
 

 

 نام کتاب: الهه شرقی

     نویسنده: رویا خسرونجدی

 ی کلمه انعکاس. کند مهار را لبهایش محسوس لرزش توانست نمی هایش دندان فشار با لرزیدحتی می شدت به اندامش تمام 

 اتاقش سوی به لرزان و ارام و شد مسلط خود بر زحمت به.انداخت می دوران به را سرش و میپیچید مؽزش در همچنان برگشته

 نه و بود خواب نه.بود اتاقش در واقعا کرداو بسته و باز بار چندین را هایش چشم.انداخت تخت روی را خود و گشود را در رفت

 یعنی"شنید می واقع عالم ودر بیداری در اکنون برد می لذت و میشنید رویاهایش ترین شیرین در ها بار شاید که ای جمله و خیال

 بازگشت این چراحاال؟وایا ولی بود برگشته باالخره او.داشت حقیقت ولی کند باور توانست نمی چند هر:" بود برگشته او واقعا

 درست شاید.کشید نمی را انتظارش دیگر که بود نمود؟مدتها می حال خوش را او کرد می را تصورش ها این از پیش که انگونه

 بود رفته که روزی اولین از

 اؼاز این و کشید می ویرانی به دیگر بار را زندگیش شیرین ارامش ای زلزله چون مترقبه ؼیر و اگهانین بازگشت این اکنون اما

 .الود مه و بود پیدا نا پایانش که بود جدیدی فصل

 خوابی را مؽزش و افتاده کار از فکرش کرد می احساس که بود ریخته هم در چنان اعصابش.کرد مچاله تخت روی را خودش

 در بسیار های روز که ای پنجره.کشاند اتاق پنجره مقابل به را خود و برخاست جا از زحمت به.است ربوده نسنگی و عمیق

 اسمان و بارید می باران هم امروز.میریخت اشک پنجره اسمان دلگیر های ابر با و نشست می مقابلش خوش خبر یک انتظار

 پلک و پرداخت می ها گذشته مرور به حال زمان در پیشروی جای به وا ی اشفته ذهن و بود سیاه و دلگیر های ابر از پر پنجره

 .گرفت جا اینه در تکراری و کهنه تصویر همان باز گشود که را چشمانش .میکشاند هم روی را اش خسته های

 و ارام قلب در دیگری چهره گذشتتصویر می اینه در ان تکرار از ها سال که کهنه تصویر این جای به میخواست دلش چقدر

 از پیش ها سال او خود چهره شاید.داشت نگاه در شوری و چهره در نشاطی لب بر لبخندی ای چهره.گرفت می جا اینه صاؾ

 .تازه چهره یک یا و این



 ای ولحظه شد خواهد اتاق وارد کسی چه بزند حدس توانست می. رفت هم در اش چهره شد گشوده هم از دراینه که در تصویر

 کنار در کرد می مرتب را سپیدش های مو انگشت با که حالی در نگران همیشه چهره و متوسط قامت همان با پدر تصویر بعد

 سپس.داشت نیاز سکوت این به خود بر تسلط برای پدر گویا. شد برقرار سکوت ای لحظه.کرد خوش جا اینه دل در او تصویر

 گفت: و انداخت جوان دختر چهره به نگاهی اینه در باشد خوددار کامال کرد می سعی که حالی در

 بابا؟ نشدی حاضر هنوز

 :داد پاسخ حوصله بی و زد پوزخندی جوان دختر

 .میام خودم من برو شما.میشه تموم کارم دیگه دقیقه چند تا

 ؟ کردی می تعظیل رو کالس تر زود یکم امروز نمیشد...دختر باش زود

 :گفت خشم با و ایستاد پدر مقابل جست جا از عصبی حالتی با جوان دختر

 نیست معلوم تا دو کنم؟این عجله باید چرا نداریم؟اصال خبر ما رسیده زمین به شده؟اسمون چی حاال.بیام تر زود تونستم نمی نه

 یا کنن مسخره مارو که انداختن راه عروسی جشن ما واسه جا این اومدن افتادن راه حاال کنن می زدنگی هم با دارن ساله چند

 رو؟ خودشون

 دانست می که ان با و نگریست بود بخشیده انها به عجیبی گیرایی خشم برق که دخترش چشمان عمیق سیاهی به ای لحظه پدر

 داد: پاسخ و گرفت خود به جانب به حق ای قیافه اوست با حق

 .کیمیا بزنی حرؾ طوری این عموت به راجع نداری حق تو

 میگم؟ دروغ مگه

 باالخره که حاالم نشینی گوشه همه این از بعد.شو حاضر تر زود و بذار کنار رو بحث کشید؟حاال راهو باید رو راستی حرؾ هر

 ...کنن فکر مردم خوام نمی اومدی بیرون الکت از

 شوهرش که وقتی از بگن خواممردم نمی که البته...خوام نمی منم... اصال...نه:گفت و کرد قطع را پدر حرؾ عصبانیت با کیمیا

  امریکایی بلوند دختر یه سراغ رفته کرده ولش

 با پدرش زور به و خواسته نمی منو اولم از که گفته علنی نشسته جا هر شوهرم وقتی از کننن فکر خوام نمی... کنه می دق داره

 پدر؟ فهمی می...شدم منزوی کرده ازدواج من

 بزنم من خواید می شما.باشید بازنده انداختید راه به النارد پدر با که جنگی تو خواید نمی و دارید ابرو شما که دونم می خوب من

 کنار مطلقه مبارک کلمه که گنجم نمی خودم پوست تو شادی از خوشحالم. رفته باد بر زندگیم خوشحالم که بکشم هورا و برقصم

 خونه باؼبون پسر با حتی نکردم جرات ماه چند این توی که این از شادم.منه جای جا همه لعنتی ی جامعه این تو و نشسته اسمم

 روزی بخواین؟یه که مونده چی یعنی ؟ خواین می چی من جون دارید؟از نمی بر سرم از دست چرا...کنم علیک و سالم مون

 پول تا دو شما معامالت گفتین فرداش و نداشتم بهش ای عالقه هیچ که کنم ازدواج پسری با شدم مجبور و کردین معامله من روی

 نمی عزیزم؟چرا پدر میگین چی دیگه حاال...بدیم پس رو شما کار تقاص تا بخوره هم به باید هم ما زندگی و وردهخ هم به پرست

 بمیرم؟ و بسازم و بسوزم خودم درد با ذارین

 :گفت و انداخت اتاق داخل را خود سراسیمه زنی و شد باز در دیگر بار یک پیچید اتاق در کیمیا فریاد اخرین که زمانی درست

 داری؟ نمی بر بچه این سر از دست چرا.نگذره ازت کمال؟خدا کردی پا به اشوب باز

 :داد پاسخ دستپاچه پدر

 .شد عصبانی دفه یه چرا دونم نمی.اختر نگفتم چیزی من خودش جون به...خودت جون به

 :گفت لسوزانهد کرد می پاک را هایش اشک که حالی در و دوید کیمیا سوی به رفت شوهرش به ای ؼره چشم اختر



 با را چشمانش گوشه پایینوکیمیا میره صدات کشی می فریاد که طوری این.ها عروسی اومدی کنی؟مثال می گریه ؟چرا مادر چیه

 :گفت دوباره و دوخت او به را نگرانش و پررنج نگاه مادر.نداد وپاسخی کرد خشک دستمال

 و تک تو فقط. کنن می خفه خودشونو دارن جوونا.خبره چه ببین ایینپ بیا...میارن رو عروس االن.شو اماده جون مادر باش زود

 .گیرن می رو سراؼت همه... خوری می ؼصه و باال این نشستی تنها

 :گفت بریده بریده و داد فرو زحمت به را بؽضش کیمیا

 .میام االن... دونم می... دونم می

 حرفی و بود انداخته پایین را سرش پدر.کرد می نجوا پدر با صبانیتع با که دید را مادرش ان در و نشست اینه جلوی دوباره بعد

 پوزخندی و کرد نگاه اینه در خود تصویر به باز کیمیا.شدند خارج اتاق از اهسته دو شدهر تمام مادر های حرؾ وقتی.زد نمی

 کنن فکر همه تا داشت کم دهپری رنگ و مات صورت این رو لعنتی گریه این فقط. شد اراسته نیز سبزه به بود گل:گفت زود

 .کردن احضار رو روحم

  ارایش وسایل با کرد سعی و نمود خالی میز روی را ارایشش لوازم کیؾ میلی بی با بعد

 زد رضایت سر از لبخندی و کرد صورتش به خریدارانه نگاهی دوباره شد تمام کارش وقتی.چهرهبدهد ایبه تازه جالی و رنگ

 .کرد اختراع رو روؼن و رنگ که اونی پدر بیمارزه خدا:کرد زمزمه برخاستن حال در و

 را ها پله ناچار به بعد.یابد خاتمه تر زود چه هر کذایی جشن این که کرد ارزو ایستاد که پله اولین روی. شد خارج اتاق از بعد و

 و بودند انداخته راه صدا و سر یحساب ها بچه.بود مادر با حق.افتاد راه به بزرگ مادر ی خانه بزرگ حیاط سمت به و کرد طی

 او از بعد و بود مادر امد استقبالش به که کسی اولین شد نزدیک جمع به وقتی.امد می مسخره و معنی بی خیلی کیمیا نظر به این

 .کردند می اش حالجی موشکافانه های نگاه با که فامیل اعضای دیگر و ها عمو زن و عمه

 سرش روی شاید.باشد کرده تؽییر هم ظاهرش متارکه از بعد بودند منتظر ها ان گویا.کرد می رتنف احساس هایشان نگاه از کیمیا

 را لبانش امیزی تمسخر لبخند تصور این از.بودند سم منتظر هایش کفش جای به و بلند دم یک دنبال پاهایش کنار و شاخ دنبال

 میز سوی به ها ان اصرار به و هایش عمو دختر همراه دهد نشان تفاوت بی کامال را خود کرد می سعی که حالی در و گشود

 :کرد زمزمه گوشش کنار همیشگی شیطنت همان با عمویش دختر فتانه حال همان در.رفت ها جوان

 .بدم نشون بهت جالب چیز یه تا بیا من با کیمیا

 :گفت و کرد نگاه زدد می برق شیطنت از که او چشمان به تعجب با کیمیا

  چی؟ مثال!؟ جالب چیز یه

 .فرمودند شرکت جشن در که خانم خویشعروس و قوم تنها

 کرد می اشاره او که میزی سوی به فتانه همراه و نکرد دیگری سوال و انداخت باال شانه تفاوتی بی با اما گرفت اش خنده کیمیا

 نشسته به پشت که را دیگر نفر دو و هایش عموزاده امیر و الهام و عموهایش پسر اشکان و خشایار فاصله ان از.کرد حرکت

 .دید بودند

  بود پوشانده را گردنش پشت فرم خوش حالتی با که ها ان از یکی بلند و زیتونی های مو

 میز سر به رسیدن تا حال این با.زد می حرؾ او از فتانه که باشد ای ؼریبه باید زداو حدس و کرد جلب خود به را کیمیا توجه

 .نزد حرفی

 خشایار به وقتی.کرد پرسی احوال ها ان تک تک با کیمیا.بلند مو ؼریبه حتی برخاستند جا از همه رسیدند زمی نزدیک وقتی

 :گفت و دوخت کیمیا به را اش دلجویانه نگاه او رسید

 ...که کردیم نمی باور ما از کدوم هیچ. متاسفم واقعا موضوع اون بابت 

 :گفت و کرد قطع را خشایار حرؾ بالفاصله کیمیا



 .ممنونم لطفت از... دونم می اره

 اندامی و معمول حد از تر بلند کمی قد با بود جوانی او.دوخت ؼریبه مرد به را نگاهش کیمیا و نزد دیگری حرؾ خشایار

 نمود می ساله72/72 شاید که سنش با که بود کودکانه های شیظنت از پر نگاهش و داشت تیره ابی یکدست چشمانی. ورزیده

 .شتندا سنخیتی

 

 :گفت و کرد کیمیا به رو فتانه حال همان در

 .عمو زن زاده خواهر رابین...کردم می رو تعریفشون داشتم که هستن اقایی همون هم ایشون 

 :گفت و انداخت بود شده متصل رابین گردن به کوتاه و پهن زنجیری با که رنگی طالیی صلیب به نگاهی تعجب با کیمیا

 نه؟. کمون تیر و کاله بدون منتهی معروؾ وده رابین همون رابین؟اهان

  

 کیمیا. اورد پیش را دستش بعد.کرد خنده به شروع بلند صدای با جالبی بیخیالی با هم رابین.خاست هوا به جمع خنده صدای

 :گفت کشید می عقب را خود حالیکه در و انداخت رابین گانه بچه و ظریؾ صورت و درخشان چشمان به نگاهی

 .خوام می معذرت

  

 :گفت و زد ملیحی لبخند تفاوت بی حالت همان با باز رابین

  

 ...شما که بودم کرده فراموش.خوام می مذرت من...نه 

  

 کرد می صحبت شیرینی طرز و انگلیسی لهجه با را فارسی.ماند خیره بود گذاشته کاره نیمه را حرفش که او به ای لحظه کیمیا

 فکر روشن:"کرد نجوا لب زیر و گرفت اش خنده بود ساخته جدا دیگران از را خود شما کلمه بردن کار به با که این از ولی

 "شما...رفته اروپا

  

 میلی بی با.پیچید گوشش در داماد و عروس ورود ی هلهله که بود نشده جا به جا کامال هنوز ولی نشست صندلی روی اهسته بعد

 .کرد نگاه باغ در به و برخاست جا از

 داماد از سال پانزده الاقل خانم عروس که بود داده تشخیص فاصله همان از کیمیا و شدند وارد هم شانه به شانه امادد و عروس

 هیچ مسلما داشت می بر را هایش مو روی تور اگر که ای گونه به داشت تن بر کوتاهی و ساده سفید پیراهن او.است تر مسن

 و چین پوشاندن برای باز کرد می فکر کیمیا که بود پوشانده ؼلیظی رایشا را صورتش ولی.  نداشت عروس یک به شباهتی

 از عمیق های چاله چون چروک و چین هزاران خانم عروس خنده هر با و نبود کافی ساله چند و چهل خانم عروس های چروک

 سلیقه واقعا."شد می ازب صورتش تمام پهنای به اتشین سرخ لب روژ ان با هایش لب و اورد می بر سر صورتش ی گوشه هر

 ."بود نادر نادر عمو

 به رو و کشید خود سوی به را او.گرفت را کیمیا دست همه از پیش نادر عمو گرفتند قرار ها ان میز مقابل داماد و عروس وقتی

 :گفت همسرش

 . ایزابل همسرم جان کیمیا...  من عزیز بسیار زاده برادر کیمیا اینم

 :گفت وحشتناکی بسیار لهجه با و کرد کیمیا نثار را خوفناکش های خندلب همان از یکی خانم عروس



 . عزیزم خوشوقتم 

 نظرش به کرد می گوش بقیه و او های صحبت به که حالی در بعد.نمود خوشبختی ارزوی و کرد تشکر ها ان از سر با کیمیا

 .فارسی زبان بیچاره.بود هم افتضاح بلکه نبود بخو تنها نه ایزابل فارسی زبان بود گفته عمو این از پیش چه ان رسیدبرعکس

 فتانه از اهسته کیمیا. شدند رد ها ان میز کنار از بوسید را اش خواهرزاده بار چندین خانم عروس که ان از پس داماد و عروس

 :پرسید

 .بوده ایرانی بزرگشون ؟مادر... ایرانیه خانمش بود نگفته عمو مگه

 :داد سخ پا و اختاند باال را هایش شانه فتانه

 .خارجیه اسماشون همه که اینا. میدونم چه

 :گفت و انداخت رابین به نگاهی چشمی زیر کیمیا

  و ما خونه زد می زنگ عمو که موقع اون!مسلمونیه؟ جور چه...گردنشه صلیب که اینم

 شده؟ چطور حاال. حرفا این از و مسلمونه. ایرانیه دختره گفت می کرد می بابامخالفت

 حساب که خوشگله قدر ؟این نگو که میزنه حرؾ فارسی یه بود نگفته کنی؟مگه می باور رو نادر عمو راستیحرفای تو میاکی

  .بود خودش از بهتر خیلی گرفت می رو اش خواهرزاده اگه من دونیبهنظر نمیاد؟می ما چشم به کو؟چرا نداره؟پس

 :گفت و کرد نگاه فتانه به تعجب با کیمیا

 کیه؟ دیگه شا خواهرزاده

 :گفت و کرد اشاره رابین به فتانه

 بودی؟ دیده قشنگی این به پسر.عروسکه عین کن نگاش خدا ترو...دیگه این خب 

 :گفت کند مهار را اش خنده توانست نمی که حالی در کیمیا

 .کنید اقدام ها شما نداشت عرضه که عموت نشده دیر حاالم! فتانه بکش خجالت

 :گفت و کرد اشاره اماله به چشم با فتانه

 .چشم بدن فرصت اگه

 انداختند می دستش و بودند ریخته سرش جمعی دسته ها بچه که رابین نگاه با نگاهش حال همان در و افتاد خنده به باز کیمیا 

 و دل ته از هایش خنده و بود االیش بی و ساده نگاهش.مردان تا داشت شباهت ها بچه پسر به تر بیش واقعا او. کرد تالقی

 خانم دوشیزه او که بار هر ولی بود امده خوشش او از که ان با کیمیا.امد می بر ها بچه همه پس از خاصی شیطنت با و کودکانه

 از بهتر واقعا او فارسی زبان کرد می اعتراؾ باید که ان ضمن.بکوبد سرش فرق به مشت با خواست می دلش کرد می صدایش

 .بود اش خاله

 :گفت اهسته فتانه.کرد خم او طرؾ به را سرش کرد حس خود پهلو روی که را فتانه ارنج 

 .بگیریم اطالعات این از خورده یه بیا 

 :داد پاسخ و کرد ای خنده کیمیا

 خوره؟ می دردی چه به اطالعات. گذشته کار از کار که حاال

 بیاریم در نادر عمو این کار از سر بذار. بهتره که هیچی از باشه 



 : گفت و زد ندیبلخ کیمیا

 .بگیریم خب خیلی.هستی شیطونی عجب

 :پرسید رابین به رو و زد چشمکی فتانه

 بودید؟ اومده ایران حاال تا شما رابین اقا

 صدای کرد تصور کیمیا که طوری.نگاهکرد کیمیا به کند نگاه فتانه به که ان جای به اما برگشت ها ان طرؾ به کامال رابین

  تصورش برعکس اما. گرفته اشتباه او با را فتانه

 :گفت و دوخت فتانه به را نگاهش کرد باز لب رابین وقتی

 . اومدم دوستام با بار یک بله

 : پرسید بار این و داد تکان سری فتانه

 بشه؟ جاتنگ این برای دلتون شده هیچ

 :گفت و کرد نگاه فتانه به تعجب با ای لحظه رابین

 کردم؟ می دلتنگی جا این برای باید

 .کشوره این تو شما خونواده ریشه باشه چی هر. اره خب

 : گفت شد فارسی بندی جمله صرؾ اعتقادکیمیا به که مکث ای ازلحظه پس و کرد نگاه فتانه به تری بیش تعجب با بار این رابین

 زده؟ حرفی همچین یه کی 

 :پرسید الهام فتانه جای به

 نیست؟ ایرانی شما بزرگ مادر مگه

 :داد پاسخ قاطعانه دادو تکان را سرش بار چند بعد و کرد لندیخندهب رابین

 !نه

 :پرسید دوباره فتانه و کردند نگاه یکدیگر به تعجب با ها بچه 

 میگید؟ جدی

 شده متولد ایران در ایزابل خاله هم همین برای کرده می کار ایران در مدتی بزرگم پدر اما.نبود ایرانی من بزرگ مادر.کامال بله

 .همین فقط.

 :گفت خنده با و کرد کیمیا به نگاهی خشایار

 .فهمیدیم هم بودن ایرانی معنی!جان دایی دختر

 :گفت خاست می بر جا از که حالی در الهام و انداخت باال شانه تفاوتی بی با کیمیا

 .نیست حرفا این وقت که حاال ها بچه خب خیلی

 :داد ادامه و کرد رابین به رو بعد

 .شین بلند که بهتره پس... دارین عالقه ایرانی رقص به مسلما ولی نباشین رانیای شما شاید خب



 :گفت لبخند وبا داد تکان سری رابین

 .بلدم خوب کردن تماشا ولی ندارم اشنایی فارسی رقص با من. خانم خوام می معذرت

 :گفت و کرد ای خنده الهام

 .میشه هپذیرفت باشه هم فارسی ؼیر. شماست نوبت بعد ولی قبوله

 : گفت و زد نیشخندی رسید کیمیا به وقتی. کرد جدا هایشان صندلی از هارا بچه زود الهامخیلی و زد لبخند باز رابین

 .ازادی دیگه که شما خانم شو بلند

 :وگفت کرد درمیانی پا خشایار.نداد پاسخی و کرد نگاهش خشم با کیمیا

 نمیدی؟ افتخار دایی دختر

 :گفت و کرد الهام به نگاهی و خشایار به نگاهی کیمیا

 .بگیرم جشن ازادیمو ندارم قصد فعال من

 :گفت باز وقیحانه الهام

 .هیلتون تو اونم. گرفته جشن اردالن شنیدم من ولی

 :داد پاسخ و شد مسلط خود بر بسیار زحمت با حال این با.افتاد سوزشیدردناک به مذاب اهن با تماس در قلبش کرد احساس کیمیا 

 .کردم پیدا فرانسوی قیافه خوش زوج یه که زمانی برای ذاشتمگ منم

 دوباره نبود بردار دست ظاهرا که الهام اما.گرداند روی انها هردوی از تفاوتی بی با او ولی کرد نگاه کیمیا به تعجب با خشایار

 :گفت

 .بگردی دلن الن دنبال ازادانه خوای می.سوربن ببری تشریؾ خوای می که نیست بیخود پس...ا

 :ریخت هم در را افکارش رابین صدای بدهد پاسخی که ان از قبل ولی سایید هم به را دندانهایش خشم با کیمیا

 سوربن؟ بره خواد می کی 

 :داد پاسخ بالفاصله فتانه

 .سوربن دانشگاه ی اینده ترم دانشجوی.خانم کیمیا

 رابین منظور متوجه اصال که کیمیا.گرداند او از را نگاهش و زد شیطنت پر لبخندی بعد.کرد نگاه کیمیا به ای لحظه چند رابین 

 نداد نشان خود از دیگری العمل عکس هیچ او ولی.کرد نگاه او به تعجب با بود نشده

 

 

 رابین.بودند تنها اشکان و رابین او حاال.نبیند را ها ان که داد تؽیرر طوری را صندلی جهت کیمیا شدند دور میز از ها بچه وقتی

 در.بود صحبت به مشؽول اشکان با ها بچه به توجهی هیچ بی و نبود خوبی تماشاگر اصال بود داده قول الهام به انچه خالؾ

 و کرد صحبت کیمیا با ای جمله چند همیشگی مهربان نگاه همان با او.شد نزدیک ها ان میز به اشکان پدر الوند اقای حال همان

 :گفت اشکان به بعد

 .داره کار بیرون بره خواد می مرتضوی اقای.بردار راه سر از رو شینتما پاشو بابا_



 . رفت درباغ طرؾ به الوند اقای همراه"برمیگردم االن خوام می عذرت" ی جمله گفتن با و برخاست جا از بالفاصله اشکان

 "وراجی به کنن شروع ها زنک خاله که زوده حاال" اندیشید خود با و برخاست جا از بالفاصله بود مانده تنها رابین با که کیمیا

 :پرسید کودکانه لحنی با و کرد نگاهش ای لحظه رابین

 .میمونم تنها من میرید کجا دیگه شما_ 

 :داد پاسخ و گرفت اش خنده کیمیا

 .بزنم ضروری تلفن یه میرم -

 :گفت گانه بچه حالت همان با باز رابین

 .برو بعد بیاد نفر یه کن صبر حاال_ 

 :گفت حال همان در و نشست اختیار بی خندید می که حالی در و کند مهار را اش خنده نتوانست بار این کیمیا

 .نمونی تنها تا میشینم مامان خب خیلی -

 :گفت بعد و ماند خیره او به متفکرانه ای لحظه رابین

 هستم؟ شما مادر من بود؟یعنی چی مامان از منظورتون_ 

 :گفت و داد روف را اش خنده زحمت به کیمیا

 .هستم شما مادر من که این یعنی اقا نخیر -

 :داد پاسخ باشد رنجیده کیمیا از که ان بی بعد و خندید بلند صدای با رابین بار این

 .مادر بکن پوست میوه من برای لطفا طوره این که حاال_ 

 :داد پاسخ و کرد نگاه او به تعجب با کیمیا

 .امریکایی بچه داری رویی عجب -

 :گفت و خندید بلند صدای با هم باز رابین

 .بشی مشروط سوربن تو هم سر پشت ترم سه داری؟امیدوارم دعوا چرا.نکن پوست خب_

 :گفت و دوخت رابین به را تعجبش از شده گرد چشمان کیمیا

 گفتی؟ چی تو -

 .بشی مشروط ترم سه گفتم هیچی_

 ...که واقعا -

 شرقی؟ بچه بخونی میخوای چی حاال نشو عصبانی_

 داری؟ کار چه -

 .بازپرسم_ 

 .داریم هم بهتری اصطالح یه ما -



 :گفت بعد و کرد نگاه کیمیا به متفکرانه ای لحظه رابین

 باشی؟ مودب یکم نیست بهتر ولی.بلدم خودم_

 :گفت اهسته بعد و زد لبخند اختیار بی کیمیا

 .باشه بخو قدر این تو فارسی کردم نمی فکر راستش. خوام می معذرت -

 :گفت بود گرفته خود به را تفاوت بی حالت همان باز حاال که رابین

 .کنم پذیرایی ازش دونه نمی رو معنیشون که هایی فحش با دیدم ؼرب تو رو شرقی بچه یه روز یه اگه باشه یادم.خب خیلی_

 :گفت و خندید باز کیمیا

 . بخونم شیمی بناست ضمن در...خوام می معذرت که گفتم -

 امیز تحسین لبخندی اختیار بی و کرد او چشمان دریایی ابی به نگاهی چشم زیر از کیمیا و نداد پاسخی و داد تکان سری بینرا

 :گفت که خورد گوشش به رابین صدای لحظه همان در. زد

 _dous fracais pavlez( ?بزنید؟ حرؾ فرانسه بلدید) 

 :تگف بعد و کرد نگاه او به زده حیرت ای لحظه کیمیا

 .میرم کالس اره. فرانسه اهان -

 :گفت و کرد نگاه رابین به تعجب با دوباره بعد

 بلدید؟ فرانسه شما -

 :داد پاسخ و زد شیطنتی پر لبخند رابین

 .چندان نه_ 

 :گفت و انداخت باال را هایش شانه کیمیا

 زبان نوع ترین جدید که ات خاله.زنی می رؾح فرانسه خودت.ایرانی میگه هستیدعمو کجایی ها شما نفهمیدیم باالخره که ما -

 .شدیم گیج راستی راستی که ما. میزنه حرؾ رو فارسی

 :گفت و زد لبخندی رابین

 کرده؟ ناراحتتون ما زدن حرؾ فارسی هم شاید ترسی؟یا مرموزیم؟می چیه_

 .کنه می اشفته بهار و پروین تا تهگرف سعدی و حافظ از رو ایرانی شعرای و ادبا همه روح تون خاله ولی.نه که شما فارسی -

 :گفت و داد سر بلندی ی خنده رابین

 ندارید خبر تازه.خوام می معذرت شما از افتضاحش لهجه خاطر به خاله جانب از من. میزنید حرؾ راحت و رک خیلی شما_

 کنیم؟ کار چه. استعداده بی. گرفته دیا رو فارسی کلمه تا چهار این تا کردیم تمرین باهاش کلی شما عموی و من مراسم این از قبل

 جا از و زد لبخندی.امد می ها ان سوی به الود ؼضب که افتاد الهام به چشمش لحظه همان در و داد تکان سری کیمیا

 :گفت و کرد نگاه او به تعجب با رابین.برخاست

 .هستم بالتیمور متولد همیگ شناسنامه ولی.نمیدونم درست هم خودم هستیم کجا اهل پرسید می که این راستی_

 :گفت کند تمام الهام رسیدن از قبل رابین با را بحثش کرد می سعی حالی در کیمیا



 .ممنون -

 : پرسید و کرد نگاهش متعجب رابین

 چی؟ بابت_

 :گفت سرسری بود نداشت فاصله او با تر بیس قدمی چند که الهام متوجه حواسش تمام که کیمیا

 .هدیگ گفتی که چیزی همون -

 :گفت داری معنی خنده با و کرد دنبال را کیمیا نگاه جهت رابین

 .نداره نفس که رقصیده انقدر.نترس_

 :گفت و نشست دوباره اختیار بی کیمیا

 چیه؟ منظورت -

 :گفت و داد تکان هوا در را رنگش زیتونی قشنگ های مو رابین

 .گیره نمی صورت فیزیکی جنگ فعال که این یعنی هیچی_

 و انداخت باال زیبایی به را ابروهایش از یکی رابین.زد لبخند رویش به اختیار بی بود کرده حیرت رابین تیزهوشی از هک کیمیا

 :پرسید کرد می کیمیا پیشکش را هایش نگاه ترین زیبا که حالی در

 بلدید؟ هم خندیدن شما -

 :گفت زنان نفس ایستاده طور همان الهام.کند سکوت داد ترجیح او و کرد سلب کیمیا از را پاسخ فرصت میز کنار به الهام رسیدن

 نیستم؟ که مزاحم -

 :داد پاسخ رابین کیمیا جای به

 .نه زیاد که من نظر از_

 الهام.نشست جای بر همچنان بود مردد رفتن در که کیمیا.کرد اشؽال را او کنار صندلی و گرفت نشنیده را رابین طعنه الهام

 :گفت و دز صورتش پهنای به لبخندی

  چیه؟ ایرانی هنر به راجع نظرتون خب-

 :گفت و زد کیمیا به چشمکی رابین

 ! عالی واقعا.خانم بود عالی_

 :گفت طعنه به و کرد کیمیا به داری معنا نگاه الهام

 .نداره رو اش حوصله چرا دونم نمی امروز منتهی.هست جا این منم از تر مند هنر البته -

 :گفت و زد لبخند کیمیا به امیز تحسین نگاهی با رابین ولی رفت ای ؼره چشم الهام به کیمیا

 .ماست شانسی بد از دیگه این کنم می فکر_ 

 :داد پاسخ عصبانیت با کیمیا

 .کردم نمی باور میشنیدم که رو چرندی هر بودم شما جای -



 :داد پاسخ و زد لبخندی متواضعانه رابین

 میشید؟ عصبانی دیگه چرا.کنم نمی خب نکنم وربا دارید اصرار اگه.بگید شما چی هر_ 

 :داد پاسخ و لبخندیزد شود مسلط خود بر کرد می سعی که کیمیا

 .نیستم عصبانی نه -

 :داد پاسخ بود شاکی هم کیمیا با رابین برخورد از که الهام رابین جای به

 این به هم امشب میدونم من که جایی تا...همه با نه البته.شده اخالق بد خیلی ها تازگی من دخترعموی.. خان رابین میدونی -

 .گیره نمی تحویل رو کس هیچ دیگه.باال رفته کالسش خیلی گرفته رو دانشگاه پذیرش وقتی از.اومده زورکی مجلس

 :داد ادامه اعتنا بی او ولی کرد نگاه الهام به عصبانیت با کیمیا

 .بشه راهبه نتردام بره خواد می کیمیا میگه جان عمو -

 :گفت و کرد نگاه کیمیا به تعجب با رابین

 میشید؟ راهبه هم شما مگه_

 :گفت الهام بدهد پاسخی کیمیا که ان از قبل

 بدون ازاد کشور یه تو اونم میشه باورتون شما.کنه دنیا ترک خواد می که اینه منظورم.کنید می فکر شما که نحو اون به نه -

 ....مزاحم

 :کشید فریاد تقریبا عصبانیت با بود داده دست از را تحملش که کیمیا

 .کنم می زندگی خودم برای من.کنم کار چه خوام می من که نداره ربطی هیچ تو به.شو ساکت -

 :گفت و کرد ای خنده الهام.شد بلند جا از بعد و

 داری تو که اخالقی این اب ولی برنخوره بهت کیمیا میدونی...که واقعا جنبه بی.کردم شوخی شدی؟باهات عصبانی شده؟چرا چی -

 .کرد اون که کردم می رو کاری همون بودم اردالن جای منم اگه

 .شد دور انها میز از بدهد پاسخی انکه بی و گرفت خود ؼمدر از ای هاله را نگاهش.کرد سد را کیمیا گلوی راه بؽض

******* 

 برای کافی اندازه به من.باشی نداشته کاری هم گراندی به و بگیری تصمیم خودت زندگی برای بهتره تو! جان کاوه کن گوش -

 اگه تو.بزنی خانوادت به سری و بگیری رو خانوم شازده اون دست من کردن نصیحت جای به بهتره.کردم فداکاری ام خانواده

 .  بزن سر بهشون یکبار دوسال یکبار سالی نه احداقل هستی اونا نگران حد این تا واقعا

 تو اگه دارن هم حق.ناراحتن چقدر پدرمون و مادر دونی نمی تو.برو نکن ولشون هستی جا اون که تو.دختر گرفتارم جا این من_

 .میشن تنها حسابی بری

 .بیا تو حاال بودم پیششون من حاال تا.اقا نیست بزرگی مشکل که این خب -

 خوای می جهت بی و خود بی که تو.دارم زندگی خونه جا این من.بیام تونم نمی من که میدونی بهتر حرفیه؟خودت چه این_

 تو رفتن کنی؟اصال زندگی ؼریب مملکت یه تو تنها و تک سال چند خوای می چطور تو.نکن رو کار این کنی اواره رو خودت

 .دادم نمی بهت رو اجازه این وقت هیچ بودم پدر جای اگه من.نیست درست فرانسه به

 :کشید فریاد عصبانیت با کیمیا

 .داره ایراد من واسه بود خوب خودت واسه چطور ثانیا.نده یا بده بخواد که نگرفتم اجازه کسی از من اوال -



 .مطلقه زن یه اونم.زنی یه تو ولی مردم من.نیست عیب چیزا این من نمیفهمی؟واسه چرا تو_

 کرده شکیبایی چقدر.شنید را مشو جمله این و امد سرش به ترسید می چه ان از باالخره.رفت سیاهی ای لحظه برای کیمیا چشمان

 خود به ؼم از رنگی نگاهش و اورد در حرکت به را هایش لب محسوسی لرزش...حاال ولی.نشنود را جمله این که بود

 :کشید فریاد برادرش سر بر و کرد جمع صدایش در را خشمش تمام.گرفت

 .نداری تو که ؼیرته به نیست جنسیت به مردی.بگیری تصمیم من برای نکرده الزم!  شو خفه لطفا -

 :شد بلند خط سوی ان از کاوه صدای

 میگن.میارن در حرؾ جور هزار برات مردم فردا.میگم خودت برای.نداشتم منظوری که من...خواهر؟من میشی عصبانی چرا_

 ...عیاشی پی رفت شد ازاد

 :کشید فریاد و کرد قطع را کاوه سخن عصبانیت با کیمیا

 .شو خفه گفتم -

 محکم را چشمانش و کرد رها تلفن میز روی را خودش.کند مهار را بؽضش کرد سعی.کوبید دستگاه روی محکم را گوشی بعد و

 شنید را در شدن باز صدای حال همان در.فشرد هم روی به

 باقی حال همان به صدا بی هم باز ولی داد تشخیص را مادرش ورود پاها صدای از.نداشت را هایش چشم کردن باز حوصله اما

 چشم.کرد احساس هایش مو روی را او نوازشگر های دست باالخره و میشد تر نزدیک لحظه به لحظه مادر های گام صدای.ماند

 :کرد زمزمه اهسته و دوخت مادر به را نگاهش.گشود هم از ای لحظه را اشکش از پر های

 هستم؟ مطلقه زن یه واقعا من یعنی مادر -

 :داد پاسخ و کشید اؼوش در را او مادر

 .بشی ناراحت دستش از نباید تو.نداره حسابی و درست عقل اون.نکن گوش کاوه های حرؾ به_

 :گفت و زد لبخندی زحمت به دید که را مادر درد پر نگاه کیمیا

 مادر.گن می کنایه گوشه با هم روم جلوی گاهی حتی.میزنن سرم پشت همه که زد رو حرفایی همون کاوه.مادر اونه با حق ولی -

 بشه؟ طوری این من سرنوشت باید چرا

 :داد پاسخ اندوهناک لبخندی با و داد فرو را بؽضش زحمت به خانم اختر

 چیز همه کم کم بری جا این از وقتی. کنی حوصله کم یه باید فقط.دارم اطمینان من.میشه درست چیز همه.عزیزم نباش نگران_

 در پا از منو زنه شیر تونه نمی وقت هیچ کوچیک مشکالت این که مطمئنم ؟مننیست طور این هستی مقاومی دختر تو.میره یادت

 .بیای بر مشکالت پس از تونی می تو که بگو.گم می درست من که بگو...دخترم بگو بهم.بیاره

 :گفت بعد و ماند خیره مادر منتظر و نگران چشمان به ای لحظه کیمیا

 .ببینه منو گریه نمیتونه کس هیچ.میشه درست چیز همه یزود به.شماست با حق.باشید مطمئن مادر اره -

 :گفت و زد رضایت روی از لبخندی خانم اختر

 .هستی من افتخار باعث تو دخترم افرین_

 :پرسید دار ؼصه کیمیا

 دلخوری؟ من از کنم ترکت خوام می که این از مادر -



 نبودن مثل هم تو نبودن به پدرت و من.نکن فکر چیزا این به هم اصال.درسته کنی می فکر که بکن رو کاری اون تو.عزیزم نه_

 ببنده رو فامیل زنهای مفت حرؾ همه دهن و برگرده و بشه مهندس خانم دخترم که روز اون انتظار به من.کنیم می عادت کاوه

 کوچه این تو عالی رجهد با مهندسی مدرک یه با دست به چمدون کی دخترم ببینم تا مونم می منتظر و میشینم پنجره همین جلوی

 .میشه پیداش دوباره

 :کرد زمزمه اهسته بعد و ماند خیره مادر به ای لحظه چند کیمیا

 .کنم سربلندتون و برسونم ارزوتون به رو شما میدم قول مادر. مادر باشید مطمئن -

 :گفت و کشید دخترش های مو به دستی باز مادر

 کن باور.کردیم سیاه رو تو زندگی خواسته ونا ندونسته ما.ببخشی رو پدرت و من باید هم تو ولی.عزیزم دارم اطمینان تو به من_

 رو تازه زندگی یه میخواد دلم میری جا این از داری که حاال و بیاد پیش اتفاق این که خواستیم نمی ما از کدوم هیچ که دخترم

 نه؟ بخشی می رو ما که تو....دادی دست از و داشتی جا این که هایی چیز ناراحتی و عذاب بدون.کنی شروع

 :گفت باره دو مادر و داد تکان سر تایید نشانه به کیمیا

 شاید و شد بزرگی اشتباه مرتکب تو زندگی درمورد که چند هر.پدره یع حال هر به پدرت که باشه یادت اینم.دلم عزیز افرین_

 و من برای تو رفتن.بدی انجام میاد درست نظرت به که ور کاری اون تا کرده سکوت مقابلت در بار این که هست همینم برای

 حتی رو هامون نوه کشیدن اؼوش در شادی ما و کنی زندگی ما نزدیکی در جا این تو که داشتیم ارزو مات.نیست اسون پدرت

 تسلیم کردیم صدق هم ما.دیده ما برای ای دیگه های خواب سرنوشت ظاهرا ولی. کنیم احساس زندگی تو شده که هم بار یک برای

 کن سعی فقط کافیه تو موفقیت برای همین و توئه با همیشه پدرت و من خیر دعای!  قشنگم دختر.بشیم میاد پیش که چیزی اون

 .همیشه از تر بیش خیلی داریم دوست ترو همه ما باش مطمئن. ندی عذاب خیلی رو خودت و باشی عاقل

 من هستی میدون این پیروز تو.داره رو نظر همین تو مورد در هم کاوه حتی.نیمک می افتخار تحملت وقدرت تو بزرگ روح به ما

 .میدم قول بهت

 :گفت و زد لبخندی.کند مخالفت او با نیامد دلش ولی کرد نگاه مادر به ناباورانه کیمیا

 .کنم می رو ام سعی تمام من -

 حسرت عمر اخر تا تو مثل گوهری دادن دست از خاطر به خونوادش و اردالن که کنی کاری خواد می دلم.دخترم افرین_ 

 .واقعیه شیرزن یه من دختر بفهمن همه خواد می دلم. بخورن

 کرد سعی بعد و"بریزه اشک باید من خاطر به چقدر! مادر بیچاره:"گفت دل در و کرد پاک را مادر های اشک دلسوزانه کیمیا

 :تگف حال همان در و بگیرد خود به شاد و تفاوت بی حالتی

 .نداره شگون کنی گریه مسافر سر پشت نیست رسم میگن.ببخشید خانم -

 :گفت و کشید اؼوش در را کیمیا دیگر بار مادر

 .سیاه چشم مسافر این فدای مادر_ 

 :گفت مادر.برخاست جا از و زد لبخندی کیمیا

 نیست؟ نظرت تو ای دیگه چیز خودت.تو چمدونای تو چپوندم رسید می ذهنم به چی هر که من_ 

 .هست چیز همه.نیومده قحطی جا اون کن باور.جون مادر نه -

 .نیست جا این خوبی به ولی هست میدونم_

 .نندازین زحمت به رو خودتون خیلی خدا ترو ولی. نکنه درد شما دست باشه -

 .ندارم رو کسی تو از ؼیر که بکنم؟من کی واسه نکنم تو زحمتی؟واسه چه.جون مادر نه_ 



 :گفت و کرد مادر چشمان ابری اسمان به ینگاه کیمیا

 .ها کنی می پشیمونم رفتن از داری کم کم.مامان نکن شروع دوباره خدا ترو -

 :داد پاسخ و کرد ای خنده زحمت به خانم اختر

 .برگردی افتخار دنیا یه با و بری باید تو.کنی می خود بی_

 :گفت خنده با امد مادر نزدیک کیمیا

 ا.نکنی تابی بی قدر این ماش که این شرط به -

 :گفت و فروخورد را بؽضش سختی به خانم اختر

 ها فکر این.نزن حرفا این از دیگه پس بستم امید تو رفتن به کلی گفتم که من! مهندس ها؟خانم کیمیا میزنی تابی؟حرفا بی و من_

 .بریز دور هم رو

 می خود به را حالت این گویند می دروغ وقتی ها مادر ی همه انچشم"اندیشید خود با و شد خیره مادر چشمان به ای لحظه کیمیا

 ."گیرند

 :پرسید نعجب با کرد می نگاه کیمیا به خیره خیره که مادر

 کنی؟ می نگاه منو جوری این چرا چیه_

 داره؟ ایرادی.کنم نگاهتون سیر خوام می فقط.نداره خاصی علت -

 :وگفت زد لبخندی خواست می بر جا از که حالی در مادر

 .احساساتی کوچولوی دختر نداره ایرادی_

 :وگفت زد لبخندی.برگشت مادر طرؾ به کیمیا

 باشه؟.نکنید اذیت رو خودتون خیلی نیستم جا این من وقتی بدید قول بهم -

 .باشی خودت مواظب که بدی قول من به هم تو خواد می دلم مقابل در ولی.عزیزم باشه_

 .نباشید نگران اصال شما.جون مادر میدم قول منم -

 :گفت حال رهمان د و رفت اتاق در سوی به و گرداند روی کیمیا از هایش اشک کردن پنهان برای مادر

 اون نکنه بذارم برم.رفته یادم نبات ولی کردم پر برات کیسه یه هم مؽز چهار.گذاشتم برات خشک سبزی و زعفرون و زرشک_

 .بشه سردیت جا

 :گفت و خندید بلند صدای با کرد می نگاه رو ادرم خروج که حالی در کیمیا

 .میشه سردیم جا اون حتما حاال.نشده سردیم تهرون توی سال همه این

 :داد پاسخ بلند صدای با در بیرون از مادر

 .کنه نمی عیب کاری محکم از کار_ 

 و او پرجنجال متارکه از.کند کتر را اش خانواده دختری است ممکن که است زمانی بدترین این اندیشید حال همان در و

 حال این با.دارد نیاز جسمی و روحی پرستاری به هنوز جوانش دختر کرد می احساس مادر و گشذت می ماه چند فقط شوهرش

 ...بود سپرده تقدیر بیرحم دست به را خود صبورانه اعتراضی هیچ بی



 کند می اطالق خودش به که اکنون ولی کرد می ایجاد بیؼری بازتاب ذهنش در همیشه مسافر واژه داشت یاد به که جا ان تا

 چه از دانست نمی گرچه.نداشت گریز جز معنایی برایش سفر و بود ناشناخته راهی مسافر اکنون او. یافت می تری تازه معنای

  گریزد می چیزی چه یا کسی

 و بود خورده پیوند شب ان ستاره پر ماناس ستارگان برق با چشمانش.ندارد را خود از گریز توان که دانست می خوب ولی

 هزارم یک حتی مضطربش و پریده رنگ ظاهر که ؼوؼایی.بود پا بر ؼوؼایی وجودش در.شد نمی جدا ان از ای لحظه نگاهش

 زحمت به.برد یورش وجودش به خوره چون دلهوره عجیب احساس همان باز و کرد قالب هم در را هایش دست.نبود هم ان

 :وگفت زد تلخی لبخند. دوخت مادر ؼمگین و ساکت چهره وبه گرفت سمانا از را نگاهش

 ندارین؟ چیزی سفارشی کشیده؟دیگه ته ؟نصیحتاتون ساکتین چرا -

 :گفت اهسته بعد و بزند لبخند کرد سعی وجود تمام با مادر

 .بگم جوری چه دونم نمی فقط.دارم حرؾ دریا یه مادر چرا_

 پنهان را بؽضش کرد می سعی که حالی در و فشرد سینه به و کشید خود سوی به را او انداخت دختر گردن دور را دستش بعد و

 :کرد زمزمه او گوش در سازد

 برگشتی و شده تموم درست بذاری هم رو چشم تا.کنی می فراموش رو تلخ های گذشته.میشه ی عاد برات چیز همه زود خیلی_ 

 .ایران

 :گفت داد می نوازش را پوستش که حالی رد و کشید باال را کیمیا چانه بعد و

 نه؟ مگه گردی می بر که تو_ 

 :گفت و داد تکان را سرش پیاپی بار چند.دوخت مادر به را اشکالودش چشمان کیمیا

 .گردم می بر که معلومه -

 :گفت بدهد صدایش به عادی لحنی کرد می سعی که حالی در و کرد دختر و مادر به نگاهی اینه داخل از پدر

 خوب خیلی دوستای از توکلی.ها نکنی گم رو توکلی اقای ادرس باشه حواست.بزن زنگ بهمون اومد پیش برات مشکلی اگه_ 

 هم امدت و رفت هزینه فکر.بزن سر بهمون و بیا تونستی که هم وقت هر. میده انجام برات بیاد بر دستش اتز کاری هر.منه

 .نباش

 :گفت و زد بخش اطمینان لبخندی.دید را پدر الود ؼم نگاه اینه در کیمیا

 .زنم می سر بهتون تونستم که هم وقت هر.بخونم درس که میرم.کنم نمی فرار شما از من که باشه راحت خیالتون -

 :گفت و کرد دخترش به تاباوری سر از نگاهی کمال

 به دیگه شدم مرتکب اردالن با دواجتاز مورد در من که بزرگی اشتباه از بعد تو گرچه. خوایم می رو تو خوشبختی فقط ما_ 

 .عزیز و دونه یه یکی.هستی گلم دختر هنوز تو من برای ولی کنی نمی نگاه پدر یه چشم به من

 .پیچید ماشین بسته فضای در پدر گریه صدای بعد ای لحظه ولی نداد پاسخی کیمیا

 :فتگ فشرد می را اش شانه که حالی در و گذاشت او شانه روی را دستش کیمیا

 .بابا نکن گریه خدا ترو -

 هامو عقده شده که هم تو رفتن بهونه به بذار حاال.مونده گلوم تو لعنتی بؽض این که ماهه چندین.کنم گریه بده اجازه.دخترم نه_

 .کنم خالی

 :گفت اهسته کیمیا



 .نیستم دلخور شما از من -

 :گفت و زد لبخند تلخی به گریه میان در کمال

 زندگی که کنم فراموش تونم می چطور.بخشم نمی خودمو هرگز من ولی نبخشی که اونه از تر بزرگ تو روح.دخترم میدونم_ 

 .کردم تباه کاری ندونم با رو دخترم تنها

 :داد پاسخ و زد تفاوتی بی سر از لبخندی کیمیا

 هیچ منم بدبختی مسبب.بسازم رو تازه زندگی یه که میرم هم االن.بدم دست از که نداشتم چیزی زندگی اون ؟منتو حرفیه چه این -

 .دیگه کس هیچ از نه و شما از نه اردالن از نه.ندارم کس هیچ از ای گله هیچ من.شومم تقدیر جز نیست کس

 :گفت و زد لبخندی بشکند را جمع بر حاکم خشک جو که این برای کیمیا. شد برقرار سکوت ای لحظه

 اومدن فامیل همه تقریبا.دارم من که باشه داشته کننده مشایعت قدر این دیگه کشور یه بره بخواد جمهور رئیس اگه کنم نمی فکر -

 .ندارن منو دیدن چشم که اونایی حتی

 :داد پاسخ و کرد ای خنده مادر

 .ببینه منو دختر نداره چشم که کی هر شه کور_ 

 :گفت و کرد بلندی خنده کیمیا

 .فرودگاه میان سفید عصای با فامیل از نیمی شتنمبرگ برای وگرنه نکن ها نفرین این از مادر -

 :گفت و خندید بلند صدای با هم کمال بار این

 .فرودگاه اینم_

 :گفت لرزان صدای با و کرد تیره را مادر اضطرابچشمان و وحشت از هایی سایه باز

 .رسیدیم زود چقدر_

 باشیم؟ راه تو سال سه دو بودی وار جون؟امید مامان چیه -

 :پرسید اختیار بی مضطرب و نگران اختر و امیخت هم در مادری مهر و وحشت ای لحظه

 بری؟ باید تو واقعا حاال یعنی_

 :گفت بالفاصله کمال.کردند نگاه او به تعجب با دخترش و همسر

 کردی؟ شروع باز.نیست حرفا این وقت که زنی؟االن می چیه حرفا این اختر_

 :داد پاسخ دستپاچه بود شده پشیمان خود گفته از که مادر

 .پرید دهنم از گفتم ی طور همین. نداشتم منظوری من نه -

 :گفت و کرد قطع را مادر کالم لبخندی با کیمیا

 .نکن ناراحت رو خودت.جون مادر نداره عیبی -

 :گفت دوباره و کرد نگاه کیمیا به پشیمانی با باز اختر

 .بپوش گرم لباس بود سرد اگه رسیدی تا_ 

 گین؟ می چقدر.مرتبه پنج و بیست و صد و هزار شد دفعه این با.جون درما چشم -



 :گفت باخنده پیچید می فرودگاه پارکینگ داخل حالی در کمال

 .کنه می تاکید هی. بابا بره یادت ترسه می_ 

  شاید میگم من خب -

 .فهمم می کنید باور. مبپوش گرم لباس باید من باشه سرد هوا شاید گید می شما.دونم می.  جون مادر بله --

 :گفت رفت می ؼره چشم کیمیا به که حالی در خانم اختر و افتادند خنده به نفر سه هر

 کنی؟ می مسخره منو دیگه حاال! نپریده ور پاره اتیش_

 :داد پاسخ بریده بریده خندید می که طور همان کیمیا

 .کنم مسخره رو شما کنم ؼلط من -

 و انداخت پایین را سرش کیمیا.شد خیره او چشمان به ای لحظه برای و برگشت کیمیا طرؾ هب و کرد خاموش را ماشین پدر

 از هایش عمه پسر لحظه همان در.ایستاد روپدرش ماد خروج منتظر ماشین کنار و شد خارج و کرد باز را ماشین در مکث بدون

 :گفت بلند صدای با و اورد بیرون پنجره از را سرش خشایار و زد ممتد بوق چند اشکان.شدند رد ها ان کنار

 ! کیمیا خانم شاهزاده باد زنده_ 

 ستاره خاله شوهر خان احسان و عمو ان از بعد.کرد توقؾ پدر از فاصله ماشین یک با اشکان.داد تکان دست و زد لبخندی کیمیا

 ن اشکا و خشایار.گرفت بر در ینینگ چون را کیما مضطرب وجود فامیل حلقه بعد لحظه چند و کردند پارک را خود های ماشین

 بر قدم کنارش در دست در گلی دسته فتانه.کرد می حمل را ساکش و دستی کیؾ امید و کشیدند می زمین روی را هایش چمدان

 که کرد نمی فکر وقت هیچ.انداخت می خنده به را کیمیا و شد می اشک پر چشمانش کرد می نگاه او به که بار هر و داشت می

 .باشد داشته عالقه او به حد این ات فتانه

 عجله با را هایشان صحبت اخرین همه و بود نمانده باقی کیمیا پرواز ساعت تا چندانی زمان دیگر شدند انتظار سالن وارد وقتی

 .میخواندند گوشش به

 .بیار الکل بدون های عطر فقط من برای کیمیا ببین_

 :پاسخداد و ردک اشکن دخترانه و ظریؾ صورت به نگاهی کیمیا

 مردونه؟ یا زنونه -

 :گفت و انداخت پایین را سرش خجالت با اشکان

 .داره سهمی هم خانم حاج.دیگه تاش دو

 :گفت دلجویانه امد کیمیا نزدیک همیشگی متانت و وقار همان با الوند اقای بار این و خندیدند همه

 استفاده خوب داری که فرصتی از کن سعی.عشق و هنر مهد.دنیاست های شهر عروس پاریس.ها نخوری ؼصه وقت یه عمو_ 

 .گذره نمی بد کسی به پاریس تو.کنی

 :کرد جلب را هاش توجه فتانه صدای بار این و نداد پاسخی و داد تکان سری شناسی قدر سر از کیمیا

 .کن خرید دیور کریستین از حتما من برای_ 

 نیست؟ فرمایشی دیگه -

 .هستم منم چرا چرا_

 .خان خشایار اییدبفرم -



 .بفرست نوشابه و سس با دونالد مک دونه یه ای هفته من برای_

 .بگو تو جان امید. چی دیگه. شکمو چشم -

 .بفرست دلن عطر وقت اسرع در من برای جان عمو دختر_ 

 دستت دم چی هر زحمت بی هم شما بابا.کنم خرید شما برای لیزه شانزه برم شب تا صبح از.ندارم دیگه کار من. هیچی پس -

 .بخرم سوؼاتی خوام می من.ور اون بفرست کن فرانک بفروش هست

 :گفت پدر و خندیدند بلند صدای با همه

 خوای؟ نمی چیزی شما جان الهام_

 :گفت و زد ای کرشمه پر لبخند الهام

 .دلن الن من برای دلن عطر امید برای_

 :ادد پاسخ و زد لبخندی کیمیا.برخاست جمع خنده صدای باز

 .برم من نکرده تقاضا رو فرانسه جهور رئیس بعدی نفر تا.باال میره داره توقعات که این مثل.بابا نه -

 تشریفات انجام برای کرد درخواست مسافرین از و کرد اعالم را کیما پرواز شماره انتظار سالن ی گو بلند صدای لحظه همین در

 حالتی.پرید دو هر چهره از رنگ و امیخت هم در مادر نگاه با او نگاه لحظه یک در.کنند مراجعه مخصوص سالن به گمرکی

 نگاه فامیل افراد ت تک صورت به زده وحشت باحالتی.کرد پر التهاب از موجی را نگاهش و انداخت چنگ کیمیا دل به خاص

 ها نگاه تنها.بود داه را ها ان جمع به سکوت فرمان گویا بلندگو صدای.بگیرد خود به عادی حالتی کرد سعی وجود تمام وبا کرد

 :گفت و شکست را سکوت خشایار بلخره.گفت می سخن و درامیخته هم با که بود

 دیگه ها شما.گرده می بر بزنی هم به چشم.بؽله همین نیست که دور.سوربن میره؟میره داره کجا شدین؟مگه ساکت همه چیه_

 .ها کنید می شلوؼش دارید زیادی

 :گفت و زد یاکیم پشت به دستی کمال

 .نداره ؼصه که این گه می راست_

 :وگفت کرد او به نگاهی الهام.داد فرو را بؽضش زحمت به و زد لبخندی کیمیا

 .بگیر یاد کمال عمو از بابا...بودم تو جای من کاش حالت به خوش_ 

 :وگفت کرد کیمیا به تحسین با نگاهی بهرام عمو

 .نیستم بده پول من بازی قرتی واسه ولی برو بری خواستی خوندن درس واسه وقت هر هم تو_ 

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت الهام

 .کنن می هاشونم بازی قرتی.درسه اسمش خوندن درس واسه میرن که هم اونایی -

 افظیخداح اماده ناچار به کیمیا و کرد اعالم را پروازش شماره دیگر بار بلندگو بیابد پاسخ برای فرصتی کیمیا که ان از قبل

 ان مادر گریه.کرد گریه بلند صدای با و تلخی به و فشرد اؼوش در را او ای لحظه چند مادر.بوسید را مادرش همه از پیش.شد

 می پاک را چشمهایشان مرطوب گوشه پنهانی هم ها پسر حتی.دراورد هم را خاله و ها عمو زن اشک که بود سوزناک چنان

 پدر مردانه های شانه به را خیسش چشمان و کشید بیرون مادر اؼوش از را خود تزحم به کیمیا.شد پدر نوبت بعد.کردند

 بلند گریه صدای هم باز و کشید اؼوش در را کیمیا نادر عمو پدر از پس.کرد می گریه بلند صدای با خجالتی هیچ بی کمال.فشرد

 :گفت و کشید عقب را خود کمی کیمیا.شد



 می مرور ذهنم تو رو امروز خاطره وقتی خواد نمی دلم.نمیاد خوشم هیچ الود اشک خدافظی فرودگاه؟از نیاید نگفتم.کنید گوش -

 عمو طرؾ به کیمیا.بزنند لبخند کردند سعی و پاک هایشان اشک سرعت با همه.بخندید خدا ترو. بیفتم شما های اشک یاد کنم

 اقا روی روبه ای لحظه چند سپس.رسید ها عمو زن و خاله نوبت ان از بعد.کرد خداحافظی ملیحه عمه سپس و او با رفت بهرام

 توصیه وجود با فتانه.زدند حلقه کیمیا دور ها ان.رسید ها جوان به نوبت بعد و کرد خدافظی نیز انها با و ایستاد احسان و الوند ی

 :گفت کرد می ازشنو اهسته را او که حالی در کیمیا.کرد گریه بلند صدای با و انداخت او اؼوش به را خود کیمیا های

 .کنم می خواهش.جون فتانه باش اروم -

 : گفت بریده بریده گریه میان در فتانه

 .میشه تنگ خیلی برات دلم_

 :داد پاسخ و زد لبخندی کیمیا

 .همتون برای.میشه تنگ براتون دلم منم -

 به را چمدان دو هر خشایار.کرد حرکت بلیط کنترل سالن سوی وبه کرد خداحافظی بقیه و ها عمه پسر و ها عمو پسر با بعد و

 :گفت کنان تشکر کیمیا.انداخت شانه روی را کیمیا دستی ساک و گرفت دست

 .برم می خودم

 :گفت زد لبخندی خشایار

 . خوام نمی انعام نترس_ 

 سوی به کیمیا برگشت بقیه طرؾ به خشایار وقتی.شد انجام سکوت در کار مراحل بقیه.رفت همراهش ها چمدان تحویل محل تا و

 ان برای گردیدو مسافرین حمل ناشین داخل و شد خارج ای شیشه راهروی از بعد و داد تکان دست برایش و برگرداند روی او

 .بود هواپیما پلکان جلوی کرد باز چشم که زمانی و بست محکم را هایش پلک نبیند را هایش اشک کسی که

 چرا او اصال.کرد پشیمانی احساس و رفت بین از لحظه یک در سفر برای اقشاشتی تمام..کرد دلتنگی احساس شدت به ناگهان

 که مردی صدای.کرد نگاه هواپیما پلکان به تردید با باز.گردد باز اش خانواده سوی به دوان دوان خواست می رفت؟دلش می باید

 :گسیخت اهم از را افکارش رشته بود ایستاده سرش پشت

 .خانم بفرمایید_ 

 :داد پاسخ و انداخت مرد گوشتی و شده اصالح تازه صورت به نگاهی زده بشتا کیمیا

 .االن. خوام می معذرت -

 را چشمانش داد تکیه پشتی به را سرش گرفت جا صندلیش روی وقتی.کرد طی را هواپیما های پله میلی بی با ناچارو به بعد و

 .شود سرازیر اش بسته پلک زیر از اشک داد اجازه و بست

 

 کند می اطالق خودش به که اکنون ولی کرد می ایجاد ؼریبی بازتاب ذهنش در همیشه مسافر واژه داشت یاد به که جا نا تا

 چه از دانست نمی گرچه.نداشت گریز جز معنایی برایش سفر و بود ناشناخته راهی مسافر اکنون او. یافت می تری تازه معنای

  گریزد می چیزی چه یا کسی

 و بود خورده پیوند شب ان ستاره پر اسمان ستارگان برق با چشمانش.ندارد را خود از گریز توان که تدانس می خوب ولی

 هزارم یک حتی مضطربش و پریده رنگ ظاهر که ؼوؼایی.بود پا بر ؼوؼایی وجودش در.شد نمی جدا ان از ای لحظه نگاهش

 زحمت به.برد یورش وجودش به خوره چون دلهوره عجیب احساس همان باز و کرد قالب هم در را هایش دست.نبود هم ان

 :وگفت زد تلخی لبخند. دوخت مادر ؼمگین و ساکت چهره وبه گرفت اسمان از را نگاهش

 ندارین؟ چیزی سفارشی کشیده؟دیگه ته ؟نصیحتاتون ساکتین چرا -



 :گفت اهسته بعد و بزند لبخند کرد سعی وجود تمام با مادر

 .بگم جوری چه دونم نمی فقط.دارم حرؾ دریا یه مادر چرا_

 پنهان را بؽضش کرد می سعی که حالی در و فشرد سینه به و کشید خود سوی به را او انداخت دختر گردن دور را دستش بعد و

 :کرد زمزمه او گوش در سازد

 برگشتی و شده متمو درست بذاری هم رو چشم تا.کنی می فراموش رو تلخ های گذشته.میشه ی عاد برات چیز همه زود خیلی_ 

 .ایران

 :گفت داد می نوازش را پوستش که حالی در و کشید باال را کیمیا چانه بعد و

 نه؟ مگه گردی می بر که تو_ 

 :گفت و داد تکان را سرش پیاپی بار چند.دوخت مادر به را اشکالودش چشمان کیمیا

 .گردم می بر که معلومه -

 :گفت بدهد صدایش به عادی لحنی کرد می سعی که حالی در و ردک دختر و مادر به نگاهی اینه داخل از پدر

 خوب خیلی دوستای از توکلی.ها نکنی گم رو توکلی اقای ادرس باشه حواست.بزن زنگ بهمون اومد پیش برات مشکلی اگه_ 

 هم امدت و رفت هزینه فکر.بزن سر بهمون و بیا تونستی که هم وقت هر. میده انجام برات بیاد بر دستش اتز کاری هر.منه

 .نباش

 :گفت و زد بخش اطمینان لبخندی.دید را پدر الود ؼم نگاه اینه در کیمیا

 .زنم می سر بهتون تونستم که هم وقت هر.بخونم درس که میرم.کنم نمی فرار شما از من که باشه راحت خیالتون -

 :گفت و کرد دخترش به تاباوری سر از نگاهی کمال

 به دیگه شدم مرتکب اردالن با ازدواجت مورد در من که بزرگی اشتباه از بعد تو گرچه. خوایم می رو تو خوشبختی فقط ما_ 

 .عزیز و دونه یه یکی.هستی گلم دختر هنوز تو من برای ولی کنی نمی نگاه پدر یه چشم به من

 .پیچید ماشین بسته فضای در پدر گریه صدای بعد ای لحظه ولی نداد پاسخی کیمیا

 :گفت فشرد می را اش شانه که حالی در و گذاشت او شانه روی را دستش کیمیا

 .بابا نکن گریه خدا ترو -

 هامو عقده شده که هم تو رفتن بهونه به بذار حاال.مونده گلوم تو لعنتی بؽض این که ماهه چندین.کنم گریه بده اجازه.دخترم نه_

 .کنم خالی

 :گفت اهسته کیمیا

 .نیستم دلخور شما از من -

 :گفت و زد لبخند تلخی به گریه میان در الکم

 زندگی که کنم فراموش تونم می چطور.بخشم نمی خودمو هرگز من ولی نبخشی که اونه از تر بزرگ تو روح.دخترم میدونم_ 

 .کردم تباه کاری ندونم با رو دخترم تنها

 :داد پاسخ و زد تفاوتی بی سر از لبخندی کیمیا

 هیچ منم بدبختی مسبب.بسازم رو تازه زندگی یه که میرم هم االن.بدم دست از که نداشتم چیزی ندگیز اون ؟منتو حرفیه چه این -

 .دیگه کس هیچ از نه و شما از نه اردالن از نه.ندارم کس هیچ از ای گله هیچ من.شومم تقدیر جز نیست کس



 :گفت و زد لبخندی بشکند را جمع بر حاکم خشک جو که این برای کیمیا. شد برقرار سکوت ای لحظه

 اومدن فامیل همه تقریبا.دارم من که باشه داشته کننده مشایعت قدر این دیگه کشور یه بره بخواد جمهور رئیس اگه کنم نمی فکر -

 .ندارن منو دیدن چشم که اونایی حتی

 :داد پاسخ و کرد ای خنده مادر

 .ببینه منو دختر نداره چشم که کی هر شه کور_ 

 :گفت و کرد دیبلن خنده کیمیا

 .فرودگاه میان سفید عصای با فامیل از نیمی برگشتنم برای وگرنه نکن ها نفرین این از مادر -

 :گفت و خندید بلند صدای با هم کمال بار این

 .فرودگاه اینم_

 :گفت لرزان صدای با و کرد تیره را مادر اضطرابچشمان و وحشت از هایی سایه باز

 .رسیدیم زود چقدر_

 باشیم؟ راه تو سال سه دو بودی وار جون؟امید مامان چیه -

 :پرسید اختیار بی مضطرب و نگران اختر و امیخت هم در مادری مهر و وحشت ای لحظه

 بری؟ باید تو واقعا حاال یعنی_

 :گفت بالفاصله کمال.کردند نگاه او به تعجب با دخترش و همسر

 کردی؟ شروع باز.نیست حرفا این وقت که زنی؟االن می چیه حرفا این اختر_

 :داد پاسخ دستپاچه بود شده پشیمان خود گفته از که مادر

 .پرید دهنم از گفتم ی طور همین. نداشتم منظوری من نه -

 :گفت و کرد قطع را مادر کالم لبخندی با کیمیا

 .نکن ناراحت رو خودت.جون مادر نداره عیبی -

 :گفت ارهدوب و کرد نگاه کیمیا به پشیمانی با باز اختر

 .بپوش گرم لباس بود سرد اگه رسیدی تا_ 

 گین؟ می چقدر.مرتبه پنج و بیست و صد و هزار شد دفعه این با.جون مادر چشم -

 :گفت باخنده پیچید می فرودگاه پارکینگ داخل حالی در کمال

 .کنه می تاکید هی. بابا بره یادت ترسه می_ 

  شاید میگم من خب -

 .فهمم می کنید باور. بپوشم گرم لباس باید من باشه سرد هوا شاید گید می شما.دونم می.  جون مادر بله --

 :گفت رفت می ؼره چشم کیمیا به که حالی در خانم اختر و افتادند خنده به نفر سه هر

 کنی؟ می مسخره منو دیگه حاال! نپریده ور پاره اتیش_



 :داد پاسخ بریده بریده خندید می که طور همان کیمیا

 .کنم مسخره رو شما کنم ؼلط من -

 و انداخت پایین را سرش کیمیا.شد خیره او چشمان به ای لحظه برای و برگشت کیمیا طرؾ به و کرد خاموش را ماشین پدر

 از هایش عمه پسر لحظه همان در.ایستاد روپدرش ماد خروج منتظر ماشین کنار و شد خارج و کرد باز را ماشین در مکث بدون

 :گفت بلند صدای با و اورد بیرون پنجره از را سرش خشایار و زد ممتد بوق چند اشکان.شدند رد ها ان کنار

 ! کیمیا خانم شاهزاده باد زنده_ 

 ستاره خاله شوهر خان احسان و عمو ان از بعد.کرد توقؾ پدر از فاصله ماشین یک با اشکان.داد تکان دست و زد لبخندی کیمیا

 ن اشکا و خشایار.گرفت بر در نگینی چون را کیما مضطرب وجود فامیل حلقه بعد لحظه چند و دندکر پارک را خود های ماشین

 بر قدم کنارش در دست در گلی دسته فتانه.کرد می حمل را ساکش و دستی کیؾ امید و کشیدند می زمین روی را هایش چمدان

 که کرد نمی فکر وقت هیچ.انداخت می خنده به را میاکی و شد می اشک پر چشمانش کرد می نگاه او به که بار هر و داشت می

 .باشد داشته عالقه او به حد این تا فتانه

 عجله با را هایشان صحبت اخرین همه و بود نمانده باقی کیمیا پرواز ساعت تا چندانی زمان دیگر شدند انتظار سالن وارد وقتی

 .میخواندند گوشش به

 .بیار الکل ونبد های عطر فقط من برای کیمیا ببین_

 :پاسخداد و کرد اشکن دخترانه و ظریؾ صورت به نگاهی کیمیا

 مردونه؟ یا زنونه -

 :گفت و انداخت پایین را سرش خجالت با اشکان

 .داره سهمی هم خانم حاج.دیگه تاش دو

 :گفت دلجویانه امد کیمیا نزدیک همیشگی متانت و وقار همان با الوند اقای بار این و خندیدند همه

 استفاده خوب داری که فرصتی از کن سعی.عشق و هنر مهد.دنیاست های شهر عروس پاریس.ها نخوری ؼصه وقت یه عمو_ 

 .گذره نمی بد کسی به پاریس تو.کنی

 :کرد جلب را هاش توجه فتانه صدای بار این و نداد پاسخی و داد تکان سری شناسی قدر سر از کیمیا

 .کن خرید دیور کریستین از حتما من برای_ 

 نیست؟ فرمایشی دیگه -

 .هستم منم چرا چرا_

 .خان خشایار بفرمایید -

 .بفرست نوشابه و سس با دونالد مک دونه یه ای هفته من برای_

 .بگو تو جان امید. چی دیگه. شکمو چشم -

 .بفرست دلن عطر وقت اسرع در من برای جان عمو دختر_ 

 دستت دم چی هر زحمت بی هم شما بابا.کنم خرید شما برای لیزه شانزه برم شب تا صبح از.ندارم دیگه کار من. هیچی پس -

 .بخرم سوؼاتی خوام می من.ور اون بفرست کن فرانک بفروش هست

 :گفت پدر و خندیدند بلند صدای با همه



 خوای؟ نمی چیزی شما جان الهام_

 :گفت و زد ای کرشمه پر لبخند الهام

 .دلن الن من برای دلن عطر امید برای_

 :داد پاسخ و زد لبخندی کیمیا.برخاست جمع خنده صدای باز

 .برم من نکرده تقاضا رو فرانسه جهور رئیس بعدی نفر تا.باال میره داره توقعات که این مثل.بابا نه -

 تشریفات جامان برای کرد درخواست مسافرین از و کرد اعالم را کیما پرواز شماره انتظار سالن ی گو بلند صدای لحظه همین در

 حالتی.پرید دو هر چهره از رنگ و امیخت هم در مادر نگاه با او نگاه لحظه یک در.کنند مراجعه مخصوص سالن به گمرکی

 نگاه فامیل افراد ت تک صورت به زده وحشت باحالتی.کرد پر التهاب از موجی را نگاهش و انداخت چنگ کیمیا دل به خاص

 ها نگاه تنها.بود داه را ها ان جمع به سکوت فرمان گویا بلندگو صدای.بگیرد خود به عادی یحالت کرد سعی وجود تمام وبا کرد

 :گفت و شکست را سکوت خشایار بلخره.گفت می سخن و درامیخته هم با که بود

 دیگه ها شما.گرده می بر بزنی هم به چشم.بؽله همین نیست که دور.سوربن میره؟میره داره کجا شدین؟مگه ساکت همه چیه_

 .ها کنید می شلوؼش دارید زیادی

 :گفت و زد کیمیا پشت به دستی کمال

 .نداره ؼصه که این گه می راست_

 :وگفت کرد او به نگاهی الهام.داد فرو را بؽضش زحمت به و زد لبخندی کیمیا

 .بگیر یاد کمال عمو از بابا...بودم تو جای من کاش حالت به خوش_ 

 :وگفت کرد کیمیا هب تحسین با نگاهی بهرام عمو

 .نیستم بده پول من بازی قرتی واسه ولی برو بری خواستی خوندن درس واسه وقت هر هم تو_ 

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت الهام

 .کنن می هاشونم بازی قرتی.درسه اسمش خوندن درس واسه میرن که هم اونایی -

 خداحافظی اماده ناچار به کیمیا و کرد اعالم را پروازش شماره ردیگ بار بلندگو بیابد پاسخ برای فرصتی کیمیا که ان از قبل

 ان مادر گریه.کرد گریه بلند صدای با و تلخی به و فشرد اؼوش در را او ای لحظه چند مادر.بوسید را مادرش همه از پیش.شد

 می پاک را چشمهایشان مرطوب گوشه پنهانی هم ها پسر حتی.دراورد هم را خاله و ها عمو زن اشک که بود سوزناک چنان

 پدر مردانه های شانه به را خیسش چشمان و کشید بیرون مادر اؼوش از را خود زحمت به کیمیا.شد پدر نوبت بعد.کردند

 بلند گریه صدای هم باز و کشید اؼوش در را کیمیا نادر عمو پدر از پس.کرد می گریه بلند صدای با خجالتی هیچ بی کمال.فشرد

 :گفت و کشید عقب را دخو کمی کیمیا.شد

 می مرور ذهنم تو رو امروز خاطره وقتی خواد نمی دلم.نمیاد خوشم هیچ الود اشک خدافظی فرودگاه؟از نیاید نگفتم.کنید گوش -

 عمو طرؾ به کیمیا.بزنند لبخند کردند سعی و پاک هایشان اشک سرعت با همه.بخندید خدا ترو. بیفتم شما های اشک یاد کنم

 اقا روی روبه ای لحظه چند سپس.رسید ها عمو زن و خاله نوبت ان از بعد.کرد خداحافظی ملیحه عمه سپس و او اب رفت بهرام

 توصیه وجود با فتانه.زدند حلقه کیمیا دور ها ان.رسید ها جوان به نوبت بعد و کرد خدافظی نیز انها با و ایستاد احسان و الوند ی

 :گفت کرد می نوازش اهسته را او که حالی در کیمیا.کرد گریه بلند صدای با و انداخت او اؼوش به را خود کیمیا های

 .کنم می خواهش.جون فتانه باش اروم -

 : گفت بریده بریده گریه میان در فتانه

 .میشه تنگ خیلی برات دلم_



 :داد پاسخ و زد لبخندی کیمیا

 .همتون برای.میشه تنگ براتون دلم منم -

 به را چمدان دو هر خشایار.کرد حرکت بلیط کنترل سالن سوی وبه کرد خداحافظی بقیه و ها عمه پسر و ها عمو پسر با بعد و

 :گفت کنان تشکر کیمیا.انداخت شانه روی را کیمیا دستی ساک و گرفت دست

 .برم می خودم

 :گفت زد لبخندی خشایار

 . خوام نمی انعام نترس_ 

 سوی به کیمیا برگشت بقیه طرؾ به خشایار وقتی.شد انجام سکوت در کار احلمر بقیه.رفت همراهش ها چمدان تحویل محل تا و

 ان برای گردیدو مسافرین حمل ناشین داخل و شد خارج ای شیشه راهروی از بعد و داد تکان دست برایش و برگرداند روی او

 .بود هواپیما پلکان جلوی کرد باز چشم که زمانی و بست محکم را هایش پلک نبیند را هایش اشک کسی که

 چرا او اصال.کرد پشیمانی احساس و رفت بین از لحظه یک در سفر برای اشتیاقش تمام..کرد دلتنگی احساس شدت به ناگهان

 که مردی صدای.کرد نگاه هواپیما پلکان به تردید با باز.گردد باز اش خانواده سوی به دوان دوان خواست می رفت؟دلش می باید

 :گسیخت اهم از را افکارش رشته بود ایستاده سرش پشت

 .خانم بفرمایید_ 

 :داد پاسخ و انداخت مرد گوشتی و شده اصالح تازه صورت به نگاهی زده شتاب کیمیا

 .االن. خوام می معذرت -

 را چشمانش داد تکیه پشتی به را سرش گرفت جا صندلیش روی وقتی.کرد طی را هواپیما های پله میلی بی با ناچارو به بعد و

 .شود سرازیر اش بسته پلک زیر از اشک داد اجازه و ستب

 

 را اش دستی کیؾ.بود کرده اش کالفه و خسته پرواز پرواز ساعت پنج حدود.کرد باز را کمربندش شد کامل که فرودگاه توقؾ

 فرودگاه در اتلحظ اخرین یاد اختیار بی و انداخت اورلی بزرگ فرودگاه به نگاهی پنجره از برخاست جا از وقتی و برداشت

 هواپیما خروجی دهانه به که دید را متحرکی کریدور رسید خروجی در مقابل وقتی.شدند لبریز اشک از چشمانش و افتاد مهراباد

 در را پاسپورتش و پذیرش برگه رسید می فرودگاه بازرسی محل به ان انتهای که نهاد کریدوری در قدم اهسته.بود گردیده وصل

 راه به گذرنامه کنترل قسمت سوی به و کرد انها بودضمیمه کرده پر و بود گرفته هواپیما در که هم را فرمی.گرفت دست

 :گفت و زد لبخند رویش به بود مرتب لباسی و کرده اصالح صورت با جوانی مرد که گمرک افسر رسید که نوبتش.افتاد

 )Bonsoir-خیر به شب) 

 حوصلگی بی با.نیامد دلچسب هیچ نظرش به فرانسوی لهجه و زبان بار این و بود رسف اؼاز این.کرد نگاه مرد به تردید با کیمیا

 چند و کرد گذرنامه به نگاهی و کیمیا به نگاهی گمرک مامور.سپرد او دست به را مدارکش و داد را مامور پاسخ سر حرکت و

 تحویل را انها وقتی. کرد مهر را دارکشم زد می لبخند کیمیا به که حالی ودر کرد مدارک بقیه بررسی صرؾ هم را ای لحظه

 :گفت میداد

 )Soyezle bienvena-امدید خوش) 

 قسمت از هایش چمدان تحویل منتظر و رفت سالن جلوی قسمت سوی به سرعت به و گرفت پس را مدارکش و کرد تشکر کیمیا

 از باربری کمک به گرفت تحویل که ار انها.کشید طول ساعتی یک حدود شاید رسید او های چمدان به نوبت تا.ایستاد بار

 چمدان و دستی ساک.امد جلو دیدناو با تاکسی اولین راننده.رفت فرودگاه مخمصوص های تاکسی سوی به و شد خارج فرودگاه

 .افتاد راه به کرد می خودنمایی ان سقؾ روی تاکسی تابلوی که بنزی اتومبیل سوی به و گرفت را هایش



 به را اش سعی تمام که حالی در کیمیا.پرسید را کیمیا مقصد گشت بر وقتی و داد جا عقب صندوق اخلد را ها چمدان سریع خیلی

 برای را ادرس و کرد نگاهی ان به و کرد باز را دستش در شده مچاله کاؼذ کند ادا درست لهجه با را کلمات تا برد می کار

 :گفت و داد تکان سری راننده.کرد بازگو راننده

 .ازلمادمو بله -

 با کیمیا و راند می سرعت با تقریبا راننده.شد مشؽول بیرون تماشای به و برگشت پنجره طرؾ به کامال کیمیا.افتاد ه را به بعد و

 خود دور به مسیر یک در راننده کرد می تصور و کرد می نگاه هم به شبیه های ساختمان و شک یک های خیابان به تعجب

 :گفت و کرد اشاره خیابانی به راننده و شد متوقؾ ینماش باالخره ولی. است چرخیده

 .خیابونه همون این -

 مورد ساختمان زود خیلی راننده.کرد تعجب اش لهجه افتضاحی از و.گفت را ساختمان شماره شکسته پا و دست فرانسه به کیمیا

 و گذاشت زمین روی او مقابل را ها چمدان دهرانن.شد پیاده سرعت با کنان تشکر کیمیا.کرد اشاره ان به انگشت با و پیدا را نظر

 :پرسید

 ؟ خواین می کمک -

 اقا منزل ساختمان سوی به را هایش چمدان سختی به راننده به انعام و کرایه پرداخت از پس و کرد تشکر باز و زد لبخندی کیمیا

 داخل خانه ها صد با تفتوتی هیچ که کرد پدر دوست منزل ساختمان به خریادارانه نگاهی و ایستاد ای لحظه چند.کشید توکلی ی

 . نداشت خیابان ان

 ان ی رو توکلی نام که زنگی ی رو را دستش بعد. گل ها گلدان از بود پر ها ان پشت که کوچک های پنجره با قدیمی نمای همان

 لحظه چند.نباشد دودخورده و قدیمی ساختمان این چهارم طبقه در صاحبخانه منزل که کرد ارزو دل در و فشرد بود شده دوشته

 :کرد می سوال خوب چندان نه فرانسه به که شنید را مردی صدای بعد

 کیه؟_ 

 :داد پاسخ فارسی زبان به اشتیاق با اول لحظه همان از کیمیا

 .بود کرده صحبت باهاتون قبال پدر کنم فکر. کمال اقا ختر کیمیا منم.توکلی ی اقا سالم -

