید خواستش؟ یم که نبود یهمون نیا ؟يسود کنهیم کار یچ مگه _

 . زد يپوزخند رها

  ضهیمر سودابه گفتم که من_

 .شود ریخ به ختم يسود وجود با آنها همه عاقبت که کردیم دعا. دیکش یآه نیشاه

 اول رو تیبرادر ؟یبکن پرستو واسه یتونیم کار یچ تو حاال. شماست موضوع میندار رضا و يسود به يکار اصال ما حاال خوب_
  بکن ثابت

  پپره مال دارم یچ هر_

 . زد پوزخند نیشاه

 به یتون یم ؟یبکن يخوایم کاریچ گهید يها لحاظ از نداره تو مال به يازین. داره یکاف اندازه به خودش هم حاال نیهم پرستو_
. رهیم نشونه پرستو سمت به ها کانیپ همه نوك شما ازدواج با که یدونیم هم خودت ؟یستیوا ات خانواده حرف يجلو خاطرش

 تیحما ازش يخوا یم يچطور ؟یکنیم کار یچ تو داشته رابطه رها با پرستو که بگن ممکنه دونن یم یچ همه مقصر رو اون همه
 ؟یبکن

 . نزد یحرف هیثان چند رها

 همه با حاضرم. کنمیم دفاع ازش بتونم که اونجا تا من. من هم اون سر پشت هم ادیم در حرف قطعا. موافقم حرفات ي همه با _
 نیشاه)  داد ادامه و گذاشت زانوانش يرو به را شیها آرنج و شد خم جلو سمت به یکم( باشه آروم میزندگ یول بکنم رابطه قطع

 از بعد بتونم که خونه هی. خواد یم آرامش فقط دلم حاال سالمه، هفت و یس من. ندارم رو تشنج از پر یزندگ هی تحمل گهید من
 اومد یم بدم ینواخت کی از و بودم جانیه دنبال یزمان هی. کنم رفع باهاش رو میخستگ بتونم که خانم هی. باشم آروم توش کار

 پرستو خاطر به باشه توانم در که يحد تا من. ارمیم بدست پپر با فقط رو آرامش نیا که مطمنم و خوام یم آرامش فقط حاال یول
 سالها اون تمام. نتونستم سال چهار اون تو که طور همون. رمیبگ رو حرفشون يجلو که تونم ینم گهید یول ستمیا یم همه يجلو
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 داشتم دوستش شتریب هم جونم از که برادرم دم،یم دارم هم هنوز. دادم تاوان. دمینکش زجر مدت نیا تو کم منم. بود نییپا سرم
 خواد یم دغدغه یب یزندگ هی دلم. بدم تاوان تونم ینم نیا از شتریب گهید منه تقاص نیبدتر خودش نیا. کنم تحمل تونمینم رو

  ؟يشد اهیس تو رها یگفت ادتهی)  گفت یتلخ خنده با و کرد پرستو به رو(

 .شد ینم محو ذهنش از هرگز روز آن خاطره بود، ادشی که البته. داد تکان را سرش پرستو

 . کنم یزندگ فقط خوام یم گهید بسمه گهید. رمیبگ تو از رو يدیسف که کنمیم یسع دارم حاال یگفت راست_

 . داد تکان را سرش متفکرانه نیشاه. کرد نگاه نیشاه به

 خودش پرستو چون ندارم، یحرف یول ندارم اعتماد بهت هم یسوزن سر اندازه به چرا؟ یدونیم هم خودت ستمین موافق من_
 طرف از اونهم اومده شیپ براش یناراحت که بفهمم یزمان هی اگر. باشه راحت خوام یم. بکشه عذاب دوباره که خوام ینم موافقه

 . کشمت یم قسم سر يباال يخدا همون به تو

 . دیخند رها

 .موافقم باشه _

 هیگر به و داد دست رها با و دیـوس بـ را پرستو و برخواست هم شهناز. چرخاند را ینیریش و شد بلند خودش و دیخند اوشیس
 . افتاد

 مدار و قرار گذاشتن به کردند شروع و کرد آرامش یسخت به پرستو. کرد یم هیگر تر تمام چه هر احساسات با و يها يها

 که گفت یم نیشاه و داشت عجله رها. بود یکاف یخودمان کوچک یمهمان کی. خواستند ینم بزرگ جشن پرستو هم و رها هم
 گفت یم نیشاه آنچه از زودتر یخیتار يبرا را قرار و کرد یراض را همه نرمش و چرب زبان با که بود رها نیا باالخره. کنند صبر

 ! گذاشت

 ازدواج از خانواده کی درجه ياعضا فقط که داشتند میتصم البته. دیبگو هم اش خانواده به زودتر چه هر دیبا که گفت نیشاه
  رها ییدا و عمو و عمه دو. شوند خبر با آنها

 به یعروس و عقد مراسم و بود صفر و محرم ماه به کینزد چون. ردیگیم وقت و کندیم دایپ محضر کی زودتر چه هر که گفت رها
 .شدیم گرفته وقت قبل یمدت از حتما دیبا کردن عقد يبرا بود دهیرس خودش اوج

 .بروند هم شیآزما يبرا کردند دایپ محضر آنکه از بعد و بروند ـلقه حـ دیخر يبرا که گذاشتند قرار فردا يبرا

 ،یراحت محض، آرامش حس جور کی. نبود هیشب داشت لحظه آن به تا که یاحساسات از کدام چیه به داشت پرستو که یاحساس
 ..... یسبک ،یالیخ یب
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 موج قلبش در که يا اندازه از شیب يشاد. کند فکر رها به فقط حال نیع در و نکند فکر زیچ چیه به تواندیم که کردیم حس
 !بود یداشتن دوست و فیلط اریبس شیبرا که بود آشنا نا یحس زدیم

 رفت یم ییدستشو به و شدیم بلند جا از بار کی لحظه چند از هر که هیمرض به و دادیم تکان تکان ساعت پاندول مثل را شیپاها
 جا از هم او. رفت سراغش به ینگران با محمد. بود یسخت یلیخ دوران حتما يباردار سوخت، دلش. کردیم نگاه آورد یم باال و

 .رفت محمد دنبال به و برخواست

 .زدیم عق و بود کرده یفرنگ توالت کاسه در را سرش هیمرض

  شده؟ یچ_

 : گفت آهسته و کرد نگاهش و دیچرخ نیشاه يصدا با

 .است حامله _

 . کرد ییدستشو در را سرش و دیخند نیشاه

 ....  جان محمد خانم هیمرض مبارکه_

 . کرد نگاهش محمد

 !دهنش تو اومد اش روده و دل. بخوره ما زن نیا يبد يندار یچ هی جون دکتر_

 . دیخند نیشاه

 بده نیتامیو براش خودش دکتر بره بعد تا. ییمویل آبنبات ای بخوره خانم هیمرض تا بده شور پسته کمی بگو شهناز به جان پرستو_
 کجاست؟ شازده نیا ینیبب يزدیم هم یزنگ هی شهیم بهتر

 : گفت یدرماندگ با پرستو

  دارهیبرنم خورهیم زنگ. ده ینم جواب _

 : گفت بلند ییدستشو داخل از محمد

  شده بلند سرش ریز گمونم_

 . دیخند نیشاه

  زنمیم بهم محضرو قرار رمیم. نشده یچیه هنوز. رونیب کنمیم پرتش امروز نیهم! کرده غلط_

 .گرفت تماس رها با دوباره و رفت اطیح به بعد و آورد پسته هیمرض يبرا آنها يها یشوخ از حوصله یب پرستو
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 هم و کنند یرسم را آنها ينامزد خبر هم تا ندیایب آنها خانه به شام يبرا رها عمه دو هر و ییدا و عمو گرید ساعت مین تا بود قرار
 مدت آن در نیا و داد ینم را تلفن جواب رها گرفت یم تماس رها با پرستو چه هر عصر از یول ندیبگو آنها به را یعروس روز قرار

 .نداشت سابقه شانینامزد هفته دو

 .گرفت تماس رها به دوباره زدیم قدم اطیح در که طور همان

 زم؟یعز جانم_

 . است دهیکش ادیفر ای است خورده سرما که یکس مثل بود دار خش و گرفته شیصدا

  رها؟ _

 . بود يدلخور از پر شیصدا

 جونم؟_

 ؟يدار ینم بر رو یگوش چرا زنمیم زنگ دارم که ساعته کی تو؟ ییکجا_

 . شد برقرار خط يسو آن در سکوت لحظه چند

 ؟یهست رها؟_

 .... آره_

 . دیپرس دیترد و شک با

 شده؟ يزیچ_

 . داشت لب بر که يـگار ـیس انیم از زدن حرف دهیبر دهیبر و آمد فندکش يصدا بعد و کرد يا سرفه

 .نشود هراسان که دیبا مرد نشود آسان که ستین یمشکل. نه_

 زیچ همه تا کردیم یسع و بود ناراحت که زمان هر رها. دانستیم را رها اخالق! هست یمشکل که بود مطمن درصد صد گرید حاال
 !!گفتیم شعر بدهد جلوه تیاهم یب و یعیطب را

 رها؟ شده یچ_

 : گفت آهسته و دیخند

 شده؟ رید که دستم از هیشاک یلیخ شهناز اومدن؟ مهمونها اونجا امیم دارم حاال. پپرم ستین يزیچ _
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  ایب زود هیشاک آره. ومدنین هنوز نه_

 در را او نخواست رها که است افتاده یاتفاق که داشت نانیاطم. خورد تکان تکان آرام و نشست تاب يرو و کرد قطع را تماس
 .بدهد قرار انیجر

 : گفت اخم با و شد ظاهر شیجلو شهناز. برگشت ساختمان داخل به

  شد رید ؟ رها نیا کو پس _

 . داد تکان را سرش

 .ادیم داره. جون شهناز راهه تو_

 .نشود تهوع دچار دوباره تا دیکشیم نفس دهان با نیشاه دستور به و بود داده هیتک محمد به. کرد نگاه هیمرض به

 راحت الشیخ دید ینم را رها که یزمان تا و بود شده کنده سر مرغ مثل. برگشت نییپا به دوباره و رفت اتاقش به. بود قرار یب
 .شد ینم

 .زد را در است امدهین هنوز رها چرا که کنان غرولند شهناز و زدند را در زنگ

 .گرفت صورت ها یپرس احوال و سالم و شدند داخل ها مهمان

 خوشحال است شده مرتفع رها بابت از شان ینگران که دندیدیم نکهیا از. شناختند ینم پا از سر یخوشحال از رها عمه دو هر
 و نگران حاال و بودند دهیشن را ندارد یآرام یزندگ رضا نکهیا به راجع ییها زمزمه هم آنها. بودند نگران رضا به راجع فقط. بودند

 یکس یول ماجراهاست نیا تمام باعث يسود که دانستندیم همه نکهیا با. نکرد يسود به ییا اشاره کس چیه. بودند او دلواپس
 به راجع صحبت با نخواهند گرید که داشتند دوست را او نیهمچن و داشتند شناخت پرستو از قدر آن آنها همه. زدینم یحرف
 .کنند خراب را جو يسود

 .زد را در و شد بلند جا از زنگ دوباره يصدا با

 .رفت رها استقبال به و کرد باز را يورود در

 یول بود گرفته دستش در و بود آورده در را کتش. است کرده دعوا که بود مشخص کامال. زد خشکش در دم جا همان رها دنید با
 کرد صاف را بود شده کج یکم و باز مهین که کراواتش گره. دادیم دعوا کی از نشان همه درهمش يموها و افتاده شکل از راهنیپ
 .زد زده بهت يپرستو به یزورک و کج يلبخند و

 .دیـوس بـ را اش گونه و شد خم

  چطوره؟ پپرم_
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 کند؟ پنهان او از خواهد یم را يزیچ چه رها که کرد یم فکر. کرد نگاهش پرستو

 شده؟ خبر چه _

 . گذاشت او يفرفر يموها يرو به آهسته را دستش و زد پرستو به گذارند یم کاله را ها بچه سر آن با که يلبخند

 !گلم میخبر خودمون ما_

 : گفت آهسته و رفت داخل به

 خودت؟ اتاق میبر اول شهیم_

 .کرد تیهدا پله راه طرف به را او و داد تکان را سرش

 : گفت و رفت شیآرا زیم نهییآ يجلو به و کرد خشک را صورتش. کرد نگاه آمد یم رونیب او اتاق ییدستشو در از که رها به

 سرم؟ به بزنم رو برست_

  کردو شانه را شیموها رها و داد تکان را سرش

 رها؟ شده یچ_

 . نشست ـت تخـ يرو کنارش و دیخند

  ؟يخورد رها شده یچ قرص_

 .کند ینم اشتباه او و است افتاده یاتفاق که شود مطمن تا خواست یم نکهیا مثل. کرد نگاهش فقط و نداد را جوابش پرستو

 : گفت حوصله یب ییا خنده با و زد کنار پرستو صورت يرو از را شیموها و شد خم طرفش به یکم

  شده یچ که گمیم بهت يبد ـوسه بـ هی اگر_

 : گفت یزرنگ با و زد اش گونه به آهسته ییا ضربه رها اما. کرد عرضه را اش گونه ناز با و دیخند رها یطلب فرصت نیا به

_نه د خوشگلم گفتم رو لباهات ؟یزرنگ..... د! 

 . دیـوس بـ را او تر محکم و دیخند دید را حرکت نیا که رها. کرد قفل هم به را ـانش لبـ محکم و کرد اخم پرستو

 . کرد نگاهشان بود خنده با همراه که یاخم با نیشاه و شد باز در

  ؟يکردیم کار یچ_
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 : گفت و کرد یپوف رها

 .بکنم تونم ینم بخوام هم يکار اگر من تو مثل یپاسبون برادر وجود با _

 جا از کرد یم احساس يدیخورش يها انفجار معادل ییدما با را شیها گونه حرارت و بود شده افروخته بر خجالت از که پرستو
 .رفت اتاق از رونیب به گذاشت یم رها سر سربه و دیخند یم هنوز که نیشاه دست کنار از و شد بلند

 به. کرد بود اقوام با بخند بگو مشغول شهیهم مثل يظاهر با که رها به ینگاه بود افتاده جانش به خوره مثل که یدل دو و دیترد با
 .کند کمک شهناز و خانم توران به تا رفت خانه آشپز

 : گفت پرستو به گذاشتیم هیمرض سر سربه کهیحال در و آمد خانه آشپز به هم رها

  من به يدیم مسکن هی پپر _

 ؟يریکب رها یکنیم یمخف من از يدار رو یچ«  بود ناراحت و خسته اش چهره و بود شده قرمز چشمانش. کرد نگاهش و دیچرخ
« 

  گفت آهسته و داد دستش به آب با و آورد در مسکن کی خچالی از

 شده؟ یچ که ینگفت_

 : گفت و شد خم و خورد را مسکن بردارد چشم پرستو از آنکه یب رها

 .ستین حساب که مهین و نصفه ـوسه بـ هی_

 : گفت تیعصبان و حرص با

 ....... رها_

 : گفت و گرفت را دستش و دیخند رها

  گمیم یکن حساب دوبله بعدا که يدیم قول اگه_

 .خنداند دوباره را رها و کرد گرد را چشمانش

 قروبون کمی حداقل تا گفتمیم موقع همون زهیعز خاطرم قدر نیا که دونستمیم اگه. شد بحثم طرف با کم هی. کردم تصادف_
  يبر ام صدقه
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 چشمانش و زد يلبخند اوست چشمان در قتیحق افتنی دنبال به او که دانست یم که رها و کرد نگاه چشمانش به دقت با پرستو
 از را يزیچ و بود نگفته راست رها. کردیم حس را اتفاق يبو. داشت مشکل کار يجا کی. رفت رونیب خانه آشپز از و کرد جمع را
 . بود کرده پنهان او

 را بشقابش و نشست پرستو کنار و آمد رها. کردند دعوت زیم سر به را همه و دندیکش را شام خانم توران و شهناز کمک با
 شد یم دهید یسخت به که یقیعم چندان نه يها خراش متوجه پرستو شد خم جلو به که نیهم یول بکشد غذا شیبرا تا برداشت

 !شد است شده دهیکش بناگوشش و گردن پوست يرو به ناخن با که دیرسیم نظر به و

 نفس از ناتوان را او و است خورده اش ـنه ـیس قفسه به ییا ضربه که کردیم حس. امدین باال گرید ییا لحظه يبرا نفسش
 .است کرده دنیکش

 : گفت گوشش کنار و کرد خم را سرش و گذاشت شیجلو را بشقاب رها. دیگز را لبش

  م؟یبخور بشقاب هی تو يدار دوست. دمیکش ادتریز _

 . کند يخودار که نتوانست گرید. بود شهیهم از تر زالل و صاف رها نگاه. کرد نگاهش

 روش بزنم نیبتاد کمی بنداز ادمی ناخنه و چنگ يجا گردنت پشت_

 ییاشتها یب با و داد تکان را سرش. شد ینم خوانده چشمانش و صورت از يزیچ چیه. کرد نگاهش هیثان چند و کرد اخم رها
 . کرد خوردن به شروع

