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آفرت
یباسمه تعال

 ی: زن در زبان ُکردآفرت
 نحو ممکن معنا شده؛ نیتر بایز به
نه زن فهینه ضع کهیخانم است نه زن نه

 نامند؛یم《آفرت》اورا
.......نندهیافر یمعنا به

 که شکست خوردم،تب نکردم،در کنج ی،زمانیکه ترکم کرد ی:زمانمقدمه
 ترک میپف کرده نشد،لبها زویاز شدت هق هق ر میزجه نزدم،چشمها اتاقم

شت،موها سور  یکی نیبلندم .....از ا یبرندا شتم،بعد از رفتنت دلبرتر وج گذ
انت اب هر  تمیاورد،شدد  ددیرا ازپا در م یهر مرد میتر شددده ام،برق چشددمها

ست،غرورم با بو یبرا یمرد شده ا ستیغوغا مcocoعطر یازدواج  شک  یکند،
 یبرخ قبلدخترانه  یرا مانند پسددران در سددن بلو  بم کردو واز نازک میه صددداک
 یکسدد سددت،دلتن یمهم ن میبرا یشددده ام که بود ونبود کسدد یسددت،دخترین

 فروشم،ازیم شوم،ف ریرحم م یشوم،بیدسترس عالم وادم خارج م شوم،ازینم
که بعد از  یزمان ت،تایاز هم جنسددها رمیگیم برم،انتقامیشددهرم دل م یمردها

 یبفهم رد،تایندامت وحسددادت تمام وجودت را فرا بگ ،حسیدیسددالها مرا د
 بودم!!!!!!! زیچ کیارزش نبودم،تنها یمن کم نبودم،ب
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 (.گانیعاشق ساده.)سارا را کی
ظهر ۱2سدداعت از کردینگاه م رونیبود به ب سددتادهیپنجره اتاق کارش ا یروبرو

سط اذر ماه بودو  شته بودبود،اوا سه خارج م یدانش اموزانگذ  شدندیکه از مدر
ان دانش اموزها  نیدرب دندیدویم گریکدیبلند به دنبال  یبا همهمه و خنده ها

 کردیصحبت م شیهایشدکه با همکالس یچاق یرستانینگاهش متوجه دختر دب
بود  یمش ص نبود اما جثه اش تلنگر یچهره اش از فاصله طبقه پنجم به خوب

 خاطرات گذشته ..... یاور ادی یبرا
 مشیمامان مر شه،یکم کردم باورت م لویک۳مامان امروز خودمو وزن کردم یوا

 کمزیگفت عز شدیم یم تلف آفرت ع ب یها میکه از دست رژ شهیمثل هم
 قدرنیدرشددت چرا ا تیماشددالله قدت بلندواسددت وان بند یسددتیتو که چاق ن

ها یدیخودت رو زجر م که گول حرف ما آفرت  به   وردیادرش را نمم یا ها  تن
از اندازه  شیکه کم کرده بود ب یوزن لویک۳ان  کردیفکر م دنیال رسدد دهیوزن ا

شحالش کرده بود طور ستیکه م یخو شکالت  توان کل روز را فار  از تمام م
نگذشته بود که با پوزخند مسعود  یاطرافش خوشحال باشد اما تنها چندساعت

 کی نیر،همنه الغ یچاق شددد لویک۳روبرو شددد که با تمسدد ر گفت به ن رم 
کاف له  عت گوشددده گ2۴ یبود برا یجم حاضددر جواب شیریسدددا که  یدختر 

گر م کردیدر برابر مسعود سکوت م بیاما عج شدیزبانش نم فیحر چکسیه
شق ا شوق بگو ستین نیقاعده ع شق تنه دییکه مع  نیا گوش کندو آفرت اوعا

 فرا گرفته بود. یقاعده را به خوب
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که قد  یزده بود به حال برگشت و روبه منش شیکه چندبار صدا یمنش یباصدا
 یبندر یصددورتش را مثل دخترها شددهیداشددت وهم ینسددبتا چاق کلیکوتاه وه

؟یداشت یبودگفت کار شیدر صدا شهیکه هم یتیبا جد کردیم شیارا
اتاقشون. نیاوردن گفتن بر فیتشر یمهندس قاسم جناب

.امیم گهید قهیدفق۵_بهشون اطالع بده تا
 _چشم خانوم مهندس

زها رو نیا سددتادیا شینکرد سددر جا دایپ نانیاطم یکه از رفتن منشدد یزمان تا
 واریوپشت سرشان ان د روندیکه م یافراد دنیکرده بود به د دایپ یعالقه خاص

 .ییگوش خراش دروتنها یوصدا ماندیم واودندیکوبیهم هم م یرا رو یچوب
 کیکه  یمتر2۰اتاق ستادیتمام قد ا نهیا یسمت گوشه اتاقش رفت و روبرو به

تمام  یبه رن  صدف یواریشفاف قرار گرفته بودوکاغذ د یطرف ان را پنجره ها
به جز م وارید تاق را پوشدددانده بود  که  بود گرید یکارش تنها دو مبل راحت زیا

شت وا سط اتاق قرار دا سر جهاز نهیا نیو با خودش اورده بود دلش  یراهم که 
شده بود دفتر ز یبرا شاه تن   ش بایدفتر کارش در کرمان که مامن  ییجا کشیو

شش بود در ا شت یبه خودش نگاه کرد قد بلند با بدن نهیارام  الغر که تا عمر دا
ضر نبود  شود درانتها کیحا ضافه  سف گرم به ان ا صاف ب دیصورتش که  ود و