 :گفت مشتاقانه فارسی به بار این و دوباره صدا

 های چمدان به بعد و مقابلش باریک های پله به ای لحظه کیمیا. شد باز در بعد.باال بفرمایین.اومدین خوش خیلی خانم سالم_ 

 توکلی ی اقا کله و سر که بود برنداشته زمین روی از را چمدان اولین هنوز اما. داد تکان سر تاسؾ با و کرد نگاه خودش بزرگ

 توکلی اقای مهربان لبخند و سفید های ومو گرد صورت.افتاد پدر یاد به اختیار بی و کرد نگاه او به ای لحظه چند کیمیا.شد پیدا

 ریز چشمانی توکلی اقای.شد کاسته توجهی قابل میزان به شباهت شدت ان از شد نزدیک کیمیا به ولیوقتی کرد می پدر شبیه را او

 :وگفت کرد نگاه او به شناسانه قدر حالتی با کیمیا.جوگندومی پروفسوری های ریش و شده اصالح تازه صورتی. داشت روشن و

 .خدمتتون اومدم می. کشیدید زحمت خیلی -

 :گفت و کرد ای خنده توکلی

 فرودگاه؟ بیام نکردی خبر تر زود چرا.باشه همراهت بنه بارو میزدم حدس_ 

 .کافیه شدم مزاحمتون که همین.میشدم شرمنده خیلی دیگه اونجوری اخه -

 .کردی حالمون خوش چیه؟خیلی حرفا این.عزیزم داری اختیار_

 گرفت دست به را بزرگتر چمدان دو و انداخ شونه روی را ها ساک از یکی بعد و انداخت کیمیا بنه و بار به نگاهی توکلی اقای

 :پرسید و

 اوردی؟ کردی بار رو تهرون جون عمو_ 



 :ادد پاسخ و زد لبخندی کیمیا

 ! میشناسید بهتر خودتون که رو ها مادر...بگم چی -

 کردو او به پدرانه نگاهی توکلی اقای.زد حلقه چشمانش در اشک اختیار بی و کرد دلتنگی احساس شدیدا باز مادر نام یاداوری با

 :گفت

 حاال؟ همین دخترم؟از چیه_ 

 :گفت و زد ساختگی لبخندی و کرد پاک را چشمانش گوشه سرعت به کیمیا

 .نیست مهمی چیز نه...نه -

 :گفت و زد لبخند باز توکلی

 .باال بریم بیا حاال عزیزم فهمم می_

 انها و داشت قرار دوم طبقه در توکلی اقای اپارتمان خوشبختانه. افتاد راه به توکلی اقای سر پشت دیگری حرؾ هیچ بی کیمیا

 .کنند یط را ساختمان باریک های پله این از بیش نبودند ناچار

 :گفت بلند صدای با کرد باز را در وقتی توکلی اقای

 .اوردند تشریؾ ما عزیز مهمون.اومدیم ما خانم_ 

 صمیمی و گرم لبخندی با و امد دو ان استقبال به بالفاصله امد نظرمی به ساله شش پنج و چهل حدودا زنی که توکلی اقای خانم

 :گفت و کشید دراؼوش را کیمیا

 .ای خسته خیلی حتما بشین بیا.خودته خونه جا این. خترمد اومدی خوش_ 

 او به و نشست کیما روی به رو توکلی خانم.کرد رها کرد می اشاره ان به توکلی خانم که مبلی روی را خود و کرد تشکر کیمیا

 .زد می موج مادری مهر نگاهش در و بود مرتب ولی ساده زنی.دوخت چشم

 :وگفت امد جلو دید را کیمیا سکوت که توکلی یاقا.کیمیا مادر نگاه مثل درست

 خبر؟ چه ایران.کن ؟تعریؾ دخترم ساکتی چرا خب_

 .وامان امن خدا شکر به -

 خوبن؟ که ؟مادر چطورن پدر_

 .خدمتتون رسوندن سالم خیلی-

 : داد پاسخ شوهرش جای به توکلی خانم

 .بود سخت خیلی اشم مثل گلی دختر از کندن دل مادرتون برای البد...بزرگوارند_

 خیره اتاق سقؾ به شود هایش اشک ریزش مانع که این برای و شد لبریز اشک از چشمانش و افتاد مادر نگاه یاداخرین کیمیا

 او ازاؼوش را مادر بوی که کیمیا و کشید اؼوش در مادرانه را او و گرفت قرار کیمیا کنار.شد بلند خود جای از توکلی خانم.شد

 :گفت کرد می نوازش را او که حالی در توکلی خانم.داد شکستن اجازه بؽضش هب کرد می احساس

 .کنی می عادت زود خیلی چیز همه به. گلم دختر نخور ؼصه_ 

 :گفت اهسته گریه میان در کیمیا

 .مادرم نبود جز چیز همه به -



 :گفت تلخی بالبخند و کرد پاک را هایش اشک توکلی خانم

 .گیره نمی رو مادر جای چیز هیچ.اره که این_ 

 :گفت و رفت ای ؼره چشم همسرش به توکلی اقای

 مهمون برای گرم چای یه...خانم شو کنی؟بلند می پذیرایی ما مهمون از اشک رفته؟با یادت نوازی مهمون رسم اومدی فرانسه_

 .ده می مزه بهش حتما که بیار ما عزیز

 اقای. کند وارسی را ها ان اپارتمان نگاهش تابا کرد پیدا فرصتی کیمیا.ترف اشپزخانه به و برخاست جا از بالفاصله توکلی خنم

 :گفت اورد می کیمیا ای بر اصفهان گز ای جعبه که حالی در توکلی

 دانشکده؟ کدوم.هستی سوربن دانشجوی خدا امید به گفت می پدر_ 

 .بخونم شیمی خوام می.علوم -

 افرین افرین_

 :گفت میشد خارج شپزخانها از چای سینی با که توکلی خانم

 .داریم پسر وتا د هم ما -

 :گفت توکلی اقای و نداد پاسخی و زد لبخند کیمیا

 .میدیم روانجام نام ثبت های کار و دانشگاه میریم هم با فردا کن استراحت خوب رو امشب_

 .بشم شما مزاحم زیاد خوام نمی-

 کامپیوتر با کارا همه. نیست مشکلی چندان کار دانشگاه تو نام ثبت جا چی؟این یعنی مزاحمت جون دختر. کردی شروع که باز_

 ایران از کلی باید که بپوش راحت لباس یه ها پسر اتاق تو برو شو بلند بعد.بخور رو چایی فعال.نداره معطلی زیاد.میشه انجام

 .کنی تعریؾ برامون

 شهر این در را مهربان زوج این که کرد شکر رو خدا دز می لبخند که حالی در و برداشت میز رو از را چایش فنجان کیمیا

 .دارد ؼریب

 بسیار دانشگاه سوربن و بود آساني بسیار كار پیشرفته، تكنولوژي از استفاده مدد به دانشگاه نام ثبت. بود توكلي آقاي با حق

 .ژاك ژوسن خیابان در زیبا و قدیمي نمایي با بزرگي

 اطالع او به دانشگاه سوي از نهایي ثبت و مدارك بردن براي شد بنا و گذاشت دانشگاه تیاراخ در را الزم اطالعات تمام كیمیا

 اما. گزیند اقامت سیته یونیور سیت فرانسویها اصطالح به یا دانشجویي خوابگاه در او كه شد آن بر قرار كه آن ضمن. شود داده

 بود هرچه ولي نبود، ساده چندان برایش كار این گرچه. گزیند نزلم پسرهایش اتاق و توكلي آقاي آپارتمان در شد بنا زمان آن تا

 . بود تر آسان گشتن هتل دنبال و شهر در سرگرداني از

 مراجعه علوم دانشكده به نهایي ثبت براي مداركش همراه كه شد داده اطالع او به دانشگاه از تا نكشید طول خیلي خوشبختانه

 توكلي خانواده با زحمتش، رفع از شادمان او و گردید صادر برایش خوابگاه در متاقا كارت سرعت با آن از پس و نماید

 ها چمنزار میان در وسیع اي محوطه در دانشگاه از دور چندان نه اي فاصله در سیته. كرد مكان نقل سیته سوي به و خداحافظي

 بود، دانشجو یك مختص كدام هر كه متري 2،6 اتاقهاي از پر طبقه چند ساختمانهاي. بود گرفته قرار زیبایي سبز فضاي و

 نشان او به را كیمیا اتاق دختران خوابگاه مسئول. داشت قرار محل یك در همگي ولي مجزا، هم از پسران و دختران ساختمانهاي

 دیواري دكم یك میز، یك تخت، یك. چرخید خود دور به اتاق داخل اي لحظه چند كیمیا. برگشت خود كار محل به عجله با و داد

 از قبل و رفت پنجره طرؾ به كیمیا. شد مي باز محوطه به رو كه اي پنجره خوشبختانه و كوچك دستشویي یك اتاق گوشه در و

 این مسلما  . ماند خیره اتاق سقؾ به و كرد تازه نفسي. آورد هجوم اتاق داخل به تازه و سرد هواي. گشود را آن دیگري كار هر

 این در او پناهگاه تنها كوچك اتاق این. كرد مي صرؾ آن در را عمرش از سالها و ماهها و روزها باید مي او كه بود جایي اتاق



 را چشمانش و سد را گلویش راه بؽض هم باز تصور این از. اش آینده روزهاي و شبها مونس آن دیوارهاي و بود ؼریب شهر

 . كرد مرطوب

*** 

. آمد مي باال خوابگاه هاي پله از زحمت به بزرگ ي بسته دو با اكنون و بود خریده داشت نیاز كه را آنچه تمام تقریبا   كیمیا

 و كرد برخورد آمد مي پایین ها پله از كه دختري با بشدت كشید، مي باال را خود ها نرده كمك به وقتي پاگرد دومین در درست

 مخلوطي كه جمالتي با شرمندگي با بود، ندیده را او اصال   كه داشت عجله چنان گویا كه دختر. افتاد زمین به دستش از ها بسته

 تعجب با كیمیا. كرد زمین روي از كیمیا خریدهاي آوري جمع به شروع سرعت با و كرد عذرخواهي بود، انگلیسي و فرانسه از

 سرش ریخت، مي كیسه درون را خوراكیها سرعت با كه طور همان بود، شده متعجب كیمیا سكوت از كه دختر و كرد نگاه او به

 گشوده حد آخرین تا را سبزش و ریز چشمان كه مقابلش مكي كك و موبور دختر به تعجب با كیمیا. كرد نگاه او به و آورد باال را

 :گفت.  كرد نگاه بود

 . نكنید خرابترش این از لطفا  . كنم مي جمع خودم -

 :گفت هآهست و شد بلند زمین روي از و كشید كار از دست اي لحظه دخترك

 .داشتم عجله كمي من. خوام مي معذرت واقعا   -

 .برسید كارتون به برید خب -

 ...آخه ولي -

 .نرید پایین ها پله از سر با بعد دفعه كه باشید مواظب بیشتر شما فقط. كنم مي جمع رو اینا خودم من. نداره آخه -

 :گفت و زد شیریني لبخند جوان دختر

-   ً  .حتما 

 :گفت و ایستاد كیمیا روي به رو. دوید باال دوباره كه بود نرفته بیششتر پله چند هنوز ولي دوید، پایین ها پله از دوباره بعد و

 هستي؟ كي تو نگفتي راستي -

 :داد پاسخ خنده با بود گرفته اش خنده او كردن سإال ي نحوه از كه كیمیا

 گفتم؟ مي باید -

 :داد پاسخ خنده با و خورد جا كمي دخترك

 كه كن قبول. اومدم دانشگاه این به دیوید نامزدم خاطر به فقط. نیست خوب زیاد ام فرانسه من دوني مي. شاید دونم، ينم -

 . سختیه كار خیلي زدن حرؾ فرانسه

 :گفت برد مي پیش را دستش كه حالي ئر و زد لبخندي رویش به بود، آمده خوشش دختر سادگي از كه كیمیا

 .شیمي اول سال يدانشجو. هستم كیمیا من -

 :گفت و كوفت هم به را دستهایش زده هیجان جوان دختر

 .هستیم همكالسي هم با پس! عالي چه -

 :پرسید بعد و كرد تؤیید را او حرؾ سر با بود، گرفته اش خنده دختر رفتار از كه كیمیا

 هستي؟ خوابگاه همین دانشجوي هم تو -

 .72 نه نه ،72 اتاق دوم طبقه بله -



 :گفت و خندید باز كیمیا

 . هستم 72 اتاق دوم ي طبقه هم من نزدیكیم، هم به خیلي ما ظاهرا   -

 .ببریم اتاقت تا خریدهاتو و كنم كمكت باید شد، اینطور كه حاال. شه نمي بهتر این از -

 . كند همراهي اتاقش تا را او دخترك تا داد اجازه و نگفت چیزي كیمیا

 :گفت و گذاشت میز روي را ها بسته جوان دختر

 .شد راحت خیالم حاال -

 :گفت و زد لبخندي ایمیا. نشست صندلي روي بماند كیمیا تعارؾ منتظر آنكه بي بعد و

 .داري عجله خیلي تو كردم مي فكر من -

 :گفت و جست جا از باره یك دختر

 .منتظرمه پایین دیوید واي -

 :فتگ و برداشت سویش به گام چند كیمیا. دوید در طرؾ به و

 چیه؟ اسمت نگفتي... كن صبر هي -

 :زد فریاد دوید، مي راهرو در كه طور همان دختر و

 ... استار الین... الین -

 .داد مي تكان دست كیمیا براي پیچید مي ها پله از كه همچنان و

**** 

 بود شلوؼي و شیطان انگلیسي دختر او. شود وابسته او به طور این الین كه كرد نمي فكر هرگز كیمیا برخورد، اولین از بعد شاید

 دیوید نامزدش و. داشت خواندن درس قصد و و بود آمده دانشگاه این به دیوید اش آینده همسر خاطر به صرفا   خودش قول به كه

 با اما گرفت، مي اش خنده واقعا   تناقض، همه این از دید مي هم با را دو آن كیمیا كه بار هر و بود متین و آرام خجالتي، پسري

 حتي و گرفت را كیمیا واحدهاي تمام الین. بردند مي لذت خود زندگي از و بودند خوشبخت كامال   ظاهر در دو آن حال این

 و راضي بودنش از كیمیا اما بود، بسیاري تفاوتهاي الین و او بین گرچه. كرد مي هماهنگ كیمیا با را آمدش و رفت ساعتهاي

 .كرد مي راحتي احساس او با كیمیا و میآمد حساب به خوبي دوست حال هر در او زیرا بود، خشنود

 و مزه بي هاي جوك همان از یكي به كه حالي در و سد خارج دانشگاه ساختمان از الین همراه دیگر روزهاي چون هم روز آن

 هم با را فرانسه و لیسيانگ گاهي كه زد مي حرؾ تند آنچنان الین. گذاشت قدم دانشگاه ي محوطه به میكرد، گوش او تكراري

 خود جاي در ناگهان كیمیا رفتند، مي پیش كه طور همان. جوكهایش تا خندید مي او زدن حرؾ به بیشتر كیمیا و كرد مي مخلوط

 حرؾ حال در طور همان كه آن از بعد الین. ماند خیره دانشكده حیاط از اي نقطه به تعجب از شده گرد چشماني با و شد متوقؾ

 :پرسید و بازگشت او سوي به حیرتزده و شد كیمیا توقؾ متوجه برداشت، جلو به گام چند زدن

 افتاده؟ اتفاقي -

 :داد پاسخ دستپاچگي با شود، مسلط خود بر كرد مي سعي كه كیمیا

 شناسي؟ مي رو مرد اون تو بدونم خواستم مي فقط. نیست مهمي چیز. نه -

 را كیمیا انگشت امتداد الین. كرد اشاره بود، گفتگو مشؽول بلند صداي با حیاط وشهگ در كه جواني پسر چند از یكي به دست با و

 :گفت و زد لبخند خاصي حالت با رسید مقصد به وقتي و كرد دنبال نگاه با



 بلنده؟ قد آبي چشم اون -

 :گفت خنده با باز الین و كرد تؤیید سر با كیمیا

 . شناسن مي رو رابین پاریس دخترهاي تمام تقریبا   نه، یا دانشگاه هاي دختر تمام كنم مي فكر -

 :گفت بعد و كرد نگاه الین به تعجب با كیمیا

 خونه؟ مي درس دانشگاه همین تو -

 .باشیم همكالسي باهاش كالسها از بعضي تو ممكنه. جلوتره ما از ترم دو فقط. دیویده همكالسي. آره -

 :گفت و زد شیطنت پر لبخندي اراند،خ را اش بیني روي مكهاي كك همیشه عادت به بعد

 شناسیش؟ مي هم تو نكنه -

 .تقریبا   -

 .رسیده هم شما كشور به مریخي زیباي این شهرت نكنه كجا؟ از -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 .آره خودش ولي نه، كه شهرتش -

 :گفت و كرد نگاه كیمیا به تعجب با الین بار این

 چطور؟ -

 :داد پاسخ و گرفت خود به تتفاو بي حالتي كیمیا

 .منه عموي زن ي زاده خواهر آقا، این -

 :پرسید تعجب با الین

 كرده؟ ازدواج ایراني یه با رابین خاله یعني -

 .آنجلس لس مقیم ایراني البته. آره -

 .جالبه خیلي -

 به قدمي كند، تعجب آنكه بي او دیدن با ینراب ولي كرد، عبور پسرها جمع مقابل از الین همراه و انداخت باال را هایش شانه كیمیا

 :گفت مإدبانه و برداشت جلو

 .مادموزل ژور بن -

 :داد جواب فارسي به كرد، مي مهار را اش خنده سختي به بود گرفته خود به رابین كه اي مزه با حالت دیدن از كه كیمیا

 .آقا سالم -

 با انگلیسي زبان با بار این و كرد دراز را دستش بود، شده او حضور جهمتو تازه یا.گ رابین. كرد نگاه كیمیا به تعجب با الین

 :گفت جالبش فارسي ي لهجه همان با بار این و كرد كیمیا به رو دوباره بعد. پرداخت گفتگو به الین

 .بینم مي اینجا رو شما كه خوشحالم -

 . خونید مي درس اینجا بودید نگفته من به -



 :گفت و انداخت باال را هایش شانه از یكي یي،زیبا تفائتي بي با رابین

 .كنید حساب من روي تونید مي داشتید احتیاج كمك به اگه و هستم اینجا فعال   حال هر به ولي باشه، الزم كردم نمي فكر -

. برگشت عقب به(( بخیر روز))  كلمه گفتن با داد، مي تكان سر الین براي كه حالي در بماند كیمیا پاسخ منتظر كه آن بي بعد و

 :گفت و كرد اي خنده الین گرفتند، فاصله او از وقتي

 اون راستي. موفقیه خیلي آدم حال این با اما. داره رو دنیا زندگي كتابترین و بیحساب دیدید قول به. جالبیه خیلي پسر بیني مي -

 :گفت چي تو به

 . كنم حساب اون روي تونم مي بخوام كمك اگه كه گفت -

 :گفت و گشود حد آخرین تا را ریزش نچشما الین

 .كنه مي حمایت تو از رابین مثل مردي كه خوبه خیلي این -

 :داد پاسخ و كرد اخمي كیمیا

 كنه؟ مي حمایت من از اون كه گفت كي -

 . االن همین. گفت خودش -

 ي كلمه براي معادلي كرد ستجوج ذهنش در هرچه اما بوده، تعارؾ فقط رابین حرفهاي كه بفهماند الین به خواست مي كیمیا

 :گفت ناچار به. نكرد پیدا فرانسه یا انگلیسي زبان در(( تعارؾ))

 .ندارم اي دیگه كس یا اون كمك به نیازي هیچ من. زد حرؾ فقط رابین -

 :گفت بود، دوخته كیمیا به را خود آمیز تحسین نگاه حالیكه در الین

 كارهاي و مقتدریه خیلي مرد اون. كردم نمي رد رو رابین كمك بودم تو جاي به من اگر اما كیمیا، هستي شجاعي دختر تو -

 . نیست ساخته دیگران از كه برمیاد دستش از زیادي

 :داد پاسخ و زد آمیزي تمسخر لبخند كیمیا

 مراقبت خودم از تونم مي نباش، نگران هم تو. ندارم كمك به نیازي من گفتم كه طور همان ولي متشكرم، واقعا   راهنماییت از -

 . كنم

 :گفت هیجانزده زد، مي دست كیمیا براي كه حالي در الین

 .ایراني دختر عالیه خیلي! عالیه -

 :پرسید ناگهان باشد، آورده خاطر به را چیزي اینكه مانند كیمیا

 پسرهاست؟ خوابگاه توي رابین نگفتي، راستي -

 :داد پاسخ و كرد بلندي خنده الین

 .داره پاریس توي العاده فوق آپارتمان هی اون. نه اوه -

 :گفت دوباره الین و داد تكان سر تنها كیمیا

 .پسرشه تنها رابین و داره سازي ماشین بزرگ كارخونه یه پدرش. پولداره خیلي اون -

 :كرد زمزمه لب زیر و زد لبخندي كیمیا



 . بود گفته راست رو یكي این حرفاش تمام تو نادر عمو اینكه مثل -

 :گفت و كرد نگاه كیمیا به تعجب با لینا

 گفتي؟ چیزي -

 :گفت خنده با فارسي، كلمات فهم به رسد چه تا زند مي حرؾ سختي به هم را فرانسه الین دانست مي كه حالي در كیمیا

 . نبود مهمي چیز نه -

*** 

 اي لحظه چند. بارید مي دانشگاه محوطه عوسی چمنزار و درختان روي و سر بر زیبایي و ریز باران شد خارج كه دانشكده در از

 باز. كشد مي پر تهران آلود دود و آفتابي آسمان براي دلش كرد احساس و ماند خیره ابر از پر آسمان به و ایستاد ها پله جلوي

 ماند خیره باران قطرات به و داد تكیه دیوار به. ساخت آلود ؼم را نگاهش و انداخت چنگ دلش به ناامیدي و یؤس احساس همان

 . شد ؼرق خود افكار در شدند مي رد تعجب با كنارش از كه كساني به اعتنا بي و

 :شنید سرش پشت از را آشنایي صداي ناگهان

- Pardon (ببخشید) 

 بزند حرفي آنكه بي و گرفت خود به لبخند شبیه حالتي. كرد تالقي آبي آرام دریاي همان با نگاهش باز و كرد نگاه سر پشت به

 :داد ادامه فرانسوي سلیس ي لهجه همان با باز رابین. كشید كنار را ودخ

 خانم؟ دوشیزه افتاده اتفاقي -

 :گفت فرانسه به رابین از تبعیت به و انداخت باال را هایش شانه بگیرد، خود به عادي حالتي كرد مي سعي كه حالي در كیمیا

 .نیست اي مسؤله. نه -

 .نمیاد نظر به اینطور ولي -

 :گفت و ایستاد صاؾ داد، خود به تكاني كیمیا

 .نیست چیزي كه گفتم -

 :داد پاسخ و زد لبخندي رابین

 شرقي؟ دختر نه. ها شرقي معروؾ دلتنگي همون -

 :گفت دوباره رابین و نداد پاسخي كیمیا

 نیامده خوشش هیچ رابین عنهط از كه طوره؟كیمیا همین. كنین مي دلتنگي هم وطنتون موذي حشرات براي ها شرقي شما شنیدم -

 :داد پاسخ و انداخت پیشاني به چیني بود،

 .ذاریم مي ارث هامون گربه براي و خریم مي طال ي قالده سگهامون براي نه، -

 :گفت دوباره میبرد، لذت كیمیا جوابي حاضر از كه حالي در رابین

 اومد؟ در ایران موذي حشرات ي جامعه عضویت به شه مي چطور -

 :داد پاسخ و شد مسلط خود بر سختي به بود، گرفته اش خنده بشدت كه اكیمی

 .پذیرن نمي جدید عضو فعال  . آقا متؤسفم -



 :پرسید كیمیا به رو و كرد باز را كالسورش حال همان در و خندید خود ذاتي تفاوتي بي همان با رابین

 دارید؟ درس میشالن فرانسوا دكتر با شما -

 :گفت و كشید بیرون اي برگه كالسورش داخل از رابین. داد تكان را سرش دتؤیی عالمت به كیمیا

 كنه مي خوشحالش. بده بهش رو برگه این بگیري، دكتر از رو نمره باالترین ترم آخر داري دوست اگه -

 راه به( دیدار امید به" )Aurevoir" ي جمله گفتن با بدهد پاسخي بتواند اوو كه آن از قبل و داد كیمیا دست به را شده تا برگه بعد

 بسیار كاریكاتور تعجب كمال با و كرد باز را خورده تا ورقه تردید با كرد، مي نظاره را او شدن دور تعجب با كه كیمیا. افتاد

 او. برگردد عقب ه كرد مجبورش الین صداي كه بود خیره نقاشي به نگاهش هنوز. دید ورقه روي را میشالن دكتر از مضحكي

 :گفت حال همان در و دوید كیمیا طرؾ به میزد، قدم چمنها روي باران نم نم زیر دیوید اههمر كه

 .كیمیا ژور بن -

 :گفت و كرد كاؼذ به كنجكاوانه نگاهي شد، نزدیك كیمیا به كه همین الین. داد تكان دست برایش و زد لبخندي كیمیا

 چیه؟ این -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 .میشالن دكتر براي هدیه یه -

 :پرسید حال همان در و افتاد خنده شدت به دكتر كاریكاتور دیدن از الین. كرد باز او به رو را اي برگه بعد و

 رابینه كار -

 فهمیدي؟ كجا از -.

 . دیدم عمرم تمام در كه كاریكاتوریستیه بهترین اون. نكن تعجب -

 :گفت و داد تكان سر كیمیا

 .شد مي بد خیلي دادم مي دكتر به رو كاؼذ این گها. اس دیوونه پسره این -

 دي نمي دكتر به نكرده باز رو كاؼذ تو دونسته مي رابین كه مطمئنم من ولي -

 :گفت دوباره است، الین با حق دانست مي كه آن وجود با بیندازد، تا و تك از را خود خواست نمي كه كیمیا. 

 .كرده اشتباهي كار كه كن قبول ولي -

 :گفت و فشرد خود دست در را كیمیا دست دلجویانه الین

 دعوت دونالد مك یك به شام براي منو دیوید كیمیا، راستي... بشي ناراحت نباید تو و بوده شوخي یه فقط این كه باش مطمئن -

 باشي؟ ما با داري دوست تو. كرده

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 .نشم مزاحمتون دم مي ترجیح. متشكر نه -

 :گفت دوباره مصرانه الین

 .میشیم خوشحال تو بودن از دو هر ما كن باور نه -



 دیوید. افتاد راه به الین همراه نداشت، را ابري و دلتنگ ؼروب این تحمل حوصله هم طرفي از دید را الین اصرار چون كیمیا

 :گفت و كرد دراز كیمیا سوي به را دستش ت،گرف قرار مقابلشان وقتي و برداشت بلند گام چند دید، هم با را دو آن كه همین

 ا!بخیر عصر -

 :گفت و گرفت دست در را او دست كیمیا جاي به بعد و انداخت دیوید به نگاهي و كیمیا به نگاهي الین

 مسلمانه؟ كیمیا كه بودم نگفته مگه -

 :گفت و كرد اي خنده دیوید

 .خوام مي مذرت...كردم فراموش. متؤسفم -

 .یستن مهم اصال   -

 :گفت هیجانزده همیشه مثل الین

 .میاد ما همراه كیمیا! دیوید -

 :داد پاسخ و زد لبخندي مإدبانه دیوید

 .بفرمایید كنم مي خواهش... خوبه خیلي این -

 یینپا و باال به دیوید و كردند توقؾ اي لحظه چند دانشگاه در جلوي. افتاد رها به همراهشان و زد لبخند آنها دوي هر به كیمیا

 تیره هاي شیشه با مشكي BMW یك لحظه همین در درست. است مردد مسیر تعیین در او كرد احساس كیمیا و كرد نگاه خیابان

 چند. رفت ماشین جلو پنجره طرؾ به بالفاصله شناخت، مي را اتومبیل راننده گویا كه دیوید. كرد توقؾ آنها از جلوتر متر چند

 :گفت دخترها به رو و ایستاد صاؾ دوباره بعد و كرد داخل پنجره از را سرش اي لحظه

 .رسونه مي رو ما دوستم. شید سوار لطفا   -

 را عقب در دیوید. رفت ماشین طرؾ به كرد، مي نگاه را دیوید دوست باالي مدل و شیك ماشین تحسین با كه حالي در كیمیا

 الین. نشست خود جاي بر(( سواغ بن))  كلمه گفتن با كند نگاه ندهران به آنكه بي و شد سوار معطلي بي كیمیا و كرد باز آنها براي

 با و كشید پایین طرؾ به را آینه راننده بست، را در دیوید كه همین. نشست جلو صندلي روي دیوید و گرفت قرار او كنار در هم

 :گفت زنان لبخند اش همیشگي فارسي شیرین لهجه همان

 شرقي؟ دختر چطوري -

 حالتي دچار ماشین آینه در رویایي و آرام بركه دو آن دیدین از كرد احساس و نگاه آینه به سریع و دستپاچه بخواهد آنكه بي كیمیا

 :داد پاسخ متفاوت لحني با حال این با. میشود عصبي

 شمائین؟ -

 داره؟ اشكالي -

 .كنه نمي فرقي من براي نه، -

 انگلیسي به و زد لبخندي دیوید به رابین. كردند مي نگاه آنها به تعجب با ،نمیفهمیدند دو آن صحبتهاي از چیزي كه دیوید و الین

 به دیوید یافت، پایان اش جمله وقتي فقط. نفهمید هم را آن از كلمه یك حتي كیمیا كه راند زبان بر را اي جمله سرعت با چنان

 :پرسید عصبي حالتي با و رفت رابین به اي ؼره چشم كیمیا.زد لبخند و برگشت او سوي

 گفتي؟ بهش چي -

 :داد پاسخ و زد لبخندي رابین



 .نیست مهم زیاد -

 چنان رابین و شدند صحبت مشؽول هم با انگلیسي زبان با رابین و دیوید. نگفت چیزي و گرفت خود به تفاوت بي حالتي نیز كیمیا

 خیابانها تماشاي به و زد پایین را شیشه لگيحوص بي با. كرده فراموش كامال   را او وجود كرد احساس كیمیا كه بود گفتگو گرم

 :گفت و كرد او به نگاهي آینه داخل از رابین. شد مشؽول

 .كوچولو مادموازل نخوري سرما -

 :گفت و انداخت پیشاني به چیني كیمیا

 .كنین تموم تونو سخنراني نباشین من نگران شما -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده رابین

 . زنیم نمي ؾحر تو به راجع كه ما -

 :گفت تندي به كیمیا

 .گین مي چي شما كه نداره اهمیتي هیچ من براي ثانیا  . شما نه، تو اوال   -

 :گفت پاسخ در نتوانست چون ولي كند تكرار را اوال   كلمه كرد سعي رابین

 تو رو شرقي زنهاي شما جكاويكن اینكه دوم. نیستم بلد شما خوبي به رو فارسي زبان دستور چون ببخشید منو باید اینكه اول -

 نیست؟ طور این. كرد پیدا شه نمي قاره چهار از دیگه جاي هیچ

 نیمه تا را او سمت شیشه جلو، باالبر شیشه از استفاده با رابین. گرداند بیرون طرؾ به كامال   را رویش و كرد سكوت باز كیمیا

 :گفت حنده با و كشید باال

 .بگیرم آنفوالنزا ویروس ازت امشب خواد نمي دلم -

 فشرد را گلویش بؽض. بیابد بود، رابین جمله در كه مفهومي براي مناسبي پاسخ نمیتوانست حتي كه بود شده عصباني چنان كیمیا

 رابین، درخواست به بنا راه طول تمام در كه آن با. نگفت چیزي دیگر و كرد فرو دستش كؾ در را ناخنهایش عصبانیت با و

 آرزو لحظه هر و نكرد آنها گفتگوي در دخالتي كوچكترین كیمیا اما كردند، مي صحبت فرانسه زحمت با ینال خصوصا   ها بچه

 قرار رستوران مقابل وقتي ولي كند، ترك را آنها رابین زودتر هرچه تا برسند مقصد به و شوند خالص ترافیك این از میكرد

 :پرسید تعجب با. میگردد اتومبیلش پارك براي جایي دنبال به رابین كه شد متوجه كیمیا گرفتند،

 برین؟ خواین نمي مگه -

 :گفت و زد لبخندي برگشت، عقب به كامال   اي لحظه رابین

 .شد باز زبونت! عجب چه -

 :گفت و كرد تر عمیق را لبخندش رابین. نداد پاسخي و كرد اخمي كیمیا

 . هستیم هم با رو شام فعال  . كوچولو خانم نه -

 :پرسید لودگي با رابین و گرداند روي او از اريبیز با كیمیا

 كنه؟ مي ناراحت رو شما چیزي -

 :داد پاسخ لرزید، مي صدایش عصبانیت شدت از كه كیمیا

 .شما وجود بله، -

 :گفت و زد پوزخندي رابین



 شدید؟ من ماشین سوار چرا اینطوره اگه -

 :داد پاسخ و گزید را لبش كیمیا

 .شدم نمي سوار هرگر باشه، شما مال ماشین این دادم مي لاحتما درصد یك حتي اگه -

 از یكي تو منو داشتید توقع داره، آمریكایي ماشینهاي كارخونه پدرم چون باشم؟ من ماشین این راننده كردید نمي فكر چرا -

 .دارم دوست رو جونم چون شم، نمي سوار رو ها ماشین اون وقت هیچ من ولي ؟...نه ببینید، پدرم كارخونه ساخت ماشینهاي

 :داد ادامه كرد، اشاره او لبهاي به كه حالي در حال همان در و كرد چندش احساس او از كه كرد كیمیا به خاصي نگاه بعد

 ...زنه مي ضربه صورتت زیبایي به. نكن رو كار اون هم دیگه -

 كرد، مي ترك را ماشین الین از بعد كه حالي در یزن كیمیا. شد خارج ماشین از سرعت با بیابد، پاسخ فرصت كیمیا آنكه از قبل و

 :ؼرید لب زیر

 !كثیؾ ي هرزه -

 مشؽول تفاوت بي او اما بدزدد، رابین نگاه از را نگاهش االمكان حتي كرد سعي كیمیا شدند، رستوران وارد نفر چهار هر وقتي

 كرد كیمیا به رو ناگهان بعد. كرد مي تقلید را دانشكده استادان تكتك رفتار بازي مسخره و خنده با و بود همیشگي لودگیهاي همان

 :گفت فرانسه زبان به و

 .بده بهش فردا حتما  . نكن فراموش رو میشالن دكتر امانت! اخالق بد شرقي هي -

 :داد پاسخ و زد تمسخري پر لبخند كیمیا

 .كنید امضاء رو زیرش كردید فراموش شما ولي -

 -:داد اسخپ و داد سر بلندي ي خنده رابین

 .شناسه مي خوب منو كارهاي او چون نیست، نیازي چندان البته منه، طرؾ از بگي بهش توني مي. نداره اشكالي اصال  

 چند.كرد مشؽول میز روي ساالد با را خود پاسخ، جاي به. نداشت سكوت جز اي چاره رابین حد از بیش وقاحت مقابل در كیمیا

 حد از بیش اصرار مقابل در و كرد بسنده دونالد مك همان به كیمیا اما کرد پر ها وراکیخ از را میز میز گارسون بعد لحظه

 دنبال به را گارسونها فراوان تشكر كه درشت اسكناس چند با را حساب صورت رابین شام، از بعد. كرد تشكر فقط الین، و دیوید

 اول رستوران روي روبه درست دیگري رستوران مقابل اتومبیل، به رفتن جاي به اما. شدند خارج همه و كرد پرداخت داشت،

 مي دلم! شرقي دختر خب -: گفت و زد لبخندي رابین گرفتند، جاي میز سر دوباره كه همین. كردند توقؾ نوشیدني صرؾ براي

  چیه؟ ات عالقه مورد نوشیدني بگو فقط. كنم مهمون فرانسه هاي بهترین به رو تو امشب خواد

 : داد پاسخ درهم ي رهچه همان با كیمیا

 اسپرسو قهوه فنجون یه -

 :گفت خنده با و انداخت پیشاني به چیني رابین

 قهوه؟ یه فقط... باشي حرفا این از تر سلیقه با خیلي كردم مي فكر! هوم -

 :داد جواب حوصله بي كیمیا

 . همین فقط. آقا بله -

 خودش میان این در و كرد تكرار گارسون براي را همه سفارش و كردن اصرار این از بیش دید، را كیمیا درهم چهره كه رابین و

 :پرسید اختیار بي كرد، مي نگاه میزش روي بطریهاي به تعجب با كه كیمیا. گرفت تحویل همه از بیش را



 بخوري؟ خواي مي رو اینا همه -

 كیمیا سإال سریع خیلي رابین. كردند نگاه كیمیا به تعجب با بودند، مواجه فارسي زبان فهم عدم مشكل با هم باز كه دیوید و الین

 :گفت خنده با و كرد كیمیا به نگاهي دیوید. كرد ترجمه انگلیسي به را

 .بكنه خودش به رحمي كوچكترین نداره عادت آقا این كیمیا؟ دیدي رو كجاش -

 :گفت و داد تكان سري كیمیا

 برسونه؟ رو ما باید كي ولي نیست، مهم كه خودش -

 :گفت و كرد كیمیا به رو بعد. همه از بیش او و رابین خود حتي ندیدند،خ همه

 .نباشه كار در تصادفي دم مي قول و خورم مي رو اینا همه من بدین اجازه اگه -

 :گفت آهسته بعد و دوخت رابین چشمان به را نگاهش اي لحظه چند باطني، میل علیرؼم كیمیا

 ؟...ندم اجازه اگه و -

 :گفت و زد لبخندي رابین

 !دور میریزم رو همه -

 نگاه چاشني لبخندي بعد. كرد احساس را محسوسي تؽییر رابین چهره در و كرد نگاه او به چشم گوشه از اي لحظه چند كیمیا

 :گفت و كرد زیباییش

 . دم نمي اجازه -

 كیمیا به تعجب با دیوید و الین. شد خارج رستوران در از و گرفت دست در را بطریها تمام و برخاست جا از سرعت به رابین

 عین در كیمیا شد، دستوران وارد دوباره رابین وقتي. داد تكان سر تنها بگوید، باید چه دانست نمي واقعا   كه كیمیا و كردند نگاه

 :فتگ خنده با نشست مي كه حالي در رابین. كرد نگاهش تعجب با اي لحظه. است خالي او دست دو هر كه شد متوجه ناباوري

 .تویي امشب ي ملكه حال هر در چون نیست، حرفي داري، دوست مستیام از بیشتر منو هوشیاري تو اگه. خوب خیلي-

 :كشید فریاد تقریبا   و برخاست جا از برآشفته بود، شده رابین منظور متوجه تازه كه كیمیا

 .ببینمت نمیخوام دیگه... نیستي بیشتر پست ي هرزه یه تو -

 .شد خارج رستوران از سرعت به بعد و

 

 :گفت اصرار با باز الین

 دوني مي... بود دیشبت كار و تو به حواسم همه. نفهمیدم هیچي درسهامون از امروز كه من شده؟ چي بگي خواي نمي واقعا   تو -

 .چكید مي آب پاش تا سر از كه بود دویده تو دنبال قدر اون رابین بیچاره

 :گفت دوباره الین. نگفت چیزي و انداخت باال شانه تنها كیمیا

 .بودیم نگران سهمون هر یعني... بود نگران برات كن باور. نزد حرفي هیچ شب آخر تا. بود ناراحت خیلي برگشت وقتي -

 :گفت ؼیظ با بود، عصباني رابین دست از هنوز كه كیمیا

 كنم؟ رباو داري توقع نكنه. نگفت بهتون چیزي هم رابین شد؟ چي دونین نمي شما و -



 البته. گردي برمي زود كردیم فكر شدي، خارج رستوران از كه هم وقتي. نیاوردیم در سر اصال   شما حرفهاي از دیوید و من -

 زود تو كه گفت... كنن مي دلتنگي احساس شون خونه براي زود ها ایراني خصوصا   شرقیها همه كه داد توضیح برامون رابین

 پیدا رو تو ولي دنبالت اومد رابین كه بود وقت اون. شدیم نگران همه نیومدي، تو و گذشت اي قهدقی چند وقتي اما گردي، مي بر

 .نكرد

 :ؼرید لب زیر كیمیا

 .درمیاره خودش از چرندیاتي چه. خونه براي دلتنگي! شعور بي ي مسخره موجود -

 :پرسید كرد، مي نگاه كیمیا به تعجب با هنوز كه الین

 گفتي؟ چي تو -

 :داد پاسخ و نمیداند فارسي الین كه كرد شكر را خدا دل رد كیمیا

 .نبود مهمي چیز. هیچي -

 :گفت دوباره الین

 نه؟ یا گي مي باالخره -

 داد ترجیح بنابراین. مسخره شاید و بود حاصل بي الین براي بود افتاده اتفاق آنچه توضیح مسلما  . ایستاد متفكرانه اي لحظه كیمیا

 :گفت آهسته باشد، كرده راضي را الین كه آن براي و ندك سكوت مورد این در

 .انداخت تهران یاد منو رستوران اون یعني. بود شده تنگ خونه براي دلم خیلي من آخه. رابینه با حق گمونم به دوني؟ مي -

 طرفین به را سرش كه حالي در زنان لبخند و فشرد خود دستهاي میان را او دست كرد، نگاه كیمیا به دلسوزانه حالتي با الین

 :گفت داد مي تكان

 .عزیزم فهمم مي... فهمم مي -

 عالقمند تفاهمي، و تشابه وجه هیچ بي دختر این به كرد احساس بار اولین براي و داد دوستانه لبخندي با را الین لبخند پاسخ كیمیا

 :گفت خنده با و كشید خروجي در سوي به را او و گرفت را كیمیا دست الین. است

 .هواخوري بریم بیا. بسه ناراحتي دیگه -

 :گفت خنده میان در بود، گرفته اش خنده بشدت الین كودكانه حركات از كه كیمیا. كشید حیاط به دو حالت به را او بعد و

 .آرومتر. الین شد كنده دستم -

 به جدي خیلي الین. خورد الین پشت به حكمم كند، كنترل را خود بتواند كه آن از قبل كیمیا و ایستاد خود جاي بر ناگهان الین

 بلند صداي با دو هر بعد. است گردیده الین حد از بیش تعجب باعث(( شد كنده))  كلمه كاربرد دانست او و كرد نگاه كیمیا دست

 در را ینراب و گرداند سر نگاه سوي به بالفاصله و كرد احساس را نگاهي سنگیني كیمیا حال همین در. كردند خنده به شروع

 با و شد رابین متوجه الین بگریزد، او نگاه از خواست كه همین اما. كرد مي نگاه دو آن به خیره خیره كه دید خود قدمي چچند

 :گفت و شد نزدیك آنها به و كرد جدا دوستانش جمع از را خود فورا   بلند، گام چند

 شد؟ تعطیل كودك مهد! ببخشید -

 :فتگ و خندید بلند صداي با الین

 :چي براي -

 :گفت و گرفت خود به جدي كامال   اي قیافه رابین



 نیست؟ همكالسي شما با ببینم خواستم مي دارم ساله پنج چهار، دختر یه من راستش -

 :داد پاسخ سائید، مي هم روي شدت به را دندانهایش عصبانیت فرط از كه كیمیا و خندید باز الین

 مادرشه؟ كدوم منظورم بدونید شما اگه تهالب. بردند مادرشون رو شما دختر -

 :داد پاسخ آرامش با و زد لبخندي رابین

 هستي؟ عصباني هنوز -

 :گفت و انداخت باال را هایش شانه تفاوتي بي با كیمیا

 .كنم فكر روش كه نداري ارزش برام قدر اون -

 :گفت و داد تكان سري زیبا لبخند همان ببا رابین

 ....نداشتم منظوري واقعا   من كه بگم خواستم مي ولي... ليو فهمم، مي. خانم بله -

 :گفت و كرد قطع را رابین كالم سرعت به كیمیا

 .بشنوم چیزي خوام نمي -

 همان در و كرد پرت رابین طرؾ به و كشید بیرون فرانكي صد اسكناس یك آن داخل از و آورد در را پولش كیؾ سرعت با بعد

 :گفت حال

 .دیشبت شام بابت بگیر، -

 گرفت خود به را همیشگي تفاوت بي ي چهره همان و شد مسلط خود بر زود خیلي ولي درخشید، خشم از اي لحظه رابین چشمان

 :گفت لبخند با شد، مي خم اسكناس برداشتن براي كه حالي در و

 .دارم احتیاج پوالم به منم كردي، خوبي كار -

 از كشید، مي را الین دست كه حالي در و نیاورد خود روي به ولي بود، خورده جا رابین ي خونسردانه برخورد از گرچه كیمیا

 اسكناس بود، ایستاده خود جاي در همچنان كه رابین. كرد نگاه او به و برگشت بار یك لحظه آخرین در تنها. شد دور رابین كنار

 . گذاشت جیب در و بوسید را آن كرد، باز كامال   را

*** 

 شد مي سپري اي وقفه هیچ بي كیمیا كوچك اتاق در و دانشگاه خوابگاه در رنگ طالیي آرامشي با پائیز یردلگ و ابري روزهاي

 شكست نمي چیزي الین، گاه گاه آمدهاي و رفت جز را اتاق سنگین سكوت. داد مي ادامه خود انزواي به همچنان او كه حالي در

. ماند مي خیره پاریس باراني و ابري ؼالبا   آسمان و دلتنگ پاییز به و دكر مي سپري پنجره پشت را فراؼتش اوقات تمام كیمیا و

 مي زودگذر هیجاني روزهایش به رابین كمرنگ حضور اوقات گاهي تنها. میشد سپري هیجاني هیچ بدون زندگیش روزهاي اكثر

 را زمان رؼبتي، و میل هیچ بي نهمچنا او و كرد نمي ایجاد فعلي زندگي به نسبت وجودش در كششي هم تؽییر این اما. بخشید

 نامه و بود پدرش با ندرتا   و مادر با گهگاهي مدت كوتاه مكالمات خانواده، و گذشته زندگي با پیوندش تنها و كشت مي خود در

 . شد مي نوشته قورباؼه خرچنگ خطي با و تمام حوصلگي بي با كه هایي

 در دانشگاه دختران زیباترین همراه را رابین ؼالبا   او ولي بودند، السهمك هم با عمومي ادبیات درس در تنها رابین و كیمیا

 .گذشت مي كنارش از تفاوت بي داد، مي اجازه رابین چنانچه اؼلب و دید مي اطراؾ خیابانهاي یا و محوطه

 آنچه نیز مهاجرت ینا از كه رسید مي نتیجه این به كم كم او و بود ایران روزهاي همان كیمیا براي سوربن، دانشگاه روزهاي

 در را درسش كه بود راسخ همچنان اینها تمام با. نمود مي ناموفق همچنان خود، از گریز این در و نگردیده عایدش بود، طالبش

 . بود اطرافیانش با لجاجت آن دلیل تنها شاید و دهد ادامه دانشگاه

*** 



 وجود طرفي از. بود درس كالسهاي ترین شیرین از كرد مي تراؾاع باید كیمیا ككه رابین با همكالسي باز و ادبیات كالس باز

 جوان تقریبا   دكتر. ادبیات ي بامزه استاد ژوستین دكتر جالب و زنده كالس دیگر طرؾ از و شیرینش واقعا   لودگیهاي آن با رابین

 در علت همین به. داشت خیام و يفردوس خصوصا   ایران ادبیات به شدیدي عالققه اتفاق، حسب بر و بود معلومات با بسیار ولي

 فرانسوي، لهجه با و خاصي شیریني با اي كلمه چند حتي گاهي و كرد مي گفتگو و بحث شاگردانش سایر از بیش كیمیا با كالس

 موتورسیكلتي خصوصا   و اسپرت و جین لباسهاي با استاد گرچه. انداخت مي خنده به را رابین و كیمیا و كرد مي صحبت فارسي

 كه بود توجهي قابل انسان معلومات، نظر از ولي نداشت، سوربن اساتید به شباهتي چندان آمد، مي دانشكده به آن با روز ره كه

 صداي با رابین شد، كالس وارد ژولیده موهاي همان با همیشه چون استاد وقتي.كرد جلب خود به ابتدا همان از را كیمیا عالقه

 لبخند همان و نشست خود جاي بر استاد ها، بچه خنده میان در بعد لحظه چند و(( سوربن اداست زیباترین: )) كرد اعالم بلند

 چند را كالس عرض و طول زنان قدم و شد بلند جا از بعد و كرد نگاه دانشجویان به لحظاتي. راند لب بر را همیشگي مضحك

 كه را اي زبانه چهار خیام كتاب بعد ماند، خیره او به اي هلحظ چند. گردید عمیقتر لبخندش. ایستاد كیمیا مقابل بعد و كرد طي بار

 آخر تا را اي صفحه خندید، مي رضایت با كه حالي در بعد و زد ورق را آن بار چند اي، صفحه دنبال و كرد باز داشت دست در

 :گفت و داد نشان كیمیا به را آن داخل مینیاتوري نقاشي و كرد باز

 !كیمیا -

 :داد ادامه بزند، حرؾ فارسي كرد مي سعي كه حالي در بعد و

 .زیاد خیلي... شبیه -

 :داد ادامه زحمت با و تكان را سرش بار چند زده ذوق دكتر. كرد تشكر فارسي به و داد تكان سر آرام كیمیا

 !تو شبیه مثل داشت، كیمیا هم خیام -

 :گفت و خندید بلند صداي با كالس ته از رابین ولي خورد، فرو سختي به را اش خنده كیمیا

 .فارسي تازه زبان دستور شبیه، مثل -

 مي نگاه عكس به خیره خیره كه حالي در و زد لبخند كبمبا به باز باشد نفهمیده را منظورش گویا ولي كرد، رابین به نگاهي استاد

. ببیند را كتاب تا خواست ازهاج او از رابین كند، شروع را درس استاد كه آن از قبل. نشست خود جاي بر و گذشت او از كرد،

 گفت چیزي استاد به بعد. ماند خیره كیمیا به اي لحظه چند. ایستاد استاد كنار كتاب، دیدن براي و برخاست جا از سرعت به بعد

 .كرد نگاه او به تحسین با و آورد باال را سرش دكتر كه دید تنها. نشنید كیمیا كه

*** 

 بیرون در زدن قدم به را كیمیا هوا، پاكي و لطافت و بود آرامي و تعطیل ي شنبه روز آن و بود باریده باران قبل شب تمام

 آفتابي تقریبا   روز یك از استفاده با دانشجو پسران و دختران و بود رفته فرو عمیق سكوتي در محوطه. كرد مي تشویق خوابگاه

 تنها هم آن را، كار این حوصله چندان ولي بزند، قدم ميك خوش هواي این در آمد نمي بدش گرچه كیمیا. بودند رفته گردش به

 بر را اش باراني سرعت با. شود خارج اتاقش از زدن قدم براي كه گرفت تصمیم باالخره خود، با كوتاه كشمكش یك در. نداشت

 پایداري به توان نمي كرد احساس آسمان به نگاهي با گذاشت، محوطه داخل به قدم كه زماني. بست محكم را شالش و كرد تن

 كنار كرد احساس نداشت، را چترش برداشتن و بازگشت حوصله كه آنجا از و حال این با. داشت چنداني امید آن وضعیت

 بیشتري روحیه با كرد مي سعي كه حالي در و كرد فرو جیب در را دستهایش. است روي پیاده براي مكان بهترین سن رودخانه

 كرد مي زمزمه لب زیر را خیام از سعري ژوستن، دكتر یاد به كه همچنان و راند لب بر خفیفي ربسیا لبخند بزحمت كند، تفریح

 . كرد حركت سن سوي به

 و كشید پر خزر ناآرام ساحل هواي به بشدت دلش و گشت خیره آبها آرام آبي به و شد متوقؾ اختیار بي رسید، كه سن كناره به

 سر هایش گونه روي بر اشك قطرات یابد، تسلط خود احساس بر بتواند آنكه از قبل و گرفت خود به ؼصه از رنگي نگاهش

 آتش به را دلش ماند، ؼریبه همیشه تا بود ؼریبه برایش كه مردي كنار در و مجلل ویالي آن در كذایي عسل ماه آن یاد. خوردند

 درد پر بؽضي میان در و گلویش در صدا اما(( .متنفرم زیبائیهایت و زشتیها تمام از! زندگي))  بكشد، فریاد خواست مي. كشید

 دور را اش پوسیده و كهنه خاطرات بود نتوانسته هنوز كه آن خاطر به هم خودش از حتي. نیامد بیرون دهانش از و خورد گره

 . كرد مي تنفر احساس بریزد،



 سر صدا سوي به كه حالي در. كشید یرونب بود ؼرق آن در كه دنیایي از را او گذشت مي كنارش از كه اتومبیلي ممتد بوق چند

 از قبل و گردید متوقؾ رابین رنگ سیاه ماشین روي بر نگاهش ناگهان ولي ،((زهرمار: )) گفت ؼیظ با لب زیر گرداند، مي بر

 :گفت سلیسش ي فرانسه همان با او. زد لبخند رویش به رابین شیطان و خندان چهره بردارد، چشم آن از بتواند كه آن

 !اومدید بیرون دیر از! مادموازل عجب هچ -

 :داد پاسخ و كرد نگاهش حوصله بي كیمیا

 گرفتم؟ مي اجازه شما از باید -

 سر دید، را كیمیا نگاه وقتي و بود جذاب و زیبا دختري معمول طبق كه دوخت چشم او همراه به بار این كیمیا و زد لبخند رابین

 :تگف دوباره رابین. زد لبخند و داد تكان

 .برسونمتون تونم مي دارین خاصي مقصد اگه -

 :گفت و كرد جوان دختر به اي اشاره چشم با كیمیا

 .برسون رو نفر یه همین فعال   -

 :داد پاسخ و خندید شیطنت با رابین

 .برسونم تونم مي هم رو دوتون هر -

 :گفت شد، مي عصباني كم كم كه كیمیا

 .كنم گردش كمي خواستم مي فقط رم، نمي جایي من -

 سوي به باز كیمیا. گذشت او كنار از سرعت با بگوید دیگر كلمه یك حتي كه آن بي و داد تكان سر تفهیم عالمت به بار چند رابین

 بر كه تفریحي هاي قایق به و كرد چانه ستون را دستش سپس!(( مزخرؾ ي مرتیكه))  ؼرید، عصبانیت با و چرخید رودخانه

 به بار این اما پیچید، گوشش در بوق همان آشناي صداي باز كه بود نگذشته ساعتي نیم هنوز. ماند یرهخ بودند تردد در سن روي

 به وجود تمام با شاد و آرام آبي همان باز و. چرخید او سوي به ناچار كیمیا و زد ممتد بوق چند باز رابین. برنگشت صدا سوي

 :گفت طعنه به بنابراین خالیست، رابین كنار صندلي كه شد متوجه بالفاصله كیمیا. زد لبخند سویش

 شدي؟ استخدام اتومبیل آژانس توي كي از -

 :داد پاسخ اش انگلیسي -فارسي زیباي ي لهجه با رابین كیمیا، برعكس

 .گردن مي ماشین دنبال سن كنار تهران دختراي كه وقتي همون از -

 :فتگ عجوالنه و حوصله بي رابین و زد لبخند اختیار بي كیمیا

 پایین؟ بیام یا باال میاي -

 :داد پاسخ بعد و كرد مكث اي لحظه كیمیا

 .كدوم هیچ -

 مي فقط بود، ایستاده او كه جایي از. نفهمید كیمیا كه گفت چیزي و برگشت عقب به بعد و ماند خیره او به لحظه چند رابین

 .ودب نشسته او سر پشت كسي تردید بدون ولي ببیند، را جاو صندلي توانست

 را خود سریع، جهش یك با كه دید را الین ناباوري كمال در كیمیا و شد باز ماشین عقب در. نینجامید طول به چندان كیمیا انتظار

 :گفت و خندید خوشحالي با كیمیا. گرفت خود دستان میان در را دستش دو هر و رساند او به

 كردي؟ پیدا منو چطور -



 :گفت و كرد اشاره آمد مي آنها سوي هب دیوید همراه كه رابین به الین

 كني؟ گردش گرفتي تصمیم شد چطور... بگه راست كردم نمي فكر -

 :انداخت طنین گوشش در رابین صداي بدهد، پاسخي كه آن از قبل ولي خندید، كیمیا

 . گشتم دوتا این دنبال رو پاریس تمام. شما دوست اینم! بفرما -

 :گفت و كرد ساعتش به نگاهي كیمیا

 ساعت؟ یك از كمتر تو اونم پاریس؟ تمام -

 :داد پاسخ دیوید رابین، جاي به

 .شناسه مي بریم، الین و من ممكنه كه رو جاهایي تمام شیطون این -

 :گفت خنده با رابین

 .دلچسبتره براتون طوري این سواري قایق كردم فكر -

 :كرد تكرار تعجب با كیمیا

 !سواري؟ قایق -

 :گفت عجله با و بزند دیگري حرؾ او نداد اجازه رابین

 .اسكله بریم دیگه خب -

 :گفت و پرید هوا به زده ذوق ها بچه چون الین

 بریم عالیه -

 كوچك تفریحي قایق یك سوار نفر چهار هر و كرد تهیه بلیط سریع خیلي رابین. افتاد راه به آنها همراه سكوت در ناچار كیمیا و

 دیوید و الین و نشست قایق ي بدنه كنار صندلي اولین روي بالفاصله و كرد ها صندلي چهارتایي ردیفهاي به نگاهي كیمیا. شدند

 خودش هم آخر در و دیوید او از بعد نشاند، كیمیا كنار در را الین بالفاصله رابین ولي گذاشت، مردد صندلیهایشان انتخاب در را

 رود هاي كناره طرؾ به را صورتش كامال   كیمیا. افتاد راه به قایق ،شد پر صندلیها تمام وقتي. كرد اشؽال را صندلي چهارمین

 در رسید، نتردام كلیساي نزدیكي به قایق وقتي. داد مي الین به هایي پاسخ كوتاه، جمالت با گاه گاه تنها. شد تماشا ؼرق و گرداند

 :گفت چرخید، مي الین سوي به زده هیجان كه حالي

 ...وقت هیچ گرچه زیباست، زندگي كه میاد نظرم به وقاتا گاهي هنوز چرا دونم نمي -

 :داد پاسخ خونسردانه و زد لبخند رابین. كرد نگاه مخاطبش صورت به حیرت با و ماسیدند زبانش در كلمات

 هستي؟ طبیعت زیبایي مظاهر زیباترین از یكي تو دوني مي هیچ -

 :دپرسی ؼیظ با كرد، مي نگاه او به متعجب همچنان كه كیمیا

 نفهمیدم؟ من كه كردي عوض الین با جاتو كي تو -

 :گفت عصبانیت با باز كیمیا. كرد جمع كمي جا در را خودش و زد لبخند تنها رابین

 نشستي؟ اینجا چرا -

 :گفت و داد تكان سر مظلومانه رابین



 .رودخونه توي پرم مي االن كنه مي ناراحتت اگه. باشه داشته اشكالي كردم نمي فكر. خوام مي معذرت -

 :داد پاسخ و كرد رابین به رو عصبانیت همان با بعد و بود گفتگو ؼرق دیوید با كه كرد الین به نگاهي كیمیا

 .كردم مي پرتت خودم تونستم مي اگه -

 :گفت و كشید بیرون آن داخل از را پولش كیؾ و برد فرو جیب در را دستش بدهد، پاسخي كه آن بي رابین

 .نشه خیس دار نگه رو اینها فقط -

 :پرسید نگراني با كیمیا. برخاست جا از بعد و

 بكني؟ خواي مي كار چي -

 :داد پاسخ همیشگي خونسردي همان با رابین

 . رودخونه توي میپرم بكنین، سخت كارهاي شما خوام نمي چون -

 با كه دیوید به و ایستاد قایق لبه كنار رابین. انداخت باال را هایش شانه تفاوتي بي با بود، نگرفته جدي را رابین حرؾ كه كیمیا

 :گفت كرد، مي نگاهش تعجب

 . كنم شنا كم یه كردم هوس -

 :پرسید وحشتزده الین

 هوا؟ این توي -

 گوشه دید، مي مصمم سن سرد آبهاي میان پریدن در را او كه كیمیا لحظه آخرین در. شد پریدن آماده و زد لبخند تنها رابین

 :گفت و كشید خود يسو به را لباسش

 . دیوونه نپر -

 :گفت فارسي زبان به آهسته و شد خم سویش به رابین

 . كوچولو خانم بشه انجام باید خواستي تو كه كاري نه -

 .پرید آب داخل به زدن هم به چشم یك در و

 و كردند نگاه بود رفته فرو آن در رابین كه آب از قسمت آن به خیره خیره همه و افتاد قایق مسافران میان اي ولوله لحظه یك در

 هیجان شدت از نحیفش اندام تمام كه كیمیا. گرفت خود در را تماشاگران بیشتري هیجان نشد، خبري او از و گذشت دقایقي چون

 هنوز كه بودند شده ؼافلگیر چنان الین و دیوید. كرد نگاه دیوید به ملتمسانه و برخاست جا از بسیار آشفتگي با لرزید، مي سرما و

 مضطرب لحظه هر نگاهش و میگذشت كشدار و سختي به كیمیا براي لحظات. كنند باور بودند، دیده كه را آنچه نمیتوانستند هم

 .شود خارج اش حنجره از اي كلمه حتي آنكه بي كشید، مي فریاد را رابین نام قوا تمام با وجودش داخل از شد، مي تر

 به لحظاتي آمد، نمي باال هیجان شدت از نفسش كه كیمیا. شد شناور آب روي رابین حركت يب جسم دقیقه چند از بعد باالخره

 :نالید مرتبه چندین گریه میان در و تركید بؽضش ناگهان بعد و ماند خیره آب روي رابین شناور جسم

 ...نه... نه -

 خودش اما كند، آرام را او كرد سعي و نشاند دليصن روي را كیمیا زحمت به الین. كردند مي نگاه او به تعجب با مسافران تمام

 كه همچنان كیمیا. بكند باید چه دانست نمي و بود شده گیج هم دیوید حتي. آمد برنمي دستش از كاري هیچ كه بود آشفته چنان نیز

 :زد فریاد كرد، مي گریه

 . كنید كمكش كنه؟ نمي كمكش كس هیچ چرا -



 جست جا از ناگهان او. آورد خود به را دیوید اما نمود، مي عجیب و نامفهوم گران نظاره ي همه براي گرچه كیمیا فارسي زبان

 آب در پریدن براي را خود دیوید وقتي. دوید قایق لبه سوي ه و كرد پرت الین سوي به و آورد در تن از را كاپشنش سرعت با و

 و تن تمام كه حالي در و آمد بیرون دوباره و رفت آب یرز اي لحظه خورد، تكاني رابین حركت بي جسم ناگهان كرد، مي آماده

 :كشید مي فریاد كه رسید گوش به شادش همیشه صداي بعد و داد تكان هوا در را دستش بود آب زیر سرش

 .بپر... بپر... كن كمكم بیا خودت... شه مي نگران من براي زیبا شرقي! براوو -

 او افتخار به قایق سرنشینان. كرد نگاه رابین به وحشتزده طور همان كند، باز را انشده حتي بتواند آنكه بي اي لحظه چند كیمیا

 چند. كند مهار را اش چانه سریع حركت توانست نمي و لرزید مي همچنان كیمیا اما زدند، مي دست برایش موفقش ي شیرجه و

 آن جاي به ولي آمد، كیمیا سوي به یكراست و شد هكشید بیرون آب از خدمه كمك با و كرد شنا قایق سوي به رابین بعد اي لحظه

 :گفت و زد زانو قایق كؾ كیمیا، پاي جلوي بنشیند صندلي روي كه

 .بشي ناراحت نمیخواستم كن باور. كردم اطاعت تو امر از فقط من -

 مي شدت به و بود ئیدهگرا سفیدي به لبهایش و چكید مي آب قطره قطره زیتونیاش موهاي از. كرد نگاه او به اي لحظه كیمیا

 با و شد مسلط خود بر زحمت به بزند، حرؾ توانست نمي هم هنوز كه كیمیا. نبود عجیبي چیز سرد هواي آن در البته كه لرزید

 :گفت عصبانیت

 دوستي، همنوع حس جز شدم، نگران برات من كه این كني مي فكر تو ؟...بزرگیه موفقیت من ترسوندن كني مي فكر واقعا   تو -

 داره؟ اي دیگه معناي

 :گفت و داد تكان سري تؤسؾ با بعد و كرد سكوت متفكرانه اي لحظه چند رابین

 آب تو هم مورچه یه من جاي به اگه كه مطمئنم من. دارید ؼریبي و عجیب احساسات شرقي دختراي شما. كیمیا توئه با حقق -

 . كردي مي رو كار همین بازم تو شد، مي ؼرق

 .دزدید رابین قرار بي و نافذ نگاه از را نگاهش و زد لبخند فاتحانه كیمیا

 خیسش لباسهاي دیوید، كمك با رابین. كرد دور آنها حس بي بدنهاي از را سرما زود خیلي ماشین، بخاري مطبوع و گرم حرارت

 پیاپي بار چند رابین وقتي بار یك نهات. كرد نمي نگاه آنها به اصال   و بود انداخته پایین را سرش كامال   كیمیا. كرد در به تن از را

 عضالت دیدن از و دید پوشاند، مي دیوید كاپشن با را خود كه حالي در را او ورزیده اندام و آورد باال را سرش كرد، عطسه

 . كرد تعجب او پیچیده و محكم

*** 

 این با. نبود خبري او از ولي كرد بازرسي رابین جستجوي در را دانشكده كالسهاي تمام بخواهد، آنكه بدون كیمیا بعد روز صبح

 همان از یكي او كه این به را خود و بودند او نزدیك دوستان از كه مایكل یا و دیوید از حتي نگرفت، كسي از را سراؼش حال

 او ؼیبت وققتي. بود نگران و داشت عجیبي احساس حال این با. كرد قانع گذراند، مي دانشگاه از خارج را اش تفریحي ؼیبتهاي

 :گفت و كرد كیمیا به نگاهي تعجب با الین شدو الین دامان به دست او از اطالعات یافتن براي انجامید، طول به متوالي روز سه

 نیومده؟ چرا رابین دوني نمي واقعا   تو یعني -

 بدونم؟ باید كجا از -

 :داد پاسخ و زد شیطنتي پر لبخند الین

 . آورده شانس خیلي بیاد بیرون رختخواب توي از دیگه هفته یه بتونه اگه اون آوردي سرش وت كه بالیي اون با معلومه، خب -

 :گفت و گشود حد آخرین تا را چشمهایش كیمیا

 مریضه؟ اون یعني -

 بشه؟ مریض نباید كنه، شنا سن توي شما خواست به هوا اون توي كه كسي -



 :گفت و انداخت شانيپی به چیني الین، معناي پر لبخند به پاسخ در كیمیا

 . خواست خودش رودخونه، توي بپره نخواستم ازش من -

 :بریم دیدنش به داري دوست... نداشتم منظوري. نشو ناراحت خوب، خیلي -

 كي؟ دیدن به -

 .رابین دیگه، معلومه خوب -

 .نبینمش وقت هیچ دیگه دارم دوست من... اصال   نه، -

 :گفت بعد و كرد نگاه كیمیا به شیطنت با اي لحظه چند الین

 . داره زیاد زبده و مهربون خوب، پرستارهاي. نداره تو و من به نیازي چندان اون البته -

 :گفت و انداخت باال شانه تفاوتي بي با بود، شده الین كنایه متوجه كامال   كه كیمیا

 داره؟ زبطي چه من به -

 :داد پاسخ و كرد بلندي خنده الین

 كنه؟ شكار موش خواد مي كه شده اي گربه چشماي یهشب چشمات چرا حاال -

 :كشید فریاد عصبانیت با بگیرد، خود به عادي كامال   اي قیافه كرد مي سعي كه حالي در كیمیا

 . كن بس الین -

 :گفت بعد و خندید بشدت باز الین

 طوري این و بشید وارد كار، تسخ قسمت از دارید دوست همیشه ها شرقي شما بري؟ مي لذت من دوست دادن عذاب از چرا -

 . رو مقابلتون طرؾ هم دید مي عذاب رو خودتون هم

 :داد پاسخ و داد تكان سر عصبانیت با و پیاپي بار چند كیمیا

 نه؟ داده، یاد بهت رابین رو چرندیات این كه مطمئنم -

 :گفت و انداخت باال شانه زیركي با الین

 دنبالمون؟ بیاد ظهر از بعد بگم دیوید به نگفتي باالخره -

 :گفت و كوبید الین سر بر آرامي به و كرد لوله داشت دست در كه را هایي ورقه دسته كیمیا

 .دختر شدي دیوونه تو -

 . شد رد او كنار از نرمي به بعد و

*** 

 ادبیات درس كالس بار اولین براي بنابراین كند، استراحت هفته یك الاقل رابین كه بود این بر قرار دانست مي او كه آنجا تا

 بیروح و سرد بشدت امروز كه رابین و كیمیا مشترك كالس تنها. شد مي برگزار رابین شیطنت پر و فعال حضور بددون عمومي

 و خورد در به ضربه چند كه كرد مي تدریس اشتیاق با همیشه چون ژوستن دكتر و بود گذشته كالس شروع از دقایقي. نمود مي

 رابین به تعجب با دكتر. شد ظاهر كالس در رابین كشیده اندام بعد و پیچید فضا در خشن ي سرفه چند دايص اول. شد باز بعد

 در بیماري آثار هنوز كه او به اي لحظه چند كیمیا. كرد حركت خالي صندلي اولین سوي به عذرخواهي ضمن او و كرد نگاه

 در چشمانش گردش اولین در رابین. ماند خیره بود یانع خوبي به صورتش مهتابي رنگ و نشسته گودي به چشمهاي زیر



 بیمار و قرار بي رنگ، سرخ اي هاله میان در را تبدارش چشمان كیمیا و زد لبخند كیمیا روي به و یافت را اش گمشده كالس،

 ه آنچنان نمود، مي همیشه از داؼتر را نگاهش و بود بخشیده چندان صد جذابیتي را، او زیباي چشمان تب، برافروختگي. دید

 قطع اي لحظه رابین شدید هاي سرفه صداي كالس، مدت طول سراسر در. كرد مي احساس وجود تمام با را سوزندگیش كیمیا

 رفت، مي راه كالس در گفتگو هنگام كه همچنان او. كرد متوجه نیز را ژوستن دكتر حتي كه بود وخیم چنان حالش و شد نمي

 را آن ندارد، را كالس ادامه توانایي اگر خواهد مي او از كه زد حدس كیمیا. كرد صحبت او با اي كلمه چند و شد رابین نزدیك

 دكتر و داد تكان سر لبخند با او كه دید تنها نشنید، صدایي ولي خواباند گوش رابین پاسخ انتظار در اي لحظه چند. كند تعطیل

 خروج آماده و كرد جمع را لوازمش رابین، به توجه بي كیمیا شد، متما كالس زمان وقتي. گذشت كنارش از و زد پشتش به دستي

 كنار وقتي. كرد حركت رابین صندلي سوي به باالخره ولي ماند، مردد اي لحظه چند. خواند نام به را او رابین كه شد كالس از

 :گفت آهسته و كرد نشستن به دعوت را او كیمیا اما برخیزد، جا از او احترام به كرد سعي سختي به رابین رسید، او

 :گفت و داد تكان سر رابین.كني مي استراحت رو اي هفته یك بودم شنیده -

 . درسه یه همین دانشكده توي من دلخوشي تمام. باشي همكالسیم تو كه كالسي از نه اما كنم مي ؼیبت آره - -

 :گفت خنده به و زد ناداني به را خود خونسردانه كیمیا

 .بشي شاعر داري قصد شاید -

 :پرسید همیشگي خونسردي همان با بعد ولي كرد نگاه كیمیا به دلخوري با اي لحظه چند رابین

 خیام؟ مثل -

 :گفت دوباره رابین و داد تكان سر كیمیا

 .كیمیا داشتن بدون اونم -

 :گفت و انداخت پیشاني به چیني كیمیا

 . داري زیاد كیمیا كه تو. بردار من سر از دست -

 بخشیده تازه جالیي را او بم صداي سینه، گرفتگي كرد احساس كیمیا و كرد صدایش دوباره رابین. گرداند روي او از بعد و

 :گفت و برگشت او سوي به اختیار بي بعد. است

 . بزن زودتر رو حرفت لطفا  . دارم كار خیلي من -

 .زدم زنگ عموت به دیشب -

 خودت؟ ي خاله شوهر یا من عموي -

 :گفت كند، حفظ را اش خونسردي كرد مي سعي كه حالي در رابین

 خوبه؟ من؛ ي خاله شوهر و شما عموي -

 چي؟ كه خب -

 خیلي مورد این در چیزایي یه به شما ظاهرا  ... پرسیدم مریضها از عیادت با ارتباط در ها شرقي رسومات به راجع. هیچي -

 .معتقدید

 :گفت حوصله بي و انداخت باال شانه كیمیا

 .بزن رو حرفت نگو، قصه -

 :داد پاسخ رسید، مي نظر به گرفته و ؼمگین عجیبي نحو به صدایش حاال كه رابین



 .بزني سري بهم شده كه هم بار یك براي روز چند این توي داشتم توقع -

 :داد پاسخ اي كننده مؤیوس لحن با و زد لبخندي كیمیا

 كردم؟ مي رو كار این باید چرا -

 . هستیم فامیل نوعي به گمونم به نیستیم، دوست و همكالسي اگه -

 :گفت خاصي حالت با كیمیا

 . است مسخره! فامیل؟ -

 :گفت و كرد او به آمیزي تخقیر نگاه كیمیا. افتاد سرفه به بشدت بدهد، پاسخي رابین آنكه از قبل

 دانشگاه؟ بیاي حالت این با بود واجب -

 :داد پاسخ آهسته و كرد نگاهش مظلومانه رابین

 .ببیني درجه چهل تب توي رو بیمارت باشي داشته دوست شاید كردم فكر -

 :داد پاسخ برنده و تیز همچنان زبانش اما لرزید، كیمیا سینه در دل رابین صداي ُتن و نگاه حالت از كه آن با

 .نداره تازگي برام هم تابوت توي مریض دیدن. شدم ها جراح مثل دیگه من -

 كالس از كشید، مي زمین روي را پاهایش كه حالي در و برخاست جا از بزند حرفي آنكه بي و لرزید هستگيآ به رابین لبهاي

 سوزاش تب و بزند فریاد وجود تمام با را او بدود، رابین دنبال به خواهد مي دلش كرد كیمیااحساس اي لحظه براي. رفت بیرون

 . نداد هم را گام یك حتي برداشتن ي اجازه او به اش یخزده احساس اما كند، مدفون خود سرد وجود در را

*** 

 :پرسید حوصله بي و شد خارج نارضایتي با بیداري و خواب حالت آن از شد، زده اتاق در

 بله؟ -

 .آوردم شام برات مادر، منم -

 .نیستم گرسنه اصال  ... ندارم میل من جون، مادر ممنون -

 .نخوردي چیزي اومدي وقتي از كه تو جون؟ مادر نیستي گرسنه چطور -

 . بخوابم خوام مي... ندارم میل كه گفتم -

 . بود شده تنگ برات دلم چقدر دوني مي كه تو. ببینمت لحظه چند بده اجازه كن، باز رو در الاقل پس -

 گذاشت تحریر میز يرو را سیني. شد وارد دست در ؼذا سیني مادر. كرد باز را در میلي بي با و شد بلند جا از سنگیني به كیمیا

 :گفت و

 افتاده؟ چشمت از ما سنتي ؼذاهاي نكنه گلم؟ دختر چیه -

 :داد پاسخ و زد كجي لبخند كیمیا

 .نداره وجود شما دستپخت از بهتر ؼذایي دنیا جاي هیچ تو مامان؟ چیه حرفا این -

 :گفت و كشید كیمیا بلند و سیاه موهاي روي دستي و آمد نزدیكتر مادر

 .بخور قاشق چند هستم اینجا تا كنم، باور رو حرفت خواي میي اگه -



 مامان؟ -

 .باش زود... نداره مامان دیگه -

 با پایید، مي را او چشم زیر از كه مادر. كرد ؼذا با بازي به شروع و گرفت دست در قاشق میلي بي با و نشست میز پشت كیمیا

 :گفت مهربان همیشه چون لحني

 شده؟ چت تو كیمیا -

 :گفت و داد فرو را اش لقمه زور به دستپاچه یاكیم

 ...نیست چیزي... هیچي -

 . كني مي پمهون من از تو كه هست چیزایي یه اینكه مثل. دارم اي دیگه احساس من ولي -

 . كنین مي اشتباه -

 باشم؟ مطمئن -

 .مطمئن مطمئن آره...آره -

 . كن تكرار رو حرفت و كن نگاه مادر چشاي تو -

 :پرسید مصرانه و نشست كنارش مادر. انداخت زیر به سر و دزدید مادر از را نگاهش الفاصلهب كیمیا

 شده؟ چي بگي خواي نمي -

 بگم؟ چي نیست چیزي وقتي آخه -

 .نمیگه اینو چشات ولي -

 دونم؟ نمي خودم كه گه مي چي من چشاي بگین شما شه مي -

. كن سبك رو خودت و بزن حرؾ... گلم دختر بزن حرؾ... كني مي ونپنه مادرت از رو چیزایي یه داري تو گه مي چشات -

 .نده عذاب رو خودت اینقدر

 :داد پاسخ آلود بؽض و شد اشك از پر كیمیا چشمان

. بدید مهلت من به كمي كنم مي خواهش ولي خواید، مي چي من از بقیه و كاوه پدر، شما، كه دونم مي خوب من! جون مار ببین -

 .نمك فكر باید من

 میخوام؟ چي تو از من دوني مي كه مطمئني تو -

 :گفت و گرفت خود به جدي حالتي بار این مادر. نداد پاسخي و كرد نگاه مادر به تردید با اي لحظه چند كیمیا

 ،كني مي فكر تو كه چیزي اون عكس بر من. كني مي اشتباه داري من مورد در نكني اشتباه كس هر مورد در تو! دخترم ببین -

 .اونه در صالحت كه بكني رو كاري اون تو خواد مي دلم

 :گفت آهسته بعد و ماند خیره مادر مهربان چشمان به اي لحظه او و بخشید زینت را كیمیا زده ؼم چهره كمرنگي لبخند

 اعصابم كه بود هيما چند تازه كردم، مي عادت وضع این به داشتم تازه بیاد؟ من سر باید دنیا بالهاي ي همه چرا مادر؟ چرا -

 بیاد؟ پیش وضع این باید دوباره وقت اون میكردم، آرامش احساس كم یه بود، شده راحت خیالم تازه بود، شده آروم

 :داد پاسخ و داد تكان سري تؤسؾ با مادر



 .چیزه یه كس هر تقدیر. جنگید نمیشه كه قسمت با دلم، عزیز -

 نه؟ سیاهه، اش همه من تقدیر و -

 .دخترم اشنب ناشكر -

 . افتادم تله توي موش عین. شم مي منفجر دارم. داؼونم ام، خسته مادر، نیستم ناشكر -

 . نیفتاده اتفاقي كه هنوز كشي؟ مي فریاد طوري این چرا چته؟ آخه. باش آروم كم یه جون مادر! عزیزم دختر! كیمیا... كیمیا -

 و سرد هواي از را ریههایش. گشود را آن و رفت پنجره طرؾ به شود، مسلط خود بر كرد مي سعي وجود تمام با حاال كه كیمیا

 :گفت و ایستاد مادر به رو و چرخید پا پاشنه روي بعد. ایستاد حالت همان به لحظاتي كرد، پر تازه

 .میخوام معذرت واقعا  ... جون مادر خوام مي معذرت -

 كم یه مامان با هم بخور رو ؼذات هم بیا. افته مي دهن از شه، يم سرد ؼذات بشین مامان پیش اینجا بیا. دخترم نداره عیبي -

 .كشونده آتیش به رو سیاهت چشماي اون اینطوري كه گذره مي چي مهربونت و كوچیك دل اون تو ببینم بگو. كن صحبت

 :گفت و آمد مادر سوي به و زد لبخندي كیمیا

 .كنم فكر كه بدي فرصت بهم روزي چند شد قرار! جون مادر -

 . نخور ؼصه هم بخور، رو ؼذات هم ولي كن فكر. عزیزم خب خیلي -

 چي؟ دیگه. چشم -

 . نازنینم سالمتي -

 . چشم به اونم -

 . كن شروع بدي، نشون رو نیتت حسن كه این براي حاال خب، -

 :پرسید و شد بلند جا از مادر. گرفت دست در را قاشق و نشست میز پشت دوباره كیمیا

 ؟قهوه یا چاي -

 .بخورم رو ؼذام فعال  . مادر كدوم هیچ -

 . كن صدا منو خواستي چاي وقت هر ولي باشه، -

 . ریزم مي پایین میام خودم -

 .اي خسته خیلي كه ده مي نشون ات قیافه چون بخواب، زود باشه یادت فقط. عزیزم باشه -

 :تگف و ایستاد باز رسید، كه در جلوي مادر كرد، تؤیید سر حركت با كیمیا

 .دادي قول مادر به كه نره یادت -

 .باشه راحت خیالتون حتما   -

 :گفت بنابراین است، تردید دچار اي جمله گفتن در كه زد حدس كیمیا و بود ایستاده مردد باز مادر

 مونده؟ هم اي دیگه سفارش جون، مادر -

 ...فقط عزیزم، نه -



 :پرسدب كرد مجبور را كیمیا و گذاشت تمام نیمه را اش جمله

 چي؟ فقط -

 . كني مي پنهونش من از كه داري راز یه دلت توي كنم مي فكر من... من -

 .جون مادر كردي شروع كه دوباره -

 نمیاد؟ بر من دست از كمكي هیچ یعني -

 .چرا -

 .بگو -

 .نباشید منم نگران كنید، استراحت و برید لطفا   -

 :گفت و داد تكان یرس مادر

 .كني پنهون من از رو چیزي توني نمي كه بدون ليو بال، شیطون باشه -

 سرد هواي. پیمود را اتاق عرض و طول بار چند. شد تنها دوباره كیمیا و بست خود سر پشت را در مادر و كرد اي خنده كیمیا