 .... یمرس باشه_

 .کرد خوردن به شروع هم او ظاهر به و برداشت را چنگالش و قاشق هم پرستو

 نداشت قرار و آرام است کرده گم را يزیچ که بود یکس مثل بود شده رو آن به رو نیا از رها یول بود محضرشان قرار روز بعد روز
 و نیشاه يجلو که بود مجبور. توانست ینم گرید یول بود نزده یحرف و بود کرده تحمل پرستو که بود روز چهار. بود یعصب و
 . بود تحمل قابل ریغ واقعا نیا و کند يخوددار اوشیس

 .رفت رها خانه به دیبگو يزیچ یکس به آنکه بدون

  آشفته و بود یعصب. گرفت ضرب نیزم يرو شیپا با و زد را زنگ

  پرستو_

 . رفت باال او و زد را در. بود یشگفت از پر فونیآ پشت از رها يصدا

  سالم_
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 .داشت تن به ـام حمـ حوله هنوز و بود آمده رونیب ـام حمـ از تازه ظاهرا. کرد رها يسرتاپا به ینگاه

 شده؟ یچ_

 به را او که یزمان. بود دهید او صورت در گرید بار کی فقط که يزیچ. بود يدیناام و ترس از پر پرستو صورت. بود متعجب رها
 . برود رونیب شیزندگ از که بخواهد او از و کند صحبت او با يسود به راجع تا کرد دعوت دفترش

  تو ایب _

 منگ و جیگ هنوز که پرستو به و شد کج یکم. زد برق به را يکتر و رفت خانه آشپز به. دیکش خانه داخل به و گرفت را دستش
 .کرد نگاه بود ستادهیا هال وسط طور همان و بود

 پرپرکم؟ شده یچ_

 .دیکش سرش از را شالش متیمال با و گرفت را دستش

 يرها کی و بود مرده خشک و سرد يرها نکهیا مثل. عشق و یمهربان فقط. نداشتند یحرف چیه رها چشمان. کرد نگاهش پرستو
 . بود شده متولد شیجا به عاشق و مهربان

 : گفت التماس با و ناالن

 رها؟_

 زم؟یعز جونم_

 . شد رهیخ نیزم به و داد هیتک رها شانه يرو به را شیشانیپ

  پرستو؟ چته_

 : گفت ییا خفه يصدا با و کرد نگاه رها گردن به و کرد کج یکم را سرش

 ؟يخوا ینم منو هم باز شده؟ یچ بگو خدا رو تو رها_

 . کرد نگاهش تعجب با و کرد بلند خودش شانه يرو از را سرش عیسر یواکنش با رها

 گفته؟ نویا یک _

 ؟ یگینم من به چرا شده تیطور هی تو. دونمیم من شده يزیچ هی _

 .برد ها مبل از یکی طرف به و گرفت را دستش و کرد نگاهش هیثان چند رها



350 
 

 . نشاند خودش کنار هم را او و نشست

  باهاش دارم واجب کار. کنم داشیپ تونم ینم ه،یروز چهار سه هی. هستم رضا دنبال ستین یکن یم فکر تو که يزیچ اون انیجر_

 . کرد نگاهش تعجب با پرستو

 مگه؟ شده یچ رضا؟_

 : گفت يا آهسته يصدا با بعد و کرد يباز بود شیپاها يرو که پرستو شال يها هیحاش با لحظه چند و کرد اخم یکم رها

 ؟يزد زنگ ییا شماره چه به یگرفت تماس رضا با و نبود خوب بابا حال که یزمان تو _

  همون با نداشتم، شتریب که شماره هی_

 . کرد شروع را شال يها هیحاش کندن اتیعمل دوباره و کرد نگاهش يا لحظه يبرا رها

 نه؟ ای یهست رضا دنبال تو که شده یچ یگیم رها_

 . دنبالش به هم پرستو و برخواست هم رها. شد بلند يکتر سوت يصدا

 . ختیر وانیل در و آورد در را يفور قهوه قفسه از

 پرستو؟ _

 . داد دستش به و کرد درست را قهوه. ستادیا رها کنار و آمد

 بله؟_

 ..... بعد و سکوت هیثان چند

 ؟یکنیم ولم ؟یکنیم کار یچ تو باشم داشته بچه هی من اگه_

 .بود زده زل رها به واج و هاج دست به قهوه وانیل همانطور که بود زده خشکش چنان آن پرستو

 ؟ بچه_

 .شد دهیشن یسخت به شیها لب انیم از کلمه کی نیهم

 تکرار ذهنش در کلمه کی همان فقط. نبود رها يها حرف لیتحل و هیتجز به قادر اصال او که بود شده قفل چنان آن مغزش
 .شدیم

 . کرد یم نگاه پرستو واکنش به يقرار یب با رها
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  ه؟یک ي بچه_

  گر؟ید نفر کی ای ترانه؟ باشد؟ تواند یم یکس چه بچه نیا که کند فکر درست بتواند تا کند آرم را مغزش توانست ینم اصال

  من ي بچه_

 .برگرداند ایدن نیا به را او ییا لحظه يبرا و سوزاند را دستش قهوه وانیل یداغ

 توانست یم نفر کی فقط بچه مادر نکهیا و بود رضا دنبال به او نکهیا. شد کامل ذهنش در پازل قطعات ناگهان کردو نگاه رها به
 ضه،یمر سودابه(  کند کیشل او طرف به را شیها ریت نیآخر تا بود آمده دوباره که نبود زشیعز خواهر جز یکس هم آن و باشد

 بود شده دچارش که ییا جهیگ سر شر از تا نشست یصندل يرو جا همان و افتاد رها يها حرف ادی به)  بشه يبستر دیبا ه،یروان
 . دوخت چشم کردیم نگاهش یدرماندگ با که رها به و گرفت باال را سرش. شود رها

 آره؟ است؟ سودابه بچه_

 ! گهیم يطور نیا_

 ؟يندار قبول رو حرفش تو یعنی گه؟یم_

 . دینوش را اش قهوه از ییا جرعه بود داده هیتک کانتر به که طور همان و کرد يدار خنده پوف رها

 !شبه یگفت تو چون گمیم من روزه بگه اگه یروان اون قبول؟ _

 :گفت آهسته يصدا با و داد هیتک دستش به را شیشانیپ و دیکش یآه پرستو

 ؟يافتاد رضا دنبال نیهم يبرا_

 . گرفت خودش دست در را دستش و نشست پرستو کنار و دیکش را یصندل

 دونم ینم.  رهیم در رشیز از میبد يا ان يد شیآزما رو بچه اریب گمیم خودش به یچ هر قراره چه از انیجر که بفهمم دیبا. آره_
 نه؟ ای درسته که شکه به دو خودشم انگار

 . کرد نگاه رها به و گرفت باال را سرش

 ؟يبود اون با ياومد رید که روز اون _

 : گفت تیعصبان با و داد تکان را سرش رها

  یاساس باهاش شد بحثمم آره_

 . کرد ـوازش نـ را اش گونه و دیخند آهسته دید را نگاه نیا که رها. کرد نگاه رها گردن به اریاخت یب
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 .بود سر سه ياژدها اون مال ها چنگ يجا اون آره! مارپل خانم_

 . دیخند آهسته

  شد؟ هم دعواتون مگه چرا_

 . داد تکان را سرش رها

 زد،یم داد زد،یم غیج. کرد حمله من به ها یوحش مثل دفعه هی که کردمیم دو به کهی باهاش داشتم. هییروان واقعا خواهرت _
 .کنم اش خفه تونستم مکافات هزار به خالصه انداخت، یم لگد داد،یم فحش

 : گفت يجد لحن با و دیکش هم در را شیها اخم

 ؟یگینم شده یچ پرسم یم ازت که روز همون چرا _

 : گفت و کرد باز را پرستو يابرو دو انیم اخم اش اشاره انگشت با رها

 هیروح که نداشتم دوست عقدمونه فردا مثال. دارم نگه اناتیجر از دور رو تو تونمیم که جا اون تا خواستم یم! قربونش نکن اخم_
  بشه یعصب و خسته دوباره ات

 نه؟ گهید مربوطه هم من به موضوع نیا_

 . داد تکان را سرش رها

  بگو بهم رو زیچ همه بعد دفعه کن لطف_

 .داد تکان را سرش و دیخند رها

  ؟یکن کار یچ يخوا یم حاال_

  حله موضوع نصف کنم دایپ رو رضا بتونم اگر_

 ست؟ین رانیا رضا مگه_

  ده ینم جواب هم رو دارم ازش من که ییا شماره نیا. يمالز رفته یپزشک کنفرانس کی يبرا نه_

 . گشت رضا شماره دنبال به شیگوش در و آورد بود گذاشته مبل يرو به هال در که را فشیک و برخواست پرستو

 ؟ يریگیم تماس باهاش تو که همونه نیبب نهیا دارم ازش من که ییا شماره نیبب_

  رفت باال رها يابرو. خواند رها يبرا را شماره
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 .رمیبگ تا گهید بار هی بگو. ستین اون نیا نه_

 زیم يرو را یگوش و آمد پرستو کنار به کند لمس را تماس دکمه آنکه از قبل یول گرفت را شماره رها و خواند را شماره دوباره
 . گرفت را پرستو يها دست و گذاشت خانه آشپز

 پپر؟_

 بله؟_

  ؟یبمون باهام يحاضر هم باز تو منه مال بچه که گفت هم رضا االن اگه_

 .بود افتاده التماس به کنارش در او ماندن و بودن او با يبرا که بود رها نیا حاال. کرد نگاهش هیثان چند

  نداره که يریتقص است بچه هی فقط هم باز باشه تو بچه هم اگر بچه اون. آره_

 . خورد چشم به وضوح به صورتش تمام در آرامش و شد باز هم از رها گرفته صورت

 ؟یشمیپ و یپشتم صورت هر در تو پس. خوبه_

 . داد تکان را سرش

 ش؟یدید پسر؟ ای دختره_

  سهنده هم اسمش. بانمکه یلیخ. پسره _

 خواست یم دلش هم او. سودابه از هم آن داشت پسر کی رها. کردیم حسادت احساس. نتوانست یول بزند لبخند که کرد یسع
 يایرو بچه کی بود؟ سودابه مال خوب يزهایچ شهیهم چرا که کردیم فکر نیا به یگاه. باشد داشته رها از فرزند کی که
 که بود يزیچ صدا سرو از پر و شاد ي خانه کی. شتریب هم بلکه باشد داشته بچه تا سه که داشت دوست. بود او یشگیهم
 .کرد یم فکر آن به شیها ییتنها در شهیهم

 ه؟یک هیشب_

 : گفت و دینوش را اش شده سرد قهوه مانده یباق رها

 .میهست هم هیشب یلیخ رضا منو شه ینم لیدل نیا خوب یول زنه ینم مو خودم يها یکیکوچ با_

 در يبد حس چه که دانستیم هم خودش. بود شده بدجنس. نباشد رها بچه او که کرد دعا قلبش ته از و داد تکان را سرش
 به حسادت يمارها. ردیبگ را حس نیا يجلو توانستینم که بود نیا مثل اما است کرده دواندن شهیر و رشد به شروع وجودش

 ینم او یول. کردندیم فرو وجودش تمام و مغز در را آلودشان زهر و زیت زبان کنان شیف شیف و بودند زده چمبره گردنش دور
 .شود عوض یکم شیهوا و حال بلکه بزند صورتش به آب یکم تا رفت رها اتاق سمت به یناراحت با. بکند يکار توانست
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 کجا؟ کجا_

 . کرد نگاهش تعجب با. بست را راهش و شد سبز شیجلو فرفره مثل رها

  اتاقت تو_

 تو؟ اون يدار کار یچ_

 خنده با و گرفت را دستش دو هر رها اما برود اتاق به و کند رد را خودش رها دست کنار از تا کرد یسع و شد شتریب پرستو تعجب
 : گفت

 تو؟ اون آخه تو يدار کایچ _

 ؟ تو چته رها يوا.... توالت برم خوام یم_

 . داشت نگهش تر محکم

  هال تو سیسرو تو برو. يبر خواد ینم _

  کرد تنگ را چشمانش پرستو

 ؟ تو اون يدار یچ_

 ! دهیبر سر هی_

 . بدهد نجات رها دست از را خودش تا کرد تقال یسرسخت با

_يبد یلیخ! رها.....ا  

 : گفت و دیخند رها

 نه؟ ای دهیم جواب رو شماره نیا مینیبب میبزن زنگ رضا به میبر ایب_

 ه؟یچ تو اون _

 . دیخند بلندتر رها

  توهه اون فردا مراسم لباس! بچه یسرتق یلیخ_

 ؟يدیخر لباس برام_

 . ردیبگ را بود کرده خوش جا دهانش يرو به که يگشاد و شاد لبخند يجلو توانست ینم
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  زدن ها بچه هم رو دوختش کردم یطراح برات خودم. دمینخر نه _

 در. بود شوم روز آن از بعد آنها تماس نیاول نیا. رفت فرو ـوشش آغـ در و انداخت رها گردن در دست اریاخت یب و دیگز را لبش
. داشت واهمه شود گرفته ـوش آغـ در نکهیا از پرستو یول دشیـوس بـ یم یحت و گرفت یم را دستش رها ينامزد مدت تمام

 .کند غلبه او به که تواند یم رها و شود یم ناتوان و ریاس که کرد یم حس. افتاد یم روز آن ادی به و دیلرز یم

 ! دوختم یم دست پنج چها دونستم یم اگر من! يدستمزد چه......واووو_

 . دیکوب رها شانه به مشت با و دیخند

 نمش؟یبب شه ینم_

 .کنم اقدام مارستانیب قیطر از ده ینم جواب اگه نمیبب بشه مشخص فمیتکل من میبزن زنگ میبر ایب. گهید نشو پرو نه_

 .برداشت را یگوش رضا زنگ چهار از بعد و کرد خوردن زنگ به شروع. گذاشت کریاسپ يرو را یگوش و گرفت را شماره

 ؟ رها_

 .بود ترس از پر شیصدا

  سالم_

 شده؟ يزیچ. سالم_

 . رفت ماجرا اصل سراغ به سرعت به ینیچ مقدمه بدون رها

  نه؟ ای یهست انیجر در که دونم ینم کنمیم ازدواج دارم من آره _

 : گفت يا خسته لحن با و دیکش یآه رضا

  پرستو به طور نیهم. باشه مبارکت آره_

 هر. ندارم روز و شب روزه چهار من. ختهیر هم به پپرو هم منو هم عصاب که گفته رو يزهایچ هی زده زنگ زنت شیپ روز چهار _
 .داد من به رو شماره نیا پرستو امروز داد ینم جواب گرفتمیم تماس شمارت اون به که هم یچ

 گفته؟ یچ_

 : گفت و کرد یمکث رها

 ای اومده ایدن به ییا خورده و ماه شش سهند ای نیبب اومده؟ ایدن به ماهه چند سهند مگه راسته؟ تو نه منه بچه سهند گهیم _
  نگفته يزیچ بوده حامله ما طالق موقع يسود و منه بچه واقعا نکهیا
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 خودمه بچه سهند_

 : دیپرس شک با رها

 .ندارم اعتماد یسرسوزن تو زن به گهید که من ؟یمطمن کجا از _

 سهند روز هی بگم بهش اونکه بدون نیهم واسه. ندارم اعتماد بهش منم چون خودمه، ي بچه سهند گمیم که نهیهم يبرا خوب _
  خودمه ي بچه سهند. گرفتم ازش يا ان يد شیآزما بردم رو بود ماهش ده بایتقر که

 . دیکش یراحت نفس پرستو و کرد سکوت هیثان چند رها

 اومد؟ ایدن به ماهه چند مگه باشه؟ من ي بچه ممکنه که یداشت شک هم تو یعنی_

 : گفت ینیغمگ لحن با و دیکش یچارگیب سر از یآه رضا

 حاضر بود، تو ي بچه. نبود مهم برام بود هم اگر نه؟ ای هست تو ي بچه نکهیا به نداشتم شک من یول اومد ایدن به ماهه هفت _
 ییا گهید کس ي بچه که داشتم شک نیا به)  شد برقرار خط يسو آن در سکوت لحظه چند( کنم بزرگش دل و جون با بودم
  باشه

 : گفت خشم با. بود دهیفهم را برادرش یزندگ یناراحت علت حاال. زد خشکش لحظه چند رها

 کنه؟یم انتیخ مگه_

 ؟ چرا نپرس دارم شک بهش یول دمیند ازش يزیچ من. کنهیم داغونم داره. دهیم عذابم شتریب نیهم. دونم ینم رها دونم ینم_
 یوسواس ،یشکاک تو گهیم من به. میدار عصاب جنگ ما هیثان هر و روز هر. دارم شک بهش فقط چرا دونم ینم هم خودم چون

 داخل از دارم یول دارم دوستش. شیپ راه نه دارم پس راه نه افتادم يا مخمصه بد تو بکنم؟ دیبا کار یچ رها دونم ینم. يشد
 گردمیبرم خودم دوباره بعد یول. کنم تحملش تونم ینم گهید ندارم، کشش گهید که کنمیم فکر وقتها یبعض. شمیم یمتالش

  ششیپ

. بس و کند درك توانستیم او فقط را رضا حال. سوخت یم رضا يبرا دلش. کرد نگاه رها دست درون یگوش به غصه با پرستو
 .بفهمد را رضا حال توانست یم بود، یکس بند در و عاشق که او مثل یکس فقط

 .دادیم گوش رضا يها حرف به یناراحت با و بود کرده اخم رها

 ؟يکرد قبول رو حرفش چرا تو رها؟ چرا تو_

  ؟يکرد ینم شک يبود تو اش، افهیق تولدش، خیتار نم،یبیم رو سالش و سن یوقت _

 . دیخند حوصله یب رضا
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 ه،یسم يسود. هست بهش حواسم بتونم که يجا تا. کنه دخالت تونیزندگ تو يسود نذارم گهید که دمیم قول. باشه مبارکتون _
  نیبخور ازش گذاشتم که بود یشین نیآخر نیا گهید یول زنهیم شین رو همه و رهیم راه که عقرب هی نیع

 : گفت يدلسوز با بعد و کرد مکث لحظه چند رها

  بده طالقش_

  رها تونم ینم_

 : گفت و شکست را سکوت که بود رضا بار نیا و سکوت دوباره

  کنندیم صدام برم، دیبا من _

 .بود موضوع اصل از کردن فرار يبرا و یمصلحت پرستو نظر به که یخداحافظ. کرد یخداحافظ عیسر

 آبنبات که بود تمام ساعت کی و بود ستادهیا سرش پشت که کرد نگاه هیمرض به خشم با بعد و کرد نگاه خودش به نهییآ در
 .کرد یم نگاه او به آرامش با و فرستاد یم گوشه آن به لپش گوشه نیا از را شییمویل

 چته؟ _

 ؟يکرد درست من يبرا که هیختیر چه نیا آخه _

 . گذاشت دهان در و برداشت پرستو یـت پاتخـ يرو از پسته کی و شد خم يخونسرد با

 !پرستو کنمیم جا از رو دستت یبزن بهش دست خدا به _

 .داد پوش را او يفرفر يموها از يا ـلقه حـ و دیخند سودا يآ

  پرستو شده خوب یلیخ_

 . رفت سودا يآ به ییا غره چشم

 خوام؟ یم ظیغل شیآرا گفتم من خوبه؟ کجاش _

 : گفت و زد یچشمک هیمرض

 !یکن یم ماچ هم رو پاهام کارم نیا يبرا بعدا يخوا یم یچ که یدونینم االن تو _

 .کرد خارج کاور از را آن و رفت لباس سراغ به خنده با سود يآ و کرد گرد را چشمانش
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 شگاهیآرا به که بود نخواسته خودش. بود میمال اریبس ششیآرا هیبق قرمزش رژلب از ریغ به. کرد نگاه خودش به نهییآ در دوباره
 .بودند شده جا رها يپدر خانه در ها مهمان همه که بود کوچک قدر آن مراسمشان. برود

 و گل و دیمروار جیه بدون ساده، اریبس اریبس لباس کی. دانست یم خوب را او قهیسل رها. کرد اش العاده فوق لباس به ینگاه
 .بود شده بسته ـرش کمـ دور به که بود یزرشک پهن روبان کی لباس نتیز تنها! ییا بته

  بده هیمرض بگو هم باز. شد ست رژلبت با روبانت رنگ کنهیم کار خوب ششمم حس چه من نیبب_

 یم سودابه و رها یعروس ادی به اریاخت یب صبح از. کرد نگاه نهیآ در را خودش دوباره و کرد تن به را لباس سودا يآ کمک با
 نیا متوجه هم رها اگر که کردیم فکر و برسد ییبایز از درجه آن به که توانست ینم هرگز او. يسود ییبایز همه آن ادی به. افتاد

 .است کرده یاشتباه چه که کند فکر دیشا بشود، تفاوت

 :گفت بود در پشت که رها به طلبکارانه یحالت با و کرد باز را در هیمرض و خورد در به ییا ضربه

 ش؟یفرما_

 . آمد رها آهسته ي خنده يصدا

  ور اون برو ؟ییپرو نقدریا چرا تو آخه بچه_

 تنها گفت یم که کننده دلگرم ینگاه. شدیم دهید محبت و عشق فقط نگاهش در. کردیم نگاهش لذت با که کرد رها به ینگاه
 . بس و ندیب یم را او ییبایز

 !يشد ماه چه_

 . گرفت دست در را بود گرفته طرفش به رها که یکوچک گل دسته و زد یزورک لبخند

 و دینرس عاقد گوش به اش بله جواب که بود لرزان و آهسته چنان آن شیصدا استرس شدت از و بود کرده عرق دستش کف
 .دیبگو بله که شد مجبور دوباره

 . بود شده زده خی و سرد بدنش يدما و بود گرفته تهوع حالت دوباره

 . گرفت خودش گرم دست در را دستش رها

 چته؟_

 . بزند رها به ییا کننده دلگرم لبخند تا کرد یسع

  یچیه_
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 .شد قطع گرفت رها دماغ يجلو سودا يآ که ییها ـلقه حـ با شان یچشم ارتباط

 .انداخت باال ابرو و دیخند آهسته هم سودا يوآ کرد نگاه سودا يآ به اخم با رها

 .بود خوشحال است شده خارج بودن تشنه هم خون به حالت آن از سودا يآ و رها رابطه دیدیم نکهیا از

 . کند رها انگشت در زور به را ـلقه حـ که کرد یسع

 ؟يدیخر کیکوچ_

 : گفت آهسته و داد باال را اش چانه رها

  نکرده بزرگ دیبا که قدر اون نکهیا مثل کنه بزرگش دادم بود کیکوچ کم هی نه_

 زده خجالت رها و شد تر بلند ها خنده کم کم. دندیخندیم آهسته و کردندیم نگاه رها انگشت و پرستو خاموش جدال به مهمانها
 !کرد خودش انگشت در زور به و گرفت را ـلقه حـ خودش

. یعروس تا بود یرسم یمهمان کی به هیشب شتریب. نبود يخبر بپاش زیبر و یچنان آن يها رقص از. داشت ادامه آرامش با یمهمان
 .کردند رقص به شروع یمیمال و تیال آهنگ با و گرفت را دستش رها

 چته؟ پرستو؟ يدار استرس نقدریا چرا_

 . کرد نگاه رها به

  دمیم دست از رو پاهام و دست کنترل و شمیم یعصب باشه فشار روم ادیز که یوقت. شم یم يطور نیا که وقته یلیخ. دونمینم _

 .شود یم شیپاها و دست عضالت در يموذ و کننده ناراحت ییها پرش دچار که نگفت گرید

 : گفت بحث کردن عوض يبرا و کرد ـوازش نـ را دستش متیمال با رها

 ؟ نه کرده ریگ شهناز شیپ گلوش بدرقم دکتر جناب نیا نکهیا مثل _

 يسر سبک خالف بر و بودند ستادهیا سالن از ییا گوشه که کرد نگاه دکتر و مادرش به و داد تکان را سرش یخوشحال با پرستو
 شیها حرف دییتا در و داد یم گوش مودبانه هم دکتر و کردیم فیتعر دکتر يبرا را يزیچ متانت با مادرش بار نیا شهیهم يها

 . دادیم تکان سر

  دارم دوستش....  ماهه یلیخ_

 : گفت باشد آورده خاطر به را يزیچ نکهیا مثل بعد

 ه؟یچ زتیسورپرا ینگفت _



360 
 

 . انداخت نیچ را شینیب رها

  خوشگلم عسل ماه _

 م؟یر یم کجا_

 اهواز _

 : دیپرس تعجب با

 ؟ جا اون چرا_

 دوست اگه کنم دشونیتجد دارم دوست. پدرم و مادر با اهوازه، تو که دارم یبچگ يها خاطره يسر هی. اهوازه فصل نیبهتر االن_
  گهید هیجا هی میریم يندار

  دمیند رو اهواز تاحاال منم خوبه نه_

 پرستو يپدر ي خانه به. داد دست به دست را آنها و کرد تمام زودتر را یمهمان دارند طیبل شب همان آنها دانستیم که نیشاه
 نگاه بستندیم را او چمدان کنان غرلند که هیمرض و سودا يآ به و کرد عوض را لباسش پرستو. ببندد را چمدانش او تا برگشتند

 . کرد

 شهناز و نیشاه. خوردند یم قهوه و بودند نشسته سالن در اوشیس و دکتر جناب با رها. برگشت نییپا به. بود یخوب هیریغافلگ
 .کردندیم بحث آهسته ستیچ دانست ینم پرستو که يزیچ سر خانه آشپز در

 .برد در دم و گرفت او از را چمدان و شد بلند اوشیس. آمد نییپا دست به چمدان و کنان هن هن سودا يآ

 لیتعط را شان ـوسه بـ و ماچ بازار زودتر که گفت کردیم نگاه ساعتش به قهیدق چند از هر که رها. کردند یخداحافظ همه با
 !شودیم رید چون کنند

 .نبود یچنان آن مسافرت و بود مدارس فصل. بود یخلوت پرواز

 اهوازه فصل نیبهتر االن(  شد رها حرف متوجه که بود زمان آن خورد صورتش به گرم يهوا از یموج و شد ادهیپ مایهواپ از یوقت
 .رفتند هتل به و گرفتند یتاکس) 

 يها اخم با. کرد احساس اش معده در را آشنا چشیپ همان دوباره و کرد نگاه آورد یم در را شیها لباس که رها به استرس با
 . کرد نگاهش درهم

 .داد تکان تکان را شیپاها استرسش زمان هییشگیهم عادت به و نشست مبل يرو شال و مانتو همان با
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 اصال رها ای. داشت حالت دو. کرد نگاه را رفتنش رتیح با پرستو. رفت ـام حمـ به و برداشت چمدان از را اش حوله توجه یب رها
 .کند آرام را او یتفاوت یب آن با که خواست یم نکهیا ای و بود دیبع او از که بود نشده پرستو حال متوجه

 .ردیبگ را یلعنت اضطراب نیا يجلو تا کرد یسع و رفت چمدانش سراغ به

 .کرد پاك را ششیآرا و نشست دوباره و آورد در را اش حوله

 ؟يریبگ دوش يخوا یم_

 .رفت ـام حمـ طرف به و داد تکان را سرش کند نگاه رها به نکهیا بدون

 با و بود دهیکش دراز ـت تخـ يرو رها. بسنجد را موجود تیوضع تا کرد باز را در يال دهیپوش لباس و گرفته دوش بعد ساعت مین
 . آمد رونیب ـام حمـ از دیکش یقیعم نفس. کردیم نییپا و باال را کانالها کنترل

  رو تو نمتیبب جا نیا ایب_

 : دیپرس و خورد جا دید را نگاه نیا که رها و کرد نگاهش ینگران با

 پپر؟ هیچ_

 . نشست کنارش اطیاحت با

 .... یچیه _

 .کرد نگاه چشمانش به و گرفت را دستش

  ؟یترسیم یچ از_

 خودت از مرگ حد سر تا مرا که ییتو از تو؟ از د؟ییبگو توانستیم چه. بود دهیـواب خـ لباس با او یراحت يبرا که کرد نگاه رها به
  ؟يبرد مرا ـاوز تجـ مرز تا که ییتو از ؟يترساند

 من؟ از _

 .کرد دایپ پرستو چشمان در را جواب خودش

 .اوردیب باال رها خود يرو به لحظه هر که دیترسیم. بود دهیرس خودش اوج به تهوع حالت. داد تکان را سرش

 . زد پسش شدت به پرستو یول گرفت را دستش

 ؟ پپرم_
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 .داشت تفاوت روزش آن هیوانیح و یوحش نگاه با آرام نگاه نیا چقدر. کرد نگاهش

 ؟ شهیم_

 ؟یکن صبر یکم که شود یم دییبگو که خواست یم. کرد قطع را حرفش

 .یبش آماده که وقت هر تا _

 ییا ـوسه بـ. دیـوس بـ را جگاهشیگ و فشرد خودش به را او و کرد ـلقه حـ او شانه دور را دستش. بود خوانده را ذهنش رها
  عاشقانه و بخش آرامش

 م؟یبخون شعر_

 .بود گرفته دست در را شیگوش که کرد نگاه رها به

 ؟یک از_

 . دادیم آرامش هم پرستو به آرامش و بم يصدا. کرد خواندن به شروع و داد باال يابرو

  شده نیرنگ تو يایرو از شب يا_

  شده نیسنگ اَم تو عطر از ـنه ـیس

  شیخو گسترده من چشم يرو به يا

 ....... شیب اندوه از دهیبخش اَم يشاد

 .داد گوش فروغ يها عاشقانه به و دیکش یقیعم نفس

 

 

**** 

 

 . بود عمرش يها لحظه نیبهتر. بودند اهواز در که بود هفته کی

 .کند خاموش هم را آتشفشان کی توانستیم یحت که داشت آرامش آنقدر

 . گذرانندیم خوش و زدندیم حرف و گرفتندیم را هم دست دغدغه یب و عاشقانه. رفتندیم یطوالن يها زدن قدم به هم با
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 نگاه آفتاب غروب به و ستادندیا یم کارون رود کنار ها ساعت. خوردند یم یمحل يغذاها و رفتند یم یسنت يها رستوران به
 .کردندیم

 نیتر ییایرو گرید نبود هم رابطه کی جادیا يبرا ینگران اندك آن اگر و بود داده نشان پرستو به را خوشش يرو باالخره یزندگ
 . شدیم عمرش لحظات

 بود سروده دایآ يبرا که شاملو يها عاشقانه و فروغ اشعار از. خواندیم شعر شیبرا و گرفتیم ـوش آغـ در را او رها ها شب
 .کردندیم کامل را شانینجواها آنها با و کردندیم دعوت هتلشان به ها شب را همه. حافظ تا گرفته

 کار سر از هم با و رفتند یم کار سر به. بود گرفته خودش به یدرست فرم شان یزندگ و بودند برگشته سفر از که بود یماه سه
 هم کردیم کمکش رها. بودند گرفته عهده به خانه در را يکار کی تیمسول کدام هر و کردند یم دیخر خانه يبرا. گشتند یبرم
 او به رها. است شدن شکوفا حال در روز به روز رها وجود با شیاستعدادها که کردیم حس. رونیب در کار سر در هم و خانه کار در

 را کار مشکالت. نکند دییتا را آن و ردیبگ یالک رادیا آن از رها و بشود هیارا پرستو توسط که نبود یطرح چیه. دادیم پر و بال
 با او با جوره همه رها هم شان رابطه مورد در. کردیم دییتا را طرح بعد و کند رفع را آن پرستو خود که دادیم اجازه و گفتیم

 . است کرده ییزناشو رابطه از زانیگر زن کی را او و ترسانده را پرستو حد چه تا کارش که دانست یم. کردیم رفتار مدارا

 .کردیم درستش دیبا هم خودش و بود کرده خراب خودش

 پپر؟_

 .کرد نگاه رها به و زد یغلت

 بله؟_

 مشاور؟ هی شیپ میبر يخوا یم ؟یترسیم ازم هنوز_

 و دادیم جواب شیها ـوازش نـ به. نداشت را شدیم ختم تهوع حالت به که کشنده اضطراب آن رها کنار در گرید. کرد نگاهش
 .بود شده بهتر د،یکش ینم کنار را خودش

  بهترم_

 .زد شیها لب به یطوالن ییا ـوسه بـ و دیخند انهیموذ رها

  ادیز یلیخ....  خوشگلم دارم دوستت _

 : گفت خجالت با و رفت فرو رها ـوش آغـ در

 منم_
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**** 

 

  رها؟ _

 .کرد نگاه پرستو به و کرد بلند بود گذاشته زانوانش يرو به که تاپ لپ يرو از را سرش

 بله؟_

 . کرد نگاه رها به اخم با و دست به مسواك طور همان

 ؟ینگرفت دندون ریخم_

 . دیگز را لبش خنده با رها

  شرمنده_

 .بره ینم خوابم شب نزنم مسواك من یدونیم که تو بزنم؟ مسواك یچ با من حاال _

 يفرفر يموها کهیطور به انداخت اش شانه يرو و کرد بلند را او ـام حمـ در يجلو از و برداشت زیخ و کرد یظیغل اخم رها
 . دیکش یغیج. ختیر نییپا رها يرانها پشت تا پرستو