 كه آن تصور با و كرد ؼذا سیني به نگاهي ایستاد، میز مقابل در ناخودآگاه برگشت دوباره وقتي. ببندد را پنجره كرد ناچارش

 فرو را ؼذا از قاشق چند اجبار به و نشست میز پشت كشیده، زحمت چقدر او عالقه مورد ؼذاي نوع چند ایین تهیه براي مادر

 .داد

 در كه حالتي داشت، دوست را خلسه حالت این چقدر. بست را چشمانش و كشید دراز آن روي و رفت تختخوابش طرؾ به بعد

 . كرد مي فكر مزاحمت بدون و راحتي به اشت،د دوست كه آنچه به آن

*** 

 گویا كه بود كرده تؽییر چنان كیمیا نظر در بازگشت، دانشگاه به طوالني بیماري یك از پس رابین كه زماني از بعد هفته یك

 صادق او مورد در تنها رابین رفتار تؽییر كه فهمید زود خیلي كیمیا البته. بود گذاشته دانشگاه به پا او جاي به دیگري شخص

 . بود همیشگي رابین همان رابین آن، جز و است

 كه آنجا تا رابین كه میدید آن جاي به و دید نمي خود با ارتباط برقراري در اصراري هیچ او رفتار در دیگر كیمیا روزها آن

 سر به سر آن از دیگر .شد نمي حاضر مشتركشان كالس تنها در مواقع اكثر در حتي و كرد مي دوري او ا داشت امكان

 احترام آن و بود مانده باقي چیزي یك تنها بود گذشته آندو بین آنچه از و نبود خبري كودكانه اداهاي آن و شیطنت پر گذاشتنهاي

 حتي -دیگري كس هیچ براي كه كند یاد قسم توانست مي جرأت به كیمیا كه احترامي بود، قائل كیمیا براي رابین كه بود عجیبي

 .نبود قائل -پدرش

 روز هر كیمیا و داد نمي نشان كرد، مي همراهیشان نیز كیمیا ؼالبا   كه دیوید و الین گردشهاي ردیابي به اي عالقه هیچ دیگر او

 چنان رابین تفاوتي بي. رفت مي پاریس از اي گوشه به خوشگذراني و تفریح دنبال به اي تازه مإنث دوست با كه دید مي را او

 صورت هر به تا بود فرصتي مترصد پیوسته خاطر همین به. كند باور توانست نمي هم خودش حتي كه بود هندهد آزار برایش

 مي آن از اش كننده كسل اعتنایي بي با یا و داد نمي او به را فرصت این یا رابین موارد ؼالب در البته كه -دهد آزار را او ممكن

 آزار قصد نحوي به این از پیش كه پسراني توك و تك. دید مي تعجب با را رابین حمایتي نشیني عقب عواقب كم كم كیمیا -گذشت

 تازه كیمیا و دادند مي آزار مختلؾ انحاء به را او تمام شجاعت با اكنون بودند، كشیده كنار رابین ترس از ولي داشتند، را كیمیا

 رفتار میان این در. داشت مفهومي چه ،((است رگيبز نعمت او از رابین حمایت))  ،:گفت او به الین كه روز آن فهمید مي

 نزدیكترین از آمریكائیست، دانشجوي یك كه مایك دانست مي خوب كه بود حالي در این و داد مي عذابش همه از بیش مایكل،

 مي دلش خیلي و كرد مي تنهایي احساس گذشته از بیش خیلي اما. كرد مي تحمل صبورانه او حال این با است، رابین دوستان

 با او شد، مي كالم هم رابین با اي جمله كه بار هر اما. كند دل درد فارسي شیرین زبان به او با تا باشد داشته همزباني خواست

 دكتر افتضاح ي لهجه با فارسي كلمات گاه گاه شنیدن به بود ناچار كیمیا و داد مي انگلیسي یا فرانسه به را پاسخش سرعت

 . كند خوش دل ژوستن



 كیمیا بودند، مشؽول دانشكدههایشان در نو سال جشن تدارك در دانشگاه هاي بچه كه نو سال نزدیك باراني روزهاي از یكي رد

 به توجه با ولي میكشید، پر كریسمس تعطیالت در وطن به سفر هواي به دلش و كرد مي تنهایي احساس دیگري روز هر از بیش

 بهتري راه كرد مي مجبور را او و رسید مي نظر به معقول ؼیر تقریبا   تصمیم این ت،برگش و رفت هزینه و تعطیالت كوتاه مدت

 توانست مي مسلما   هموطنان با صحبتي هم. بود توكلي خونگرم خانواده با دیدار كار بهترین شرایط آن در شاید. كند انتخاب را

 ها پله روي راه بین در. شد خارج اتاقش از و برداشت را چترش پوشید، لباس بالفاصله فكر این با. دهد كاهش را ؼربت اندوه

 :گفت و دوید سویش به الین. زد لبخند ناچار او دیدن با. رفت مي اتاقش سوي به خندان همیشه چون كه دید را الین

 كیمیا؟ كجا -

 .پدرم دوستان از یكي دیدن به رم مي -

 رفتي؟ مي شون خونه اول روزهاي كه آقایي همون. آهان -

 .توكلیه آقاي اسمش له،ب -

 میشه؟ چي مهموني پس -

 .بمونم اونجا دیگه سال تا كه رم نمي. عزیزم گردم برمي -

 نمیشه؟ برقرار اینجا جشن مراسم میدونستي تو كیمیا راستي آهان... برگرد باشه -

 :گفت و كرد نگاه الین به تعجب با كیمیا

 شه؟ نمي برقرار اینجا -

 . باشن راحت دارن دوست اونا. گرفتن نظر در كار این براي رو هدیگ جاي یه ها بچه نه، -

 :گفت و انداخت باال را هایش شانه بیتفاوت نداشت، را جشن در شركت قصد كه كیمیا

 نیستند؟ راحت اینجا مگه -

 :داد پاسخ و زد شیطنتي پر لبخند الین

 .كامال   نه خب -

 :كرد زمزمه و داد تكان سري كیمیا

 .بگیرن جشن خواد مي دلشون كه قبرستوني هر خب، خیلي -

 :گفت خنده با بود، شده مواجه زبان مشكل با هم باز كه الین

 .گفتي چي نفهمیدم بازم من كیمیا -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 بگیرن؟ جشن خوان مي كجا پس گفتم -

 .بزرگ ویالي یه كنم گمون. دیگه جاي یه -

 :گفت حوصلگي بي با كیمیا

 . دارم عجله فعال   من. باشید موفق. خوبه يخیل -

 بیاي؟ خواي نمي تو یعني باشید؟ موفق -



 :داد پاسخ دستپاچه نداشت، را الین با بحث حوصله هیچ كه كیمیا

 نمیام؟ گفتم من -

 ...كردم فكر من كه زدي حرؾ طوري ولي نه، -

 .میام باشه ولي نیست، من عید عید، این گرچه -

 :گفت و یدكش راحتي نفس الین

 .نیاي تو ذارم نمي من باش مطمئن ولي برو، حاال خب -

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 .باي فعال  . میام كه گفتم. باشه -

 :گفت خنده با و داد تكان دستي الین

 .باي -

 پشت دو حالت به كه نالی گامهاي صداي كه بود نرفته گامي چند هنوز اما. شد رد او كنار از داد مي تكان سر كه همچنان كیمیا و

 .بایستد كرد ناچارش آمد مي سرش

 

 :گفت دید را الین چون و كرد نگاه سر پشت ه

 شده؟ چي دیگ -

 :گفت و كرد پا آن و پا این كمي الین

 دیدیش؟ تو -

 :گفت و كرد نگاه او به تعجب با كیمیا

 باشم؟ دیده باید رو كسي چه خوبه؟ حالت تو -

 .دیگه اونو -

 كیه؟ دیگه، اونو -

 :پرسید عصبانیت با شد، مي كالفه كم كم كه كیمیا و كرد سكوت هم باز الین

 !ها دارم عجله نه؟ یا گي مي باالخره -

 :گفت بدهد، را كیمیا سإال پاسخ كه آن جاي به الین

 هان؟ شي؟ نمي ناراحت كه تو -

 بشم؟ ناراحت باید چي از میگي؟ چي تو اصال  . كني مي عصبانیم داري دیگه -

 :گفت و انداخت زیر به سر الین

 .دیگه رو دختره اون -

 :پرسید خونسردي با بود، شده راحت خیالش كمي كه كیمیا



 دختره؟ كدوم -

 .میره و میاد رابین با تازگیها كه همون -

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 كدومه؟ منظورت تو... بینم مي مختلفي هاي چهره با رو رابین من یكیشون؟ كدوم -

 :داد پاسخ سرعت به لینا

 نه؟ ندیدیش، تو پس. داره فرق یكي این نه -

 :گفت دوباره بماند كیمیا پاسخ منتظر آنكه از پیش

 .خیلي قشنگه، خیلي مانكنه، یه! چیه دوني نمي! من خداي -

 :داد پاسخ عصبانیت با بعد و كرد سكوت اي لحظه چند كیمیا

 چه؟ من به میره، دیگه نفر یك با میاد، نفر یك با روز هر پسره این ره؟دا ربطي چه من به گي مي تو كه اینا خب -

 :گفت و كرد نگاه كیمیا به تعجب با الین

 از دونم نمي... داره فرق دیگه یكي این كیمیا ولي... ولي. كردم ناراحتت اگه میخوام معذرت. بدوني خواستم مي فقط هیچي، -

 .سوئدیه دختره گن مي ها بچه. ندیدم زیبایي این به ختريد عمرم تمام در من اما كرده، پیداش كجا

 :گفت بعد و داد تكان سر آرامي به كیمیا

 . كنم مي خواهش... نزن حرؾ من با رابین مورد در دیگه كنم مي خواهش -

 :داد پاسخ و زد لبخندي الین

 . داره دوست رو تو رابین كه مطمئنم هنوزم من ولي بخواي تو كه طور هر. عزیزم باشه -

 :گفت و فشرد الین شانه روي را دستش كیمیا

 درس فقط فرانسه اومدم كه هستم ایراني دختر یه من. خوره نمي من درد به اصال   اون داشتن دوست نوع ولي ممنونم، ازت -

 . كشورم به برگردم بعدم بخونم

 ...آخه -

 .خدانگهدار... نداره آخه دیگه -

 . رفت توكلي آقاي منزل طرؾ به و شد خارج راهرو از ساالنه ساالنه بماند، الین پاسخ منتظر آنكه بي بعد و

 ماشین از وقتي. كرد خیس خیس بود سوار او كه را ماشیني هاي شیشه و باریدن به شروع باران كه بود نرسیده او منزل به هنوز

 انگشتش و دوید توكلي آقاي خانه در سوي به عجله اب. بماند امان در باران تند بارش از تا كرد باز را چترش بالفاصله شد، پیاده

 بار این. نشنید پاسخي هم باز اما زد، زنگ دوباره نشد، خبري چون و كرد مكث اي لحظه چند. فشرد زنگ روي پیاپي بار دو را

 را توكلي آقاي راغس گوینده، از ؼذرخواهي ضمن كیمیا. برخاست آیفون از صدایي بعد اي لحظه. زد را باال طبقه زنگ ناچار به

 . اند رفته تولوز به پسرشان دیدن براي همسرش و توكلي آقاي داد پاسخ زن و گرفت

 تا شد دیگري ماشین سوار زود خیلي. گرفت پیش در را خوابگاه راه زنان قدم و انداخت زنگ روي از را دستش ناامیدانه كیمیا

 به و ایستاد رودخانه كنار. مند پیاده را او خواست راننده از اختیار بي رسید، سن كناره به وقتي اما برسد، خوابگاه به زودتر

 با قطره هر دوار موج و آفریدند مي زیبایي و كوچك امواج آب روي بر باران قطرات. ماند خیره رودخانه به و كرد تكیه ها نرده

 مي روزهایي یاد به. كشاند مي اش شده مدفون تخاطرا دفتر عمق به را كیمیا و. كرد مي ایجاد تماشایي تداخلي دیگر هاي دایره



 خود با اي لحظه دویدند، مي هم دنبال به ساحل ي كناره در و كردند مي اندازي سنگ خزر، زیباي دریاچه روي كه افتاد

 درما با خوشش خاطرات مجردي، روزهاي یاد. نیافت پاسخي هم خودش براي اما(( بود؟ خوشبخت روزها آن راستي))  اندیشید،

 پایش كه آن از باز. سوزاند را چشمانش اشك، قطرات بعد و كشاند آشوب به را وجودش داشت نهفته دل در كه اندوهي تمام یاد و

 و گذاشت مي زانوهایش بر سر او و بود اینجا مادرش خواست مي دلش. كرد پشیماني احساس بود نهاده ؼربت دیار به را

 و بگیرد تماس مادرش با گرفت تصمیم لحظه همان در. بود كرده را مادر هواي شدت به دلش. گریست مي كودكي چون عاجزانه

 . آسیاست قاره تمام وسعت به او براي دلتنگیش بگوید او به

 سیاهتر ؼربت ؼم و گشته بیشتر اش ؼصه روز هر گذارده فرانسه خاك به قدم كه روزي از اندیشید خود با و افتاد راه به آهسته

 او. كند زندگي خوشبخت و شاد زیبا، شهر این در بود نخواسته خودش مسلما   البته. بود ساخته تیره را روحش دیگر ؼمهاي از

 یاد به با. را رابین مهمتر همه از و را دانشگاهش اساتید را، همكالسهایش و دوستان. راند مي خود از را چیز همه و كس همه

 احساس گرچه. كرد باز اختیار بي لبخندي به را لبهایش و شد زنده هنشذ در سن روي سواري قایق خاطره ناگاه او آوردن

 .كرد مي كم را هایش ؼصه كتاب، و حساب بي و الابالي پسرك این به كردن فكر چرا نمیدانست اما نداشت، او به نسبت خاصي

 بود، دیده خود نزدیكي در را گهاس همیشه بود آمده پاریس به كه روزي از گرچه. پراند جا از را او سگي پارس ناگهاني صداي

 درست و كرد نگاه عقب به. كمتر اي فاصله از بار این ولي خورد گوشش به سگ پارس صداي میترسیدباز آنها از هم هنوز اما

 بود ایستاده داشت شباهت گرگها به بیشتر كه اي چهره و اي قهوه و سیاه درشت خالهاي با بزرگي و سفید سگ خود قدمي چند در

 چه دانست مي نه و داشت حركت قدرت نه. برداشت عقب به قدم یك ترس با. كرد مي نگاه را او خیره خیره براقش چشمان با و

 به او كه را قدمي یك اندام درشت سگ. بخواهد كمك كسي از و بكشد فریاد خواست مي دلش. ماند خیره سگ به باز. بكند باید

 و آمد جلو آهسته آهسته سگ. ندارد فرار توان و شده شل زانوهایش كرد احساس كیمیا. دكر تالفي بلند گام یك با بود، رفته عقب

 فرو سینه در او قلب كه كرد ؼرشي شد، نزدیك كیمیا به كامال   وقتي. بگیرد گاز را او فقط تا دویده را پاریس تمام كرد فكر كیمیا

 سوي به خوشحالي با كیمیا. زد زانو كیمیا پاهاي مقابل در سگ آن از پس و شد بلند سوتي صداي حال همان در اما ریخت،

 رابین او، از متري چند فاصله در. شد پشیمان بود ایستاده رودخانه كنار اینكه از او چهره دیدن با ولي كرد، نگاه صدا صاحب

 از نیمي اما كرد، نگاه بود كرده حلقه او بازوي در را دستش كه رابین همراه به دقت با كیمیا. بود ایستاده جواني دختر همراه

))  نام با را سگش رابین و شدند نزدیكتر گام چند همراهش و رابین. بود پوشانده گردنش شال و باراني كاله را او صورت

 لحظه چند و آورد باال را سرش بعد. كرد نوازشش خوشرویي با رابین و برگشت او سوي به مطیعانه سگ. كرد صدا(( همیلتون

 :گفت و كرد خم سر احترام با بعد و كرد نگاه كیمیا به اي

 . خانم دوشیزه بخیر روز -

 به كالهش سر، حركت با آورد، باال را سرش و كشید پائین كمي را شالش بود، ایستاده كیمیا نزدیك كامال   حاال كه نیز جوان دختر

 حرؾ او از الین كه بود دختري همان زیبا سكعرو این مسلما  . ببیند را او نقش ریز و زیبا صورت توانست كیمیا و رفت عقب

. شد روان لطیؾ صدایي با(( بخیر روز))  كلمه خوشرنگش لبهاي میان از و خورد آرامي تكان جوان دختر ظریؾ دهان. زد مي

 و یؾظر بیني به نگاهي كیمیا. كرد او نثار سخاوتمندانه را اش عشه پر نگاه و دوخت كیمیا به را سبزش و درشت چشمان بعد

 :گفت و كرد بود كرده تر بامزه را اش چهرا و بود شده سرخ سرما شدت از كه او باالي سر

 !بخیر روز -

 :گفت و كرد اشاره كیمیا به دست با رابین

 .كیمیا خانم دوشیزه بنده محترم بسیار همكالسي -

 :گفت دوباره و گرداند جوان دختر سوي به را نیمرخش بعد و

 . یكاار... من خوب دوست -

 :داد پاسخ تفاوتي بي با كیمیا

 . میگویم تبریك بهتون دارید زیبایي خیلي دوست -

 . ایرانیه كیمیا اریكا. االصله انگلیسي سوئدي دختر یه اریكا -



 لحظه چند. نشنیده را ایران نام هم بار یك حتي عمرش تمام در هرگز او شد مطمن كیمیا كه انداخت پیشاني به چیني چنان اریكا

 :گفت كیمیا سپس. گذشت سكوت به

 . نشم مزاحمتون دم مي ترجیح خب -

 با مالقاتش زودي این به نمیخواست دلش شاید. كرد پا آن و پا این اي لحظه چند رابین. زد كننده مسحور لبخندي جوان دختر

 به سرعت به علت همین به بكشد، او رخ به را جدیدش دوست تا دارد احتیاج بیشتري زمان به او كرد فكر كیمیا و یابد پایان كیمیا

 شد ظاهر پایش جلوي سگ دوباره بعد لحظه چند و كرد مي صدا را سگش كه شنید را رابین صداي حال همان در اما. افتاد راه

 آمد یشپ قدم چند رابین. دوخت رابین به را اش كننده استمداد نگاه و شد متوقؾ باز ناچار به كیمیا. كشید خرناسه عصبانیت با و

 :گفت زنان لبخند گرفت، قرار كیمیا مقابل وقتي و

 .احمقه صاحبش مثل... نیست؟ بردار دست چرا دونم نمي -

 :داد پاسخ حوصله بي است رابین دستور به سگ رفتار بود مطمئن كه كیمیا

 آقا؟ قانونیه ؼیر الدهق بدون سگ آوردن بیرون دونین نمي مگه اصال  ... دارم عجله من كنید صدا رو سگتون كنید لطؾ -

 :داد جواب و كرد بلندي ي خنده رابین

 . كني شكایت ازم توني مي خب -

 :گفت فارسي به بار این كیمیا

 .دارم عجله من نشو لوس -

 :داد پاسخ فرانسه به و زد لبخندي رابین

 . كنار بره بگین بهش. نداره ربطي من به -

 :گفت هفرانس به و تر آرام لحني با بار این كیمیا

 .بگیرم تماس خونمون با باید من -

 :گفت و كرد سگش به رو كند نگاه او به آنكه بي رابین

 .بگیرن تماس پدرشون منزل با باید خانم همیلتون؟ نشنیدي -

 :گفت و كشید بیرون را همراهش تلفن گوشي و برد فرو باراني جیب در را دستش رابین. كرد پارسي سگ

 . بگیرین تماس جا نهمی از گه مي همیلتون -

 :گفت و شد خم سگ طرؾ به كمي كیمیا

 . خوره مي شعورت و عقل به تاب و آب پر اسم این ظاهرا   خب -

 به كه حالي در و گرفت كیمیا طرؾ به را گوشي دوباره رابین. داد كیمیارا پاسخ آرام صدایي با و آورد پایین را اش پوزه سگ

 :گفت كرد مي نگاه اریكا

 كه؟ فهمي مي... روريض كار یه -

 :داد پاسخ و زد لبخندي اریكا

 . مونم مي منتظر نیست، مشكلي -

 :گفت كرد، مي رد را رابین پیشنهاد كه حالي در و انداخت اریكا به بعد و رابین به نگاهي تعجب با كیمیا



 . نمیگیرم تماس تلفن این با من برید، تونید مي شما -

 بشم؟ ورشكست ترسي مي چرا؟ -

 . بشم مزاحم خوام نمي فقط هن -

 :گفت و گرفت كیمیا سوي به را گوشي دوباره رابین

 . بگیر -

 شماره به شروع و گرفت رابین دست از را گوشي نگیرد، باال اریكا حضور در بحثشان كه خاطر آن 2به بیشتر و ناراضي كیمیا

 چند. چرخیدند رودخانه سوي به دو هر و ایستاد یكاار كنار رفت، عقب به قدم یك و زد رضایتمندي لبخند رابین. كرد گیري

 :گفت و گرفت رابین طرؾ به را گوشي كیمیا بعد لحظه

 .اشؽاله ظاهرا   -

 نگاه او به تعجب با كیمیا. كرد گیري شماره به شروع و گرفت را گوشي بزند حرفي آنكه بي و كرد او به معنایي پر نگاه رابین

 :كرد صحبت به شروع فارسي زبان با رابین كه شد متوجه حیرت كمال در بعد لحظه چند ولي كرد

 .هستید خوب شما متشكرم -

- ... 

 .لطفند كم ایشون بله بله، -

- ... 

 .دیدم رو ایشون شدم خوشحال منم -

- ... 

 .كنن صحبت خوان مي خانمتون دختر. شدم مزاحم همین براي كنن، تلفن شما به میرفتن داشتن دیدم رو خانم كیمیا بله... كه من -

 رابین وقتي بنابراین. نداشت هم را منزلشان شماره حتي او كه چرا است، رابین بیمزه شوخیهاي از یكي هم این بود مطمئن كیمیا

 :گفت و گرفت را گوشي نارضایتي با حال این با. بود مردد آن گرفتن در گرفت، او مقابل را گوشي

 ...الو -

 :شنید خط يسو آن از را پدر صداي ناگهان

 . بود شده تنگ خیلي برات دلمون. زدي زنگ كردي خوب چقدر. دخترم سالم -

 گفتگو گرم اریكا با رابین اش، خانواده با كیمیا صحبت مدت طول تمام در. داد را پدر پاسخ و كرد نگاه رابین به تعجب با كیمیا

 مي توضیح كیمیا براي بسرعت و بود شده باز مادر تصحب سر اما كند، خالصه را صحبتهایش كرد مي سعي كیمیا گرچه. بود

 را آدرسي بعد و است فرانسه در تحصیل حال در كه كرده ازدواج مصري پسر یك با اش قدیمي دوست و همكالسي پریسا كه داد

 میداد مساعد قول درما به آنكه ضمن كیمیا. برود فإاد دیدن به تا خواست او از و كرد تكرار كیمیا براي بود، گرفته پریسا از كه

 :گفت و رساند رابین نزدیكي به را خود بلند گام چند با شد قطع ارتباط وقتي. كرد خداحافظي

 ...ببخشید -

 در سر دو با انساني رسید مي نظر به كه بود چسبانده رابین به چنان را خود اریكا. دید را او و برگشت كیمیا سوي به رابین

 :گفت.  زد لبخندي فكر این اب. است گرفته قرار او مقابل

 . كشید طول كه ببخشید. بفرمائین -



 :داد پاسخ و زد خندي زهر رابین

 . بود زدن هم بر چشم اندازه به اریكا و من نظر به -

 .ممنونم حال هر در... گذره مي خوش زیادي شما به خب -

 :پرسید كیمیا كه برد پیش گوشي گرفتن براي را دستش رابین

 دونستي؟ مي چطور رو ما خونه رهشما نگفتي -

 :گفت و كرد اي خنده رابین

 . كردم استفاده گوشي ي حافظه از من. بودي گرفته رو شماره من از قبل شما خب -

 :گفت و زد لبخندي زحمت به نگرفته رابین گوشي با اي شماره اصال   دانست مي خوب خود كه كیمیا

 .شماست با حق بله! آه -

 :گفت بعد و دوخت كیمیا به را نافذش نگاه اي لحظه چند رابین

 .خانم دوشیزه بخیر روز -

 عصبانیت با كیمیا. میكرد نگاه كیمیا به خیره خیره همچنان همیلتون كه بود حالي در این و. گذشت او كنار از همراهش با و

 :گفت و داد تكان هوا در را دستش

 فضولي؟. بگیرم تماس صاحبت تلفن با نمیخواست دلم... دیگه برو گي؟ مي چي دیگه تو -

 :ؼرید لب زیر كیمیا. دوید رابین دنبال به بعد و كرد پارسي بود زده زل كیمیا چشمان به كه حالي در همیلتون

 .پرروئه صاحبش مثل -

 بود نيزما همان دقیقا   این متؤسفانه و برگشت عقب به اي لحظه براي رفت پیش كه گام چند كرد حركت دو آن جهت خالؾ بعد و

 :زد فریاد رابین بعد ماند خیره یكدیگر به نگاهشان دور فاصله همان از اي لحظه چند. كرد مي نگاه را سرش پشت هم رابین كه

 . دارن رو كردن حفظ ارزش ها شماره از بعضي! وحشي شرقي كن گوش -

 نشست دلش گوش بر و پیچید كیمیا گوش در رابین فارسي زیباي ي لهجه

 

 صداي و خورد در به ضربه چند دوباره بود بامداد یك نزدیك كرد ساعت به نگاهي پراند جا از را كیمیا هانناگ در صداي

 :گفت مي كه رسید گوشش به مادر مهربان

 . آوردم چاي برات نزن خواب به رو خودت مامان، بیداري دونم مي -

 :گفت و شد باز خنده به لبهایش

 . بازه در. خانم سركار بفرمائید -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا به. شد اتاق وارد بود آن داخل شكالت كه ظرفي و چاي فنجان دو كه اي سیني با مادر

 .نكني وا رو در خواستي مي بدجنس -

 . نشنیدم رو در صداي اصال   اول راستش. مامان جون به نه -

 خانم؟ كردي مي سیر كجا -



 . خوردم گره جورایي یه مادر... دونم نمي خودمم -

 :گفت و زد داري معنا لبخند مادر

 .واشه هات گره جورایي یه بپذیري ببینه رو تو اینجا اومده پاشده دنیا سر اون از كه رو اوني اگه شاید خب -

 :ؼرید لب زیر و انداخت پیشاني به چیني كیمیا

 حاال؟ چرا آخه -

 :پرسید و كرد نگاهش تعجب با مادر

 گفتي؟ چیزي -

 .خورد تكون بیخودي املب. ن.ج مادر نه -

 زني؟ مي گول بچه. خودت جون آره -

 :گفت دوباره مادر و داد سر بلندي حنده كیمیا

 .نشده سرد تا بخور رو چائیت بیا حاال -

 :گفت داشت مي بر را فنجانش كه حالي در و نشست مادر روي به رو كیمیا

 ي؟بكش منو زبون زیر خواي مي... مامان؟ خواي مي من جون از چي -

 . رسه نمي نتیجه به آدم سادگي این به كه كردي قایم حرؾ انقدر درازت زبون زیر تو -

 :گفت خنده با كرد مي مزه مزه را چایش كه حالي در و گذاشت دهانش در كوچكي قند حبه كیمیا

 .بیا كوتاه مامان -

 كار چه پنجره این جلوي نشستي حاال تا شب سر زا ببینم بگو مثال  ... یام نمي كوتاه گذره مي چي كوچیكت مخ اون تو نگي تا -

 كني؟ مي

 .فكر جون، مادر فكر -

 كرده؟ مشؽول رو ذهنت اینقدر كه دلم عزیز چي به -

 .هیچي به -

 خواد؟ مي زمان چقدر چي همه گیره، مي وقت اینقدر هیچي -

 :گفت و زد او پشت به ضربه چند سرعت به مادر افتاد سرفه به شدت به و پرید حلقش به چاي كه افتاد خنده به چنان كیمیا

 . كردم چشم رو ام بچه بده مرگم خدا -

 :پرسید كرد مي مهار را اش سرفه زحمت كه به كیمیا

 كردي؟ چشم -

 سراسر تو خواهات خاطر كه نیست بیخود. آوردي رو خیلي ماشاهللا اومدي كه ایندفعه گفتم آوردم شام برات شب سر مامان آره -

 . كنن مي چاك سینه دنیا

 :پرسید و ایستاد پنجره به رو و مادر به پشت خاست بر جا از و زد لبخندي كیمیا



 نداري؟ خواب امشب شما -

 چي؟ تو -

 . بودم خوابیده االن وگرنه دارم اتاقم تو مهمون یه آخه من -

 :گفت و فشرد مهربانش دستهاي با را اش شانه. ایستاد كیمیا سر پشت مادر

 .گي مي تراس كه تو -

 :گفت و زد لبخندي برگشت مادر به رو كیمیا

 .نباشید من دلواپس. خوبه كامال   حالم من. جهته بي شما نگراني -

 خدا. ندیده خودش به آرامش رنگ اومدي دنیا به تو كه روزي اون از وامونده دل این شه؟ مي مگه ولي نباشم، خوام مي -

 چي؟ یعني بودن خوب مادر بفهمي تا بده دختر یه بهت... ایشاا

 دونستید؟ مي اینو باشید داشته منو كه این از قبل شما! مامان -

 اي ؼصه چه خونه مي دخترش چشماي از مادر. كشه مي چي من خاطر به مادرم فهمیدم نمي وقت هیچ تو مثل منم. عزیزم نه -

 از رو خواب تو، اتاق چراغ روشني. كنه مي سنگیني من دوش روي ُتن یك اندازه به تو، دل تو گرمي یك ؼصه. دلشه تو

 راحتم و بگو مادر، بگو من به كیمیا. شنوم مي راحت خیلي رو تو سرگردن قدمهاي صداي اتاقم تو من. دزده مي من چشمهاي

 چیه؟ تو درد آخه. كن

 به شروع بلند صداي با و انداخت مادر آؼوش در را خود دهد پاسخي آنكه بي بود، گرفته قرار مادر حرفهاي تؤثیر تحت كه كیمیا

 :گفت و كشید سیاهش موهاي روي دستي مادر. كرد گریه

 .بشي سبك بذار. عزیزم كن گریه -

 :گفت و كرد نگاه مادر مهربان چشمان به و آورد باال را سرش بعد. كرد گریه مادر آؼوش در اي دقیقه چند كیمیا

 .نمك جبران رو شما محبت همه این جوري یه تونستم مي كاش -

 .توني مي عزیزم، توني مي -

 .كافیه بدم رو جونم چطوري؟ -

 خواستگاري یه این. نكن اذیت رو خودت همه این خواي مي منو شادي اگه تو. دلم عزیز سالمت همیشه و خودت مال جونت -

 . نه گي مي نخواستي آره، گي مي خواستي. ست ساده

 :فتگ بعد و كرد نگاه مادر چشمان به مستقیما   كیمیا

 له منگنه این الي دارم من. نیست هم سادگي این به قضیه كه دونید مي بهتر خودتون ولي گید، مي شما كه بود اینطوري كاش -

 . شم مي

 . خواد مي دلش كه كنه مي رو كاري اون من، دختر. نه دیگه بار این. پشیمونم گذاشتم بار یه ذارم؟ مي من مگه -

 :گفت شناسانه قدر و انداخت پایین را سرش كیمیا

 . چیز همه خاطر به مادر، متشكر -

 :گفت و برداشت را خالي فنجانهاي سیني. برگشت میز طرؾ به مادر



 مي من حاال. بزنم بهت سري یه گفتم نیاورد طاقت دلم راستش ولي باشي، تنها دي مي ترجیح كه دونم مي عزیزم، خب خیلي -

 خیلي تو بهتره، كني استراحت اگه من نظر به. داري وقت ها حاال حاال نیار فشار دتخو به خیلي ولي بكني، رو فكرات تو تا رم

 . داري فرصت

 :گفت كرد مي مشایعت در دم تا را او وقتي و. كرد تشكر مادر از و زد لبخندي كیمیا

 دارم؟ رو دنیا مادر بهترین من كه دوني مي هیچ شما -

 :فتگ و گرفت آرامي نیشگون را كیمیا گونه مادر

 . كن استراحت برو... سوخته پدر عزیزي هم نریخته زبون -

 تنها خواب گویا اما بخوابد، كرد سعي و كشید دراز تخت روي. رفت تختش طرؾ به و بست مادر سر پشت را اتاق در كیمیا

 در وزهایشر لحظه لحظه باز گذاشت مي هم روي را چشمانش آنكه محض به كه چرا بود، خاطراتش مرور براي اي بهانه

 زندگیش روزهاي بهترین كه كند تصور توانست نمي هم خودش شاید كه روزهایي یاد. گرفت مي جان چشمانش مقابل پاریس

 به فإاد دیدن براي پیاپي مرتبه سه دو بود كمتر درسهایش حجم كه اوقاتي در روزها آن در داشت خاطر به خوب. شوند تلقي

 فإاد وستان به را دانشگاهش و خوابگاه آدرس ناچار كیمیا و بود برگشته خالي دست بار هر ولي رفت، بود داده مادر كه آدرسي

 پوست به اي لحظه كیمیا. كرد نگاهش خیره خیره و ایستاد مقابلش جواني مرد شد خارج دانشگاه در از وقتي روز آن. بود داده

 ققدمي بود یافته جرأت كیمیا لبخند دیدن با كه مرد. زد خندلب اختیار بي بعد و شد خیره مرد رنگ سیاه ابروي و چشم و اي قهوه

 :پرسید فرانسه به اما عربي، لهجه با و برداشت جلو به

 هستید؟ خانم كیمیا شما -

 :گفت و شد تر عمیق كیمیا لبخند

 شناختید؟ منو چطور نه؟ هستید، فإاد آقا هم شما حساب این با -

 منتظرتون دانشگاه بیام گفتم. میشه تموم كالستون چهار ساعت گفتند خوابگاه رفتم. دمبو دیده پریسا آلبوم توي رو شما عكس -

 . وایستم

 نشدید؟ معطل كه خیلي -

 .كنیم صحبت بیشتر و بزنیم قدم هم با كمي تونیم مي باشید داشته دوست اگه خب... نه زیاد نه، -

 :گفت و داد تكان سري خرسندي با كیمیا

 . موافقم كامال   -

 را پریسا گفت مي خودش كه طور آن و روشنفكر مسلماني و قاهره متولد. بود ساله 72 فإاد. افتاد راه به فإاد همراه به عدب و

 بود قرار و خواند مي درس سوم سال در و اقتصاد رشته در او. سیاحتي سفر یك در هم آن. بود دیده امارات در بار اولین براي

 كرد دعوت اي قهوه صرؾ به را كیمیا فإاد. كردند صحبت و زدند قدم هم با ساعتها آنها. برود ایران به تحصیالتش اتمام از بعد

 . میكردند زندگي استیجاري آپارتمان یك در دوستانش همراه خودش زیرا. برگشت و رساند خوابگاه به را او آن از پس و

 و زد لبخندي كیمیا. داشت خروج قصد مسلما   كه بود الین دید كه را كسي اولین معمول طبق شد خوابگاه ساختمان وارد وقتي

 :گفت

 خانم؟ عازمید كجا -

 . بیرون میریم شام دیوید با -

 .نمیشم مزاحمت من پس. بگذره خوش خوبه، -

 :گفت خنده با الین كرد رفتن قصد كیمیا كه همین اما



 . رسیده دستم به اي تازه خبراي -

 گذاري؟ خبر كدوم از -

 .معتبر خیلي ريخبرگذا یه از -

 هست؟ بیچاره كدوم به راجع -

 .خودت به راجع -

 !من؟ -

 .گردي مي رنگ پر آدماي با شنیدم آره -

 چي؟ -

 .میگردي رنگ پر آدماي با شنیدم گفتم هیچي، -

 گي؟ مي كه چیه چرندیات این -

 .هواخوري رفتي رنگ پر پسر یه با گفت گرفتم رو سراؼت رابین از گشتم، مي دنبالت ظهر از بعد امروز من ببین -

 كرد الین به رو بعد!(( پررنگ پسر رابینه، مال قصار كلمات این كردم مي فكر باید))  اندیشید، خود با و داد سر بلندي خنده كیمیا

 :گفت و

 كنه؟ مي تعقیب منو چي براي پسره این ولي... بود آشناها از یكي آره -

 .رفتي گردش به آقا اون با كه دیده گاهدانش جلوي فقط نكرده تعقیب رو تو اون -

 .برو نشده دیرت تا. كردم ققبول خب، خیلي -

 :گت و كرد كج را دهانش الین

 رفتم خب خیلي -

 :گفت و برگشت دوباره و برداشت در طرؾ به قدم چند بعد

 .نمیاي تو راستي -

 . كنم استراحت كم یه باید متشكرم نه، -

 .شیم مي خوشحال ما كن باور -

 .دیگه برو حاال. ام خسته خیلي ولي دونم مي -

 او. شد هم همینطور و برمیگردد هم باز او داشت حتم چون بود، ایستاده خود جاي بر همچنان كیمیا اما. افتاد راه به دوباره الین

 :گفت جبتع با دید ثابت خود جاي بر همچنان را كیمیا وقتي. چرخید كیمیا سوي به دوباره و برداشت دیگر گام چند

 !وایستادي؟ چرا تو -

 . بدویي دنبالم خواستم نمي میگردي، بر دونستم مي چون -

 :گفت و خندید الین

 . باهوشي واقعا   تو -



 بگي؟ خواي مي چي حاال. مرسي -

 ...اوم...  -

 . باش زود رفت، دیوید! دختر -

 .شده دختره این اسیر بدجوري رابین بگم خواستم مي -

 داره؟ طيرب چه من به خب -

 . اند هم با همش روزها این -

 داره؟ ربطي چه تو به خب -

 داده؟ ازدواج قول بهش رابین كني مي فكر -

 :گفت الین و كرد سكوت اي لحظه كیمیا

 داره؟ ربطي چه ما به میگي االن البد -

 .دقیقا   -

 ه؟درآر چنگت از رو رابین مسخره ي دختره این بذاري خواي مي واقعا   تو كیمیا، -

 :گفت و زد پوزخندي كیمیا

 بیاره؟ در چنگم از بخواد اون كه بوده من چنگ تو رابین مگه -

 . شه مي دورتر تو از رابین بشه نزدیكتر رابین به دختره اون چي هر ولي نه، -

 . بشه خب -

 :گفت بود كرده تعجب كیمیا اندازه از بیش تفاوتي بي از كه الین

 . بگم بهت بود ام وظیفه ولي گي، نمي راست خیلي مطمئنم گرچه -

 .بري توني مي گفتي كه حاال خب -

 :گفت عصبانیت با شد مي عصبي كم كم حاال كه الین

 .مایكل مثل هاري سگهاي دست بسپاردت رابین كه همینه حقت! جهنم به اصال   -

 خاطر به تنها مایكل گذشته ماههاي در كه دانست مي خوب حاال. كرد چندش احساس خود وجود در باز كیمیا مایكل نام شنیدن با

 نفوذ استخوانش مؽز تا كه بود دیده را او نافذ و وحشتناك نگاههاي بارها و بارها روزها این ولي. بود گذارده راحت را او رابین

 :گفت بنابراین بگیرد خود به طبیعي حالتي كرد سعي. میكرد

 . برو دیگه حاال. بكنه تونه نمي ؼلطي هیچ هم مایكل. ندارم بینرا حمایت به احتیاجي هیچ من گفتم، بهت هم قبال   -

 . گذارد تنها بود خود مبهم افكار در ؼرق كه را او و رفت دیگري حرؾ بیهیچ و كرد نگاه كیمیا به ناباورانه الین

 راه به مفصلي جشن شتنددا قصد آنها بود مسلم آنچه. شد مي بیشتر ها بچه جوش و جنب شدند مي نزدیكتر نو سال آؼاز به هرچه

 بود سردي ؼروب. شد خارج دانشكده از معمول از دیرتر كمي ظهر از بعد روز آن. نداشت اهمیتي هیچ كیمیا براي كه بیاندازند،

 كه بود نرفته قدم چند هنوز. كرد نفوذ استخوانش مؽز تا سوزنده و خشك سرماي. نبود كار در بارشي اما. آمد مي عجیبي سوز و

 .خواند نام به را او شنایيآ صداي



 .مادموازل كنید صبر -

 .دید خود قدمي چند در را رابین و برگشت عقب به و ایستاد

 .بخیر عصر -

 داشتي؟ كاري من با بخیر، عصر -

 .رفته گفتم رفتي، كردم فكر من. دنبالت بود اومده نفر یه امروز دوني مي -

 كي؟ -

 .پسرش شایدم یا دلن آلن كنم فكر -

 داشت؟ چیكار من با دلن نآل -

 .بده رو فیلمهاش از یكي تو بازي پیشنهاد بهت خواست مي شاید! دونم مي چه من -

 داشت؟ كار من با كسي چه. ندارم شما ي مزه بي شوخیهاي براي وقت من -

 :گفت و انداخت باال شانه خونسردانه رابین

 از بیچاره من كه ذاشتي مي كسي رو انگشت خدا رضاي محض آخه .انداختي دردسر تو منو حسابي تو خانم، دوشیزه دوني مي -

 دادي؟ سفارش مریخ كره رو پسره این ببینم... بربیا باهاش رقابت پس

 :گفت عصبانیت با بود شده كالفه دیگر كه كیمیا

 زني؟ مي حرؾ كي به راجع -

 . دنبالت میاد همش كه رنگه پر پسر همین بابا -

 گرفت؟ منو سراغ تو از چطور... فإاد آه -

 منم. گفت اونم داره، كار كي با پرسیدم ازش گرده مي سرگردون دانشگاه محوطه تو داره دیدم نگرفت،من رو شما سراغ من از -

 .خوابگاه رفتي كردم فكر

 .مرسي خب خیلي -

 او به را خود بلند گام چند با چارنا به نیز رابین. افتاد راه بزند حرفي آنكه بي كیمیا و كرد نگاه كیمیا به اي لحظه چند رابین

 :گفت و رساند

 .كن صبر -

 چیه؟ دیگه -

 .وقته دیر برسونمت؟ خواي مي -

 .ببینه تو ماشین توي منو كسي خواد نمي دلم نیست نیازي نه، -

 :گفت و آشفت بر ناگهان رابین

 داره؟ ایرادي چه من ماشین مگه -

 .برم تنها خوام مي گفتم... مربوطه خودم به دیگه این -

 .بذارم خوام نمي من ولي -



 :گفت آمیز تهدید لحني با و برداشت رابین طرؾ به گام یك كیمیا

 .كنم خبر رو پلیس شم مي مجبور بیاي من سر پشت دیگه قدم یك فقط اگه -

 :گفت بعد و كرد نگاه كیمیا به ناباورانه اي لحظه چند رابین

 بد فقط دیگه، زنهاي همه مثل زني یه هم تو هستي؟ چي كردي خیال تو. كردم بهت كه بود پیشنهادي آخرین این خب خیلي -

 . برمه و دور هم زیاد و دارم زیاد دیدم، زیاد تو مثل من. بقیه از تر اخالق

 داري؟ نمي بر من سر از دست چرا اینطوره اگه -

 :گفت و زد پوزخندي رابین

 .موند يم تو سر رو هفته یك براي فقط بود هم اگر من دست -

 :گفت عصبانیت با و بخشید جال خشم برق از كیمیا رنگ سیاه چشمان

 .پستي و هرزه خیلي تو -

 دختراي حتي و عرب دختراي هندي، دختراي ژاپني، دختراي. دیدم زیاد شرقي پارسائیهاي این از من شرقي دختر كن گوش -

 .یارهن دووم هم سال یك حتي اطوارها ادا این دم مي قول بهت. ایراني

 .آقا داره ربط خودم به این -

 امتیازي چه فإاد آهان... بود؟ چي اسمش گفتي... پسره اون... بگو من به جمله یه فقط ولي. بكن خواد مي دلت كاري هر باشه، -

 كردي؟ انتخاب اونو بار اولین براي كه داره من به نسبت

 :كشید فریاد عصبانیت با كیمیا

 .نداره وجود ما بین ارتباطي هیچ و منه دوست شوهر پسر، اون -

 :گفت و زد را مسخره پوزخند همان باز رابین

 پسره؟ اون آپارتمان یا خوابگاه ري مي داري تو كنم؟ باور داري انتظار حتما   -

 .گمشو برو. نداره ربطي هیچ تو به -

 :كشید مي فریاد كه شنید مي را رابین صداي كه حالي در كرد دویدن به شروع بعد و

 .خانم بگذره خوش -

 به دهد، ادامه توتند نمي دیگر كرد احساس رسید كه خیابان پیچ به. افتاد گریه به شدت به دوید مي كه همچنان و تركید بؽضش

 كه بود نیامده باال كامال   نفسش هنوز. كند مهار را اش گریه كرد سعي زد مي نفس نفس شدت به كه حالي در و داد تكیه دیوار

 كه لحظه همان در درست اما كند، عادي را ظاهرش كرد سعي و كرد پاك را اشكهایش فورا  . پیچید كوچه در نفر چند پاي صداي

 راه به فورا  . میكرد نگاهش خیره خیره دریده چشمان آن با كه افتاد مایكل كریه صورت به چشمش بایستد صاؾ خواست مي

 :گفت و دوید دنبالش مایكل. افتاد

 اومده؟ پیش مشكلي. وچولوك خانم كن صبر -

 :داد پاسخ بایستد آنكه بي كیمیا

 .بذار تنهام لطفا   نه، -

 :گفت دوباره و كرد تعقیب را او سماجت با مایكل اما



 .خودم مخصوص راههاي با البته آرومتكنم، تونم مي من قشنگ عروسك كن گوش -

 :داد پاسخ كند نگاهش آنكه بي كیمیا

 .متنفرم ازت -

 كیمیا بازوي استخوان تا دستش فشار كه حالي در و برگرداند خود سمت به را او و كشید را بازویش ناگهاني حركت یك با مایكل

 :گفت آور چندش اي خنده با بود رفته پیش

 هستي؟ عصباني سوئدي اندام خوش مانكن اون سراغ رفته و كرده ولت رابین كه این از ببینم -

 :گفت عصبانیت با بكشد، بیرون مایكل دست از را ویشباز كرد مي سعي كه حالي در كیمیا

 .نداره ارتباطي هیچ تو به -

 نكني عصباني منو بهتره پس ندارم، حوصله خوام مي كه چیزي آوردن بدست براي رابین اندازه به من كوچولو، كن گوش -

 .بیني مي بد وگرنه

 با كه مایكل دوستان به وحشت با حالي در و كشید بیرون مایكل استخواني پنجهي میان از را بازویش ناگهاني حركت یك با كیمیا

 :گفت خشم با كرد مي نگاه بودند ایستاده دو آن از اندكي ي فاصله

 . كنم خرد رو دندونات میشم مجبور وگرنه بزني حرؾ دهنت اندازه به بهتره -

 با كه را او فریاد صداي و شنید مي را مایكل ندوستا جمعي دسته خنده صداي كه حالي در گرفت فاصله او از سرعت با بعد و

 ناسزاي یك حتما   كه اندیشید خود با ولي بود، عاجز آن معناي تفهیم از كیمیا كه كرد مي ادا را اي جمله انگلیسي زبان به خشم

 .آمریكائیست

 همراه به رابین دانست مي كه آن خصوصا   بود كرده دلتنگ شدت به را كیمیا تیره، و ابر پر آسمان و باران متوالي روز سه

 با تازه كه روزهایي اندازه به كرد مي احساس كیمیا. بگذراند خوش را هفته آخر تعطیالت تا رفته مارسي به زیبایش مانكن

 بي شدید احساس. بود زده لك فارسي زبان به اما گفتگو یكربع تنها براي دلش. است كس بي و تنها بود كرده متاركه اردالن

 ؼروب آن میداشت وا زدن قدم به سن كناره در همیشه چون و كشاند مي پاریس خیس خیابانهاي به بیهدؾ را او یؤس و پناهي

 مقابل ناگهاني طور به چگونه كه نفهمید هم خودش حتي. شد سن ي كناره در زدن قدم صرؾ دیگر ؼروبهاي چون نیز دلگیر

 ؼربت و تنهایي كه رسید نظرش به و خورد سر گونه روي به شمانشچ از اشك قطره دو. گرفت قرار نتردام مشهور كلیساي

 را تنهاییشان تا بود كلیسا این در هم اكنون او خواست مي دلش. نموده آشكار را اش خورده سر بؽض نتردام كوژپشت كاریموتو

 زیبایي نقاشیهاي با كلیسا دیوار و رد تمام. رفت پیش آهسته آهسته و گذارد كلیسا درون به قدم اختیار بي. كردند مي تقسیم هم با

 آزرده دل و خسته وجود در را مسیح نگاه معصومیت و پاكي جا همه در كیمیا و بود یافته زینت مقدس مریم مادرش و مسیح از

 كه آن بي. كرد نگاه بود بخشیده آن به زیبا جالیي افروخته شمعهاي كه كلیسا از اي گوشه به خیره خیره. كرد مي احساس خود

 لبخند زحمت به كیمیا دادند، دستش به را بلند شمع دو لبخند با نفر دو و كردند تر نزدیك و نزدیك شمعها به را او پاهایش بخواهد

 دقیقا   كه حالي در. نمود روشن را شمعها آرامي به و كرد یگانگي احساس بودند كلیسا درون كه كساني تمام با جهت بي و زد

 گشته خیره مسیح معصوم و مظلوم ي چهره به كه حالي در و نشست نیمكتهها از یكي روي بعد. بكند یدبا آرزویي چه نمیدانست

 . داد خودنمایي اجازه بؽضش به بود

 حاال و بود سپرده مسیح به میكشید، دوشش روي از را سنگیني بار گویا. كرد مي خاصي سبكي احساس شد خارج كلیسا از وقتي

 احساس را آن كیمیا این از پیش هرگز كه بود چیزي این و بودند نزدیك هم به مسجد و كلیسا رچقد. كرد مي راحتي احساس

 مي تر خالي دیگري وقت هر از باراني هواي و سرما آن در كه رفت لوكزامبورگ بزرگ باغ به یكراست كلیسا از. بود نكرده

 از هوا شدن تاریك با چون بعد و نشیت آسودگي با نیمكت یك روي ساعتي بخشید وجودش به خاص آرامشي پارك آرامش. نمود

 .برگشت خوابگاه به و كرد ترك را پارك ناچار بود شده كاسته شدت به هم آن حرارت درجه

 الین در پشت كرد باز را در و پوشید لباس سرعت به پیچید گوشش در در، صداي كرد مي عوض را لباسهایش اتاق در وقتي

 به زحمت به و مضحك بسیار اي لهجه با كیمیا دیدن محض به. كشید مي را انتظارش كیمیا گاه گاه كه كسي تنها بود، ایستاده

 :گفت فارسي زبان



 .الم سل -

 :داد پاسخ و گرفت را اش خنده جلوي بسیار تالش با كیمیا

 .سالم -

 :گفت افتضاحش فرانسه همان با باز الین

 گفتم؟ درست -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 گرفتي؟ یاد كجا از. بود عالي. بتهال -

 .الم سل بگو، بهش ببیني رو كیمیا لبخند خواي مي وقت هر گفت و داد یادم رابین -

 :پرسید ناگهاني و كنجكاوانه و خندید باز كیمیا

 برگشته؟ رابین مگه -

 :گفت و زد شیطنتي پر لبخند الین

 .بود گفته قبال   نگفت، كه االن -

 :گفت و داد تكان سر ناامیدانه كیمیا

 .فهمیدم اوهوم، -

 :گفت خونسردانه و خندید باز الین

 .برگشته چرا -

 :گفت تعجب با كرد مي سیر خود عالم در كه كیمیا

 برگشته؟ كي -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده الین

 .گرفتي سراؼشو كه همون -

 !رابین؟ -

 /دیگه آره -

 :تگف شیطنت با الین و زد لبخندي اختیار بي كیمیا

 . یاره مي كیمیا لبهاي روي لبخند هم دیگه كلمه یك داده یادم كه اي كلمه اون از ؼیر بگم رابین به باشه یادم -

 :گفت لین و كرد نگاه الین به پرسشگرانه كیمیا

 .رابین -

 :گفت و انداخت پیشاني به چیني كیمیا

 .نداره واقعیت این كه دوني مي هم خودت تو -



 :داد پاسخ و انداخت باال را هایش شانه الین

 دوم بودي؟ رفته كجا كه این اول بپرسم اومدم. كنم بحث تو با كه اینجا نیومدم من حال هر به... نیستم مطمئن هم خیلي راستش -

 بیا كردم آماده نفره دو شام یه من نخوردي شام اگر اینكه چهارم و نه؟ یا خوردي شام اینكه سوم و اومدي؟ دیر اینقدر چرا كه این

 . من اتاق به

 :گفت و زد صمیمانه لبخندي كیمیا

 مي جواب آخري به فقط بدم، جواب سإاالت ي همه به ندارم حال چون كه این دوم. هستي خوبي خیلي دوست تو كه این اول -

 .میپذیرم رو دعوتت. دم

 :گفت و زد لبخندي رضایت با الین

 .بریم بزن پس -

 :گفت الین به و كرد برش و دور به نگاهي ورود محض به. افتاد راه به لینا همراه و بست را اتاقش در كیمیا

 خبره؟ چه اتاق این تو. هستي نامرتبي دختر واقعا   تو -

 :داد پاسخ و زد لبخندي الین

 حوصله اصال   من راستش ولي. كدم مي مرتبش حتما   بشینم، تنها و تك اتاق یه تو كه داشتم حوصله تو مثل اگه منم كه كن باور -

 . ندارم رو شدن حبس اتاق تو ي

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 كرد؟ پیدا رو شام میز شه مي مرج و هرج این تو مطمئني تو حاال -

 :گفت و آمد سویش به سرعت به صحنه این دیدن با الین. كرد اتاق كنار و گوشه از الین لباسهاي كردن جمع به شروع بعد و

 كم یه من بچیني رو میز تو تا نداره عیبي استهیچ آماده شام بشین بگیر. كني مرتبب رو اتاقم اینجا دمنیاور رو تو كن باور -

 . كنم مي جمع رو اینجاها

 :گفت و كرد كیمیا به رو میز چیدن حال در الین

 .برعكس مردهاشون و دنیان زنهاي ترین منظم شرقي زنهاي گه مي همیشه رابین كیمیا، دوني مي -

 :داد توضیح و كرد تؤئید سر با بود افتاده خنده به رابین تعبیر از هك كیمیا

 مي زنهاشون براي رو كارهاشون همه صورتت اون در. باشند داشته زن كه این مگه نیستند، نامرتب هم مردها كن باور نه، -

 . ذارند

 :گفت و كرد نگاه كیمیا به خیره خیره كشید كار از دست اي لحظه چند الین

 میكنند؟ كار چه زنها... خودخواهیه خیلي این ولي -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 .دن مي انجام رو شوهرشون كارهاي وافر عالقه با هیچي، -

 :گفت بعد و انداخت باال شانه ناباورانه الین

 .حاضره ؼذا بیا بسه، دیگه -



 الین. برداشت سبد توي از نان اي قطعه و كرد الین ي ساده ؼذاي میز به نگاهي. نشست كنان تشكر و آمد میز طرؾ به كیمیا

 :گفت و كرد اي خنده

 . ندارم میز چیدن در رو تو ي حوصله واقعا   من كیمیا، خوام مي معذرت -

 . خوبه خیلي هم همینطوري -

 . كن شروع پس -

 

 :گفت آهسته الین شدند مشؽول شروع دو هر وقتي

 كني؟ نمي رد بكنم خواهشي یه -

 :داد پاسخ و زد بخنديل كیمیا

 باشه؟ چي خواهشت تا -

 :گفت و گرفت خود به را لوس هاي بچه حالت الین

 بزنیم؟ قدم كم یه شام از بعد میاي -

 :پرسید بنابراین بفهمد را منظورش نتوانست ولي كرد او به عمیق نگاهي كیمیا

 بزنیم؟ قدم چي براي -

 . زدن قدم رايب ده مي جون هوا. شده صاؾ حسابي آسمون ببین -

 سرما؟ این تو -

 .نمیاد بارون كه اینه مهم آره، خب -

 بریم؟ كجا خب -

 قبوله؟. بخوریم قهوه شانزلیزه بریم -

 كردي؟ پیدا گنج -

 . كنم مي خواهش كییمیا -

 . ریم مي باشه خب، خیلي -

 :گفت و كرد نگاه كیمیا به ناباوري با الین

 ریم؟ مي واقعا   -

 . آره خب -

 .مرسي. شد خوب خیلي -

 

 بالفاصله كیمیا شام، از پس و كنند صرؾ معمول حد از زودتر كمي را ؼذایشان شدند ناچار بودند گرفته كه تصمیمي به توجه با

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با كیمیا آمد سراؼش به این كه بود نشده آماده كامال   هنوز. رفت خود اتاق به لباس پوشیدن براي



 خبریه؟. يشد زرنگ خیلي -

 .بهتره بریم زودتر كم یه گفتم فقط خبري؟ چه نه -

 لیزه شانزه خیابان به را خود تاكسي ببا زود خیلي الین خواست به. افتاد رااه به الین همراه و پوشید لباس سرعت با كیمیا

 رنگارنگ چراؼهاي نور رتوپ در را خود همیشگي زیباي شبهاي همان از یكي پاریس بیدار همیشه و ناآرام خیابان. رساندند

 اشؽال را رستورانها از خارج میزهاي مهتابي شب یك از استفاده با و هوا سرماي به توجه بي مردم و گذراند مي رستورانها

 :گفت و كرد الین به نگاهي كیمیا. بودند كرده

 بریم؟ كجا حاال خب -

 :گفت و زد لبخندي الین

 .خانم بیا دنبالم -

 :داد خپاس خنده با كیمیا

 . بربیایم حسابش صورت پس از كه كن انتخاب رو رستوراني -

 :داد پاسخ و زد لبخندي الین

 .كردم اونجاشم فكر. نخور ؼصه -

 :گفت و انداخت باال شانه كیمیا

 .كني مي كار چي ببینم خب خیلي -

 و دور به نگاهي كیمیا. كشید داخل به خود لدنبا به را كیمیا و كرد انتخاب را رستورانها ترین مجلل از یكي الین بعد لحظه چند

 :گفت و كرد برش

 .كردي پیدا گنج راستي راستي اینكه مثل. نخیر -

 :گفت و كرد نگاه او به تعجب با كیمیا. نشست رستوران از خلوتتر نقطهاي در نفره چهار میز یك روي و كرد اي خنده الین

 بیني؟ نمي میز روي رو رزرو كارت مگه -

 :گفت و زد كیمیا پهلوي به آرنج با الین

 .شده رزرو ما براي كن فرض حاال بابا اي -

 تكان سر تنها بود گرفته اش خنده هم و بود كرده تعجب هم الین كار از كه كیمیا. برداشت میز روي از را رزرو كارت بعد و

 اختیار در را رستوران منوي راند زبان بر را الین اسم كه آن از بعد و آمد میزشان سر مرتبي بسیار گارسون بعد لحظه چند. داد

 :گفت و كرد الین به نگاهي تعجب با كیمیا. گذاشت آنها

 !شدي مشهور خیلي -

 :گفت و داد تكان سر شیطنت با الین

 .دیگه بده سفارش -

 :گفت بیندازد لیست به نگاهي آنكه بي كیمیا

 .قهوه یه همیشه، مثل -

 اسپرسو؟ البد و -



 پرسي؟ مي چرا دیگه دوني مي كه خودت -

 :داد پاسخ و داد تكان سري الین

 .لیمونات یا نداره اشكالي دیگه كه این. بخور معدني آب الاقل -

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 .كافیه گفتم كه همون متشكرم نه -

 .نگم كس هیچ به من كني، استفاده هم الكلي مشروبات از تو اگه دم مي قول من -

 :گفت و كرد نديبل خنده كیمیا

 .دم مي ترجیح رو قهوه همون من ولي. متشكرم رازداریت از -

 مي شیرین را اش قهوه كه حالي در كیمیا. برگشت سفارشات سیني با بعد لحظه چند گارسون و داد سفارشاتي هم خود براي الین

 :پرسید همین براي كشد مي سرك اطراؾ به گاه گاه و است كسي منتظر الین كرد احساس كرد،

 هستي؟ كسي منتظر تو -

 :داد پاسخ و بود شده دستپاچه كمي الین

 كردي؟ فكر اینطور چرا تو -

 .رسید نظرم به فقط همینطوري، -

 صداي با بعد لحظه چند. زد لبخند كیمیا به كرد مي پر را گیالسش كه حالي در و كرد ولو صندلي روي را خود آسودگي با الین

 :گفت بلندي تقریبا  

 .كن نگاه رو اونجا كیمیا يه -

 :گفت كند حركتي آنكه بي كیمیا

 خبره؟ چه -

 .اومده كي ببین -

 جمهور؟ رئیس كي؟ مثال   -

 .كامال   نه -

 كامال ؟ نه چیه، منظورت -

 اینجاست؟ كي دوني مي -

 كي؟ -

 :گفت و آورد پایین را صدایش كمي الین

 .رابین -

 :گفت دستپاچه كند نگاه عقب به آنكه بي بعد. شد آن متوجه هم الین حتي كه خورد سختي تكان بخواهد آنكه بي كیمیا

 همراشه؟ هم دختره اون... ببینه اینجا رو ما خوام نمي. پائین بنداز رو سرت -



 :داد پاسخ و كرد اي خنده الین

 گیري؟ مي اونو سراغ چطور -

 .نه یا هست همراهش پرسیدم فقط. نگرفتم رو سراؼش من -

 .تنهاست ظاهرا   نه -

 :گفت و كرد نگاه این به تعجب با كیمیا

 !تنهاست؟ -

 .تنهاست كه فعال   -

 نشست؟ -

 .گرده مي كسي دنبال داره كنم مي فكر نه -

 :داد پاسخ و زد آمیزي تمسخر لبخند كیمیا

 .كنه پرو رو چیزي داره قصد. گرده مي مانكنش دنبال البد -

 . بودند هم با برگشتن مارسي از كه پیش یكساعت همین تا اونا. نكنم گمون -

 :گفت و انداخت باال شانه كیمیا

 .بخور رو نوشیدنیت داره؟ ربطي چه تو و من به اصال   -

 برخاست جا از ناگهان الین كه بود نگذشته اي لحظه هنوز. كرد مشؽول قهوه زدن هم با را خود و انداخت پائین را سرش بعد و

 :گفت و

 . مراهشهه دیوید! من خداي واي -

  دوید دو آن طرؾ به بیابد پاسخ فرصت كیمیا آنكه از قبل و

 به و برخاست جا از میلي بي با. آمدند مي آنها میز سوي به هم دوشادوش كه دید را رابین و دیوید و برگرداند سر ناچار به كیمیا

 :گفت بعد و شد خیره كیمیا ي چهره به اي لحظه چند رابین. گفت بخیر شب دو هر

 بودین؟ كسي منتظر شایدم یا نه؟ شدیم مزاحمتون كنم مي فكر -

 :داد پاسخ و داد تكان سر حوصلگي بي با كیمیا

 . نیستم كسي منتظر كه من نه -

 :پرسید لبخند با بگیرد باال دو آن بین بحث همیشه چون خواست نمي كه الین

 گذشت؟ خوش مارسي رابین، خب -

 :داد پاسخ داشت نمي بر كیمیا روي از ار اش خیره نگاه كه حالي در رابین

 .همسفرم خصوصا   بود خوب چیز همه -

 :گفت دیوید به رابین به توجه بي كیمیا

 .كنید مي ردیابي رو الین خوب خیلي شما -



 :داد پاسخ و زد لبخند مإدبانه دیوید

 . شیم مي شما مزاحم و -

 :گفت و داد تكان سري كیمیا

 . خوشحالم شما دندی از. نیست اینطور اصال   -

 :گفت و پرید حرفش میان رابین

 شدي؟ خوشحال چي؟ من دیدن از -

 :داد پاسخ راحتي به و انداخت باال شانه كیمیا

 .نه -

 گارسون. كرد اشاره گارسون به كرد مي روشن را سیگارش كه حالي در بعد و كرد نگاه كیمیا به خشم با اي لحظه چند رابین

 رابین با هم جمله یك حتي كیمیا. شد رنگارنگ بطریهاي از مملو میز ثانیه چند از كمتر در و دش حاضر میز سر زود خیلي

 كردن پر به تنها و بود شده ساكت عجیبي طرز به رابین و بودند الین و دیوید او جمالت تمام مخاطب. كرد نمي صحبت

 سكوتش و كرد سكوت هم باز اما شد شكسته داد الین إالس به كه پاسخي با رابین عمیق سكوت باالخره. مینمود اكتفا گیالسهایش

 :گفت طعنه به بنابراین. كرد مي عصبي را او و آورد مي فشار نیز كیمیا به حتي كه بود سنگین چنان

 همسفرت؟ كیؾ توي یا جاگذاشتي مارسي رو زبونت -

 :دخد پاسخ اعتنا بي و دهد بروز را خود ذاتي اوتيتف بي آن دیگر بار یك رابین تا بود كافي كنایه پر و كوتاه ي جمله بك همین

 . چمدون تو رفته اریكا... لباسهاي با اشتباها   شاید -

 كیمیا دخترانه شرم از مسلما   كه رابین و شد برقرار سكوت اي لحظه چند. شد گلگون و گرفت حرارت سرعت به كیمیا هاي گونه

 :گفت دوباره سماجت با برد مي لذت

 بدم؟ شونتن بریم میاي -

 :گفت دستپاچه ناگهان رابین. خورد تكان صندلیش روي و رفت او به اي ؼره چشم كیمیا

 .نرو بشین. زنم نمي حرفا این از دیگه. كن صبر نه -

 رابین به چیزي آرامي به دیوید بعد لحظه چند. است كرده نشستن قصد كه كرد وانمود چنان اما نداشت برخاستن قصد كیمیا گرچه

 :گفت و كرد كیمیا به نگاهي الین. كرد اي اشاره الین به بعد و داد تكان سر او و گفت

 .بزنیم قدم آزاد هواي تو كمي دیوید منو نداره اشكالي اگر -

 در آهسته خاست مي بر جا از الین وقتي ولي كرد، موافقت ناچار به بود گرفته قرار شده انجام عمل مقابل در واقع در كه كیمیا

 :كرد هزمزم گوشش

 .برگرد زود -

 :گفت و داد تكان سر هم سر پشت دوباره الین و

 .حتما   -

 سكوتي آنها رفتن با. شد خارج رستوران از بود شده حلقه بازویش دور الین دست كه حالي در و گفت بخیري شب كیمیا به دیوید

 صورت پرداخت قصد رابین كه آن تصور به كیمیا و كرد صدا را گارسون رابین بعد لحظه چند. گشت حاكم میز بر سنگین



 رابین. رفت و گذاشت میز روي را آن و برگشت تمیز گیالس یك با گارسون اما. نمود آماده را پولش كیؾ دارد، را حساب

 :گفت و داد قرار میز روي كیمیا دست كنار را آن بعد. كرد پر آن از را تازه گیالس و برداشت میز روي از را پرنو بطري

 . نداره ضرر انشامتح -

 بلندي ي خمیازه كیمیا. كشدار و دهنده آزار سكوت همان باز. نكرد گیالس برداشتن براي هم حركتي هیچ اما نداد پاسخي كیمیا

 :گفت و كرد كیمیا ي چهره به مهربان نگاهي بار اولین براي رابین. كرد بسته و باز بار چند را چشمانش و كشید

 میاد؟ خوابت -

 .داد تكان سر آرام كیمیا

 .گیري مي مدرك درجه بهترین با حال هر به تو. بخووني درس انقدر شبها نیستي مجبور -

 :گفت و شد خم طرفش به كمي رابین. نداد پاسخي و زد لبخندي نیمچه كیمیا

 هستي؟ عصباني دستم از -

 :داد پاسخ و كرد چشمانش منتظر و آرام آبي به نگاهي چشم گوشه از كیمیا

 .نداره اهمیتي برام كارات نه و خودت نه كه كنم تفهیم بهت باید چطور -

 نخستین براي. شد خیره او چشمان به و داد جرأت خود به بار اولین براي نیز كیمیا و كرد نگاه كیمیا چشمان به مستقیما   رابین

 خالؾ بر ولي جنبید اي لحظه رابین لبهاي. نشست تماشا به ثانیه چند از كمتر عرض در را آرام دریاي یك شدن طوفاني بار

 كیمیا. داد قرار آنها روي را سرش و گذاشت میز روي را دستانش كشید عقب كمي را مقابلش بطریهاي. كرد سكوت كیمیا تصور

 در به دیوید و الین انتظار به و نزد حرفي هیچ حال این با بود؛ عجیب واقعا   اداها این شرقي پسر یك از كرد؛ نگاه را او تعجب با

 .ماند خیره رستوران ورودي

 نگاهي. بردارد میز روي از را سرش داشت قصد رابین نه و بود دیوید و الین از خبري نه اما شدند مي سپري هم پي از لحظات

 :گفت آهسته بود نمانده شب نیمه به خیلي كرد ساعتش به

 كردند؟ دیر كم یه كني نمي فكر -

 به بار چند جعبه انتهاي با و برداشت میز روي از را سیگارش قوطي است، خواب در او كرد تصور كیمیا و نداد پاسخي رابین

 و زد پوزخندي. داد تكان سر و كرد سیگار جعبه به نگاهي و او به نگاهي كرد، بلند را سرش رابین. آورد فشار رابین ساعد

 :گفت

 .نیستم ویروسي نوع چهی به آلوده مطمئنم ولي باشم اي هرزه آدم من تو قول به شاید -

 دانست مي خوب خیلي زیرا. بدهد توضیحي مورد این در رابین براي نداشت قصد مسلما  . انداخت زیر به سر شرمندگي با كیمیا

 ؼروب كیمیا و كرد مي نگاه را او همچنان رابین آورد باال را سرش بعد اي لحظه چند. آورد نخواهد در سر او حرفهاي از رابین

 .كرد نظاره او چشمان رنگ خون سپیدي در را دریا

 :پرسید شبش آن ؼریب حالت همان با دید را كیمیا سكوت كه رابین

 بود؟ چي امرشون نفرمودند دوشس -

 :گفت دزدید مي او نگاه از را نگاهش كه حالي در كیمیا

 كردند؟ دیر كنید نمي فكر شما گفتم -

 .كنید مي عجله خوابگاه به رفتن براي شما كه ندارم عجله طوري ینا آپارتمانم به ذفتن براي هستند منتظرم كه من -



 داد ترجیح اما است متنفر هستند انتظارش در دیگر شبهاي و امشب كه كساني همه از بگوید رابین به خواست مي دلش كیمیا

 جیبش داخل و داشتبر میز روي از را سیگارش جعبه میخواست را حساب صورت گارسون از كه حالي در رابین. كند سكوت

 :گفت و گذاشت

 .بریم شو آماده -

 :پرسید تعجب با كیمیا

 چي؟ ها بچه پس -

 . رسونم مي رو شما من نمیگردن بر كه گفت من به دیوید برن كه این از قبل -

 :داد پاسخ بود شده ؼافلگیر حسابي كه كیمیا

 .برم تونم مي خودم من نه، -

 :داد جواب كشید مي بیرون پولش كیؾ داخل از را نو اسكناسهاي كه حالي در رابین

 .شو بلند -

 آورد خاطر به كیمیا تازه. گذاشت گارسون دست كؾ انعام عنوان به را درشت اسكناس یك فرانسویها تمام رسم به رابین وقتي

 اي لحظه براي. شد خارج رستوران از رابین دنبال به و نزند حرفي داد ترجیخ حال این با بپردازد را حساب صورت داشت قصد

 باز برایش را ماشین جلوي در رابین وقتي ناچار به و كرد ترس احساس علت بي اما شود، خوابگاه عازم تنهایي به كرد قصد

 :گفت و كرد كیمیا به نگاهي چشم زیر از و نشست جایش سر رابین. شد سوار درنگ بي كرد

 .كنم مي باز رو ماشین در برات كه هستي زني اولین مادرم جز به -

 :پرسید تعجب با كیمیا

 !كنم؟ باور میخواي -

 .نكني باور توني مي نیست مهم برام -

 :پرسید بعد و كرد نگاه بیرون به متفكرانه اي لحظه چند كیمیا

 داره؟ وجود مادرت و من بین تشابهي وجه چه بگي میشه ببینم خب -

 :داد پاسخ آهسته بعد كرد سكوت اي لحظه چند رابین

 .اراده بي احترام یه. قائلم خاص احترام یه اون مثل هم تو براي كنم كرف -

 :گفت بعد. گرفت خود به را همیشگي حالت همان رابین ي چهره. نداد پاسخي كیمیا

 برید؟ مي تشریؾ كجا مادموزل -

 :گفت كالفگي با شود مي تهوع دچار مادموازل كلمه شنیدن از دیگر كرد احساس كیمیا

 .كنیم صحبت بهش راجع باید كه هست مطلبي كنم فكر ضمن در. بگاهخوا رم مي -

 :گفت حال همان در و كرد حركت سرعت با رابین

 .ام آماده من خب -

 . كنه مي خرد منو اعصاب كلمه این. كني صدا دوشیزه منو اینقدر نباید كه دوني مي بهتر خودت تو -



 كنم؟ صدا دوشیزه رو شما نباید من چرا -

 .هستم مطلقه من چون مسلمه خب. است هاحمقان -

 :گفت و كرد نگاه او به تعجب با كیمیا. كرد ترمز شدت به ناگهان رابین

 داري؟ خودكشي قصد -

 :داد پاسخ باشد نشنیده چیزي گویا رابین

 كردي؟ متاركه تو یعني درسته... چي؟ یعني Femme- Divorcee. ببینم كن صبر -

 :داد پاسخ حوصلگي بي با كیمیا

 .نداشتي خبر بگي خواي مي نكنه آره، -

 .كردي ازدواج قبال   تو پس. بودم نشنیده چیزي مورد این در هرگز من -

 .بار یك فقط ولي آره -

 :پرسید دوباره و زد لبخندي رابین

 كردي؟ متاركه چرا بدونم میخواد دلم خیلي ولي كنم فضولي خوام نمي -

 :گفت باشد داشته عادي كامال   حالتي تا برد مي ارك به را تالشش تمام كه حالي در كیمیا

 .نداشته دوستم هم اول از یعني... نداره دوستم دیگه گفت بهم كه این خاطر به خب -

 گفتي؟ چي تو خب -

 .كردم تشكر ازش بود گفته بهم مشتركمون زندگي در كه دروؼهایي تمام بابت هیچي -

 :گفت و خندید بلند صداي با رابین

 هاش شنیده به آدم كه زني مي حرؾ طوري تو ولي سخته خیلي ها ایراني خصوصا   شرقي دختراي براي متاركه بودم شنیده -

 .كنه شك

 :داد پاسخ و زد دردناكي لبخند كیمیا

 كنم؟ گریه زنم مي حرؾ برات وقتي دادي مي ترجیح -

 ي؟ش نمي ناراحت بگم چیزي یه اگه... ندارم گریه توقع تو از اصال   من نه -

 . بگو نه -

 .بودید متناسبي كامال   زوج شما من اعتقاد به دوني مي -

 :پرسید تعجب با كیمیا

 نظر؟ چه از بگي میشه -

 :گفت و شد نزدیك او به كمي رابین

 كمتر تو و نمیاره دست به رو اش مشابه هرگز كه داده دست از رو كسي چون دنیاست مرد ترین احمق اون. احمقید دوتون هر -

 تو به تا بودم چیده رو امشب هاي برنامه تموم بخواي رو راستش. كردي حروم خودت براي رو زندگي چون نیستي اون از

 .بدم پیشنهادي



 بود؟ شده ریزي طرح قبل از همه شما دیدن و اینجا به ما اومدن یعني! ها؟ برنامه -

 :گفت و ردب او صورت نزدیك را صورتش و داد تكیه كیمي صندلي به را دستش رابین

 دونم نمي هم خودم من دوني مي. بمونم جا رنگ پر آدماي از اینكه از قبل زدم مي حرؾ تو با باید من دوني مي كامال ، بله، -

 نمیدونم ولي كردم، كارو این هم واقعا   و بكشم عقب بازي این از كردم قصد بار چندین كه دونم مي اینو فقط كنم، مي دارم كار چه

 تو كنم پیشنهاد بهت خواستم مي امشب. مطمئنم اینو. نیست ارادي ولي است احمقانه خیلي خودم نظر به. رگشتمب دوباره چرا

 شما كه چیزهایي اون به باشم مراقب یعني. كنم رعایت رو خودم حدود و حد كه بدم قول مقابل در منم بپذیري، منو با رفاقت

 . نزنم اي لطمه قائلید ارزش براش ها شرقي

 :گفت و كرد رابین به گنگي نگاه كیمیا

 .فهمم نمي رو منظورت اصال   -

 . باشیم هم با تونیم مي راحت خیلي ما. نداریم هم رو مشكل اون حتي ما كه فهمیدم االن من فهمي؟ نمي چطور -

 :كشید فریاد عصبانیت با بود شده رابین نیت متوجه تازه كه كیمیا

 .احمقي واقعا   تو -

 :داد پاسخ خونسردي با رابین

 شوهرت؟ اندازه به یا تو اندازه به -

 :ؼرید تر عصباني كیمیا

 .ندارم شوهر من -

 كشي؟ مي فریاد چرا خب خیلي -

 .شم پیاده خوام مي -

 هیچ نرسیدیم هم اگر البته برسیم، نتیجه به شاید كنیم، مي صحبت هم با داریم ما كنار، بذاري رو ها دیوونگي این شه مي -

 .رهندا اهمیتي

 :گفت و كرد نگاه رابین به تعجب با كیمیا

 .تصوره قابل ؼیر پستي همه این -

 تو كه نیست درست این. ببري لذت اون از و برگردي زندگي به كنم مي دعوت تو از دارم فقط من زني؟ مي حرفو این چرا -

 .بدي جوابمو طوري این

 .نسوزوني دل من براي كنم خواهش ازت تونم مي چطور -

 . نبودم صبور تو اندازه به زني هیچ مقابل در من نباش عصباني اینقدر كوچولو خانم خب ليخی -

 ...چرا؟ پس داري زیاد من مثل كه تو داري؟ نمي بر سرم از دست چرا -

 كه یتیهواقع دارم، زیاد تو مثل كه این و گردم مي جوابش دنبال هم خودم كه سإالیه دارم نمي بر سرت از دست چرا اینكه ببین -

 . نكن سرسختي اینقدر. كنه نمي ارضا منو

 :گفت فارسي به بار این و دوباره او. داد بیشتري وجود ابراز جرأت رابین به سكوتش كرد سكوت كیمیا

 لذت زندگیم تو هیچي از خورده بهت چشمم كه روزي اون از اما بكشم، خط رو دورت كردم قصد مرتبه چد كیمیا كن باور -

 با تو كنه، ارضا منو نتونسته حاال تا روز اون از دختري هیچ. داره كم رو تو فقط و فقط من زندگي كه كردم فكر ههمیش. نبردم



 مطلقه حتي. بكر چیز یه تازه، چیزه یه. ماجراجویي براي جذاب اما آشوب پر و خطر پر جنگلي، یه مثل وحشي زیبائیهاي این

 . ببري لذت زندگیت لحظه به لحظه از كه كنم مي كاري باش مطمئن. كنه نمي كم وجودت بكري از چیزي هم بودنت

 :پرسید آهسته. داد مي آزارش شدت به و نشست مي وجودش بر رابین ملتمس و گرم صداي لرزید كیمیا لبهاي

 دارم؟ نقشي چه تو زندگي تو من اونوقت -

 چشمانش ني ني از را وجودش التهاب و كرد مي حس خود هاي گونه روي را نفسهایش گرماي كه شد نزدیك او به چنان رابین

 :كرد زمزمه گوشش در آهسته.یافت درمي

 .هستي شقي حرامسراهاي سوگلي مثل من براي تو -

 گوشش به محكمي سیلي و زد پس عقب به را رابین محكم و مردانه هاي شانه توان تمام با. خورد سختي تكان ناگهان كیمیا

 :كشید فریاد و نواخت

  كن اداره من بدون رو راتحرامس -

 :كشید فریاد و كوبید فرمان روي را مشتش رابین. شد پیاده ماشین از بالفاصله و

 دیگه پس عزیزتري، همه از من براي تو گفتم فقط من شدي؟ ناراحت كه گفتم چي من مگه آخه. كردم خراب بازم من به لعنت -

  خواي؟ مي من از چي

**** 

 مشؽول اي گوشه در كدام هر الكل همه آن نوشیدن از خوش سر ها جوان و داشت ادامه مسخره جشن آن خواي؟هنوز

 آن باغ و شهوت تشنه جوانان اشؽال در بود شده گرفته اجاره جشن براي كه بزرگي ساختمان اتاقهاي. بودند خوشگذراني

 گذاشت مي پا زیر الین جستجوي در را باغ ي گوشه گوشه تنها و سرگشته میان این در كیمیا تنها. بود شب آخر مستان جوالنگاه

 به هرگز كاش. بود متنفر كذایي جشن این در شركت خاطر به خودش از حتي. كرد مي تهوع و تنفر احساس چیز همه از و

 در هم او كه رسید نتیجه این به و شد امید نا الین یافتن از وقتي. گذاشت نمي نبود او جاي كه جایي در پاي دیوید، و الین اصرار

 جمعي دسته آواز صداي برسد پله راه به كه آن از قبل. بگریزد شده خراب آن از گرفت تصمیم است لعنتي اتاقهاي آن از یكي

 آمد جوش به خونش خواندند مي انگلیسي زبان به كه وحشتناكي و مبتذل آهنگ و آنها صداي شنیدن از رسید گوشش به پسرها

 كه رابین صداي كرد نگاه جمعشان به دور از چگونه؟ آخر ولي(( شید خفه))بزند فریاد نسرشا وجود تمام با خواست مي دلش

 راه سرعت به((. بود متنفر موزي مارمولك این از چقدر كه واي. )) بود تشخیص قابل صداها بین در بود نشسته مایك كنار

 :زد فریاد بیاختیار و انداخت مستشان هاي هچهر به نفرت از مملو نگاهي رسید آنها مقابل وقتي و گرفت پیش در را خروج

 . ترید كثیؾ هم حیوون از شماها -

 و شد بلند پله روي از او. شكست درهم مایك آور چندش ي قهقهه را اي لحظه چند سكوت ولي شد خاموش صداها اي لحظه

 مایك. آزارد را كیمیا ي شامه مشروب بوي كه داشت فاصله او با قدمي چند هنوز. كرد حركت كیمیا طرؾ به آهسته آهسته

 :گفت و دوخت كیمیا به را اش دریده و سرخ چشمان

 .برقصي تو و بخونیم ما دي مي ترجیح شایدم خووني؟ نمي آواز ما با چرا شرقي دختر -

 :گفت و كرد نگاهش نفرت با كیمیا

 .شو خفه -

 در و آورد پیش را دستش دریابد را آن معناي كه بود نآ از تر مست ولي خورد جا كیمیا اندازه از بیش عصبانیت از گرچه مایك

 :زد فریاد حال همان

 .برقصه باید شرقي دختر -



 بیزاري با. نمود تجدید را تهوعش احساس و كرد پر را كیمیا گوشهاي صداهایشان و شدند همنوا او با هم مست پسران و دختران

 كرد یعي كیمیا. كشید عقب سرعت به و گرفت را او بازوي ناگهاني حركت یك با مایك ولي برود عقب تا گرداند روي مایك از

 شال كشیدن پس براي را دیگرش دست او. بود شده اسیر مایك استخواني انگشتان میان در شدت به بازویش ولي بگریزد او از

 و داد سر دیگري بلند خنده باز مایكل. دارد نگه محكم را شالش دست دو هر با كه كرد ناچار را كیمیا و برد سرش روي كیمیا

 :گفت

 بشكني؟ رو دوستانت دل خواي نمي كه تو كوچولو، عروسك باش زود میگن؟ چي دوستان شنوي نمي مگه -

 :كشید فریاد عصبانیت با و راند عقب به قدمي را او كوبید مایك سینه به محكمي مشت كیمیا

 ...وگرنه بردار سرم از دست -

. كرد مي نگاه آنها مخالؾ جهت به او اما رابین، به كیمیا و كرد نگاه كیمیا عاجزانه سكوت به رانهمؽرو مایك. شد ساكت ناگهان

 نكرده او با ارتباط برقراري در اصراري هیچ دیگر رابین و بودند قهر هم با شب آن ماجراي از پس رابین و كیمیا آن بر مضاؾ

 :گفت آرامتر لحني با و ملتمسانه بار این و كرد نگاه مایك به دوباره. بود

 .برم بذار -

 :گفت و زد وحشتناكي پوزخند مایك

 . بكن شرقي هنرنمایي یه برامون اول ولي برو كوچولو باشه -

 را توانش كاش اي و درآورد، كاسه از ناخنهایش با را مایكل دریده چشمان میخواست دلش بود شده مستؤصل شدت به كه كیمیا

 شد عصباني چنان كیمیا و خندید بلند صداي با مایك. كرد ناله بیاختیار او و آورد وارد بازویش به يشدید نسبتا   فشار مایك. داشت

 سمت به وحشیانه بود شده ؼافلگیر حسابي كه مایك. آورد فرود او گونه روي به قدرت تمام با و كرد بلند را دستش اختیار بي كه

 بعد داد، تكان شدت به بار چند و گرفت محكم را هایش شانه كشید خود سوي به را او آورد، هجوم داشت فرار قصد كه كیمیا

. كشید عقب را دستش و شد حلقه مچش دور انگشتاني كند، پیدا تماس كیمیا صورت با دستش آنكه از قبل ولي برد باال را دستش

 دریایي چشمان آن با رابین. ردك نگاه خود ناجي به مشتاقانه هم كیمیا كرد نگاه انگشتها صاحب به و برگشت عصباني مایك

 :زد فریاد عصبانیت با رابین. شد خیره او به ناباورانه اي لحظه. بود ایستاده مایك سر پشت درست

 

 .طرفي من با برسه دختر این به انگشتات نوك فقط اگه -

 كلمه یك حتي كیمیا كه گفت نگلیسيا بهه اي جمله خشم با بعد برداشت عقب به قدم چند. آورد پایین را دستش رابین به خیره مایك

 پاسخ او به زبان همان با رابین. فهمید نمي هم باز كییمیا زد مي حرؾ هم فارسي مایك حالت آن در اگر شاید. نفهمید را آن از

 :گفت فارسي به و گرفت كیمیا به رو را اتومبیلش سوئیچ بعد. داد

 . بیام من تا ماشین تو برو -

 :گفت تر بلند بار این او. كرد مي نگاهش همچنان عجبمت و مبهوت كیمیا اما

 .دیگه بگیر -

 لحظه چند. كرد دویدن به شروع ماشین طرؾ به سرعت با و گرفت را سوئیچ و برد جلو لرزید مي شدت به كه را دستش كیمیا

 :گفت و كرد او به شناسي درق سر از نگاهي كیمیا. میآمد نظر به خونسرد و آرام همیشه مثل نشست او كنار و آمد رابین بعد

 .گشت ؼیرت دنبال هم شما وجود تو شه مي اوقات گاهي كنم مي فكر -

 :گفت آهسته بعد آمد در حركت به هوا در زیبایش و روشن یال كه داد تكان طوري را سرشش. زد زیبایي لبخند رابین

 . دونه نمي رو اونها علت هم خودش حتي كه كنه مي رو كارهایي اوقات گاهي آدم -

 :گفت آهسته و دوخت كیمیا چشمان به را نگاهش بعد و



 .ببخش كردم ناراحتت ندونسته و ناخواسته كه دفعاتي تمام خاطر به منو -

 :گفت آهسته بعد و داد تكان سر باري چند رابین. داد را او پاسخ لبخند با كیمیا

 ((شرقي الهه))  تو دست از امان -

 :گفت و رگشتب رابین سوي به متعجب كیمیا

 گفتي؟ چي تو -

 . من شرقي الهه الهه، -

 چیه؟ الهه معني دوني مي تو -

 چي؟ یعني من مثل آدمي ي الهه دوني مي چي؟ تو -

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 داشتن؟ الهه به چه رو تو مثل آدمي -

 بودن؟ من مثل آدمي الهه به چه رو تو مثل دختري -

 ...یعني الهه رابین -

 ...دنیا تو آدم یه چیز همه یعني مطلق، پاك یعني زندگي، روح یعني الهه. دونم مي آره -

 كه را آنچه توانست نمي و كرد مي نگاه او به متعجب همچنان كیمیا. شد بسته لبهایش و ماند خیره نامعلومي نقطه به رابین نگاه

 كند باور شنود مي

 از نو سال شب باالخره و بود گرفته خود در زایدالوصؾ شعفي و شور را پاریس كخ شد سپري حالي در سال پایاني روزهاي

 در ؼرق اكنون پاریس. بود آن رسیدن منتظر بود كیمیا بر و دور كه هر و پاریسیان قبل مدتها از كه باشكوهي شب. رسید راه

 همه ؼربت، روزهاي كرد مي فكر كیمیا كه بود حالي در این و گرفت مي جشن را نو سال شب اي العاده فوق زیبایي و شادي

 وفق جدید موقعیت با را خود بود كرده سعي او گذشته روزهاي تمام در حال هر به. باشد نو سال شب اگر حتي است یكرنگ

 بود زده كاري به دست زیرا كرد مي تحمل را تنهایي شبهاي و روزها هم هنوز اما بود نكرده حاصل چنداني موفقیت گرچه. دهد

 . نداشت دیگري چاره آن پایان جز كه

 و بود گشته خالي دانشجویان وجود از تقریبا   خوابگاه و شد مي آؼاز پاریس بزرگ جشن نو سال ساعات آخرین شدن نزدیك با

 خوابگاه زده سرما محوطه و بود نشسته اتاق پنجره پشت كیمیا. بود كیمیا بود نشسته خود اتاق در هنوز كه دانشجویي تنها شاید

 در اكنون خواست مي دلش. خورد مي ؼبطه نو سال سین هفت سفره و ایران بهار خوش روزهاي یاد به و كرد مي هننظار را

 یاد به و گذشته روزهاي یاد به! فرانسه ؼربت در تنها اتاق این در میالدي نو سال در نه بود خود خانواده كنار در شمسي نو سال

 دلش و لؽزید هایش گونه روي از اشك قطره چند بود، كدره سپري برادرش و ادرم و پدر خصوصا   خانواده در كه نویي سالهاي

 مي رنگتر كم را سالها آن زشتي پاریس ؼربت اما نبود زیبایي سالهاي ایران در زندگیش سالهاي آخرین گرچه. شد حسرت لبریز

 فرقي هیچ برایش زیرا كند ترك را اتاقش نداشت قصد و بود پنجره مقابل هنوز. كرد مي تر عالقمند بازگشت به را او و نمود

 -شود خیره آسمان به و بماند كوچك اتاق همین داخل در آنكه یا و گردد جمع دوستانش همراه شهر بزرگ میدان در كرد نمي

 هواي و حال در كه كیمیا. شد باز بشدت اتاق در ناگهان بود ؼرق خود افكار در كه طور همین -بود یكرنگ جا همه او براي

 :كشید فریاد تقریبا   و شد اتاق وارد سرعت با الین. پرید جا از سختي به بود، ؼرق خود

 اینجایي؟ هنوز تو -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 . كنم انفاركتوس بود مونده كم دختر؟ كردنه باز در وضع چه این. نكشه بیمارستان به كارم االن اگه. بودم پیش دقیقه چند تا -

 :گفت و دكر اي خنده الین



 .نكردي كه فعال   خب -

 :داد پاسخ و نشاند پیشاني به چیني كیمیا

 بیفته؟ اتفاقق این داشتي دوست خیلي -

 :گفت و كرد كیمیا به رو ساختگي عصبانیتي با بعد. كرد خنده به وادار را كیمیا و خندید صمیمانه باز الین

 یه كه تو اونوقت اومدند، پاریس به نو سال جشن تماشاي براي دنیا جاي همه از پاریس مردم همه االن دختر، شدي دیوونه تو -

 زدي؟ زل آسمون به پنجره از و نشستي اتاق توي هستي پاریسي دانشجوي

 :گفت دوباره عصبانیت با الین. كرد سكوت كیمیا

 بیرون؟ نمیاي چرا. بده منو جواب -

 :گفت و داد تكان سري كیمیا

 . ندارم حوصله -

 لباس باش زود. قشنگه نو سال شب پاریس چقدر دوني نمي تو. كرده تؽییر چقدر شهر ببین بیا حرفیه؟ چه این ي؟ندار حوصله -

 .منتظرته بیرون نفر یه كه بپوش

 :گفت بعد و كرد نگاه الین به تعجب با اي لحظه چند كیمیا

 !من؟ منتظر -

 :داد پاسخ و زد لبخندي الین

 .تو منتظر دیگه آره گفتم؟ اي گهدی چیز من كرده پیدا ایراد گوشت -

 :گفت برخیزد جایش سر از كه آن بدون و شد خیره الین به دوباره كیمیا

 هست؟ كي حاال -

 :گفت و كرد بلندش زحمت به صندلي روي از گرفت؛ را او دست شد مي عصباني واقعا   كم كم كه الین

 .باش زود كیمیا، شدي تنبلي دختر چقدر. دم مي توضیح برات من شو حاضر شو بلند تو -

 :گفت پوشید مي لباس كه حالي در بعد و گشت را اتاق كنار و گوشه لباسهایش دنبال به حوصلگي بي با كیمیا

 گي؟ مي چي حاال. نمیام كیه ندونم تا ببین -

 :گفت بعد و كرد مكث اي لحظه چند الین

 .مصریته دوست البد ماون هستي نفر یه منتظر فقط تو ها گه مي راست رابین اینكه مثل -

 :داد پاسخ و كرد بلندي خنده كیمیا

 .منه دوست شوهر اون گفتم بهت كه من نه؟ رسونده هم تو گوش به رو شایعاتش رابین ها، -

 .نیست اینطور گه مي رابین ولي -

 .خودشن مثل كنه مي فكر كنه مي نگاه طور همین همه به همیشه اون كن ولش رو رابین -

 :گفت و زد لبخندي شیطنت با الین



 گي؟ مي جدي اینو -

 :داد پاسخ بود گرفته اش خنده الین حالت از كه كیمیا

 اصال  . باشم داشته خوام نمي و ندارم اي رابطه نوع هیچ رابین با اصال   من میدوني كه تو نذار، من سر به سر اینقدر الین، ببین -

 . نمیخوریم هم درد به ما

 گفتم؟ چي من همگ خورید؟ نمي هم درد به -

 :گفت دوباره كیمیا

 .نگو هم هیچي كن لطؾ نگفتي، هیچي -

 :پرسید حوصله بي دوباره كیمیا ماند ساكت اي لحظه چند الین

 نه؟ یا منه منتظر كي گي مي شد؟ چي پس -

 :گفت و كرد بلندي خنده الین

 نگم؟ یا بگم چیزي كنم كار چي باالخره -

 :گفت ودب شده الین منظور متوجه كه كیمیا

 . نگو مورد اون در اما بگو مورد این در -

 :داد داشتپاسخ را كیمیا با گذاشتن سر به سر قصد كه الین

 .نگم مورد چه در بگم، مورد چه در -

 :داد پاسخ شد مي عصباني كم كم كه كیمیا

 .نگو خواي نمي چي هر بگو خواي مي چي هر صال   -

 :داد جواب حوصله با الین و

 .بگم خوام مين هیچي من -

 :داد پاسخ بعد و كرد سكوت اي لحظه چند او. ماند خیره الین به اوست منتظر كسي چه بود نفهمیده هم باز كیمیا و

 كني؟ مي نگام اینجوري چرا چیه -

 :داد پاسخ بود خیره الین به همچنان كه حالي در كیمیا

 !اند شكلي چه ها دیوونه ببینم خواستم مي ندیدم دیوونه هیچي -

 :گفت و داد دستش به و برداشت را كیمیا میز روي آینه رفت؛ میز طرؾ به بدند پاسخي آنكه بي الین

 خواي؟ مي چي دیگه دیوونه، اینم ببینم خب -

 :داد پاسخ و خورد فرو را خود خنده زحمت به بود گرفته اش خنده كه كیمیا

 .یام نمي پایین باهات منتظرمه كي ندونم تا ولي خوام، نمي خاصي چیز هیچ -

 :داد پاسخ. بود شده عصبي كمي كه الین



 ببرمت ها پله از بكشم زور به و سرت توي بكوبم محكم رو چیزي یه بشم عصباني نكن كاري یه! ها كیمیا شي مي لوس داري -

 .پایین

 :گفت و كرد نگاه الین به تعجب با اي لحظه چند كیمیا

 نداشتم؟ خبر من و بودي بلد كارام این از آفرین -

 خوایم مي رو شب یه. بیرون بریم خوایم مي بپوش لباس باش زود. بگیرم یاد كه الزمه تو مورد در االن نبودم بلد هم اگر خب -

 .ذاري مي ببینم بگذرونیم خوش

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 كیا؟ یعني بكذرونیم، خوش -

 .دیوید و تو من، ما، یعني! خانم كرده پیشرفت زبانت دستور -

 :گفت و زد پوزخندي كیمیا

 .بگي تونستي نمي اول از اینو. منتظرمونه دیوید پس -

 :گفت طعنه به و عصبانیت با الین

 .بریم خوایم مي شو حاضر باش زود خوبه؟ شماست منتظر فإاد آقا نخیر -

 :گفت حال همان در و برداشت لباسي جا روي از را شالش و باراني و زد لبخندي كیمیا

 .دیگه شم مي حاضر االن شي؟ مي عصباني چرا خب خیلي -

 .برؾ این توي خوردند سرما باش زود بشي حاضر تو تا كشه مي طول سال یه كه مطمئنم -

 :داد پاسخ و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 . خورد سرما نه، خوردند سرما كرده َپسرفت تو زبان دستور كنم مي فكر من ولي -

 :داد پاسخ و كرد كیمیا به نگاهي الین

 اومده؟ برفي چه بیني نمي. لطفا   كن عجله حاال. توئه با حق -

 برؾ(( كرده تكمیل رو پاریس مردمان شادي واقعا   برؾ بارش))  اندیشید خود با و كرد نگاه بیرون به پنجره از باز كیمیا

 بود پوشانده سانت سي از بیش ارتفاع هب را زمین تمام ولي بود شده قطع گرچه اكنون بود شده شروع گذشته شب از كه سنگیني

 :گفت عصبانیت با دید مي ایستاده خود جاي در را كیمیا همچنان كه الین. بود بخشیده زیباتري جلوه شهر به و

 .شو حاضر كیمیا -

 :گفت برمیداشت كاناپه روي از را اش دستي كیؾ كه حالي در كیمیا و

 خوبه؟. بریم حاضرم، -

 مرتبه چند داشت الین كه اي عجله آن با. كردند طي دو حالت به تقریبا   را ها پله تمام. شدند خارج اتاق از سرعت با دو هر بعد و

 خیابان كنار در كه دیوید به اي اشاره كیمیا. رسیدند خوابگاه در جلوي به باالخره ولي بخورند، سر برفها روي بود مانده كم

 :گفت و كرد بود ایستاده آنها منتظر

 .آوردیم شانس باشه نشده برفي دمآ اگه -

 .بشه تالفي تا دانشگاه آشپزخونه فریزر تو بذاریم رو تو شیم مي مجبور باشه شده برفي آدم اگه -



 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 .باشي عالقمند بهش انقدر كردم نمي فكر -

 دیوید دیدن با كیمیا. آمد آنها سوي به بعد و كرد المس و داد تكان سري او شدند نزدیك دیوید به دیگر گام چند. خندید تنها الین و

 :گفت و كرد الین به رو دیوید. كرد احوالپرسي او با و زد لبخندي

 .نكردي پیدا رو كیمیا خانم حتما   گفتم كردي، دیر -

 من اتاق مثل كیمیا اقات اگه دونم نمي من. نشسته پنجره جلوي اتاقش توي همیشه اون نیست سخت هم خیلي كیمیا كردن پیدا نه، -

 .بود چي تكلیؾ نداشت پنجره

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 . مینشستم خوابگاه بیرون اومدم مي وقت اون. هیچي -

 از كه كیمیا داري عجیبي حوصله چه تو دونم نمي من. بیرون اومدي مي لعنتي اتاق اون توي از الاقل بود بهتر طوري این -

 ...شب تا صبح

 :گفت و پرید الین رؾح وسط كیمیا

 .بریم بهتره پس نداشتي؟ عجله مگه. نكن شروع دوباره كنم مي خواهش الین، خب خیلي -

 رنگ مشكي و ام بي خیابان كنار در رفتند كه قدم چند. آمد در حركت به آنها سر پشت نیز كیمیا و افتادند راه به الین و دیوید

 دست ماشین كنار شرت تي یك با تنها گرم، لباس بدون كه دید را رابین فاصله همان از و. كرد جلب خود به را كیمیا توجه رابین

 :گفت و كرد نگاه الین به تعجب با و بود ایستاده سینه به

 !نیست؟ رابین اون -

 

 :گفت و داد تكان سر الین

 .حودشه نكن شك چشمات به -

 :پرسید دوباره كیمیا

 .بشه برفي آدم قراره گمونم به اونجا؟ وایساده اینطوري چرا -

 :گفت و كرد او به نگاهي الین

 .دیگه همینه خاطر به خورند مي سرما باش زود گم مي وقتي -

 :داد پاسخ و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 ...كه دونستي مي تو یعني -

 مقصر باز بخوره سرما گها پس. نیست تنش هم كاپشن حتي كن نگاه. توئه منتظر اینجا كه ساعته یه بیچاره دونستم مي كه بله -

 . سن توي انداختیش كه قبل دفعه مثل دقیقا   تویي

 .پرید خودش اون انداختمش؟ من -

 .میدوني خودتم اینو پرید، تو خاطر به ولي خودش، -



 دهكر قفل بازوها زیر شدت به را دستانش لرزید مي كه حالي در رابین. شد خیره رابین به فاصله همان از و كرد سكوت كیمیا

 الین گوش در آهسته و كرد بود ایستاده خود جاي در همچنان كه رابین به اي اشاره كیمیا. خورد نمي تكاني هیچ جایش از و بود

 :گفت

 .خوره نمي تكون زده یخ كنم فكر الین -

 :گفت و انداخت باال را هایش شانه الین

 . بزنه یخ سرما از فلكيط این میخواستي و كردي دیر عمدا   تو شاید البته نیست، بعیدم -

 :گفت و كرد نگاه رابین به اي لحظه چند كیمیا

 .نیاد خواست مي اینجا؟ بیاد گفتم من مگه -

 :داد پاسخ و كرد اخمي الین

 . ندارم شك كیمیا، هستي زمین روي دختر بدترین تو -

 :گفت خنده به كیمیا

 . یمبش سوار زودتر باید زنه مي یخ االن بدو باش زود خب خیلي -

 باز برایشان را ماشین در كرد مي سالم كیمیا به كه حالي در و آمد پیش بالفاصله رابین رسیدند ماشین نزدیكي به سه هر وقتي

 .كرد

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 .هستید اینجا شما دونستم نمي من -

 :گفت شیطنت با رابین و

 نه؟ اومدید نمي دونستید مي اگه مسلما   -

 :گفت كرد مي نگاه او به كه حالي در رابین و نگفت يچیز كیمیا

 هستم؟ اینجا من كه ناراحتید شما نیافتاده اتفاقي هم حاال -

 :داد پاسخ بعد و كرد درنگ اي لحظه كیمیا

 ...گرم لباس بدون اونم هوا این توي شما دونید مي نبود این منظورم نه -

 :گفت و زد لبخندي رابین

 .بودم منتظرتون ماشین بیرون همین براي یاید مي اینا از زودتر خیلي شما كردم يم فكر من نیست؛ مهم -

 سوار نیز خود و بست را در سرعت به بود كرده تعجب كیمیا گفتگوي بدون شدن سوار از كه رابین و شد سوار الین از بعد كیمیا

 :گفت فارسي زبان به و خنده با و دید ماشین عقب صندلي روي را او كاپشن كیمیا نشست، خود جاي در وقتي شد

 نكردي؟ تنت اینو چرا دادي دست از رو عقلت -

 :داد پاسخ و زد لبخندي رابین

 .نبود سردم خیلي -

 نه؟ مگه گرمه، خیلي هوا كه بود این خاطر به بودي كرده عرق دیدم -



 :گفت و گرفت نشنیده را كیمیا طعنه رابین

 خوبه؟ حالتون خب -

 :داد پاسخ میكرد فكر رابین رسمي لحن به كه حالي در كیمیا

 .متشكرم -

 شیطنتهاي آن از دیگر. بود كرده رفتار اینطور دقیقا   رابین دیدار هر در گذشته روزهاي تمام. بود آشنا برایش تقریبا   لحن این

 شاید و متشخص بسیار زن یك چون دید مي را او كه زماني و كرد مي صحبت كیمیا با محترمانه خیلي او. نبود خبري همیشگي

 عكس رابین رفتار مسلما   كه چرا. نداشت هم اعتراض جاي اما نبود خوشایند گرچه كیمیا براي این و زد، مي حرؾ او با مسن

 اي بهانه هر به قبل ماه یك تا كه رابیني آن نه اما بود رابین ماشین در او اكنون حال هر در. بود او رفتارهاي مقابل در العملي

 صحبت اش راننده چون او با بیشتر كه بود شیطنت بي و آرام پسري امروز پسر بلكه. بكشد خود آپارتمان به را او ستخوا مي

 !دوستش تا كرد مي

 و كرد مي صحبت دیوید با هم سر پشت الین. بود دیوید و الین الینقطع گفتگوي صداي پیچید مي ماشین داخل كه صدایي تنها

. بود صحبت حال در نیز كیمیا كه زماني حتي. كرد نمي آنها صحبتهاي در دخالتي هیچ باشد خواب در گویا رابین كه آن جالب

 :گفت و داد قرار خود مخاطب مستقیما   را رابین كیمیا باالخره

 ریم؟ مي داریم كجا ما -

 :داد پاسخ و كرد او به نگاهي آینه داخل از رابین

 .خانم بفرمائید شما جا هر -

 :پرسید و كرد دیوید و الین به نگاهي كیمیا

 . بریم باید كجا نگفتید -

 :گفت و كرد اي خنده الین

 .بریم كجا بگي تو بهتره پس. بگید شما جا هر كه گفت رابین -

 :گفت و كرد نگاه الین به تعجب با كیمیا

 و شه مي برقرار كجا نو سال جشن بدونم كجا از من. بگید خودتون بهتره پس میدونید، من از بهتر شماها. دونم مي چه من آخه -

 بریم؟ باید كجا

 :گفت و كرد دیوید به رو رابین بعد. شد برقرار سكوت اي لحظه چند

 .بریم كجا بگو تو گن نمي ها خانم كه حاال خب خیلي -

 :گفت و زد لبخندي هم الین. كرد نگاه الین به پاسخ جاي به و انداخت باال را هایش شانه دیوید

 بریم؟ كجا بگو سریع رابین. بگه رابین دم مي ترجیح بگم باید من كه حاال ؟بگم من من؟ -

 :گفت و كرد كیمیا به نگاهي رابین

 نیست؟ اینطور. گرده مي بر جا همون به شده شروع كجا هر از پاسكاري این كه این مثل -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 كجا ما كه بگید راحت تونید مي پس هستید بقیه از آشناتر اینجا شما حال هر به بگید شما كه اینه كار بهترین كنم فكر خب خیلي -

 .بریم جشن دیدن براي تونیم مي



 :داد پاسخ و زد لبخندي رابین

 . اونجا بریم هم با همه باشید موافق شماها اگر بهتره پس. شه مي برقرار ایفل برج كنار نو سال جشنن قسمت بهترین ببینید -

 :گفت بالفاصله چون بود كافي رابین براي همین ظاهرا   و كرد رضایت اعالم سر با كیمیا

 . ایفل رفتیم پس -

 :گفت و برگشت دخترها طرؾ به رابین كه بود نگذشته اي لحظه چند هنوز. افزود ماشین سرعت به و

 خوردید؟ شام شماها ببینم -

 :سیدپر و كرد كیمیا به رو بعد و داد تكان سر نه، عالمت به الین

 كیمیا؟ طور چه تو -

 :گفت بدهد را الین سإال پاسخ كه آن جاي به كیمیا

 . ندارم اشتها من -

 :گفت و زد لبخندي رابین

 بخوریم شام بریم اول كه بهتره پس. برگردیم تونیم نمي دیگه كه شلوؼه انقدر طرؾ اون بریم اگه شه نمي كه طوري این -

 موافقید؟

 :پرسید رابین دوباره بعد اي لحظه چند. كردند موافقت اعالم الین و ددیوی اما نداد پاسخي كیمیا

 ندارید؟ نظر در رو خاصي جاي شما ببینم -

 :پرسید دوباره رابین و نداد پاسخي اما اوست با رابین سخن روي دانست مي آنكه وجود با كیمیا

 ندارید؟ نظر در رو خاصي جاي پرسیدم -

 :گفت و دكر نگاه الین و دیوید به كیمیا

 چطور؟ شماها. نه كه من -

 :گفت خنده با كیمیا و دادند تكان سر هم دو آن

 . شما به افتاد باز هم مرتبه این اینكه مثل -

 :داد پاسخ خندید مي كه حالي در رابین و

 . بزنم باید خودم اول از. بهتره ندم پاس اینكه مثل -

 :گفت بعد و كرد كوتس متفكرانه اي لحظه رابین و خندیدند نفر چهار هر

 موافقید؟ ماكسیم با -

 :گفت و خندید هیجان با كودكان چون الین

 باشه؟ گرون زیادي كني نمي فكر -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده رابین

 .شوریم مي رو ظرفها كنیم پرداخت نتونستیم اگه نباش حساب صورت نگران -



 :گفت خنده میان در كیمیا و خندیدند نفر چهار هر باز

 .یاد نمي خوشم اصال   شستن ظزؾ از من -

 :گفت بعد و كرد نگاه كیمیا به اي لحظه چند رابین

 بریم؟... قبوله؟ شورم مي من رو شما سهم -

 زماني تقریبا   نو سال شدید ترافیك به توجه با. شد ماكسیم رستوران رهسپار بزند دیگري حرؾ آنكه بي رابین و خندیدند ها بچه

 گرفت، قرار میز روي ؼذاها صورت كه وقتي. شدند ماكسیم مجلل رستوران وارد آنها آن از پس شد، ريسپ راه در طوالني

 :گفت رابین

 . كنیم پرداخت پولي خوایم نمي كه ما. بدید سفارش دارید دوست چي هر پس بشوریم رو ظرفها بناست كه حاال -

 :گفت و كرد ستورانر قیمت گران دریایي ؼذاهاي لیست و ؼذا صورت به نگاهي كیمیا

 .بخورم نهنگ یه دم مي ترجیح من بدم پول خوام نمي كه حاال ولي نوشته رو صدؾ و میگو و ماهي اقسام و انواع اینجا -

 :گفت رابین و خندیدند همه

 .بخوري نهنگ هم باید پس بشوري، ظرؾ خواي نمي كه شما -

 :داد پاسخ خندید مي كه حالي در كیمیا

 ...باشه داشته شما مثل خوب دوست یه آدم -

 هم رابین و نزد دیگري حرؾ كیمیا ولي. دوخت او به چشم بود كیمیا جمله ادامه منتظر هنوز كه رابین. نداد ادامه دیگر اكا

 .افزود آنها لیست به هم دیگر ؼذاي نوع چند رابین و دادند سفارش را خود عالقه مورد ؼذاهاي همگي باالخره. نكرد سإالي

 :گفت كرد مي شمارش را رابین سفارشي ؼذاهاي لیست، روي از كه حالي در دیوید

 .بشوریم ظرؾ اینجا باید رو كریسمس تعطیالت تموم كنم فكر دادي تو كه سفارشهایي این با -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده رابین

 ولي شورم، مي ظرؾ اینجا رو كریسمس تعطیالت تمام یعني. شورم مي من رو همه سهم سخته هم شما براي اگه خب، خیلي -

 . بزنید سر من به گهگاهي باشه یادتون

 انجام سلیقه با رابین سفارشات واقعا  . گردید مختلؾ خوراكهاي از مملو میز روي و شد حاضر ؼذا باالخره. خندیدند ها بچه و

. میشد رابین خنده باعث و زد مي ناخنك آنها به تردید و شك با بنابراین بود، نخورده هرگز كیمیا را ؼذاها از بعضي. بود شده

 مي نگاه خوردن ؼذا در اطوارش و كیمیا به چشم زیر از اوقات گاهي فقط و بود كرده سكوت ؼذا صرؾ مدت تمام در رابین

 خود عادي حالت توانست نمي ؼذاها از بعضي چشیدن در واقعا   اما ندهد حالت تؽییر كرد مي سعي گرچه كیمیا. خندید مي و كرد

 بعضي بالعكس و لرزید مي آنها طعم چشیدن از پشتش اختیار بي كه آمد مي بدمزه آنقدر نظرش به ؼذاها از بعضي. كند حفظ را

 به آهستگي به رابین ؼذا صرؾ از بعد. ندهد نشان را اش چهره آمیز تحسین حالت توانست نمي كه بودند خوشمزه چنان دیگر

 :یدپرس فارسي به آرام و شد خم كیمیا طرؾ

 ...هاي نوشابه... سفارش اجازه -

 :پرسید ببرد كار به را ها نوشابه صفت آنكه بدون و كرد مكث اي لحظه

 داریم؟ -

 با و كرده تعبیر گذشته دفعه چون سإال آن از را رابین منظور و بود آمده رستوران به رابین با كه افتاد باري اولین یاد به كیمیا

 :داد پاسخ عصبانیت



 . نداره بطير من به -

 

 :گفت بالفاصله فهمید را آن معناي خود سرشار هوش ا و دید را ناگهاني عصبانیت كه رابین

 . همین فقط شید؟ نمي ناراحت بكنم رو كار این شما حضور در اگه كه بدونم خواستم مي فقط. ندارم منظوري هیچ كه كن بتور -

 :داد پاسخ و زد لبخند ناخودآگاه كیمیا

 . بكن داري وستد كاري هر -

 .نیاي همراهم دیگه دفعه خوام نمي. نكنه ناراحت رو شما كه این شرط به كنم مي دارم دوست كه كاري هر من -

 :داد پاسخ و كرد نگاه آمد مي نظر به آلود ؼم روزها این كه رابین آرام و آبي چشمان به اي لحظه چند كیمیا

 . اون هم بودي راحت تو هم طوري این اومدي مي بیرون قشنگت مانكن همون با من جاي به بود بهتر رابین دوني مي -

 :گفت و داد تكان سري رابین

 . بودم داده بهش رو امشب قول اتفاقا   -

 :گفت دستپاچه كرد مي نگاه كیمیا چهره تؽییر به كه حالي در بعد و

 .نو سال جشن براي شام، براي -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 دنبالش؟ بریم بهتره كني نمي فكر. باشه منتظرت باید االن ینبنابرا پس -

 :گفت آهسته بعد و كرد نگاه كیمیا به لحظه چند رابین

 . بهتره هست، كه طوري همین نه -

. داد سفارش قهوه دیگر نوشیدني نوع هر جاي به آمد، دسر سفارش گرفتن براي كه گارسوني پاسخ در رابین و زد لبخندي كیمیا

 براي بهتري جاي بتوانند كه آن براي ها بچه قهوه صرؾ از بعد. شود آشكار محسوسي طرز به كیمیا لبان بر لبخند شد باعث و

 بزرگ میدان به وقتي اما. شدند رهسپار جشن محل سوي به و كردند ترك را رستوران سرعت به بیابند نو سال جشن تماشاي

 اصال   كه بود فشرده چنان آن حلقه این و بودند زده حلقه برج دور بسیاري معیتج زیرا بودند نفر آخرین گویا رسیدند ایفل برج

 .نداشت وجود جلویي صفهاي به نفوذ امكان

 

 شب نیمه جشن، شروع زمان. شدند صحبت مشؽول و ایستادند بود تر خلوت تقریبا   كه اي گوشه در الین و دیوید رابین، با كیمیا

 دوره گروههاي. خواندند مي جمعي دسته آوازهاي پاریس سركش و مست نیمه مردم. بود اندهم ساعاتي هنوز زمان آن تا و بود

 كه كیمیا براي كه بود برپا ؼریب و عجیب ؼوؼایي خالصه و بودند گرفته معركه كنار و گوشه در رقاص و خوان آوازه گرد

 . نمود مي عجیب هم و جالب هم بود كریسمس جشن شاهد بار اولین براي

 زماني تا بودند دوخته ایفل برج به چشم همه. شد مي بیشتر لحظه هر جمعیت و داشتند حضور جشن این در مردم اقشار امتم از

 :گفت و كرد نگاه او به اي لحظه بود ایستاده رابین كنار در كه كیمیا. شود آؼاز جشن و گردد اعالم نو سال كه

 ري؟ نمي خانوادت پیش نو سال جشن براي تو -

 :داد پاسخ لبخند با و داد تكان سري رابین

 .نه اصوال   نه، -



 :داد پاسخ زنان لبختد بود فهمیده را كیمیا منظور كه رابین و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 نه؟ مگه میرفتي حتما   بودي من جاي تو اگه عجیبه؟ چیه -

 :داد پاسخ و زد لبخندي بود كرده تعجب رابین هوشي تیز از كه كیمیا

 فهمیدي؟ كجا از آره، -

 نیست؟ طور این باشید هم كنار نو سال موقع دارید دوست شما شناسم مي رو شرقیها شما تقریبا   من نیست سخت زیاد خب -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 .رفته باال خیلي ها شرقي به راجع معلوماتت... گي مي درست كامال   تو طوره، همین دقیقا   -

 :گفت و كرد اي خنده رابین

 .نكنم اذیت رو تو عمد ؼیر و ناخودآگاه تا بدونم رو چیزها خیلي باید نیست اي چاره خب -

 رابین چون بود هم موفق ظاهرا   و گیرد كار به نگاهش در را قدرتش تمام كرد سعي. شد خیره رابین چشمان به لحظه چند كیمیا

 :پرسید آهسته بعد .بود شده سنگین شدت به اش سینه گویا كه داد بیرون را نفسش طوري

 مهمه؟ اینقدر تو براي من شدن ناراحت -

 :گفت تؤسؾ با و داد تكان سري رابین

 .فهمیدي مي كاش كیمیا، ؼهمیدي مي اینو كاش -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 .بزني حرفها این از امشب خواد نمي دلم اصال  . رابین كن بس -

 این در صحبتي هیچ خواست نمي دلش واقعا   اما. كرد نگاه دلسوزي با را او نهمظلوما سكوت كیمیا و كرد سكوت ناچار به رابین

 .باشد داشته رابین با زمینه

 بدنه تمام. شد پخش دورتر فرسنگها تا نور شعاع كه گردید نوراني چنان آن ایفل برج لحظه یك در. رسید فرا شب نیمه باالخره

 زیبایي باران نور وسائل كه آن ضمن. گردید روشن نو سال با همزمان چراؼها و بود گردیده تزئین رنگي چراؼهاي با ایفل برج

 فشرده هم به ناگهان جمعیت ازدحام كردند آسمان در نورپاشي به شروع نو سال شروع با بود، شده جاسازي برج بدنه تمام در كه

 جاي در زحمت به كه كیمیا. شدند مي دهكشان سو آن و سو این به دریا خروشان موجهاي میان در ؼریقي همچون ها بچه و شد

 آسمان. كند حفظ را خود تعادل كرد مي سعي بار هر و شد مي سو آن و سو این جمعیت شدید تكانهاي مقابل در بودند ایستاده خود

 به شادهگ چشماني با او و برد مي كیمیا یاد از را جمعیت ازدحام كه بود زیبا چنان مختلؾ هاي شكل به رنگي نورهاي در ؼرق

 آسمان و مختلؾ صداهاي از بود پر فضا و. بود آمیخته درهم مردم ازدحام صداي با كلیسا ناقوسهاي صداي. كرد مي نگاه جشن

 مي سعي دیوید و رابین میان این در. شد رانده سویي به كس هر كه شد شدید چنان جمعیت موج ناگهان. مصنوعي هاي ستاره از

 مي بودند ایستاده دو آن كه محلي سكون در را خود سعي تمام بنابراین دارند نگاه دور جمعیت وجم از را كیمیا و الین كردند

 كه داشت توجه كامال   حالت این در و بود گرفته خود دستان میان در را كیمیا و بود كرده باز را خود دست دو هر رابین. كردند

 . نداشت را كیمیا ؼریب و عجیب جنجال حوصله واقعا   چون نكند، برخورد كیمیا با دستانش

 هر گاه آن. كرد صادر را بازگشت فرمان رابین شد، نمایان كیمیا چهره در خستگي آثار وقتي ولي داشت ادامه همچنان جشن

 تقیم ارزان تقریبا   هتل یك به و كردند خداحافظي آنها از دیوید و الین راه، ي میانه در. بازگشتند اتومبیل به دوباره نفر چهار

 را كیمیا رابین كه زماني تا راه مدت تمام در. ماندند تنها ماشین در رابین و كیمیا و. كنند برپا نو سال نفره دو جشن یك تا رفتند

 گفتن براي زبانشان گویا كه بودند ؼرق چنان خود افكار در دو هر و نشد بدل و رد كالمي هیچ دو آن بین رساند، خوابگاه به

 تشكر كیمیا. كرد ترمز و رساند خوابگاه در جلوي تا را او بپرسد كیمیا از را مسیر كه آن بدون رابین. شد ينم باز كلمه یك حتي

 :گفت و كرد نگاه او به تعجب با هم كیمیا. ماند خیره او به اي لحظه چند رابین. شود پیاده خواست و كرد باز را ماشین در كنان



 بگي؟ خواستي مي چیزي -

 :داد پاسخ و زد لبخندي رابین

 . رم مي سوئیس به تعطیالت گذروندن براي صبح فردا من بگم خواستم مي فقط نه -

 هم او ولي. بماند پاریس در و باشد نداشته اي برنامه تعطیالت براي او الاقل بود امیدوار. كرد نگاه رابین به اي لحظه چند كیمیا

 :گفت و زد لبخندي حال این با داشت رفتن قصد

 ري؟ مي تنها. بگذره خوش بهت رمامیدوا -

 :داد پاسخ و داد تكان سر آرام رابین

 . دوستام با نه، -

 :پرسید بعد و كرد محسوس تؽییري كیمیا چهره اي لحظه

 ...یا دوستات -

 :داد پاسخ رابین. ماند كاره نیمه كالمش و

 .خودم دوستاي... هاي بچه... دوستام با -

 :گفت بزند لبخند خیال آسودگي با كرد مي سعي كه كیمیا

 هست؟ هم سوئدیت دوست اون -

 :داد تكان سر شرمندگي با رابین

 .سوئیس میرم دارم كه بگم بهش اصال   خواستم نمي من. كردن مطلعش ها بچه -

 :داد پاسخ و زد ؼیظ سر از لبخندي كیمیا

 .بگذره خوش بهتون امیدوارم -

 و برگشت ماشین طرؾ به كیمیا. زد صدا را او دوباره رابین برداشت كوتاه قدم چند وقتي. كرد رفتن قصد و بست را در بعد و

 :گفت و شد خم جلو پنجره مقابل در

 چیه؟ دیگه -

 :گفت رابین

 .شه مي تنگ برات دلم تعطیالت تو كه كنم مي فكر فقط -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 .متشكرم -

 :گفت دوباره رابین و

 نه؟ یا دارید شما دونم نمي كه داریم رسمایي یه اینجا ما. دیگه چیز یه -

 :داد پاسخ و داد تكان سر كیمیا

 مثال ؟ -



 :داد پاسخ تردید با رابین

 .كریسمس كادوي. عید شب كادوي... رسم -

 :گفت و داد تكان سري كیمیا

 چي؟ كه حاال... میگي چي دونم مي اوهوم اوهوم، -

 :گفت و درآورد آن داخل از زیبایي بسته و كرد باز را ماشینش داشبورد رابین

 . نو سال خاطر به. كیمیا توئه مال این -

 :گفت و گرفت رابین دست از را زیبا و كوچك كادوي جعبه و برد جلو را دستش تردید با بعد كرد، مكث اي لحظه چند كیمیا

 .متشكرم -

 :گفت بعد و ماند خیره او به اي لحظه چند رابین

 ...شي نمي ناراحت اگه -

 .كرد سكوت بعد ولي

 :گفت و كرد نگاه او به تعجب با كیمیا

 چي؟ شم نمي ناراحت اگه -

 :پرسید دوباره بنابراین. دهد ادامه را اش جمله نداشت قصد او و بود فایده بي كیمیا انتظار ظاهرا  . نداد پاسخي رابین ولي

 چي؟ شم نمي ناراحت اگه نگفتي -

 :گفت رابین

 .بگیر نشنیده هیچي -

 .بشنوم امشب اونو دم مي ترجیح من و بگي من به چیزي خواستي مي تو ولي -

 :گفت و زد لبخندي مظلومانه رابین

 .كنه خراب رو درگیریمون بدون شب اولین میترسم نه، -

 :بودگفت كرده شك او جمله به كه كیمیا

 .نگو اینطوره اگه خب -

 و شد كنده جا از ماشین. فشرد را آن شدت با و گذاشت گاز پدال روي را یشپا دیگري كالم هیچ گفتن بدون و داد تكان سر رابین

 :گفت و زد ترمز كیمیا مقابل دقیقا   گرفت، عقب دنده دوباره كه بود نشده دور متري چند هنوز اما آمد در حركت به سرعت به

 . بودي همراهم هم تو خواست مي دلم خیلي -

 به چرا كه دانست نمي هم حودش و زد لبخند بود ایستاده خود جاي در همچنان كه حالي رد كیمیا. شد دور او از سرعت به باز و

 از آهسته آهسته. بود نشده ناراحت و عصباني جمله این از اصال   او بود كرده تصور رابین آنچه برعكس. خندد مي رابین كارهاي

 با را رابین كادوي آود در را لباسهایش حتي كه آن از قبل. رفت خود اتاق به و پیمود یكي یكي را ها پله خوابگاه برفگیر محوطه

 از را دستبند. بود آن داخل در زیبا بسیار برلیان ظریؾ دستبند یك. گشود را كادو جعبه در كرد، باز دقت به اما شتاب و عجله

 :كرد زمزمه لب زیر آهسته زد مي لبخند خود به آینه مقابل كه حالي در و گذاشت مچش روي را آن و كرد خارج جعبه



 .دیوونه -

***** 

 سخت روزهاي. میكرد ؼربت احساس كیمیا پیش از بیش كه روزهایي. رسید پایان به تعطیالت آور كسالت روزهاي باالخره

 ردیگ بار یك خوابگاه ؼمبار و خلوت ساختمان و گشتند مي باز خوابگاه به كم كم ها بچه كریسمس تعطیالت یافتن پایان با. تنهایي

 بود، بازگشته بزرگش مادر خانه از دیوید همراه نیز الین حاال. گرفت مي خود به را ها بچه صداي و سر نشاط و شادي رنگ

 روزهاي نخستین در كریسمس تعطیالت از بعد. زد مي شادي و شیطنت رنگ تنهایش هاي لحظه به كیمیا كنار در او وجود

 در این و بود بازنگشته سفر از هم هنوز او تعطیالت شدن تمام وجود با. بود رابین هم باز كالس ؼایب بزرگترین درس كالس

 دانشگاه هاي بچه از نیمي گویا نبود دانشگاه در رابین وقتي. برد مي سر به انتظارش در بخواهد آنكه بي كیمیا كه بود حالي

 ؼیبت مدت تمام در. است یافته تقلیل تركم حتي یا و نصؾ به دانشگاه معمول صداي و سر كرد مي حس كیمیا و بودند ؼایب

 .آنجاست چرا بداند آنكه بي نشست مي او بازگشت منتظر سنگي هاي پله پایین سن، رودخانه كنار روز هر كیمیا رابین،

 سركوب در لحظه هر و بود گریزان و هراسان آن از سخت كه كرد مي احساس اي تازه و ناشناخته حس خود وجود در اكنون

 بي و شود مي شكوفا وجودش در ناخواه خواه حس این كه كند باور هم خودش خواست نمي دلش حتي. میكوشید جدید ساحسا این

 و وابستگي ترسید مي آن از همیشه آنچه. عنكبوت دام در اي پروانه چون آمد، مي گرفتار دامش در لحظه به لحظه بخواهد آنكه

 او براي دلش كرد مي احساس بار اولین براي رابین نبود در روزها آن كیمیا! شتدا رابین كه شرایطي با هم آن. بود دیگر تعلقي

 وجدان محكمه در را خود هرگاه اما دلتنگیست احساس دارد رابین به كه احساسي كند باور خواست نمي گرچه. شود مي تنگ

 سر به انتظار باالخره. كرد مي ساساح دانشكده پسر ترین شیطان مورد در و خود وجود در را ؼریب حس این كرد مي محاكمه

 كیمیا روز همان و نهاد دانشگاه محوطه به پا نو سال در بار اولین براي زمستاني یخبندان و سرد ظهر از بعد یك در رابین و آمد

. بود یالتتعط در او مداوم اسكي خصوصا   زمستاني بازیهاي نشانه اولین مسلما   كه سرخ و سوخته آفتاب پوست آن با دید، را او

 او به را خود بلند گام چند با شد تند اختیار بي سرعتش افتاد كیمیا به رابین چشمان روز پانزده حدودا   از پس بار اولین براي وقتي

 چهره آن با رابین كه اكنون. داد را پاسخش تمام سردي به كیمیا و كرد احوالپرسي او با زده هیجان اما محترمانه باز و رساند

 داشت قصد گویا كرد؛ مي بیزاري احساس او از بود، گرفته قرار مقابلش كودكانه احساسات آن و مردانه ورزیده اندام نآ جذاب،

 و هیجان و شور چنان با رابین اما. كند را انتظار سخت هاي لحظه و تنهایي روزهاي جبران تفاوتش بي و سرد پاسخهاي با

 جمالت با هم سر پشت او. بكاهد وجودش حرارت از توانست نمي نیز كیمیا فتارر سردي حتي كه بود دویده او سوي به حرارتي

 قصد كه كرد مي وانمود چنان باال، سر جوابهاي با كیمیا ولي كرد مي صحبت كیمیا با گریخته و جسته و درهم سإاالت یا و پیاپي

 آهسته و كرد نگاهش اندوهناك بود شده كسل میاكی پاسخهاي از كه رابین باالخره. كند باز سر از را رابین زودتر هرچه دارد

 :پرسید

 نه؟ نشدي، خوشحال من دیدن از تو -

 :گفت و انداخت باال را شانههایش همیشگي تفاوتي بي حالت همان با كیمیا

 شي؟ مي ناراحت نه، بگن اگه -

 :داد پاسخ بعد و كرد سكوت اي لحظه چند رابین

 . نه -

 :گفت جواب در و داد تكان سري كیمیا

 . باشیم راحت شرت از دیگه روز چند بودم امیدوار -

 :گفت و شكست را سكوت او باالخره گذشت، سكوت در اي لحظه زد زل كیمیا چهره به رابین

 . كافیه همین و خوشحالم تو دیدن از من ولي -

 :گفت و دوید مقابلش رابین. كرد رفتن قصد و انداخت باال شانه باز كیمیا

 .سرده خیلي هوا سونمتبر تونم مي -



 :داد پاسخ سردي با و كرد نگاهش كیمیا

 .عجله هم دارم كار هم كنار برو من جلوي از. برسوني رو سوئیس به مسافرتت همسفرهاي كه بهتره تو -

 :داد پاسخ كیمیا طعنه به تفاوت بي رابین

 ؟داري عجله همیشه شدي، فرانسویها مثل هم تو دارند عجله اینجا مردم همه -

 :گفت بود كرده تعجب رابین سماجت از كه كیمیا

 شدي؟ سمج اینقدر چرا تو -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده رابین

 كرده؟ گریزون من از اینقدر رو تو كه منه وجود تو چي بیزاري؟ اینقدر من چي از تو -

 كه آبي آتش این. بود بیزار آتش همین از او مسلما   و زد مي آتش دلش به رابین نگاه حالت. ایستاد خود جاي در اي لحظه كیمیا

 . كرد مي حرارت از پر را سردش وجود

 :پرسید مصرانه باز رابین

 میاد؟ بدت من از چرا -

 :داد پاسخ و شد مسلط افكارش بر زحمت به كیمیا

 .بیاد خوشم یا بیاد بدم ازت بخواد كه یارم نمي حساب به رو تو اصال   من -

 :گفت برمیداشت قدم برفها روي كیمیا همراه كه حالي در و یدكش موهایش به دستي رابین

 چرا؟ آخه -

 :داد پاسخ و زد پوزخندي و كرد نگاهش كیمیا

 . دم مي قول بهت اینو. شم نمي تو شكار من. برداري من سر از دست باید كه بفهمي خواي مي كي تو دونم نمي -

 كرد نگاهش جدي خیلي رابین گرفت باال را سرش رابین چهره دیدن براي و تادایس ناچار به كیمیا. كرد سد كیمیا بر را راه رابین

 :گفت و

 .ندارم رو تو صید قصد اصال   هم حاال. فهمیدم قبل مدتها اینو من كیمیا، كن گوش -

 .گفتي بهم هم قبال   اینو داري زیاد من مثل تو دونم مي -

 مادرم از بعد و بود مادرم بودم قائل احترام براش زندگیم تمام تو كه هستي زني تنها بودم گفته بهت -ندارم تو مثل -نه تو مثل -

 . تو

 .بودي نگفته رو مادرت و من تشابه وجه ولي. بودي گفته كه اینو -

 :داد پاسخ بود ندیده او از كیمیا این از پیش هرگز كه حالتي با بار این رابین و گذشت سكوت در لحظاتي

 مي اون مرگ از كه سال پانزده از بعد پدرم كه شده باعث همین شاید و واقعي قدیسه یك بود زمین روي زن پاكترین مادرم -

 . كنه اختیار همسري خودش براي نتونسته هنوز گذره

 :گفت دوباره رابین و كرد سكوت و داد تكان سري كیمیا

 . اندازه مي رمماد پاكدامني یاد به اي دیگه چیز هر از بیش منو تو عجیب اخالق و تو پاكي -



 :داد پاسخ و گرفت خود به سردي و تفاوت بي چهره باز كیمیا

 . كنار برو من راه سر از حاالم. كوچولو پسر نیستم تو مادر من -

 :گفت و كشید كنار كیمیا راه سر از را خود عصبي حالتي با بود شده سركوب شدت به احساسش كه رابین

 نه؟ باشم، متنفر ازت داري دوست -

 :داد پاسخ برگردد آنكه بدون داشت فاصله او از قدمي چند حاال كه میاكی

 . نیست مهم برام -

 :گفت مي كه شنید را رابین فریاد صداي بعد و

 . بكن خواي مي كه كاري هر حاال. دارم دوست حال هر در دارم، دوست رو تو من -

 :كرد تكرار لب زیر بود نشنیده را آن بود سالها كه اي ژهوا(( داشتن دوست)) ایستاد خود جاي در اي لحظه چند براي كیمیا

 ((احمقي؟ اینقدر واقعا   تو یعني منو؟. دارم دوست رو تو من)) 

 نرم بارش زیر خود جاي در چنان هم و ندوید دنبالش به رابین بار این كرد مي تصور آنچه برعكس. افتاد راه به دوباره بعد و

 .كرد تماشا را كیمیا شدن دور و ایستاد برؾ

****** 

 :گفت دوباره كیمیا

 . شنوم نمي رو صداتون. بلندتر -

 :كرد تكرار باز مادر و

 .بده جواب و بگیر رو ها نامه حتما  . هست هم نامه سري یه بسته اون توي گفتم -

 باشه؟ نادر عمو دست باید بسته چرا فهمم نمي من -

 .بیاره برات رابین ده مي گفت. برسونه تو به تونه مي گفت خودش. بیاره دادیم بهش رو بسته هم ما تهران، اومد نادر خب -

 :داد پاسخ كیمیا

 . نباشه دستش چیزي هم شاید نگفت من به چیزي رابین -

 . برسونه تو به تا رابین براي فرسته مي گفت عموت دونم نمي من -

 . كنم پیداش شاید دنبالش رم مي خب خیلي -

 . منتظرن بده جواب تما  ح ها بچه هاي نامه به -

 ندارین؟ دیگهاي كار خب دمخیلي مي رو جوابشون حتما   رسید دستم به ها نامه اگه جون مادر باشه -

 .سرده خیلي فرانسه زمستون امسال شنیدم. باش خودت مواظب عزیزم نه -

 . نباشین من نگران اصال   شما. هستم خودم مواظب من ولي سرده، تقریبا   اي -

 .خدانگهدارت دخترم بخ خیلي -

 . مامان خداحافظ -



 . خداحافظ -

 حركت دانشكده طرؾ به سرعا با و آمد بیرون تلفن اتاقك از بعد. شد خیره تلفن به متفكرانه لحظه چند و گذاشت را گوشي كیمیا

. گرفت كجاست او بداند كرد مي فكر كه كس هر از را رابین سراغ و شد ساختمان وارد بالفاصله رسید، دانشگاه به وقتي. كرد

 صدا جانب به وقتي. شنید سرش پشت از صدایي ناگهان گرفت، مي را او سراغ رابین همكالسي هاي بچه از یكي از وقتي

 تمام مخاطبش با را حرفش بدهد او به اهمیتي آنكه بي و كرد چندش احساس او دیدن از باز. دید خود سر پشت را مایكل برگشت

 :پرسید دوباره دید راینطو كه مایكل. كرد

 گردي؟ مي رابین دنبال پرسیدم -

 :گفت و كرد زشتي خنده مایكل. داد مثبت پاسخ سر با ناچار به كیمیا

 . پاریسه هاي خونه بعضي پروپاقرص مشتریهاي از یكي اون. نیست سختي چندان كار رابین كردن پیدا -

 :گفت دوباره مایكل. نداد را پاسخش و گرداند روي مایكل از آوري چندش حالت با كیمیا

 دونستي؟ مي اینو -

 :داد پاسخ تفاوت بي حالتي با كیمیا

 . كنه مي كار چه رابین كه نداره ارتباطي من به -

 :گفت و زد زشتي پوزخند مایكل

 داري؟ كار چه رابین با نداره ارتباط تو به اگه -

 . نداره ارتباطي تو به دیگه این -

 بگیري؟ رو رابین مچ ببرمت االن همین میخواي گفتم كه هتب كوچولو خانم كن گوش -

 :گفت بعد و كرد نگاه مایكل به تنفر با اي لحظه چند كیمیا

 . دارم رابین با خصوصي كار یه -

 .مطمئنم كه اینو -

 :گفت عصبي حالتي با بار این او و ساخت تر عصباني را كیمیا مایكل تعبیر سوء

 . دارم رابین با شخصي و وادگيخون كار یه من! محترم آقاي -

 :گفت و زد را پوزخند همان باز مایكل

 . هست دونستم مي كه هم خونوادگي -

 :گفت عصبانیت با دید مي نتیجه بي را او با بحث كه كیمیا

 نه؟ یا كجاست رابین گي مي باالخره -

 :گفت بعد و گذاشت نمایش به را زردش دندانهاي و زد زشتي لبخند مایكل

 . باشه درست تو مثل كوچولویي دختر واسه اونجا به رفتن نكنم فكر اما كجاستت، دونم مي آره -

 :داد پاسخ عصبانیت با كیمیا

 كجاست؟ اون بگین فقط شما. مربوطه خودم به دیگه این -



 :داد پاسخ و داد تكان سري مایكل

 . خانم بخواین شما هرچي -

 كیمیا سوي به و نوشت آدرسي آن روي و آورد بیرون جیبش از كاؼذي تكه میكرد خاموش پا زیر را سیگارش كه حالي در بعد و

 :گفت و گرفت

 . كني مي پیداش اونجا حتما   برو. رسونه مي مقصد به رو تو بگي كه تاكسي راننده هر به رفته، رابین كه جائیه آدرس این ببین -

 دید مي را او تردید كه مایكل. كرد نگاه كاؼذ و او به شك با كند باور را مایكل سوي از كمك دریافت توانست نمي كه كیمیا

 :گفت دوباره

 . میام باهات خودم بخواي اگه خب خیلي -

 :داد پاسخ بالفاصله شد مي تهوع دچار مایكل با همراهي فكر از حتي كه كیمیا

 . برم تونم مي خودم... اصال نه، -

 صورتش به سردي سوز گذاشت دانشگاه محوطه داخل كه را پایش. دوید مانساخت در طرؾ به و قاپید مایكل دست از را كاؼذ و

 را آدرس و شد خارج دانشگاه محوطه از سرعت به كیمیا. رفت مي تاریكي به رو هوا و بود كرده ؼروب تقریبا   خورشید. خورد

 نام منطقه، نام. بود شده نوشته محل مشخصات تمام بود نشنیده را آدرس این هرگز قبال  . نیاورد در سر چیزي اما خواند دقت با

 كنجكاوي حس. كرد تعجب داشت را رابین آدرس دقیق طور این مایكل كه این از كیمیا و منزل شماره حتي كوچه، نام خیابان،

 هك جایي نیست بعید و قماشند یك از دو هر اینها كه كرد مي فكر خود با گرچه. شد تحریك شدت به رابین جاي دانستن براي اش

 سر از نگاهي آدرس دیدن با راننده. داد نشان تاكسي راننده اولین به را محل آدرس فكر این با. باشد نیز مایكل پاتق میرود رابین

 و نشست عقب صندلي روي بر بود كرده تعجب راننده نگاه حالت از كه كیمیا. كرد سوار را او شك با و نمود كیمیا به تعجب

 خیلي بنابراین بود خلوت تقریبا   خیابانها. گرفت مي فرا را پاریس كم كم كه دوخت شب تاریكي به چشم و كرد كز پنجره كنار

 :گفت و كرد بود نشسته صندلي روي آرامي به همچنان كه او به نگاهي راننده. رسید مقصد به زود

 .خانم اینجاست شما آدرس -

 عبور رهگذري هیچ خیابان، داخل. كرد نگاه بود گذارده آن در پاي كه يخلوت خیابان به تردید با و شد پیاده ماشین از آهسته كیمیا

 حال این با. بود كیمیا بود گرفته را آن پیرامون انگیز خوؾ و قدیمي ساختمانهاي كه خلوت و پهن خیابان این عابر تنها. كرد نمي

 بار یك بنابراین. كند پیدا را خود مقصد توانستن اما رفت خیابان انتهاي سوي به سرعت با بود شده مصمم رابین یافتن براي چون

 ولي. رفت اتومبیل راننده سوي به آدرس یافتن امید به كیمیا و شد متوفق ماشیني خیابان وسط در. برگشت خیابان ابتداي سمت به

 از كه جواني اما .كرد نشیني عقب كمي بودند، مست ظاهر به جوان سه كه آن سرنشینان دیدن با رسید اتومبیل نزدیك به وقتي

 شد مطمئن دید كه را او زرد و گرفته زنگار دندانهاي كیمیا. كرد زشتي خنده و آمد طرفش به بود شده پیاده ماشین از زودتر همه

 و رساند او به را خود بلند گام دو با مرد ولي كرد عبور مرد كنار از و گرفت خود به تفاوت بي حالتي حال این با. است معتاد

 :گفت

 گردي؟ مي جایي دنبال -

 كرد نگاه آن به اي لحظه چند كشید كیمیا دست از را ورقه او. گرفت مرد چشمان جلوي را كاؼذ بود شده مسلط خود به كه كیمیا

 تن بر موي كه كردند وحشتناكي و بلند خنده آنها داد نشان دوستانش به كه را آدرس. رفت دوستانش طرؾ به و زد لبخندي بعد

 و روشن سبیل و ریشها با مردي كه آنها، از یكي. رفت تر عقب كمي كیمیا آمدند او سوي به سه هر بعد. شد تراس كیمیا

 :گفت بعد و ماند خیره كیمیا به اي لحظه چند بود، رنگ زرد چشماني

 داري؟ كار چي اونجا -

 :داد پاسخ بود، ترسیده حسابي كه كیمیا

 .گردم مي دوستام از یكي دنبال هیچي، -

 :پرسید آنها از یكي بعد و برخاست آسمان به آنها سه هر خنده صداي ازب



 داري؟ كار چي دوستت با -

 :گفت جواب در كیمیا

 .خصوصي كار یه -

 :گفت و كرد اي خنده دوستانش به رو مرد

 .بدیم انجام برات تونیم مي هم دوستام و من رو خصوصي كار اون كنم مي فكر -

 :داد پاسخ و دكشی عقب را خود كمي كیمیا

 . دیگه روز یه براي بذارمش بهتره كنم مي فكر -

 :گفت و گذارد نمایش به را زشتش دندانهاي و كرد آوري چندش خنده دوباره مرد

 .گردي مي دنبالش كه آدرسي همون به برمت مي بیا، من دنبال -

 :گفت و كشید عقب را خود كیمیا

 . دیگه وقت یه واسه باشه متشكرم، -

 :گفت و كشید پس را شالش و برداشت خیز او سوي به مرد برود عقب كه آن از لقب اما

 .میخواي خودت كه اونجایي ریم مي بیا، من دنبال -

 مي خود دوستان سوي به كشان، كشان را او و بود چسبیده كیمیا به محكم او اما سازد رها مرد چنگال از را خود كرد سعي كیمیا

 .برد

 سوي به را كیمیا دیگرش دست با حال همان در اما كشید؛ پس را دستش او و زد چنگ مرد دستان به بانیتعص با اي لحظه كیمیا

 محكمي مشت. بزند پس را او كرد سعي قوا تمام با حال همان در و افتاد دوم مرد آؼوش در اختیار بي كیمیا. داد هل خود دوست

 كیمیا. كرد پرتاب دیگرش دوست جانب به را او خیز یك با سریع خیلي مرد اما كرد جدا او از كمي را خود و زد او هاي شانه به

. كرد بلندي خنده مرد. داد هل اول مرد جانب به دوباره و كرد بلندش و گرفت را بازوهایش او افتاد سوم مرد پاي جلوي دقیقا  

 امكان اما بكشد عقب را خود كرد سعي. ردك سنگیني اش سینه قفسه روي مرد سنگین و استخواني اندام و افتاد زمین روي كیمیا

 اش بیني در الكلي مشروبات شدید بوي كه زماني و رفت مي تحلیل اش دفاعي قواي لحظه هر برابر نا جدال این در و نبود پذیر

 نور حال همین در. برد كار به او زدن پس براي را خود توان آخرین كرد احساس خود گردن روي را مرد سرد لبهاي و پیچید

 . تابید كیمیا قلب در امیدي نور و كرد روشن را خیابان پیچید مي آنها سوي به خیابان سر از كه ماشیني

 و كشید بیرون سنگینش اندام زیر از را خود و بود كرده استفاده او ؼفلت از كیمیا و شد ماشین چراؼهاي نور جلب لحظه یك مرد

 به لحظه هر حاال كه ماشیني به تفاوت بي و انداخت او روي را خود شدت به مرد كه بود ندویده متري چند هنوز. كرد فرار قصد

 . كرد توقؾ آنها مقابل دقیقا   ماشین. كشید آؼوش در دوباره را كیمیا شد، مي نزدیكتر آنها

 او از و بیندب را راننده كرد مي سعي گرچه كیمیا و شد باز ماشین در شد نمي قطع لحظه یك حتي كیمیا خراش گوش فریادهاي

 بروز از نفر سه آن از یكي نعره صداي بعد لحظه چند فقط. ببیند بود، شده پیاده ماشین از كه را كسي نتوانست اما بخواهد كمك

 لحظه هر او اما میزد پس را مرد قوا تمام با بود یافته جرأتي حاال كه كیمیا. داد خبر مهاجمین و ماشین راننده میان درگیري

 مي هوا در كه دید مي را راننده مرد زنجیر برق كیمیا خیابان روشن و تاریك در. كشید مي خود سوي به را یمیاك وحشیانهتر

 دید مي جدي را قضیه كه زرد مو مرد. شنید مي را هایشان نعره صداي و آمد مي فرود زرد مو مرد دوستان اندام بر و درخشید

. ماند باقي خود جاي بر همچنان لرزید مي سختي به خستگي و ترس شدت از هك كیمیا اما برخاست، جا از دوستانش یاري براي

 را خود زحمت به كرد مي سعي كیمیا. گذاشتند فرار یه پا دانستند قدر را حریؾ مهاجمین وقتي و گرفت باال آنها میان درگیري

 داده دست از وحشي مرد آن با مبارزه در را وانشت تمام. بود فایده بي اما كند، بلند بود افتاده آن در كه آلودي گل آب گودال از

 اما كند تشكر ناشناس مرد از خواست و آورد باال را سرش كیمیا. رساند كیمیا به را خود راننده تا كشید طول اي لحظه چند. بود

 شالش و بود ایستاده او سر باالي درست رابین. كند رجوع خود حافظه به نشانش و نام یافتن براي كیمیا كه بود آن از آشناتر او



 شالش داخل به دست با را اش آشفته موهاي و انداخت سرش روي را شالش زد زانو زمین روي كیمیا كنار. داشت دست در را

 :گفت آهسته بعد راند پس

 خوبه؟ حالت -

 تمام با و داد تكیه رابین انهمرد و محكم شانه به را سرش اختیار بي و پیچید خیابان در اش گریه صداي. تركید ناگهان كیمیا بؽض

 . گریست وجود

 :پرسید آهسته باز رابین

 اینجا؟ اومدي چي براي كردي؟ مي كار چه اینجا تو -

 :گفت آهسته گریه میان در كیمیا

 كردي؟ پیدا منو چطور تو. گشتم مي تو دنبال... تو دنبال -

 :داد اسخپ برخیزد میكرد كمك كیمیا به كه حالي در و داد تكان سر رابین

 .نیست تو جاي اینجا. میاومدي اینجا نباید تو... گفت برام رو چیز همه مایكل -

 تا كشید طول اي لحظه چند. انداخت صندلي روي را خود كیمیا كرد باز كه را ماشین در. راند پیش ماشین سوي به را او بعد و

. بود جاري لبش كنار از خون از شیاري و متورم راستش چشم زیر. بود ندیده خشمناك چنین را او هرگز. نشست كنارش رابین

 :گفت و دوخت جوان دختر چشمان به را آلودش ؼضب نگاه او. كرد نگاه او به اي لحظه چند كیمیا

 اومدي؟ كجا دوني مي تو -

 :گفت عصبانیت با رابین و داد تكان سر كیمیا

 كني؟ مي چیكار ااینج شب وقت این تو دونم نمي من و بدنامه محله یه اینجا -

 كیمیا. افتاد راه و كرد روشن را ماشین بود عصباني هم هنوز اما كررد محسوسي تؽییر رابین نگاه حالت. افتاد گریه به باز كیمیا

 :پرسید آهسته و داد جرأت خود به

 بري؟ مي كجا منو رابین -

 :داد پاسخ آهسته بعد و لرزید وجودش تمام بلكه دلش تنها نه كه كرد نگاهش طوري لحظه یك در برگشت طرفش به رابین

 . خودم آپارتمان جز جایي هر -

 .ندارد را رابین آپارتمان امنیت او براي پاریس در اي نقطه هیچ كه دانست مي خوب حاال كیمیا كه بود حالي در این و

****** 

 :زد ؼر باز الین و لرزید مي همچنان كیمیا

 .دختر ري مي دست از داري شه نمي كه طوري این. كني مراجعه دكتر یه به باید تو -

 اندامش تمام و نبود درجه چهل از كمتر چیزي مسلما   تبش. كرد مي درد شدت به سرش نتوانست اما بدهد پاسخي كرد سعي كیمیا

 وقتي و گشود را چشمانش زحمت به كیمیا. گردید اتاق وارد دیوید و شد باز در بعد اي لحظه. داد مي عذابش شدیدي كوفتگي با

 :گفت و كرد الین به رو دید را دیوید

 . خودم اتاق تو برم من بذاري باید... تو -

 .میكنم پرستاري ازت من و موني مي جا این تو نه -



 :گفت آمد مي كیمیا طرؾ به كه حالي در و شد اتاق داخل دیوید

 شده؟ بهتر حالش این، -

 :گفت و داد تكان سر الین

 . باالست خیلي تبش لرزه مي یكسره همینطور نه -

 .دكتر بریم دوباره باید -

 :گفت و داد تكان سر دیوید پاسخ در كیمیا

 . شم مي خوب نه -

 :پرسید آهسته و برگشت دیوید طرؾ به الین داد فرو را دهانش آب زحمت به و

 رفت؟ رابین -

 . رفت مي باید نداشت، اي چاره رفت آره -

 :گفت و شد نزدیك كیمیا به كمي بعد و

 . باشه ضیافت اون تو باید حتما   رابین كه كنه مي برقرار جشني پدرش بهار سال هر دوني مي كرد، عذرخواهي رابین -

 :گفت و كرد دیوید به نگاهي الین. نداد پاسخي و زد لبخندي كیمیا

 بریم؟ بیمارستان كدوم كني مي فكر تو -

 :گفت دوباره و گشود چشم زحمت به كیمیا

 .خوبه حالم رم، نمي جا چهی من -

 :كشید فریاد عصبانیت با الین

 . باشي تابوت توي كه مریضي كني مي قبول وقتي فقط تو كنم فكر -

 یك و برد فرو كاپشنش جیب در را دستش دیوید. پیچید اتاق در آرامي ملودي صداي. كرد سكوت و زد لبخند زحمت به كیمیا

 بود فهمیده بزند حرفي او آنكه بي را الین نگاه معني كه دیوید كرد، نگاه دیوید به تعجب با الین. كشید بیرون همراه تلفن گوشي

 :داد پاسخ

 . بپرسه رو كیمیا حال بتونه راحتتر كه من به داده رابینه، گوشي -

 :گفت و كرد كیمیا به رو و گرفت پایان اش مكالمه لحظه چند از بعد شد صحبت مشؽول و رفت اتاق از اي گوشه به بعد و

 .داد مي دست از رو پرواز وگرنه داشت عجله هم خیلي بره كه بود مجبور زده، زنگ خودش به خودش بود، رابین -

 مي ناله بخواهد آنكه بي. گذاشت هم روي را چشمانش و كرد شل را خود اندام بود شده ناامید كامال   رابین آمدن از اكنون كه كیمیا

 . نداشت امكان كند خفه سینه در را اش لهنا صداي كرد مي سعي هرچه و كرد

 باالخره. داشت سرش و اندامها در شدیدي درد احساس بیداري و خواب بین حالتي در او و شد مي طي سختي به لحظات

 :گفت و زد زیبایي لبخند رابین. خورد گره رابین خندان همیشه و وحشي نگاه با نگاهش كرد باز را چشمانش

 . رم نمي جا هیچ نشي خوب تو كه وقتي تا و برگشتم من بردي تو. يشرق الهه خب بسیار -



 و سختي با را پلكهایش كه زماني و نداشت را چشمانش داشتن نگاه باز توان ولي كند نگاهش الاقل یا بزند حرفي كرد سعي كیمیا

 .ردك تصور تنها او یا بود سرش باالي رابین واقعا   آیا دانست نمي هنوز گذاشت هم روي درد

****** 

 رگش به كه بود رنگي سفید ي لوله در سرم قطرات آرام حركت كرد جلب را اش توجه كه چیزي اولین گشود را چشمانش وقتي

 درون تختي روي را خود موقعیت كم كم. یافت اي تازه روشنایي دیدش و كرد بسته و باز را پلكهایش بار چند. شد مي متصل

 پنجره جانب به را صورتش كه شد باعث تابید مي اتاق به پنجره از كه نوري. دریافت بود مارستانبی یك به مربوط مسلما   كه اتاق

 یا یابد مي تجلي ذهنش در فرم خوش پیكر این كه دانست نمي كیمیا و بود ایستاده او به پشت رابین پنجره مقابل درست. برگرداند

 كه بود رابین واقعا   او،. برگرداند سر او سوي به پنجره كنار خصش شد باعث سرفه صداي و كرد سرفه آرامي به. است واقعیت

 بعد. آمد كنارش و كرد كیمیا نثار را زیبایش و كودكانه لبخندهاي همان از یكي رابین. آمد مي او تخت سوي به آهسته آهسته حاال

 :پرسید همیشگي زیباي لهجه همان با و آهسته

 خوبه؟ حالت -

 :گفت دوباره رابین.  داد مثبت اسخپ پلكهایش فشار با كیمیا

 كني؟ نمي درد احساس دیگه -

 تازه گلویي داد، فرو را دهانش آب زحمت به كیمیا. گذشت سكوت به اي لحظه چند. زد لبخند رابین و داد تكان سر بار این كیمیا

 :پرسید شد، مي شنیده سختي به كه صدایي با بعد و كرد

 نیویورك؟ نرفتي تو -

 .برگشتم دگاهفرو از نه -

 شه؟ مي چي جشن اون پس چرا؟ -

 :گفت و كرد اي خنده رابین

 .شه مي برگزار هم من بدون جشن -

 :گفت پاسخ در و نشاند پیشاني به چیني كیمیا

 برگشتي؟ چرا آخه رفتي مي باید تو كردي بدي خیلي كار -

 :گفت و انداخت باال شانه شیطنت با رابین

 پیش وخیم حال اون با كه داشتي خودكشي قصد تو مگه دختر... نرفتم كه خوشحالم خیلي اما مبرگشت چرا دونم نمي راستش -

 رفتي؟ نمي دكتر

 . بودم رفته دكتر پیش من -

 .رفتي مي دوباره خب -

 :گفت و شد نزدیك بیشتر او به رابین نداد دیگري پاسخ كیمیا

 . دادم مي سفارش برات رو پاریس تابوت زیباترین باید االن اومدم نمي اگه -

 :گفت و كرد نگاهش حیرت با بود كرده تعجب رابین گفتار صراحت از كه كیمیا

 . ایران فرستادي مي منو باید چون نداشتم، تابوت به احتیاجي من ولي متشكرم، خیلي شما لطؾ از -

 .كني استفاده قشنگت تابوت از تونستي مي هم اونجا خب -



 .آقا مكنی نمي استفاده تابوت از ما -

 قبر؟ تو ذاشتن مي چي با رو تو پس -

 .ببیني و بدوني داري دوست خیلي اگه گور، تو ذارن مي كفن با منو -

 .ندارم خوبي حس جسد به نسبت من چون ندارم دوست زیاد كه رو دیدنش نه -

 .شكر رو خدا خوبه -

 گور؟ توي بري تابوت بدون خواي مي تو واقعا   كیمیا ولي -

 .كنن نمي دفن تابوت با رو كس هیچ من كشور تو ،نه من تنها -

 چیه؟ اون حاال. دادم مي سفارش برات رو كفن زیباترین(( كفن...))گفتي؟ چي... زیباترین من ببین خب -

 :داد پاسخ لبخند با بود گرفته اش خنده كه كیمیا

 . است پارچه تیكه یه كفن -

 . دادم مي سفارش برات رو پارچه بهترین پس -

 .داد تؽییرش نمیشه و است شده تعیین پیش از جنس نظر از هم مقدار نظر از هم پارچه، این آقا نكرده زمال -

 :گفت تفاوت بي لحني با و انداخت باال را هایش شانه بعد كرد سكوت اي لحظه رابین

 . سخته كردنتون زندگي اندازه به هم مردنتون ها شرقي شما -

 :گفت و شد خم سویش به دوباره رابین. ادند پاسخي و كرد اي خنده كیمیا

 كنم؟ خبر رو دكتر خواي مي -

 :داد پاسخ و داد تكان سري كیمیا

 بیرون؟ رم مي جا این از كي من. خوبه حالم نه -

 . بگه دكتر كه وقت هر! داري عجله چقدر -

 برم؟ اینجا از تونم مي كي من كه نپرسیدي دكتر از تو -

 . بذارم اتاقت توي پا دارم اجازه دیگه اینجا الاقل. نداشتم وت بردن براي اي عجله من -

 :گفت بعد و ماند خیره رابین زیباي و آرام چشمان به لحظه چند كیمیا

 .اینجا آوردي منو عمدا   نگفتم -

 :گفت و برخاست جا از عصبي حالت با رابین

 . مطمئنم اینو كیمیا، كني نمي باور منو وقت هیچ تو -

 :گفت بدهد را او پاسخ كه آن جاي به بود كرده تعجب رابین استفاده مورد كلمات از كه كیمیا

 .كرده پیشرفت خیلي فارسیت -

 :گفت و زد لبخندي مؽرورانه گرفت، خود به را همیشگي كودكانه حالت همان باز دوباره رابین



 .كنم مي تمرین زیاد بله، -

 كي؟ با -

 .خودم با -

 :گفت خندید مي كه طور همان بگیرد را خود هخند جلوي نتوانست باز كیمیا

 .كردي پیشرفت خیلي. گم مي تبریك بهت -

 :گفت و نشست تخت كنار صندلي روي رابین

 . نكنه درد شما دست. متشكرم -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده باز كیمیا

 . بود شور چشمم كه این مثل -

 :گفت و گشود حد آخرین تا را چشمانش رابین

 !بود؟ چي چشمت -

 .شور -

 نمك؟ مثل -

 :داد پاسخ و كرد دیگري خنده كیمیا

 .اصطالحه یه بود شور چشمم. نیستي بگیر یاد فارسي تو -

 :گفت قاطعیت با و داد تكان سري رابین

 و بخره فارسي اصطالحات كتاب یه برایم گفتم عموت به. گیرم مي یاد هم رو فارسي اصطالحات من. خانم دید خواهي -

 .بفرسته

 بگیري؟ یاد فارسي داري اصرار اینقدر چي براي -

 . بدم رو جوابت بتونم و بفهمم دي مي فحشم تو وققتي خواد مي دلم كه این براي -

. آمد كیمیا طرؾ به دوباره و كرد بسته و باز را آن در رفت اتاق گوشه یخچال طرؾ به رابین. كرد سكوت و زد لبخند باز كیمیا

 برد فرو قوطي داخل را قاشق و نشست كنارش رابین. دید رابین دستان در را قاشق یك و كمپوت قوطي كی كیمیا بعد لحظه چند

 :گفت و كرد نگاه قاشق به و او به تردید با اي لحظه كیمیا. گرفت كیمیا طرؾ به و آورد بیرون آناناس اي قطعه با بعد و

 . ندارم میل فعال   -

 :داد پاسخ و كرد اخمي كرد، نگاهش خاص حالتي با رابین

 گیري؟ نمي من دست از یا نداري میل كال   -

 :گفت دستپاچه بود خورده جا رابین هوشي تیز از كه كیمیا

 . بخورم تونم نمي خشكه گلوم. ندارم میل نه -

 :گفت و آورد پیش را قاشق دوباره رابین

 . كنه مي تازه رو گلوت خوبه، برات. بخور گم مي خشكه گلوت چون -



 نیم او وقتي تنها. كند كمكش نكرد سعي بود شده آشنا او اخالق باا تقریبا   حاال كه رابین و شود بلند خود جاي از كرد سعي كیمیا

 كنار را دستش رابین. گرفت رابین دست از را قاشق آزادش دست با و داد تكیه بالش به كیمیا. كرد مرتب را بالشش شد خیز

 :گفت و كشید

 نباشم؟ خوبي پرستار كني مي فكر -

 . برسي كارهات به بري و نیفتي زحمت به تو خوام مي فقط من نیست طور این اصال   -

 نه؟ كني مي بیرون اتاقت از منو داري تو كه این یعني داره؟ معني چه این -

 . شد خارج اتاق از و برداشت صندلي روي از را كاپشنش بزند حرفي آنكه بي رابین و كرد سكوت لحظه چند كیمیا

 سعي بعد و گذاشت تختش كنار را آن و انداخت قوطي داخل را قاشق عصبانیت با بود شده پشیمان خود گفته از شدت به كه كیمیا