  نبره خوابت من بدون دیبا تو ؟ نبره خوابت مسواك بدون تو داره یمعن چه _

 .دیـوس بـ را او خشونت با و شد خم و انداختش ـت تخـ يرو به آهسته

_خوام یم دندون ریخم من. يبد یلیخ!  رها....ا  

 . آورد در را زبانش رها

  ندارم _

 بخر برو_

 .دیکش دراز پرستو کنار

  نزن حرفشم! عمرا_

 کنم؟ کار یچ من پس_

 . زد يخند شین رها
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 .... کارها یلیخ_

 .نشاند خودش يپاها يرو و کرد بلندش

 !بدجنس_

 . دیکوب رها شانه به مشت با

 

 

 رها؟_

 هوم؟_

 . کرد نگاه شوهرش ي چانه به و کرد بلند را سرش

 م؟یبش دار بچه ما یکنیم فکر_

  نه_

 . گرفت فاصله او از یکم يدلخور با. بود محکم و قاطع کامال رها ي نه

 چرا؟_

 . کرد تر محکم او ي شانه دور به را دستش ـلقه حـ رها اما

 نیا میاریب بچه هی حاال. شده درمون و درست رابطمون که ماهه سه و میکرد یعروس که ماه شش تازه ما. زوده هنوز نکهیا يبرا _
 مثال؟ بشه یچ که وسط

 .شد خاموش و رفت فرو خودش در ـت تخـ گوشه و دیکش رونیب او ـوش آغـ از کامال را خودش و کرد نگاهش غصه با پرستو

 .کرد ـوازش نـ را او ي شانه ینرم به است کرده يرو ادهیز شد متوجه که رها

 پپرم؟ پپرم؟_

 رها حاال که بود شیجوان و ینوجوان و یکودک دوران يآرزو تنها بچه داشتن. بود شده رهیخ وارید به جواب یب و خاموش پرستو
 .کردیم عبور کنارش از راحت یلیخ

 هان؟ میکنیم درست بچه ییها هفت شیش هی. هستم خدمتون در خودم بگذره کم هی بذار. زوده حاال. نه گم ینم که من_
 چطوره؟
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 .شد روزش و شب فکر به لیتبد نیهم. خواست ینم بچه رها. داد تکان را سرش و کرد نگاه او به

 .نزند یحرف رها به آورد باال بار نیاول يبرا بعد مین و ماه کی در یوقت شد باعث که يفکر

 ظرف نکیس همان در و کند کنترل را خودش نتوانست گرید پرستو که دیپوشیم لباس اتاق در رها و بودند خورده صبحانه تازه
 . دینرس رها گوش به شیها زدن عق يصدا و بود روشن سشوار که کرد شکر را خدا. آورد باال ییشو

 شدت از یول بود آورده باال بود خورده صبحانه يبرا که را آنچه هر بایتقر. کرد زیتم را نکیس و شست را دهانش یخوشحال با
 .شناخت ینم پا از سر يشاد

 رها به. کردیم دایپ صد در صد نانیاطم دیبا اما است باردار که بود مطمن بایتقر. کرد چک را مشیتقو دوباره و رفت خواب اتاق به
 .دارد دیخر قرار سودا يآ با که گفت و دیآ ینم کار سر به را روز آن که گفت

 .رفت شگاهیآزما به و دیپوش لباس سرعت به رها رفتن از بعد

 بود ابانیخ يانتها در که یشاپ یکاف به کشدیم طول ساعت دو بودند گفته که جواب انتظار به. بود راه نیتر مطمن خون شیآزما
 او که يزیچ. دارد وجود درونش يزیچ که کرد حس کرد نگاه شیآزما برگه در مثبت کلمه به بعد ساعت دو آنکه از بعد و رفت

 قیتزر وجودش سرتاسر به را مادرانه حس تمام و بودند کرده کار به شروع هورمونها. داشت دوستش عاشقانه و کردیم حسش
 رها دارد امکان که جا آن تا خواست یم. ماند یم یمخف فعال دیبا پس. کند درك را آن توانست ینم هرگز رها که یحس. کردندیم
 شدن دار بچه مخالف ابتدا از که ییمردها یگاه که بود دهیشن. کند ینیب شیپ را واکنشش توانست ینم. بشود متوجه رترید

 نیچن توانست ینم. کند سقط را بچه که کنندیم وادار را همسرشان یحت و کنندیم عمل یافراط موارد گونه نیا در هستند
 .برگشت خانه به سرخوش و شاد. دیبگو دلش زیعز از يزیچ رها به و بکند یسکیر

 را ییها غذا دیبا دیبگو رها به بعد و شود تر بزرگ نیجن تا بگذارد خواهد یم که یوقت چند نیا در که بود نیا فکرش تمام راه در
 .کند منقلب را حالش دوباره که باشد نداشته یچنان آن يبو که کند درست

 .نباشد بد هم ها آنقدر دنیفهم زمان در رها واکنش که کردیم دعا و دهد قرار شده انجام عمل در را رها خواست یم

 . افتاد یزمان اختالف ادی به دیچیپ یگوش در که برادرش آلود خواب يصدا. گرفت تماس نیشاه به و آورد در را شیگوش

 ... خدا به شرمنده ؟ يبود خواب نیشاه يوا_

 : گفت و دیکش ییا ازهیخم

 دارم؟ خوابم تو دست از من مگه. نه _

 : گفت و دیخند

 ؟يندار آشنا تهران تو زنان دکتر خوابت هیبق سراغ يبر که گمیم تند و زود. دیببخش_
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 ه؟یچ مشکلت شد؟ یچ _

 : گفت یخوشحال با

  یشیم ییدا يدار _

 . کرد مکث هیثان چند نیشاه

 . ارمیب کشو تو از رو کارتش تا کن صبر. دارم هم آشنا بله. یسالمت به! مبارکه_

 .داد را دکتر خانم کی تلفن و آدرس و آمد خط پشت دوباره نیشاه بعد و شد جادیا وقفه لحظه چند

 ؟يندار که نایا و تهوع حالت چطوره؟ خودت تییوضع. ننداز گوش پشت برو حتما _

 .برگردوندم رو صبحونه تموم امروز نیهم اتفاقا چرا_

 . دیخند نیشاه

 .بگم کیتبر هم رها به من بده رو یگوش خوب. برو حتما. یشیم درست_

 . دیگز را لبش

_ بگم بهش يزیچ فعال خوام ینم یعنی دونه ینم رها.... ا. 

 شده؟ يزیچ مگه چرا؟_

 . گرفت خودش به زنگ به گوش یحالت و شد خارج یآلودگ خواب آن از نیشاه يصدا

  بشه ناراحت که ترسمیم. بود مخالف شدنمون دار بچه با کم هی نه_

 ؟يدینپرس مخالفه؟ چرا _

  نه_

  باشه داشته خودش واسه کننده قانع لیدل هم اون دیشا. يدیپرس یم جان پرستو خوب_

 : گفت یناراحت با

 .خوام یم بچه منم_

 . دیکش یآه نیشاه
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 چه بشه بزرگ که شکمت. یبگ بهش يمجبور باالخره گهید ماهه دو نه االن شهیم ناراحت بفهمه که بعد. بگو بهش یول. دونمیم _
  بدتره ؟یبکن يخوا یم کار

 .نزد یحرف لحظه چند

 ؟یهست پرستو؟_

  بهش گم یم. باشه. اهوم_

 باشم؟ مطمن_

 .... آره.... آره_

 .نزد رها به یحرف یول گرفت وقت فردا يبرا دکتر از تلفن با و رفت خانه به و کرد قطع را تماس

 

 

 را خودش لب به لبخند و عشق با که کرد نگاه را او چشمانش يال از. شد داریب خواب از شیشانیپ يرو به رها يـها لبـ تماس با
 .بود کرده آماده يگرید ي ـوسه بـ يبرا

 ؟ هوم_

 . گذاشت خودش ي ـنه ـیس يرو به و کرد بلند را سرش. دیخواب پرستو کنار و زد کنار را لحاف و دیـوس بـ را او دوباره و شد خم

 هان؟ خوابه؟یم نقدریا امروز که چشه مامانم _

 مثل و وار وانهید. کرد ـستش مـ شامپو و صابون میمال و خوش عطر و برد فرو رها ـنه ـیس در را سرش و داد جلو را شینییپا لب
 . داد باال را اش چانه خنده با رها. دیکشیم بو گربه

 .میدار کار یکل شو بلند. گهید بسه! کوچولو یشیپ_

 .کرد ـوازش نـ انگشت با را شیابرو دو انیم اخم رها و داد تکان ینف نشانه به را سرش بسته چشم و اخم با

  کارش دنبال ادیب قراره نداف يآقا ، اروی نیا. دارم عجله من. مامانم شو بلند_

 .نشست ـت تخـ يرو به بسته چشم و شد بلند

 ؟يشد آلو خواب نقدریا چرا ؟ پپر چته _

 .رفت ـام حمـ طرف به و دیکوب رها شانه به و برخواست جا از اخم با و زد کنار را شیفرفر يموها
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 چند یول بود سبک خواب و خواب کم پرستو. بود بیعج شیبرا. کند حاضر را صبحانه تا رفت و انداخت باال يابرو تعجب با رها
 !بود دهیگز را او تسه تسه مگس نکهیا مثل بود شده آلود خواب یبیعج طور به که بود ییا هفته

 .شد مشغول کار به و زد آتش هم يـگار ـیس حال همان در و شکست تابه داخل در را ها مرغ تخم

 ه؟ییبو چه نیا _

 از. بود گرفته دهانش و ینیب يرو به را دستش و بود ستادهیا خانه آشپز در دم که کرد نگاه پرستو یبرزخ افهیق به و دیچرخ
 .رفت باال شیابرو دو هر تعجب شدت

 ......مگ گهید مرغه تخم يبو ؟ هیچ_

 طرف به و گرفت دهانش يجلو را دستش طور همان. ماند ناتمام خانه آشپز يها کیسرام يرو به پرستو آوردن باال با حرفش
 .بودند شده فیکث ها کیسرام از یکم یول دیدو ییدستشو

 .دیدو ییدستشو طرف به پرستو سراغ به و داد نشان واکنش ییا هیثان چند فاصله کی با که بود کرده تعجب قدر آن

  رونیب برو_

 . کرد توالت کاسه در را سرش دوباره و دیکش ادیفر رها سر

 . داد ماساژ را پشتش و رفت جلو توجه یب رها

  خواهش.... برو_

  يافتاد جا نیهم يکرد غش که برم ؟یافت یم پس يدار ؟یانداخت راه برو برو رو یچ یچ_

 . بشورد را دهانش بتواند او تا داد خودش به را اش هیتک و برد ییروشو سمت به و گرفت را دستش

 .... دفعه هی. يبود خوب که تو شده؟ یچ_

 : گفت و کرد پرستو به مشکوکانه یکم ینگاه

 دکتر؟ میبر چته؟_

 آرامش میمال عطر نیا. دیبلع را شامپو و صابون عطر و کرد رها ـنه ـیس در دوباره را سرش و کرد خشک حوله با را صورتش
 .شدیم ختهیر قرارش یب اندرون و معده يرو به که بود یآب مثل. کردیم

 مامانم؟ تو آخه چته_

 . کرد نگاه رها به و گرفت باال را سرش
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  خوبم_

 دکتر؟ میبر_

 یم دلش. کردیم بد را حالش کند استشمام دوباره را مرغ تخم يبو آن و برگردد خانه آشپز به نکهیا فکر یحت. داد تکان را سرش
 .بدهد او به خودش تن میمال يبو با ییغذا شیجا به و کند یخال آشغال ظرف در را آن و برود که دیبگو رها به خواست

  پپر؟_

 . کرد یم نگاهش يجد چشمان با رها. برد باال را سرش

 ه؟یزمان چه تیبعد خیتار ؟يشد ماهانه عادت یک _

 . باشد خونسرد که کرد یسع....باالخره. کرد حبس را نفسش

  شیپ ماه دو _

 یناراحت و يدلخور ،یناشدن وصف یحس بر عالوه نگاهش در. کرد نگاهش آمد ساعت چند پرستو نظر به که قهیدق چند رها
 .خورد یم چشم به هم فراوان

 است؟ ماهانه عادت که گفت من به شیپ هفته که بوده هیهمسا دختر البد پس آره؟ شیپ ماه دو_

 . شد آرامش گرفتن و رها تن کردن بو مشغول دوباره و انداخت نییپا را سرش پرستو

  نمتیبب_

 . يسرد و خشونت با یکم. دیکش باال و گرفت را اش چانه

 ؟ییا حامله_

. شد شکسته. شد عوض حالتش ییا لحظه يبرا رها چشمان. داد تکان یاندک را سرش تنها و کرد نگاهش خاموش و دیگز لب
 !یبرزخ و رهیخ. شد دهیکش دوباره بعد و چشمها در یمهربان و عشق عالمت

 رسمشه؟ نیا آره؟ یبگ من به دیبا االن_

 : گفت یناراحت با و کرد جدا رها ـوش آغـ از را خودش

  بندازش برو یبگ وقت هی که دمیترس. بگم دمیترس _

 : گفت شهیهم از بلندتر یکم ییصدا با. است دهیند را پرستو حال به تا اصال نکهیا مثل کرد نگاهش رتیح با چنان آن رها
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  رو خودم ي بچه بندازش؟ برو بگم من پپر؟ یگیم یچ_

 .افتاد هیگر به اریاخت یب و دیپر چا از رها بلند يصدا با _

  ؟یزنیم داد چرا چته؟_

 یخشونت. دیکش ـوش آغـ در را او خشونت با و گرفت را شیبازو. دنبالش به هم رها و رفت رونیب ـام حمـ از کنان هق هق
 .مردانه و عاشقانه

  نمتیبب ایب_

 . کرد بو را رها راهنیپ کنان هق هق

  زدم حرف بلند کم هی فقط نزدم داد من_

 : گفت بود دهیند پرستو از لحظه آن به تا رها که یلجاجت با

 نزدم؟ یگیم چرا. يزد داد _

 زود و تند اخالق مدتش، یطوالن يها خواب. بود دهیفهم را رشیاخ ماه دو يها کار از یبرخ لیدل حاال. کرد ـوازش نـ را شیموها
 شیها دنیکش بو گربه مثل و شیها یحوصلگ یب حساسش، و رنج

  میبش دار بچه خدامه از منم بکش؟ رو خودم ي بچه برو بگم که وونمیح من مگه _

 !نگو دروغ. ستین_

 . دیـوس بـ را شیفرفر يموها يرو و و دیخند آهسته رها

 !بشه؟ منقرض نسلم ناسورهایدا مثل که خوام یم مگه_

 زوده بچه یگفت ادته؟ی شب اون یگفت خودت تو _

 . کرد خاموش را شیـها لبـ يا ـوسه بـ با و زد یچشمک

 !!ادمهی یعال که رو شب اون _

 : گفت اخم با و شد سرخ پرستو

  یگفت خودت آره _
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 حالل ي بچه که ستمین وجدان یب و پست قدر اون و خوشحالم ییا حامله که حاال یول زوده که دارم دهیعق هم هنوز چون گفتم_
 دوست. پپرم سالته چهار و ستیب تازه تو. یکن استفاده تیجوون از شتریب تو داشتم دوست چون زوده گفتم. بکشم رو خودم

 من.  سالمه هفت یس من. من نه بود زود تو شدن دار بچه يبرا ،یبش موفق ،یبزن طرح م،یبر مسافرت ،یباش خوش ،يبگرد يدار
 از بچه هی وجود با. بود زود تو يبرا نظرم به یول منتظرم در پشت ادیب پا و دست چهار بچه هی خونه امیم که ها شب دارم دوست

 از یبرداشت چه تو حاال.نیهم فقط بشه گرفته تتیموفق يجلو که نداشتم دوست. یطراح مثل یکن نظر صرف دیبا کارها یلیخ
  دونم ینم اونو يکرد من حرف

 . کرد یاخم

 بندازش؟ برو که گمیم من که يکرد فکر واقعا یعنی ؟یشناخت يجور یچ منو يجد يجد پرستو_

 ها یناراحت و افکار نیا تمام که بود گفته هم دکترش و دانستیم اما. ییا احقانه افکار چه. داشت حق رها. داد تکان را سرش
 یحت دکتر. کنندیم ریدرگ و حساس را زن یعصب ستمیس تمام و زندیریم هم به یناگهان طور به هورمونها. است یحاملگ حاصل

 فیتخف مجازاتشان در شوند مرتکب را یجرم ماهانه عادت و یحاملگ دوران در زنان اگر شرفتهیپ يها کشور در که بود گفته
 .هستند برخوردار يکمتر تحمل آستانه از دوران نیا در زنان که دارند دهیعق که چون. شوندیم لیقا