 به پنجره از و شد خیز نیم خود جاي بر زحمت به. ببیند اتاق پنجره از را بیمارستان حیاط بتواند تا درآید نشسته حالت به كرد

 پشت به آنكه بي و شد محوطه وارد آمد، بیرون ساختمان خروجي در از كه دید را رابین بعد حظهل چند. نشست حیاط تماشاي

 . گردید خارج بیمارستان محوطه از سرعت با بكند نگاهي سرش

***** 

 كه كرد صادر حالي در را ترخیص حكم آن از پس داشت نگه بیمارستان در را او تمام روز سه دكتر كیمیا شدید مخالفت رؼم به

 تنها. نیامد بیمارستان به هرگز رابین مدت این تمام در. است كرده سپري بیمارستان در بیهوده را روز سه كرد مي فكر كیمیا

. شدند مواجه رابین امضاي با شده پرداخت حساب صورت با دادند مي انجم را ترخیص كارهاي الین و كیمیا وقتي سوم روز

 رنگ سیاه و ام بي بیمارستان در جلوي دقیقا  . شد خارج بیمارستان از الین همراه و كرد یادداشت را حساب صورت مبلػ كیمیا

 :گفت تاكسي رانندگان چون و كرد باز را ماشین عقب در دو آن دیدن محض به او. كشید مي را انتظارشان رابین

 .سیته -

 كوتاهي تعظیم با را در رابین و نشست صندلي وير كیمیا او از پس. شد سوار و كرد تؤیید سر با خندید مي كه حالي در الین

 :پرسید شد حركت آماده وقتي. گرفت قرار خود جاي در و بست

 ندارن؟ خرید قصد ها خانم -

 نزد، حرؾ دو آن با هم كلمه یك حتي رابین خوابگاه تا بیمارستان راه طي در. افتاد راه به رابین و دادند تكان سر الین و كیمیا

 رابین با الین. شدند پیاده دو هر الین و كیمیا رسیدند خوابگاه به وقتي. رساند مي مقصد به را آنها كه بود ماشیني انندهر واقعا   گویا

 :گفت و كرد كیمیا به رو الین بود ایستاده همچنان كیمیا اما كرد خداحافظي

 نمیاي؟ شد چي -

 :گفت و سپرد الین دست به را ساكش كیمیا

 . اممی االن من برو تو -

 ماشین جلوي در بعد و ایستاد خود جاي در اي لحظه چند كیمیا. كرد حركت خوابگاه در سوي به و گرفت دست به را ساك الین

 :پرسید حال همان در و گرفت قرار رابین كنار صندلي روي و كرد باز را

 كردي؟ پرداخت تو رو بیمارستان حساب صورت -

 .نه من؟ -

 . دیدم حساب صورت پاي ور تو امضاي من. نگو دروغ -

 شناسید؟ مي منو امضاي مگه شما -

 . گرفتم بیمارستان حسابدار از رو مشخصاتت. كردي پرداخت تو كه دونم مي من -



 چي؟ كه حاال خب -

 ...كن صبر... حساب صورت مبلػ -

 :گفت و داد رابین دست به بود نوشته را حساب صورت مبلػ آن روي بر كه كوچكي برگه و كرد باز را پولش كیؾ كیمیا

 نه؟ قدره همین -

 .داد تكان طرفین به را سرش بدهد مشخصي جواب آنكه بي رابین

 :گفت دوباره كیمیا

 .شه مي چقدر بگو كن، اضافه بهش هم رو خوابگاه تا بیمارستان كرایه خب -

 :گفت بعد و زد لبخندي رابین

 بدي؟ رو بیمارستان پول خواي مي -

 :گفت دوباره رابین .داد تكان سر كیمیا

 هزینه و بشم جریمه باید خودم بنابراین معموله، حد از باالتر كمي هم هزینههاش. كردم انتخاب من رو بیمارستان اون ببین -

 . بدم رو بیمارستان

 :گفت و انداخت پیشاني به چیني كیمیا

 رو حساب صورت از مبلؽي تونم مي و هستم هبیم من كه این ضمن كنم، مي پرداخت رو بیمارستان هزینه خودم من تو؟ چرا -

 . بگیریم دانشجویي بیمه طریق از

 :داد پاسخ و داد تكان سر رابین

 بگي؟ داري چي دیگه گیرم مي بیمه از رو حساب صورت و بیمه كارهاي دنبال رم مي خودم من خب، خیلي -

 تلفن تهران به باید حتما   كند پرداخت را مبلػ این بود ناب اگر كه بود آن واقعیت. كر نگاه حساب صورت گزاؾ مبلػ به باز كیمیا

 :داد پاسخ و آمد كوتاه خاطر همین به. نمود مي پول درخواست و كرد مي

 باشه؟ بیمه، ري مي حتما   پس -

 مونده؟ چي دیگه گیرم مي رو پولم رم مي خب خیلي -

 :گفت و كرد نگاه رابین به باز كیمیا

 .كرایه مبلػ دیگه، چیز یه -

 :پرسید آهسته حال همان در و گذارد دستانش روي را سرش. داد قرار فرمان روي را دستش دو هر رابین

 بدي؟ عذابم داري دوست چرا -

 :داد پاسخ قاطع و جدي لحني با كیمیا

 :داد پاسخ كند بلند را سرش آنكه بي بگیریرابین رو پولت باید تو چیه؟ حرفا این عذاب؟ -

 . جالبه خیلي من براي این و بدید عذاب داره دوستتون كه رو كسي دارید دوست. هستید بيعجی آدمهاي شماها -



 اما(( دارید دوستش كه كسي و داره دوستتون كه كسي))  كند تكمیل را رابین جمله خواست مي دلش كرد سكوت لحظه چند كیمیا

 و داد دستش به و برداشت را اي كیسه كیمیا پاي جلوي از رابین. نمود شدن پیاده قصد و كرد باز را ماشین در بعد. كرد سكوت

 :گفت آهسته

 . الزمه كني تقویت رو خودت اینكه براي كردم فكر خوراكیه كم یه -

 :گفت رابین. نداد پاسخي و كرد خرید بزرگ ساك به نگاهي كیمیا

 .بگیر حاال دم مي بهت هم رو ها خرید این حساب صورت خب خیلي -

 ساالنه بعد و كرد اكتفا(( مرسي)) كلمه گفتن به تنها و گرفت او دست از را سنگین كیسه و برد پیش را دستش میلي بي با كیمیا

 .افتاد راه به خوابگاه سوي به ساالنه

 

 عضالتش كوفتگي اما خوابیده، است ساعت چند و ِكي دانست نمي هیچ او و بود شده روشن كامال   هوا كرد باز كه را چشمانش

 نگاه برش و دور به تعجب با و مالید دست پشت با بار چند را چشمانش. نخوابیده خوب الاقل یا نخوابیده خیلي كه ادد مي نشان

 كرد، مي خوشحالش باید اگرچه واقعیت این. است خوابیده پدري منزل در خودش، خواب اتاق تهران، در آورد یاد به یكباره. كرد

 .كرد مي اش آشفته شدت به شد، مي راههم دیگر فكر هزاران با كه آنجا از ولي

 ولي بود، آمده اتاقش به او دیدن براي بار چند مادر حال به تا مسلما   پس. بود گذشته صبح 01 از كه كرد ساعت به نگاهي

 ...بوده خواب چون خوشبختانه

 :گفت داخل از آلود خواب صدایي با و گسیخت هم از را افكارش رشته در صداي

 . تو بیاید لطفا  . بخیر صبح. مامان سالم -

 جوانتر خیلي چون نبود، پدر دست مسلما   این. رفت پایین و باال بار چند و آمد تو در الي از مردانه دستي مادر، دست جاي به اما

 . آمد مي بنظر

 اجازه او به و وردندخ مي هم به بشدت دندانهایش. گرفت فرا دهنده آزاد لرزشي استخوان مؽز تا را كیمیا بدن تمام لحظه یك در

 كه بود شدید آنچنان قلبش تپش((. داد مي تكان دست برایش و اتاقش در پشت. بود اینجا او. )) بگوید جمله یك حتي دادند نمي

 زنان نفس نفس لرزان، صدایي با و زحمت به. تپید مي داشت قرار اش سینه روي كه راستش دست درون قلبش كرد مي احساس

 :گفت

  .بفرمایید -

 اي مردانه و كشیده پاي كوتاهي مكث از پس و شد گشوده آخر تا در اما نشود وارد هرگر است در پشت كه كسي كرد آرزو و

 سینه روي محكم را دستش و بپیچد اتاقش در او صداي تا شد منتظر و بست محكم را چشمانش كیمیا. گذاشت اتاق درون به قدم

 در صدایي بعد و كشنده و كشدار و سخت لحظاتي شدو برقرار سكوت لحظاتي. ودنشن را قلبش ضربان صداي او تا فشرد اش

 :پیچید كیمیا گوش

 .ها تویي اون. نداره رو ما دیدن چشم فالني گن مي شنیدي -

 :گفت و پرید اتاق وسط به تخت روي از بلند خیز یك با و گشود حد آخرین تا را چشمانش سرعت با كیمیا

 دیوونه؟ تویي -

 دیوونه؟ همین، فقط. ممنون خیلي -

 ...بعد پات، بعد دستت، اول تو؟ اومدي اینطوري چرا -

 شاید بودي خواب گفتم! جون بابا. نذار علیه سركار بشیم آدم اومدیم ما كه بارم یه حاال. كردي ام تیكه تیكه ببینم، كن صبر -

 .خوابیدید فرم با سربازا مثل جنابعالي نفهمیدم كني، عوض لباس بخواي



 :گفت و كرد خود مردانه پیذاهن و جین شلوار به نگاهي كیمیا

 من؟ دیوونه داداش اومدي كي ببینم بگو. رو حرفا این كن ول -

 كرد مي حلقه بازوانش دور را دستش كه حالي در و بوسید را اش پیشاني كشید، خود سوي به را او و گرفت را كیمیا دست كاوه

 :گفت

 . بودم تهران صبح هشت -

 اومدي؟ شد چطور جدي؟ -

 .بیام بود بنا قبل از -

 .نداشتم خبر من چرا پس! نكن شوخي -

 میارم؟ رو نحسم تشریؾ بگن بخوان كه نگرفتي منو سراغ حتي تو یعني بدوني، نخواستي شاید -

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 . نمیارم در سر هیچ كه ایه قضیه میاي، نگفتن بهم چرا كه این ولي پرسیدم، رو تو حال مسلما   من. نگو چرند -

 :گفت و داد تكان سري كاوه

 .بزنیم مشتي صبحانه یه پایین بریم بیا كردي استراحت خوندي، درس كه نیمي و سال دو اندازه به اگه. خب خیلي -

 نخوردي؟ ثبخانه تو -

 . بخورم صبحانه تو با خواستم مي چون. بار یه فقط -

 .كشیدي زحمت -

 . مردم گرسنگي از باش، زود -

 . بریم نیفتادیم، كشي مرده به تا خب -

 :پرسید ها پله از آمدن پایین حال در و كرد ترك را اتاق كاوه همراه كیمیا

 اومدي؟ تنها -

 .نخیر -

 :گفت و ایستاد جا در ناگهان كیمیا

 گفتي؟ چي -

 . نیومدم تنها گفتم -

 اومدي؟ دوستات با -

 .بابا نه -

 چي؟ پس -

 . اومدم ومهسال با -

 !كي؟ با -



 .سالومه كني؟ مي تعجب چرا -

 كنم؟ باور خواي مي -

 .كني مي باور حتما   شد روشن جمالش به چشمت وقتي -

 :داد پاسخ و داد تكان سري كیمیا

 .دادن افتخار الیزابت ملكه پس -

 . شه مي پشیمون اومدن از كه نیار در بازي شوهر خواهر! هي هي -

 . بخوري كتك كنم نمي كاري نباش، نگران. بیاد شده راضي تا كردي التماس چقدر دونم مي. باشه راحت خیالت نه، -

 .هستي اي فهمیده دختر میاد خوشم! خوب دختر آفرین -

 رفت، كه طرفش به. دید مبل روي پدر كنار در را سالومه شدند، پذیرایي وارد وقتي. افتاد راه به دوباره و كرد بلندي خنده كیمیا

 جراحي با صورتش اما بود، لباس خوش و اندام كوچك طور همان هنوز. كرد نگاهش خریدارانه كیمیا. برخاست بالفاصله او

 . نبود زیباتر ولي آمد، مي نظر به تر متفاوت كمي بیني، پالستیك

 پدر با اي جمله بعد. گفت خوشامد او به و فشرد را دستش گرمي به كیمیا. برد جلو را دستش و برداشت او سوي به قدمي سالومه

 . نشست او روي به رو و كرد صحبت

 :پرسید سالومه به رو و شكست را سكوت ناچار به كیمیا كاوه، اشاره با. شد برقرار سكوت لحظاتي

 بودن؟ خوب بابا مامان -

 . رسوندن سالم متشكر خیلي -

 كرد مي سعي اندازه همان به سالومه كه چرا نشست، بانشل بر لبخند بیاختیار و انداخت رابین یاد به را كیمیا سالومه، لهجه

 اي لحظه سالومه كنجكاوانه نگاه. بزند حرؾ فارسي را انگلیسي كرد مي سعي رابین كه كند صحبت انگلیسي لهجه با را فارسي

 :بپرسد كرد مجبورش و ؼافلگیر را كیمیا

 .نمیرسي نظر به حال سر خیلي چطوري؟ خودت -

 . شدم خسته كم یه فقط. مرسي خوبم من -

 :داد ادامه كاوه

 . است كننده خسته خیلي طوالني سفر این داري، تو كه وضعیتي در. داري هم حق خب -

 :پرسید و كرد پدر بعد و سالومه و كاوه به نگاهي كیمیا

 خبره؟ چه -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده پدر

 . بگم تا بده مژدگوني -

 .محفوظ مژدگاني گیدب شما. هستم طاقتي بي آدم من -

 ...زودي به تو كه بگم باید طوره این اگه خب خیلي -

 :گفت و پرید هوا به هیجانزده و كرد قطع را پدر جمله كیمیا



 شم؟ مي عمه -

 :گفت و نشست سالومه و كاوه روي به رو صندلي روي دوباره كیمیا. خندیدند نفر سه هر

 . بده بهتون خشگل و سالم بچه یه خدا امیدوارم .باشه مبارك هم خیلي خیلي. باشه مبارك خب -

 نه؟ كیمیا، عمه مثل خوشگل -

 :گفت اجباري لبخندي با و رفت ؼره چشم كاوه به سالومه

 ... نمیاد بنظر اصال  . شدي جوون خیلي. ساخته بهت حسابي پاریس هواي و آب اینكه مثل! جان كیمیا -

 :گفت و كرد قطع را همسرش كالم سرعت به كاوه

 .شدي ساله چهارده سیزده، هاي بچه دختر مثل كیمیا. گه مي راست -

 در. زد ساختگي لبخندي میلي بي با بزند، حدس را سالومه جمله ادامه توانست مي راحتي به كه حالي در و داد تكان سري كیمیا

 :گفت مؽرورانه پدر حال همان

 . اینجا میان سر با هواخواهها دنیا، سر اون از مادرش قول به كه همینه -

 . كنم مي خواهش پدر، -

 مخصوصا   شده كم همه روي همچین. شد جالب خیلي قضیه كاوه، دوني مي... نكن اخم. نزدم بدي حرؾ كه من عزیزم! كیمیا -

 . ها بعضي

 :گفت و كرد بلندي خنده كاوه

 این همه جلوي و بده خرج به اي عرضه همچین یه بود بعید پسره این از بابا كردم كیؾ. خودشون سر تو بزنن هي حاال -

 ...كنه علم قد طوري

 :گفت و كرد قطع را كاوه حرؾ كیمیا

 نه؟ یا بپرسیم كوچولوش و جدید مادر این از حالي یه ذاري مي -

 .بفرمائید خانم، بفرمائید -

 كنه؟ نمي اذیت كه ما ي زاده برادر جان، سالومه خب -

 :گفت و زد لبخندي سالومه

 .اصال   نباشه، شبابا بعض -

 كردي؟ اذیت رو ما داداش زن باز كاوه ببینم -

 . كردم ؼلط من -

 بگي؟ شه مي چیه؟ پس نیست اذیت اگه تهران كشوندي وضعیت این تو منو كه این -

 كه اليح در او و كرد سالم مادر به كیمیا. شد وارد شیر لیوان و چاي سیني با مادر خوشبختانه بدهد، پاسخي كاوه آنكه از قبل

 :گفت و داد كیمیا دست به را شیر لیوان گذاشت، مي میز روي را چاي سیني

 مادر؟ نكردي ضعؾ تو -

 . خوردم مي آشپزخونه اومدم مي. متشكرم -



 .نشه سرد بخور زود.... ناهاره وقت االن چي؟ دیگه -

 :گفت و نوشید را شیر از اي جرعه كیمیا

 پدر؟ رید نمي كار سر شما -

 . عزیزم نه -

 تعطیله؟ یا است جمعه امروز شده چطور -

 .كرده فراموش هم رو خودش كشور هفته روزهاي ما دختر. اینجارو -

 . است جمعه یعني است خونه بابا وقت هر گرفتیم یاد بچگي از ما. نیست طور این آقا، نه -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده پدر

 . داریم همونم همه یعني... دارم مهمون امروز من. دخترم نه -

 سر اینجا میاد ببینه، منو بخواد كس هر. بدین مهموني شما میام من كه بار هر نیست بنا. پنجمم ترم دیگه من جون بابا... بازم -

 . زیادیه زحمت گرفتن مهموني تدارك دیگه. زنه مي

 ِمن و ِمن با مادر و كرد اشاره مادر به پدر. بودند مردد اي جمله گفتن در گویا. كردند نگاه یكدیگر به اي لحظه مادرش و پدر

 :گفت

 . ببینه رو تو خواد مي. زده زنگ بار دو صبح از -

 :گفت و جهید جا از ناگهان كیمیا

 .ببینمش خوام نمي من -

 . زد حرؾ شه مي تر راحت حضوري جون؟ بابا چرا آخه -

 :گفت آهسته و ایستاد جمع به پشت و رفت پنجره طرؾ به كیمیا

 . خواستم فرصت روز چند درما از -

 . كنه ایجاد اي مسؤله اون اومدن كنم نمي فكر جون خواهر خب -

 سریع، تپش این و افتاد تپش به قلبش رابین، چشمان آسمان آبي یاد به و دوخت چشم پنجره بیرون خوشرنگ آبي آسمان به كیمیا

 :گفت خشن و جدي لحني با و یدچرخ پاشنه روي سرعت به. كرد رگهایش وارد را اي تازه نیروي گویا

 .كردید مي برخورد چطوري قضیه این با ببینم وقت اون بودید من جاي شماها از كدوم هر خواست مي دلم خیلي -

 حالتي با مادر آن از بعد و شد سپري سكوت در لحظاتي. بودند خورده جا قاطعش لحن از همه. نداد را پاسخش كس هیچ

 :پرسید محتاطانه

 بگم؟ چي زد زنگ اگه پس -

 كیمیا بگو... بگیره رو خونبهاش و كنه علم قد سرش پشت كه نداشت حامي یه ولي مرده وقته خیلي كیمیا بگو... ُمرد كیمیا بگو -

 چیزي وقتها اون. كنه مي فرق قضیه حاال ولي كردي، خواستي كه ؼلطي هر تو كه قدر اون. بود تنها و كس بي خیلي زماني یه

 و جنگم مي حد آخرین تا خاطرشون به كه هست چیزایي یه حاال اما شدم، تسلیم زود هم همین براي بجنگم، خاطرش به كه نداشتم

 . كنم دفاع ازش كه دارم چیزي بار اولین براي كه خوشحالم خیلي

 به فقط اینجا اومدم مشد پا سالومه وضعیت این با دنیا سر اون از من. هستیم تو پشتیبان همه ما چیه؟ حرفا این از منظورت تو -

 . تو خاطر



 . كنم دفاع خودم از باید چطور گرفتم یاد حاال من. نیست چیزها این به نیازي دیگه ولي عزیزم، برادر ممنون خیلي لطفت از -

 . تهراني توي نیستي پاریس تو هم تو. ایرانه خانم، نیست فرانسه اینجا -

 داره؟ ربطي چه خب -

 . بپذیره مسإولیت تونه نمي دیگه آدم آزاده، كشور یه تو زندگي اثرات از اینم. بودم پاریس به تو تنرف مخالؾ هم اول از من -

 :داد پاسخ و زد پوزخندي كیمیا

 . نمیگیرم اجازه هم اي دیگه كس هیچ از. گیرم نمي اجازه تو از كردن زندگي براي من! كاوه كن گوش -

 .میگیري موضع زنیم مي حرؾ باهات تا چرا خوب، دختر آخه. شده چت تو فهمم نمي اصال   من -

 .گرفتم یاد رو تدافعي زندگي كه گفتم -

 . ات خانواده مقابل در حتي یعني -

 و كند آرامتر را لحنش كمي كرد ناچارش كرد، مي نگاهش خیره خیره كه مادر نگران چشمان. كرد سكوت اي لحظه كیمیا

 :بگوید

 وبه؟خ... خوام مي معذرت من. خب خیلي -

 :گفت دوباره بنابراین. نگرفتهاند بودند، منتظرش كه را جوابي هنوز آنها كه فهمید كیمیا و كردند نگاهش تعجب با همه -

 . دیگه روز یه واسه باشه. نه امروز ولي بینمش، مي باشه... باشه -

 :داد پاسخ و زد لبخندي پدر

 .بشنوي هم تو بهتره و بده توضیح برات خواد مي اون كه هست چیزایي یه اما نداریم، عجله خیلي هم ما عزیزم باشه -

 حاالم... راحت خیالتون. مونم مي هم حرفم سر زدم حرؾ من. ندید ادامه رو بحث این كنم مي خواهش دیگه. شنوم مي كه گفتم -

 . كنم خرید هم كمي بزنم، قدمي یه برم خوام مي بپوشم، لباس باال رم مي اجازهتون با

 .هست فرصت حاال عجله؟ این با چرا -

 . برم زودتر باید من ولي -

 . اومدي دیروز تازه تو -

 . موندم عقب درسام از حسابي همینجام تا ندارم، تعطیلي من. ترمه وسط االن. باشه -

 موافقي؟. نبیرو ریم مي جمعي دسته همه ظهر از بعد. بزنیم گپ هم با كم یه بشین بیا... درسات این با پرفسور رو ما كشتي -

 :گفت و شكست را خود طوالني سكوت سالومه. نشست دوباره نارضایتي با و كرد نگاه كاوه به تردید با اي لحظه كیمیا

 نه؟ خوبیه، خیلي شهر پاریس -

 . طوره همین آره -

 بیام تنهایي شده اگه حتي خودم بار یه شاید. نداره فرصت وقت هیچ كاوه این ولي فرانسه، بریم سفر یه دارم دوست خیلي من -

 .بشي موندگار اونجا تو اگه البته. بزنم سر بهت

 چیه؟ منظورت -

 . فرانسه برگردي دوباره تو اگه گم مي... گم مي یعني -



 تمام با اما كرد، پر را وجودش تمام خشم لحظاتي. گرفت دندان به را خود پایین لب كاوه كه دید و كرد نگاه بقیه به تعجب با كیمیا

 :داد پاسخ ساختگي خونسردي با بنابراین. یابد تسلط خود بر كرد سعي وجود

 . كنم مي تموم رو درسم و فرانسه رم مي من بیفته اتفاقي هر باشید مطمئن شما -

 :پرسید بدهد، خاتمه بحث این به كه آن براي مادر

 فرنگیها؟ بچه كنم درست براتون دارید دوست چي نگفتید -

 :ادد پاسخ بالفاصله كاوه

 .مرغ با پلو زرشك -

 :گفت و درآورد شكلك كاوه براي كیمیا

 .تاش دو هر اصال  ... فسنجون... نه یا سبزي قورمه. نخیر نخیر، -

 .خوام مي مرغ پلو زرشك حتما   من شه؟ مي چي مرغ پلو زرشك پس... اِ  -

 مي خدا بپزه رو ؼذاها این باید كي وقت اون .دید مي سفارش ؼذا جور صد االن كنه، مي پیدا ادامه داره كه طوري این نخیر -

 . دونه

 . خواد مي دلش چي بگه باید اون. است سالومه با تقدم حق كنم مي فكر من خانم؟ چیه دوني مي اصال  

 . كرده هوس چي من قشنگ زاده برادر ببینم باید. گه مي راست بابا -

 . بشه آدم تا مونده حاالها حاال اون. دریاب رو برادر تو! معرفت بي ات؟ زاده برادر -

 ...كاوه -

 . بگو شما. نداره عیب باشه،. خانم ببخشید -

 جون؟ مادر بگم چي من آخه -

 . نكن نگاه كیمیام و كاوه به. بگو داري دوست چي هر -

 :گفت بعد و كرد فكر اي لحظه سالومه

 . ماهي با پلو سبزي -

 :گفت و كرد بیه به نگاهي مادر

 موافقید؟ همه -

 :گفت خاست مي بر كه حالي در مادر و خندیدند دو هر كیمیا و كاوه

 . آشپزخونه برم من پس خب -

 . میام منم. مامان كن صبر -

 . كنه مي كمكم هست مهري. كن استراحت تو مادر، نه -

 . بشه حاضر ؼذا تا كنن استراحت برن هم سالومه و كاوه. شما كمك میام من. نه -

 :گفت و خندید كاوه



 . موافقم من. خوبیه بسیار پیشنهاد -

 :گفت طعنه با رفت، مي آشپزخانه طرؾ به كه حالي در كیمیا. 

 . كن خبرم خواستي كمك -

****** 

 در كرد مي فراموش انسان كه طوري داشت، شباهت بهاري روزهاي به چیز هر از بیش زمستاني ظهر این زیباي و گرم آفتاب

 كه فرصتي در و زمستاني نیمروز این در اتاقش سكوت از كیمیا. برد مي بسر زمستان ماه دومین روزهاي آخرین از یكي

 مي گذشته شیرین و تلخ روزهاي به آینده از ترس با و برد مي لذت بودند، داده اختصاص نهار از بعد استراحت به دیگران

 اولین براي رابین هدیه برلیان دستبند آن ،جیب داخل از و رفت اش دستي كیؾ سراغ به و برخاست جا از اختیار بي. اندیشید

 دست در بود، گرفته هدیه رابین از كریسمس دومین در كه را آن ظریؾ گردنبند آن از پس و كشید بیرون را پاریس كریسمس

 چون مطبوع كه رابین آبي چشمان گرماي شبیه حرارتي. كرد احساس خود بسته انگشتان میان در مطبوع حرارتي و فشرد خود

 به كه بار هر! تو به لعنت))  نالیئ، لب زیر و برگشت پنجره طرؾ به دوباره. بود تابستان ظهر در دریا آبي آبهاي مالیم حرارت

 فرار راههاي همه چرا كنم؟ فرار كجا به آسمون دست از شیطون پسر بگو تو آخه. میاد یادم چشات رنگ كنم، مي نگاه آسمون

 ((دیوونه؟ بستي من روي به رو

))  گفت، و بست خود گردن و دست به را برلیان دستبنند و گردنبند. نشست صندلي روي دوباره. افتاد خنده به خودش حرفهاي زا

 ات كله و سر نجات فرشته مثل شدم مي درمونده وقت هر كه نبودي تو این مگه. بده نیرو بهم باش زود. كني كمك من به باید تو

 درمونده خیلي كه كن كمك بهم و شو داخل باز پنجره این از بیا حاال. اومد(( هود رابین))  يگفت مي و خندیدي مي شد؟ مي پیدا

 .((شدم

 

 وسایلش كردن جابجا. كرد نگاه ساعتش به و نشست تخت روي خستگي با بعد و گذاشت تخت زیر و بست را اش خالي چمدان

 وسایل همه آن جابجایي مسلما   و بود نموده لبریز را بارش كوله زبا مادر. شد تمام باالخره اما بود، گرفته وقت ساعت یك از بیش

 گلهایي. كرد دلتنگي احساس ناخودآگاه افتاد اتاق كنار گل جعبه به كه چشمش. بود كننده خسته و گیر وقت پوشاك و خوراكي و

 بي احساس و میكردند نگاه او به سرتح و بهت با كه فامیل تمام حیران و متعجب نگاه و بود آورده فرودگاه به برایش اردالن كه

 زندگي هاي راهي دو تمام و بود كرده خانه ذهنش در دنیا تردیدهاي تمام. داد مي رخ پیرامونش در آنچه تمام مقال در او تفاوت

 كشنده فشاري در را وجودش تمام اردالن با دوباره زندگي فكر. بود مانده مستؤصل و بیچاره او باز و داشت قرار مقابلش در

 چه او براي اندیشید مي گاهي طرفي از. باشد نمي میسر آساني به نیز وضعیت این از فرار كه دانست مي اما كرد، مي اسیر

 زمستان بیداري، و خواب روز، و شب میان تفاوتي چه دیگر رسیده، خط پایان به كه انساني براي. آید پیش چه كه كند مي فرقي

 . ساخت مي امیدوارش آینده به و كرد مي منع كار این از را او وجودش در ؼریبي حس اما. تابستان یا

 بعد و كرد نگاه او به لحظه یك تنها رابین. زد خشكش جا در رابین دیدن با ولي جهید جا از ناگهان شد، باز شدت به اتاق در

 از طوري همان برداشت را رنگش سیه شال تحریر میز كنار صندلي روي از. ایستاد او به پشت و برگشت عقب به بالفاصله

 :گفت و كرد پرت برایش پشت

 . كردم فراموش بازم. خوام مي معذرت -

 را خود و برداشت زمین روي از را شالش سرعت با. آمد خود به اندكي بود ایستاده خود جاي در زده حیرت همچنان كه كیمیا

 :پرسید عجله با و حوصله بي رابین. پوشاند

 ؟برگردم تونم مي -

 :داد پاسخ تنها بود، بازنگشته عادي حالت به هم هنوز كه كیمیا

 . اوهوم -



 خودنمایي صورتش روي اي تیره ریش ته بار اولین براي. كرد نگاه او به تعجب با اي لحظه چند كیمیا. برگشت بالفاصله رابین

 با كیمیا. نمود مي چندان صد را اش گیرایي اش آشفته زیتوني یال و داد مي نشان تر جذاب و تر تیره را اش چهره و كرد مي

 :پرسید تعجب

 وضعیه؟ چه این شده؟ خبر چه

 :داد پاسخ عصبانیت با رابین

 نه؟ اومدي باالخره -

 :گفت دوباره او و كرد نگاهش تنها كیمیا

 بري؟ سفر خبر بي داده یاد بهت كي -

 :گفت هطعن به و زد پوزخندي بود شده رابین منظور متوجه تازه كه كیمیا

 گیرید؟ مي اجازه من از سفراتون براي شما مگه -

 .رسونم مي شما امضاي به رو پاسپورتم بفرمایید امر اگه. نیست چیزي كه اجازه -

 :گفت آرامتري لحن با بار این و آمد جلوتر قدم چند او. كرد نگاه رابین به تعجب با كیمیا

 دنبالت؟ میاومدم من اومدي نمي فردا تا اگه دوني مي هیچ -

 :داد پاسخ و زد تمسخري پر لبخند كیمیا

 .ببمیره برات این از بیشتر تا كن تعریؾ سوئدیت مانكن براي رو ها قصه این -

 :گفت دلخوري با و انداخت پیشاني به چیني رابین

 .ندیدمش وقته خیلي كه دوني مي بهتر خودت -

 :گرفت كیمیا قابلم و كشید بیرون را كاؼذي و برد فرو جیب در را دستش بعد

 .كن نگاش خب... آره قصه -

 :گفت بگیرد دستش از را بلیط آنكه بي و كرد نگاه رابین دست به ناباوري با كیمیا

 نیویورك؟ مقصد به -

 . بخون بگیر. عالیه ات فرانسه سواد گن مي همكالسیهات -

 را دستش آرامي به ندهد، نشان بلیط مقصد خواندن براي را اشتیاقش و بگیرد خود به تفاوت بي ظاهري كرد مي سعي كه كیمیا

 :پرسید آهسته سپس. ماند خیره آن داخل هاي نوشته به تعجب با اي لحظه چند. كرد باز و گرفت را بلیط و برد پیش

 ایران؟ بیاي خواستي مي واقعا   تو -

 كردي؟ الورودم ممنوع نكنه داره؟ اشكالي... آره خب -

 . بكنم كارا این از نیستم رپولدا بچه تو مثل كه من -

 :گفت عاجزانه و آمد نزدیكتر باز رابین

 بزني؟ طعنه بهم خواي مي كي تا -

 :گفت آهسته بعد و ماند خیره رابین چشمان زیباي و آبي آسمان به اي لحظه كیمیا



 . نداشتم منظوري خوام مي معذرت -

 :گفت آرام بود یافته جرأتي كیمیا كالم آرامش از كه رابین

 به نیستي وقتي. كنه مي فرق اینجا ولي خالیه جات ذارم مي پا كه دنیا جاي هر... كنم مي خواهش كیمیا، نرو طوري این دیگه -

 . ندارم رو جهنم این طاقت واقعا   من و شه مي تبدیل جهنم

 گشت، خود ذهن در اي لهجم دنبال به هرچه و دوخت اتاق وسط كوچك قالیچه گلهاي به را نگاهش و انداخت زیر به سر كیمیا

 :كرد زمزمه لب زیر و نگرفت اي نتیجه

 ... من... من -

. بود یافته راه او خیال خلوت به چگونه و كي رابین دانست نمي هم خودش. نبود اتاق در كس هیچ اما آورد، باال را سرش بعد

 :ؼرید لب زیر

 اتاق؟ این تو میاي تو كنم رتصو باید چرا. كني مي ام دیوونه باالخره. رابین تو به لعنت -

 كه كرد ایجاد را آرامي نسیم هوا جابجایي و تؽییر. كرد پرت صندلي روي عصبانیت با و برداشت دوش روي از را شالش بعد

 مقصد به هواپیما بلیط. برداشت بود افتاده زمین روي پشت به كه كه را كاؼذ و شد خم. بیفتد پایین میز روي از كاؼذي شد باعث

 ((.رایان رابین مسیو))  نام به و نایرا

 زیر و كرد پر بود پیچیده اتاق در كه رابین خوشبوي عطر از را اش شامه و فشرد انگشتانش میان در را كاؼذ اي لحظه كیمیا

 ((كنم؟ باور تونم نمي هم خودم وقتي رابین، كنه مي باور كي))  كرد، زمزمه لب

*** 

 و كرده كز درختي زیر اي گوشه در رابین گذاشت، دانشگاه محوطه به پا كالسش رینآخ از بعد كیمیا كه زماني بعد، روز

 در ؼرق چنان را او رسید مقابلش وقتي و برداشت قدم رابین سوي به اختیار بي كیمیا. بود خورده گره نامعلومي نقطه به نگاهش

 و شد نزدیك آهسته بعد. شد خیره رابین نگاه صومانهمع حالت به و ایستاد سكوت در اي لحظه. نشد كیمیا متوجه حتي كه دید خود

 :گفت

 . بخیر عصر -

 :گفت و خورد سختي تكان آمد، خود به ناگهان رابین

 . سالم... س -

 ترسوندمت؟ چیه؟ -

 . تو جز به بودم كسي هر منتظر ولي نه، -

 داري؟ قرار اي دیگه كس با تو. برم كه این یعني این -

 :گفت دوباره و زد لبخند اختیار بي هم كیمیا. نگفت هیچ و داد تكان سر و زد زیبایي لبخند رابین

 . آوردم ایروني سنتي خوراكي كمي یه برات. خوابگاه بیا سر یه كردي وقت اگه -

 :گفت و جست جا از مشتاقانه رابین

 .كافیه اومدي خودت كه همین -

 بودي؟ منتظرم اینقدر كه كنم باور -

 :باشد گوینده هم باز كه كرد مجبور را كیمیا و نداد پاسخي و انداخت باال شانه قیدي بي با رابین



 . رسوندن سالم بهت همه تهران -

 :پرسید بدهد، را او پاسخ كه آن جاي به. بود نشنیده را كیمیا جمله اصال   گویا رابین

 نبود؟ خاصي خبر تهران -

 :داد پاسخ لكنت با و شد دستپاچه كمي كیمیا

 باشه؟ خبري باید اصال   چرا... یعني... نه -

 باشه؟ داشته خاصي علت كني نمي فكر ناگهاني، طور این و ترم وسط سال، وقت این -

 .نبود خوب زیاد پدرم حال بخواي رو راستش. چرا یعني... نه -

 : گفت و زد پوزخندي رابین

 نداشت؟ خبر عموت چطور -

 دیدي؟ رو عمو تو مگه -

 .زدم زنگ بهش نه -

 تهران؟ رفتم من چرا پرسیدي موع از -

 . مستقیما   اینطور نه -

 :پرسید مظلومانه و یافت كودكانه حالتي نگاهش باز و ایستاد او از كمي فاصله در رابین. انداخت پایین را سرش كیمیا

 بوده؟ چي قضیه بگي من به شه نمي یعني -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 .دیوونه نبود خاصي خبر -

 :گفت دوباره مصرانه بود نشده قانع كه بینرا ولي

 . كن راحت رو خیالم و بگو بههم هست امكانش اگه -

 :داد پاسخ آسودگي با. درخشید ذهنش در اي جرقه چون بعد. كرد سكوت كمي كیمیا

 گفت من به وقتي. نیمبشی میز یك دور هم با ما مدتها از بعد خواست مي مادر و ایران بودن اومده سالها از بعد خانمش و كاوه -

 . كردم استقبال حسابي منم

 :داد پاسخ بزند، لبخند كرد مي یعي كه حالي در بعد و ایستاد ساكت اي لحظه رابین

 . گفتین رو حقیقت شما و میكنم اشتباه دارم من كه باشم امیدوار تونم مي حال هر در ولي نگفتي راست هم باز مطمئنم گرچه -

 نمي فكر هرگز كه سإالي براي تري مناسب پاسخ اما است، متؤسؾ شدت به گفته دروغ رابین به كه نای از كرد احساس كیمیا

 :گفت كند عوض را صحبت مسیر آنكه براي. نداشت بپرسد رابین كرد

 نداري؟ رفتن خونه قصد -

 . بریم چرا، -

 :گفت خنده با دید را رابین آمیز استفهام نگاه چون و ایستاد جا در اي لحظه كیمیا



 بودي؟ كسي منتظر اینكه مثل شه؟ مي چي قرارت پس -

 :گفت و كرد همراهي به وادار را او و كشید خود سوي به را كیمیا كیؾ افتاد مي راه كه حالي در رابین

 ؟!شیطنت اینقدر و الهه. بیا شیطون، بیا -

 نثار را آن و خالصه لبخندي در را جذابیتش تمام كیمیا. برگشت او سوي به كامال   رابین و كشید پس را كیفش لحظه یك در كیمیا

 :گفت و كرد رابین دریایي چشمان

 . نیست الهه دیگه كه نكنه خواد مي دلش كاري هر اگه الهه -

 :داد پاسخ آهستگي به كیمیا وحشي هاي زیبایي در ؼرق طور همان رابین

 .بكش بار هزار روزي بكش، نشدي راضي باز اگه و كن، ویرون كن، خاكستر بسوزون،. من الهه بكن خواي مي چي هر -

 :گفت و كرد قشنگي خنده كیمیا

 . نریز زبون اینقدر و كن مهمون رو ما شام یه -

 كنم؟ كار چه گفتي -

 .ام گرسنه خیلي كه بنداز راه رو ات قراضه لگن اون بریم حاال من، مهمون تو... نشو ناراحت بابا هیچي -

 :گفت و خندید بلند صداي با رابین

 .قراضه لگن سوي به پیش -

 . كشید خود سوي به را كیمیا كیؾ باز بعد و

***** 

 گفتن پاسخ در اي لحظه براي و درآمد عجیب طپشي به قلبش خواست، را او تلفن تهران از كیمیا بازگشت از پس كه بار اولین

 :گفت مردد و برداشت را گوشي و كرد طي پایین قهطب سوي به را ها پله سرعت به ناچار و شد پشیمان باز ولي شد تردید دچار

 .بله -

 :داد پاسخ داشت را توقعش كه را صدایي همان و

 . خانمها خانم سالم -

 اردالن؟ تویي... سالم -

 .میشناسي منو صداي هنوز كه باقیه شكرش جاي -

 :گفت باز اردالن و نداد پاسخي كیمیا

 خوبه؟ حالت -

 چطوري؟ تو... ممنون خوبم -

 . زنیم مي قدم خونمون پذیرایي وسط ستون دور ، بزنیم قدم دورش بریم عصرا نداریم ایفل اینجا كه ما. گذره مي اي -

 توي جوي كنار همدردي ابراز براي تونید مي هم شما. زنم مي قدم سن كنار. زنم نمي قذم ایفل میدون تو وقت هیچ منم ببخشید -

 . بزنید قدم تون كوچه

 بزنم؟ قدم جوي توي برم و باال بزنم هامو پاچه چطوره اصال   .حتما  . چشم -



 .نشكونن سرتو سنگ با ها بچه باش مواظب فقط. نگفتي بدم -

 چي؟ واسه -

 . شن مي زده هیجان ها دیوونه از همیشه ها بچه دوني مي بهتر كه خودت -

 .دیوونگي به رو زده فلك من كني مي مفتخر اي شوالیه لقب به رو مردم. خانم بگو خواد مي دلت هرچي... بگو... بگو -

 ناچار بود داده او به را لقب این بار اولین براي وقتي و كرد مي خطاب دیوانه را رابین همیشه او. افتاد رابین یاد به ناگهان كیمیا

 . بدهد توضیح خطي سه آن مجازي معناي خصوص در بود شده

 :كشید بیرون خود عالم از را او اردالن صداي

 شد؟ قطع... كیمیا -

 . شنوم مي نه نه، -

 دي؟ نمي جواب چرا پس -

 . كنم پیدا خوب عنوان یه برات تا وایستا صؾ ته. شده اعطا قبال   هم لقب این كه كردم مي فكر داشتم -

 . لقبه بهترین برام ابله كنم فكر. نیار فشار مؽزت به زیاد -

 . كنه شكایت ازم داستایوسكي اونطوري ترسم مي نه -

 :گفت بعد و داد سر بلندي خنده اردالن

 خبرا؟ چه كوچولو خانم خب -

 رفت؟ كاوه داري؟ خبر من خانواده از چطوره؟ تهرون هواي و آب خبر؟ چه شما... سالمتي -

 در خدا شكر به هم تون خانواده. پیشه سالهاي ي همه زمستون آخراي یعني همیشه مثل هوا و آب. یكي یكي بده اجازه خانم -

 .نرفته هم خان كاوه. زدم بهشون سري دیشب. كاملند سالمت

 نرفته؟... اِ  -

 رو كاوه و شده ورشكست تورنتو تو خانمش پدر دارم خبر من كه اونطوري ولي باشه، خودمون بین كیمیا دوني مي... نه -

 .بندازه راه كاسبي و كار یه و ایران یادب مونده براش كه اي مونده ته این با بشه اگه كه كنه جور رو كارهاش ایران فرستاده

 :پرسید متعجب كیمیا

 گي؟ مي جدي -

 . موثقند همیشه من خبرهاي. بابا آره -

 ...ایران اومده من خاطر به كاوه كردم مي فكر كه باش رو ساده من... ببینم نگیر تحویل رو خودت -

 .پسره این جلبیه عجب -

 :گفت بعد و كرد سكوت اي لحظه كیمیا

 .بیاد كنار سالومه با خواد مي جوري چه كاوه بیچاره -

 .شه مي هم مامان داره كه حاال مخصوصا   -

 . بودن چرچیل خصوصي معلم گمونم به شوهر و زن این -



 .بزنیم حرؾ خودمون از بیا. كن ولشون. عزیزم خیال بي -

 :پرسید دید طوالني را سكوتش چون اردالن. نداد پاسخي كیمیا

 شدي؟ ساكت چیه -

 :گفت دوباره اردالن شد طوالني سكوتش چون و نشد باز دهانش اما ندارد، گفتن براي حرفي بگوید خواست مي كیمیا

 برده؟ خوابت خط پشت كوچولو، خانم -

 .بگو بیدارم نه -

 ناراحتي؟ زدم زنگ بهت كه این از تو كیمیا -

 .دونم نمي... ناراحت؟ -

 نزنم؟ زنگ بهت حتي بدي جوابمو تا بمونم منتظر باید من كه مدتي این تو اريد توقع تو دوني؟ نمي كه چي یعني -

 . دم نمي بهت قولي هیچ كه گفتم بار چند من -

 دریػ من از اینم حتي تو كه انصافیه بي خیلي این. بشنوم رو صدات و بپرسم رو حالت خواستم فقط. نخواستم تو از ول كه من -

 .كني

 زندگیت براي روش همون از توني مي هم االن. كردي زندگي راحتي به من صداي بي و من بي سال چهار تو ولي جدي؟ -

 .كني استفاده

 بزني؟ كردم كه رو اشتباهي طعنه من به ابد تا خواي مي تو -

 . بذارم پات پیش حل راه خواستم فقط نیست، زدن طعنه قصدم اصال   من. نه -

 .بپاشي ما زخم روي نمك طوري این نیست نصاؾا این خانم ولي مزید، عالي كار سر لطؾ -

 را او خیال و گوید نمي اردالن به را دلش حرؾ پرده بي و راحت چرا دانست نمي هم خودش. كرد سكوت اي لحظه كیمیا -

 به را او آرام زندگي گذشته التهاب پر و سخت روزهاي تالفي به شاید و شد مي خرسند او سرگرداندن از شاید. كند نمي آسوده

 . میكشاند نگراني و التهاب

 خانم؟ رو ما داري -

 . ندارمت كه وقته خیلي. نه -

 . بزنیم نام به تا بخواه تو -

 .بري خواي مي زود اومدي دیر -

 .ندارم رفتن براي اي عجله هیچ. عزیزم نه -

 .خدانگهدار فعال   نداري اي دیگه ارك اگه. كنه تلفن خواد مي ایستاده منتظر كسي جا این اردالن... بمون حاالها حاال پس -

 داره؟ عجله خیلي یعني... اِ  -

 . ایستاده وقته خیلي آره -

 .زنم مي زنگ بهت بعدا   پس باشه، -

 .برسون سالم اینا مادرم به -



 . حتما   باشه -

 !خداحافظ -

 ...باش خودت مواظب -

 زیر و داد بیرون شدت با را محبوسش نفس. گذاشت دستگاه روي را گوشي بدهد، را اردالن جمله آخرین پاسخ كه آن بدون كیمیا

 !((نفهم مرتیكه گمشو برو)) ؼرید، لب

 

 كه دید را الین پله آخرین روي درست اما. رفت اتاقش طرؾ به كوبید، مي ها پله روي را پاهایش شدت به كه حالي در بعد و

 . دوید مي ها پله سوي به عجله با همیشه مثل

 

 

 :گفت كیمیا یدند محض به الین

 .نبودي خودت ولي بود باز اتاقت در بودي؟ كجا تو

 . دادم مي جواب تلفن داشتم -

 بود؟ ایران از -

 .آره -

 ناراحتي؟ چرا پس خب -

 .دونم نمي -

 التح به را لبهایش كیمیا. نمیدانست را خود ناراحتي علت كیمیا كه بود آمده جالب خیلي نظرش به شاید. كرد بلندي خنده الین

 :گفت الین به و كرد كج خاصي

 خبرته؟ چه -

 .كیمیا خوام مي معذرت -

 :كرد زمزمه خود با بدهد را الین جواب آنكه بي و انداخت باال اي شانه كیمیا

 دارم؟ دوست چي دوني مي -

 .بگو نه، -

 :گفت و شد الین متوجه ناگهان كیمیا

 كارت؟ سراغ ري نمي چرا تو -

 . داري دوست چي تو ببینم خوام مي -

 . بزنم قدم سن كنار دارم دوست... آه -

 . بریم بپوش لباس زود پس -

 بودي؟ من پیشنهاد منتظر فقط تو -



 .كامال   -

 . دیگه بریم پس -

 . بپوش گرم لباس فقط -

 .دیگه شو آماده برو ایستادي؟ اینجا چرا خودت... بزرگ مادر چشم -

 .مونم مي منتظر پایین بیاي، تو تا. ام آماده من -

 :گفت بود ایستاده در كنار كه همانطور الین. رساند الین به را خود و پوشید لباس زود خیلي و رفت اتاقش طرؾ به كیمیا

 . اومدي زود -

 :گفت دوباره الین و زد لبخندي كیمیا

 .بزني قدم سن كنار داري دوست گفتي خب -

 . دیگه ریم مي جایي یه بیرون بریم حاال -

 . بزنیم قدم سن كنار شد قرار. دیگه نه -

 سن؟ توي افتاده دیوید چیه؟ -

 ...كن باور نه -

 .شي نمي درست وقت هیچ تو بریم بریم، -

 چي؟ -

 .هیچي هیچي، -

 قدم تندتر و بكشند باال را شالهاشان كرد وادارشان و آورد هجوم طرفشان به ؼروب سرماي شدند كه خوابگاه محوطه وارد

 صداي با چنان و بود دیوید با اش مزه بي ماجراهاي از یكي كردن تعریؾ مشؽول الین رسیدند كه خوابگاه در جلوي. بردارند

 . نماید معمول حد از بشتر او با را اش فاصله بود مجبور كیمیا كه كرد مي صحبت بلند

 الین با فاصله همان در كیمیا. ستادای كیمیا به پشت و الین كنار و آمد سویشان به رنگ اي قهوه پالتوي با خانمي حال همان در

 او تصور برخالؾ اما كند، تمام او با را حرفهایش است الین دوستان از كرد مي تصور كه پوش شیك خانم داد اجازه و ایستاد

 كیمیا و برداشت او سوي به بلند گام یك زن. كرد پر را كیمیا شامه تمام عطرش خوش بوي و برگشت او سوي به كامال   زن

 گرد تعجب از چشمانش و ببیند كالهش خز از قابي میان در اي لحظه را او زیباي صورت ؼروب روشن و تاریك در انستتو

 :گفت و زد خفیفي لبخند زن. شود

 :داد پاسخ زده خیرت همانطور كیمیا

 .بخیر عصر -

 .شدم مزاحمتون كه متؤسفم -

 . بزنیم قدم خواستیم مي طفق. نداشتیم خاصي كار ما. نیست كار در مزاحمتي اصال   -

 .میام همراهتون منم بدید اجازه اگه پس -

 .نداره اشكالي هیچ -



 را خیابان سرد سنگفرش آرام گامهاي با سكوت در و موازي خط یك در سه هر حاال. كند حركت كه فهماند الین به اشاره با و

 فرم خوش لبهاي سكوت اما. خواهد مي چه الین و او از اریكا بداند كه بود مشتاق وجود تمام با كیمیا كه حالي در كردند مي طي

 :پرسید اشاره و ایما با بود، شده طاقت بي كه الین. بود دوخته هم به را اریكا رنگ و

 گه؟ مي چي این -

 ناگهان كه شد طي حالت همان به چند لحظاتي. انداخت باال شانه كرد مي سكوت به وادار را او دست اشاره با كه حالي در كیمیا

 مهتابي هاي گونه روي از سرعت به كه دید را اشك درشت قطرات كیمیا و گرداند روي كیمیا سوي به ایستاد خود جاي در اریكا

 :پرسید تعجب با. خورد مي سر اش

 شده؟ چي اریكا -

 چشم او به هراسان لینا و كیمیا. كرد جلب خود به را رهگذران توجه حتي كه شد بلند چنان اریكا گریه صداي لحظه یك در

 :گفت دوباره كیمیا. دوختند

 شده؟ چي... اریكا بزن حرؾ كنم مي خواهش -

 :گفت بریده بریده گریه میان در اریكا

 ...رابین... رابین -

 :گفت و داد فرو را دهانش آب زحمت به كرد، پیدا محسوسي لرزش صدایش. شكست كیمیا درون در چیزي

 شده؟ چي رابین شده؟ چي -

 :گفت و ماند خیره كیمیا چشمان سیاهي به اي لحظه ریكاا

 ...دیشب... دیشب -

 رابین با را شام كه پیش شب دو از((. دیشب))  اندیشید، اي لحظه كیمیا. شد بلند هقش هق صداي دوباره و نداد امانش گریه ولي

 مي دلش خیلي و بود ندیده را رابین دیگر ،بود داده را سوؼاتیهایش بسته شب آخر و بود خورده او عالقه مورد رستوران در

 و فشرد دست در سختي به را اریكا نحیؾ هاي شانه بنابراین. است افتاده رابین براي اتفاقي چه كوتاه مدت این در بداند خواست

 :گفت عصبانیت با داد مي تكان را او كه حالي در

 نه؟ یا زني مي حرؾ باالخره -

 :گفت و كشید شدت به را ظریفش و باال سر بیني نوك دستمال با اریكا

 ....دیشب همین یعني... دیشب رابین -

 :گفت خشم با بود شده كالفه واقعا   دیگر كه كیمیا. كرد سكوت باز و

 . كن راحت رو مون همه خیال و مرد دیشب رابین بگو مرتبه یه -

 :گفت و داد تكان سر عصبي حالتي با كرده روي ادهزی هم باز دانست كه او و كردند نگاه كیمیا به تعجب با الین و اریكا

 .كني مي دیوونه رو آدم راستي راستي كوچولو خانم تو ولي خوام، مي معذرت خب خیلي -

 :داد پاسخ و زد لبخندي نیمچه اریكا

 .بگم باید طوري چه دونم نمي اصال   من -

 :گفت و كرد الین به رو پوزخند با كیمیا و

 . بزنه حرؾ باید چطوري نمیدونه. بده یاد زبون يیك این به بیا حاال -



 . نداشتم رو انتظارش هیچ كه كرد رفتاري من با رابین دیشب بخواي رو راستش... نیست این منظورم نه -

 :ؼرید لب زیر و كشید راحتي به نفسي كیمیا

 . دیگه بگو زودتر بیاد باال جونت -

 بعد و نگریست كیمیا به چشمانش زیبایي عجیب نفوذ قدرت تمام با اي لحظه اریكا. دوخت چشم اریكا لبهاي به خونسردي با بعد و

 :گفت

 . كرد بیرون منزلش از منو رابین دیشب -

 :پرسیدند یكباره و كردند یكدیگر به حیرت با نگاهي الین و كیمیا

 !كرد؟ بیرون رو تو -

 :گفت و داد تكان سري تؤسؾ با اریكا

 روز چند ولي كرد، مي استقبال ازم رفتم مي دیدنش به هفته چند از بعد كه بار هر اما. نیستیم هم با ادزی ما دیگه كه وقته خیلي -

 از منو راحت خیلي پیشش، رفتم دوباره كه دیشب. بذارم تنهاش كه خواست من از و كرد بهانه رو درد سر منزلش رفتم كه قبل

 مإنثش دوستان میون در كه دونم مي خوب خودم من. ببینه اش خونه ويت منو خواد نمي دیگه كه گفت بهم. كرد بیرون اش خونه

 .كرد قطع دلخواهش دنیاي با رو ارتباطش آخرین دیشب اون ولي. داشتم ارتباط باهاش دیشب تا كه هستم دوستي تنها من

 خسته وجود در را خاصي ساساح كیمیا اما. نداشتند گفتن براي حرفي نیز الین و كیمیا كه بود حالي در این و شد ساكت اریكا

 :پرسید و شكست را سكوت كیمیا باالخره. گذشت سكوت به لحظاتي. بود ؼریبه كامال   برایش كه احساسي كرد، مي تجربه اش

 ...كه نكرده مجبور اونو كس هیچ كنده؟ دل دلخواهش دنیاي از رابین كه دوني مي كجا از تو -

 :فتگ و كرد راقطع كیمیا كالم سرعت به اریكا

 به روز اون كه نشدي متوجه شما چطور... كنه جدا داره دوست كه اونچه تمام از رو رابین داره سعي كه هست نفر یه برعكس -

 . گذشت سادگي به ازش بشه نیستكه چیزي رابین افسردگي. شه مي بیمارتر روز

 :داد پاسخ و گرفت خود به جانبي به حق قیافه كیمیا

 رو قدرت این ممكنه كسي چه آخه ولي باشه، درست رابین روحي وضعیت به راجع شما فهايحر كه فرض بر خب، خیلي -

 كنه؟ متعلقاتشجدا تمام از رو رابین مثل اونم آدم یه كه باشه داشته

 الین سوي به و گرداند روي او از تعجب با كیمیا. كرد نگاه كیمیا چشمان به نافذ نگاهي با فقط دیگري پاسخ هر جاي به اریكا

 را سكوت اریكا بار این. شد برقرار سكوت لحظهاي. نداشت اریكا زیباي چشمان جزحرؾ حرفي هم الین نگاه اما. برگشت

 :گفت و شكست

 بهتون دونم مي الزم اما. شماست تواناي دستاي توي قضایا این تمام نخ سر كه دونم مي خوب من كیمیا، خانم كنید گوش -

 من. درمیاد پا از زود و بیاره دوام تونه نمي تاریك و تنگ قفس توي اون. نیست ساختید شما كه قفسي پرنده رابین كه بدم توضیح

 داره كه رابینه سر من حرؾ همه. كنم صحبت شما با خودم مورد در نیومدم االنم. دونم مي رابین و شما به راجع رو چیز همه

 . تمئن از دور انسان یه پوسیده افكار خاطر به اونم. شه مي ذوب شمع یه مثل

 :گفت عصبانیت با و برآشفت اي لحظه كیمیا

 . نداره ربطي هیچ من به كنه مي كاري هر شما رواني دوست... خانم باشید زدنتون حرؾ مواظب بهتره -

 كنید؟ مي فكر طور این رابین مورد در واقعا   شما رواني؟ -

 :گفت دوباره اریكا و نداد پاسخي كیمیا



 داري هم حق البته و بشي؟ وجدان عذاب دچار ترسي مي نه یا برداري؟ دیوونه این روانكاوي از دست و كني لطؾ شه مي پس -

 ي پسره اون گي مي راحت خیال با هم حاال و كشیدي جنون به اونو تو. آوردي سرش تو كه بالییه این شده دیوونه رابین اگه

 و خاص مضحكه تو خاطر به رو خودش بود پسره اون خالي هكل توي عقل ذره یه فقط اگه چون گي مي هم درست و. دیوونه

 . نمیكرد عام

 :داد پاسخ و فشرد هم روي را دندانهایش خشم با كیمیا

 . بگو خودش به برو رو اینا -

 . بشنوه نیست حاضر اون ولي نگفتم؟ كردي فكر -

 ...شماست مشكل این خب -

 :گفت و پرید آنها حرؾ میان گیرد، مي باال كم كم كار دید مي كه الین

 . بریم زودتر هرچه باید و منتظرن دوستامون كه دوني مي. كیمیا بسه خب خیلي -

 :گفت مالیمتري لحن با بار این باشد، خونسرد كرد مي سعي كه اریكا

 . ره مي دست از داره رابین... رابین. كن فكر خوب من حرفاي به كنم مي خواهش كیمیا -

 :پرسید بعد و كرد سكوت متفكرانه اي لحظه كیمیا

 است؟ ساخته من دست از كاري چه مورد این در كني مي فكر تو خب -

 :گفت و آمد كمكش به ناچار كیمیا. بود مردد اي جمله گفتن در گویا. كرد نگاهش اي لحظه اریكا

 . باش راحت... بگو -

 :گفت سرعت به بود یافته جرأتي گویا كه اریكا

 . برون خودت از نواو... بردار سرش از دست -

 از اي قطعه از تا خواست مي او از اریكا گویا. دهد مثبت پاسخ سرعت به نتوانست كرد مي را تصورش آنچه برعكس كیمیا

 :داد پاسخ تردید با بنابراین. شود جدا وجودش

 ...گفتم بهش رو حرفا این هم قبال   من... من -

 .دونن مي همه... دونم مي -

 است؟ ساخته من دست از يا دیگه كار چه پس -

 . كارها خیلي -

 مي كارها خیلي كه گي مي بعد بوده، نتیجه بي االن تا من حرفاي تموم كه گي مي داري خودت تو. یارم نمي در سر كه من -

 .بدم انجام تونم

 كنه؟ مي صدا چي رو تو رابین دوني مي تو -

 . نه -

 نداري؟ خبر هیچي از گي مي تو وقت اون اندازن، مي دستش خاطر این به دوستاش و دونن مي همه االن دیگه. گي مي دروغ -

 .كني مي بزرگ زیادي رو چیز همه داري تو -



 رو اختیاراتت حدود هم هنوز یعني. پرستنش مي ها خیلي كه آدمي الهه. هستن عاشقش همه كه مردي الهه اون، الهه شدي تو -

 دوني؟ نمي

 :گفت و گشود حد نآخری تا تعجب با را چشمانش كیمیا

 .گه نمي راست وقت هیچ اون. كنه مي بازي كلمات این با فقط رابین -

 .گي نمي راست كه تویي این -

 . نداره من به ارتباطي هیچ كارهاش و رابین. اریكا نكن شروع باز -

 . داره كه فعال   -

 برداري؟ من سر از دست تو كه كنم كار چه باید من -

 :گفت و گرفت كیمیا طرؾ به و آورد بیرون را همراهش تلفن گوشي كیفش لداخ از سرعت به اریكا

 . بزن زنگ بهش االن همین كني ثابت رو حرفات اینكه براي بیا -

 بگم؟ چي و -

 .كنه بیرون اتاقش از منو نداره حق امشب كه بگو -

 بعد و ماند خیره آن به لحظاتي. گرفت اریكا دست از را گوشي تردید با بود گرفته قرار شده انجام عمل مقابل در كامال   كه كیمیا

 :پرسید

 بگم؟ رابین به رو چیزا این باید مت چرا -

 :داد پاسخ و زد پوزخندي اریكا

 .كنیم باور رو تو حرفاي بقیه و من كه این واسه -

 :گفت بعد و كرد مكث اي لحظه چند. گرفت باال را گوشي كیمیا

 . دونم نمي رو اش شماره من -

 بعد اي لحظه. كردند نگاه هم به سكوت در الین و كیمیا. گرفت شماره سرعت به و قاپید كیمیا دست از را گوشي تقریبا   كااری

 :گفت آرام داشتني دوست حالتي با و مالیم صداي همان با اریكا

 .بخیر شب. عزیزم سالم -

- ........ 

 كردنت قطع از كنم مي فكر كه كنه صحبت باهات خواد مي نفر یه اینجا اما داري، درد سر و نداري حوصله دونم مي كن صبر -

 .شي مي پشیمون

- ......... 

 نداري؟ درد سر دیگه حاال چیه؟ -

- ....... 

 .كني عمل اش توصیه به بده قول ولي دم مي بهش رو گوشي االن. من قشنگ عجول خبب خیلي -

- ............ 



 .نمك مي حساب قولت روي! خوب پسر آفرین -

- ....... 

 .نشو عصباني باشه. باشه -

 :كرد زمزمه گوشش در آرام الین. كرد گوشي به نگاهي و الین به نگاهي كیمیا. گرفت كیمیا مقابل را گوشي بعد و

 .بگي میخواد اون كه چرندي هر نیستي مجبور واقعا   تو -

 زبان به نفهمید را حالتش تؽییر علت هم خودش حتي كه صدایي با و گرفت اریكا دست از را گوشي و زد كمرنگي لبخند كیمیا

 :گفت فارسي

 .سالم -

 :داد پاسخ ي زده هیجان و آشفته بر صدایي

 شنوم؟ مي رو تو آسموني صداي االن كردم فكر من چرا... چرا... من ي الهه سالم -

 ...رابین -

 .بگو خواد مي دلت كه چي هر بگو... بگو -

 . كرد فراموش را حرفش كه بود كرده ؼافلگیرش آنچنان رابین اشتیاق و جانهی. كرد سكوت اي لحظه كیمیا

 كردي؟ ما یاد شد چظور شدي؟ ساكت خانم چیه -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 ...یعني... من... بخواي رو راستش -

 افتاده؟ اتفاقي كیمیا، -

 بگیرم؟ تماس تو با من كه بیفته اتفاقي باید مگه... نه... نه -

 :داد پاسخ و كرد بلندي خنده رابین

 .بفرمایید امر. هستم شما اختیار در كامال   من خب... زني نمي زنگ من به وقت هیچ تقریبا   تو چون. آره كنم گمون -

 :گفت تردید با كیمیا

 براش خوبي زبانمی... كنم خواهش خواستم مي یعني... خواستم مي. بیاد دیدنت به داره قصد اریكا ظاهراض رابین دوني مي -

 .باشي

 :گفت دوباره كیمیا. شد برقرار سكوت اي لحظه

 رابین؟ شنوي مي صدامو -

 :داد پاسخ پیش لحظه چند حرارت از خالي و دور اي فاصله از گویا رابین ثداي

 .شنیدم آره -

 ؟...رابین -

-...... 



 رابین؟ -

 دارین؟ هم دیگه امر. خانم بله -

 كردم؟ ناراحت رو تو -

 .كردم سلب خودم از رو رنجیدن حق وقته خیلي من... نه كه احتنار -

 دفعه؟ یه شد چي پس -

 .میكردي منعم همیشه این از قبل تا كه كردي دعوتم كاري به امشب چون كني، مي متعجب منو تو -

 از ارتباط ظاهرا   اما بگیرد، پس را اش خواسته تا كرد باز را دهانش. شد منفجر وجودش در چیزي. آمد خود به ناگهان كیمیا

 .بود شده قطع رابین سوي

 :گفت و كشید بیرون كیمیا حركت بي پنجه میان از را گوشي اریكا. كرد نگاه اریكا و الین به مبهم و گنگ اي لحظه

 شد؟ تموم -

 :گفت و زد اي فاتحانه لبخند او. داد تكان سر كیمیا

 . رم مي االن همین. مرسي -

 :گفت و كرد نگاه كیمیا به زده حیرت الین

 گفتي؟ چي رابین به تو -

 :داد پاسخ زحمت به فشرد مي شدت به را گلویش بؽض كه حالي در كیمیا

 .نیست خوب هیچ حالم من. برگردیم باید. دونم نمي... دونم نمي -

 .سن كنار اومدن مي داشتن دیوید و اون گفتي؟ چي رابین به تو -

 :گفت بعد و ماند خیره الین حیرتزده نگاه به لحظاتي كیمیا

 . داره مهمون امشب رابین... رابین... بیان دیگه نكنم فكر -

 :داد پاسخ فریاد حالت به تقریبا   و عصبانیت با الین. تركید بؽضش بعد و

 .احمقي واقعا   تو -

 :گفت هگری میان در و داد تكیه او شانه به را سرش كیمیا. فشرد دست در را كیمیا بازوهاي دلسوزانه بعد و

 كردم؟ كار چه... من... الین -

**** 

 :گفت و دوخت الین به را اش خسته چشمان. ایستاد یكباره كیمیا

 . نمیام من. نه -

 نمیام؟ گي مي حاال اومدي دانشكده در جلوي تا شدي؟ دیوونه -

  .بیام تونم نمي اصال  . سوزه مي چشمام. كنه مي درد سرم. نیست خوب حالم. نمیام كه گفتم -

 . كالس سر ره مي استاد االن بریم بیا. كن هم سر دیگه یكي واسه رو دروؼها این -



 . نیست خوب حالم كه گفتم. نیست مهم برام -

 .گي مي دروغ تو -

 :گفت و داد تكان سري تؤسؾ با كیمیا بعد و شد برقرار سكوت اي لحظه

... نیست من اصلي درد اینا از كدوم هیچ اما بخوابم، نتونستم حصب تا دیشب. سوزه مي چشام. كنه مي درد سرم من. توئه با حق -

. كنم نگاه چشماش توي باید چطور دونم نمي فهمي؟ مي. ببینم رو رابین خوام نمي كه اینه اونم. دارم بزرگ مشكل یه فقط من

 . كنم نگاش تونم نمي اصال   یعني

 .نداري تقصیري هیچ تو. خواد مي خودش كه كنه مي رو كاري اون رابین... نشو بچه كیمیا، بریم بیا -

 . نكن اذیتم اینقدر دیگه برو... برو تنها تو كنم مي خواهش... الین بود اینطور كاش -

 :گفت و انداخت باال را هایش شانه بنابراین. است فایده بي این از بیش اصرار كه دانست مي خوب الین

 چي؟ باالخره يول رم مي من تري راحت طوري این اگه خوب خیلي -

 .بعد تا حاال -

 راه به ساالنه ساالنه بعد و كرد تماشا را او شدن دور چند اي لحظه كیمیا و گذشت دانشكده ورودي از دیگري حرؾ هیچ بي الین

 با ریسيپا هاي راننده ظاهرا   اما. برساند هایش تنهایي اتاق به را خود كرد ترمز پایش جلوي كه ماشین اولین با كرد قصد و افتاد

 . كند نفرین و لعن را خود بار هزاران قدم، هر با و كند حركت سیته سوي به زنان قدم كردند ناچارش و داشتند ناسازگاري سر او

 ترمز با پایش جلوي دقیقا   اتومبیل. بازگشت صدا سوي به و ایستاد جا در. آورد خود به را او ماشیني بوق صداي باالخره اما

 در از بلند گام دو با علت همین به. بگذرد اتومبیل باز در كنار از اعتنا بي كرد قصد اي لحظه. شد باز جلو در و متوقؾ محكمي

 و رفت فرو ماشین نرم صندلي درون كند مي چه بداند كه آن از قبل و بازگرداندند اول جاي به را او پاهایش اما گرفت فاصله

 بخاري مالیم و مطبوع حرارت. گذاشت هم روي را چشمانش و داد تكیه صندلي به را سرش. افتاد راه به مطلق سكوت در راننده

 بود یافته دست عجیب آرامشي به ناآرامش و خسته ذهن. كرد مي خاصي خلسه احساس. كرد نوازش را سردش هاي گونه ماشین

 میداد روحش به خوشایند حالتي ماشین نرم تكانهاي و

 خواب ماشین داخل سكوت و میشدند گرم گذشته شب بیداري تالفي به و خواب لذت در چشمانش و شد مي سپري همچنان مان

 . كرد مي تشدید را آلودگیش

 به میل چشمانش و آورد مي دست به را اش رفته دست از نیروي و رود مي بیرون عضالتش از خستگي كرد مي احساس كم كم

 صندلي سوي به را صورتش بالفاصله و گشود هم از را شچشمان و مالید را صورتش بار چند دست كؾ با. دارند شدن باز

 . گرداند راننده

 با كه داشت تن به تیره آبي رنگ به پلووري. بود نشسته خونسرد كامال   و صبور و آرام اي چهره با كنارش صندلي روي رابین

 و كیمیا صورت به كه نگاهش. یدكش مي رخ به بیشتر و بیشتر را جذابیتش و بود كرده ایجاد زیبایي هارموني چشمانش رنگ

 :گفت و زد زیبایي و ملیح لبخند افتاد، اش گشوده چشمان

 شدي؟ بیدار باالخره خانم، بخیر صبح -

 و زد دیگري لبخند رابین. گزید را لبش دیگري جواب هر جاي به دیشبش تلفن آوردن یاد به با و كرد نگاهش اي لحظه كیمیا

 :گفت دوباره

 نكردي؟ استراحت خوب دیشب چرا دیگه تو. است خسته چشمات كه هنوزم -

 :گفت رابین و انداخت باال اي شانه كیمیا

 خوردي؟ صبحانه -

 :پرسید بود گرفته اش خنده حسابي كیمیا مدت دراز سكوت از حاال كه رابین. داد منفي پاسخ سر با بار این كیمیا



 نن؟ك محروم قشنگشون صداي شنیدن از رو ما دارند قصد خانم -

 :گفت ناچار به رابین و داد تكان سري كیمیا

 بخوریم؟ صبحانه بایستم جایي داري دوست -

 كرد نگاه را ساعتش و آورد باال را چپش دست كیمیا. نگفت چیزي دیگر رابین و داد حركت باال را سرش(( نه)) عالمت به كیمیا

 :كشید فریاد حیرت با ناگهان و

 بودم؟ خوابیده من -

 اطرافش چون و كرد نگاه را بیرون پنجره از تعجب با كیمیا. داد تكان سر پاسخ، جاي به زد مي لبخند كه حالي در بینرا بار این

 :پرسید دید ؼریبه را

 كجاست؟ اینجا -

 چون بیام، بیرون پاریس از كه بودم مجبور مسلما   بگردونم، ماشین با نیم و ساعت یك از بیش رو خانم سركار بود قرار وقتي -

 .كني استراحت راحت ذاشت نمي خیابونها صداي و سر

 :گفت تعجب با و كرد نگاه بیرون به باز كیمیا

 . باشم بوده هم مطلق خواب كنم نمي فكر البته... وقت همه این نمیشه باورم -

 :كرد تكرار لب زیر و زد لبخندي رابین

 .مطلق خواب -

 :پرسید رابین و خندید هم كیمیا

 نه؟ رستوران، بریم ريندا دوست گفتي -

 .بشم پیاده ماشین از خواد نمي دلم -

 .بخوري كه گیرم مي چیزي یه برات رم مي من خب -

 .بري بیرون ماشین از هم تو خواد نمي دلم -

 .گردم مي بر زود -

 .نه -

 .داري دوست تو طور هر -

 :تگف باشد آورده خاطر به را چیزي ناگهان گویا رابین. شد برقرار سكوت باز

 !كن صبر -

 او به نگاهي چشمي زیر باز رابین. ماند باقي خود جاي در دهد نشان العملي عكس آنكه بي كیمیا. شد خم كیمیا سوي به بعد و

 :گفت و گرفت كیمیا طرؾ به. كشید بیرون شكالت بسته یك و كرد باز را ماشین داشبورد در. كرد

 . من نه شي مي پیاده ماشین از تو نه -

 خود سوي به را آستینش كیمیا لحظه آخرین در. كشید پس را دستش رابین و گرفت رابین دست از را شكالت كنان ندهخ كیمیا

 :گفت و كشید



 شده؟ چي دستت -

 :گفت و كشید عقب را دستش شتاب با رابین

 . نیست مهمي چیز -

 :گفت و كشید را آستینش دوباره كیمیا

 شده؟ چي مچت روي -

 :داد پاسخ و زد لبخندي رابین

 !خوب دختر هیچي -

 :گفت و فشرد خود هاي پنجه میان در را آستینش مصرانه كیمیا

 !ببینم باید -

 :داد پاسخ و خندید بلند صداي با رابین

 دیدي؟ منو دست چطور تو. شي مي ها بچه مثل اوقات گاهي -

 . نیست مهم دیگه اونش -

 با و ماسید لبانش روي خنده ناگهان. كشید باال را آستینش كیمیا. كرد دراز وا سوي به را دستش دید را كیمیا سختي سر كه رابین

 :گفت تعجب

 چیه؟ جاي این -

 :داد پاسخ آرامش با و زد لبخندي رابین

 .سوخته نیست، چیزي -

 :پرسید آهسته و ماند خیره كرد مي خودنمایي رابین مچ روي مورب صورت به مه آبي پر تاول به اي لحظه كیمیا

 سوخته؟ راچ -

 .طوري همین -

 :گفت و دوخت او چشمان به را نگاهش و برگشت رابین طرؾ به كامال   كیمیا

 سوخته؟ طوري همین كه مطمئني تو -

 :داد پاسخ بدزدد، او چشمان از را نگاهش كرد مي سعي كه حالي در رابین

 .كامال   -

 . بده جواب بعد كن نگاه من به -

 :داد سخپا و كرد سكوت اي لحظه رابین

 چیه؟ در تو با من چشماي فرق دوني مي -

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 .رنگشون در معلومه خب -



 :داد پاسخ و داد تكان سري رابین

 به و عمیقه چاه یه مثل تو چشماي اما ده، مي نشون رو دلم ته تا من چشماي میدوني. عمقشون نه، رنگشون. همینه در اشتباهت -

 مي داد رو دروؼي هر من چشمهاي ولي كرد، پنهون میشه رو چیزي هر تو نگاه عمق تو. رسید آخرش به شه مين سادگي این

 . كنم پنهون تو از رو چیزي تونم نمي من كه همینه براي شاید. زنن

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 چیه؟ جاي سوختگي این ببینم بگو رو راستش اینطوره، كه حاال پس -

 :داد پاسخ بود مانده خیره رویش پیش در نامعلوم اي نقطه به كه حالي در بعد و كرد وتسك لحظاتي رابین

 .سوخته شومینه انبر با -

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 كرد؟ مي كار چه تو دست رو شومینه انبر -

 :داد پاسخ شد، مي شنیده زحمت به كه صدایي با رابین

 .كردم مي فرار بودي فرستاده برام كه همونيم افسون از باید جوري یه باالخره -

 :نالید و پوشاند را صورتش دست دو هر با كیمیا

 كردم؟ كار چه تو با من! من خداي واي -

 :داد پاسخ بود كرده اش برآشفته كیمیا اندوه كه رابین

 . من ي الهه نیست مهم اصال   -

 :گفت و داد تكان طرفین به را سرش عصبي حالتي با بار چند كیمیا

 .مهمه خیلي رابین مهمه -

 :پرسید خنده با و داد نشان كیمیا به را كاستي كند عوض را صحبت موضوع آنكه براي رابین

 موافقي؟ -

 . نمیارم در سر كني مي گوش تو كه چیزایي از من -

 .كني مي اشتباه بارم این -

 طنین كیمیا گوش در آشنایي آهنگ بعد و كشید طول يلحظات. داد فشار ماشین پخش داخل به را كاست انگشت، نوك با بعد و

 .شد انداز

 :پرسید و كرد نگاه رابین به تعجب با كیمیا

 آوردي؟ كجا از دیگه اینو -

 :گفت و دوخت كیمیا به را جذابش نگاه. زد زیبایي لبخند رابین

 . كن گوش... ناز الهه كن گوش -

 و گذاشت هم روي را چشمهایش لبخند با كرد، مي نوازش را رابین دست اولت روي نازك پوست انگشت سر با كه حالي در كیمیا

 .شد ؼرق ناز الهه زیباي آهنگ و بنان استاد صداي دلنواز طنین در



 

 :گفت و زد لبخندي مایكل نشست، بقیه كنار پله روي كه كیمیا

 .اومدن همه كنم فكر رابین ي الهه اینم -

 :گفت و كرد مایكل به نگاهي كیمیا

 . كیمیاست هم اسمش داره، اسم رابین الهه -

 .میشناسن خاطر این به و نام این به رو تو صرفا   پاریس تمام تقریبا   كنم مي فكر من اما واقعا ؟ -

 :گفت دوباره مایكل بار این و نداد پاسخي كیمیا

 چیه؟ قصه ینا آخر كني؟ مي كار چه پسره این با داري دوني مي خودت تو بدونم خواد مي دلم خیلي -

 الین وقتي و سكوت لحظه چند از بعد. نداشت گفتن براي حرفي كه خاطر این به شاید. نداد پاسخي و كرد نگاهش باز كیمیا

 :داد پاسخ او جاي به ندارد، گفتن براي حرفي هیچ كیمیا كه كرد پیدا اطمینان

 ما ساعته یه. بزن رو اصلي حرؾ و ببند رو گشادت هند اون داره؟ ربطي چه تو به اصال   ؟...مایكل كردي شروع دوباره تو -

 .كردي معطل اینجا رو

 :گفت معنایي پر لحن با و زد تمسخري پر لبخند مایكل

 .شینه مي امتحان جلسه سر ساعت سه كه رابینه الهه تقصیر. داره ربطي چه من به -

 :گفت بود دوخته چشم او چشمان در راحتي به كه حالي در و شد بلند جا از كیمیا. كرد تؤكید الهه كلمه روي باز و

 تو به این از پیش نكنه ناراحتي؟ چرا تو. هستم رابین الهه من آقا، آره. ندارم حرفي منم خواي مي طوري این تو كه حاال باشه -

 بود؟ داده ازدواج قول هم

 :گفت و رفت كیمیا به اي ؼره چشم كلمای. بود بلندتر همه از الین خنده صداي و برخاست هوا به ها بچه جمع خنده صداي

 زودي به تو رفتار این با كه بخور رو اي بیچاره اون ؼصه. نخور منو ؼصه بودم، نگرفته ازش قولي من! خانمها خانم نه -

 .شه مي تیمارستان راهي

 . بزن رو اصلي حرؾ و نكن حرفي پر پس كني، تقبل رو بیمارستانش خرج نیست بنا كه تو -

 !كردي؟ مي درازي زبون اینقدر بازم نمیایستاد سرت پشت كوه مثل رابین اگه بدونم خواست مي دلم... خانم شدي رجسو خیلي -

 .كني مي حسودي من به رابین بخاطر هم تو كه شد باورم راستي راست دیگه حاال -

 :گفت بعد و كرد بلند اي خنده مایكل

 .داره رو تو شم مطمئن كه زماني اونم كنم، مي حسادت رابین به فقط من كنم؟ حسودي تو به باید چرا من -

 :گفت و برگشت مایكل طرؾ به كامال   بعد كرد، مكث اي لحظه كیمیا

 . عقبي مدتي باز كني شروع حاالم همین از اگه كه بدون اینو پس -

 احساس خوبي به را مایكل گاهن تر سنگین همه از و همه نگاه سنگیني او و شد ها بچه همه نگاههاي مركز كیمیا اي لحظه براي

 را او ناباورانه كه همانطور مایكل. نشست الین كنار دوباره و كرد مایكل نثار تمسخري پر لبخند شود پشیمان آنكه بي اما كرد،

 :گفت تعجب با الین. رفت و گرفت فاصله جمع از و برداشت عقب به گام چند كرد، مي نگاه

 . رفت و پایین انداخت رو سرش حاال بگه، بهمون چیزي یه بیاي تو كه كرده معطل رو ام ساعته یه رفت؟ كجا دیوونه این -



 و خاست مي بر پله روي از كه حالي در كیمیا. شدند متفرق نفره چند یا تك تك ها بچه و شد بلند هم بقیه اعتراض هیاهوي كم كم

 :گفت تكاند مي را لباسش پشت

 بگه؟ خواست مي چي دیوونه این دوني نمي واقعا   تو -

 از اون. شه مي دیوونه حتما   باشه تو با كارش و سر كي هر كه اینه اونم میدونم رو چیز یه فقط من بدونم؟ باید كجا از نه، -