 . کرد یخواه عذر خجالت با و داد حیتوض رها يبرا

 دور؟ يزیبر رو مرغا تخم يبر شهیم _

 شیتنها و برود که دیترس یم هنوز نداشت اعتماد او به پرستو دیبا که چنان آن هنوز نظرش به. بود ناراحت هنوز. کرد نگاهش
 .بود کرده نگرانش کم کم بود او خود شیاصل مسبب که پرستو ياعتماد یب نیا. ببندد دل يگرید کس به ای و بگذارد

. کند دود يـگار ـیس هم و کند عوض ییهوا هم تا بود رفته بالکن به و بود شده خواب یب. بود شده متوجه قبل شب چند را نیا
 .بود گشته دنبالش به و بود شده بلند مهیسراس پرستو یول

 .است گذاشته شیتنها رها که کرده فکر که بود گفته هم آخر در

 شهیش. بودند بچه لوازم دیخر دنبال به رها با ها ساعت. بود شده کمتر و بهتر شیها تهوع حالت. گذشتیم خطر یب شیباردار
 با گشتندیبرم خانه به که بعد و کردیم انتخاب ییا عالقه و عشق چنان با. ییا پارچه يها تل و بامزه يها کفش کوچک، يها ریش

 زن نیا. آمد یم دیجد و نو نظرش به پرستو نیا. کردیم متعجب را رها که دیچ یم بچه اتاق در را آنها ییا حوصله و صبر چنان
 . بود رفته شدن مادر استقبال به بدنش يها سلول تمام با که جوان

 کوچک کاله و جوراب و نشست یم رها کنار مبل يرو شام از بعد ها شب که یوقت. بود شده یزمان هر از تر بایز پرستو نظرش به
 .بود کرده تابناك را جسمش و روح تمام که بود شده جادیا وجودش در یآرامش آنچنان. کردیم خودش فتهیش را رها بافت، یم
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 و خودش یزندگ ریحق يها لذت یپ در شود خوشبخت پرستو با توانست یم که ییسالها آن احمقانه چقدر که کردیم فکر رها و
 .بود ختهیر هم به را او

 به جفت جفت ها آدم گفتیم امرزشیب خدا پدر که داشت ادی به شهیهم. است کرده دایپ را اش گمشده مهین که کرد یم احساس
 درست برساند او به را تو تا ییا گرفته که ینخ سر یکن دعا دیبا فقط است؟ یکس چه تو جفت که یدان ینم تو. ندیآ یم ایدن

 .کند یم نابود و پاشد یم هم از را تییزندگ تمام اشتباه سرنخ کی گرفتن ها وقت یگاه. باشد

 و تکامل احساس او با که یکس او، گرید ي مهین او، جفت. بود گرفته اشتباه را نخ سر ابتدا همان از که بود شده متوجه حاال
 .بود دهیند را او و بود کنارش مدت تمام کرد،یم آرامش

 یحت يسود بود، کرده یزندگ يسود با که یسال کی آن تمام. است نهفته پرستو وجود در محبت چقدر که بود شده متوجه حاال
 دوست هم رها ای و. بدش ییغذا چه از و دیآ یم خوشش ییغذا چه از او که بفهمد که بود نداده زحمت خودش به هم بار کی

 او و کردیم اتو و شست یم آمد یم کردن زیتم يبرا که یخانم را ها لباس تمام. بشورد و کند اتو شیبرا یلباس یگاه او که دارد
 شدیم متوجه حاال یول. باشد داشته توقع او از دینبا و ندارد را کارها نیا وقت و رودیم سرکار يسود باالخره که کردیم فکر هم
. دیرس یم رونیب و خانه يکارها تمام به تنه کی خودش و گرفتینم کمک کس چیه از پرستو. است کردهیم اشتباه مدت تمام که
 اش قهوه که دارد دوست رها دانست یم که بود او. دیآ یم بدش پلو جیهو از و دارد دوست پلو زرشک رها دانستیم که بود او

 .باشد نیریش اندازه چه تا ها صبح

 .بود شده پرستو و يسود به اش عالقه جنس تفاوت متوجه تازه و داشت دوستش عاشقانه

 قدر آن یول بود دهیفهم اول لحظه همان از هم خودش را نیا دیشا. کند نیتام را او بود نتوانسته هرگز یروح لحاظ از سودابه
 . شود آزاد آن از توانست ینم که بود رفته فرو سودابه ـوس هـ در انه کورکور

 انداخت یم مادرش ادی به را او ینوع به. بود نداشته عمرش تمام در که داشت یآرامش پرستو وجود با. داشت دوست را پرستو
 . عاشق و آرام ، صبور طور همان

 نگاهش لذت با و بود داده لم ـت تخـ يرو به که کرد نگاه رها به. شد حاضر یمهمان به رفتن يبرا و آورد رونیب کمد از را لباسش
  کردیم

 .ارمیب در رو لباسم خوام یم ببند رو چشمات _

 پرستو به کند تماشا را یعال صحنه کی خواهد یم که یکس مثل. کرد تر گشاد را چشمانش بود شده او تیحساس متوجه که رها
  زد زل

_گهید نکن رها......ا  

 . گرفت را شیبازو راه مهین در و برداشت زیخ رها یول رفت ـام حمـ طرف به و برداشت را لباسش
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  کجا؟_

 . بود کرده باترشیز و تر بانمک یول کرده پف کم يباردار خاطر به که انداخت صورتش به ینگاه

 کن عوض جا نیهم_

 يها خانم از یبعض که بود گفته خنده با دکتر و بودند کرده صحبت پرستو تیحساس نیا به راجع دکتر با. برد باال را ابروانش
 را آنها هم شوهرشان یحت که ندارند دوست گرید و شوندیم حساس است افتاده شکل از اندامشان که موضوع نیا يرو باردار
 . ندیبب ـنه برهـ

 : گفت محبت با و دیکش بود شده قلنبه که پرستو شکم يرو به آهسته را دستش

 دوازده گمیم باشه من به يشد خوشکل چقدر که پپر یدونینم. ات قلنبه شکم نیهم عاشق. زتیچ همه عاشق. عاشقتم من _
  باش حامله رو سال ماه

 . کردیم آرامش ها حرف نیا چقدر. داد گوش شوهرش عاشقانه يها زمزمه به لذت با

 رها؟_

 دلم؟ جون_

 .بشنود او از را) دلم جون( جمله تا کردیم صدا را او فقط یگاه نکهیا

 !شدم بشکه هیشب. شدم زشت _

 . کرد ـوازش نـ را شکمش دوباره

 يتر خوشکل امشب یمهمون يزنها همه از. مامانم یخوشکل_

 .بپوشد را بود دهیخر شیبرا اوشیس که ییبایز یحاملگ لباس تا کرد کمک و آورد در را راهنشیپ خودش و برد دست

 که نیشاه و اوشیس. بروند هم دکتر جناب و شهناز سراغ به که بود قرار و بودند دعوت شان یخانوادگ دوستان از یکی ينامزد
 .بودند رفته زودتر یکم بود برگشته تازه

 . بست شیبرا را رها کراوات و رفت جلو. کرد سر را شالش و دیپوش را پانچواش

  پیخوشت چه _

 .دیـوس بـ را او و شد بلند پنجه يرو

 .زدند رونیب خانه از و دیپوش را شیها کفش رها کمک با
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  جون شهناز سالم_

 . دیـوس بـ را پرستو و شد خم جلو به یکم و شد سوار شهناز ابتدا

 جون؟ پرستو يچطور _

  خوبم _

 . کرد سالم دادیم شهناز به را دستش درون گل دست مودبانه و بود شده سوار که دکتر جناب به

  روسیس آقا سالم _

  دیپرس را اش نوه حال هم و خودش حال هم محبت با و شد شکفته صورتش پرستو دنید با

 که ییا بچه از که بود نشده هرگز. دارد پدرانه ییا عالقه پرستو به هم او که آمد یم نظرش به و داشت دوست را مرد نیا پرستو
 و رها دل در را محبتش نیهم و گفتیم ام نوه او به پرستو یحاملگ مدت تمام. بکند ادی شهناز نوه عنوان به بود پرستو شکم در

 . بود کرده شتریب پرستو

 از تا گرفت را پرستو دست که اول لحظه همان در که بود هم در شیها اخم چنان آن یول آمد استقبالشان به اوشیس در يجلو
 . شد حالش متوجه کند ادهیپ نیماش

 شده؟ یچ_

 ؟يچطور تو. یچیه_

 . کرد ـلقه حـ شیعمو يبازو ریز را دستش

 چته؟ تو خوبم من _

 : گفت و دیگز را لبش گوشه یعصب اوشیس

  جان پرستو خوبم _

 .گرفت را رها يبازو اوشیس. ماند کاره مهین حرفشان رها وستنیپ با

  پرستو وضع نیا با نبود یمشکل هم نیاومد ینم حاال شما _

 . بود سرحال و سالم کامال یول بود ماهش هفت پرستو. کرد نگاهش تعجب با رها

 .... بهتره منم از ؟ مگه چشه_
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 : گفت نشنود بود خان روسیس با صحبت مشغول که پرستو کهیطور به آهسته

  هستن هم رضا و يسود _

 . کرد اخم دوباره بود موافق صد صددر اخمش با ظاهرا که هم اوشیس و رفت هم در رها اخم

 . ادیب شیپ یمشکل پپر يبرا خوام ینم _

 .... گمیم رو نیهم منم _

 ؟ نیکنیم پچ پچ چرا ؟ شده یچ_

 در و گفت را موضوع اصل نیبنابر کرد نخواهد قبول پرستو اوردیب احمقانه لیدال بخواهد اگر که دانستیم. گرفت را پرستو دست
 .برگردند است بهتر نظرش به که گفت هم آخر

 .میندار هم کار به يکار. مهمون هی هم اونها م،یهست مهمون هی ما ؟یچ واسه نه_

 . بخورد تکان شیجا از که نگذاشت رها یول گرفت را رها دست

 .......در اصال من. بهتره میبر پپر_

 .برگردد خانه به و اوردیب ییا بهانه توانست ینم ینوع چیه به گرید. ماند تمام مهین مجلس صاحب آمدن با را حرفش

 .است درست زیچ همه که بدهد را نانیاطم نیا رها به خواست یم نکهیا مثل. زد لبخند و داد تکان نانیاطم با را سرش پرستو

 .نترسد سودابه از شیزندگ در شده که هم بار کی يبرا خواست یم. دیکش قیعم نفس چند و گذاشت رها يبازو ریز را دستش

 .ندیبب را شیخوشبخت عمق يسود که خواست یم

 یم را فکرش که آنچه از زودتر یلیخ و کردند یپرس احوال و سالم شناختند یم که یکسان با و زدند ها مهمان انیم در یگشت
 مشغول خودش مثل نفر چند با تر طرف آن یکم هم يسود و بود نشسته ییا گوشه پسرش با يسود بدون که دندید را رضا کرد
 . بود ادا و ناز و بخند و بگو

 یحت رضا یول. بود يلوند و تیجذاب و يبایز همان به هنوز سودابه ،ياند و سال پنج بایتقر از بعد. بود نکرده يرییتغ چیه سودابه
 .بود شده تر الغر و تر شکسته هم پدرش فوت از بعد از

 طرف به بود گرفته را دستش پسرش کهیحال در. بود شده تر شکسته هم صورتش و بود رها از شتریب یلیخ سرش دیسف يموها
 .آمد آنها

 .رفت فرو پدرش پشت در شتریب و کرد نگاه زدندیم حرف پدرش با که ییا بهیغر زن و مرد به خجالت با پسرك
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 : گفت و شد خم یکم عالقه با پرستو

 آره؟ سهنده اسمت شما. یخوشکل پسر چه_

 . داشت فرق زدیم داد سرش به و بود نیخشمگ و یعصب شهیهم که مادرش با مهربان خانم نیا نظرش به. داد تکان را سرش

 . گرفت دست در را دستش و دیـوس بـ را اش گونه و شد خم اراده یب پرستو

 عموته هم آقا نیا)  زدیم چشمک سهند به که کرد اشاره رها به( هستم ات خاله من _

 . دیخند یتلخ به رضا

 .کردم فیتعر رها و تو از براش. رو تون همه. شناسهیم رو شما _

 . کرد ـوازش نـ را سهند گونه و کرد دراز دست و کرد صاف را ـرش کمـ

  يکرد یخوب کار_

 ياجزا هیبق. بود يسود به هیشب شتریب که شینیب ياستثنا به دیشا. بود شده رضا به هیشب یلیخ یلیخ. کرد نگاه سهند به دوباره
 .بود رضا مثل صورتش

  خوشگله یلیخ_

 .زد لبخند سهند به محبت با

 و نیشاه سمت به و کرد برادرش با يسرد یخداحافظ و گرفت را پرستو دست رها. شد یمخف رضا پشت دوباره سهند یول
 یحساب هم شهناز. باشند نداشته سودابه ای و رضا با يبرخورد که کردندیم یسع نفرشان دو هر نیشاه و اوشیس. رفت اوشیس

 .کردیم نگاه يسود به غضب با و بود کرده اخم

 ؟يمتنفر ازش هنوز _

 . کرد نگاه پرستو به

 چیه گهید قطعا یول. شهیم کم بهش نفرتم شدت از کم هی نمیبیم رو زنهیم پا و دست داره توش که یبدبخت نیا یوقت. دونمینم _
  پاهاش ریز گذاشت رو يبرادر عشق و میحر تمام. کردیم دینبا که کرد يکار رضا. شه ینم قبل مثل مون رابطه وقت

 : گفت آهسته پرستو

  یدونیم هم خودت ه،یسود ستین رضا هیاصل مقصر که یکس اون _



378 
 

 يسود با رو مینامزد من گفت یم بهم رانیا اومد که یزمان همون اگر خدا به. بگه من به حداقل تونستیم رضا یول دونم،یم آره _
 هم رو تو دینبا است سودابه دنبال چشمش هنوز دونستیم که اون. هچل تو انداخت هم رو تو تازه. نگفت یچیه یول. زدمیم بهم

  کردیم بدبخت

 .کرد نگاه کردیم یران سخن که رها به دار خنده یحالت با پرستو

 بودم؟ مقصر من که یبگ يخوا یم ؟ چته_

 . گرفت شیبازو از آهسته یشگونین رها و داد تکان خنده با سرش

 شو؟ رضا زن برو گفتم من _

 : گفت گوشش کنار آهسته و شد خم رها. داد تکان را سرش دوباره و دیخند پرستو

  رمیبگ دراکوالتو خواهر اون برم کردم ینم ول رو تو گرنه و بودم احمق که بس_

 ناب، نفرت کی بر عالوه نگاهش در. کردیم نگاهشان يکنجکاو با که افتاد سودابه به پرستو نگاه. دیـوس بـ را اش گونه آهسته
 .است یسم يسود که گفتیم راست رضا. زدیم موج حسادت و نهیک

 .کندیم فلج را او و بردیم فرو شیقربان بدن عمق تا را ششین دندان که بود خطرناك یافع کی مثل درست

 با که بود بار نیاول يبرا. رفت اش خانواده نزد به و گذاشت رها دست در دست مارشیب و شیپر روان خواهر به توجه یب پرستو
  رضا يبرا شتریب آن از و سوخت یم يسود حال به دلش. دیترس ینم زشیت و تند زبان و يسود از اش خانواده و رها یگرم پشت

 حد چه تا اوشیس که ندیبب بود نتوانسته هرگز. بفهمد را محبت و آرامش و عشق یمعن بود نتوانسته هرگز که بود يماریب يسود
 رها. بفهمد را رضا عالقه عمق بود نتوانسته. بود کرده يشتریب يمادر او يبرا شهناز و بود پشتش برادرانه نیشاه و دارد دوستش

 را شینیب از جلوتر که باشد بدبخت حد نیا تا که یکس. داشت يدلسوز به اجیاحت سودابه قطعا. بود کرده چهیباز را عشقش و
 .است يدلسوز ستهیشا باشد غرق خودش حسادت و اوهام در و ندینب

 

 درد ـر کمـ. کرد اسپورتش کفش به ینگاه. زد لبخند بود ستادهیا انتظارش به حوصله با که رها به و آمد رونیب ییدستشو در از
 .شد خواهد شتریب ـرش کمـ قوس گرنه و نپوشد بلند پاشنه کفش یطیشرا چیه تحت که بود کرده دیتاک دکتر و داشت

  شده باز کفشم بند رها_

 : گفت و گرفت را شیبازو رها. گرفت اش خنده. نتوانست یول. شود خراب رها لباس نداشت دوست شود، خم تا کرد یسع

  نشو خم تو بندمیم خودم من بذار _
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  ینیبب رو پاهات نوك یتونینم گهید. یبش خم بزرگ توپ هی رو نکهیا مثل_