 .دیوونه این از اینم رابین

 :گفت و كرد نگاه الین به تعجب با كیمیا

 گي؟ مي داري چي تو -

 :گفت و كرد اي خنده الین

 . داریم كار خیلي كه بریم بیا ،عزیزم نشو عصباني -

 :گفت و ایستاد درجا رفتند كه گام چند اما افتاد، راه به الین همراه سكوت در كیمیا

 شده؟ دیوونه رابین كه كني مي فكر واقعا   هم تو الین -

 :گفت و خندید مهرباني با الین

 .نكردني باور و زیادي. كرده تؽییر زیادي كم یه فقط اون. عزیزم نه -

 و بار و بند بي زندگي آدم یه كه این كنم نمي فكر من ولي چطوریه؟ اطرافیانتون به نسبت شماها دید دونم نمي من الین، ببین -

 و كنه زندگي سالم داره قصد كه آدمي به دنیا كجاي آخه... باشه دیوونگي كنه زندگي درست كنه سعي و بذاره كنار رو مزخرؾ

 وونه؟دی گن مي كنه مهار رو ؼرایزش

 رابین مثل آدم یه ارزه مي كه هست تو وجود تو چي بدونم خواد مي دلم فقط نمییارم در سر چیزا این از من كیمیا، كن گوش -

 خبر من و بودي ارزش با خیلي خیلي تو كه كنم مي فكر دارم كم كم كنه؟ پرداخت سنگیني این به تاواني آوردنش دست به براي

 . نداشتم

 :گفت و دكر اي خنده كیمیا

 نه؟ گي، نمي جدي اینو مسلما   -

 دور دختراي از تر قیمت گرون اینقدر تو چرا چیه؟ ت ارزش همه این علت بدونم خواست مي دلم. گم مي جدي هم خیلي اتفاقا   -

 مني؟ بر و

 :پرسید دوباره الین و كرد سكوت كیمیا

 عشق قصه. دي مي قرار تؤثیر تحت هم منو داري كم كم تو بودیم؟ كرده فراموشش ما و داشت ارزش اینقدر پاكدامني یعني -

 زیبایي از گذاشتن مایه زنونه ابزارهاي با كه كردند مي فكر اونا روزي یه. انداخته فكر به رو دانشكده دختراي همه تو به رابین

 یه حتي هرگز كه دختریه رام رابین كه بینن مي دارن االن ولي بزنن، تور رو رابین مثل پسرایي تونن مي شون جسمي هاي

 .كنه نمي برهنه رابین خاطر به رو انگشتش

 بعد ماند خیره الین به اي لحظه. انداخت مي تعجب به را كیمیا كه رسید مي نظر به جدي و زده هیجان آنقدر اما شد ساكت الین

 :گفت و كرد حلقه او شانه دور را دستش

 . نكن شك. هستي اي العاده فوق دختر تو. قیمتي گرون و ارزش با هم تو عزیزم -

 :گفت و گرفت خود به را همیشگي شیطنت حالت همان باز اما كرد، سكوت اي لحظه چند و زد لبخندي زحمت به الین

 بود؟ راست چقدرش زدي رابین به حسادت به راجع مایكل به كه حرفي ببینم بگو رو راستش حاال -



 :گفت آهسته و كرد نگاهش تعجب با نالی. انداخت زیر به سر و كرد اي خنده كیمیا

 !كیمیا -

 :گفت و كشید آؼوش در را كیمیا هیجانزده ناگهان الین. كرد سكوت هم باز كیمیا اما

 !عالیه خیلي! كیمیا عالیه -

 دیدن محض به دیوید. شد مي دانشگاه وارد سرعت با كه كردند برخورد دیوید با ناگهان در جلوي. افتادند راه به دوباره بعد و

 :پرسید آنها

 دیدید؟ رو مایكل -

 :گفت و انداخت پیشاني به چیني الین

 خوبي؟ تو خوبه، حالمون ما بخیر، روز -

 :گفت و گرفت دستهایش میان را او دست و آمد نزدیكتر بود شده الین منظور متوجه كه دیوید

 خوبه؟ حالت. عزیزم ببخش منو -

 برگشت كیمیا سوي به بعد. انداخت خنده به را كیمیا و كشید عقب را خود محسوسي رزط به الین. كشید خود سوي به را الین بعد

 :پرسید آهسته و

 داره؟ خنده من براي چیه -

 .اصال   نه -

 ناراحتي؟ من از تو الین... ندادید منو سإال جواب گید؟ مي چي شما! ها بچه -

 . نه نه، اوه -

 ...چرا پس -

 كه نفهمیدیم هم ما. رفت گذاشت و كرد بحث كیمیا با كمي بعد ولي بگه چیزي یه كه كرد عطلمونم هم ساعت یه دیدیم رو مایكل -

 .بگه چي بود بنا باالخره

 .بسپاري پسره این به رو كاري یه خوبه... احمق ي پسره -

 نه؟ یا خبره چه گي مي باالخره -

 . بگیریم جشن یه ما كه بود بنا فقط نیست خاصي خبر خبر؟ -

 :گفت خاصي حالت با و افتاد نو سال كذایي جشن آن یاد به جشن، ي كلمه شنیدن اب كیمیا

 جشن؟ بازم اَه -

 :گفت بود، گرفته اش خنده كیمیا حالت از كه دیوید

 . داره فرق دیگه جشناي با جشن این اما. جشن. آره -

 فرقي؟ چه مثال   -

 . است بالماسكه هم مهموني و رابینه میزبان بار این -

 :گفت و پرید هوا به و كوبید هم به را دستانش نالی



 . شه نمي این از بهتر -

 :گفت عصبي حالتي با بار این الین. كرد نگاه را دو آن گنگ همچنان كیمیا ولي

 كنه؟ دعوت رو ها بچه كه نكردید پیدا رو كسي بهتر دیوونه ي پسره این از -

. گم مي همه به رو قضیه و رم مي خودم نیافتاده، اتفاقي كه حاالم... هكن خبر رو ها بچه داشت اصرار خودش دونم، مي چه -

 . بیرون بریم هم با شام كه دنبالت میام بعد

 :داد پاسخ بعد و كرد مكث اي لحظه الین

 . بخونیم درس كمي فردا پس امتحان براي كیمیا با باید. باشم داشته رو فرصتش امشب براي كنم نمي فكر -

 :گفت و كرد نگاه الین هب تعجب با دیوید

 نیستي؟ ناراحت من از واقعا   تو. شده طوریت یه تو كه مطمئنم من -

 داره؟ اشكالي تو نظر از. بخونم درس كم یه خوام مي فقط نیستم، ناراحتم. ندارم مشكلي من -

 . نه... نه -

 .رفتیم دیگه ما پس -

 بلدي؟ كه رو رابین خونه تو كیمیا... كنید صبر -

 . ؤسفانهمت نه -

 واقعا ؟ -

 .دونم مي رو آدرسش نه و رفتم رابین خونه نه من بله -

 از جشن برگزاري براي خواد مي اون آخه. رابین خونه بریم دنبالتون میام ظهر از بعد من خوابگاه، برید شما اینطوره اگه حب -

 . كنه استفاده شما نظرات

 :پرسید و كرد نگاه الین به شك با بعد

 نه؟ مگه اي،می كه تو -

 :داد پاسخ خاصي حالت با الین دیوید، و كیمیا تصور برخالؾ

 .شه مي چي ببینم نیستم، مطمئن -

 هم بار این. كرد سكوت دید را او اطالعي بي چون و كرد كیمیا به پرسشگري نگاه بود مانده باز تعجب از دهانش حاال كه دیوید

 :گفت و شكست را سكوت الین

 .خداحافظ دیوید... بریم زودتر بهتره كیمیا، خب -

 خیابان وارد كه همین اما. گذاشت تنها نگریست مي را دو آن متعجب همچنان كه را دیوید و كرد خداحافظي ناچار به نیز كیمیا

 :گفت الین به عصبانیت با شدند،

 شدي؟ دیوونه كني؟ مي طوري این بیچاره این با چرا دختر؟ شده مرگت چه تو -

 :گفت و گذاشت او هاي لب روي را انگشتش بعد و كرد ثابت كیمیا چشمان روي را نگاهش ایستاد، اي لحظه الین

 ...هیس -



 *** 

 

 بود شده خیره نامعلومي نقطه به كه رابین چشمهاي زیباي و ناآرام آبي به نگاهي و استخر آبهاي خوشرنگ آبي به نگاهي كیمیا

 :گفت و انداخت

 . است العاده فوق تو ویالي كه گفت شه مي -

 :پرسید دوباره ناچار كیمیا. ماند ساكت همانطور و زد تشكر نشانه به كمرنگي لبخند رابین

 رفتن؟ كجا الین و دیوید -

 :گفت كه شنید كیمیا و خوردند اندكي تكان رابین لبهاي

 .حیاطند توي -

 تكان شدت به هوا در را پاهایش بود نشسته راستخ لب كه همانطور حوصلگي بي با كیمیا. شد حاكم آزار دل سكوت همان باز و

 :گفت بود شده طاقت بي دیگر كه كیمیا. نخورد تكان هم باز رابین ولي داد

 .بدي انجام باید هفته آخر تا كه داري كار خیلي تو كنم فكر -

 :گفت و برگشت سویش به آرامي به رابین

 .مونده دیگه سال یك فقط -

 .مونده باقي تو جشن روز تا روز چنند فقط ز،رو چند... گفته؟ كي سال؟ یك -

 :گفت دوباره و زد آوري درد لبخد رابین

 كاش. دادن مي بهت درسي واحد یك ترمي فقط كاش. افتادي می رو واحدات همه كاش.كوتاهیه خیلي زمان. سال یك فقط -

 ...بودي مجبور

 :گفت و كرد قطع را حرفش كیمیا

 رابین؟ گي مي چي داري تو -

 .ري مي فهمي؟ مي كیمیا، ري مي تو -

 .میگردم بر دوباره بعد تعطیالت، براي فقط ولي آره -

 نمي بر هرگز دونم مي كه حالي در بمونم انتظارت چشم باید همیشه براي من و گردي نمي بر دیگه و ري مي تو عزیزم، نه -

 .گردي

 زني؟ مي حرؾ ِكي از تو -

 . بشه تموم درست كه وقتي از. من ي الهه آینده سال از -

 :گفت و كرد بلندي خنده كیمیا

 شدي؟ دیوونه حاال؟ از -

 :گفت بعد و شد خیره كیمیا ي چهره به خاص حالتي با اي لحظه رابین

 نكردي؟ پیدا من مورد در شناختي هیچ كه كردي مي كار چه این از پیش شدم؟ دیوونه من كه بودي نفهمیده امروز تا تو یعني -



 :گفت و شد نزدیك او به كمي رابین. بود دار ؼم محسوسي طرز به هم او خنده بار این ولي یدخند باز كیمیا

 .میرم مي زود خیلي میرم، مي نباشي اگه -

 :گفت و دزدید رابین مشتاق چشمان از را ؼمگینش نگاه كیمیا

 . زوده خیلي حرفا این به كردن فكر براي حاال. رابین كن بس -

 :گفت دوباره يقرار بي با رابین اما

 ...من وقت اون و افته مي اتفاق این روز یك باالخره ناخواه خواه! من ي الهه رسه مي... رسه مي ولي -

 .كنم مي خواهش رابین -

 :گفت برمیخاست جا از كه حالي در ندارد را اولیه حالت كرد احساس چون و كرد نگاه كیمیا به اي لحظه رابین

 .خواهش نه كني، امر باید فقط و فقط تو كه كردي فراموش نكنه. عزیزم -

 و كرد نگاه دستش و او به ناباورانه لحظاتي رابین. كرد دراز رابین سوي به را دستش برخاستن، هنگام و كرد اي خنده كیمیا

 :گفت و داندبرگر روي كیمیا از و كشید پس را دستش باشد، شده پشیمان گویا بعد ولي برد پیش كمي را دستش. نهاد جلو به گامي

 . بكني كارامون براي مفصل ریزي برنامه یه باید -

 :گفت و ایستاد ناگهان لحظه یك در اما. شد روان رابین دنبال و برخاست جا از تعجب با كیمیا

 رو كارات این... كني مهار هم رو صدات لرزش تونستي مي كاش ولي بپوشوني رو ات چهره و كني پشت من به توني مي -

 !تالفي؟ یا بذارم یرتحق پاي

 :گفت و ایستاد كیمیا روي در رو و برگشت بالفاصله رابین

 تو من... نزن بهم ها تهمت این از ولي بكن داري دوست كاري هر. بخند بزدلیام به بشنو، رو لرزونم صداي ببین، خب خیلي -

 خودم اینكه جز نداره، علتي هیچ كنم مي فرار وت از بیني مي اگه قشنگم، نه عزیزم، نه كنم؟ تالفي رو كارهات كنم؟ تحقیر رو

 از خودم، از میترسم، فهمي؟ مي ترسم مي... بدم راه سرم به رو تو به شدن نزدیك فكر حتي كه بینم نمي اي مرتبه اون در رو

 ...بكشي پس پا و برنجي من از كه كنم كاري دوباره میترسم. بدم دستت از راحت كه نیاوردم دستت به آسون. تقدیر از تو،

 :پرسید و زد تلخي لبخند كیمیا

 كردم؟ اذیتت خیلي -

 :گفت و داد تكان هوا در بار چند را اش زیتوني یال باز رابین

 . نه كن باور... نه عزیزم، نه -

 :كرد زمزمه رابین گوش نزدیك و رفت نزدیكتر كیمیا

 !كوچولو دروؼگوي اي -

 :گفت و زد لبخندي رابین

 . نزن رو حرفا نای وقت هیچ دیگه -

 . داریم كار خیلي كه دوني مي. كارامون سراغ بریم حاال خب... دم مي قول بهت -

 . كن ریزي برنامه داري دوست كه طور هر. توئه دست چیز همه اختیار -



 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 میپسندن؟ منو ریزي برنامه دوستات كه مطمئني تو -

 :گفت و زد لبخندي رابین

 . نكن رو چیزي هیچ مالحظه پس توئه، رضایت مهمه برام جشن این توي كه چیزي هاتن -

 :گفت و زد معنایي پر لبخند الین، دیدین محض به كیمیا. شدند ساختمام وارد دیوید و الین لحظه همان در

 مراده؟ وفق بر كه اوضاع -

 :گفت و كرد نازك چشمي پشت الین

 ...اي -

 :گفت دیوید دهد ادامه را اش جمله كه آن از قبل ولي

 .نمیارم در سر كاراش از اصال   كه من شده؟ چش الین تازگیها كه دونین مي شما -

 :پرسید لب زیر و كرد الین به نگاهي كیمیا

 كردي؟ شروع باز -

 :كرد زمزمه كیمیا گوش در فارسي به و آهسته بود، كرده سكوت لحظه آن تا كه رابین. نداد پاسخي او ولي

 كردي؟ افسون ماین -

 :گفت كند عوض را صحبت موضوع كه این براي و رفت رابین به اي ؼره چشم كیمیا

 ندارم؟ اطالعي بازي این ي قائده از اصال   من كه دونید مي هیچ! ها بچه -

 :گفت برآشفته الین و كردند نگاه او به تعجب با رابین و الین دیوید،

 .جالبه هم خیلي كه مهمونیه یه این كدومه؟ بازي -

 شدي؟ راضي مهموني، این قوائد. خانم خوام مي معذرت اوه، -

 . شد بهتر حاال -

 شكلي به كدوم هر اونا. نیست عادي مهمونا لباسهاي كه اینه در مهمونیا بقیه با فرقش فقط. است ساده مهموني یه این! كیمیا ببین -

 مي بازي رو اونشخصیت نقش هنرپیشه یه مثل مهموني آخر تا و دن مي قیافه تؽییر و پوشن مي لباس دارن دوست خودشون كه

 . كنن

 بریم بیا من با. بكن هم دیگه لطؾ یه گذاشتي، من اختیار در مفید اطالعات همه این و كردي لطؾ كه حاال. جالبه خیلي كه این -

 . بشه پیدا بخوره سميمرا چنین درد به كه چیزي من، لباساي كمد تو كنم نمي فكر چون بخریم، مناسب لباس یه

 :گفت و خندید الین

 . نكني سرگردون خیابونا تو منو زیاد بدي قول اینكه شرط به ولي حتما ، -

 :گفت و كرد نگاه دو آن به اي لحظه رابین



 شب براي دم مي قول باشم، كرده تالفي اینكه براي منم بكشه، منو مهموني كارهاي از خیلي زحمت بناست كیمیا كه اونجا از -

 سإال ازم اصال   لباس مورد در شب اون از قبل تا و باشه خوبي دختر اینكه شرط به. كنم تهیه براش مناسب لباس دست یه جشن،

 .نكنه

 :گفت و كرد نگاه رابین به تعجب با كیمیا

 كنم؟ بازي رو نقشي چه قراره بدونم باید من. نیست عادالنه این اما -

 :داد پاسخ الین رابین، جاي به

 .خوب خیلي هم و است عادالنه هم اتفاقا   -

 خرید؟ بیاي من با تو نیست الزم كه علت این به فقط چرا؟ -

 . بهتره تو از مسلما   رابین سلیقه كه علت این به هم و علت این به هم -

 :گفت رابین به فارسي به كیمیا و خندیدند بلند صداي با رابین و دیوید

 .آقا شه مي منم نوبت -

 

****** 

 :گفت افتاد او به چشمش كه همین رابین

 دختر؟ كردي دیر اینقدر چرا -

 .موندم ترافیك توي خوام، مي معذرت -

 . دنبالت میام كه بودم گفته -

 اومدن؟ همه... بود بهتر طوري این نه، نه، -

 .تقریبا   -

 نكردي؟ فراموش كه منو لباسهاي خب -

 . منتظرته لباسات با نفر یه اونجا سوم، اتاق باال، برو بدو بیننتب ها بچه كه این از قبل. نه كه معلومه -

 گذشته شب چند در. ایستاد راه نیمه اما دوید ها پله سوي به سرعت با است، الین نفر، یك از رابین منظور كه آن تصور به كیمیا

 بنوعي بپوشد، را لباس آن بود ناچار كه ناكنو و باشد كرده تهیه برایش رابین است ممكن كه بود كرده فكر لباسي نوع به مدام

 :گفت و شد نزدیكش بلند گام دو با دید، مي مردد راه ي میانه در را او كه رابین. بود شده دلشوره دچار

 من؟ عزیز معطلي چرا -

 :گفت و زد لبخندي رابین. كرد سكوت و چرخید رابین سوي به كیمیا

 قشنگم؟ عروسك افتاده اتفاقي چیه؟ -

 :پرسید تردید با كیمیا

 ...لباس انتخاب در كه تو رابین -

 :گفت خنده با رابین كند، تمام را اش جمله كه آن از قبل



 ؼیر در كن، صدام نیست تو مثل پاكي فرشته مناسب من سلیقه كردي فكر هم باز اگه ولي عزیزم، كن اطمینان من به -

 . نكن صدا منو نشدي حاضر كامال   كه زماني تا اینصورت

 . باشه -

 . دیگه چیز یه آه -

 معطلي؟ چرا بگو، -

 بكنم؟ خواهشي یه شه مي -

 .حتما   -

 ...خوام مي... خوام مي -

 .شدها تمام مهموني خواي؟ مي چي -

 نشي؟ عصباني دي مي قول -

 . شم نمي عصباني دیگه مدتهاست كه من -

 .شدم خوبي پسر من كه خاطر این به شاید -

 نه؟ بشي، بدي پسر داري قصد االن البد پس...  واقعا   -

 . ببینم تورو من همه، از قبل كنم خواهش خواستم مي فقط من... اصال   -

 :گفت بلندي خنده با كیمیا

 .بخواي تو كه طور هر باشه، -

 داره؟ امكان پس -

 .مسلما   -

 ...من خواب اتاق تو برو شدي حاضر وقتي پس -

 .نكن روي زیاده دیگه. نه نه، -

 چرا؟ -

 باشه؟ خوب، پسراي مثل سوم، اتاق همون توي بیا تو شد تموم كارم وقتي -

 ...نكردم قبول من اگر ببین، منو جهنم وسط بیا ببگو تو... بگي تو كه هرچي -

 :داد پاسخ بلند صداي با میكرد، طي دو حالت به را ها پله كه حالي در كیمیا

 .نره یادت سومي، اتاق طلبت، جهنم -

 :كرد زمزمه لب زیر كرد، مي نظاره را رفتنش حسرت با كه طور همان رابین و

 ...من ي الهه باشه -

 :گفت و كرد باز را سوم اتاق در شتاب با كیمیا

 !بخیر عصر -



 :داد پاسخ لكنت با و جهید جا از كیمیا منتظره ؼیر ورود با بود، نشسته تخت روي كه زني

 !بخیر عصر -

 بگیرد، خود به عادي ظاهري كرد مي سعي كه حالي در بعد و ایستاد خود جاي در اي لحظه دبو كرده حیرت زن دیدن با كیمیا

 :گفت

 . اتاقید تو شما دونستم نمي من خوام، مي معذرت -

 پیر كمي كار این براي. باشد رابین دوستان از آمد نمي ظاهرش به البته و(( كیست؟ دیگر این))  اندیشید، خود با حال همان در

 :گفت و برد پیش را دستش برداشت، جلو به زنگامي. میرسید نظر به

 درسته؟. هستید كیمیا هم شما كنم مي فكر. هستم ژانت من -

 دیدیم؟ رو همدیگه قبال   ما بله، -

 . رو ات شرقي چشمهاي تعریؾ خصوصا  . شنیدم زیاد رابین از رو تو تعریؾ من اما عزیزم، نه -

 :گفت خنده با و كشید پلكهایش به دستي كیمیا

 !شرقي چشمهاي -

 نیست؟ طور این. شرقیه دختر یه مال مسلما   خاص، گیرایي این با كشیده و درشت چشمهاي این آره، -

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 این توي شما كه بود نگفته من به رابین. شدم اتاق وارد سرزده طور این كه خوام مي معذرت هم باز و ممنونم لطفتون از -

 .یداتاق

 كنم؟ مي كار چه اتق این توي من بدونید شدید كنجكاو شما حتما   و -

 :گفت دوباره ژانت. انداخت زن پاي تا سر به نگاهي و زد لبخند فقط كیمیا

 . كنم گریم رو شما تا اینجا اومدم و هستم آرایشگر من -

 !گریم؟ -

 .شنیدين رو كلمه این حاال تا شه مي باورم داره كه كردي تعجب انقدر -

 :پرسید و كرد اي خنده كیمیا

 بشم؟ گریم باید من چرا -

 باشه؟ داشته هماهنگي لباست با ات چهره خواي نمي مگه -

 :پرسید تعجب با و آورد یاد به را لباس قضیه ناگهان كیمیا

 !لباسم؟ -

 :گفت و داد نشان او به را تخت روي لباسهاي ژانت

 بپوشي؟ رو اینا كهبالماس جشن براي نیست بنا مگه آره، -

 :گفت حال همان در و رفت تخت سوي به بود، خبر بي چیز همه از لحظه آن تا كه كیمیا

 . شماست با حق بله -



 :گفت و كشید خود سوي به را اش شانه ژانت برد پیش تخت روي لباس كردن لمش براي كه را دستش

 .میشه عصباني حتما   رابین وگرنه كنم، شروع رو ارمك باید صندلي، روي بشین زود كردي، دیر كافي اندازه به تو -

 ببینم؟ لباسمو بدید فرصت من به الاقل خواهید نمي -

 .صندلي روي بشین و كن باز رو شالت باش زود. داري وقت كار این براي -

 را لوازمش جعبه كه حالي در ژانت. انداخت میز روي و كرد باز را شالش حال، همان در و رفت صندلي سوي به ناچار كیمیا

 :گفت كرد، مي باز

 . بزن شونه و كن باز رو موهات -

 موهاي خرمن كه كرد كیمیا به نگاهي حال همان در و چید میز روي را لوازمش از مشتي ژانت. كرد عمل او حرؾ به كیمیا

 :گفت و كشید خود كوتاه بسیار موهاي روي دستي. زد مي شانه را رنگش سیاه

 نیست؟ سختي كار مو همه این نگهداري -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 .كنم كوتاهشون روزها همین از یكي شاید -

 :گفت و گرفت دست در را كیمیا بلند و نرم موهاي از اي دسته ژانت

 داره؟ رنگ موهات... بشه ریخته دور كه خالص ابریشم این از حیؾ. كنم نمي رو اشتباه این باشم تو جاي من -

 .نه -

 سیاهه؟ اینقدر یعيطب یعني -

 . بله -

 .زنه مي برق سیاهي از. قشنگه خیلي -

. كزد آؼاز را صورتش آپ میك كار سرعت با و زد عقب صورتش از كامال   را موهایش ژانت. نمود تشكر و كرد اي خنده كیمیا

 خواست مي دلش خیلي و ودب نرفته آرایشگري هیچ نزد صورت آرایش براي كه بود وقت خیلي داشت خاطر به كه آنجا تا كیمیا

 و كرد مي طرؾ آن و طرؾ این كیمیا صورت روي را دستهایش بسیار مهارت با ژانت. ببیند را ژانت كار نتیجه زودتر هرچه

 جعبه درون را سرش بعد و كرد مي نگاهي كیمیا صورت به و رفت مي عقب كمي كرد، مي تمام را كار از قسمت یك كه بار هر

 آرایش مدلي روي از را او ژانت كه رسید نتیجه این به كیمیا كم كم. شد مي خیره دید نمي را آن كیمیا كه زيچی به و. میكرد خم

 . ببیند خودش جز كسي خواهد نمي كه كند مي

 دستش در را او موهاي كار، نتیجه دیدن براي كیمیا، عجله به توجه بدون و شد بلند جا از ژانت شد، تمام كه صورتش آرایش كار

 :پرسید و كرد معج

 .میاد بهت خیلي طوري این من نظر به بریزه؟ دورت موهات اگه داره ایرادي

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 . نزنه بیرون شال زیر از هي كه باشه جمع موهام میدم ترجیح بنابراین كنم، سر شالمو بباید من ولي -

 دو به را كیمیا موهاي كه حالي در ژانت. كرد تعجب كند درك را منظورش بود توانسته كه این از كیمیا و زد لبخندي ژانت

 :گفت بافت مي خاصي حالت به حوصله و صبر با و كرد مي تقسیم قسمت

 .فهمیدم رو منظورت همینم براي مسلموني، تو كه دونم مي من -



 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 . باشه شده توجه این به هم لباسم انتخاب در امیدوارم -

 ندیدي؟ رو باستل مگه -

 .نه راستش -

 عمرم در كه حریري بهترین از. قشنگیه بسیار لباس. پوشي مي رو شرقي خانمهاي شاهزاده لباس تو. عزیزم نباش نگران -

 . دیدم

 :گفت و بست اي نقره نوار دو با را كیمیا موهاي سر بعد

 .بپوشي رو لباست كنم كمكت تا بیا خب -

 از پر كمربندي كه بود اي حلقه آستین حریر پیراهم لباسش تكه اولین. پوشید را لباسش ژانت ككم به و برخاست جا از كیمیا

 سر كه كلوش بلند آستینهاي با شنل یك آن از پس. میكرد جدا دوختش خوش تنه باال از را پرچینش دامن مروارید، و سنگ

 حاشیه زیباسس به آستینهایش سر كه كلوش بلند ینهايآست با شنل یك آن از پس و بود شده دوزي حاشیه زیبایي به آستینهایش

 روي كوچك و درخشان تاج نیم بعد. بست سرش به خاصي طرز به را آن ژانت كه حریر روسري یك از پس و بود شده دوزي

 :گفت و داد قرار آن

 .بزنم روبند صورتت روي خوام مي چون كن، نگاه آینه توي رو خودت حاال خب، خیلي -

 كمد در روي قدي آینه جلوي كامال   كیمیا. داد هلش آینه طرؾ به تقریبا   و كرد نگاه كیمیا به تحسین با او و او به عجبت با كیمیا

 ایستادن این از بیش. بود نشده زیبا اینقدر هم اش عروسي شب در حتي. شد خیره آینه در خود تصویر به بسیار تعجب با و ایستاد

 و چرخید ژانت سوي به دوباره و كند دل آینه داخل تصویر از نارضایتي با و ندید صالح ژانت حضور در را آینه مقابل در

 :گفت

 نشده؟ تموم هنوز -

 . دادن من به كه بشي عكسي شبیه دقیقا   تا بزنم صورتت به رو روبن این باید كنم مي فكر ولي عزیزم، چرا -

 اول نگاه در حاال. كرد وصل بود شالش طرؾ دو كه تزئیني ي مهدگ دو به را شكل مستطیل حریر پارچه یك و آمد نزدیكتر بعد

 :گفت و رفت تر عقب كمي. كرد مي خودنمایي كیمیا چهره در زیبا چشم دو فقط

 !شدي زیبا واقعا   تو. كردي در به تنم از رو خستگي... دختر نظیره بي تو چشمهاي -

 :گفت كرد مي برانداز آن در را خود حالیكه در و رفت آینه طرؾ به دوباره كیمیا

 . كشیدید زحمت حسابي. نباشید خسته -

 :گفت گذاشت مي جعبه داخل را لوازمش كه همانطور ژژانت

 . قشنگي خیلي خودت تو. نكردم مهمي كار من -

 :گفت دوباره ژانت. داد تكان سر و زد لبخندي آینه داخل از كیمیا

 رابین؟ اتاق ري مي -

 :گفت و كشید درهم چهره اختیار بي كیمیا

 .اصال   نه نه -

 ...اول گفت رابین كنم مي فكر ولي -



 . برسم مهموني به تا پایین برم زودتر باید... ام كرده دیر كافي اندازه به من. نه كه گفتم -

 :گفت شد مي خارج اتاق از كه حالي در و برداشت را لوازمش جعبه ژانت

 .بگیري رابین از رو آدرسم توني مي داشتي نیاز من به وقتي یه اگه بگذره، خوش بهت امیدوارم -

. كند چه باید دانست نمي. رفت فرو فكر به و نشست تخت روي كیمیا. گذاشت تنها را او و بست را در ژانت و كرد تشكر كیمیا

 را او تخواس نمي دلش دیگر طرؾ از و آید نمي بر آن ي عهده از كرد مي فكر حاال كه بود داده قول رابین به طرفي از

 اطرافیان ؼلط تصورات به زدن دامن جز حاصلي بود داده رابین به كه قولي كردن عملي كه دانست مي خوب گرچه. برنجاند

 . نداشت

 كرد برانداز آینه درون را خود و برخاست جا از. كند ترك را اتاق رابین آمدن از قبل باطني میل رؼم علي گرفت تصمیم باالخره

 براي و خورد جا پذیرایي سالن در حال و شور پر جوان همه آن دیدن از ایستاد، پاگرد آخرین روي وقتي. دوید پایین ها پله از و

 :گفت فریاد حالت به و تعجب با و افتاد كیمیا به الین چشم حال همان در. ایستاد درجا لحظهاي

 نیست؟ كیمیا خودمون دوست همون پاگرده اون روي كه نقاشي تابلوي اون! رابین هي -

 و آمد خود به ناگهان اما ماند، باقي حال همان به لحظاتي. خورد جا ها پله روي كیمیا دیدن از و برگشت عقب به بالفاصله رابین

 و رنگ اي قهوه پوست از اي جلیقه او. كرد نگاه رابین به بود ایستاده ها پله روي كه همانطور كیمیا. دوید كیمیا سوي به

 بلندي گردنبند. كرد مي خودنمایي لباس كوتاه هاي آستین زیر از نیرومندش عضالت و داشت تن به رنگ همان به نیز شلواري

 خورده گره سرش پشت تا كه بود اي بافته موي پیشانیاش روي و داشت گردن به رنگ اي قهوه ؼریب و عجیب هاي مهره از

 قرار بلندش پیشاني زیر و سرش كنار اي قهوه روشن سایه زیباي پر یك و بود شده مخلوط اش زیتوني یال با اش ادامه و بود

 كیمیا. بود كرده سرخپوستان شبیه شدت به را اش چهره كه بود شده كشیده رنگ زرد هاللي خط سه اش گونه هر روي. داشت

 به و كرد طي سرعت به را ها پله مهمانان خیره نگاههاي به توجه بي رابین و زد لبخند رابین جذاب و مشتاق نگاه به اختیار بي

 توجیه به را دهانش بود، رابین اعتراض منتظر كه كیمیا. نگریست او به خیره خیره لحظاتي براي. ایستاد كیمیا از پله دو فاصله

 دامن گوشه برد، پیش را دستش زد، زانو خاضعانه مقابلش در كه دید را رابین بگوید، كلمه یك حتي كه آن از قبل اما گشود،

 در كه كیمیا همراه رابین و كشیدند هورا و زدند دست رابین افتخار به هیجانزده حاضران. بوسید آرامي به و گرفت را بلندش

 :گفت و دوید كیمیا سوي به الین همه ار پیش. آمد پایین ها پله از بود، رفته فرو آوري بهت سكوت

 رو دوستمون ي آراسته ي چهره سال سه از بعد ما تا ادد ترتیب رو مهموني این رابین كه شكر رو خدا. شدي خوشگل چقدر تو -

 .كردي قایم چي زیر اون ببینم تا ببردار رو نقابت لطفا   حاال... ببینیم

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 . كردي مي تنت رو ابلیس لباس سیندرال، لباس جاي به باید تو بدجنس، اي -

 :پرسید و كرد اخمي الین

 میاومد؟ من به بیشتر لباس اون يكن مي فكر واقعا   تو -

 :گفت دلجویانه كیمیا و خندیدند دو هر رابین و كیمیا

 .نه كه معلومه. عزیزم نه -

 :گفت بود دوخته كیمیا چهره به را نگاههایش ترین عمیق كه حالي در و آمد آنها طرؾ به مایكل حال همان در

 . نظیره بي رابین اختصاصي میهمان بگم باید -

 درست بزرگ جمع این در نفر یك فقط اگر اندیشید و انداخت مسخره بند چشم آن با دریایي دزدان هیبت در مایكل به اهينگ كیمیا

 . است مایكل همین مسلما   باشد پوشیده لباس

 :گفت دوباره مایكل



 ترسي؟ نمي من از كه تو -

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 . گم مي تبریك رو انتخابتون ُحسن برعكس نه، -

 . كرد پنهان خندید مي بلند صداي با كه رابین پشت را خود كیمیا و انداخت كیمیا به خشمناكي نگاه مایكل

 در را او و بود كیمیا كنار در پیوسته رابین. شد نمي حاكم جمع بر آرامش اي لحظه حتي. نداشت پایان ها بچه شادي و هیاهو

 . كند سإال را اش بدقولي علت كیمیا از بار یك حتي آنكه بي كرد مي همراهي حال همه

 نگاه رابین به خیره و شدند ساكت همه. كرد دعوت سكوت به را ها بچه و ایستاد ها پله روي رابین كه بود شده تاریك كامال   هوا

 و طبقه چند كیك بعد لحظاتي اما شد خارج سالن از و كرد خم سري او. گفت چیزي او به و كرد صدا را خدمتكاري رابین. كردند

 تولدت ترانه خواندن به شروع بلند صداي با و برگشتند كیمیا سوي به همه كیك دیدن با ها بچه. آورد سالن داخل به را بزرگي

 را مناسبتها از خیلي شنید، مي را شمسي ماههاي كمتر كه اخیر سال سه این در او. كرد نگاه آنها به تعجب با كیمیا. كردند مبارك

 . را خودش تولد سالروز حتي بود، كرده فراموش

 و سر با ها بچه. ایستادند كیك كنار دو هر و بازگشت او كنار به رابین. زد لبخند رویش به مهرباني با و برگشت رابین سوي به

 . كند خاموش را كیك روي شمعهاي كه خواستند مي كیمیا از بسیار صداي

 :گفت و زد زیبایي لبخند رابین. دید او ناآرام همیشه چشمان در را عجیبي برق اكیمی و دوخت كیمیا چشمان به را خود نگاه رابین

 . منتظرن ها بچه -

 :كشید فریاد جمع میان از الین

 . كن آرزو یه باش زود -

 پیش را دستش بود، شده او منظور متوجه كه رابین. كرد اشاره صورتش روي حریر به انگشت با و كرد نگاه رابین به باز كیمیا

 و بود همیشه از قرارتر بي حاال رابین چشمان. كرد باز را كیمیا روبند دگمه آرامي به بعد و كرد مكث لحظه چند براي برد،

 . كیمیا صورت روي هنوز روبند و بود مردد همچنان او اما. رفت مي پیش كیمیا استخوان مؽز تا نگاهش سوزندگي

 عقب اختیار بي لرزانش دست و كشید بیرون خلسه حالت آن از را رابین ،((نرابی دیگه باش زود))  گفت، مي كه الین فریاد

 بچه. بود شمعها لرزان شعله متوجه او نگاه ولي برگشت، رابین سوي به كامال   كیمیا. كشیدند هورا و زدند كؾ ها بچه باز. رفت

 :كشیدند فریاد باز ها

 . كن خاموش رو شمعها باش زود -

 كند نگاهش آنكه بي رابین و زدند دست همه ها بچه. كرد فوت را شمعها بعد و گذاشت هم روي را چشمانش اي لحظه كیمیا

 :گفت

 . عزیزم گم مي تبریك -

 خنده با و بوسید را كیمیا بار چندین الین. دادند كیمیا به را خود هدایاي تبریك گفتن تبریك ضمن و آمدند پیش یك به یك ها بچه

 :گفت

 . خودم جاي به هم دفعه یه و رابین جاي به دفعه یه وید،دی جاي به دفعه یه -

 . كرد تشكر او از و گرفت خود دستهاي میان را الین تحرك پر دستهاي و خندید كیمیا

 فریاد كرد تقدیم كیمیا به رابین كه زیبایي بسیار كادوي جعبه دیدن با ها بچه. بود رابین داد كیمیا به را اش هدیه كه كسي آخرین

 :دكشیدن

 ! كن بازش كیمیا، كن بازش -



 آن، داخل جواهر سرویس درخشندگي و گشود را جعبه در احتیاط با دید را او رضایت لبخند چون و كرد رابین به نگاهي كیمیا

 لرزان دستهاي همان با رابین. كرد پر را سالن آنها هیاهوي دوباره و كرد خم ها بچه سمت به را جعبه. كرد خیره را چشمانش

 پشت در شده حك شمسي سال به هم آن را تولدش تاریخ كیمیا و گرفت كیمیا چشمان مقابل آنرا و كرد خارج جعبه از را دنبندگر

. كرد خم رابین مقابل در را سرش و زد لبخندي كیمیا. بیندازد كیمیا گردن به را آن تا گشود را زنجیر قفل رابین. دید گردنبند

 ؼافلگیر چنان صدا این. پیچید سالن در فریادي صداي كرد، مي نزدیك كیمیا گردن به را انشدست رابین كه اي لحظه در درست

 . برگشت صدا منشؤ سوي به و انداخت زمین به را گردنبند اختیار بي رابین كه بود كننده

 :گفت آرامتري صداي با بار این بود، ایستاده آنها از دوري چندان نه اي فاصله در اریكا

 . كنید تموم رو جشن من رسیددن از قبل داریدن حق شما -

 :گفت و زد لبخندي زحمت به رابین. برگشت رابین سوي به بعد و دوخت چشم اریكا برهنه نیمه و زیبا اندام به اي لحظه كیمیا

 .اریك اومدي خوش -

 :گفت كرد مي تكیه رابین شانه به حالیكه در و آمد نزدیكتر اریكا

 .رسیدم دیر كم یه كه خوام مي معذرت -

 :داد پاسخ ناچار به كیمیا

 . بودیم نبریده رو كیك هنوز ما. نداره عیبي هیچ -

 :گفت و كرد حلقه رابین كمر دور را دستش حال همان در و خندید خاصي حالت با اریكا

 . بدید ادامه خب -

 باز بعد و شد خیره اریكا جذاب و زیبا صورت هب اي لحظه كیمیا. نبود بردار دست اریكا مسلما   اما كشید عقب را خود كمي رابین

 آهسته بعد و ماند خیره او به اي لحظه. شد نزدیك كیمیا به اریكا. بود كرده گیر اي مخمصه بد در ظاهرا   كه كرد نگاه رابین به

 :پرسید

 پوشیدي؟ كه لباسیه چه این -

 .شرقیه خانمهاي شاهزاده لباس میگه رابین. دونم نمي -

 :پرسید دوباره و انداخت كیمیا پاي تا سر به خریدارانه ينگاه اریكا

 رابینه؟ سلیقه -

 :گفت و كرد لمس را لباس پارچه اریكا. داد مثبت پاسخ سر با كیمیا

 .نیست تو مناسب كه حیؾ اما! عالیه -

 :پرسید تعجب با كیمیا

 چرا؟ -

 با الاقل كه پوشیدي مي رو آفریقایي قبایل جادوگرهاي اسلب شرقي، هاي شاهزاده لباس جاي به باید تو من نظر به. دیگه خب -

 . دربیاد جور شخصیتت

 كشید خود سوي به شدت به را اریكا رابین بگوید، چیزي كه آن از قبل اما كشید شعله كیمیا چشمان در خشم آتش اي لحظه براي

 :گفت عصبانیت با و

 . خانم دختر باش زدنت حرؾ مواظب -



 عصباني اندازه از بیش را او چون و كرد نگاه رابین به تعجب با باشد شنیده را دو آن صداي رابین كرد ينم فكر هیچ كه كیمیا

 :گفت دید

 ببریم؟ رو كیك زودتر نیست بهتر. هستند كیك منتظر ها بچه... كنم مي خواهش رابین نبود مهمي چیز -

 :گفت و زد كنار را اریكا. نشست رابین لبهاي روي لبخند باز

 .ببریم رو كیك تا جلو بیا سپ -

 سالن در ها بچه مبارك تولدت فریاد و گرفتند قرار كیك كنار دوباره كیمیا و رابین و برداشت عقب به گامي نارضایتي با اریكا

 . شدند خوردن كیك مشؽول و كشیدند هورا و زدند دست افتخارش به ها بچه و زد برشي كیك، طبقه هر روي كیمیا. پیچید

 :گفت و كشید كنار را میاكی الین

 . ببین رو اش قیافه. عصبانیه خیلي یارو این -

 :گفت و كرد اركا به نگاهي بود شده الین منظور متوجه كه كیمیا

 . نكني بدترش این از بهتره! هیس -

 .شون خونه بره خب كرده؟ اخم و نشسته گوشه اون رفته چرا حاال -

 .نداره كاري كسي با اون كه فعال  . نكن شلوؼش انقدر كنم مي خواهش الین، -

 نیست؟ احمق خیلي خیلي رابین تو نظر به! كیمیا هي -

 :پرسید و كرد نگاه الین به تعجب با كیمیا

 چیه؟ منظورت -

 !سخاوتمنده چقدر مهمتر همه از و داره اندامي عجب! قشنگه چقدر دختره این. ببین رو اونجا آخه -

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 اش؟ بقیه خب -

 ...خسیس بداخالق، تو سراغ اومده كنار گذاشته خوبي همه این با رو دختر این احمق پسره این دیگه، هیچي -

 .دونم مي خودم رو اش بقیه چون نده، ادامه دیگه كن لطؾ خانم، ممنون خیلي -

  .كنم تعریؾ تو صفات از مهموني آخر تا میشدم مجبور وگرنه دوني مي كه شكر رو خدا -

 . عزیزم شه مي الزمت مهموني از بعد براي دار نگه رو ات انرژي -

 :گفت و رفت كیمیا به اي ؼره چشم الین

 .خوابگاه رم مي مهموني از بعد من. نیست اینطور هیچم نخیر، -

 :پرسید تعجب با بعد و كرد مكث اي لحظه كیمیا

 گي؟ مي جدي اینو -

 :داد سخپا كرد مي ترك را كیمیا كه حالي در الین

 .باش مطمئن آره -



 

 مجبور رابین و! شام موقع حتي نخورد تكان خود جاي از اریكا بود، داده ترتیب كیمیا براي رابین كه باشكوهي مهماني پایان تا

 الین رابین، و كیمیا سالن در فقط حاال. كردند ترك را مجلس آرام آرام مهمانان شام صرؾ از بععد. ببرد میزش سر را شامش شد

 كه الین. دادند مي سامان و سر را پذیرایي سالن آشفته اوضاع سرعت با كه مستخدمهایي و بودند نشسته اریكا البته و دیوید و

 :گفت كیمیا به شد، مي رفتن آماده و بود كرده عوض را لباسهایش حاال

 ها؟ نمیاي فععال   كه تو خوابگاه، رم مي من كیمیا -

 :گفت اختیار بي و خورد گره رابین تمناي پر و مشتاق چشمان با نگاهش بعد. كرد سكوت متفكرانه اي لحظه كیمیا

 . میام بعدا   من برو، تو نه -

 :كرد زمزمه گوشش در الین و

 .بیاي اگه البته و -

 :داد پاسخ عصبانیت با كیمیا

 . الین نكن شروع دوباره لطفا   -

 :گفت خندید مي بلند صداي با كه حالي در الین و

 . نداشتم بدي منظور واقعا   من. نشي عصباني بهتره خب، ليخی -

 :داد ادامه و كرد دیوید به رو بعد

 كني؟ همراهي خوابگاه تا منو خواي نمي تو -

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با اي لحظه دیوید

 . بگذرونیم جا همین رو شب تونیم مي ما كه گه مي رابین -

 :داد پاسخ رفت، مي سالن دیگر سوي به كه حالي در و كرد او به نگاهي نیم الین

 .خوابگاه برگردم دارم قصد من ولي بموني، توني مي تو -

 :گفت فارسي ببه و زد لبخندي رابین. گذاشت تنها را رابین و كیمیا و رساند او به را خود سرعت با هم دیوید

 خبرائیه؟ یه واقعا   اینكه مثل -

 :داد پاسخ و كرد نگاهش اي لحظه كیمیا

 . رسند مي توافق به زود نباش نگران -

 عزیزم؟ چیه ات برنامه خب... امیدوارم -

 . برم بعد و كنم كمك بهت كم یه خوام مي فقط ندارم، خاصي برنامه -

 . دارم نیاز تو كمك به واقعا   چون. بكن رو كار این حتما   -

 .كردي شروع كه دوباره -

 كنم؟ شروع دوباره حاال كه كردم تموم كي من -

 .شي نمي ععاقل وقت هیچ تو كنم مي فكر -



 . نكن فكر باش، مطمئن -

 :گفت كرد مي اشاره اریكا به چشم با كه حالي در و كرد اي خنده كیمیا

 . داري كمكي نیروي حسابي امشب كنم مي فكر -

 :پرسید نگراني با رابین

 باشه؟ نداشته رفتن قصد كني مي فكر -

 :گفت حال همان در و انداخت باال را یشها شانه و زد لبخندي كیمیا

 . كردم مي فكر آینده روزهاي به هم كمي بودم تو جاي من... عصبانیه حسابي. كني دلجویي ازش كمي نباشه بد كنم مي فكر -

 !آینده؟ روزهاي -

 .ها كنه مي اذیتت تنهایي نیستم، اینجا من كه تعطیالت تو آره -

 با اي لحظه چند. رفت اریكا سوي به كوبید مي زمین روي را پاهایش كه حالي در و نداد يپاسخ و كرد نگاهش خخخشم با رابین

 :گفت عصبي حالت همان با و بازگشت كیمیا طرؾ به دوباره بعد و شد صحبت مشؽول او

 برگردم؟ تا موني مي منتظرم. برسونمش من كه خواد مي اریكا -

 گردي؟ برمي كه مطمئني -

 :داد پاسخ زد مي ضربه صندلي پایه به پي در پي كفشش نوك با كه حالي در و انداخت زیر به را سرش رابین

 . برن دیوید و الین اینكه از قبل. گردم مي بر زود من. نزدیكه اینجا به خیلي اریكا آپارتمان. كني امتحان توني مي -

 . نیست اي مسؤله كشید طول بیشترم اگه. نباش من نگران باشه، -

. مونه مي اینجا شب نبرمش من اگه چون بشم، خالص شرش از كه ببرم رو اریكا خوام مي این براي فقط من میا،كی كن گوش -

 . رم نمي نیستي راضي تو اگه حال این با

 .كني معطلش زیاد نیست خوب. برو زود نیستم؟ راضي من كه گفت كسي زدم؟ حرفي همچین من -

 :گفت ناراحتي با بعد و كشید موهایش میان را دستش بار چندین كالفه اي لحظه بود هشد دلگیر كیمیا كنایه پر لحن از كه رابین

 .خوابگاه برمت مي خودم بعد. بموني برگردم تا دادي قول باشه یادت رفتم، من -

 بود نشسته صندلي روي ساكت همچنان زمان آن تا كه اریكا. افتاد راه به سرعت با رابین و كرد نگاهش تنها و نداد پاسخي كیمیا

 مقابل وقتي اما افتاد، راه به ساالنه ساالنه میلي بي با و انداخت دوشش روي را كیفش برخاست، جا از سالن، از رابین خروج با

 :گفت و زد فاتحانه لبخندي انداخت، او پاي تا سر به نگاهي. ایستاد رسید كیمیا

 .شه مي دیرت. نمون منتظرش زیاد كرد دیر اگه كیه؟ برنده امشب دید باید -

 :گفت بعد و كرد نگاهش تردید با اي لحظه كیمیا

 .فهمم نمي رو منظورت اصال   -

 .شدم برنده من كه بدون و برو كرد دیر. گفتم بهت كه همین. نمیاي نظر به نادون انقدر -

 :گفت اختیار بي و كرد نگاهش مردد كیمیا

 چي؟ برگشت اگه و -



 :گفت باز و نیاورد خودش روي به اما ،خورد جا شدت به پاسخ این از اریكا

 و كن عوض رو لباست. شناسم مي تو از بهتر رو رابین من. گرده نمي بر كه باش مطمئن اما زوده، قضاوت براي حاال -

 . بشه دیرت ترسم مي. كن جمع رو لوازمت

 اریكا رساندن از رابین آنكه تصور به اكیمی و شد باز در بعد اي لحظه. گذاشت تنها را كیمیا بزند دیگري حرؾ آنكه بي بعد و

 :گفت فورا   و شد وارد الین رابین، جاي به اما جهید، جا از بازگشته و شده منصرؾ

 رفت؟ كجا رابین -

 :داد پاسخ تفاوتي بي با كیمیا

 . برسونه رو اریكا رفت كنم مي فكر -

 :گفت و داد تكان سري ؼضب با الین

 بره؟ تونست نمي خودش مگه -

 .دونم مي چه من -

 دیگه؟ میاي خودت تو. میرم دارم دیگه من نداري؟ كاري من با تو كیمیا -

 اطمینان تقریبا  . برود الین با گرفت تصمیم اي لحظه براي گردد؟ مي باز رابین واقعا   آیا كه اندیشید خود با و شد تردید دچار كیمیا

 خود با. شد مي رفتنش از مانع خاصي احساس اما. دارد مي نگه نشآپارتما در را رابین ممكن ي وسیله هر به اریكا كه ذاشت

 :گفت و كرد الین به رو بعد.(( رم مي تنها كه اینه نهایتش))  كرد، فكر

 . میام خودم من. عزیزم برو -

 .مونم مي منتظرت برگردي خواي مي تنهایي اگر -

 . رسونه مي منو حتما   رابین. نه -

 مطمئن رابین بازگشت از هم الین حتي. كرد درك نگاهش از را حرفش خوبي به كیمیا و كرد نگاه او به تردید با اي لحظه الین

 :گفت و زد بخشي اطمینان لبخند كیمیا حال الین با. نبود

 . مونم نمي تنها من. باشه راحت خیالت برو -

 بود گفته رابین كه طور آن. كند عمل اریكا توصیه به باشد بهتر شاید كرد فكر خود ببا و كرد نگاه ساعتش به مجددا   كیمیا

 خبري هیچ هنوز و گذشت مي رابین رفتن از دقیقه چهل از بیش اكنون اما نداشت، اي فاصله چندان رابین منزل تا اریكا آپارتمان

 به ذهنش در حال همان در و كرد طي را سالن عرض و طول پیاپي بار چند حوصله بي حالتي با و برخاست جا از. نبود او از

 ذهن كه چیزي تنها. باشد او تؤخیر عامل توانست نمي ترافییك شب ساعت این در مسلما  . گشت رابین تؤخیر براي علتي دنبال

 آن كه است بازي بازنده خودش كه دانست مي قطع طور به حاال. بود اریكا كلمات آخرین كرد، مي مشؽول خودش به را كیمیا

 را وسایلش زود خیلي. گشود را سوم اتاق در لوازمش برداشتن براي و رفت بباال ها پله از. شتدا را آن انجام قصد اریكا شب

 شد خارج اتاق از. كرد پرت بود، برداشته كه جایي همان درست تخت، روي را جشن لباسهاي و كرد عوض را لباسهایش و جمع

 . رفت ها پله طرؾ به زد مي ؼر لب زیر كه همانطور و كوفت هم به شدت به را در و

 تابید مي بیرون به در روزنه از كه سرخرنگي نور و افتاد اتاقي باز نیمه در به چشمش ایستاد، پله اولین روي كه وقتي درست

 اتاق كم نور به كامال   چشمش تا كرد مكث اي لحظه. گشود كامال   را آن و شد كشیده در سوي به اختیار بي. كرد جلب را توجهش

 رابین مجلل خواب اتاق. بود رابین خواب اتاق مسلما   اینجا. انداخت اطرافش به نگاهي شد، اتاق داخل آرامي هب بعد. كند عادت

 با بزرگي قاب تخت، باالي در درست. كرد نگاه اطرافش به دقت با و نشست تخت روي. كرد مبهوت را او نگاه اولین در

 نگاهش قراري بي و زن آبي چشمان. میشود دلنشینش نگاه مجذوب ناخواسته كرد احساس كیمیا كه داشت قرار زن یك تصویر

 را عكس كه بود آشكار چنان زن مالحت و زیبایي. است رابین مادر او كه بزند حدس توانست مي شكي هیچ بي كه بود آشنا آنقدر

 . داد مي جلوه زنده



 قاب چند تخت، كنار میز روي. دوخت اتاق یگرد زوایاي به را گرش جستجو نگاه و زد لبخند زن تصویر به اختیار بي كیمیا

 قاب درون خودش قلم سیاه تصویر دیدن از و برداشت را قاب اولین و برد پیش را دستش. كرد جلب خود به را اش توجه عكس

 . زد لبخند ناخودآگاه

 اي دسته حال همان در((. !دیوونه)) كرد، زمزمه لب زیر. بود مختلؾ هاي گونه به اول تصویر همان تكرار هم بعدي قاب دو

 قسمتي برگه هر روي. زد ورق را آنها كنجكاوانه و برداشت را كاؼذها كیمیا. افتاد زمین روي و خورد سر قابها پشت از كاؼذ

 تمام روي. دید را لباسش از كاملي تصویر صفحه، آخرین روي نهایتا   و داشت تن به شب آن او كه بود شده طراحي لباسي از

 یك لباسش طراحي براي رابین كه شد متوجه طرح آخرین با طرح اولین تاریخ مقایسه از كیمیا و بود شده نوشته ریختا كاؼذها

 هیچ دیگر و كند مي فروكش رابین تؤخیر بابت عصبانیتش تدریج به كرد احساس حال همان در. است كرده صرؾ وقت تمام ماه

 مشتاقانه دیوار روي از كه رابین عكس قاب براي خاست برمي كه مانطوره و زد رضایت سر از لبخندي. ندارد او از دلخوري

 :كرد ؼافلگیرش صدایي لحظه همان در درست اما. آورد در شكلك كرد مي نگاهش

 . باشي مونده منتظرم نبودم امیدوار اصال   -

 رسیده تازه رابین كه كرد آرزو اي حظهل براي. زد مي لبخند رویش به كه دید در آستانه در را رابین و آورد باال را سرش كیمیا

 :پرسید زد مي لبخند او درهم چهره به كه حالي در بعد و باشد

 رسوندیش؟ -

 :گفت شرمنده حالتي با و انداخت زیر به سر رابین

 ...كیمیا بخواي رو راستش -

 :گفت و شد نزدیكش كیمیا كند، كامل را اش جمله كه آن از قبل اما

 . نیست مهم برام اصال   چون نگو هیچي كنم مي خواهش! هیس -

 :داد پاسخ معترضانه رابین

 ...اما -

 .عزیزم نداره اما دیگه -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا. نشست تخت روي كنارش در نیز خود و كرد دعوت نشستن به را كیمیا سكوت در رابین

 ام توجه اتاق این مرتبه یه چرا دونم نمي اما اتاقت، تو مدماو مي اجازه بدون نباید كه مطمئنم. بدهكارم تو به خواهي عذر یه من -

 .كرد جلب رو

 این تو همیشه روحش كه مادرم جز به بخواي رو راستش اگه اما بكشي، سرك خونه این جاي همه به كه داري رو اجازه این تو -

 . آخري مسلما   و میذاره اتاق این خلوت توي پا كه هستي زني اولین تو اتاقه،

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با یاكیم

 .كنم باور باشي نداشته توقع امیدوارم -

 :داد پاسخ و زد لبخندي رابین

 .همیشه مثل درست نكني باور توني مي تو عزیزم، نه باشم؟ داشته توقعي تو از من كه میاد یادت هیچ -

 :گفت خنده به دید را رابین ؼمبار نگاه كه كیمیا. شد سپري سكوت در لحظاتي

 . كردم باور من. ُبردي تو خب خیلي -

 :گفت و كرد اي خنده رابین



 واقعا ؟ -

 .میشه دیرم كه دوني مي. برم باید كم كم دیگه من... باش مطمئن آره -

 . اومدم تازه من ولي -

 . نیست من تقصیر دیگه این -

 . بود شده چش بامش دختره این دونم نمي. نبود من تقصیر كه كن باور ولي دونم مي دونم، مي -

 توي رو تو ممكن صورت هر به بخواد كه داشت حق بنابراین. بود جدي خیلي اون نظر از قضیه آخه. دم مي حق بهش منن -

 . داره نگه آپارتمانش

 :گفت ساختگي عصبانیتي با و كشید درهم چهره اي لحظه رابین

 آدمم؟ هم بیچاره من كه كردین فراموش نكنه بندین؟ مي شرط من سر كشین نمي خجالت نفر دو شما -

 بستیم؟ شرط تو سر ما گفته كي حرفیه؟ چه این -

 . گفت رو چیز همه خودش اریكا. نگي دروغ من به بهتره -

 :گفت و شد خیره رابین تبدار چشمان به لحظاتي كیمیا

 كافیه؟. خوام مي معذرت خب خیلي -

 داري؟ من روي حقي هر تو گفتم بهت كه كردي فراموش نكنه حرفیه؟ چه این. عزیزم نه -

 بندي؟ شرط حق حتي -

 .بندي شرط حتي. شیطون آره -

 :گفت كوتاهي مكث از ببعد و شد باز خنده به لبهایش و گرفت خود به اي تازه رنگ كیمیا نگاه

 مي دوستت همون آپارتمان تو تو، بود بهتر شاید و بمونم اینجا رو شب نمیتونم من كه دوني مي خوب خودت تو رابین، ببین -

 .موندي

 :گفت و رفت درهم رابین اخمهاي باز

 امشب تو كه نكردم فكر هم لحظه یك حتي برگردم كه این از قبل و دونم مي چیزها خیلي تو به راجع حاال من كه باش مطمئن -

 همیشه براي كه كرد هشخوا من از امشب اون چون متؤسفم، برات واقعا  ... دوستم خونه موندن مورد در اما موني، مي اینجا

 . بیفته من به چشمش هیچوقت نمیخواد دلش دیگه كه گفت. كنم گم رو گورم

 :داد ادامه و خندید رضایت با بعد

 طور این. كنم تموم رو مرحله اولین شدم موفق من. نیست من زندگي توي كس هیچ دیگه تو جز به حاال. كیمیا بود آخري این -

 نیست؟

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 . نمیارم در سر اصال   من گي؟ مي چي داري تو -

 چیه؟ بعدي مرحله بگو حاال. میاري در سر هم خوب خیلي تو عزیزم، چرا -

 . نشدي عاقل هنوز اینكه مثل تو -



 بشم؟ عاقل باید یعني اینه؟ بعدي مرحله -

 :گفت و كرد مهار را اش خنده سختي به كیمیا

 . اي دیوونه واقعا   تو من، تقاداع به رابین... رابین -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده رابین

 خوب؟ یا بده این و -

 خود به ؼم رنگ نگاهش و رفت درهم اش چهره شد، خشك لبانش روي خنده زود خیلي اما خندید، بلند صداي با هم كیمیا بار این

 :گفت آهسته بعد و گرفت

 .بشه پر چیزا این با كه اونیه از بیشتر تو و من بین فاصله كه فهمیدي مي اینو كاش -

 :گفت و داد تكان طرفین به را سرش بار چند كالفه حالتي با رابین

 اش عهده از من كه دوني مي خوب خودت. دفعه این مثل درست. كنم مي من بگي كه كاري هر تو. فهمم نمي رو منظورت من -

 كنم؟ كار چه باید بگو فقط. میام بر

 .صبر... صبر -

 :گفت و زد زانو كیمیا مقابل درماندگي با و برخاست جا از ابینر

 كي؟ تا و چرا -

 نداري؟ گفتن براي حرفي این از بهتر تو. كنم مي خواهش رابین -

 :گفت دوباره كیمیا. نداد پاسخي رابین

 . بگو چیزي یه ساكتي؟ چرا -

 . بگو تو -

 امشب كه لطفي همه این از باید زبوني چه با دونم نمي واقعا   من و هستي يا فوقالعاده میزبان تو من نظر به. گم مي من باشه، -

 .كنم تشكر كردي من به

 با و لباس اون توي رو تو نهایت در و كنم جا به جا هم رو دنیا كوههاي تمام كه بود بنا اگه. من ي الهه نده ادامه... نده ادامه -

 .ردممیك قبول كه باش مطمئن ببینم، آسموني چهره اون

. كني تعریؾ كسي زیبایي از هم باز اریكا زیبایي به دختري داشتن با تو كه عجیبه واقعا   برام. خوب پسر نكن شلوؼش اینقدر -

 . معركه رابین، بود معركه واقعا   امشب اون

 :گفت و كرد اي خنده رابین

 . ندیدم خاصي چیز كه من -

 . گي مي دروغ داري كه مطمئنم -

 . من عروسك گم مي راست كه كن باور نه -

 :گفت آرام كرد مي تماشایش سكوت در كه طور همان رابین. نداد پاسخي ولي كرد نگاهش ناباوري با باز كیمیا

. كنم نگاه صورتت ببه میترسیدم داشتم برش وقتي. باشم داشته صورتت روي از رو روبند اون برداشتن قدرت كردم نمي فكر -

 . بشم خاكستر و كنم نگاهت تونم مي راحت خیال با حاال اما. كنه مي خاكسترم اتچشم برق حتما   كردم مي فكر



 . سیته برسونه متو تا نیست كسي دیگه وقت اون چون نكن رو كار این كنم مي خواهش نه -

 عذاب شقعا هنوزم من ي الهه. دادي مي رضایت من مرگ به االن همین حتما   وگرنه نداري ماشین كه كنم شكر رو خدا باید -

 دادنمه؟

 كني؟ مي رو فكر این چرا -

 هستي؟ اي الهه جور چه تو گن مي كنم، مي صدا الهه رو تو من، میدونن كه من دوستاي از بعضي دوني مي تو -

 بدونم؟ باید كجا از. نه -

 . عذاب ي الهه گذاشتن رو تو اسم من دوستاي -

 :داد پاسخ و كرد بلندي خنده كیمیا

 . كارات اون با تو. توئه تقصیر اینا همه -

 تو؟ كاراي یا من كاراي -

 . همیشه مثل كني، مي محكوم منو داري هم حاال همین. توئه تقصیر گفتم دیدي... اَه -

 و دونم مي خوب رو كلمه این معني من دوستام، برعكس و اي الهه یه تو من براي كیمیا،. نیست مناسبي واژه اصال   محكومیت -

 اگه كه زیاد انقدر. كرده تؽییر چیز همه كه كن باور و ببین منو كیمیا. ندارم تو كاراي و حرفا به اعتراضي وقت هیچ همینم براي

 قدرتشو كه كنم اطمینان اینقدر خودم به تونم نمي چون پذیرم، نمي من بموني، من پیش سحر تا اتاق این توي امشب بخواي تو

 . نمنك تجاوز ام الهه مقدس حریم به باشم داشته

 بمونم؟ اینجا امشب من بذاري خواي نمي واقعا   تو -

 .اي دیگه شب هیچ نه و امشب نه -

 و بود تمنا پر و تبدار همچنان نگاهش اما كشید، مي فریاد را گفتارش صداقت چشمانش، آبي. كرد نگاه رابین به ناباورانه كیمیا

 .ردك مي مردد اش زندگي راهي دو زیباترین سر بر را كیمیا گویا

 

 اطالعم؟ بی من و باشه خبری ؟بناست خبر چه دیگه پرسی می مرتبه چند

 .كیمیا بگي خودت خوام

 شم؟ مي فرانسه جمهور رئیس زودي به كه این رو؟ چي -

 . بگو بزني باید كه رو حرفهایي. كیمیا نگو چرند -

 . بپرسي راحت خیلي بهتره بدوني رو چیزي خواي مي اگه... باشه خاصي حرؾ كنم نمي فكر من -

 .خبره چه اونجا بدونم خوام مي فقط من -

 .گي مي چي ببینم بزن حرؾ درست. كردي ام دیوونه... اَه -

 .شنیدم جدیدي خبراي تازگي -

 مثال ؟ -

 .شلوؼه خیلي سرتون خانم سركار شنیدم -



 .مطلب اصل سر برو... نباؾ فلسفه -

 میفهمي؟ خودت كني؟ مي كاري چه داري تو كیمیا -

 . نه -

 . فهمي نمي كه بودم مطمئن آره -

 .میگي چي تو كه اینه فهمم نمي من كه اوني -

 بیچاره اردالن به كه رفته یادت تو مگه ببینم بگو اصال   شنویم؟ مي رو حرفا این كه باشیم نفراتي آخرین باید ما چرا گم مي من -

 دادي؟ قولي چه

 !من؟ -

 .میكني كاري چه داري نیست معلوم دنیا سر اون رفتي كاشتي اینجا رو آقا این. خانم بله -

 نفهمیدي؟ حاال تا اینو. خونم مي درس دارم -

 .شنیدم اي دیگه چیزاي من ولي! درس؟ -

 . ندارم خبر هیچي از من كن باور. بدم رو جوابت منم تا شنیدي چي بگو آدم بچه مثل -

 .دارن خبر هم پسره این خویش و قوم مامت گن مي. نباشه طور این كنم مي فكر من ولي واقعا ؟ -

 دارن؟ خبر چي از كیه؟ پسره -

 .كیه پسره بپرس نادر عمو از -

. كند صحبت عادي كرد سعي حال این با. یابد مي افزایش تصاعدي قلبش ضربان كرد احساس. شكست كیمیا وجود در چیزي

 :داد پاسخ خیالي بي با همین براي

 . كرد ؼلط نادر عمو -

 احمقیم؟ اینقدر ما تو نظر به طرفي؟ بچه یه با كردي تصور كیمیا؟ كردي خیال چي تو جدي؟ -

 . كاوه نگو چرند -

 .برگردي سریعتر چه هر تو كه خواد مي پدر كیمیا، كم گوش -

 ...خب -

 .میاییم اردالن و من داري كمك به احتیاج وسایلت كردن جمع براي اگه. دیگه نداره خب -

 . ندارم شما كمك به نیازي بنده .زیاد عالي لطؾ -

 . داریم كار كلي اینجا كه بیا و بده انجام كاراتو كن، جمع رو لوازمت سریعتر چه هر خوب دختراي مثل ببین -

 ندارید؟ اي دیگه امر -

 كني؟ مي مسخره منو داري تو كیمیا -

 داري؟ رو كردن مسخره ارزش -

 :ؼرید يعصب كاوه بار این و شد برقرار سكوت اي لحظه



 . بابا و دوني مي خودت باشه. بیاي كنار من با نداري قصد تو اینكه مثل -

 برگردم ندارم قصد نشه تموم كه هم وقتي تا و نشده تموم درسم هنوز من. نكن تهدید منو بیخود. كاوه كني گوش تو بهتره حاال -

 اگه هم اونوقت تازه... بدم انجام خوام نمي كه رو كاري نهك وادار منو تونه نمي هم اي دیگه هیچكس نه و پدر نه تو، نه. تهران

 . كنم مي كار و مونم مي جا همین نخوام اگه و برمیگردم بخواد دلم

 نیست؟ اینطور كني، مي شوخي داري تو -

 هستم؟ شوخي آدم من تو، نظر به -

 پسر شازده محترم ي خاله كه بارش و ندب بي فرنگي زن اون از داره جونت عمو كه بدوني الزمه اما. بگم چي دونم نمي -

 . میشه جدا شماست

 :گفت عصبي لحني با حال این با. حاال درست آن كرد نمي هم را فكرش. شد ؼافلگیر هم باز كیمیا

 داره؟ ارتباطي چه من به این -

 . باشي داشته پسر آقا اون به راجع بیشتري اطالعات نیست بد كردم فكر -

 . كني كم رو زحمت دیگه هترهب. كردي رو لطفت خب -

 دائم. شده بد حالش فهمیده رو موضوع این كه روزي از پدر. خوره نمي تو درد به پسر اون بفهمي؟ خواي نمي چرا كیمیا -

 . احواله مریض

 تؤكید شرو اینقدر تو كه موضوعي این نمیدونم اصال   من بعدشم. عزیزم كن پرستاري ازش چي؟ كه داره تو خوبي به پسر اوال   -

 داره؟ من به ارتباطي چه و چیه كني مي

 فامیل حسابي ایشونه محترم زاده خواهر كه هرزه ي پسره اون با تو كه گفته پدر به نادر عمو. بدم توضیح برات بذار پس -

 . شدي

 :گفت و كرد كنترل را صدایش ارتعاش سختي به. شده اسیر سینه درون نوعي به نفسش كرد احساس كیمیا

 میارین؟ در حرؾ مردم براي راحتي این به كشین نمي خجالت. سرش پشت هم تو كرد ؼلط نادر عمو -

 ایراني دختر یه با كرده قصد ایشون كه دارن اطالع پسر شازده ایین فامیل تمام. كنم روشنت بذار نداري خبر اگه پس حرؾ؟ -

 . كنه ازدواج

 :گفت و خندید تمسخر با بعد. شود مي كشیده پلكهایش كرد احساس كه شد گشوده آنچنان تعجب فرط از كیمیا چشمان

 . من با خصوصا   نیست، ازدواج مرد باشه چي هر پسره این كه دونه مي قدر این احمقي آدم هر. محضه دروغ دیگه این -

 . راه اون به زني مي رو خودت یا پرتي خیلي یا تو... اِ  -

 راهه؟ كدم منظورتون ببخشید -

 ...كه گفته نادر عمو به رابین پدر! اكیمی باش جدي -

  كنم؟ باور اونو حرفاي باید چرا. نداره دسته یكیش بسازه چاقو تا صد اگه آدم اون. نادر عمو نادر، عمو هي اَه، -

 دوني؟ نمي رو چیزا این واقعا   تو یعني -

 بشه؟ باورت كه بخورم قسم كي به -

 ...كیمیا -



 . بدونم خوام مي نه دونم، مي چیزي نه نم. كردي دیوونم كاوه، دیگه بسه -

 . حرفاس این از تر جدي خیلي قضیه اما -

 . كنم مي خواهش كاوه كن بس -

 كیمیا؟ -

 . بردار سرش از دست دیگه. مرد كیمیا بابا... كیمیا گفت باز -

 .((عذابه ي مایه كارات همه و،عم كنه لعنتت خدا)) گفت، و كوبید دستگاه روي محكم را گوشي دهد پاسخي كاوه آنكه از قبل و

 را اش رفته دست از آرامش آن آرام آبهاي كنار در تا شد، سن كنار راهي همیشه چون و خارج در از عصبي حال همان با بعد

 روزها آن شاید. افتاد پاریس به سفرش روزهاي اولین یاد به اختیار بي رسید، شن آرام همیشه رودخانه كنار وقتي. یابد باز

 ماندن به را او عاملي اكنون ولي بگردد، اي بهانه دنبال پاریس در ماندن براي روزي كه كرد نمي هم را تصورش اههیچگ

 . نیست بیش دروؼي نادر عمو حرفهاي كه داشت اطمینان گرچه كرد مي تشویق

 . خونه رم مي زودي به.  كردم كارامو تموم تقریبا   من

 .بكني ما از هم یادي و بگذره خوش بهت تعطیالت امیدوارم -

 . باشید داشته خوبي روزاي هم دیوید و تو امیدوارم. ممنونم -

 . كنیم مي ازدواج هم با زودي به و زدیم هم با رو حرفامون دیوید و من كیمیا، بخواي رو راستش -

 :گفت و كشید آؼوش در را الین زده هیجان كیمیا

 . شه نمي بهتر این از. گم مي تبریك بهت -

 یه دارم قصد حاال و گرفتم یاد چیزا خیلي تو از من. داشتي اساسي نقش تو من گیري تصمیم تو كیمیا، دوني مي عزیزم، رسيم -

 شم؟ مي موفق تو نظر به. كنم شروع رو تازه زندگي

 .شي مي موفق كه معلومه حرفیه؟ چه این -

 :گفت و فشرد هایش پنجه میان را كیمیا دستهاي الین

 . كنم نمي فراموش وقت چهی رو تو من -

 . پاریس گردم مي بر بازم تعطیالت از بعد من كردي فراموش تو اینكه مثل! الین -

 .كني فراموش رو ما و تهران بري نیست بعید. كرد اعتماد شه نمي وقت هیچ تو به رابین قول به -

 كجاست؟ زهرو چند پسره این رابین، گفتي راستي... برگردم باید من. دختر نشو دیوونه -

 .گرفته ماتم اي گوشه یه حتما   ولي دونم، نمي دقیقا   -

 چرا؟ ماتم -

 .دیگه خانم مسافرت خاطر به خب -

 . شدید دیوونه همه شما انگار. نه -

 .بیچاره رابین خصوصا   داري؟ دوستت انقدر ما كه بده این مگه -

 كرد؟ صدا منو كي -



 :گفت خنده با و دید نیمكت شتپ درست را رابین و برگشت صدا طرؾ به كیمیا

 كني؟ مي كار چه اینجا تو. سالم -

 . گه مي چي ببینم اومدم كرد صدا منو نفر یه شدم مي رد داشتم -

 :گفت و زد رابین دست روي اي ضربه الین

 . كردم مي تعریؾ ازت داشتم. بودم من -

 . باشي كرده درك منو خوب اینقدر تو كردم نمي فكر من" بیچاره رابین" شنیدم، -

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 چیه؟ منظورت -

 . فهمیده هم الین كه شدم بیچاره چقدر من روزا این ببین فقط نشو، عصباني. نداشتم خاصي منظور -

 :گفت و زد زیبایي لبخند كیمیا

 ؟بده خیلي این. مون خونه برم تعطیالت گذروندن براي خوام مي فقط من. نكن ناله انقدر -

 ...اگه شه مي چي. نرفتم جا هیچ تو بخاطر امسال اما كردم شركت پدرم بهاره جشن در همیشه گذشته سال بیست در من -

 . شه نمي كه میدوني. نده ادامه -

 . برگرد زودتر كم یه كه بگم خواستم فقط من ولي -

 :گفت الین و كرد نگاه الین و رابین به سكوت در كیمیا

 نمي نگه اینجا رو تو كه رابینه مقصر كنم مي فكر من بذاري؟ تنها رو ما مدت همه این تو كه داره معني چه اصال  . موافقم منم -

 . داره

 .سخته سر خیلي خانم این. نیست ساخته كاري من از كه كن باور -

 . بكنم كارام این از كه زماني به واي دارم، دردسر كافي اندازه به هم همینطوري من ببین -

 :گفت كرد مي تعارؾ رابین به را جایش كه حالي در و برخاست نیمكت روي از الین

 .رفتم من. كني راضیش تو كه بهتره -

 ...الین اما -

 . بینمت مي شب. باش خوبي دختر و سرجات بشین. نداره اما -

 :گفت و شكست را سكوت كیمیا باالخره اما شد، برقرار سكوت اي لحظه الین رفتن با

 برام حسابي بافیهاش دروغ با نادر عمو بخواي رو راستش. كني ممكن ؼیر خواهشهاي من از باشي نداشته قصد امیدوارم -

 . بگذرونم بازجویي به باید رو اول هفته تمام كنم گمون. كرده درست دردسر

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با رابین

 شده؟ چي دروؼهایي؟ چه -

 شن؟ مي جدا هم از دارن تو خااله و من عموي ستيمیدون تو راستي... كن ولش. نیست مهم -



 . بود گفته چیزایي یه پدرم. تقریبا   آره، -

 بودي؟ نگفته چیزي من به چرا پس -

 . باشه داشته اهمیتي كردم نمي فكر -

 . تو كاراي این دست از رابین، آه -

 افتادهه؟ اتفاقي مگه حاال -

 . كرده سرهم پرند و چرند كلي بشه جدا خانمش از میخواد گهدی كه حاال من عموي این ولي نه، كه اتفاق -

 :گفت و كرد او به گنگي نگاه رابین

 شعر؟ یعني چي؟ یعني پرند و چرند -

 .قصه یعني نخیر -

 . نیست بدي چیز كه قصه خب -

 . نباشه هم دیگران مورد در ضمن در و. نباشه دروغ پاش تا سر از اینكه شرط به -

 . نیستیم كه تو و من دیگران این -

 :داد پاسخ و كرد بلندي خنده كیمیا

 . هستیم تو و من دقیقا   برعكس، -

 بدونم؟ منم شه مي چیه؟ ماجرا -

 . بدوني كه الزمه كنم مي فكر -

 . كنم مي گوش بگو، پس -

 ...پدرت... نه نه،... تو یعني... تو و من كه گفته ام خونواده به من دیوونه عموي -

 . نكن گیجم لطفا   پس. ندارم مهارت زدن حرؾ فارسي در كافي اندازه به هنوز من كه نكن وشفرام عزیزم -

 . بگم باید جوري چه دونم نمي اصال   راستش اما توئه، با حق كه كنم مي فكر -

 . راحتي كه طور هر -

 پاي كه اینجاست جالب و گفته من ي خونواده به تو و من ارتباط به راجع دروغ سري یه عمو كه بدون قدر همین رابین ببین -

 . كشیده وسط هم رو تو پدر

 به را خود و انداخت زیر به سر انتظاري از دور شرم با فقط نخورد، جا اصال   رابین كرد مي تصور كیمیا كه آنچه برعكس

 . كرد مشؽول انگشتانش با ببازي

 :پرسید تعجب با كیمیا

 گفتم؟ چي من شنیدي تو -

 :گفت دوباره كیمیا. داد مثبت پاسخ سر حركت با رابین

 . كنه سرهم رو چرندیات این كه رسیده ذهنش به طور چه دونم نمي من. شده دیوونه حسابي مردك این -



 :گفت هم باز ناچار كیمیا. نمود دوچندان را كیمیا تعجب و كرد سكوت هم باز رابین اما

 نه؟ رفته، بند زبونت كه شدي ؼافلگیر اینقدر من مثل هم تو -

 :گفت لب زیر بدهد را كیمیا پاسخ كه آن جاي به رابین

 .نادر آقا بیچاره -

 :پرسید و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 نادر؟ آقا بیچاره گفتي؟ چي تو -

 :داد پاسخ دستپاچه رابین

 . آره خب یعني نه، نه، -

 ده مي اجازه خودش به كس هر كه بسوزه من حال هب دلت بسوزه؟ من عموي حال به دلت باید تو چرا اصال   آره؟ یا نه باالخره -

 . بسازه قصه موردم در

 .كنیم مي فكر ما كه نیست طوري اون ماجرا گاهي دوني مي آخه -

 . شناسم مي رو عموم من. نكن دفاع سابقت خاله شوهر از -

 . نیست صرمق هم زیاد عموت بخواي رو راستش ولي نمیكنم، دفاع اون از من. عزیزم كني مي استباه -

 زني؟ مي رو حرؾ این طور چه. است احمقانه -

 . من خود حتي و نباشه تقصیر بي منم پدر شاید دوني، مي -

 . یارم نمي در سر تو حرفاي از كه من -

 . باشه گفته چیزي واقعا   پدرم شاید گم مي -

 باشه؟ زده وردمم در حرفي ممكنه چطور شناسه، نمي و ندیده منو وقت هیچ پدرت وقتي! تو؟ پدر -

 :پرسید بود شده تحریك حسابي كنجكاویش حس حاال كه كیمیا و كرد سكوت باز رابین

 نیست؟ طور این. ندارم خبر ازشون من كه دوني مي چیزهایي تو -

 :گفت و پاشید كیمیا صورت به را هایش نگاه ترین آبي از موجي رابین

 . ردمك صحبت پدرم با تو به راجع من بخواي رو حقیقتش -

 :پرسید تعجب با و پرید جا از كیمیا

 گفتي؟ چي پدرت به تو! من خداي من؟ به راجع -

 .نزدم بدي حرؾ من كن باور. كوچولو خانم نشو ناراحت -

 .گفتي چي بگو فقط ددونم، مي -

 .هیچي -

 .بزن حرؾ كنم مي خواهش. شم مي دیوونه دستت از دارم دیگه كه واي -

 ...زودي به... زودي به كه گفتم پدرم به فقط نزدم، خاصي حرؾ من... من... كیمیا ببین -



 .كنم مي خواهش رابین چي؟ زودي به -

 . شه مي دار عروس زودي به -

 :گفت و كرد نگاهش زده بهت و منگ حالتي با كیمیا

 داره؟ ربطي چه من به این خب -

 . بدم توضیح براش كمي تو به راجع شدم بورمج من هم همین براي. بدونه بیشتر عروسش از خواست مي پدرم آخه -

 :گفت و كشید خفیفي جیػ كیمیا

 !من خداي -

 :گفت دستپاچه رابین. كرد رها نیمكت روي را خود و

 شد؟ چي كیمیا؟ شد چي -

 :نالید و گذاشت هم روي را پلكهایش كیمیا

 ..هیچي... هیچي -

 رابین با ازدواج ي مسئله البته! رابین با ازدواج و او. كند حالجي مؽزش در بود شنیده كه را آنچه توانست تا كشید طول مدتي