 . بست را کفشش بند و زد زانو شیجلو رها

  آوردن شام م؟یبر_

 تر جوان یلیخ مرد کی و يسود. ستادندیا نفرشان دو هر ، آهسته پچ پچ يصدا با یول رفتند ها پله طرف به هم دست در دست
 .بودند ستادهیا پله راه در يبار فضاحت وضع با خودش از

 یعصب هنوز رضا دست از که بود درست. داد تکان را سرش خشم با رها. گذاشت دهانش يجلو را دستش و دیگز را لبش پرستو
 .کردیم شیعصب مرگ حد سر تا کند فرض احمق را رضا يسود نکهیا یول بود دهینبخش را او و بود

 .گرفت را پرستو دست

  یبشون اهیس خاك به رو برادرم ذارم ینم. داد نجاتم تو دست از که داشت نظر من به خدا! سودابه یکثافت یلیخ_

 .نداشت سال ستیب از شتریب رها نظر به که بود پسرك آن از بدتر و بود زده اش خشک يسود

 . دیکش نییپا به را بود منگ و جیگ هنوز که پرستو

  امیب تا نیبش جا نیهم_

 هیبق تا گذاشت پرستو کنار هم را سهند. برد اطیح سمت به را او و گرفت را شیبازو و دادیم غذا سهند به که رفت رضا سمت به
 بـ خواسته خدا از هم شهناز و گذاشت شیپاها يرو دیکشیم کنار را خودش خجالت با که را سهند اوشیس. بدهد را شیغذا

 .کرد ـلش بغـ و دشیـوس

 داشت؟ کار یچ رضا با بود؟ چش رها_

 . کرد نگاه برادرش به و گذاشت سهند دهان در را برنج قاشق

  گمیم بعد حاال_

 : گفت پرستو گوش کنار آهسته و برخواست و داد تکان را سرش نیشاه. کرد اشاره سهند به شیابرو با

 نه؟ ای شهیم هم ما به مربوط بگو فقط_

 يها گام با و رفت هم در نیشاه يها اخم. کرد اشاره باال طبقه به سرش با بعد و)  سودابه(  زد لب آهسته و داد تکان را سرش
 .رساند اطیح را خودش بلند

 : دیپرس تیجد با شهناز
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 خبره؟ چه_

 .... مامان یچیه _

 رو شهناز دست و دیخند پرستو. گفت یم مامان او به شیها بچه از یکی که بود بار نیاول يبرا. کرد نگاهش تعجب با شهناز
  گرفت

 . کرد حیتصح را حرفش و

  جون شهناز _

  بگه جون مادر بهم هم ات بچه دارم دوست. خوبه مامان همون نه _

 عوض تشیمسول یب و سرخوش و یدمدم مادر. دیـوس بـ یم را روسیس آقا دستان دیبا. کرد نگاه مادرش به تعجب با پرستو
 .بود شده

 . بود دهیبر خودش مثل دوستان و ها یسرگرم آن از گرید و بود کرده دایپ مادرانه احساسات یکم

 طرف به کرد یخداحافظ او از آنکه از بعد و رفت خانه صاحب نزد به آمد نییپا باال طبقه از دهیپوش لباس يسود موقع نیهم در
 .رفت رونیب در از و دیکش شدت به و گرفت را سهند دست و آمد آنها

 ببرد، خوابش زودتر و شود خسته چشمانش تا کردیم مطالعه شهیهم عادت به رها و بودند دهیکش دراز رها با که یوقت شب آخر
 و نزند یحرف بود داده حیترج پرستو که بود ناراحت و یعصب چنان آن رها لحظه آن تا. دیکش يسود و رضا به را بحث پرستو

 . نپرسد یسوال

 ؟یگفت یچ رضا به شد؟ یچ اطیح تو _

 . داد ماساژ را شینیب يباال استخوان شصتش و اشاره انگشت با و برداشت را اش مطالعه نکیع

 گهیم. نداره یروح مشکل و یشیپر روان به یربط آدمه ذات تو زهایچ یبعض گهیم دکتر، ببرش ای بده طالقش ای گمیم بهش _
  داره یناخالص فلزش خرابه، ذاتش يسود

 . کرد نگاه پرستو به و دیچرخ

  کنه درمون تونهینم هم یپزشک روان دکتر چیه گهید نویا. نتهیبدط يسود گهیم راست_

 . داد تکان تاسف با را سرش پرستو

  شهینم جدا ازش چرا کنه؟ بزرگ رو سهند خواد یم مادر نیا ؟یچ که آخرش_
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 گفت یم. کنمیم بزرگ خودم هم سهند گفتیم. نبود لیم یب طالق به هم چندان. کرده ییها فکر هی کنم فکر یول. دونمینم _
 که نداره یربط ما به. شه ینم زده خونه نیا تو حرفشون گهید! کن ولش. ظاهرا نداره يسود به یچندان یوابستگ هم حاال نیهم
  بکنن شون یزندگ با خوان یم یغلط چه

 .دیخواب و کرد خاموش را یـت پاتخـ چراغ و دیکش پرستو يرو را پتو

 

 

 

**** 

 

 زده زنگ که دوباره محمد. شو بلند رها _

 . کرد نگاه کردیم حرکت ینیسنگ با که پرستو به و رفت یقوس و کش

  دکتر؟ ير یم امروز _

 . شد رتید باش زود! اوهم _

 ن؟یشاه با_

 : دیپرس شک با و کرد بو و برداشت مبل يرو از را رها راهنیپ از یکی

 فه؟یکث نیا _

  آره_

 .بود فشرده یلیخ کارش روز آن داشت، حق پرستو. رفت صبحانه يبرا و دیپوش لباس

 . شد خارج در از و برداشت را فشیک عجله با و فرستاد ختیر یم نیماش در را ها لباس که پرستو يبرا ییا ـوسه بـ

 او با خواهد یم و است خط پشت ییآقا کی که گفت یمتق خانم. برداشت را یگوش. خورد زنگ دفتر تلفن که بود ظهر کینزد
 .کند وصل را خط که گفت سحر به و کرد صاف را شیصدا. کند صحبت

 د؟ییبفرما_

 ؟يریکب رها ؟يریکب يآقا جناب _
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 . نبود آشنا گوشش به اصال و بود محکم و بم شیصدا

 .هستم دخودمییبفرما _

 بشه اگر و امروز نیهم شهیم. رمیگیم تماس خدمتون ییجنا رهیدا ،یآگاه سیپل از هستم این ياحمد سرگرد من يریکب جناب_
  جا نیا نیاریب فیتشر حاال نیهم

 داشته او با تواندیم يکار چه که کند لیتحل و هیتجز مغزش در سرعت به تا کرد یسع ؟ییجنا رهیدا ؟یآگاه سیپل. زد خشکش
 !باشد داشته لباس و یطراح به یربط دینبا قطعا بود چه هر. باشد

  خدمتتون رسمیم حتما من شده یچ نیبگ اگر فقط. حتما بله _

  میکنیم صحبت موردش در جا نیا نیآورد فیتشر که شما نیبد اجازه _

  باشم جا اون دو ساعت تا که کنمیم یسع من!  حتما بله بله_

  دمیم تونیمنش به رو آدرس. منتظرتونم_

 سرعت به و کرد ساعت به ینگاه. بود شده شیدایپ کجا از گرید نیا که دانستینم. کرد یپوف. کرد قطع را تماس و کرد تشکر
 هم پرستو از صبح از. زد رونیب دفتر از و دیکش شیموها به هم شانه کی و کرد درست نهیآ در را کراواتش برداشت، را فشیک

 کرد فکر. بود خاموش شیگوش یول گرفت را پرستو شماره کردیم روشن را نیماش که طور همان و برداشت را یگوش. نداشت خبر
 .است کرده خاموش را یگوش و است دکتر مطب در حتما که

 مسول که يسرباز به و کرد خاموش را لشیموبا در دم. رفت داخل به و ستادیا بود داده سحر به!! کالنتر جناب که یآدرس يجلو
 . کند دایپ را این ياحمد مسعود سرگرد جناب توانست عاقبت تا کرد جو و پرس نفر چند از و داد لیتحو بود کار نیا

 .رفت بود رو راه يانتها در که یاتاق به یجوان سرباز ییراهنما با

  نیگرفت تماس باهاشون شما گنیم هستن، يریکب يآقا. سرگرد جناب _

 : داد جواب محکم و بم يصدا همان

  داخل ارنیب فیتشر! بله بله_

 . برود داخل به که داد راه رها به و ستادیا يکنار سرباز

 .کرد سالم و شد وارد

 زیم يرو که ییا پوشه گرشید دست با حال همان در و بدهد دست رها با که کرد دراز را دستش و ستادیا احترامش به سرگرد
 .گذاشت کنار و بست را بود شیرو روبه
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 .ببرد او یدرون اوضاع به یپ نفر کی چهره حالت يرو از خواهد یم کهیکس مثل. کرد نگاه رها به دقت با و موشکافانه

 : گفت و زد يلبخند رها

  این ياحمد جناب خدمتم در بنده _

 : گفت مودبانه و کرد اشاره یصندل به دستش با

 دینیبش دییبفرما کنمیم خواهش_

 سر. کردیم القا آدم به را اضطراب حس آگاه ناخود که بود يجور طیمح. باشد آرام که کرد یسع و نشست. شد شتریب رها استرس
 استرس دچار را یکس هر سیپل خود بتیه و اسلحه آخر در و بود ینظام و يادار کامال که اتاق خود طیمح و رونیب يها صدا و
 .کردیم

 صحبت به شروع يجد لحن با کرد رو و ریز را اتشیمحتو لحظه چند آنکه از بعد و کرد باز و آورد رونیب کشو از گرید پوشه کی
 . کرد

 به يدکتر خانم با شیپ میون سال پنچ حدودا. نیبود یغاتیتبل مدل هم یمدت هی. لباس کننده دیتول و طراح. يریکب رها جناب_
 شما شیپ یمدت هم شونیا البته که خانمتون خواهر با هم برادرتون بعد ماه چند البته که نیکرد ازدواج یفتوح سودابه اسم

 یول) داد ادامه دوباره بعد و کرد نگاه رها به و گرفت باال را سرش( نیشد باجناق برادرتون و شما و کردن ازدواج کردنیم یطراح
 کایآمر به و کرد ازدواج شما همسر با سرعت به برادرتون و نیشد جدا همسرانتون از برادرتون هم و شما هم کسالی از بعد بایتقر

  نیکرد ازدواج سابقتون برادر زن و خانم خواهر با سال چهار از بعد هم شما و رفت

 .شد ینم دهید یحس چیه نگاهش در. کرد نگاه بود شده برافروخته و سرخ خجالت از که رها به و کرد قطع را حرفش

 بود؟ یک نیدید رو سابقتون همسر و برادر که يبار نیآخر بگم بهتره ای ن؟یندار يخبر برادرتون از که وقته چند_

 : گفت و دیکش یقیعم نفس رها

 مگه؟ چطور دمشونید بودن دعوت اونها که یخانوادگ یمهمون هی تو. بایتقر شیپ ماه دو _

 : گفت و داد هیتک زیم به و آمد رها کنار به و برخواست جا از

 دنشون؟یند که وقته یلیخ پس_

 . داد تکان را سرش رها

 شده؟ يزیچ_
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. گرفت رها سمت به محتاطانه کامال و یحرف چیه بدون و برداشت کردیم مطالعه را آن رها ورود يابتدا در که ییا پوشه و دیچرخ
 خشکش جا همان یول بردارد، را آنها تا شد خم. ختیر شیپا کنار به پوشه يال از عکس یمشت. کرد بازش و گرفت را پوشه رها
 جا همان و شد سست شیپاها. شدیم تر رهیت لحظه به لحظه رنگش که دید این ياحمد سرگرد و ماند نیزم و هوا انیم دستش. زد

 دچار که بود یکس مثل صورتش حالت و بود شده بنفش بایتقر حاال صورتش رنگ. شد ولو یخاک نیزم يرو به ها عکس کنار
 آب و رفت رها طرف به و ختیر آب وانیل کی و رفت بود اتاق گوشه در که یکوچک خچالی طرف به عیسر. است شده یقلب حمله

 .بکند دیبا کار چه یتییموقع هر در دانست یم گرید که بود دهید دفتر نیا در موردها نیا از انقدر. کرد یخال صورتش يرو به را

 . افتاد هیگر به و برگشت یعیطب حالت به صورتش رنگ و دیکش یقیعم نفس رها

 خلوت خودش با رها که گذاشت و رفت رونیب اتاق از صدا و سر یب است شده مرتفع یقلب سکته خطر بود، شده مطمن که حاال
 .کند هیگر آزادانه کند

 فرو یرتیح و بهت حالت در رها یول کرد شیصدا. داد دستش به و ختیر رها يبرا گرید آب وانیل کی و برگشت یقیدقا از بعد
 .بشنود را او يصدا تا بزند اش شانه به شد مجبور که بود رفته

 .گمیم تیتسل بهتون. متاسفم_

 .کرد نگاهش و آورد باال را سرش رها

 ه؟یک کار نکهیا منظورم یعنی چرا؟_

 : گفت و داد تکان را سرش این ياحمد يآقا

 همسر مرگ نیب زمان که گفت یقانون پزشک بعد یول باشه یکش خود ممکن که میکرد فکر اول. میهست نیهم دنبال هم ما _
 .است کننده جیگ کم هی يزیچ نیهمچ هی بوده، روز دو بایتقر برادرتون و برادرتون

 : گفت و کرد اخم رها

 ؟یزمان فاصله روز دو_

 : گفت و داد تکان را سرش

 ؟ نداشتن يزیچ یدشمن همسرشون و برادرتون _

 . داد تکان ینف نشانه به را سرش

 درسته؟ بودن پزشک دو هر _

  بله _
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 بعد و خانم اول. باشند کرده رو جونشون قصد ها بازمانده مثال که نداشتن باشه شده مرگ به منجر یپزشک در که ییا پرونده_
 برادرتون؟

 : گفت منگ و جیگ طور همان رها

 کنم ینم فکر نه_

 : گفت و کرد سکوت لحظه چند

 یچ هم با همه ها شما مشکالت که بپرسم دیبا دیشا ای بود؟ یچ برادرتون با شما مشکل يریکب جناب شما به میرسیم خوب _
 مورد در کم هی نیتونیم. دیکرد ازدواج يضربدر صورت به دوباره بعد و خانمش از برادرتون و دیشد جدا همسرتون از شما بود؟

 د؟یبد حیتوض اناتیجر نیا

 : گفت رتیح با رها

 کشتم؟ رو برادرم من نیکنیم فکر شما یعنی_

 : گفت و زد یآرام لبخند سرگرد

 گفتم؟ يزیچ نیهمچ هی من_

 ه؟یچ واسه ها سوال نیا پس_

  شتریب یآگاه يبرا_

 د؟یمظنون من به شما_

 . داد تکان را سرش

 يهمکار شما اگر. برسم خالف همون به خوام یم ها پرسش نیا با هم حاال. بشه ثابت خالفش نکهیا مگه مظنونم همه به من_
 اگر یول. ندارم شما هیعل یمدرک چون نکردم، بازداشت رو شما من. دیکنیم تر راحت خودتون يبرا هم و من يبرا هم رو کار دیکن

  خودتونه نفع به دیکن يهمکار اگر بشه حل پرونده نیا زودتر دارم دوست یول. بکنم هم رو کار نیا تونمیم بخوام

 : گفت ییا خفه يصدا با و گرفت شیها دست نیب را سرش و دیکش یآه رها

 سال چهارده. آمد یم بچه نظرم به خوب یول بودم شده مند عالقه بهش شیب و کم. بودم همکار میفعل خانم با اول از من _
. دمشید من و آمد خارج از خواهرش نکهیا تا کردمیم عمل تر محطاتانه باهاش رفتارهام تو خاطر نیهم به. میدار سن اختالف

 فراموش رو زیچ همه گهید من دنشید محض به بود بایز یلیخ)  گفت یتلخ خنده با و کرد بلند را سرش( شدم مند عالقه بهش
 کالس هم تاشون دو هر ظاهرا. آمد خارج از برادرم مون یعروس يبرا. کرد قبول هم اون که دادم ازدواج شنهادیپ بهش. کردم
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 که بودم احق نقدریا منم. نزد من به یحرف چیه برادرم یول بود، نطوریا که من برادر طرف از حداقل ای داشتن عالقه هم به و بودن
 من، و همسرم با يباز لج و لج خاطر به هم برادرم و میکرد ازدواج. ندادم تیاهم هم باز یول دمید رو ها نشونه. دمینفهم يزیچ

  دونست ینم يزیچ مشکلش به راجع کس چیه زمان اون. کرد يخواستگار رو پرستو سوابه، خواهر

 : گفت و کرد قطع را حرفش این ياحمد سرگرد

  یمشکل چه کنمیم قطع رو حرفتون دیببخش_

  گرفت طالق همسرش از نکهیا از بعد. دمیفهم بعد. داشت یـ جنسـ ارتباط در یناتوان مشکل _

 سودابه نهیک به راجع دینبا. باشد پرستو متوجه یظن چیه خواست ینم دلش. فشرد هم يرو به را چشمانش و کرد قطع را حرفش
 .ردیبگ قرار اتهام مظن در پرستو بود ممکن صورت نیا در چون. گفتیم يزیچ

  داره پسر هی حاال برادرتون دونمیم من که يجا اون تا یول بوده؟ نیا برادرتون طالق علت پس _

  همسرم سودابه و برادرم داشتن، عالقه هم به هنوز دوتا اون که بود نیا علت. نبود نیا طالق یاصل علت نه. داره بله _

 د؟یبود کرده مجبورش شما کرد؟ ازدواج شما با چرا داشت عالقه نقدریا همسرتون اگر یعنی داشتن، عالقه اگر_

 . بود ها حرف نیا از تر باهوش. داد تکان را سرش

 نیب ذره ریز که دیبد حق من به. مشکوکه کم هی شما يها ازدواج و ها طالق. نهیبهتر شهیهم قتیحق گفتن يریکب يآقا_
 ه؟یچ واسه ترس گهید خوب د،یگناه یب که دیگینم شما مگه بشه حل مشکل نیا تا دیکن کمک خودتون. بگذارمشون

 . کرد سکوت لحظه چند

 ... آخر ماه بارداره، خانومم_

 !مبارکه یسالمت به خوب_

  ادیب شیپ واسش یمشکل چیه خوام ینم_

 از کدوم چیه نه شنیم مطلع خواهرشون مرگ از فقط شونیا دیکن يهمکار شما اگر. فتهیب شونیا يبرا یاتفاق که ستین قرار_
  ما يها حرف

  سکوت لحظه چند دوباره

 حاد مشکلش همه نظر به که یروان ماریب هی بود، ماریب زن اون. داشت حسادت پرستو به نسبت ییا مارگونهیب طور به سودابه _
  بود
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 : گفت و رفت هم در سرگرد يابروها

  کنمیم خواهش دیبد حیتوض تر قیدق _

 یلیخ هم بعد. نیهم يبرا فقط. داره عالقه من به اون که دونستیم چون. بده عذاب رو خواهرش تا کرد ازدواج من با سودابه _
  کرد انتیخ من به راحت

 . کرد نگاهش تعجب با سرگرد

 ؟یک با کرد؟ انتیخ_

 . شد خم جلو به یصندل يرو و دیکش یآه رها

 آنچنان همسرم و برادرم. اومد بال نیهم من سر د؟یبش بلند جاتون سر از دینتون که دیبخور ضربه ییجا کی از که شده حاال تا_
 .میبش بلند جا از مینتونست کدوممون چیه سال چند تا که زدن نیزم به رو پرستو و من

 . کرد نگاه رها به یناراحت با سرگرد

  متاسفم_

 چه نداره هم رو مورچه هی کشتن دل پرستو یول م،یدار جفتشون کشتن يبرا یمحکم و یکاف لیدال پرستو و من که دینیب یم _
  آدم تا دو به برسه

 : گفت بود يجد کامال که یشوخ و خنده با سرگرد

 ؟یچ شما_

 : گفت و داد هیتک شیصندل یپشت به رها

 قدر اون زمان اون. نبود بد هم چندان دهیا نیا کرده، فرار زنت با برادرت که دمیشن متلک همه از که یسال چهار اون تو دیشا_
. دارم دوست جونم اندازه به رو زنم و خوشبختم ه،یعال میزندگ االن. نه حاال یول بدم؛ انجام بود ممکن يکار هر که بودم درمونده

  بکنم یتالف بخوام که ندارم یلیدل گهید

 : گفت و کرد ادداشتی يزهایچ و داد تکان يسر

 قبل از شونیا که دیگفت نکهیا به توجه با داشت؟ یخاص علت بود شونیا طالق از بعد سال چهار تون یفعل خانم و شما ازدواج _
  داشتن عالقه شما به

 یلیخ پرستو با زمان اون تو و گردنش بندازم رو ها ریتقص تمام که بودم نفر کی دنبال به فقط من طالق از بعد. خودم حماقت نه_
. رفت برادرش شیپ کایآمر به هم پرستو خاطر نیهم به شده ها اتفاق نیا باعث اون عالقه که کردمیم فکر چون. کردم رفتار بد
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  نداشت ییا گهید علت. نیهم

 

 آره؟ بود شیپ ماه دو دیدید اونهارو که بار نیآخر که نیگفت بود؟ چطور همسرش و برادرتون رابطه _

 . داد تکان را سرش رها

  نبود خوب _

 داشتن؟ یمشکل چه چرا؟_

 اون با که کرده یاشتباه چه اول همون از که بود دهیرس جهینت به اوخر نیا. خرابه ذاتش ضه،یمر يسود که گفتیم میدا رضا _
 حرفه حد در ها نیا همه که دونستمیم من هم طرف هی از کنهیم فکر هم طالق به که گفتیم. نبود یراض ازش اصال. کرده ازدواج

 دیبع نکنم فکر طالق یول اره،یب راه به رو يسود کم هی ها حرف نیا با که خواست یم فقط دیشا. دادینم طالق رو يسود رضا
 بود حرفها نیا از تر عاشق. دونمیم

 ن؟ینشد متوجه شما بود؟ یچ مشکلشون _

 . داد تکان را سرش

  البته کنمیم فکر. کردیم انتیخ يسود _

 نظر به که چند هر. شد ینم حاد و بزرگ انتیخ بر لیدل بودند دهید پرستو و او که يا صحنه. دیبگو قیدق طور به که توانست ینم
 نتوانست قیدق طور به هم باز یول! نبود عذرا میمر هم يسود البته. تلفن يپا چه و ذهن در چه و بزرگ چه بود انتیخ انتیخ رها
 .خرابش ذات و ها یوانگید از ای بود آمده تنگ به يسود انتیخ دست از رضا واقعا که دیبگو که

 : گفت و کرد ادداشتی را ییزهایچ دوباره سرگرد

 طور نیهم و فردا، ها جسد لیتحو يبرا! لطفا دینش خارج تهران از یول دیبر دیتونیم. دیکرد کمک یلیخ يریکب يآقا یمرس_
  دیکن اقدام دیتون یم عصر امروز نیهم زادتون برادر

 : گفت یناراحت با نبود سهند ادی به اصال که رها

 کجاست؟ االن بوده؟ کجا سهند _

 ای دو که نبوده اول بار يبرا ظاهرا. بوده داره اون سن هم يپسر که برادرتون يدوستا از یکی خونه زادتون برادر مدت نیا تموم_
 دوست همون شیپ هم هنوز. بودن نشده مشکوك موضوع نیا به هم خدا يها بنده اون خاطر نیهم به موندهیم اونجا روز سه

 .سمینویم رو آدرس براتون هست برادرتون

 . کرد دراز سمتش به دادن دست يبرا هم را دستش و داد رها به را آدرس
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 . دیریبگ تماس من با بود تیاهم یب خودتون نظر به اگر یحت د،یرس ذهنتون به يا گهید زیچ اگر. گمیم تیتسل هم باز_

 . رفت در سمت به و داد تکان را سرش رها

 خانمتون؟ هم و شما هم د؟یبود کجا شیپ روز چهار شما يریکب يآقا یراست! آهان_

 . است مشکوك پرستو به هم و او به هم که بود معلوم کامال. کرد نگاهش رتیح با

 بچه يبرا کمد و ـت تخـ بود رفته دوستاش از تا دو با روز اون نکنم اشتباه اگر هم پرستو. شب تا صبح از بودم، کار سر من_
  نهیبب

 . زد لبخند و داد تکان را سرش

  دیبر دیتون یم یمرس _

 ییها عکس مدت تمام. نشست بود نیمراجع مخصوص که یمکتین يرو در دم همان لحظه چند و آمد رونیب اتاق از مات و جیگ
 برخواست. است نمانده یباق آوردنش باال به يزیچ که کرد احساس. رفت یم رژه چشمانش يجلو بود شده گرفته ها جنازه از که
 .زد صورتش به یآب و رفت ییدستشو وبه

 .خورد زنگ شدن، روشن محض به. کرد روشن و گرفت لیتحو را لشیموبا و رفت در دم به

 بله؟_

 ؟ییکجا تو که هست معلوم پسر رها؟_

 : گفت و کرد يا سرفه

 ن؟یشاه شده یچ. بودم ییجا_

  بشه نیسزار دیبا پرستو برسون خودتو زودتر_

 است؟ گهید هفته کی نوبتش که اون چرا؟_

  بشه نیسزار که بهتره داره خطر است، بچه گردن دور ناف بند که گفت کرد سونو دکتر میرفت _

 .داد هیتک نیماش به

 بچه؟ ای پرستو داره، خطر کدوم واسه _

  بچه نه_
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 . خواست ینم پرستو یب را بچه. دیکش یراحت نفس

  امیم حاال نیهم باشه_

 رها؟_

 هوم؟_

 شده؟ يزیچ_

 . دیفهم یم را انیجر دیبا هم او باالخره و است بوده هم نیشاه خواهر سودابه. کرد سکوت لحظه چند

 .گمیم امیم حاال آره _

 ... شاالیا رهیخ_

 .شد نیماش سوار و زد يپوزخند

 .رفت اتاقش طرف به و دیپرس پرستار از. رفت مارستانیب طرف به نشود مهیجر و برود توانستیم که یسرعت نیآخر با

 دست در گرشید دست و بود گذاشته شکمش يرو به را دستش کی. بود نشسته یصندل يرو به بود در به پشتش کهیحال در
. ینوران و یروحان رها نظر به یحت و بایز. بود شده یزمان هر از تر تابناك صورتش و داشت تن به عمل اتاق لباس. بود نیشاه

 . رفت اتاق داخل به و دیکش یقیعم نفس. کردیم بخند و بگو نیشاه با و بود آرام کامال

 ...سالم.... سالم_

 و دیق یب و کامل یعشق. کرد نگاه رها به کامل عشق با و کرد بلند را سرش. دیـوس بـ را جگاهشیگ عادت طبق بر و شد خم
  شرط

 چطوره؟ مامانم_

 . گذاشت پرستو شکم يرو به را دستش

 قرمزه؟ نقدریا چرا چشمات رها؟ شده يزیچ_

 . زد لبخند و کرد خم را ـرش کمـ

 ... کنهیم درد چشمام کمی. زمیعز خوبم _

  گفت و کرد نیشاه به رو شود قیدق ادیز پرستو آنکه از قبل
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 ؟يکرد رو کارها _

 .دیخند نیشاه

  دم؟یم من هم رو تو زن مانیزا خرج يکرد فکر نکنه. يبد پول يبر يایب شما تا گذاشتم ریخ نه _

 . دیکش رونیب اتاق از و گرفت را شیبازو

 شده؟ یچ_

 : گفت یچارگیب با و داد هیتک وارید به رها

  نیشاه میشد بدبخت_

 شده؟ یچ_

 ییجنا رهیدا ،یآگاه سیپل)  کرد حیتصح را حرفش بعد( بودم سیپل اداره حاال نیهم تا _

 . شد گرد نیشاه چشمان

  بکن جون رها _

 : گفت بغض با و گرفت دستش دو هر نیب را سرش

  پرستو و من ماهاست، به هم شکشون نیشتریب کنم فکر. گهیم يطور نیا که سیپل یعنی. کشتن رو سودابه و رضا_

 . زد زل رها به فقط هیثان چند نیشاه

 مرده؟ يسود_

 وارید به و نشست ها کت مین از یکی يرو جا همان. دیشن یسخت به رها که آمد رونیب شیـها لبـ انیم از آهسته آنچنان کلمات
 .شد رهیخ رو روبه

 اگر که گفت و بود آنجا هم پرستو دکتر. کرد یمعرف را خودش و رفت يپرستار ستگاهیا به شیجا به رها و کردند جیپ را نیشاه
 . ببرد عمل اتاق به را او تا دیایب پرستار است حاضر پرستو

 . کرد نگاه بود آلود اشک چشمانش حاال که نیشاه به. برگشت پرستو اتاق سمت به دوباره

  رهیبگ لیتحو هم رو سهند و ها جنازه لیتحو دنبال بره که بگو. بگو بهش انویجر بزن اوشیس به زنگ هی شو بلند_
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 بچه او نکهیا مثل. کردیم ـوازش نـ را شکمش آرامش با و بود ستادهیا پنجره يجلو. رفت پرستو اتاق به رها و داد راتکان سرش
 .دارد اجیاحت ـوازش نـ به و است

 جان؟ پپر يحاضر_

 . دیخز رها ـوش آغـ به و داد تکان را سرش

  دارم دوست_

  اریب برام خوشگل دخمل هی برو زود. پپرم منم_

 .ندیبنش آن يرو به که کرد اشاره پرستو به لبخند با و آمد داخل به لچریو با پرستار و شد باز در

 .شد آسانسور سوار و داد تکان دست و کرد نگاه رها به بار نیآخر يبرا

 آقا به را انیجر و گرفتند تماس بودند، راه در که شهناز و روسیس آقا به. شد شروع نیشاه و او تیفعال که بود زمان آن تازه
 .دیبگو را ماجرا شهناز به يجور کی خودش که خواستند و گفتند روسیس

 محرم سودابه به هم که اوشیس شد، نیا بر قرار. برود مراسم يکارها و قبر دیخر دنبال به که گفت و گرفت تماس محمد با رها
 .برود زهرا بهشت ي سردخانه به اجساد کردن منتقل و آنها گرفتن لیتحو و تیهو صیتشخ يبرا شناختیم را رضا هم و بود

 .داد نشانش را بچه و برد نوزادان اتاق به را او و کرد صدا را رها نیشاه بعد ساعت کی

 اش یداشتن دوست و فیظر صورت به و کرد ـل بغـ آهسته را بچه بود، دوانده شهیر وجودش تمام در که یحس از متعجب رها
 .کرد نگاه

 کنم؟ ـوسش بـ شهیم. خوشگله چه_

 . بود خوشگل اومد ایدن هم اون. پرستوهه خود هیشب _

 .دیـوس بـ را پشتش و گرفت دست در بود رزنهایپ دست مثل که را کوچکش و چروك دست

 شیبرا گل دسته کی و رفت مارستانیب از رونیب به سرعت به رها بردند، دادن ریش يبرا را بچه و آمد هوش به پرستو آنکه از بعد
 پرستو اتاق به و برداشت هم را بود دهیخر شیبرا قبل وقت یلیخ که دستبند کی فشیک از و برگشت نگیپارک به. گرفت

 .برگشت

 افهیق با هم شهناز و بودند کردن پچ پچ مشغول اتاق گوشه نیشاه و روسیس آقا. دادیم ریش بچه به و بود نشسته آرامش با
 ماجرا از يزیچ دینبا پرستو فعال که بودند يالرا متفق شان همه. بدهد ریش بچه به راحتتر بتواند تا کردیم کمک پرستو به زانیآو

 .بفهمد
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. کردندیم هم سر شیبرا دار شاخ يها دروغ دفعه هر هم آنها و گرفتیم را اوشیس سراغ قهیدق پنچ به قهیدق پنج پرستو یول
 .کردیم نگاه آنها يها اشاره و ها حرف به يکنجکاو با بود شده مشکوك کامال که پرستو یول

 ن؟یبذار یچ قراره رو کوچولو خانم نیا اسم حاال خوب _

 .ستین یخوش حال در کس چیه که بود مشخص کامال. داشت جو کردن بهتر در یسع روسیس آقا

  ایپر_

  هیپر مثل. یعال هم یلیخ_

 بود شیاتورینیم صورت ياجزا هیبق برابر دو که ینیب آن با آلودش پف يها پلک. کرد ـوازش نـ زدیم مک که را ایپر گونه پرستو
 دلش. بود بایز و نمک با هم یلیخ که یعروسک. بود کرده زنده عروسک کی به لیتبد را او نبود، زشت و سرخ ادیز که صورتش و

 است حاضر که دارد دوستش قدر آن کردیم حس. است کرده متورم را قلبش دیرسیم نظر به که یعشق همه آن از رفت ضعف
 .بگذرد آلود پف و کوچک موجود نیا يبرا جانش از یحت. بکند يکار هر شیبرا

 

 گفت و آمد مارستانیب به ناراحت دانستینم که محمد باالخره یول نفهمد، را ماجرا از يزیچ پرستو که کردند تالش یلیخ آنها
 .است ژنیاکس ریز هم حاال و است گرفته نفسش اوشیس بودند يسود و رضا جنازه لیتحو يکارها دنبال به کهیوقت