 باور نه! كسي چه با هم آن دارد؟ ازدواج به تصمیم او كه كند باور توانست مي طور چه. بود جالب كافي اندازه به تنهایي به خود

 . نبود كردني

 . گسیخت هم از را افكارش رشته رابین صداي

 ...بود بهتر شاید. بدهكارم تو به خواهي ذرتمع یه من كیمیا ببین -

 . ذاشتي مي جریان در هم منو حداقل حرفها این از قبل بود بهتر مسلما   بله، -

 .نكردم سإال همین براي دونستم مي رو نظرت من آخه -

 . داري اطمینان خودت به خیلي تو! واقعا ؟ -

 ...بگم بهت اگه دونستم مي كه نقدرا. شناسم مي خوب رو تو ولي ندارم، اطمینان خودم به -

 نه؟ رفتم، مي هوش از خوشحالي و هیجان شدت از حتما   گفتي مي بهم اگه آره -

 . كردم مي فكر اي دیگه طور من ولي -

 طوري؟ چه مثال   -

 . ندارم ازدواج قصد من رابین، نزن بیخود حرؾ كشي مي فریاد فورا   بگم بهت اگه كه دونستم مي -

 :داد ادامه و كرد تازه نفسي بود، یافته جرأتي كیمیا خنده از كه رابین. خندید بلند صداي با و كند مهار را اش خنده ستنتوان كیمیا

 مي پیچم سإال حسابي بینمش مي یا گیره مي تماس من با بار هر و كنم ازدواج زودتر من كه داره اصرار خیلي پدر دوني مي -

 . كنم راحت رو خیالش خواستم مي منم. كنه

 بذاري؟ جریان در هم رو من باید كه نكردي فكر تو واقعا   -

 بگم، بهت حرفامو بري ایران به كه این از قبل خواستم مي. نیومد پیش مناسبي فرصت راستش ولي داشتم هم رو قصد همون -

 . نداشتم رو جرأتش اما



 وحشتناكم؟ اینقدر من -

 . زدم حرفامو من و اومد پیش فرصتي نادر آقا لطؾ به هك شكر رو خدا حاال. اخالق بد نه، وحشتناك -

 .نشنیدم چیزي تو از هنوز كه من ولي -

 .دوني مي رو چیزا این كه مدتهاست خودت تو. من الهه نكن اذیت -

 :گفت و ایستاد رابین به پشت و برداشت جلو به قدمي شد، بلند جا از كیمیا

 خوب؟ پسر چیه حسابت حرؾ تو -

 ...من... خوايب رو راستش -

 چي؟ تو -

 .دم مي ازدواج پیشنهاد بهت دارم من -

 تا داد ادامه را سكوتش عمدا   میبرد بسر اضطرابي و دلهره چه در رابین میدانست خوب كه كیمیا و شد برقرار سكوت اي لحظه

 :گفت دوباره رابین كه این

 بدي؟ جواب من پیشنهاد به خواي نمي -

 :گفت و انداخت او پاي تا سر به نگاهي و ایستاد رابین روبروي درست .چرخید پا پاشنه روي كیمیا

 كنه؟ مي ازدواج اش الهه با آدم مگه -

 :داد پاسخ نرمي به و زد زیبایي لبخند بلكه نخورد جا اصال   رابین كیمیا، تصور برعكس

 به من صورت این ؼیر در و ممكنه راه تنها ینا كنم مي فكر و ببرم معبدم به رو ام الهه دارم قصد من. قشنگم الهه نكن اشتباه -

 نیست؟ طور این. داد خواهم دست از همیشه براي رو تو زودي

 :گفت آهسته و ایستاد كیمیا نزدیك و برخاست جا از رابین. كرد نگاهش سكوت در كیمیا

 . كنم ستایش رو قشنگش چشمهاي عمر آخر تا خواد مي دلم. دارم نگه خودم براي معبدم توي رو ام الهه بده اجازه من به -

. بشنود بود ممكن كه بود پیشنهادي بدترین این. لرزاند را دلش شدت به او نگاه معصومیت و شد خیره رابین چشمان به كیمیا

 شاید كند؟ صحبت هست راهشان سر بر كه بزرگي موانع از و دهد توضیح را چیز همه رابین براي دوباره توانست مي چطور

 چشمهاي با نگاهش باز چگونه؟ نداشت رضایتي هیچ كار این به دلش وقتي اما. داد مي پایان قصه این به نشده روعش بود بهتر

 :گفت و كرد برخورد رابین قرار بي و منتظر

 .نیست كني مي فكر تو كه سادگي این به قضیه رابین، دوني مي -

 . كني فكر تا بدم فرصت بهت باید حتما   بگي خواي مي فهمم مي -

 .گم نمي اینو من نه -

 نداري؟ اطمینان من به هنوزم تو نكنه چي؟ پس -

 رابین؟ حرفیه چه این -

 هست؟ هم اي دیگه ي مسؤله -

 . بگم باید طور چه دونم نمي من اما آره، -



 . كني مي دیوونه منو داري تو. زودتر فقط بگو، خواي مي كه طوري هر -

 ...و داره خاصي شرایط مسلمونا ازدواج و ونممسلم من دوني مي كه تو رابین ببین -

 :گفت و كرد نگاه او به تعجب با. بماند كاره نیمه كالمش شد باعث رابین خنده صداي

 .نگفتم چیزي هنوز كه من داره؟ خنده اینقدر واقعا   -

 دیگه حاال. كنم مي كار ها ایراني شما رسوم و آداب و فرهنگ روي دارم كه ساله سه من كردي فراموش تو اینكه مثل كیمیا -

 قضیه از من كني مي فكر تو وقت اون. كنم استفاده اصطالحاتتون از حتي بخونم، شعر بزنم، حرؾ فارسي تونم مي خودتون مثل

 خبرم؟ بي مهمي این به

 ...اما -

 . كني پیدا دیگه چیز یه كه بهتره گردي مي بهانه دنبال اگه. عزیزم نداره اما -

 كردي فرض ساده خیلي رو مسؤله این تو كنم مي فكر ولي گردم نمي بهانه دنبال من كن باور. كني مي ؼافلگیر آدمو همیشه تو -

 . سخته العاده فوق تو مثل آدمي براي من مذهب قوانین. كمته اطالعات فقط علتش مسلما   و

 . گیرم مي یاد تو كمك با هم رو بقیه. دارم خبر زیادي حدود تا -

 .نشي ناراحت كه بده قول ولي بگم، بهت یزيچ یه خوام مي -

 دارم؟ هم شدن ناراحت ي سابقه تو پیش من مگه -

 اگه كه نوعیه اون از من مورد در تو انتخاب... كنم صحبت راحت خیلي تو با بتونم باید من و جدیه خیلي مسؤله این آخه ولي نه -

 رو انجامش قصد كه كاري كردي فكر هیچ اما بگذري ازش تيراح به توني مي كردي اشتباه كه برسي نتیجه این به روز یه

 نداره؟ بازگشت راه داري

 به را او بود شده موفق ظاهرا  . بیند مي را تردید از برقي چشمانش در كه كرد احساس كیمیا و رفت فرو فكر به اي لحظه رابین

 :داد پاسخ قاطعانه رابین اما بیندازد، شك

 حرؾ هنوز... باشم داشته سال صد رو تو اگه حتي. گردم نمي بر وقت هیچ راه این از من. گشتهباز بدون من انتخاب دو هر -

 هست؟ هم اي دیگه

 .داد تكان سر فقط لبخند با و كرد نگاه مصممش ي چهره و عاشق چشمان به ناباورانه كیمیا

****** 

 .رسوندي منو كه ممنون بازم. طرؾ اون برم باید من خب -

 . مونده پروازت ساعت تا خیلي هنوز. خوب دختر نكن عجله اینقدر -

 :پرسید خاصي لحن با و كرد ساعتش به نگاهي كیمیا

 خیلي؟ -

 :داد پاسخ و خندید رابین

 . باش خودت مواظب حسابي گم مي بهت بازم... خوبه هم قدر همین من براي -

 . باش مطمئن گي؟ مي بار چند -

 . میرم مي تنهایي از اینجا من. بیا زودتر شده طور هر. نمون تعطیالت آخر تا كنم مي خواهش كیمیا، ببین -



 . پدرت پیش برو سر یه تنهایي؟ چرا -

 . بیارم كم هم وقت تعطیالت آخر تا كنم مي فكر دادي من به تو كه جزوه و كتاب همه اون با -

 داشته كافي اطالعات كه الزمه بگیري ثصمیم النهعاق اینكه براي و عاشقانه نه بگیري تصمیم عاقالنه خوام مي گفتم كه ببهت -

 . باشي

 ...باشه راحت شما خیال. حتما  . خانم بله -

 . برم باید دیگه من خب نه؟ بود من پرواز شماره... كن گوش كن، گوش -

 . من به بده هم رو دستي ساك اون... بردارم رو چمدونت بذار -

 .ممنون -

 . خانم بیا طرؾ این از -

 :گفت و ایستاد دیگر بار شود جدا رابین از كه آن از قبل لحظه آخرین در. افتاد راه به رابین همراه و زد بخنديل كیمیا

 میكني؟ فكر خوب حرفام رو كه باشه راحت خیالم پس -

 :گفت و كرد نگاهش خاص حالتي با رابین

 . باشه احتنار گردي برمي وقتي تا باید كه منه خیال این. باشه راحت شما خیال بله -

 چرا؟ -

 . كشه مي رو انتظارت فرودگاه تو كي امروز دونم مي خوب چون -

 :پرسید تعجب با كیمیا

 كي؟ -

 . برگشته سابقت همسر دونم مي من -

 دوني؟ مي كجا از دیگه اینو -

 درِ  و كنم مي شماري حظهل تو برگشتن امید به اینجا من كه نره یادت و نكني فراموش منو كه اینه مهم. نیست مهم اصال   این -

 . برگردي تو تا كنم نمي باز كس هیچ روي به رو دلم خلوت

 . مونه مي یادم كه باش مطمئن -

 نیست؟ برامون تهدیدي سابقت همسر كه كنم باور -

 . باشه راحت خیالت. خوره نمي نیش بار دو سوراخ یه از عاقل آدم. كوچولو احمق -

 :گفت دوباره كیمیا و زد لبخند رویش به رابین چشمان آبي

 . خدانگهدار خب -

 .منتظرم همیشه كه دوني مي. بزن زنگ بهم حتما  . نذاز خبر بي منو. دیدار امید به بگي بهتره نه، خدانگهدار نه، -

 . دیدار امید به. احساساتي كوچولوي پسر برو دیگه حاال -

 كه دید را عجیبي برق رابین چشمان در كرد نگاه سرش پشت به بار آخرین براي وقتي و گرفت فاصله رابین از سرعت با كیمیا

 .بود ندیده تاكنون



*** 

 حرفي اطرافیانش همه كه بود دانسته نگاه اولین همان در و لحظه اولین همان از شود خارج اتاقش از خواست نمي دلش هیچ

 خانواده و بودند رفته مهمانها كه حاال و. گردند يم خود دروني هاي عقده گشودن براي مناسبي زمان دنبال به و دارند گفتن براي

 مي را خود تكلیؾ كدام هر زودتر باید. بود بهتر اینطور هم شاید. بود رسیده حرفها آن گفتن زمان حتما   بودند گذاشته تنها را اش

 كم كم. داد لم هال داخل راحتي مبل روي و رفت پایین ها پله از و شد خارج اتاق از فكر این با. شد مي راحت خیالشان و دانستند

 خونتون برو. مرتیكه این داره رو چقدر" گفت، لب زیر و كرد تعجب بود نرفته هنوز كه اردالن دیدن از كیمیا و آمدند هم بقیه

 ."شبه نصؾ دیگه

 :گفت كه شد شنیده مادر صداي لحظه همان در

 بیارم؟ برات خوري مي چاي مامان، كیمیا -

 . ریزم مي چاي همه براي رم مي خودم من شینیدب بیاید شما نه، -

 . میارم چاي رم مي من بیان مادر بگو. جان كیمیا نه -

 برید، و بریزید چاي ما براي بودید معطل اگه شما. گذشتیم خوردن چاي خیر از اصال   ما. نكشید زحمت شما. خان اردالن نه -

 . ببرید تشریؾ تونید مي راحت، خیالتون

 :گفت آهسته و كشید درهم چهره كاوه او جاي به. نیاورد خود روي به ولي خورد، اج كمي اردالن

 . كیمیا باش مإدب -

 :داد پاسخ راحتي به كیمیا اما

 . نشه دیر خوابشون ساعت گم مي -

 ارالن شد، وارد چاي سیني با كه مادر. كرد سكوت نشود خرابتر آن از اوضاع كه آن ترس از كاوه و زد لبخند زحمت به اردالن

 اش چهره به موشكافانه نگاهي رسید كیمیا مقابل وقتي. كرد تعارؾ همه به و گرفت او از را سیني و برخاست جا از بالفاصله

 :گفت و كرد

 . قشنگتري پیش دفعه از میاي دفعه هر كه پاریس این شه آباد. خانم بفرما -

 :گفت و كرد اردالن به سطحي نگاهي برداشت، را چاي فنجان كیمیا

 !نخوري چشم شدي، رمانتیك چقدر تو -

 چند و كشید كشداري خمیازه كیمیا. نشست كیمیا از فاصله كمي با و برداشت چاي فنجاني دهد نشان العملي عكس آنكه بي اردالن

 :گفت مادر. زد هم به را پلكهایش بار

 . كن استراحت برو پاشو مامان؟ میاد خوابت -

 :داد امهاد و كرد بقیه به رو بعد و

 .دنیا سر این تا دنیا سر اون از بوده راه توي كلي ام بچه -

 :گفت و زد ساختگي لبخندي كاوه

 . شیم مي جمع هم دور خانواده همه بخواد خدا اگه باالخره و شد تموم ها رفت و اومد این كه شكر رو خدا - -

 :گفت و انداخت كاوه به خشمگیني نگاه كیمیا



 همه اگه تازه مونده، باقي من درس از دیگه سال یك هنوز كه كردي فراموش كنم مي فكر چون دیگه؟ بعده سال از منظورت -

 . كنم پاس واحدهامو

 چیز همه... الحمدا كه حاال بود شده پاشیده هم از زندگیت كه بخوني درس بري گرفتي تصمیم وققتي یه تو. دختر بردار دست -

 . راهه به رو

 مي سعي كه حالي در بنابراین كرد، مي آماده ذفاع براي را خود باید او و بود جنگ آؼاز این ظاهرا  . كرد سكوت اي لحظه كیمیا

 :داد پاسخ كند جلوه خونسرد كامال   كرد

 . آقا شماست نظر این -

 . نداره اهمیتي هیچ شما براي دیگران نظر البد و -

 . عزیزم داري آشنایي من اخالق با كه خوبه -

 كاري همچین یه دادم نمي اجازه وقت هیچ بودم، ایران من گرفتي مي پذیرش تو كه موقع اون اگه كیمیا؟ چیه نيدو مي اصال   -

 . فرانسه بري پاشي تنها و تك تو كه این نه خودم، پیش تورنتو بردمت مي كه بود این حداقلش. كني

 . بگیره اجازه شما از بخواد كسي كه بود ظرط اون به این البته -

 .شدي خودسر واقعا   تو یاكیم -

 باید منم ایران، برگردي شدي مجبور تو و شده ورشكست جنابعالي خانم پدر كه حاال كني مي تصور كاوه؟ كني مي فكر چي تو -

 . اینجا برگردم محاله نشه تموم درسم وقتي تا من گفتم بهت هم قبال   برگردم؟

 مي هم به رو ما هاي ریزي برنامه از كلي خانم سركار یكدندگي این رچهگ. كردیم هم رو اینجاش فكر اردالن و من خب، خیلي -

 . ریزه

 ریزي؟ برنامه كدوم -

 . بشیم شریك هم با كار یه تو كردیم قصد اردالن و من آخه. نداري خبر تو نبود حواسم آهان -

 . شراكت. كجاست قضایا سرنخ بگو پس! اوهوم -

 . بگیر تصمیم داري دوست كه طور هر بعد كن، گوش اوهك آقا صحبتهاي به اول شما جان كیمیا -

 . كنم مي گوش كاوه، بگو خب خیلي. شدي مهربون چقدر امشب تو -

 و زن. خودتون خیال هم راحته ما خیال هم طوري این. پاریس بیاد تو با رو درست از مونده باقي یكسال كه كرده قبول اردالن -

 . آیید مي كنار هم با جوري یه شوهر

 :زد فریاد و جهید جا از ناخودآگاه اما كند خفظ را خود خونسردي بود كرده قصد ابتدا از كه آن با كیمیا

 كشي؟ نمي خجالت. دوزي مي و بري مي خودت ي واسه. رسوندي نهایت به رو قباحت دیگه تو -

 . بكشه خجالت باید كي بگم كه كیمیا نكن باز رو دهنم -

 .بگو خواد مي دلت كه هرچي هست ازب كافي اندازه به دهنت تو -

 :گفت و شد بلند جا از فورا   بود خورده جا كیمیا فریاد صداي از كه اردالن

 االن. ندارن مناسبي وضعیت خانم سالومه. خوابن كمال آقا نكنید صدا و سر. باش آروم و بشین جان كیمیا. كنم مي خواهش كاوه -

 . كنن مي هول



 و كرد قفل درهم را انگشتانش عصبي حالتي با خانم اختر. دوخت چشم مادرش به و نشست وبارهد عصباني كه همانطور كیمیا

 :گفت

 مي داد سرش هم تو است خسته بچه این بخواب، برو پاشو. بزني حرؾ نمیخواد اصال   بندازي راه صدا و سر بناست اگر كاوه، -

 زني؟

 نه؟ یا دید مي اجازه بزنیم، حساب حرؾ كلمه تا چهار میخوایم. نكن لوسش انقدر خدا رو تو جون مممادر -

 . نه الكي فریاد و داد ولي آره حساب حرؾ -

 . چشم جون، مادر چشم -

 . بزنید حرؾ هم با خوب هاي بچه مثل و بشینید بعد بیاد، جا حالتون بخورید رو چایتون اول پس -

 كردند نگاهي هم به چشم زیر كاوه و اردالن. كوبید میز وير محكم و كشید یر الجرعه و برداشت را فنجانش عصبانیت با كیمیا

 :گفت اشاره با اردالن و

 . عصبانیه خیلي فردا، واسه بذار -

 :داد پاسخ زبان همان با نیز كاوه و

 . نیست چیزي نترس، نه -

 :گفت بلند صداي با بعد و

 شدي؟ راضي. خوبم خواهر خوام مي معذرت خب خیلي -

 :گفت دوباره ناچار كاوه و دندا پاسخي هیچ كیمیا

 و چرت اون با بود نادر عمو تقصیر همش كردم، اشتباه خیلي كردم صحبت تلفني تو با كه روزي اون من كیمیا، دوني مي -

 . شناسي مي كه رو عمو. نداري اطالعي زده نادر عمو كه حرفهایي از اصال   تو كه دونستم نمي من. بود كرده سرهم كه پرتهایي

 چي؟ كه الحا خب -

 شعور انقدر من دونمخواهر مي خودم من البته. شه مي بسته همه دهن كني گوش من حرفهاي به اگه جون، خواهر دوني مي -

 . خوره نمي دردش به شنیدن، همه رو هرزگیش داستان كه پسر اون بفهمه كه داره

 :گفت و كشید درهم چهره اختیار بي كیمیا

 بهتري حرؾ اگه. ندارم رو مزخرفات این شنیدن حوصله االن من داره؟ من به ارتباطي چه حرفا این نفهمیدم باالخره من -

 . بخوابم رم مي ندارید

 كه خاطر این به خودش از حالیكه در رفت ها پله طرؾ به ندید اعتراضي ن.چ و شد بلند جا از كیمیا. نداد پاسخي كس هیچ

 :بایستد مه كرد مجبورش اردالن صداي گذاشت پله اولین روي قدم وقتي .بود عصباني شدت به بزند، را حرفش بود نتوانسته

 . بزنیم دوري یه بریم كه دنبالت میام صبح داشتي دوست اگه بگم خواستم -

 . كنم استراحت رو فردا خوام مي. ام خسته خیلي من متؤسفم، -

 بیام؟ ظهر از بعد چطوره -

  .باشم ام خونواده پیش خوام مي رو فردا نه، -

 چي؟ شام براي اما. ندیدیشون كه وقته خیلي داري، حق البته -



 شد؟ تموم. برم خوام نمي جا هیچ فعال   من. دادي گیر حسابي تو اینكه مثل -

 . آره -

 . بخیر شب پس -

 . بخیر هم تو شب -

 :گفت اردالن باز اما افتاد راه به دوباره كیمیا

 كیمیا؟ -

 چیه؟ دیگه -

 پرسم؟ب سإال یه تونم مي -

 . بگو نیست گیر وقت زیاد اگه -

 . است خالصه خیلي اتفاقا   -

 . بپرس پس -

 ...پسره این قضیه كیمیا -

 .خب -

 چیه؟ اش قضیه -

 :گفت و داد تكان را سرش بار چند بعد كرد سكوت اي لحظه كیمیا

 . بخواب برو. میاد خوابت خیلي كنم مي فكر -

 . رفت باال ها پله از و

. كننده كالفه هاي بحث همان و بازدیدها و دید و گردشها همان گیر، نفس و گرم تابستانهاي همان. بود همیشه مثل هم باز تهران

 كاوه با شب اولین در كه بحثي از بعد. آورد نمي رابین از اسمي كس هیچ كه بود این بود عجیب برایش میان این در آنچه اما

 كیمیا اعصاب كه چیزي تنها. بزند را حرفهایش كیمیا كه نیاورد پیش را فرصتي و نبرد رابین از اسمي دیگر نیز او حتي داشت

 دست به را كیمیا دل داشت قصد طریق هر به كه بود او تكراري صحبتهاي و اردالن مستمر هاي رفت و آمد كرد مي آشفته را

 . آورد

 میلي بي با. كرد مي خستگي احساس هم هنوز اما بود، هخوابید ساعت چهار تقریبا   كیمیا و بود آرام و گرم اي جمعه ظهر از بعد

 پدر و. بود همیشگیاش كارهاي مشؽول آشپزخانه در مادر. رفت پایین طبقه به و گرفت سردي آب دوش برخاست، تخت روي از

 :گفت و كرد اش كرده پؾ چشمان به نگاهي مادر. كرد سالم و شد آشپزخانه وارد كیمیا. رفت مي ور ماشینش با حیاط در

 . شدي پا خواب از عجب چه خانم، سالم -

 .میاد خوابم هم هنوز كنید باور -

 مطلق؟ استراحت اومدي یا ما پیش اومدي تو نفهمیدم كه من. میاره خواب خواب، گفتن قدیم از. معلومه خب -

 . بودم بیدار ها بچه با شب نصفه تا دیشب من. نكنید لطفي كم! جون مادر -

 .خوابي مي همیشه میاي كه خونه داره؟ ربطي چه ما به خب -

 خوبه؟. خوام مي معذرت. شماست با حق -



 . شه مي سرد كه بخور رو چاییت بشین بیا. عزیزم نكن لوس رو خودت -

 :گفت و كرد نگاهش محتاطانه مادر. گرفت دست در را فنجانش و نشست میز پشت كیمیا

 . بیرون بریم شام خوایم مي میان سالومه و كاوه االن كه بخور زود رو چاییت -

 سالومه؟ و كاوه با فقط -

 . آره دونم مي من كه جایي تا -

 .نخوره بر كسي به نمیام گفتم من و شد پیدا مرتیكه این ي كله و سر وقت یه اگه پس خب -

 زدنه؟ حرؾ طرز چه این عزیزم كیمیا -

 .اومدم نمي كاش اي اصال  . شدم خسته دیگه مادر كن باور -

 نمیاومدم؟ كاش اي دیگه حاال. معرفت بي دختر اي -

 . كرده دیوونه منو وقته چند این تو پسره این گم؟ مي دروغ مگه -

 . بود همین اولم از قصدش دارم خبر من كه اونجا تا چون رفته، پیش برنامه طبق دقیقا   كنم مي فكر پس -

 خوان؟ مي چي جونمون از اینا نفهمیدیم كه ما -

 . جونتو ،معلومه -

 با خوام مي كه اس هفته سه من بشنوه؟ منو نظرات و حرفا كه اس آماده خونه این تو كي بزنم؟ حرؾ باید كي با من مادر -

 . بشنوید منو حرفاي خواید نمي كدوم هیچ شماها اینكه مثل اما بزنم، حرؾ شماها

 . گرفتي سكوت روزه كه تویي این. بزني حرؾ تو كه منتظریم همه ما عزیزم؟ چیه حرفا این -

 گید؟ مي جدي اینو -

 . دخترم آره -

 گفته؟ چي كاوه به نادر عمو دونید مي شما مادر، -

 مگه؟ چطور آره -

 . بدونم خوام مي طوري همین -

 شه؟ مي جدا خانمش از داره كه داري خبر -

 چرا؟ شنیدم، چیزایي یه آره -

 نظرش كه وقتي اون از امان ولي رسونتش مي آسمون به میاد خوشش كيی از وقتي شناسي، مي كه رو عموت. دونم مي چه -

 از و داره اخالقي فساد مسإولیته، بي باره، و بند بي دختره این گه مي حاال. میذاره طرؾ روي عیب صد و هزار. بشه عوض

 . دروغ چقدرش راسته، چقدرش دونه مي خدا كه حرفا این

 جدیه؟ خیلي قضیه پس -

 این ي پله و پول گول وقت یه و باشیم تو مراقب كه كرد مي سفارش كلي ایینجا بود زده زنگ كه وقتا چند ونا. مامان آره -

 . گفت بد اش خانواده و پسر اون از كلي خالصه. بودیم خبر بي جا همه از كه هم ما. نخوریم رو پسره

 . كرد ؼلط -



 چي؟ -

 . یستن شكمش تو راست روده یه كن، ولش رو عمو این بابا -

 خبر جریانات این از هم روحت بودي گفته كاوه به كه تو بدوني؟ خواي مي چي واسه رو چیزا این تو حاال... دونه مي خدا -

 .نداره

 :پرسید دوباره مادر. كرد سكوت و انداخت زیر به سر مادر پرسشگر نگاه مقابل در كیمیا

 كردي؟ پنهون چي قشنگت چشماي اون تو -

 :پرسید متحیر مادر و ماند تساك همچنان كیمیا

 نگفتي؟ دروغ كاوه به كه تو -

 . نداشت وجود گفتن دروغ براي موردي هیچ زدم مي حرؾ كاوه با من كه وقتي كنید باور. نه مادر، نه -

 :گفت و كشید راحتي نفس مادر

 .شكر رو خدا خب -

 :گفت و كرد تؽییر نگاهش رنگ ناگهان اما

 چي؟ حاال ولي -

 :پرسید باز مادر و نداد پاسخي كیمیا

 خوردي؟ رو زبونت. مامان توام با! كیمیا -

 . شه مي پشیمون زدن حرؾ از آدم كه میزنید حرؾ طوري یه شما ولي جون، مادر نه -

 كیه؟ دست دنیا ببینم بگو نگفتم، چیزي كه من -

 . كردم صحبت پسره ونا با عمو حرفاي به راجع ایران بیام كه این از قبل من مادر، بخواي رو راستش -

 نه؟ خوشگله پسر اون بود؟ عروسي تو كه همونه آقا این. كیمیا ببینم كن صبر. كن صبر -

 . باش زدنت حرؾ مواظب حیاطه، تو بابا مامان، -

 راستي؟ بود چي اسمش. دیگه بود خوشگل جون، مادر وا -

 .رابین -

 .گفتي مي خوب -

 . دیگه كردم صحبت باهاش من هیچي -

 . بود بهتر بشه رو دروؼاش ذاشتي نمي. زنشه فامیل اون باشه چي هر. بشناسن رو عموت همه نبود الزم حاال. كردي بدي ركا -

 :گفت دید، ساكت را كیمیا چون و ماند منتظر اي لحظه مادر. دوخت هم به را كیمیا لبهاي باز مادر جمالت

 زني؟ مي حرؾ كاره نیمه چرا .بزن رو حرفت هم بعد. شد سرد كنم عوض بده رو ات چاي -

 :داد پاسخ تردید با كیمیا

 . دیگه وقت یه براي بذاریم اصال  . ذاري نمي كه شما جون مادر آخه -



 . ببینم بگو. شه مي شلوغ سرمون میان ها بچه دیگه ساعت یه. خلوته سرمون. خوبه االن. مادر نه -

 . همكالسیم هم با كه وقته خیلي ما. نیست بدي رپس گن مي دیگران كه هم انققدر رابین مادر، دوني مي -

 و بد كار. چشن تو همیشه خوشگل آدماي جون، مادر چیه دوني مي اصال  ... انداخته؟ زبونا سر حرؾ انقدر كه آدمیه طور چه -

 .میشه معلوم زود خوبشون

 . برده رو شما دل بدجوري آقا این اینكه مثل. جون مامان نخیر -

 .گذشته دیگه من از. دختر بكش خجالت -

 مامان؟ چي من از -

 :پرسید ناباورانه و شد گرد تعجب فرط از خانم اختر چشمان

 ...تو یعني -

 ...نه كه من -

 بال بال كنده سر مرغ مثل بود اومده كه ققبل دفعه دختره این چرا گفتم من. بگو دروغ بعد ببند چشماتو اون. ات عمه جون آره -

 . گذاشته جا رو دلش نگو. زد مي

 . افته مي پس خوشحالي از بشنوه رو حرفا این اگه طرؾ. مامان نكن شلوؼش انقدر -

 . باش زود. ببینم بگو رو راستش خودت پس -

 كه گفت و كرد طرفداري عمو از گفتم براش رو نادر عمو حرفاي وقتي بودم، اطالع بي روز اون تا منم كن باور مامان -

 . كرده صحبت پدرش با من به راجع رابین و داره واقعیت بیچاره اون حرفاي

 :گفت كیمیا به نگراني با و گردید محو لبانش از خنده زود خیلي اما خندید بلند صداي ببا خانم اختر

 با سال دو نتونست كه ندیدي هم رو خالش مگه. خوره نمي زندگي درد به. است هرزه پسره اون گن مي اینا دخترم، ولي -

 كنه؟ زمندگي عموت

 نباشه؟ عمو از عیب كه معلوم كجا از -

 چي رو كاوه و بابات جواب كنار، به حرفا این همه اصال  ... زنم مي حرؾ پسره این از دارم من داریم؟ كار چه اونا با ما اصال   -

 میشه؟ چي اردالن بدي؟ خواي مي

 كه شدم بزرگ انقدر من كه بدونن باید كاوه و پدر تهگذش اون از دادم؟ مثبت جواب رابي پیشنهاد به كه گفتم كي من جون مادر -

 كاري هیچ اون با من. زندگیش سراغ بره بوده، روشن اول همون از تكلیفش كه هم اردالن. بگیرم تصمیم خودم براي بتونم

 . ندارم

 دادي؟ جواب چي پسره این به تو ببینم بگو حاال -

 . هیچي فعال  . هیچي كنید باور -

 بدي؟ جواب يخوا مي چي خب -

 . هیچي كه گفتم -

 . سوخته پدر نكن رنگ بقیه مثل منم -

 چیه؟ چي رنگ. مامان جون نه -



 رو واقعیت باید همه از اول بكنم برات كاري بناست اگه و گي نمي من براي رو حرفا این بیخود تو كه دونم مي من! كیمیا ببین -

 . بگو من به رو دلت حرؾ راحت خیلي حاال. بدونم

 :گفت كرد مي بازي دستش انگشتان با حالیكه در و انداخت پایین را سرش میاكی

 اینجا به صحبتامون وقتي چرا نمیدونم فقط خوام، مي چي واقعا   دونم نمي هنوز. موندم دلم كار تو خودمم من كه اینه سر مشكل -

 . ندادم هم خاصي جواب البته. كنم راحت رو خیالش نتونستم كشید

 :گفت و زد لبخندي مادر

 كردي؟ سكوت اینكه یعني -

 :گفت خنده با دوباره مادر و كرد تؤیید سر با كیمیا

 ".رضایته عالمت سكوت: " میگه كه معروؾ مثل همون ي پشتوانه به البد -

 :گفت خاست برمي جا از حالیكه در مادر و كرد سكوت هم باز كیمیا

 .نموندي دلت كار تو هم خیلي اینكه مثل -

 :پرسید و فشرد پنجه میان را هایش شانه سر و ایستاد كیمیا سر پشت بعد

 كنم؟ كار چه باید من حاال خب -

 . مشه چي ببینم بعد تا ندارم ازدواج قصد من بفهمونید اینا به كنم مي خواهش فقط فعال   -

 این. دیدي هم رو اش نتیجه گرفتي، یمتصم طوري این بار یك تو. بار یه شیون بار یا مرگ ققدیمیا قول به. نیستم موافق من اما -

 . وایستي ات عالقه پاي داري دوست رو مرد این واقعا   اگه و كني رفتار تر عاقالنه بهتره دفعه

 :گفت بعد و رفت فرو فكر به اي لحظه كیمیا

 . ندارم رو كار این آمادگي هنوز من مادر، راستش -

 :گفت و كرد چشمانش به عمیقي نگاه مادر

 نداري؟ اعتماد آققا اون به یا نداري رو كار این آمادگي -

 . بیفته زبونا سر حرفم دیگه بار به خوام نمي من. باشه شما با حق هم شاید. بگم چي دونم نمي -

 طوري این بار اولین براي بینم مي وقتي طرفي از اما. نداري هم رو دیگه شكست یه طاقت تو كه مطمئنم و نگرانم خیلي منم -

. بزني تنت به رو چیزا خیلي صابون باید بكني رو اینكار بخواي تو اگه اما. كنار بذارش بگم نمیاد دلم زني، مي حرؾ كسي از

 . تو حا به واي. بیاد كنار اونا فرهنگ با نتونست عموتم حتي. متفاوته خیلي ما با اینا فرهنگ كه دوني مي

 صحبت باهاش خیلي من. كنه مي فرق پسرا اون تمام با بگم جوري چه. كنه مي فرق خیلي اش خاله با رابین جون، مادر ولي -

 اون. بشه عوض ازدواجمون از بعد كه داده وعده نكن فكر. اومده كنار من هاي خواسته تمام با اون اما. چیز همه به راجع كردم

 . دونن مي اینو همه. كرده تؽییر حاال همین از

 :گفت و كرد بلندي خنده مادر

 . درآوردي رو مردم پسر باباي تو كه دونم مي من. نگرفتم قطعي تصمیم گه مي خانم تازه. است شده تمام كار اینكه مثل بابا نه -

 :داد پاسخ و خندید كیمیا

 كنن؟ مي فكر اینطوري همه چرا -



 نكنن؟ چرا -

 كه دختر همه این بین از پسره ینا چرا دونم نمي ولي نكردم، خطا پا از دست فرانسه رفتم كه روزي از من كنید باور مادر -

 . من روي گذاشته انگشت كنن، مي چاك سینه براش

 :داد پاسخ و كرد نگاهش تحسین با مادر

 . دانشگاه یه به برسه چه تا تكه، دختر دنیا یه تو من، دختر اینكه واسه -

 :گفت و خندید بلند صداي با كیمیا

 . گن مي رو همین هم اونا مادراي كنم فكر -

 كنه؟ مي باور كي بگن، -

 .كنیم كار چه باید بگید خدا رضاي محض حاال. تسلیمم من مادر، خب خیلي -

 . بگي تو چي هر -

 . بگید شما خوام مي من ولي -

 مي صحبت كاوه و پدرت با فرصت اولین در من. باشه مطمئني، هم كامال   و گرفتي خودتو تصمیم تو اگه. عزیزم خب خیلي -

 . نیست مهم اصال   كه هم كاوه نیست، سختي چندان كار پدرت كردن راضي شنبا نگران. كنم

 :گفت و بوسید را مادر گونه كیمیا

 .كنید درك منو خوبي این به شما كه كردم نمي فكر. ممنونم ازتون واقعا   -

*** 

 

 صداي باز. رفت ها پله راه طرؾ به پاورچین پاورچین اختیار بي و رسید گوشش به كاوه صداي گذاشت خانه داخل كه را پایش

 :گفت مي كه آمد مي كاوه

. داده دست از رو عقلش دختره این نكنه. باشم شنیده درست شد نمي باورم. اومدم بالفاصله. شدم شوكه من به زد زنگ كه بابا -

 ذارم نمي بره رمس اگه كه من. نگفتي بهش هم هیچي كردي، گوش رو پرتا و چرت این وایستادي. مادر كنم مي تعجب شما از

 این به راجع من كه چیزایي با. داریم اعتبار و آبرو مردم بین. آدمیم هم ما بابا آخه. كنه بازي آبرومون با طوري این دختر این

. آبرویي بي و بمونیم ما بره كنه ولش خواد مي بعد بمونه، ما خواهر شوهر هفته یه از بیشتر آقا این نكنم گمون شنیدم پسره

 . كن بار باقالي و بیار خر دوباره

 جوونه، هم دیگه كه این حال به واي كنه، زندگي ما برادر با سال دو نتونست زن، یه و بود اش خاله كه اون. گم مي همینو منم -

 . خوشگل هم و پولداره هم

 كه معلومه گیرن، مي متصمی احساس روي از سني هر تو زنها اما. شده بزرگ میكنه فكر دختره این. نمونده حرفي دیگه پس -

 عاشقانه جمله چهارتا رفته كرده، رنگي هم پسره این بوده ؼریب و تنها اونجا این. بده تشخیص رو بدش و خوب تونه نمي اون

 كردم اصرار همه اون كه اول روز... این دست دین مي رو عقلتون چرا شما. كرده باور هم ما بیچاره خواهر خونده، گوشش تو

 . نتیجهاش اینم حاال. نكرد گوش حرفم به كس هیچ فرانسه بره يتنهای نذارید

 . بدیش نه دختره این نجابت نشونه این. كرده خواستگاري خواهرت از نفر یه شده؟ چي مگه. كاوه بزن حرؾ درست -

 شكر رو خدا حاال. منبودی كه ما بوده؟ ساده خواستگاري یه فقط قضیه كه دوني مي كجا از نشستي دنیا سر این شما! جون مادر -

 قصد خانم این اگه. بود نمونده برامون هم آبرو ذره یه همین حاال تا وگرنه شه نمي پخش خبرا دنیا سر این تا دنیا سر اون از كه

 میخواد؟ چي دیگه خوبي، این به خودش شوهر بابا داره ازدواج



 این كه كرد مي زندگیشو آدم مثل اون اگه. نامرده ناو دست از كشیم مي چي هر ما شد؟ خوب خودش شوهر دیگه حاال... اِ  -

. ببخشید كه برگشته و كرده خواسته دلش ؼلطي هر رفته حاالم. كشید نمي عذاب همه این. اومد نمي من بیچاره دختر سر بال همه

 . گرگ دهن تو بندازیدش دوباره. زیادیه بچه این انگار ذارین مي الالش به لي لي همچین هم پدرتون و جنابعالي آره؟

 .بود پدرش تقصیر هم دفعه اون. داره دوست رو زنش اردالن مادر؟ چیه حرفا این -

 من؟ دختر خاطر به كي. باباش لج از ایندفعه بود، باباش تقصیر دفعه اون! جدي؟ -

 . بگو چیزي یه هم شما ره، نمي كسي گوش تو گم مي چي هر كه من جون پدر -

 :داد پاسخ شك با ار این بود گرفته قرار همسرش هاي تصحب تؤثیر تحت گویا كه كمال

 .گه نمي بیراه هم خیلي مادرت وهللا بگم؟ چي -

 كنه؟ ازدواج آقا این با دخترتون دونید مي صالح شما. تا دو شد مدعي اینكه مثل نخیر، -

 :داد پاسخ مادر پدر، جاي به

 جوون دختر نه است بچه نه اون. كنه ازدواج دلخواهش مرد با جاهمون تونست مي نبود خوبي دختر اگه كیمیا كاوه، كن گوش -

 . خانومیشه و خوبي از كنه مي مشورت و صالح ما ا بیني مي هم اگه. باشه داشته ما از گرفتن اجازه به نیازي كه

 ازتون بخواد شده مانجا عمل بابت شما خانم دختر نیست بعید هیچ گرچه. شدیم بدهكار هم كلي اینكه مثل. جون مادر خیر نه -

 . حرفاس این از تر پیشرفته خیلي قضیه گفت مي نادر عمو كه طور اون. بگیره اجازه

 :گفت فریاد با و شد هال وارد عصبانیت با و نیاورد طاقت دیگر كیمیا

 میگیرم؟ اجازه شده انجام عمل براي من میكني؟ خواد مي دلت ؼلطي هر كشي نمي خجالت -

 :داد پاسخ بود شده ؼافلگیر كامال   كه كاوه و خوردند جا سختي به حالت آن رد كیمیا دیدن از همه

 ...فقط... نداشتم بدي منظور من -

 .شنیدم شنیدم، مي باید هرچي. ببند رو دهنت كنم مي خواهش. بزني حرفي نكرده الزم -

 :گفت و داد كیمیا دست به سرد آب لیواني مادر

 . ها ري مي دست از خدا به. نخور صحر. باش آروم خدا تورو جون مادر -

 تصمیم خودم من كه بود همین درستش ها، گه مي راست البته و میگه؟ چي داره شنوین نمي شما نخورم؟ حرص. مادر كن ولم -

 . سوخت نمي دلم شنیدم مي رو حرفا این اگه موقع اون الاقل. بگیرم

 وارد اعتنا بي او اما كرد، صدایش بار چند و دوید دنبالش به درما. رفت خروجي در طرؾ به بزند دیگري حرؾ آنكه بي بعد و

 . بازگشت ناچار مادر و دوید در طرؾ به و شد حیاط

 به قدم و كرد باز را در و مرتب را وضعش و سر كرد، پاك را اشكهایش دست پشت با. كرد توقؾ اي لحظه در پشت كیمیا

 از نگاه حوصله بي و كرد چشمها سایبان را دستش. زد را چشمانش آفتاب رنو. شد خیره آسمان آبي به اي لحظه. گذاشت كوچه

 زد پلك بار چند. گرفت نمي بر چشم او از آسمان گویا داد، مي نوازش را چشمانش آشمان، آرام آبي هنوز اما برگرفت، آسمان

 از و شد خیره مقابلش ي نقطه به تعجب با. بود آشنا برایش كه زد مي لبخند رویش به لبهایي حاال آنكه جز نشد عوض چیزي ولي

 به باز. است داده دست از را تكلمش قدرت كرد احساس كه طوري. خورد جا شدت به بود ایستاده روبهرویش درست كه او دیدن

 .كاست حیرتش از كمي نشست گوشش در كه او نرم صداي. بود ممكن ؼیر گویا اما بگوید، چیزي كرد سعي و كرد نگاه او

 !من الهه سالم -

 كني؟ مي كار چه اینجا تو... تو... سالم...س -



 . دیدنت به اومدم -

 نزدي؟ زنگ چرا پس -

 .میاي بیرون باالخره كه كردم فكر -

 . االن اونم اینجا، اومدي مي نباید تو -

 . دیگه كردم مي كاري هی باید من خب. نگرفتي تماس من با هم بار یك حتي تو. خبرم بي تو از كه روزه بیست نزدیك من چرا؟ -

 اومدي؟ چطوري -

 تور؟ با -

 رسیدي؟ كي -

 میشه؟ ساعتي یه -

 كردي؟ پیدا چطوري رو اینجا -

 تو؟ بریم كني دعوت منو خواي نمي... بودم گرفته نادر از رو آدرستون قبل دفعه -

 میاي؟ من همراه بیرون، برم خواستم مي من... نه فعال   یعني... نه... آره -

 . میام كه مهمعلو -

 :گفت بعد. بود نبرده خانه داخل را ماشین كه كرد شكر را خدا و گرفت طرفش به را سوئیچ

 . ندارم رانندگي آمادگي من... دیگه بشین -

 نشدي؟ خوشحال من دیدن از تو -

 . كن روشن و شو سوار فقط -

 :گفت نشست كنارش وقتي كیمیا و كرد اطاعت رابین

 . بیرون روب كوچه این از زودتر -

 . حاال همین باشه، -

 مظلومانه او و پیچید ماشین داخل گوشخراشي صداي كند عوض را دنده میخواست كه هنگامي اما زد، استارت سرعت به بعد و

 :گفت

 .ره نمي جا خوب اش دنده -

 :گفت و ندیدخ بلند صداي با بگیرد، را اش خنده جلوي نتوانست اما بود عصبي و حوصله بي شدت به گرچه كیمیا

 . كرده عادتت بد اتوماتیك دنده ماشین. عزیزم بگیر ته تا رو كالج -

 :پرسید حال همان در و درآمد حركت به ماشین و برد كار به را كیمیا توصیه به رابین

 سمت؟ كدوم -

 . بگم بهت تا باال برو فعال  . چپ -

 :گفت و شكست را سكوت كیمیا باالخره. شد مي تر ؼمگین لحظه هر اش چهره و راند مي همچنان سكوت در رابین



 خوبه؟ حالت راستي -

 :گفت لبخند با بود كرده درك را او ناراحتي علت كامال   كه كیمیا. نگفت چیزي و داد تكان سري تؤسؾ با رابین

 ...همین براي كردي، ؼافلگیر حسابي منو تو خوب، پسر ببین -

 .شدي ؼافلگیر فقط تو دونم مي -

 .نزن حرؾ يطور این -

 .شي مي خوشحال بشنوي رو حقیقت كه این از همیشه كردم مي فكر چرا؟ -

 ...رابین اما -

 .كردم اشتباه اومدم، مي نباید من. نداره اما -

 ناراحتي؟ من دست از تو... نزنن حرفا این از كنم مي خواهش -

 تو؟ دنبال اومدم كه شدم احمق انقدر چرا آخه. ام عصباني خودم از فقط من. نه كه باش مطمئن نه، تو؟ از -

 . كن گوش خوب و كنار بزن. میگم داري اصرار تو اگه باشه بگم؟ برات رو چیز همه میكني مجبورم چرا فهمي؟ نمي چرا تو -

 :گفت كیما و كرد پارك خیابان كنار سإالي هیچ بي و كرد نگاهش ؼمگین چشمهاي همان با رابین

 .جنگیدم مي تو خاطر به داشتم من كه اومدي زماني درست تو -

 جنگیدي؟ مي -

 .جنگیدم مي بله -

 كي؟ با -

 .برادرم با پدرم، با... ام خانواده با -

 چرا؟ -

 .بپذیرن رو تو تونن نمي اونا چون -

 داره؟ ربطي چه اونا به این ولي -

 .كردم مي جلب رو رضایتشون و زدم مي حرؾ خانوادهام با تو به راجع باید من. پسر باش عاقل -

 كردي؟ رو اینكار خب -

 ...اما بله، -

 .بگو كنم مي خواهش چي؟ اما -

 . برگردم ایران به من كه دارند اصرار اونا. نمیخوري من درد به تو كه معتقدند برادرم و پدر -

 برگردي؟ باید تو... تو نه،! من خداي... نه -

 .میكشم عذاب و جنگم مي دارم همین براي منم -

 :گفت و شد نزدیك كیمیا به يكم رابین



 میكنن؟ اذیت رو تو اونا كشي؟ مي عذاب داري تو -

 . نباش نگران. نیست مهم... نیست مهم -

 .نمیدم اجازه من. بكشي عذاب نباید تو... مهم خیلي فهمي؟ مي. مهمه خیلي. كیمیا نه -

 

 :گفت عادي لحني با درآورد نگراني از را او كه آن براي كیمیا

 هتلي؟ ومكد تو -

 ...هتل -

 موني؟ مي كي تا -

 ساختگي لبخندي با و كرد نگاهش نگراني با كیمیا. گذاشت فرمان روي دستهایش روي را سرش و نداد را پاسخش دیگر رابین

 :گفت

 يم اشتباه كردم فكر اول. میآوردم در شاخ داشتم بودي، نشسته در روبروي زمین روي كه دیدم رو تو وقتي شه نمي باورت -

 اون كردم نمي هم رو تصورش یعني. نشناختمت اول شه؟ مي بتورت... بود رفته بند زبونم طرفم اومدي شدي پا وقتي ولي بینم،

 . پاریسه توي پولدارم بچه همكالسي همون بود نشسته خاكها روي كه گدا بچه

 :پرسید كیمیا. نداد پاسخي هم باز رابین اما

 رابین؟ گم مي چي شنوي مي -

- ... 

... كني تفریح و گردش حسابي ایراني كه مدتي تو كه كنم ریزي برنامه یه برات خوام مي. كن بلند رو سرت. توام با! رابین -

 شنیدي؟

- ... 

 رابین؟ برده خوابت -

 دیدن از كیمیا. كرد رو كیمیا به و كرد بلند دستانش روي از را سرش سختي به. نگفت چیزي هم باز اما خورد آرامي تكان رابین

 :پرسید و خورد جا شدت به سرخش چشمان و خیس صورت

 دیوونه؟ كني مي گریه داري تو -

 :گفت آلود بؽض و كشید عقب را دستش سرعت به رابین اما برد پیش رابین دستان نوازش براي را دستش بعد

 عذاب من ناچیز وجود خاطر به نباید من ي الهه. كنم ام الهه قربوني رو خودم باید من... من ي الهه برم باید... برم باید من -

 تر مستحق كس هیچ شدن قرباني براي و داره قرباني یه به نیاز االن من الهه. برم بیرون تو زندگي از باید من نه... نه... بكشه

 . نیست من از

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 چي؟ یعني قرباني ته،خرافا حرفا این. كن بس كنم مي خواهش رابین؟ حرفیه چه این -

 ماشین در كیمیا زده حیرت چشمان مقابل در لحظه یك و داد پاسخ انگلیسي به جمله چند. شنید نمي را كیمیا صداي گویا رابین اما

 :گفت بلند صداي با و پرید پایین ماشین از عجله با نیز كیمیا. شد پیاده سرعت با و كرد باز را

 . بزنم حرؾ باهات باید. كن صبر... رابین كن صبر -



 :زد فریاد دوید مي كه همچنان بایستد آنكه بي رابین اما

 .بود خواهم شرقي الهه عشق معبد قرباني اولین من -

 :زد فریاد حال همان در و كرد دویدن به شروع نیز كیمیا

 .كن صبر رابین، كن صبر -

 . برسد او به بود محال رفت مي رابین كه سرعتي نآ با زیرا بود، بینتیجه كیمیا تعقیب و دوید مي همچنان رابین اما

***** 

 مانده خانه از بیرون تنها شب وقت این تا آورد نمي خاطر به هرگز. بود گذشته شب نیمه یك از ساعت رسید كه حیاط در جلوي

 و كرد باز را در چرخاند، قفل در را كلید ناچار به حال این با. دید نمي خود در داخل به رفتن براي رؼبتي هم هنوز اما. باشد

 از اي لحظه براي. بیدار همه تصورش برخالؾ و متؤسفانه و بودند روشن خانه چراؼهاي تمام. برد حیاط داخل به را ماشین

 خاموش را ماشین شد مجبور و دید را كاوه و پدرش مادر،. افتاد ها پله باالي به نگاهش اما برگردد خواست و شد پشیمان آمدن

 بلند صداي با كه حالي در و كشید آؼوش در را كیمیا شدت بع او. دید خود روبروي را مادر كرد باز را ماشین در كه نهمی. كند

 :گفت كرد مي گریه

 شب؟ وقت این تا مادر بودي كجا... شدم مي دیوونه داشتم دیگه... شكر رو خدا دختر؟ سالمي تو -

 :گفت و آورد باال صورتش روي كمي ار شالش كشید، بیرون مادر آؼوش از را خود كیمیا

 . نباشید من نگران. جون مادر سالمم من -

 :گفت و دوید دنبالش مادر. افتاد راه به ساختمان طرؾ به و كوفت هم به محكم را ماشین در بعد

 میاي؟ دیر كه نزدي زنگ چرا -

 :گفت و كررد نگاهش بسیار خشم با وهكا. كرد سالم آهسته رسید كاوه و پدر به كه زماني تنها نداد، پاسخي كیمیا

 . كردنش تربیت دختر این با بابام حال به خوش -

 :شنید را پدر صداي بدهد كاوه به پاسخي كه آن از قبل اما فشرد هم روي را دندانهایش كیمیا

 !كاوه شو خفه -

 چشمانش به كردن نگاه جرأت. ایستاد درپ مقابل اي لحظه كیمیا. رفت داخل به و كوفت دیوار به را دستش كؾ عصبانیت با كاوه

 خود او و فشرد شدت به را بازوانش پدر قدرت پر دستان. كرد مي درك را پدر عصبانیت شدت هم حال همان در اما نداشت، را

 :گفت كرد مي گریه كه حالي در و كشید آؼوشش در بشدت پدر اما كرد، آماده اي حادثه هر براي را

 . بابا ي دردونه برگشتي كه شد خوب چه -

 :گفت گریه هق هق میان در و افتاد گریه به هم كیمیا

 . برم كه ندارم رو جایي اینجا جز به كه من نیام؟ تونستم مي مگه -

 :گفت كند مهار را اش گریه كرد مي سعي كه حالي در پدر

 . باباست چشم تخم روي همیشه تو قدمهاي جاي. دلم عزیز آره -

 :گفت فشرد مي پدر ي سینه روي را سرش كه حالي در و كرد پاك را اشكهایش كیمیا

 . پاریس گردم نمي بر دیگه باشه پدر باشه... رو كاوه و مادر رو، شما دارم، دوست رو تون همه جون، پدر دارم دوستتون -



 :گفت و داد لشه عقب به كمي فشرد مي خود ي مردانه دستان در را بازوهایش كه همچنان پدر. گرفت شدت اش گریه باز و

 برنگردي؟ كه توئه دست مگه مهندس، خانم برنگردي كني مي خود بي -

 :داد پاسخ زد مي ضجه كه همانطور كیمیا

 . نیست من منتظر پاریس توي كس هیچ دیگه -

 :گفت و كرد چشمانش به گنگي نگاه پدر

 بابا؟ عزیز گي مي چي -

 :گفت مادر حال همان در. كرد مي گریه فقط كیمیا اما

 ... تو برید آوردید؟ گیر رو همدیگه پله سر چرا دختر و پدر. تو برید -

 حالي در و كرد پاك را آلودش اشك چشمان هم مادر. رفتند داخل به هم با و كرد حلقه كیمیا نحیؾ هاي شانه دور را دستانش پدر

 نگاه كیمیا به تردید با باز المپها روشنایي رد مادر شدند كه هال وارد. شد روان دو آن پي از كرد مي شكر را خدا لب زیر كه

 :پرسید و ماند خیره كیمیا لباس روي نگاهش ناگهان. است بازگشته سالمت او كه كرد نمي باور هم هنوز گویا كرد،

 لباست؟ روي چیه ها لكه این -

 :گفت و كرد پشت مادر به سرعت با كیمیا

 . شده كثیؾ لباسم هیچي، -

 :گفت و كشید ودخ سوي به را او مادر

 كني؟ نمي باز رو شالت چرا -

 .جون مادر كنید صبر. كنم مي باز االن

 :گفت و كشید را دستش مادر اما رفت، آشپزخانه سوي به حال همان در و

 خونه؟ ها لكه اون -

 :گفت و شد نزدیكش مادر. نداد پاسخي كیمیا

 آوردي؟ خودت سر بالیي چه! ؼریب امام یا -

 :گفت و رساند او ببه را خود سرعت با هم پدر

 افتاده؟ اتفاقي بابا؟ شده چي -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 .بدوه رو كوچه یه تونه نمي كه آوردید بار چلفتي پا و دست انقدر رو دخترتون كه شماست تقصیر این -

 كني؟ كشمون دق كردي قصد یا شده چي گي مي -

 . زمین خوردم. نیست مهمي چیز جون مادر -

 مرده؟ مادر كردي تصادؾ یا خوردي مینز -

 . خوردم زمین خدا به نه -



 .شكسته سرت حتما   داري؟ نمي بر رو شالت چرا ببینم كن صبر نه نه شده؟ زخم زانوت سر دستاتو، ببینم. خب خیلي -

 . شده زخمي ام چونه كم یه فقز. نه خودت جون به جون، مادر نه -

 :زد فریاد تریبا   اش چانه روي پانسمان دندی با مادر. برداشت را شالش بعد و

  آوردي؟ خودت روز به چي! عباس حضرت یا -

 .شده چي ببینم خانم باش آروم... اِ  -

 . شد زخمي و خورد جدول به محكم ام چونه و زمین خوردم جوي، جدول به كرد گیر پام دویدم مي خیابون توي پدر كنید باور -

 . بشه راحت من خیال تا بردار روش از رو باند اون گي مي راست اگه -

 . شه مي حروم پوالم دارم برش اگه حاال روش، گذاشتن رو باند این دادم پول كلي جون مادر -

 . بگو راست مادرت جون. حرفاست این از بیشتر قضیه دونم مي كه من. بمیره مادرت -

 نكني شلوؼش دیگه اینكه شرط به باشه،-

 . بگو دیگه، بگو كنم؟ شلوغ كه ام دیوونه مگه -

 . همین. خورده كوچولو بخیه چندتا ام چونه -

 ي دونده تو مگه سوخته پدر اصال  ... نمونده روت به رنگ. رفته خون ازت هم خیلي حتما  . گفتم دیدي. بده مرگم خدا! واي -

 . بپره سانتي بیست جوي یه از نیست بلد بزرگي این به دختر كني؟ مي بپر بپر خیابونا توي كه ماراتني

 بوده؟ سانتي بیست جوي فهمیدي كجا از شما بعدشم نكني، شلوؼش زیاد شما بود قرار اوال   جون، مامان -

 :گفت و خندید بلند صداي با هم پدر

 بیابون به گذاشتي سر كردي، تصادؾ كردي، خودكشي ُمردي، تو میگفت حاال تا وقت اون از. بابا داره ؼیب علم مادرت -

 روش به رنگ خودت قول به كه بیار بچه این براي قند آب لیوان یه برو صدا و سر همه این جاي به خانم. اینجوري محاال رفتي،

 . نمونده

 :پرسید بعد و نشاندش صندلي اولین روي و آمد او سوي به پدر و رفت آشپرخانه طرؾ به بدهد جوابي آنكه بي مادر

  جدیه؟ زخمت -

 . بخیه تا چند همون نه -

 ...كه استخونت. زرده دورش. شده كبود پانسمانت زیر اینكه مثل -

 . خوشبختانه نه -

 چندتاست؟ -

  چي؟ -

 دیگه؟ ها بخیه -

 .تا دوازده ده، -

 كردي؟ كار چه خودت با -

 .نفهمیدم درست -



 دویدي؟ مي خیابون تو چرا -

 . بگم تونم نمي -

 یست؟ن منتظرت پاریس توي دیگه كه داره ربط كسي اون به -

 :گفت باز پدر. شد اشك از لبریز چشمهایش دوباره و انداخت زیر به را سرش كیمیا

 منتظرته؟ خودمون تهران همین توي نیست منتظرت پاریس تو نكنه -

 :داد ادامه پدر و نداد پاسخي اما خورد اي یكه كیمیا

 !گذاشتي تله الي جوري بد رو مردم بچه دم... تهرون اومده بودي نگفته -

 .زد لبخند ریخت مي اشك كه همانطور یمیاك

 تهرون؟ اومده پس -

 . بود نشسته زمین رو كوچه توي در پشت كردم باز رو در كه وقتي امروز. نداشتم خبر من خدا به -

 كار؟ چه بود اومده -

 زود خیلي من بود بنا آخه. بود شده نگران ظاهرا  . نداشتم ارتباطي هیچ باهاش روزه بیست این تو بخواید رو راستش. دونم نمي -

 ...كه بدم خبر بهش

 :پرسید و كرد تشكر و گرفت مادر دست از را قند آب لیوان و گذاشت كاره نیمه را صحبتش مادر ورود با

 مامان؟ كجاست كاوه -

 . خوابیده باال رفته كنم فكر -

  اینجاست؟ هم سالومه -

 . پدرشه خونه نه -

 چیه؟ دوتا این تكلیؾ -

 چند بابات. كنن مي زندگي هم با كه هم فعال  . دیگه مونن مي اینام. شده موندگار و برگشته قاسمي آقاي كه حاال. دونم مي چه -

 بیاد كوچولوشون خدا امید به. نیست مناسب سالومه وضعیت فعال   گه مي كاوه اما اینجا بیان خوان مي اگر گفته كاوه به بار

 . اونوقت

 :گفت پدر و داد تكان سري كیمیا

 . كنیم معلوم رو دیگه كس تكلیؾ باید امشب. باش نداشته كاري اونا تكلیؾ با تو فعال   -

 :داد پاسخ و زد لبخند زحمت به كیمیا

 . كرد مشخص تكلیفشو امشب خودش دیگه كس -

 چي؟ یعني -

 . بكشم سختي اون خاطر به من خواد نمي چون بیرون ره مي من زندگي از همیشه براي كه گفت. هیچي -

 راحتي؟ همین به -

 . نكنه آمیزي جنون اقدام امیدوارم. باشه طور همین كاش -



 چیه؟ منظورت -

 . خیلي نگرانم، خیلي فقط. جون پدر دونم نمي -

 كنه؟ مي تهدید رو اون خطري -

 ...پدر بگم چي -

 :گفت و كشید موهایش يرو دستي پدر. افتاد گریه به باز و نتوانست اما دهد فرو را بؽضش كرد مي سعي گرچه

 كجاست؟ االن -

 . اومده تور با. هتل توي -

 هتل؟ كدوم دوني مي -

 . بله -

 .بزن زنگ بهش پاشو پس خب -

 :گفت و زد پدر به شناسي قدر سر از لبخندي كیمیا

 . بود برنگشته هنوز اما زدم، سر هتلش به خونه بیام اینكه از قبل -

  .باشه اومده شاید بزن زنگ حاال -

 لرزان دستهایي و نگران حالتي با بعد و گرفت را هتل تلفن اطالعات مركز از اول. برداشت را تلفن گوشي و شد بلند جا از كیمیا

 را اتاقي شماره شد آزاد خط باالخره وقتي و بگیرد شماره دیگر بار چند كرد مجبورش خط بودن مشؽول. گرفت را هتل شماره

 زنگ تلفن پي در پي بار چند بعد و شنید موزیك صداي اي لحظه چند. داد تلفنچي به بود، گرفته تله اطالعات مسإول از قبال   كه

 شنید را تلفنچي صداي دوباره كه آنقدر. بود داشته نگه را گوشي همچنان كیمیا حال این با. نداشت بر را گوشي كسي اما خورد

 :گفت كه

 نشد؟ وصل -

 .بباشن البي توي ما مسافر شاید بدید؟ ارتباط اطالعات با رو من ممكنه. برنداشت را گوشي كسي خوام مي معذرت چرا، چرا، -

 . گوشي -

 .کرد سالم سیم سوی ان از اطالعات مسئول بعد لحظه چند-

 . نباشید خسته بخیر، شب سالم -

 . بفرمائید بخیر شب سالم -

 كافي یا البي توي داره امكان بدونم میخواستم. نیستند اقشونات توي ایشون ظاهرا  . داشتم كار 022 اتاق مسافر با من ببخشید -

 باشن؟ شاپ

 :گفت و كرد اي خنده اطالعات مسإول

 . هستند هتل از بیرون شما مسافر حتما  . نیست پایین كس هیچ تقریبا   شب وقت این -

 . متشكرم خوام، مي معذرت. شماست با حق. بله -

 



 بودید؟ اینجا پیش ساعت سه دو، كه هستید خانمي همون شما -گفت كه شنید را مرد صداي كه بگذارد را گوشي خواست كیمیا

 . هستم خودم بله... بله -

 . نه یا اینجاست اتاق كلید ببینم بدید اجازه. نگرانید خیلي شما اینكه مثل -

 :گفت زد مي نفس نفس اضطراب شدت از كه حالي در كیمیا

 . كنید مي لطؾ خیلي خیلي -

 :پرسید دوباره مرد عدب لحظاتي

 هستن؟ فرانسوي تور اعضاء از شما مسافر -

 .بله -

 اسمشون؟ -

 .زیتوني بلند موهاي و آبي خیلي چشماي با بلند قد جوون یه. رایان رابین... رابین -

 :گفت و خندید مرد

 آبي؟ خیلي -

 .تیره آبي خوام، مي معذرت -

 اینكه هم و نیست اینجا كلیدشون هم چون هستن، اتاقشون توي ایشون كه مطمئنم من. گید مي رو كسي چه كه فهمیدم دقیقا   بله -

 .كشیدن پریز از رو گوشي شایدم باشن، خواب شاید. باشن اومده پایین كه نمیاد یادم و دیدم رو رفتنشون باال خودم

 . كردید لطؾ خیلي شما. ممنونم واقعا   -

 ...از كاري اگه بازم. نداشت رو شما قابل -

 . بخیر شبتون ممنونم، نه -

 . خدانگهدار و بخیر شمام شب -

 :گفت و برگشت پدر كنار و كرد قطع را تماس كیمیا

 . ده نمي جواب تلفن به چرا دونم نمي اما اتاقشه، توي گه مي -

 . شبه نصؾ مادر، باشه خواب شاید -

 . باشه طور همین امیدوارم -

 نگراني؟ هنوزم بابا؟ چیه -

 . بخوابم رم مي من .نه... نه -

 بره؟ مي خوابت مطمئني -

 :گفت دوباره پدر و انداخت زیر به سر خجالت با كیمیا

 . بزنیم دوري یه همدیگه با بریم بیا كن عوض لباستو برو نمیاد خوابت اگه پس -

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با مادر



 زدنه؟ دور وقت االن مرد؟ سرت به زده شبي نصؾ -

 .بیا و كن عوض رو خوني لباسهاي این برو تخت؟ تو بریم باید چرا نمیاد خوابمون وقتي. انمخ باشه شب نصؾ -

. گفت مي پاسخ بسیاري سإاالت به بایست مي او مسلما   و دارد خاصي مقصود شبانه گردش این از پدر كه داشت اطمینان كیمیا

 :گفت و كرد همسرش به رو او دیدن با پدر. تبازگش و كرد لباس تعویض رفت، باال ها پله از سرعت به حال این با

 بشه؟ آماده سرعت این با كیمیا بودي دیده حاال تا -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده خانم اختر

 . بشناسه تونه نمي كس هیچ رو دختر و پدر شما -

 :گفت و آورد پیش را دستش پدر

 . بده رو سوئیچ خانم خب -

 ریم؟ مي ماشین با -

 . پیرم كمي یه روي پیاده براي دیگه من. بابا آره -

 . افتاد راه به و كرد خداحافظي مادر از خنده با و داد پدر به را سوئیچچ كیمیا

. شكافت مي را شب پوست ماشیني عبور صداي گهگاهي فقط. بود رفته فرو انگیزي دل سكوت در خیابان شب ساعت آن در

 مدتي. میكرد گوش بود پیچیده ماشین در آلودش حزن آواي كه قدیمي اي ترانه به پدر و بود شده خیره خیابان به سكوت در كیمیا

 :پرسید و شكست را سكوت مهر پدر باالخره. گذشت حال همان به

 نه؟ خوبیه، پسر -

 :پرسید تعجب با و آمد خود به اي لحظه براي كیمیا

 !كي؟ -

 . بلبل و گل خان رابین همین -

 :داد پاسخ كند مخفي پدر از را نگاهش كرد مي سعي كه حالي در بعد و بخشید زینت را كیمیا هاي گونه اي دخترانه شرم

 . خیلي آره، -

 :گفت دوباره و كرد تازه نفسي. دید را پدر لبخند چشم زیر از

 بعد اگه هك گم مي اینو. نداره خوبي چندان ي سابقه پدر، اما. داره فرق خیلي میشناسم كه مردایي با. عجیبیه خیلي موجود اون -

 . كردم پنهون ازتون رو چیزي نكنید فكر شنیدید حرفي كسي از این از

 بوده؟ خالؾ كار تو نكرده خداي نكنه چیه؟ نداره خوبي ي سابقه اینكه از منظورت -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 .باشه چي خالؾ از منظورتون تا -

 ... و دزدي دله قاچاقچي، منظورم -

 . باشه نداشته كارها این به احتیاجي پسرش دونه یه یكي كه داره انقدر اون پدر دونید، مي بهتر خودتون كه شما. پدر نه نه -

 . ره مي باال پارو از پولش طرؾ گن مي. شنیدم بابا آره -



 قول به و داره سازي اتومبیل ي كارخونه باباش كه دونم مي فقط. نپرسیدم وقت هیچ من بخواید رو راستش. باشه اینطور شایدم -

 . كنه مي جابجا اسككناس لیفتراك با شما

 :گفت و كرد اي خنده پدر

 . روؼنه تو نونت بابا، دیگه هیچي پس -

 . كنم نمي فكر چیزا این به اصال   من كه دونید مي بهتر خودتون پدر -

 نفهمیدیم؟ ما كه بود چي خالؾ این ي قضیه پس... كردم شوخي. بابا دونم مي -

 پسرونه خالفهاي همین منظورم بگم، جوري چه كرده، مي كارها خیلي رابین بشیم آشنا باهم اینكه از قبل وایدبخ رو راستش -

 . است

 :گفت و كرد اي خنده پدر

 مهم من نظر به. باشه كرده اشتباهاتي مجردیش زندگي تو كه ممكنه مردي هر كیمیا دوني مي. نكن اذیت رو خودت بابا، فهمیدم -

 . نشه تكرار اشتباهات این زدواجا بعد كه اینه

 :گفت و كشید راحتي نفس كیمیا

 . بشه تكرار وقت هیچ دیگه نمیكنم فكر دارم، شناخت اون از من كه جایي اون تا -

 داره؟ خبر تو با ازدواج شرایط از و مسلموني؟ تو كه دونه میمي ما گل پسر آقا این بابا، چیز یه مونه مي فقط -

 . میدونه رو چیز همه اون جون، پدر نباشید نگران -

 پذیرفته؟ رو همه و -

 .عالقه و میل با و كامال   -

 .انشاءهللا مباركه پس خب -

 :گفت خنده با و انداخت زیر به سر خجالت با كیمیا

 سیر من از روزي اگه گفتم بهش. كنه فكر قضیه این روي بیشتر كه خواستم رابین از من. زوده حرفا این واسه هنوز پدر، نه -

 . نیست بازگشتي راه دیگه بده مذهب تؽییر اگه ولي بگذره، ازم تونه مي بشه،

 :گفت و كرد دخترش به آمیزي تحسین نگاه پدر

 . دختر كردي سفیدم رو. بابا تو به آفرین -

 خیره دخترش به حظاتيل پدر. فشرد خود دست در را پدر دست عالقه با و خندید پدر همراه نیز كیمیا. خندید بلند صداي با بعد و

 :گفت بعد و شد

 راضي خیلي اردالن با تو مجدد ازدواج از منم اینكه اونم كني، باور رو چیزي یه خواد مي دلم رسید اینجا تا صحبت كه حاال -

 درما هنوز تو. ببخشمش نتونستم وقت هیچ دیگه و افتاد چشمم از حسابي اردالن قضیه، اون از بعد بخواي رو راستش. نبودم

 . دختراشون روي پدرها خصوصا   دارن، تعصب بچههاشون روي چقدر مادرها و پدر بفهمي تا نشدي

 .شنوم مي اینو كه خوشحالم -

 :گفت و پیچید عرضي كم خیابان داخل پدر لحظه همان در

 .رسیدیم باالخره خب -



 :پرسید و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 فروشي؟ بستني كجا؟ به -

 شب؟ وقت این -

 آبمیوه؟ -

 اي؟ تشنه مگه -

 رسیدیم؟ كجا به پس... نه -

 :گفت و داد تكان سري و كرد اي خنده پدر

 شناسي؟ نمي رو اینجا بگي خواي مي... كوبه مي سینه به سر معشوقش واسه بیقراري با داره دیوونه عاشق یه دل كه جایي به -

 .نمود وقؾت بزگي هتل مقابل در پدر و كرد نگاه پدر به تعجب با كیمیا

 باال؟ بریم بدن اجاز شب وقت این كنید مي فكر شما

 . برگردي تو تا البي تو شینم مي بعد. كنم مي صحبت باهاشون خودم من. ندن اجازه چرا آره، -

 ببینید؟ رو رابین خواید نمي شما مگه -

 . كن دعوتش شام به شب فردا براي گم مي بههت همینم براي خوام، مي كه البته -

 گید؟ مي جدي ینوا -

 نه؟ یا بشیم آشنا خوشبخت داماد این با باید ما باالخره. عزیزم آره -

 مسئول با كوتاهي صحبت بود داده قول كه همانطور هتل پدر داخل. شد پیاده ماشین از پدر دنبال به و انداخت زیر به سر كیمیا

 :پرسید و بیاید پیش كه نمود اشاره كیمیا بع سر با بعد و كرد اطالعات

 بلدي؟ كه رو اتاقش شماره -

 .بله -

 . دادن اجازه آقا باال، برو بدو پس خب -

 .داد را كیمیا پاسخ سر حركت با نیز او. داد تكان سر و كرد اطالعات مسئول به اي قدرشناسانه نگاه كیمیا

 . كن بیدارش برو بابا؟ ایستادي چرا -

 . نشست اطالعات مسئول كنار كه دید را پدر شود، بسته در نكهآ از قبل و رفت آسانسور طرؾ به سرعت با كیمیا

 لحظه در پشت. رساند 022 اتاق به را خود دو حالت به و كرد اتاق اولین شماره به نگاهي گذاشت، پنجم طبقه راهرو به كه قدم

 به بنابراین. بود فایده بي ماند مي منتر هم صبح تا اگر شاید و بود ؼیرممكن گویا اما كند، مهار را هیجانش تا ایستاد منتظر اي

 دستش بار سومین براي وقتي. ماند منتظر باز و زد در به اي ضربه دیگر بار یك. نشنید پاسخي اما زد، در به ضربه چند آرامي

 :گفت فارسي به قشنگ، ي لهجه همان با كه شنید را رابین گرفته صداي آورد، باال را

 . نشه مزاحمم كسي بودم كرده هشخوا. ندارم احتیاج چیزي به من -

 :داد پاسخ كالفه بار این رابین و زد در دوباره بدهد، پاسخي آنكه بي كیمیا

 .كنم مي باز االن كنید صبر -



 در كیمیا و شد باز در باالخره. گرفت كار به اش دروني هیجان مهار براي را نیرویش تمام و نشست كیمیا لبهاي روي لبخندي

 صدایي با بعد شد، خیره او به زده حیرت اي لحظه رابین. پوشاند مي ملحفه با را اش برهنه نیمه اندام كه دید را رابین در آستانه

 :پرسید لرزان

 كیمیا؟ تویي -

 كردي؟ فراموش منو زودي این به. عزیزم آره -

 :پرسید كیمیا و كرد نگاهش باز رابین

 تو؟ بیام كني دعوتم خواي نمي -

 :داد پاسخ زبان لكنت با و رفت كنار در جلوي از و پوشاند ملحفه با را خودش فورا  . آمد ودخ به ناگهان رابین

 . من ي الهه تو بیا... بیا -

 كیمیا سوي به دوباره بعد. پوشید لباس سرعت با و ایستاد او به پشت و رفت تخت طرؾ ببه بالفاصله رابین. شد وارد كیمیا

 كه حالي در و زد زانو زمین روي او كنار رابین و نشست صندلي روي آرام كیمیا. كرد مخ سر و نمود اشاره صندلي به برگشت

 :پرسید كرد مي نگاه او به ناباورانه همچنان

 تویي؟ یعني -

 . كیمیا منم باشه راحت خیالت آره، -

 كني؟ مي كار چه اینجا شب وقت این تو -

 . دونم نمي خودمم بخواي رو راستش -

 :پرسید آهسته كیمیا. داد زینت را لبهایش ؼمگیني لبخند بعد و بخشید جلوه را رابین نچشما اشك قطره دو

 افتاده؟ اتفاقي -

 .نه... نه -

 .شدم مي دیوونه داشتم دیگه بودي؟ كجا كردي؟ رو كار این امروز چرا... چرا. رابین بزن حرؾ خدا رو تو -

 . نكن ناراحت رو خودت عزیزم -

 زني؟ نمي حرؾ هم كلمه یك حتي تو وقتي نكنم حتنارا رو خودم طور چه -

 قشنگم؟ بگم باید چي -

 ترسوندي؟ منو اینقدر چرا -

 كردم فكر. شدم مي دیوونه داشتم میكشي، عذاب من خاطر به گفتي وقتي آخه. باشي راحت تو خواستم مي فقط كه من من؟ -

 . بیرون برم زندگیت از كه اینه كار بهترین

 سادگي؟ همین به -

 یه به خوام مي هم من. بوده رسم یه ها الهه براي كردن قرباني قدیم از كه دوني مي اما نیست، ساده هم خیلي. قشنگم ي الهه نه -

 كني؟ نمي فكر اینطور تو. كنم ثابت حرفامو كه رسیده وقتش. كنم عمل قدیمي سنت

 . نمیارم در سر هیچ كه من -

 . زنم مي آتیش تو یادگاریهاي تمام با رو خودم شرقیها رسم به و پاریس گردم مي بر فردا همین من -



 :گفت و جهید جا از كیمیا

 گي؟ مي داري چي تو -

 بزني؟ سر اسیرت به گرفتي تصمیم كه شد چطور ببینم بگو حاال... نیست خوب تو براي اصال   چیزا این به كردن فكر عزیزم، -

 . داري قصدي چه تو كه مبدون خوام مي من. رابین نكن عوض رو حرؾ موضوع -

 .دادم توضیح برات كه من -

 آسونیه؟ این به مردن كني مي فكر واقعاض تو -

 دنیا اون توي وقت اون. شینم مي تو منتظر همه از قبل و دنیا اون رم مي. آسونه حتما   شدن تو قرباني اما دونم نمي رو مردن -

 . دارم دوستت همه از بیش و نشستم انتظارت به همه از پیش چون. شي مي من سهم تو

 ...بزني حرفا این از دیگه بار یك اگه زني؟ مي كه چیه احمقانه حرفاي این شدي؟ دیوونه تو -

 .ام آماده اي شكنجه هر براي كه دوني مي. نترسون عذاب از منو عزیزم، آه -

 واقعا ؟ -

 . باش داشته اطمینان -

 .بیاي گاه شكنجه به شب فردا ريمجبو حرفت اثبات براي اینطوره كه حاال خب -

 رم؟ مي صبح فردا من كه كردي فراموش عزیزم شب؟ فردا -

 .ري نمي جا هیچ تو -

 ...اما -

 .ري نمي جا هیچ تو. گفتم كه همین -

 . شیرینه چقدر شنیدن زور تو از دونستي مي كاش... من ي الهه نازنین آخ -

 . باشه همین نظرت حرفم آخر تا امیدوارم -

 . عروسكم باش طمئنم -

 قصد پدرم آخه... خوریم مي شام هم با ما و میاي من پدري خونه به كه شام براي مگه ري نمي جا هیچ فردا تو كن گوش پس -

 . بشه آشنا خانواده آینده داماد با داره

 :گفت لكنت با و شد گشوده حد آخرین تا رابین چشمان

 سالمند؟ شامگو شنوم؟ مي درست من... من... یعني... ي -

 .سالمي تو كه البته -

 جاي به دوباره و پیمود سریع و محكم قدمهاي با را اتاق عرض و طول بار چندین برخاست، جا از بگوید چیزي آنكه بي رابین

 :گفت دوباره كیمیا. كرد نگاهش سكوت در و زد زانو كیمیا كنار. بازگشت اولش

 . كنم دعوت خونهمون به شب فردا براي رو تو من تا منتظره البي تو االن ناو. اومدم پدرم با من اما نكني باور شاید -

 :گفت بعد و برد فرو موها میان را انگشتانش عصبي حالتي با بار چندین. شد بیشتر هم باز رابین تعجب

 !ممكنه؟ چطور آخه -



 .نمیارم در سر اصال  . دونم نمي هم خودم من... من -

 خود به آرامش از رنگي چشمانش. كرد زیباتر را آلودش وهم ي چهره لبخندي ناگهان اما رفت، روف فكر به لحظاتي براي رابین

 :گفت آرام و مرتعش صدایي با و لرزید لبهایش گرفت،

 تو خداي از رو ام الهه ؼروب امروز من بگم اگه نشه باورت شاید مهربونه، خیلي تو خداي كیمیا، دوني مي رو چیزي یه -

 .آرزوهاست محالترین میكردم فكر كه يحال در خواستم

 

 مشؽول را مادر و شد ساختمان داخل و كرد پر خورده آب گلهاي و نم خوب بوي از را اش ریه شد، تمام كه ها باؼچه دادن اب

 :دید تلفن با صحبت

 .جااین بیاي امشب هم تو داریم دوست ما كني؟ مي قاطي هم با رو چیز همه چرا تو كاوه؟ چیه حرفا این -

- ... 

 داره ما دختر كه بفهمن باید مردم باالخره. شه نمي دوال دوال كه هم سواري شتر. نیست ؼریبه كه اون. بیار هم رو سالومه -

 .میكنه ازدواج

- ... 

 بكنیم؟ رو كار این مخفیانه باید چي واسه چي؟ یعني -

- ... 

 داره؟ مصرؾ تاریخ خواهرت! بكش خجالت -

 :پیچید گوشش در كاوه صداي و قاپید دستش از را گوشي و رساند مادر به را خود دبلن گام یك با كیمیا

 روزي دختره گن مي فردا. بمونه روش اسم شد سیر خواهرم از پسره این كه دیگه روز دو خواد نمي دلم من خانم، مامان بله -

 .اس بیوه بازم كنه، مي شوهر یه

 میگن؟ چي مردم دیگه خب -

 :داد پاسخ دستشاچه و كرد تؽییر محسوسي طرز به كاوه صداي لحن

 .كردم مي صحبت مامان با داشتم من كیمیا -

 . باشم جریان در هم خودم بهتره زني مي حرؾ من مورد در داري وقتي. كنه نمي فرقي -

 ...كیمیا كن گوش -

 در دم مي ترجیح من و مني برادر تو .میاد چي براي دوني مي بهتر خودت و اینجا میاد رابین امشب. كن گوش تو آقا، نخیر -

. بذاریم احترام خانمت و تو به خواستیم ما. كنه نمي ایجاد تؽییري هیچ قضیه اصل در تو نیومدن یا اومدن اما. باشي ما مجلس

 . میدوني خودت دیگه حاال

 ...بدونن موضوع این از چیزي زنم فامیل فعال   خواد نمي دلم گفتم هم مادر به من -

 . خداحافظ... باشیم خدمتتون در تونیم نمي امشب كه متؤسفم. منطقیه و موجه كامال   دالیلت خب خیلي -

 :گفت كرد مي نگاهش تعجب با كه همانطور مادر. گذاشت دستگاه روي را گوشي خونسردي با بعد

 بگیره، كوچولو تصمیم یه تونهب كه نداشت قابلیت انقدر دیروز تا كه ما دختر كنه، نمي معجزه عضق گن مي كه اونایي گردن -

 . ترسم مي ازش منم كه شده جسور انقدر روزا این



 زنان لبخند پدر. كرد سالم پدر به مادر، به دادن پاسخ جاي به شد وارد پدر لحظه همان در چون ولي خندید بلند صداي با كیمیا

 :گفت داد مي دستش به را بزرگي هندوانه كه حالي در و آمد نزدیكش

 میاد؟ كوچه سر تا خانم عروس صداي كه برهخ چه -

 :گفت بود خورده جا هندوانه سنگیني از كه كیمیا

 خریدین؟ نفر چند براي اینو. كمرم آخ -

 .ایروني كامال   سبك به اونم نفر، یه از مخصوص پذیرایي براي -

 :گفت دوباره بعد و كرد مكث اي لحظه پدر

 كردي؟ آب پر رو حوض -

 :داد پاسخ و گذاشت میز روي همانجا را هندوانه كیمیا

 !قربان بله -

 تو میندازمش خودم. نزن دست هم هندوانه این به. حیاط تو ببر هم رو ها پشتي این. بندازه فرش تخت رو بگو رحیم مش به -

 . كنه خیس حاال همین از رو قلیون بگو مهري به فقط. حوض

 :گفت مادر و خندید دل ته از و بلند صداي با كیمیا

 شه؟ مي آب دلت تو قند سوخته، پدر چیه -

 هندوانه و آب پر حوض قوري، و سماور با حیاط، تو. میگیره ام خنده پدر پذیرایي از. نیست اون واسه كنید باور مادر، نه -

 . قلیون و چاي خنك،

 :گفت و داد تكان سري مادر

 . مبذار دیزي شام براي نبود یادم كه حیؾ فقط. كیمیا گي مي راست -

 :داد پاسخ و كرد نگاه مادر به تعجب با كیمیا

 . نه دیگه شما خدا رو تو مامان -

 :پرسید پدر حال همان در و خندیدند دو هر پدر و مادر

 . بگو داره اشكالي ما هاي برنامه كني مي فكر اگه -

 :داد پاسخ و زد لببخندي كیمیا

 . نظیره بي نه، نه، -

 . میاد مهمونت االن دختر برو. خونه تو لباسهاي و خورده بخیه ي چونه با. خانم عروس این االّ  نظیره بي چیز همه -

 مادر از را كاوه سراغ پدر كه شنید حال همان در و دوید ها پله سوي به و گفت كشداري چشم و كشید لباسهایش به دستي كیمیا

 . گیرد مي

 آخرین در كه افتاد رنگي آبي پیراهن به چشمش بالخره. نپسندید ار كدام هیچ اما كرد امتحان را مختلؾ لباسهاي مرتبه چندین

 شده جدا هم از دو آن آن، از قبل چون نرسید راه از هرگز كه تولدي. بود دوخته اردالن تولد مناسبت به مشتركش زندگي سال

 خوش كردو لباس به خریدارانه نگاهي كرد، خارج كمد از را پیراهن. بود ندیده او تن بر را لباس این هرگز اردالن و بودند

 پارچه آرامي به دست با. گرفت اش خنده بود متنفر لباس این از همیشه امروز تا كه این از. رسید مي نظر به زیبا و دوخت

 با. زد رضایت لبخند رابین چشمان با رنگش تطابق از و دوخت آن نواز چشم آبي به را نگاهش كرد، لمش را پیراهن لطیؾ



 و مالیم آرایشي سرعت با و كرد خالي میز روي را آرایشش لوازم كیؾ و ایستاد آینه مقابل و كرد تن بر را لباس سرعت

 سرش روي را لباس آبي شال و كرد جمع سادگي به سر پشت را موهایش. شد خیره آینه به باز و كرد لباسش رنگ با متناسب

 شالش روي از باند سفیدي اما. كرد پنهان را چانهاش روي انسمانپ كه پیچید صورتش دور گونهاي به گذشته شب چون و انداخت

" ببینه؟ اگه شه مي چي مثال   ده، نمي كه َپسم خوردگي ترك این خاطر به"  گفت، خنده با و انداخت باال را هایش شانه. بود نمایان

 :گفت كه شنید را مادر صداي حال همان در و افتاد خنده به خودش سإال از

 . دیگه بیا شد؟ ومتم كیمیا -

 :داد پاسخ عجله با

 . اومدم... اومدم -

 زمین شب ترین شرقي به امشب تو! دیوونه كوچولوي پسر"  گفت، لب زیر و كرد محكم سر پشت را شالش و برخاست جا از

 ."بمونم منتظر تونم نمي اصال   چون نكن دیر كنم مي خواهش. دعوتي

. دوید پایین صدا و سر با ها بچه دختر ن.چ ها پله روي از. شد خارج اتاق از سرعت با و زد لببخند خودش خودش عكس به

 . زدند لبخند رویش به و كردند بدل و رد هم با داري معني نگاه مادر و پدر شد هال داخل وقتي

 . ام آماده من خب -

 :گفت و كرد نگاهش تحسین با مادر

 حاضر دیگه بگه و بندازه لنگر اینجا امشب همین پسره این نكني كاري یه مونده، درستون از یكسال هنوز شما جون، مامان -

 . برگرده نیست

 :داد پاسخ و زد لبخخندي كیمیا

 مامان؟ مگه چطور -

 :گفت و كرد اشاره او پاي تا سر به دست با مادرش

 . طوري همین هیچي، -

 :گفت پدر لحظه نهما و گیرند مي حرارت هایش گونه كرد احساس و انداخت زیر به سر كیمیا

 .مرتبه چیز همه ببین حیاط تو بریم بیا! بابا -

 :گفت و كوبید هم به را دستهایش زده هیجان و كرد حوض كنار تخت به نگاهي رسید، حیاط به وقتي و افتاد راه پدر دنبال كیمیا

 . عالیه! پدر عالیه -

 چاي نقره قابهاي در باریك كمر استكانهاي در دستش اركن جوشان سماور از مادر. داد تكیه پشتي به و نشست تخت روي پدر

 :گفت خنده با و نشست حوض لبه كیمیا. ریخت

 كردي؟ اتفاده ات جهیزیه از كه شده چطور سال همه این از بعد! جون مامان -

 :گفت و كشید آن زیر سیني و نقره استكانهاي قاب به دستي مادر

 شده؟ خبر چه دوني نمي تو یعني -

 :داد پاسخ و پاشید آسمان به را آبها كرد، آب از پر را ستهایشد كیمیا

 . نه -

 :پرسید و خندید تنها پاسخش در مادر و



 بریزم؟ هم تو براي -

 .بریز جون، مادر بریز -

 :گفت كه رسید گوشش به مهري صداي حال همان در

 كنم؟ باز رو در. زنن مي زنگ خانم -

 :گفت خنده با مادر. كرد مادرش به نگاهي. یختر فرو سینه در قلبش كرد احساس كیمیا

 . باشه كاوه شاید مامان، نكن هول زیاد -

 :گفت و آورد لب بر لبخندي پدر. نشست جایش سر آسودگي با كیمیا مادر، حرؾ این ببا

 . كني باز درو بري خودت بهتره. نباشه كاوه شایدم -

 مهري به چشمش ها پله سر كرد، مي مرور را كاوه با برخورد ذهنش رد كه حالي در. رفت در طرؾ به و برخاست جا از كیمیا

 :گفت و افتاد خانم

 . كنم مي باز خودم من بفرمائید، شما -

 قرار روبرویش درست كه بود بزرگي گل سبد دید كه چیزي تنها اي لحظه براي. كرد باز را در بكند سإالي آنكه بي در پشت

 :كشید مي سرك گلها پشت از كه رابین مشتاق چشمان بعد و داشت

 !من قشنگ ي الهه به سالم -

 .تو بیا سالم، -

 :پرسید حال همان در و شد وارد رابین

 اومدم؟ زود -

 .موقع به كامال  . نه نه، -

 منظورش كه كیمیا. كشید خود ي چانه روي دستي تعجب با و كرد كیمیا به نگاهي و زد كنار صورتش مقابل از را گل سبد رابین

 :گفت و كرد اي خنده بود فهمیده را

 . چونه زیر كوچولو زخم یه فقط نیست، مهمي چیز -

 :گفت دوباره ناچار به كیمیا و كرد نگاهش باز رابین

 . شیطون كوچولوي پسر یه تعقیب از كوچولو یادگاري یه -

 :نالید و داد تكان سري رابین

 !من خداي واي -

 :گفت و زد لبخندي كیمیا

 .منتظرن مادرم و پدر تو، بریم بهتره -

 :گفت آهسته او و گرفت خود در را رابین چشمان اي كودكانه هراس

 . من ي الهه نگرانم خیلي من -

 :داد پاسخ و زد رویش به بخشي اطمینان لبخند كیمیا



 .مساعده كامال   اوضاع. نباش نگران اصال   -

 :گفت و كرد دستهایش لرزش به اي اشاره. گرفت كیمیا صورت مقابل را دستش رابین. گرفت رابین دست از را گل سبد بعد و

 كنم؟ كار چه اینو -

 :داد پاسخ و كرد بلندي ي خنده كیمیا

 !دیوونه -

 :گفت كرد مي حركت سرش پشت كه حالي در. افتاد راه به و

 . میرم مي امشب كه مطمئنم من -

 :پرسید تعجب با و چرخید سویش به كیمیا

 چرا؟ -

 :داد پاسخ و انداخت پایین را سرش رابین

 مي خاكستر منو داره تو آتیش. ندارم رو بهت شدن نزدیك و تو كردن تماشا اینطور تحمل من. كنه مي ذوبم تو وجود حرارت -

 . كنه

 :گفت بعد و شد خیره رابین تبدار چشمان به لحظه چند براي كیمیا

 . عزیزم باش خونسرد -

 :گفت كرد مي همراهیش كه حالي در و داد تكان سري راابین. افتاد را به دوباره و

 .نمیدونم رو چطوریش اما دونم، مي اینو خونسرد، -

. بودند ایستاده تخت كنار رابین انتظار و احترام به دو هر مادر و پدر. شد بیشتر هم باز او هیجان و زد لبخند رویش به باز كیمیا

 نافذ نگاههاي با نگاهش بعد. انداخت پذیرایي بساط و تخت و سبز سر باؼچه بلند، هاي فواره آب، پر حوض به گنگي نگاه رابین

 خود به را او كیمیا صداي. ندارد وجود ذهنش در فارسي كلمه یك حتي كرد احساس لحظه یك براي. كرد تالقي كیمیا مادر و پدر

 .آورد

 . مادرم خانم اختر و پدرم پارسا كمال آقاي -

 :گفت افتضاحي ي لهجه با و داد دست پدر با تنها و زد لبخند بسیار تالش با رابین

 . خوشوقتم آشنائیتون از -

 :گفت فرانسه به آهسته و كرد نگاه رابین به تعجب كمال با كیمیا

 شده؟ چت تو -

 :گفت انگلیسي به فرانسه، جاي به آهسته و داد تكان سر كالفه حالتي با رابین

- no understand 

 :گفت رابین به پدرانه يلبخند با كمال آقا -

 . بشین و باال بیا پرسم، بیا -



 كرد رابین به نگاهي مادر. نشست پدر كنار و رفت باال تخت از بود گرفته تازهاي جان پارسا، آقا صمیمي لحن از گویا كه رابین

 :گفت كیمیا به و

 . داره چشمایي چه سوخته پدر -

 :گفت آهسته و رفت اي ؼره چشم مادر به كیمیا

 . بلده فارسي رابین! جون مادر هیس -

 :داد پاسخ تر آهسته و كرد اي خنده مادر

 /فهمه نمي كه رو سوخته پدر دیگه -

 :گفت و داد فرو زحمت به را اش خنده كیمیا

 . حرفاس این از واردتر -

 :گفت و زد دستش پشت به اي ضربه مادر

 .گفتي مي زودتر بده، مرگم خدا -

 :گفت ابینر به پدر حال همان در

 چطوري؟ خودت چطورن؟ پدر پسرم، خب -

 "داد پاسخ بیشتري تسلط با اینبار رابین

 . متشكرم خوبند -

 كردي؟ گردش خوب تهران تو -

 . نه كه هنوز -

 . نیست خوبي راهنماي دختر این كه مطمئنم من. كیمیاست تقصیر حتما   -

 :داد سخپا لبخند با بعد و كرد سكوت شرم با اي لحظه چند رابین

 .ایه العاده فوق راهنماي كیمیا پارسا، آقاي اما -

 :گفت و زد كیمیا به چشمكي و كرد اي خنده پدر

 . بریز براش چایي یه الاقل كنه مي تعریؾ ازت انقدر كه حاال -

 :گفت و گذاشت میشد جا به جا دائما   كه رابین مقابل را چاي استكان پارسا آقاي. كرد عمل پدر ي خواسته به كیمیا

 ...تو بریم تونیم مي سخته برات زمین روي اگه -

 :داد پاسخ فورا   رابین

 . عالیه اینجا نه، نه، -

 :گفت و شكست را سكوت مادر باالخره. كند متمركز را افكارش تا یافت فرصتي رابین و گذشت سكوت در لحظاتي

 . ببینیم نزدیك از رو شما بودیم عالقمند واقعا   ما و كرده تعریؾ شما از خیلي كیمیا خان، رابین دونید مي -

 :داد پاسخ و داد تكان سري رابین



 . است العاده فوق موجود یه شما دختر من نظر به بخواید رو راستش... دارید لطؾ واقعا   شما -

 :داد پاسخ و زد رضایت سر از لبخندي مادر

 . عزیزه خیلي برامون كیمیا و مداری رو دختر یه همین فقط ما كه دونید مي. لطفتونه نظر شما -

 :گفت كمال آقا بار این. نداد پاسخي و كرد تؤیید سر با رابین

 هر از قبل بنابراین... مطرحه زندگي توي مهم ي مسؤله یه عنوان به همیشه ازدواج دنیا تمام در كه نم مي فكر من پسرم، رابین -

 . كرده ازدواج یكبار این از قبل كیمیا كه دوني مي تو... بشه صحبتهایي سري یه الزمه اقدامي

 :گفت مادر و داد مثبت پاسخ سر با باز رابین

 . گذاشته پیش پا رجوع براي سابقش همسر دوباره االن اما شدن جدا هم از تا دو این البته -

 منظور متوجه كه پدر یمیا،ك از قبل. داد تكان سر و كرد كیمیا به گنگي نگاه بود، نفهمیده را خانم اختر صحبت معناي كه رابین

 :گفت بود شده رابین

 . كنه ازدواج كیمیا با دوباره كرده قصد اینكه یعني -

 :گفت كیمیا به آهسته مادر و داد تكان سر آرام، نگاه همان با رابین

 بلده؟ فارسي گفتي كه تو -

 :داد پاسخ كیمیا و

 . نه دیگه رو رجوع -

 :گفت باز پدر

 گفته بهش چیزایي یه پدرتون ظاهرا  . بودم شنیده برادرم از من كیمیا از قبل البته. دارید ازدواج قصد شما كه گفته من به كیمیا -

 .آشنایي ما رسوم و آداب و فرهنگ با چقدر كني، ازدواج ایروني دختر یه با داري قصد كه تو بدونم میخواد دلم حاال. بود

 تحت شدت به رو من ایشون شایستگي دیدم، رو كیمیا خانم كه روزي از من كه اینه واقعیت پارسا، آقاي بگم چطوري دونم نمي -

 اطالعات كلي حاال من كه دونن مي خوب دخترتون. كرد عالقمند ایراني خصوصا   شرقي، فرهنگ به اختیار بي و داد قرار تؤثیر

 . دارم شما فرهنگ از مختلؾ هاي زمینه در

 :گفت و زد لبخندي پدر

 . اومدین كیمیا خواستگاري به كامل شناخت با شما كه باشیم امیدوار تونیم مي ما پس. هخوب خیلي اینكه -

 :داد ادامه پدر و زد لبخندي رابین

 مي رو انتخاب ترین درست كه میدونم و دارم اعتماد خیلي دخترم به من بخواین رو راستش. ندارم گفتن براي زیادي حرؾ من -

 عمر آخر تا اید موافقت اعالم این با دونم مي گرچه. داره كیمیا كه شرایطي همون جز م،ندار شما براي هم خاصي شرط كنه،

 . دارید عالقه هم به نفر دو شما كه دونم مي چون موافقم حال این با اما باشم، دخترم تنها از دور

 :گفت و كرد كیمیا به نگاهي. شد اشك از پر مادر چشمان پدر، حرؾ این با

 . بكشیم رو كیمیا انتظار همیشه ما كه بود این قسمت شاید -

 بازي گل سبد گلهاي با كه شد خیره كیمیا به بعد و كرد مادر آلود چشمان به مهرباني نگاه آرامي به و كرد بلند سر آهسته رابین

 :گفت و زد آرامي لبخند. كرد مي

 .اینجا میام كه منم این. بره شما پیش از كیمیا كه نیست قرار اما -



 :داد ادامه آرامش همان با رابین و كردند نگاه رابین به تعجب با سه هر كیمیا و مادر پدر،

 زندگي انگار نباشه اون وقتي. كردم تجربه بارها اینو. سخته چقدر كیمیا از دوري كه دونم مي خوب من پارسا، آقاي و خانم -

 هم همین براي. كنید تحمل رو عذاب این هم شما خواد نمي دلم كردم، تجربه قبال   رو تلخ احساس این خودم چون و شه مي راكد

 . كنم زندگي كیمیا با شما كنار در همیشه براي كه ایران بیام خوام مي من بدید اجازه شما اگه كه هست

 با هم پدر. كرد شكر را خدا و بوسید را او مرتبه چندین و كشید آؼوش در سختي به را كیمیا كه شد هیجانزده چنان ناگهان مادر

 :گفت و خندید خوشحالي

 . اینور بده رو شیریني اون بابا جان كیمیا انشاءهللا مباركه پس -

 . كرد تعارؾ رابین به وبعد پدر به را شیریني ظرؾ و كشید بیرون مادر آؼوش از را خود كیمیا

 :گفت كه شنید سرش پشت از صدایي لحظه همان در درست

 . بیایم هم ما تا كردین مي صبر. خوردین شیریني زود چه. دیمرسی موقع ببه كامال   اینكه مثل -

 كرد مي سعي كه حالي در و كرد او به نگاهي. دید خود سر پشت را همسرش و كاوه ناباوري كمال در و برگشت عقب به كیمیا

 :گفت لبخند با بگیرد خود به عادي كامال   حالتي

 .هستن كاوه برادرم ایشون رابین،... كاوه سالم -

 شده دراز سویش به كه را رابین دست میلي بي با و آمد تخت كنار كاوه. برداشت كاوه سوي به قدم چند برخاست، جا از رابین

 :گفت و كرد او به اي خصمانه نگاه گرفتؾ دست در بود

 اینه؟ كرده پا به خاك و گرد اینهمه كه فرنگي بچه این پس -

 :گفت تفاوت بي حالتي با و داد را پاسخش مهرباني نگاه با كیمیا. كرد نگاه كیمیا به خاصي حالت با رابین

 . هستن برادرم خانم جون سالومه هم خانوم این -

 نگاه كیمیا به و برداشت عقب به قدمي سالومه شده دراز دست به پاسخ در اما داد، تكان سر و زد لبخندي سالومه روي به رابین

 :گفت پدر. كشید پس را دستش تعجب با سالومه و ردك تؤیید را حركتش لبخند با كیمیا. كرد

 . باال بیا كاوه جان، رابین بشین -

 به شروع سكوت در و نشست تخت روي كاوه. كرد تكمیل را پدر صحبتهاي" بفرما هم شما جون سالومه"  ي جمله با مادر و

 :كرد زمزه كاوه گوش زیر طعنه به بود مانده خیره رابین به همچنان كه سالومه. كرد اش حلقه با بازي

 . بزنه پس رو برگشته بخت اردالن بایدم جواهري همچین یه داشتن با خانومت آبجي. اوله بخت بخت، گن مي كه اونایي گردن -

 :گفت عصبي حالتي با باشد، آورده خاطر به چیزي گویا بعد و رفت سالومه به اي ؼره چشم كاوه

 . ببینه رو شما تو بیاد میخواد ایستاده، منتظر در دم نفر یه. نیستیم تنها ما -

 :پرسید و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 دره؟ دم كي -

 :گفت و كرد رابین به اي اشاره كاوه

 . ببینه رو پسر شازده این خواد مي دلش خیلي كه یكي -

 :پرسید زده حیرت بود ساكت كامال   لحظه آن تا كه رابین



 ببینه؟ منو -

 اما كرد، نگاهش تعجب با باشد، فهمیده را او صحبتهاي معناي خوبي این به رابین كه كرد نمي هم را تصورش حتي كه كاوه

 :گفت خصمانه لحن همان با باز و آمد خود به بعد اي لحظه

 . ریختي هم به رو زندگیش و اینجا اومدي شدي بلند دنیا سر اون از تو كه دره این پشت بدبختي یه آقا، بله -

 :زد فریاد عصبانیت با كیمیا و كرد نگاه كاوه به تعجب با باز رابین

 . اینجا بیاري رو اردالن نداشتي حق تو -

 . بدونه رو تكلیفش اومده. داشتي نگه معلق آسمون و زمین میون رو بدبخت. اومده خودش نیاوردمش، من -

 ...كردم روشن وقته خیلي اونو تكلیؾ من -

 :گفت و كرد قطع را كیمیا كالم پدر

 . بره كن ردش جوري یه در دم برو كاوه نیفتاده، اتفاقي حاالم -

 . اینه سر زیر شّرا ي همه كه بره آقا این اصال  . برین خودتون رم، نمي من -

 رابین لبهاي حركت كه بدهد پاسخي خواست. كرد مي نگاه آنها به همیشگي خونسرد حالت همان با كه كرد رابین به نگاهي كیمیا

 . كرد ارشواد سكوت به

 . در دم رم مي من ببینه منو خواد مي آقا این اگه خب -

 :گفت پدر و كردند نگاه رابین به همه اي لحظه براي

 .تو بیاد بگو بهش برو كاوه اینطوره، كه حاال پس -

 :ؼرید لب زیر و شد بلند جا از كاوه

 !فرنگي بچه داري رویي عجب -

 به چشم زیر از كه رابین. فشرد سختي به و كرد فرو هم در را انگشتانش عصبي حالتي با. افتاد كیمیا جان به عجیبي ي دلشوره

 :گفت لب حركات با و زد لبخندي كرد مي نگاه او

 . باش آروم -

 :گفت مادر به آهسته و انداخت زیر به سر كیمیا

 چي؟ بشه دعواشون اگه. مادر ترسم مي من -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده مادر

 . بیفته كسي براي اتفاي دیم نمي اجازه ما. زمعزی نترس -

 از و آمد پیش كاوه همراه اردالن. جهید جا از اختیار بي و شنید را اردالن و كاوه گفتگوي صداي كیمیا لحظه همین در درست

 اما رسید، تخت نزدیك اردالن. برخاست جا از آرامي به رابین. دادند را پاسخش همه كیمیا جز به و كرد سالم فاصله همان

 و رفت جلو اردالن ؼیرعادي رفتار و متعجب نگاه به اعتنا بي رابین. شد خیره رابین به تعجب با و ایستاد خود جاي در ناگهان

 :گفت و برد پیش را دستش بعد كرد، سالم

 . رایان رابین هستم، رابین من -



 با باز رابین. نگفت چیزي اما گرفت را رابین دست و آورد باال را دستش عادت روي از بود نیامده خود به هنوز كه اردالن

 :گفت متبسم چهره همان

 . اینجا اومدید و كشیدید زحمت كه مهمیه موضوع حتما  . ببینید منو داري قصد شما كه گفتند كاوه آقا -

 :گفت و دوخت رابین به را آلودش ؼضب نگاه اردالن

 . سهب پروني مزه دیگه ولي پسر آقا اي خوشمزه خیلي -

 :داد پاسخ و شد تر عمیق رابین لبخند

 ...اینكه یا كنم تشكر باید كه دونم نمي یعني بود، اي جمله جور چه شما جمله كه دونم نمي متؤسفانه من آقا، ببینید -

 :گفت و پرید رابین حرؾ وسط اردالن

 همسر اومدي خواستگاریش به امشب شما كه خانمي. اینجا اومدم تري جدي حرفهاي براي من. نكن لوس رو خودت انقدر لطفا   -

 . منه

 :داد پاسخ و كرد اي خنده رابین

 چي؟ كه خب. هستن شما سابق همسر ایشون. تره ضعیؾ منم از شما فارسي زبان اینكه مثل -

 :خورد گوشش به پارسا آقاي صداي بگوید چیزي كه آن از قبل اما كرد نگاه رابین به عصبانیت با اردالن

 . دعوا و صدا و سر بدون بزن، راحت خیلي داري حرفي اگه و بشین بیا اردالن -

 :گفت و نشست رابین روبروي تخت روي میلي بي با ناچار اردالن

 این چون باشه، آقا این به هم لطفي مسؤله این كنم مي فكر البته. چیه تكلیفم بدونم تا اینجا اومدم امشب من جون، پدر كنید گوش -

 . ایستاده دنیا كجاي كه مهفه مي هم بیچاره

 :گفت دوباره اردان و نداد پاسخي ولي زد تمسخري پر لبخند رابین

 . بودیم شوهر و زن هم با زماني یه ما باشه هرچي چون اولویتم در من كنه، ازدواج دوباره كیمیا باشه بنا اگه -

 :داد پاسخ بالفاصله كیمیا

 . نداري حقي وسط این هم تو و گیرم مي تصمیم زندگیم يبرا خودم حاال من. االن نه زماني، یه بله -

 :گفت و انداخت كیمیا به نگاهي نیم عصبانیت با اردالن

 آوردي؟ گیر من از تر پولدار و تر خوشگل چیه؟! آزار دل شه مي كهنه بازار به اومد كه نو -

 :داد پاسخ و فشرد هم روي را دندانهایش خشم با كیمیا

 .آوردم گیر تو از تر آدم -

 شدي؟ زنم اول دفعه چرا نبودم آدم اگه نیستیم؟ آدم ما دیگه حاال... اِ  -

 

 شدي؟ راضي بودم، خر -

 :گفت باز و نكرد نشیني عقب بود خورده جا كیمیا قاطع پاسخ از كه آن با اردالن

 كردي؟ انتخاب اینو شدي عاقل مثال   حاال -



 . نداره ربي هیچ تو به اینا -

 كردي؟ پیدا محكمي پشتوانه یا گرفتي یاد دانشگاه از اینم. خانم شدي جسور خیلي -

 :گفت و كرد میاني در پا دید را كیمیا عادي ؼیر حالت كه رابین. لرزید مي خشم شدت از اندامش تمام اما كرد سكوت كیمیا

 .بزنید حرؾ من با بودید اومده شما اینكه مثل -

 :گفت كیمیا به نهطع به و كرد نگاه رابین به خشم با اردالن

 .كردي خرش خوب ظاهرا   -

 :زد فریاد عصبانیت با كیمیا

 . بفهم رو دهنت حرؾ -

 :داد پاسخ همه از قبل رابین

 . باش آروم شما كنم مي خواهش -

 ...آخه -

 بزنیم؟ حرؾ هم با حیاط طرؾ اون بریم ما چطوره! اردالن آقاي... هیس -

 :گفت و برخاست جا از بالفاصله اردالن

 . موافقم كامال  . خوبیه فكر اتفاقا   -

 :گفت پارسا آقاي. كرد نگاه كیمیا به خاصي آرامش با و شد بلند جا از هم رابین. رفت حیاط سوي آن به بعد و

 . نبود ما برنامه توي چیزا این پرسم، متؤسفم واقعا   من -

 :داد پاسخ زنان لبخند رابین

 . بشه حل باید مسؤله این حال هر به. نیست مهم اصال   -

 :پرسید و كرد نگاهي كیمیا به بعد

 برم؟ دارم اجازه -

 و كرد نگاه كاوه به عصبانیت با كیمیا و رفت اردالن سوي به رابین. كرد موافقت سر حركت با و زد آلودي بؽض لبخند كیمیا

 :گفت

 شد؟ راحت خیالت خواستي، مي همینو -

 :گفت و انداخت باال شانه كاوه

 .دادي آب به خودت كه گلیه دسته داره؟ ربطي چه من به -

 . كرد دعوت آرامش و سكوت به را دو هر مادر بدهد، پاسخي كیمیا كه آن از قبل

 كه رابین. زد مي ضربه باؼچه دور چین سنگ به پي در پي كفشش نوك با و بود ایستاده رابین منتظر عصبي حالتي با اردالن

 :گفت و زد لبخند رویش به رابین. دهد نشان تر آرام را خود كرد سعي رسید

 . كنیم شروع تونیم مي اومدم، من خب -



 :گفت تري مالیم لحن با بعد و شود مسلط خود بر تا كرد سكوت كمي اردالن

 .خواي مي چي خونه این توي تو كه فهمیدم مي خواست مي دلم خیلي -

 :گفت و زد زیبایي لبخند رابین

 . رو دخترشون. خواي مي تو كه چیزي همون دقیقا   -

 دختر؟ این خواستگاري امدي شدي پا دنیا سر اون از تو كه اومده قحط دختر دنیا تو واقعا   یعني -

 چي؟ تو براي -

 .میكنه فرق تو با من وضعیت پسر، نشو احمق -

 فرقي؟ چه. نمیارم در سر كه من -

 . بودیم شوهر و زن با قبال   ما ببین -

 موجهي دلیل اصال   این كه كن باور میشن جدا هم از و كنن مي ازدواج هم با دنیا توي نفر هزاران. تنیس مهمي چیز اینكه خب -

 كني؟ ازدواج كیمیا با دوباره داري اصرار چرا بگو رو راستش. نیست

 مي فكر تو كه طور این گل، پسر نه اما خاصیه، چیز واقعا   دختره این كني فكر تو شده باعث من سماجت اینه، قضیه پس! آهان -

 . نیست كني

 برام دونستنش فهمیدم، رو موضوع كه حاال اما. بودم اطالع بي تو سماجت از من. نكن قاطي هم با رو چیز همه عزیز، دوست -

 . شده جالب

 :گفت و مالید را صورتش بار چند كالفه حالتي با دست كؾ با ادرالن

 . كردیم ازدواج هم با پدرامون طرخا به و اصرار به تا دو ما كه دوني مي حتما   تو -

 . نداره اهمیتي هیچ من براي كیمیا گذشته. بدونم نخواستم هم وقت هیچ. نمیدونم هیچي نفر دو شما زندگي به راجع من -

 كردیم ازدواج هم با دیگران خاطر به ما گفتم كه همونطور. كنم روشن برات رو چیز همه تا كن گوش حاال. كردم قبول باشه، -

 . شدیم جدا هم از هم دیگران خاطر به بخواي رو راستش و

 پشیموني؟ پس -

 خودم براي خودم گرفتم تصمیم اینبار من ولي گرفته تصمیم پدرم همیشه من زندگي تو دوني مي... شدم بعد ولي نبودم اولش -

 كیمیا این كه نكن فكر وگرنه مخالفه، پدرم چون كنم، ازدواج كیمیا با دوباره دارم اصرار كه هست هم همین براي. بگیرم تصمیم

 . ارزشیه با گوهر شما خانم

 :گفت و زد آمیزي كنایه لبخند بعد داد، تكان سر بار چند رابین

 بیشتر تو كه رسیدم نتیجه این به اگه كه كردم عهد خودم با بیام دنبالت شدم بلند وقتي. اردالن متؤسفم خیلي برات. متؤسفم واقعا   -

 اون به آدمي هر معتقدم من چون برم، كنار راهت سر از كني، خوشبختش توني مي من از بهتر واقعا   و هستي یمیاك عاشق من از

 . هستي حرفا این از تر احمق تو ولي داره، دوستش بیشتر كه داره تعلق كسي

 كشیدش خود سوي به و رساند او به را خود اردالن كه داشت فاصله گام چند تخت با هنوز. بازگشت تخت سوي به آرامي به بعد

 :زد فریاد و زد صورتش به محكمي سیلي بیاید خود به رابین كه آن از قبل و

 . كنه خوشبختت تونه مي یخ كوه این كني مي فكر كه تویي احمق -

 . رفت در سوي به عصبانیت با بگیرد، پاسخي آنكه از قبل و



 جاي به نگاهي و ایستاد رویش روبه دوید، رابین سوي به و آمد خود به هانناگ بود، خورده جا اردالن رفتار از شدت به كه كیمیا

 :گفت اشك از پر چشماني با و انداخت لبش كنار خون باریك شیار و اش گونه روي اردالن انگشتان

 . بخشم نمي رو خودم وقت هیچ -

 :پیچید اكیمی گوش در آرامش صداي و گشود هم از را رابیت آلود خون لبهاي مالیم لبخندي

 !نیست تو عاشق بزرگي این به دنیاي تو من ي اندازه به كس هیچ كه خوشحالم -

 با رابین. كرد سالم و دوید او سوي به. كشید مي را انتظارش مشتاقانه كه خورد رابین به چشمش برداشت كه قدمي اولین در

 :گفت و داد را پاسخش لبخندها زیباترین

 . من خانم اومدي خوش -

 انداختي؟ زحمت به رو خودت چرا. فرودگاه نیاي بودم كرده خواهش رم،متشك -

 و دانشگاه بیاي تا كنم صیر داشتي توقع تو اونوقت بود مهم هم تو دیدن زودتر ثانیه سي حتي من براي من، ي الهه كن بس -

 ببینمت؟

 ...خواستم مي فقط من دیوونه، نه آه -

 .عزیزم بریم بیا -

 كنار و داد قرار ماشین داخل را كیمیا لوازم رابین شدند خارج سالن از وقتي. افتاد راه سرش پشت و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 چشمان پریده، رنگ ي چهره به چشم زیر از كیمیا. افتاد راه به و كرد روشن را ماشین شكوت، در و نشست صندلي روي او

 :پرسید آهسته و كرد نگاه رابین كسل حالت و رنگ سرخ

 افتاده؟ تفاقيا -

 :داد پاسخ آرام تكاني با لبهایش و خندیدند چشمانش باز و برگشت كیمیا سوي به و آمد خود به ناگهان رابین -

 . نه -

 :گفت و شكست را سكوت دیگر بار ناچار به كیمیا. شد برقرار سكوت باز

 خوبه؟ حالت تو -

 .كامال   -

 . ده نمي نشون اینو ظاهرت ولي -

 نیست؟ طور این. ام ژولیده كمي فقط نكن، جهتو ظاهرم به -

 .حرفاست این از باالتر چیزي من نظر به نه، -

 ..مثل من قشنگم، ي الهه نكن نگران رو خودت -

 :پرسید مضطرب كیمیا. كرد رها كاره نیمه را كالمش اما

 چي؟ تو -

 . باشم تهگف دروغ ترسیدم اما ام، همیشه مثل بگم خواستم مي فقط. عزیزم نترس هیچي -

 نه؟ هست، چیزایي یه پس -



 :گفت ناگهان بعد لحظه چند ولي كرد، سكوت هم باز رابین

 !من خداي واي -

 :پرسید دستپاچه كیمیا

 شده؟ چي چیه؟ -

 :گفت و داد كیمیا دست به و آورد باال را گلي دسته و كرد دراز عقب صندلي طرؾ به را دستش رابین

 . بیارمش كردم فراموش كه بودم دههیجانز انقدر. خوام مي معذرت -

 :گفت و بویید و گرفت رابین لرزان هاي دست از را گلها و كرد اي خنده كیمیا

 . مرسي قشنگه، خیلي -

 . نداره رو شما قابل -

 . افتادي راه خیلي اوه، -

 خاطر همین به. فهمید نمي را علتش ولي شد مي آن متوجه كیمیا كه بود نهفته اندوهي هم اش خنده صداي در اما خندید، رابین

 :پرسید دوباره

 بگي؟ من به بخواي كه مونده چیزي -

 . آره -

 . بگو خب -

 چطوره؟ ات چونه قشنگ زخم -

 :گفت و كشید اش چانه زیر هاي بخیه جاي روي دستي كیمیا

 . خوبه -

 :گفت و كرد ازشنو را كیمیا زخمي چانه گلبرگهایش با و كرد جدا گلها میان از را گلي شاخه رابین

 كنم؟ ستایش رو تو راحت خیال با بتونم من كه برسه اي لحظه اون كني مي فكر تو -

 . خواي مي تو كه ره مي پیش طوري اون چیز همه كه فعال   -

 چطورن؟ مادرت و پدر راستي واقعا ؟ -

 تو كه گمونم به. نبود نگاهشون تو اضطراب و ترس اون كردن، مي راهي منو وقتي بار اولین براي بار این. خوب خیلي -

 .كني باز جا همه دل تو سرعت این به كردم نمي هم رو تصورش. كردي معجزه

 كاوه؟ حتي -

 :گفت و كرد اي خنده كیمیا

 . شي مي موفق هم مورد این در زودي به پس. خانومشه دست كه هم كاوه اختیار. كردي باز جا خوبب كه سالومه دل تو -

 باشم؟ امیدوار -

 كردي؟ مي كار چه مدت این تو ببینم، كن تعریؾ تو حاال. حتما   -



 . بودید فرموده شما كه كارهایي تمام -

 شد؟ تموم شون همه -

 . خانم سركار بله -

 !عالیه كارت. گم مي تبریك بهت -

 .عزیزم مرسي -

 :گفت و كرد رابین چهره به موشكافانه نگاهي كیمیا

 نیست؟ طور این كردي، تهخس زیادي رو خودت كنم مي فكر -

 بشه تموم كارها تو اومدن از پیش كه كردم ریزي برنامه فشرده كم یه فقط من... نه نه، -

 .كني عجله انقدر نبود الزم.

 . الزمه خیلي الزمه، عزیزم چرا -

 رسیدي؟ هم اي نتیجه به بدونم بگو حاال -

 . بود شما دستورات اجراي خاطر به كارها این تمام. بودم رسیده نتیجه این به ابتدا از من -

 چي؟ حاال خب -

 . كردي پرتاب برزخ یه به رو من تو كنم مي احساس. دارم كمك به نیاز من من، ي الهه دونم نمي -

 :گفت و كرد نگاه رابین آلود ؼبار نگاه خسته چشمان گرفته، ي چهره به تر عمیق كیمیا

 ...كه خواستم مي من كن باور -

 .من ي الهه دونم يم دونم، مي -

 شده؟ چت تو بگو رابین، بگو من به

 . خسته خیلي ام، خسته واقعا   حاال و گذروندم رو بدي خیلي روزهاي و شبها من بگم اگه شه نمي باورت من، ي الهه -

 :گفت و كرد نگاهش دلجویانه كیمیا

 كردي؟ كار چه خودت با تو دلم، عزیز من، رابین -

 :گفت دوباره یمیاك و كرد سكوت باز رابین

 . ماست مال فردا. بدي عذاب رو خودت نباید دیگه تو. شد تموم چیز همه. شد تموم دیگه -

 :پرسید تعجب با كیمیا. ماند ثابت كیمیا چشمان روي ناآرامش نگاه و لرزید رابین لبهاي

 .بگي خواي مي چیزي -

 

 :گفت دوباره كالفه كیمیا و نداد پاسخي رابین

 . كنم مي خواهش ین،راب بزن حرؾ -



 . نیستي خسته تو اگه البته بخوریم؟ هم با رو شام امشب تونیم مي ما -

 ...اما. نیستم خسته من نه، -

 كمي و بذار اونجا رو وسایلت خوابگاه برم مي رو تو االن. گرفتم جدي تصمیم یه من. دلم عزیز بگي خواي مي چي دونم مي -

 رستوران یه به میریم هم با شب دنبالت، میام بعد ساعت یك و دم مي انجام رو كارام ،دارم كار جایي چند من. كن استراحت

 . دم مي توضیح برات رو هام برنامه تمام شب آخر من و خوب

 :داد پاسخ و كرد نگاهش بسیار نگراني با كیمیا

 .بگي تو هرچي باشه، -

 كلمه یك حتي كدام هیچ خوابگاه، به رسیدن زمان تا و شتگذا هم روي را پلكهایش و كرد تكیه اش صندلي به سكوت در بعد و

 :گفت و كرد نگاهش عجیب حالت همان با دیگر بار رابین در، جلوي. نزدند حرؾ

 . دنبالت میام دیگه ساعت یك كه نكن فراموش -

 . باشه -

 خوب بذار و كن باز هم از ور قشنگت ابروهاي اون پس. كمه خیلي تو دیدن براي من فرصت. كن باز رو اخمات دیگه حاال -

 . ببینمت

 :گفت و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 . بزن حرؾ تر واضح كنم مي خواهش نمیارم، در سر هیچ تو امروز حرفاي از كه من -

 . نباش نگران انقدر و بده فرصت بهم كمي فقط دم، مي توضیح برات رو چیز همه امشب عزیزم، باشه -

 :گفت و زد تلخي لبخند كیمیا

 .شب تا پس -

 . كرد مي نگاه را او شدن دور و بود ایستاده همچنان رابین اما افتاد، راه به آرام بعد

 با مقرر ساعت سر بعد و گذشت وحشتناك تصورات و دهنده آزار افكار با كند استراحت صرؾ بود قرار كه ساعتي یك تمام

 . دید منتظر آنجا در را او و رفت رابین با قرارش محل سوي به كالفه و خسته حالتي

 را كیمیا شامه اش همیشگي عطر خوب بوي دور از. بود رسیده خودش به حسابي و بود بهتر خیلي اش روحي وضعیت ظاهرا  

 ماشین داخل او كنار اي اضافه گفتگوي هیچ بي حال این با. كرد تعجب حدش از بیش آراستگي از رسید نزدیكش وقتي و كرد پر

 . نشست

 او به را عمل اختیار و نكرد سإالي هیچ ساعت یك این براي رابین برنامه از كیمیا اما بود فرصت ساعتي هنوز شام وقت تا

 سر از نگاهي آن به فقط را هرچه و برد خرید مركز نزدیكترین به خود با را او بزند، مصدش از حرفي آنكه بي نیز رابین. سپرد

 مورد رستوران راهي و بازگشتند ماشین داخل به بزرگ و كوچك هاي بسته پراز دستهاي با هردو. خرید انداخت مي رؼبت

 . شدند رابین عالقه

 یك تنها ؼذا هر از شد ناچار كیمیا كه طوري چید برایش را میزها ترین مجلل و داد سفارش را ؼذاها بهترین رابین رستوران در

 كرد مي باز زبان كه هربار و كرد مي نگاهش ناپذیري سیري ولع با رابین مدت این تمام در. باشد چشیده را همه تا بخورد قاشق

 ظاهر حتي و كرد مي نگران بشدت را كیمیا او عجیب رفتار این و. بلعید مي را همه گویا كه قاپید مي هوا در را كلماتش طوري

 .دهد كاهش را كیمیا اندازه از بیش نگراني و دلشوره توانست نمي نیز آرامش همیشه

 آواي و كرد انتخاب را زبان فارسي خوانندگان هم باز رابین. بازگشتند ماشین داخل به دیگر بار شام صرؾ از بعد باالخره

 هرازگاهي و گذشت مي شهر خیابانهاي از سكوت در همچنان رابین. شد انداز طنین كیمیا گوش در ایراني موسیقي آشناي

 . كرد مي كیمیا آلود مارخ چشمان پیشكش را نگاههایش ترین عاشقانه و گرمترین



 :گفت و شكست را سكوت داد، مي آزارش نگراني همچنان كه كیمیا باالخره

 چرخیم؟ مي خودمون دور داریم -

 . قشنگم عروسك نه -

 رسیم؟ نمي چرا پس -

 كجا؟ به -

 .میریم داریم كجا دونم نمي -

 . بفرمایید اجازه شما اگه البته من، ي خونه به ریم مي -

 :پرسید خنده با و كرد نگاه رابین به تعجب با كیمیا

 عروسي؟ شام هم شام اون و بود عروسي خرید اینا نكنه -

 :گفت و گرفت حرارتي و سرخي رابین پریده رنگ هاي گونه

 كردي؟ فراموش. كنیم عروسي تهران كه دادیم قول ما عزیزم، نه -

 :گفت و كرد بلندي ي خنده كیمیا

 . آقا كردید فراموش شما شاید كردم فكر ولي نه، كه من -

 .كنه مي كار خوب خیلي من حافظه من، نازنین باشه راحت خیالت -

 كار؟ چه تو خونه میریم پس -

 رفت؟ باید عروسي براي فقط من ي خونه ببینم -

 :داد پاسخ و افتاد خنده به باز كیمیا

 داري؟ خاصي برنامه كه بود این منظورم -

 .خودم خونه مبذار رو تو خوام مي آره -

 نرم؟ خوابگاه دیگه من یعني -

 . نه گردم مي بر من وقتي تا -

 بري؟ خواي مي جایي تو مگه گردي؟ مي بر تو وقتي تا -

 .عزیزم آره -

 موافقه؟ تو هاي برنامه با میكني فكر رابین، راستي. كني صحبت باهاش و پدرت پیش بري داري قصد حتما  . فهمیدم آهان -

 .من كیمیاي ردهك موافقت اون -

 اونجا؟ بري خواي مي چي براي پس -

 پدرم؟ پیش برم خوام مي گفتم من -

 بري؟ خواي مي كجا پس نه، -



 . كوتاه خیلي البته مسافرت، یه به -

 تنها؟ مسافرت؟ -

 . تنها تنهاي عزیزم بله -

 بري؟ خواي مي كجا تو ؟...چرا -

 یه تو االن اما. باشم رسیده كامل اطمینان به كه بذارم زندگیت توي قدم واقعا   مانيز بودم داده قول تو به من قشنگم، ي الهه ببین -

 . كنم عمل قولم به باید دادم قول تو به من. اسیرم برزخ

 باز دهانش اما نیست، عهدش وفاي به نیازي هیچ كه بگوید او به خواست مي دلش. لرزید لبهایش و شكست كیمیا وجود در چیزي

 دلش دیگر سوي از. بگذرد آن از سادگي به توانست نمي اكنون و بود گذاشته رابین براي خودش كه بود رطيش این. شد نمي

 احساس هیچ هرچند. دهد در تن رابین خواست به بود مجبور بنابراین. ببیند سرگردان طور این را رابین همیشه تا خواست نمي

 :داد نوازش را حشرو باز رابین نرم صداي. نداشت كار این به نسبت خوبي

 .میگم چي من دوني مي كه تو! قشنگم ي الهه -

 :داد پاسخ لكنت با

 . فهمم مي... مي... آره -

 ناراحتي؟ چیزي از چیه؟ -

 .میرفتي بیام من اینكه از قبل كاش اي فقط نه، -

 لعنتي دل اینكه مثل ولي برم، بعد نمببی سیر رو تو خواستم مي. دیدم مي رو تو باید. تونستم نمي ولي بودم، كرده فكر بهش بله -

 . نیست كارش تو شدن سیر من

 :پرسید و كرد نگاهش تعجب با كیمیا

 من؟ شیطون گرفتي یاد كجا از رو حرفا این -

 :گفت و شكست را سكوت رابین بار این. شد برقرار سكوت اي لحظه باز. زد لبخند تنها رابین

 . گردم مي بر موقع همین بعد شب ده درست و رم مي امشب همین من -

 ري؟ مي كجا -

 .بدم نجات سرگردوني این از رو خودم مطلق آرامش در كه جایي یه رم مي. دونم نمي -

 . دادم هل طوفان این توي رو تو من رابین، ببخش منو -

 مي برگشتم قتيو من و كردي هدیه رو دنیا تمام من به تو. نیست طور این كه دوني مي هم خودت. قشنگم عروسك كن بس -

 .نمیشه كسي هر نصیب كه بزرگیه موهبت تو با زندگي. كنم استفاده بزرگ هدیه این از وجود تمام با خوام

 :گفت و زد زیبایي لبخند كیمیا

 .برگردي تا مونم مي منتظرت -

 بموني؟ من خونه توي توني مي -

 :داد پاسخ قاطعیت با بعد و رفت فرو فكر به اي لحظه كیمیا



 رو خونه اون كه نخواه من از و برگرد كنم مي خواهش. بیارم دووم خونه اون توي تو، بدون بتونم كنم نمي فكر. برگرد. نه نه، -

 . كنم تحمل تو بي

 :گفت و زد آلودي ؼم لبخند رابین

 . بزن اونجا به سري خواستي وقت هر و بگیر رو كلید این پس تري، راحت كه طور هر -

 :گفت و گرفت را كلید كیمیا

 .داري فرصت شب ده فقط باشه یادت -

 . تابم بي بازگشت لحظه براي و شده تنگ تو براي دلم حاال همین از من. كشه نمي طول این از بیشتر كه باش مطمئن -

 و آورد باال را سرش شد آرام كه وقتي. كنند خیس را او شانه اشكهایش داد اجازه و داد تكیه رابین شانه به را اش پیشاني كیمیا

 رابین گرم وجود بدون را پاریس بتواند شد نمي باورش.. كرد دلشوره احساس باز دید، اشك ؼرق هم را رابین صورت چون

 . همیشه از بیش بار این و میداد عذابش رابین رفتن همیشه. كند تحمل

 باز رابین رسیدند، مقصد به باالخره وقتي. زدند مي را حرفهایشان آخرین سكوت در و گشتند مي باز سیته سوي به دو هر حاال

 :گفت و كرد نگاهش ولع با

 . بري طرؾ اون و طرؾ این اي دیگه ماشین با شي مجبور نیستم من وقتي خواد نمي دلم. برگردم تا تو مال ماشین این -

 . برم خوام نمي جایي كه من -

 .راحتتره خیالم باشي داشته ماشین حال هر در -

 .بشینم ماشین این فرمون تپش ترسم مي من ولي -

 !چرا؟ -

 . بده تو به و بفروشه رو زندگیش تمام خسارت عنوان به باید ام بیچاره پدر كنم تصادؾ باهاش اگه. باالست خیلي كالسش آخه -

 . كافیه بده من به رو دخترش همون عروسكم، نه -

 :گفت و خندید بلند صداي با كیمیا

 . بخشیده قبال   كه اینو -

 و برداشت ماشین داشبورد داخل از را مداركش رابین. لرزاند را دلش و كرد نفوذ استخوانش نؽز تا رابین نگاه گرم و بيآ شعاع

 :گفت لرزان صدایي با كیمیا

 بري؟ خواي مي واقعا   یعني -

 :تگف حال این با بود، تردید از پر نگاهش حاال. ریخت فرو سینه در كیمیا قلب و كرد نگاهش یكباره رابین

 . برم باید عزیزم آره -

 جدیه؟ ماشین قضیه -

 . كامال   -

 ري؟ مي چي با خودت پس -

 . كردم رو فكرش قبال   دیگه، ماشین یه با -



 برسونمت؟ خواي مي كجاست؟ ماشینت -

 ...برگردم وقتي و رم مي و دارم مي برش رم مي. اس خونه. نیست زیادي راه نه، -

 :تگف و انداخت صلیبش زیر را دستش

 ...بیني مي اینو نه، -

 :داد ادامه و كشید بلندش یال به دستي حال همان در

 . اینارو نه -

 :گفت و كشید را زنجیش كوتاهي مكث از بعد

 . باد به دم مي اینارو و تو به دم مي اینو -

 :گفت خاصي حالت با كیمیا

 . دارم دوست خیلي رو ات زیتوني یال اون من نه، -

 . تو به میدم هم ناروای عزیزم، باشه -

 :گفت و كرد باز را ماشین در رابین زد، تلخي لبخند كیمیا

 . بذاره ابنجا پاشو نداره حق نیستم من تا بگو احمق ي پسره اون به -

 !احمق؟ ي پسره -

 . گم مي رو اردالن -

 :گفت و شد پیاده ماشین از رابین و خندید تلخي به باز كیمیا

 ! قشنگم ي الهه من، زندگي تمام نگهدار خدا -

 و نشست او جاي و خزید رابین صندلي روي آرامي به بعد. بگیرد را اشكهایش جلوي كرد سعي و كرد نگاهش سكوت در كیمیا

 :داد پاسخ لب زیر و كرد حس خود وجود تمام در را بدنش حرارت

 . باش خودت مواظب... عزیزم دیدار امید به -

 :گفت و برگشت وبارهد بعد ولي برداشت گام چند رابین

 .كردم فراموش رو چیزي یه -

 :گفت و برداشت را قرآني عقب شیشه پشت از و كرد باز را عقب در

 . شنوي مي من از كه باشه اي كلمه آخرین این دارم دوست! من ي الهه -

 ...من عزیز مسافر بگو... بگو -

 . دارم دوستت اندازه از بیش قشنگم، ي الهه دارم دوستت -

 

 دست گرفتن براي را دستش رابین. داد تكان سر فقط سكوت در دید، مي تار را رابین زالل چشمان اشك، پرده پشت از كه میاكی

 وجود تمام حال این با داد، قرار كیمیا دیگر دست روي شیشه پشت از را دستش و شد منصرؾ زود خیلي اما برد پیش كیمیا



 دستش اما بود رفته رابین گشود چشم كه وقتي ولي كشید سرك بیرون به پلكهایش زیر از و شد ذوب مطبوع حرارتي در كیمیا

 بود كرده پر را اش ریه تمام رابین خوش بوي و سوخت مي حرارت شدت از شیشه روي هنوز

 

 باز بار ندچ را پلكهایش. میدید وحشتناك كابوسهاي یا و بود بیدار یا را دیشب تما. كرد باز چشم بسیار خستگي با بعد روز صبح

 نگاهي با و نشست تخت روي. شدند لبریز اشك از چشمانش باز و بود رابین سفر آورد خاطر به كه چیزي اولین و كرد بسته و

 جا از میلي بي با. بود شده ریخته اتاق گوشه نخورده دست دیروزش خریدهاي تمام. گرفت نظر زیر را برش و دور ؼمبار

 یاد به هایش خرید از كدام هر دیدن با. كرد باز را ها جعبه یكي یكي و نشست زمین روي. رفت ها بسته سوي به و برخاست

 و گشود را كفش جعبه در. زد مي لبخند اختیار بي او یاد با و. پسندید مي یا و خرید مي را آنها رابین كه افتاد مي اي لحظه

 جعبه آن داخل از و داد تكان را كفش و شد خم. كرد برخورد كفش داخل كوچكي جسم با هایش پنجه اما بپوشد، را آن خواست

 جعبه میان كه جواهري حلقه برق از چشمانش و كرد باز را جعبه سرعت با. آمد مي طال جعبه نظر به كه افتاد بیرون كوچكي

 چند. كرد فرو چپش دست انگشتري انگشت در و كشید بیرون جعبه میان از را حلقه. نشست لبهایش روي لبخندي. درخشید بود

 داخل برگرداند كه را جعبه در. گفت آفرین رابین سلیقه به دل در و كرد نگاه انگشتر به دقت با و برد عقب و جلو را دستش بار

 :بود نوشته قشنگي شكستگي با و فارسي خط به رابین آن روي. كرد یاز و درآورد را كاؼذ عجله با. دید كوچكي شده تا كاؼذ آن

. كنم نازنینت انگشت مهمان را خوشبخت ي حلقه این همیشه براي و. برگزدم كه زماني تا امانت رسم به! من شرقي ي الهه" 

 "تو قرار بي همیشه رابین

 من به چرا دیوونه، كوچولوي: " گفت لب زیر خندید مي گریه میان كه حالي در و شد سرازیر چشمانش از اشك اختیار بي

 ." مونه مي انگشتم در عمر پایان تا كه ایه حلقه آخرین این كه باش مطمئن نكردي؟ انگشتم به خودت رو انگشتر این چرا نگفتي؟

 با. شد مي تر میكشید،سرحال حلقه نگینهاي روي را دستش كه بار هر و بود كرده دور وجودش از را كسالت یا.گ رابین هدیه

 جا از فكر این با. كرد مي ؼافلگیر را رابین بایست مي هم او. رفت فرو فكر به اي لحظه و خورد اي صبحانه مختصر اشتیاق

 تمام شد مي الزم اگر حتي كند، تهیه رابین براي را حلقه زیباترین خواست مي. شد رفتن بیرون آماده و پوشید لباس برخاست،

 . بگردد را پاریس

 به هیجانزده الین و شد باز در كه بود هنكرد باز دهان هنوز اما خورد، در به اي ضربه بردارد، را ماشین سوئیچ آنكه از قبل

 :گفت و كرد نگاه را الین تعجب با بود، شده شوكه او دیدن از كه كیمیا. كشید آؼوش در را او بسیار شوق با و دوید سویش

 اومدي؟ كي -

 . پیش روز دو -

 ندیدمت؟ دیروز من چرا پس -

 . نكرد باز رو در مسي دیدنت، اومدم دفعه هر شب تا من ولي اومدي، دیروز كه گفت دیوید -

 .اومدم وقت دیر دیشب من آخه. توئه با حق -

 .نزدي من به سري اصال   و -

 .اومدي دونستم نمي كن باور -

 :پرسید و كرد نگاهش تعجب با كییمیا. آمد مي گرفته كمي نظر به اش چهره ولي نداد پاسخي الین

 ناراحتي؟ تو -

 مگه؟ چطور نه، -

 كردي؟ دعوا دیوید با -

 دعوا؟ و من -



 .شده چي بگو نشو، لوس -

 داري؟ خبر رابین از تو ببینم -

 :پرسید هراس با. شد پاره كیمیا دل بند

 مگه؟ چطور -

 . سفر رفته گفت مي دیوید آخه. نترس هیچي، -

 :گفت و كشید راحتي نفس كیمیا

 . دارم خبر آره، -

 بودي؟ رابین با دیشب تو -

 . آره -

 سؾ؟ بره تنهایي اون يداد اجازه و -

 داره؟ اشكالي مگه -

 نیست؟ مساعد كردن سفر براي اصال   اون حال كه نشدي متوجه تو بگي خواي مي -

 :گفت دوباره الین و كرد سكوت كیمیا

 .دادي مي بهش رو اجازه این نباید -

 :نالید لب زیر كیمیا

 . رفت مي باید اون. نبود اي چاره -

 . نمیاد عاقالنه كه من نظر به بره؟ باشه مجبور وضعیتي همچین یه با رابین كه باشه مهم انقدر باید سفر این چرا چرا؟ آخه -

 ...كم یه فقط نبود طوریش رابین الین، نباش نگران -

 .گي مي دروغ داري كه دوني مي خودتم. كیمیا نده ادامه -

 :گفت دلجویانه كرده روي ادهزی بود شده متوجه كه الین. نداد پاسخي و انداخت زیر به سر كیمیا

 . دارید هم با مدارایي قرار یه بدجنسا شما كه شنیدم و گرده مي بر زودي به رابین كه مطمئنم من. نیست مهم هم خیلي البته -

 :داد پاسخ و زد لبخند وجود تمام با كیمیا

 داري؟ خبر كجا از تو -

 واقعا   شما. گه مي تبریك بهت كه باشم نفري اولین من خواد مي مدل خانم عروس خب. دارن خبر همه پاریس تو كنم مي فكر -

 . هستید مناسبي زوج

 :داد پاسخ و كرد اي خنده كیمیا

 . نداریم دیگه هم با تناسبي هیچ ما. نیست طور این اصال   كه دوني مي هم خودت -

 :داد پاسخ جدي كامال   لحني با و انداخت پیشاني به چیني الین



 عالي كارت كه بگم باید و شده تر سختگیر هم تو از حتي رابین ن.چ. نه االن ولي نداشتید، هم با تناسبي هیچ يزمان یه آره، -

 . دختر بوده

 :كشید فریاد هیجانزده و افتاد كیمیا ي حلقه به چشمش لحظه همان در درست

 !قشنگه چقدر ببین رو اینجا -

 :گفت بعد و كرد نگاه انگشتر به خیره هخیر لحظهاي چند. كشید خود سوي به را كیمیا دست و

 . ساخته شهر این ساز جواهر بهترین اینو بندم مي شرط -

 :گفت معترضانه الین و كشید پس را دستش كیمیا

 بخورمش؟ ترسیدي! هي -

 :داد پاسخ و خندید كیمیا

 . بیرون برم خوام مي. دیوونه نه -

 برن؟ مي تشریؾ كجا خانوم عروس -

 میاي؟ -

 كجا؟ گوب اول -

 . خرید برم خوام مي. برم نمي بد جاي رو تو كه من. نترس -

 . ندارم رو اومدن خرید ي حوصله من نه، خرید؟ -

 .نیست معمولي خرید یه كه این -

 چیه؟ پس -

 . كنم ؼافلگیرش حسابي برگشت وقتي تا بخرم حلقه رابین براي برم خوام مي بخواي رو راستش -

 :گفت و كوفت هم به ار دستهایش هیجانزده الین

 . میام منم! عالیه -

 . داریم كار خیلي كه شو آماده برو زود پس -

 نظر مورد انگشتر كیمیا باالخره اما بودو شده كالفه حسابي الین و كردند رابین حلقه كردن پیدا صرؾ را روز تمام الین و كیمیا

 :كرد نجوا گوشش در الین. كند حك حلقه داخل را اسمشان ابتداي حروؾ تا خواست فروشنده از و كرد پیدا را

 . ده نمي بهمون رو حلقه دیگه روز سه دو تا طوري این! سختگیري چقدر تو كه واي -

 . نداریم اي عجله كه هم ما خب -

 نه؟ شد، تموم باالخره كنم فكر پس -

 :گفت شد مي خارج مؽازه از الین همراه كه حالي در و زد لبخندي كیمیا

 . گردش برمت مي اشبج حاال -

 . بودم شده شل االن تا كنم فكر وگرنه گذاشته، تو براي ماشینشو رابین كه بودم شانس خوش خیلي مرسي، -



 . هستي نازنازي چقدر تو دختر، كن بس -

 :گفت معترضانه الین

 . ندیدم هم رو دیوید مهمتر همه از رم مي راه دارم حاال تا صبح از -

 :فتگ و كرد اي خنده كیمیا

 كني؟ مي اذیتش اینقدر چرا پس داري دوستش حد این تا كه تو -

 كنم؟ مي اذیتش من -

 . كنم مي اذیتش من ببخشید نه، -

! كیمیا كنه، مي دفاع مردا حقوق از داره كي ببین خدا رو تو. نمیاد بهت اصال   كه نزن حرفا این از دیگه تو كنم مي خواهش -

 .نیاورده پسري هیچ سر حال به تا دختري هیچ آوردي رابین سر تو كه بالهایي كن باور

 :داد پاسخ و زد لبخندي كیمیا

 . نگراني رابین براي زیادي تو -

 :گفت و شد سوار هم خودش و داد هل ماشین داخل به را او كند، دیگري اعتراض الین كه آن از قبل و

 .گیریمب رو حلقه و اینجا بیایم دوباره باید دیگه روز سه باشه یادت -

 . كن مهمونم مفصل شام یه و خوب رستوران یه به ببر رو من و بیفت راه. مونه مي یادم -

 این از بشي مریض ممكنه و نداري عادت خوب رستورانهاي به تو دونم مي كه اونجایي از ولي بكنم رو كار این خوام مي من -

 . كنم مي صرفنظر كار

 تو؟ ي دخمه توي شام یعني -

 ره؟دا ایرادي -

 .بدي بقیه از تر مفصل من به باید و عروسي شام باشه یادت اما نیست، اي دیگه چاره نه، -

 .بمون هفته یك و تهران بیا تو باش، مطمئن -

 هفته؟ یه براي فقط راه همه این -

 .بمون سال یك اصال   بمون، ماه یه شما نه -

 :داد پاسخ و كرد اي خنده الین

 . بمونم اونجا عمر ي همه براي نیست بعید كردم دتعا تو به من كه طوري این -

 :گفت و زد لبخندي شد، خیره الین چشمان به اي لحظه چند كیمیا

 .خوبي خیلي تو -

 :كشید فریاد عصبانیت با و دوید سویش به مایكل شد كه دانشگاه محوطه وارد

 بودي؟ كجا تو -

 :داد پاسخ بود، خورده جا حسابي كه كیمیا



 .يفروش جواهر -

 :گفت و داد تكان هوا در را دستهایش كالفه حالتي با مایكل

 . گشتم دنبالت رو پاریس تمام -

 :گفت و كرد او به گنگي نگاه كیمیا

 چي؟ براي -

 :گفت بعد و برداشت راست و چپ سوي به گام چند كالفه حالتي با مایكل

 .بریم باید... بریم باید -

 .بزن حرؾ كجا؟ -

 . رابین ماشین... ماشین نه؟ گهم داري، ماشین تو -

 با و شد تار چشمانش. چرخید سرش دور دنیا اي لحظه براي. كند مي بیان خاصي حالت با را رابین نام مایكل كرد احساس كیمیا

 :پرسید نگراني

 چي؟ رابین -

 :گفت و كشید صورتش روي بار چند را دستهایش مایكل

 زدم؟ حرفي رابین از من -

 نمي زبان تؽییر خاص مواقع در جز مایكل كه دانست مي. كرد نگاهش تعجب با كیمیا. داد ادامه انگلیسي به را كالمش بقیه و

 كلمات كرد مي سعي هرچه و بود گرفته را گلویش راه بؽض. كرد مي بیشتر را كیمیا دل هراس اش چهره سرگردان حالت. دهد

 :تگف زحمت با باالخره. شد نمي موفق كند، منظم زهنش در را

 . بفهمم من كه بگو طوري یه گي، مي چي تو فهمم نمي من مایكل -

 . كن عجله بریم، باید كه گفتم -

 :گفت عاجزانه و نشست زمین روي همانجا كیمیا

 شده؟ چي بگو خدا رو تو. نمیام همرات ریم، مي كجا ندونم تا -

 :گفت و نشست كیمیا مقابل پا روي مایكل

 . شه مي دیر رهدا كن، عجله كنم مي خواهش -

 كنارش درخت به را دستش. بایستد پا سر توانست نمي كه لرزیدند مي آنچنان زانوهایش. بلندشد زمین روي از زحمت به كیمیا

. شد ولو صندلي روي او كنار خودش و داد مایكل به را سوئیچ دانشكده ببیرون. افتاد راه به مایكل همراه زحمت به و گرفت

 . كرد حركت آوري سام سر سرعت با و كرد روشن را ماشین فورا   بزند حرفي آنكه بي مایكل

 زحمت به. داد مي گواهي بزرگتري هراس به دلش. ترسید نمي مایكل از دیگر اما رود، مي كجا دانست نمي هم هنوز كیمیا

 :پرسید و داد تكان را رنگش سفید لبهاي

 ریم؟ مي كجا داریم -

 :گفت و كرد بود افتاده صندلي روي رمق بي و پریده رنگ جسدي چونهم كه كیمیا به نگاهي نیم مایكل

 . گفتن من به اینطوري یعني نیست، مهمي چیز نباش، نگران خیلي -



 شده؟ چي -

 ...رابین شنیدم... كه شنیدم -

 .دونستم مي... دونستم مي -

 گفتي؟ چیزي تو -

 . بده ادامه نه، -

 . نیست جدي ليخی البته كرده، تصادؾ رابین كه گن مي -

 و دید مي را مایكل نه دیگر. شنید مي را شدنش خرد صداي راحتي به او و میشكست وجودش در چیزي. بست را چشمانش كیمیا

 سوي به را رابین آرام حركت مطلق نوري در وسیع، بسیار شعاعي در فقط. كرد مي درك را ماشین وحشتناك سرعت نه

 . دید مي نامعلوم مقصدي

 :گفت و كرد نگاهش نگراني با مایكل. شدند گشوده هم از پلكهایش اختیار بي ماشین یدشد ترمز با

 خوبه؟ حالت تو -

 :گفت دوباره مایكل و داد مثبت پاسخ سر حركت با زحمت به

  شود پیاده رسیدیم، -

 كرد باز برایش را در لهعج با مایكل. نكرد احساس چیزي اما كشید در روی بار چندین ماشین كن باز در جستجوي به را دستش

 :گفت و بیاید پایین تا كرد كمكش و

 . كنم پیداش رم مي من بیا، من دنبال -

 هیچ بي و شد بیمارستان وارد. رفت ئنبالش به كشان كشان زحمت به كیمیا. دوید بیمارستان ورودي در سوي به سرعت با بعد و

. بود كرده پر را سالن تمام تنش خوب بوي. كند پیدا را رابین تيراح به توانست مي. پیچید چپ سمت سالن به سإالي یا حرؾ

 خارج اتاقي از كه دید را مایكل تارش چشمان مقابل در بعد اي لحظه. رفت سالن انتهاي به آرام آرام و گرفت دیوار به را دستش

 :گفت و دوید سویش به كیمیا دیدن با مایكل. بود اتاق آن در رابین مسلما  . شد مي

 . نیست خوب زیاد حالش اون. ببیني رو رابین االن تو كه نباشه درست كنم مي فكر من -

 :كرد زمزمه آهسته فهمید، نمي را مایكل حرفهاي گویا كه كیمیا

 . ببینه منو كه اومده زودتر میاومد، ؼروب دهمین باید رابین. ؼروبه چهارمین این -

 :گفت و دوید دنبالش به بود، شده كیمیا ریخته هم به وضعیت نگران حاال كه مایكل .افتاد راه به دوباره و زد كنار را مایكل بعد و

 . بدم توضیح برات تا كن صبر كنم مي خواهش -

 :گفت و زد كنار را او خشم با كیمیا اما

 . كنار برو راهم سر از -

 مخالفت جرأت مایكل و رفت مي اتاق سوي به همچنان كیمیا. كرد تكیه دیوار سینهي به و برداشت عقب به گامي ناچار به مایكل

 آستانه در و دوید كیمیا سوي به باز و داد تكاني خود به سختي با مایكل گذشت اتاق در از كیمیا وقتي. دید نمي خود در را او با

 از را هملحف داشت قصد كه زماني درست و اي لحظه براي. رفت مي رابین تخت سوي به شده مسخ حالتي با كه دید را او در

 :زد فریاد بزند كنار رابین روي

 . نه... كیمیا نه -



 براق همیشه چشمان. ایستاده مقابلش در روحي بي و سرد جسد كرد احساس مایكل و برگرداند مایكل سوي به را رویش كیمیا

 دوباره كیمیا. نبود ستشپو از تشخیص قابل سفیدي از لبهایش و پریده مهتاب چون رنگش و بود داده دست از را خود فروغ كیمیا

 صداي. كشید پس رابین صورت روي از نیرو تمام با و كرد مچاله سردش مشت در را ملحفه. سربرگرداند تخت طرؾ به

 آن از برد پیش رابین سوي به را دستش كیمیا. نشست مایكل جان در اي صاعقه چون و پیچید اتاق در لحظهاي براي فریادش

 همچنان ولي بود خون در ؼرق گرچه زیبایش یال اما. خشكیده خونهاي و لهیده گوشتهاي جز بود نمانده هیچ فرم خوش صورت

 .میدرخشید

 پي در پي و گرفت خود حس بي دستهاي میان را رابین سرد دست حال همان در. نالید دل ته از و زد زانو تخت كنار در كیمیا

 نگاهش تعجب با مایكل. برد طرؾ آن و طرؾ این بار چند چیزي جستجوي در و كرد فرو كیفش داخل به را دستش سپس. بوسید

 دستهاي كیمیا. بود انگشتانش میان زیبایي حلقه حالیكه در شد مي خارج كیؾ از كه دید را او دست بعد اي لحظه اما كرد،

 حتي كه بود درد پر نآنچنا اش ناله صداي. زد ضجه باز و كرد فرو رابین جان بي انگشت در را حلقه و برد پیش را لرزانش

 :گفت میكرد گریه بلند صداي با كه حالي در و داد تكیه دیوار به را سرش مایكل. انداخت گریه به نیز را مایكل

 !كن بس رابین، ي الهه كن بس -

 روي اي لحظه باشد، كرده جلب را توجهش چیزي گویا اما بكشد، رابین روي دوباره را ملحفه خواست و آمد تخت سوي به بعد

 كیمیا سوي به را دستش. بود رابین گردن به همیشه كه بود صلیبي و زنجیر دستش در. برگشت كیمیا سوي به بعد شد خم جسد

 :گفت و كرد دراز

 .توئه مال این كنم مي فكر -

 به را آن بعد كرد، نگاهش اي لحظه. قاپید مایكل دست از تقریبا   را آن و دید را رابین صلیب زیباي برق اشك پرده پشت از كیمیا

 :نالید زد، مي بوسه آن بر پي در پي كه حالي در و فشرد مشتش میان در شدت

 .ایناست از بیشتر تو از من سهم. نیست انصاؾ این نه رابین، نه -

 . افتادند هم روي پلكهایش و

 سوزش احساس چپش دست در و گزید مي را وجودش داخل از چیزي و كرد خالء احساس مؽزش در كرد باز كه را چشمانش

. بود رفته فرو گوشتش در كه دید را سوزني رنگ سفید شلنگ امتداد در و كرد خم چپ سمت به را سرش زحمت به. كرد مي

 فرو خاصي یكرنگي در چیز همه سرگرداند اطرافش به برخاست، تخت روي از سختي با و كشید پس را دستش اعتنا بي اما

 دست ساعد روي را مرطوب حركتي آمد پائین كه تخت روي از. زد مي شدت به را چشمانش كه بود سفید آنقدر و بود رفته

 رفت در طرؾ به كشید مي زمین روي زحمت به را پاهایش كه طور همان و نداد نشان العملي عكس هیچ اما كرد احساس چپش

 باز گذارد قدم كه راهرو داخل به گذاشت مي جاي به خود سر پشت خون قطرات از ردي كه حالي در. شد خارج اتاق از و

 به وقتي فقط ببیند را چهرههایشان توانت نمي او ولي گذشتند مي كنارش از رنگ سفید آدمهاي. زد را چشمانش اطراؾ سفیدي

 . شد مي آنها با برخوردش متوجه شد مي منحرؾ راست و چپ

 خود سوي به را او كهربایي چون و كرد جلب را اش جهتو سیاهرنگي ماشین سفیدي، همه آن میان در آمد پائین كه ها پله از

 نام از شد مي پر سرش حفره دروني خالء اكنون. انداخت صندلي روي را خود و كرد باز را در و رفت ماشین طرؾ به. كشید

 مي مایكل! كبزر دروغ یه دروؼه همش كه دونم مي من: " كرد زمزمه لب زیر. آورد مي یاد به را چیز همه حاال. رابین یاد و

 شباهت هیچ و بود رابین موهاي رنگ موهاش فقط نبود، رابین اون دونم مي من نبود، رابین اون... كنه اذیت منو باز خواد

 ."نداشت رابین به دیگهاي

 رابین صلیب برق و كشید بیرون را دستش. كرد برخورد انگشتانش با سردي فلزي شيء كرد، فرو جیبش درون درون را دستش

 صلیب و بود دستش در زنجیر. بود رابین صلیب خود نبود، دروغ دیگر این. كرد ؼصه از پر را دلش و نشست شمانشچ در

 اشعه به خیره خیره اي لحظه. كرد آویزان ماشین جلوي آینه به را صلیب زنجیر. رفت مي سو آن و سو این به چشمانش مقابل

 در و شد مستانه اي قهقهه به تبدیل لبخندش. نشست لبهایش روي لبخندي بعد و ماند خیره شد مي ساطع صلیب از كه نوري هاي

 مي اون... مایكله ي مزه بي شوخي هم این... ندیدم نه... نه... ندیدم گردنش رو صلیب این من: "زد فریاد زحمت به خنده میان

 ."دونم مي من و هگرد مي بر مقرر موقع سر... میاد رابین... خونده كور ولي... بندازه دست منو خواد



 و دور به. پیچید گوشش در صدایي ناگهان اما گذشت سكوت در لحظاتي. افتاد راه به و شد روشن ماشین و گرداند را سوئیچ بعد

 از اي پرده پشت از او و خواند مي او براي آنجا از دور و ابرها سوي آن از كسي گویا نیافت، را صدا منبع اما كرد نگاه برش

 . گرفت مي رنگ اطرافش كم كم و دید مي را رابین خواننده كالم هر با ؼبار

 قصه و الالیي بدون خوابیدي

 ؼصه و درد بي بخواب آسوده بگیر

 مي را او چشم اش حلقه نگین برق كه حالي در بود خفته چوبي تابوت درون زیبا لبخندي و خاص آرامشي با كه دید مي را رابین

 .زد

 يبین نمي زمستون كابوس دیگه

 چیني نمي حسرت گالي خواب، توي

 .رفت مي كه اي لحظه آخرین مثل درست كرد مي احساس دستش كؾ شیشه، روي را رابین دست گرمي

 سوزونه نمي رو ات چهره خورشید دیگه

 . زد مي لبخند چشمانش مقابل گشت مي باز سوئیس در اسكي از از كه روزهایي مثل رابین سوخته آفتاب چهره

 مونه نمي روش ادب سیلیاي جاي

 . شد پر اندوه ؼبار از نگاه و كرد ؼصه از پر را دلش رابین زیباي صورت روي اردالن سیلي جاي

 نگروني با شي نمي بیدار دیگه

 بموني كه یا بري كه تردید با یا

 خود كنار ماندن و نرفت بین مردد طور همان باز را او و گرفت جان چشمانش مقابل شوم شب آخرین آن در رابین تردید پر نگاه

 .دید

 گذاشتي جا رو آدمكا و رفتي

 گذاشتي پا زیر جنگلو قانون

 او اصال   نبود؛ كدامشان هیچ بین رابین ولي رفتند، مي سو آن و سو این عجله با كه بود آدمكهایي از پر. كرد اطرافش به نگاهي

 . نبود اینان جنس از

 مهربوني با ها سینه قهرن اینجا

 بموني تونستي مين جنگل تو تو،

 هاي ضربه مقابل در و آمد مي كمكش به بود شده خیاباني وحشي مردان دست اسیر كه زماني درست شب، تیرگي در رابین باز

 .بخشید مي آرامش و امنیت احساس ملتهبش وجود قراري بي به و ایستاد مي وجود تمتم با آنها محكم

 دیگه جاي به خود با بردي تو دل

 گه مي الالیي برات خدا كه اونجا

 . دارد دست در را شب آن قرآن همان كه میدیدش كیمیا و شد مي دور بود، رفتن حال در رابین و

 :گفت مي اصرار به خواننده و

 دوباره روز یه بینمت میي دونم مي



 نداره آدمك كه دنیایي توي

 با دید خواهد دوباره را رابین كه داشت اطمینان حاال .بار صدها شاید و بار ده دوبار، یكبار كرد، تكرار را خواننده حرؾ كیمیا

 :زد فریاد وجود تمام

 دوباره روز یه بینمت مي دونم مي

 نداره آدمك كه دنیایي توي

 . رفت مي سو آن و سو این به ماشین جلوي آئینه زیر رابین صلیب هنوز و

 هدؾ بي او و رفتند مي طرؾ آن و طرؾ این به سرعت اب آدمها. تر پائیزي همیشه از تهران و بود تر شلوغ همیشه از خیابان

 خیره آبي چشم دو دورها آن از. كرد جلب خود به را اش توجه آشنایي نگاه آدمها ازدحام میان در. میزد قدم خیابان ي كناره در

 مي آفتاب روشني به اش زیتوني موهاي و آمد مي نزدیكتر مرد. شد سنگین نفسش و افتاد تپش به قلبش. آمد مي پیش او به

 او. بود ممكن ؼیر نه! نفر دو بین شباهت همه این شد، نزدیكتر مرد. بود خودش حتما  . بود خودش. آمد خود به كیمیا. درخشید

. بود خالي گردنش پهناي روي صلیبش همیشگي جاي و نبود خبري اش زیتوني یال از بود گفته كه طور همان اما بود رابین حتما  

 نگاه آن و اوست، خود یعني اندیشید و كرد نگاه اطرافش به هراس با. برگشته او كه كند باور توانست نمي. كرد تردید اي لحظه

 . داد مثبت پاسخ سإالش به آبي دلفریب

 همقدم او با و داد مسیر تؽییر مرد حركت مسیر جهت در كیمیا. زد لبخند رویش ببه و كرد او به آشنایي نگاه. آمد نزدیكتر مرد

 او مقابل در را ماشینش سوئیچ. افتاد راه به مرد همراه. نداشتند را آن شكستن دل كدام هیچ كه بود زیبا آنقدر بینشان سكوت. شد

 نگاهش صاؾ آبي سخاوتمندانه، و زد لبخند باز و كشید بیرون او تاب بي انگشتان میان از را كلیدها حرفي هیچ بي مرد. گرفت

 . بخشید او چشمان تیرگي به را

 به عجیب سرعتي با ماشین و داد را پاسخش لبخند با كیمیا. خواست حركت اجازه نگاه، با و كرد نگاهش مرد. نشست كنارش

 . است شده همسفر او با باالخره اندیشید خود با و ماند خیره جاده وسط خطهاي ممتد سپیدي روي كیمیا چشمان. آمد در حركت

 :كشید فریاد دكتر

 ...سریعتر -

 سقؾ به تخت روي خفته جواني زن زیباي چشمان و كرد مي حركت سقؾ روي هاي مهتابي ممتد سپیدي زیر همچنان تتخ و

 :كشید فریاد باز دكتر. بود ببخشیده زینت را لبانش محسوسي لبخند و بود مانده خیره

 . كنید عجله. كماست تو مریض -

 :گفت همكارش به پرستاري و

 . اؼماست تو كرده، تهسك جووني این به. كن نگاش -

 :گفت و داد تكان تؤسؾ با سري همكارش

 .نشسته بازش چشماي تو اجل. انگار رفتنیه -

 بسیار، خاكستري روزهاي از بعد آرام دمي سپیده در پنج تخت بیمار اتاق، روشن تاریك در ویژه مراقبتهاي بزرگ سالن در

 .دخور گره آبي آرام بركه دو با نگاهش و گشود را چشمانش

 پایان
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