 ـل بغـ از را ایپر هیگر با شهناز. دیدو بود دهیپر شدت به رنگش که پرستو طرف به بکشد را محمد بود نمانده يزیچ که رها
 . کند آرامش تا کرد یسع و گرفت را دستش رها و گرفت پرستو

  بزن حرف ؟يشد یچ جان پپر. پپرم_

 . کند آرامش تا کرد اشاره رها به و کرد یخال سرم در یآمپول و کرد ادیز را سرم درجه و گرفت را فشارش سرعت به نیشاه

 . کند آرامش تا نشست ـت تخـ يرو کنارش هم رها و کرد ختنیر اشک به شروع آهسته. افتاد هیگر به

 شده؟ يطور نیا چرا_

 .دیـوس بـ را شیفرفر يموها يرو

 .ستین معلوم يزیچ هنوز. زمیعز دونم ینم_

 بوده؟ کجا سهند_

  سراغش بره نون فیح نیا بود قرار. رضا يدوستا از یکی خونه_

 . کرد محمد حواله ییناسزا لب ریز
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 د؟یکن خاکشون قراره یک. دارم خبر من که کرد فکر نگفت قصد از که چارهیب نیا _

  یستین برنامه تو شما میبخوا که یزمان هر_

  چرا؟_

 . داد را جوابش رها يجا به و آمد اتاق داخل به نیشاه

 ؟ قبرستون يایب يخوا یم يچطور. است هیبخ پر شکمت شما نکهیا يبرا_

  رهیبگ رو جلوم تونه ینم هم شماها از کدوم چیه. امیم من_

 

 و نشست بود گذاشته شیبرا رها که یصندل يرو و آمد یسرسخت با هم پرستو و سپردند خاك به را سودابه و رضا روز آن يفردا
 قبل شب از که بود ناراحت سهند يبرا باشد ناراحت نفر دو آن يبرا آنکه از شتریب. کردیم هیگر. کرد نگاه مراسم به یکم فاصله با
 . کردیم یآرام نا شدت به رها ـوش آغـ در هم حاال و گرفتیم را رضا بهانه مایدا

 از یسراغ چیه سهند دیدیم که یوقت سوختیم دلش. داد او به را ایپر دنید قول که کند آرام را او توانست یزمان تنها رها
 رییتغ يبرا باشد داشته ییا دوباره فرصت آنکه یب گذاشتند خاك درون را سودابه دیدیم که سوختیم دلش. ردیگ ینم سودابه

 یزندگ آن از که دانستیم ییا شده آزاد ریاس را رضا. بود رضا سوخت ینم دلش که یکس تنها يبرا. دنیورز عشق و کردن
 نق نق و بود نیشاه ـوش آغـ در حاال که کرد نگاه سهند به دوباره. بود شده راحت بود کرده درست شیبرا يسود که یجهنم

 . اوردیب نزدش به را سهند نیشاه تا کرد اشاره. کردیم

 در و شد آرام تا کرد فیتعر شیبرا داستان و دشیـوس بـ آنقدر و کرد ـلش بغـ نشود، باز شیها هیبخ کهیطور به و آهسته
 .رفت خواب به بود گذاشته پرستو ـنه ـیس يرو به را سرش کهیحال

 

 

***** 

 نیا. رفتیم رامسر به دیبا دوباره و نبود خوب حالش اوشیس. زدندیم سر سیپل اداره به میدا طور به نیشاه و رها بعد هفته کی
 يسود و رضا ي پرونده فیتکل تا ماندند تهران در باالجبار نیشاه و خودش و فرستاد او با هم را سهند و ایپر و پرستو رها بار

 .شود مشخص

 آنها خانه به ادیز که يریکب يآقا دوستان از یکی با يریکب خانم که بود دهید مجتمع دربان. بود کرده محل در یقاتیتحق سیپل
 ساعت کی و رفته يریکب يآقا دوست بعد و بود آمده يریکب يآقا هم ساعت کی از بعد و بود آمده خانه به کردیم آمد و رفت
 . بود دهیند را يریکب خانم نه و آقا نه گرید او بعد به زمان آن از. بود برگشته شب و بود رفته رونیب يریکب يآقا هم بعد
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 ریمد یول. يریدرگ و بحث نه و يادیفر و غیج يصدا نه. بودند دهینشن يزیچ هم آنها یول کردند جو و پرس ها هیهمسا از
 و میضخ وارهاید و است نبوده یکس روز زمان آن در آنها طبقه در چون اند دهینش يزیچ هیهمسا لیدل نیا به که گفت ساختمان

 .شود یم منتقل رونیب به ییصدا داخل از نه و دیایم داخل به رونیب از صدا نه. هستند یصوت قیعا يدارا

 .رفتند رضا دوست سراغ به

 

 يکار موضوع کی فقط هم شان صحبت. است آمده يریکب يآقا هم بعد آنها خانه است رفته يریکب خانم با که گفت هم او یول
 . يگرید زیچ نه و است بوده

 .است گذرانده همکارانش از نفر چند با هم را روز آن ظهر از بعد تمام که داشت شاهد

 زمان دو در هم آن اند، کشته را شوهر و زن آن گریکدی یهمدست با پرستو و رها ای. بود دهیرس جهینت دو به این ياحمد سرگرد
 انگشت اثر بودند شده کشته آن با رو هر که خانه آشپز يچاقو دسته يرو و اند کرده منتقل هم کنار به را ها جنازه بعد و مختلف

 يبرا را دوم هیینظر که ییا نکته یول. را خودش روز دو از بعد و کشته را همسرش ابتدا رضا خود نکهیا ای و اند گذاشته را رضا
 مرگ از که يروز دو مدت طول در گرید برگشته خانه به شب آنکه از بعد رضا که بود نیا کردیم تر فیضع این ياحمد يآقا

 یزندگ او جنازه با روز دو همسرش کشتن از بعد رضا نکهیا یعنی. است بوده نشده خارج خانه از است بوده گذشته همسرش
 را آنها و اند آمده آنجا به پرستو و رها اگر که بود نیا گرید ي نکته هم باز و. آمد یم ذهن از دو یکم نظرش به نیا. است کرده

 جسد و اند کشته را آنها رضا دوست یهمدست با آنها آنکه مگر است؟ دهیند را آنها دربان که بودند رفته و آمده چطور اند کشته
 را رضا دوست و يریکب رها بازداشت قرار فردا که گفت همکارش به او که بود يادار وقت انیپا. اند کرده منتقل منزل به را ها

 .شوند ییجو باز کامل طور به تا کند صادر

 روبه رضا طرف از یلیمیا با کرد مراجعه لشیمیا به بود کرده لیمیا شیبرا که همکارانش از یکی کار يبرا رها روز همان صبح یول
 .گشتیبرم شدنش کشته روز به خشیتار که شد رو

  داداش سالم _

  نکردم؟ صدات داداش که وقته چند که یدونیم

 ـون ـیقل باغ ای ها بچه با بند در میرفتیم میچوندیپ یم رو بابا و مامان که ها موقع اون واسه دلم چقدر داداش یدون ینم
 یم که ییجاها م،یزدیم که یینردها ـته تخـ واسه دلم. شده تنگ میبود هم با که ییروزها همه واسه دلم. شده تنگ میدیکشیم

  تنگه همه رفتن، تاتر هامون، مسافرت م،یرفت

 !کشتم رو زنم که يروز سم؟ینویم برات دارم یک رو لیمیا نیا االن یدونیم

 یباش داشته دوست که شده حاال تا باشه؟ نداشته یارزش چیه برات یزندگ گهید که شده حاال تا. داغونم چقدر که یدون ینم رها
  ؟يریبم و يببند رو چشمات فقط
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 يانرژ چیه گهید و دهیرس یینها خط آخر به که هستم ییا دونده مثل کنمیم احساس گهید. دارم رو حس همون قایدق حاال من
  سهندم يبرا یحت. نمونده برام

 شه؟یم یعال یلیخ ما وجود با اش ندهیآ م؟یکن چکار براش میخوا یم مثال م؟یهست مادرش و پدر يسود و من که یوقت دهیفا چه

 و نیشاه. رهیگیم پرش و بال ریز رو سهندم خودش دونمیم که دارم مانیا پرستو به آنقدر. بهتره ها شما کنار در که دونم یم
 . بسازند مرد هی هم اون از که هستن مرد اونقدر اوشیس

 اراده یب بدبخت هی من یدونیم. نتونستم یول بدم، طالقش که بودم فکر تو ماههاست. کنم ینم فکر یچ چیه به گهید یدونیم
 . کشتم رو يسود نفرت و عشق با. متنفر هم عاشق هم که هستم ییا

 دل. رو زهایچ یلیخ تقاص. دادم تقاص ممکن وجه نیبدتر به من داره؟ توان چقدر آدم هی مگه. نتونستم گهید. تونم ینم رها
 .باشم هاش انتیخ شاهد روز هر تونم ینم گهید. تو یحت و پرستو رو، بابا شکسته

 فکر فیکث. مسمومه قلبش یحت و ذهنش، فکرش،. داره طانیش با یهمدست زن نیا کنمیم فکر یحت یگاه. ضهیمر يسود رها
 یحت نیا نکهیا به کردم شک. کردم شک زیچ همه به که دمید ازش سال چهار نیا يتو ییزهایچ. عمل اون از تر فیکث و کنهیم

  باشه مادر و پدر اون ي بچه

 يزیچ اصال زن نیا نکهیا به کنمیم شک یگاه. ستین اصال يسود وجود تو که يزیچ. هیمهربون زن ها بیع یلیخ وجود با شهناز
 .باشه وجودش در عشق و محبت اسم به

 نتونستم گهید زنهیم حرف تلفن با داره دمید که یوقت فقط. مینکرد هم بحث هم با یحت. نزدم هم کتکش یحت من یدون یم
 !کشتمش و ارمیب طاقت

 چکاكیه یروان لمیف یزمان کی شه؟یم باورت. کنمیم یزندگ اش جنازه با دارم که روزه دو. شدم ها ونهید مثل که روزه دو حاال
 یوقت. شهیم که دمید حاال یول کنه؟ یزندگ جنازه هی با سال همه اون آدم هی که شهیم مگه گفتمیم خودم شیپ دم،یدیم که رو
 جنازه با فقط سال همه اون که يحاضر ،یکن تحمل هم رو شیدور که ینتون حال نیع در و یبش متنفر مرگ حد به یکس از که

  داداش هیدرد بد یفیبالتکل. کنم یزندگ هم اش جنازه با یحت تونم ینم گهید. تونم ینم گهید من یول. یکن یزندگ اش

 يرو درست و برداشتم و کشتم رو يسود اون با که رو چاقو همون. اون ي جنازه يرو روبه قایدق. هال تو نشستم، جا نیا من حاال
 !کمیرمانت چقدر من که ینیبیم. گذاشتم ـبم قلـ

 یلیخ آب ریز که اش چارهیب يهمکارا. شنیم راحت يسود دست از هم ایدن هی. شمیم راحت من و شهیم تموم زیچ همه گهید
 .کردیم رشونیتحق که ییپرستارها. کرد کارشونیب کار از و زد رو هاشون

 !کردم تیبشر جامعه به یلطف چه که ینیبیم. شدن راحت دستش از همه
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 من داداش طوره نیهم قایدق آره. هیمرض ذهن کی دهییزا نهایا که یکن فکر دیشا. ندارم حوصله گهید یول دارم یلیخ حرف
 . شهیم ضیمر کنه یزندگ زن نیا با کس هر یعنی. شدم ضیمر

  بکن يپدر براش. نذار اون حساب به منو يکارا یول هیبزرگ خواسته که دونمیم. باش سهندم مواظب نکهیا آخرم حرف

 کردم یعروس يسود با نکهیا از بعد یدونیم. گذاشت راهت سر رو یزن نیهمچ که داشت دوست خدا. بدون رو پرستو قدر
 و دیمق زن هی نیب تفاوت تونهیم مرد هی. نکرد انتیخ من به وقت چیه وجود نیا با یول داشته دوستت چقدر پرستو که دمیفهم

 .دمیدیم بال بدون ي فرشته رو يسود که بودم کور اونقدر احمق من یول بده صیتشخ و بار و بند یب

 .داشتم دوستش یلیخ یلیخ که بگو شد بزرگ یوقت سهندم به

 !کن حاللم

 .بود دهینشن هم را تلفن يصدا یحت که بود زده خشکش آنچنان بود، رختخواب در هنوز که رها و بود شده تمام نامه

 .بودند آمده دفتر به اش بازداشت يبرا نفر چند که گفت سحر و رفت ریگ امیپ يرو که کرد نگاه تلفن به منگ و جیگ

 .کرد نگاه)  کن حاللم( رضا آخر جمله به دوباره

 سرگرد به را لیمیا و رفت سیپل اداره به و برداشت را تاپ لپ کند جور و جمع را خودش توانست که یزمان بعد ساعت کی
 .کند چک را شیها لیمیا بوده دهینرس که است بوده ریدرگ آنقدر مدت چند نیا در که داد حیتوض و داد نشان این ياحمد

 و يریکب رها از و کردند دییتا را لیمیا صحت و شد کار وارد هم يبریسا سیپل و شد کار به دست سرعت به این ياحمد سرگرد
 .شد اتهام رفع یفتوح پرستو

 .بماند یباق او نزد پرونده لیتکم يبرا تاپ لپ شودیم اگر که کرد خواست در و گفت تیتسل رها به دوباره این ياحمد سرگرد

 ینم هم لحظه کی يبرا یحت گرید. بود شده ذره کی زشیعز ي پرستو يبرا دلش. شد نیماش سوار و آمد رونیب سیپل اداره از
 را شیفرفر يموها عطر. ببرد نیب از او با را شیها غم و ردیبگ ـوش آغـ در را او که خواستیم دلش. کند سر پرستو یب توانست

 .کند همانیم بدنش یپ و رگ تمام به را آرامش و کند استشمام

 .راند رامسر طرف به

 

 

 کرده را يابر آسمان يهوا دلش. نبود سرد یول بود يابر یکم هوا. رفت اطیح به و چاندیپ پتو در و گرفت ـوش آغـ در را ایپر
 . بود خاموش شیگوش. بود گرفته تماس رها با چه هر. بود
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 . کنند درست یشن قلعه سهند قول به تا بودند رفته ایدر کنار به سطل و لچهیب با هم سهند و اوشیس

 بهانه. کردندیم پرت رضا از را حواسش و کردندیم آرام را او یچارگیب هزار به آنها دفعه هر و گرفتیم را رضا بهانه هم هنوز
 .نیهم گرفت،یم را سراغش یگاه فقط. گرفت ینم را يسود

 . رفت استقبالش به و دیکش یراحت نفس رها نیماش دنید با. رفت جلو و شد بلند تاب يرو از الیو در شدن باز يصدا با

  سالم_

 !جان پپر سالم_

 .است دهیرس آب به تازه که يا تشنه مثل. یطوالن و قیعم. دیـوس بـ را او و شد خم

 بود دهیند را او اش بچه آمدن ایدن به يابتدا از. کرد نگاه کوچکش صورت به و گرفت پرستو از را او و دیـوس بـ را ایپر یشانیپ
 .شود تکرار گرید ییجدا نیا که بگذارد نداشت الیخ یول

 رها؟ شد یچ_

 : دیپرس آهسته و کرد ینگاه ساختمان داخل به

 کجاست؟ سهند_

  يباز شن ا،یدر کنار رفتن اوشیس با_

 . گرفت پرستو سمت به و آورد رونیب بشیج از يکاغذ و دیکش یآه

  دمشید تازه امروز. است رضا لیمیا نیآخر نیا ایب_

 .کرد خواندن به شروع و گرفت را کاغذ پرستو

  شه ینم باورم اصال_

 .داد پرستو به اطیاحت با کردیم نق نق که را ایپر

 کرده اش چارهیب يسود. بود محض حماقت بکشه رو خودش بخواد نکهیا یول بود، دهیرس خط آخر به رضا. شه ینم باورم منم_
 . بود

 شه؟یم یچ حاال _

 کرده دایپ ییا بامزه حالت و بود شده جمع صورتش و دیمالیم را شینیب یصورت يها دستکش در دهیپوش يدستها با که ایپر به
 : گفت و کرد نگاه يخاکستر آسمان به و زد لبخند بود،
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 .شد اعالم مختومه پرونده. یچیه _

 .کرد نگاه پرستو به و چرخاند را سرش

 م؟یدار یچ شام. بخوره سرما يپر ممکنه تو میبر_

 . کرد نگاه آسمان به دوباره رها و دیچک نیزم يرو به باران قطره نیاول

  گرفته یحساب هوا _

 .رفتند خانه به هم با و کرد ـلقه حـ پرستو شانه دور را دستش

 

 

  انیپا

  سه و نود و صدیس و هزار کی ماه بهشتیارد پنجم

 ظهر از بعد 18 ساعت
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