شمان نبوداما کوچک هم نبود ولبان کوچک  زرگکه ب رهیت یبه رن  قهوه ا یوچ
شت  شیصورتش کوچک بودن موها یتمام اجزا یکوچکش به نوع ینیوب یوگو

بان شدددهیرا مثل هم تر  دهیکشدد یکم شیکرده بودوچشددمها زیحلق او یبا رو
 یدر طراح شهیبود هم دهیشک بایومرموز تر شده بود خط چشمش راکلفت و ز
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 کی یطراح ایچهره باشدد  شینداشدت ارا یداشدت تفاوت یکردن تبحر خاصد
شت ورو ینقص بود پالتو یوب زیکارش تم شهیساختمان هم  یقرمزش را بردا

 فیراهم که با ک یسددرمه ا یوروسددر دیسدداده وکوتاهش پوشدد یمشددک یمانتو
ست کرده بود مرتب کرد در نگاه اول هم شش  به منح ر بفرد و پیت شهیوکف

به نبض cocoعطر یکم کردیدور از جلف بودنش توجه م اطب را جلب م
تاق  کیگردنش زد وبعد از به سددمت ا تاقش راترک کرد و نگاه موشددکافانه ا

سم صدا یرفت چند بار به ارام یمهندس قا شن دشییبفرما یبه در زد تا   دیرا 
را صددورتش را ف یهناپ یلب ند دنشیبالفاصددله در راباز کرد وداخل رفت باد

سم ست خودش نگا افتهی رورشگل پ نیکه با لذت به ا یگرفت مهندس قا ه د
نار به ک نیا یهمه جذبه رو از کجا اورد نیزد وگفت :دختر تو ا یلب ند کردیم

خه من نم مه ط نیا لیدل دونمیا ن  قرمز اونم از نوع روشددنش تو  فیه ر
 .ادیبهت م بیمنکر شد که عج شهیالبته که نم هیانت اب تو چ

ست وگفت تنها مرد زیبه م کیکنار مبل نزد آفرت ش  فیکه ازم تعر یمهندس ن
.دیخند وپشت بندش نیکن فیتعر شتریپس ب ییشما شهیوچندشم نم کنهیم

 گه؟ید یدونیم یزیمن عز یچقدر برا یدونیآفرت تو خودت خوب م نی_بب
که پول رفت وبرگشدددت به  یرا زمان شییاورد دوران دانشددجو ادیکه به  آفرت

شت زمان شگاه را هم ندا صطالح برادر  یبود واز مرد دهیبر ایکه از دن یدان به ا
کرده اش بود که نجاتش داد که  زیاستاد مهربان و عز نیشده بود هم ریس ایاز دن

ازه ت یدانشجو نیرابه ا یساختمان میع  ییوپروژه ها دیها به جان خر سکیر
خارج و رانیمهم در ا یبا شرکتها توانستیسپرد که او حاال م یکار رشته معمار

بودنش را نداند. زیعز شدیکار کند مگر م رانیاز ا
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 سددت؟خودتونین یکاف ینسددبت خون چیه یب دیکه پدرم شددد نی_اسددتاد هم
س ت دیدونیم ش یها یکه من وخانواده ام چه  ه ک یبرادر میدیازطرف برادرم ک
به همه چ تیاهم یب که از  دیدونیروهم خوب م نیخانواده اش ا یزحتیبود 

ش یمرد چیه ست کاف یدل خو شما که حرفتون از همه جدا شا هیندارم ِاال   رها
 تا جونم رو هم فداتون کنم. دیکن

سم مهندس شن یقا که از فرزندخودش به  یحرفها از دختر خوانده ا نیا دنیبا 
 بود سراپا غرق لذت شده بود. کتریاو نزد

شاهده که تو از  شهی_ من هم سر اماخدا  نه دو هیگفتم دوتا دختر دارم با دوتا پ
تا پسددر برام عز  دخترم یارزو برا یکه هرچ ییتو یزتریدختر خودم و اون دو

و رفت  یسالگ2۰درس وزد تو دیخودم که ق ینه دخترخون یداشتم براورده کرد
شپز سه ا شت گاز وا شوهر دار یپ صه بگذر یکردن و  زدم که داتص میخال

 تموش کن که ،دختریهرطورشددده به نفم ما تموم کن دیجلسدده رو با نیبگم ا
شا میبرگرد س ره به ن ر ب دیکرمانشاه  امامن زادگاهم تهران، اما دلم واسه  ادیم
 وزنم تو کرمانشاه تن  شده. میزندگ
نگرفتم حاال وقت پس  ادیدرس  یدسددت کم کسدد ریتون راحت من ز الی_خ

 .میکه زودتر تمومش کن میوفتیدادنش بهتر راه ب
عطرش  یاش زود تر از بو یسددانت۳پاشددنه  یاتاق جلسدده شددد کفشددها وارد

 حاظران را از ورودش اگاه کرد.
ست به ا ینگاه با سه ا ضر در جل شد که تنها زن حا  تنها بودن نیگذرا متوجه 
رن  ینفره مشددک۱2زیعادت داشددت،دورم شیتاز بودن در عرصدده کار کهیو
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سته بودند که هر کدام  مرد۸مرد جوان و۳ ش سن ن سرما یکیم داران بزرگ  هیاز 
عداد ها از ت ند وتن عدودشدددان اطالع کم وب یبود  برا خو هیداشدددت بق شیم

ست بدهد  شدیباعث نم زهایچ نیشناخته بود اما ا سش را از د که اعتماد بنف
هاچ به ان فکر م یزیتن خت  نیدر ا یروزیپ کردیکه در ان لح ه  پروژه و پردا

طرح هارا تک به تک در مقابل  هیاول یقسددط خانه بود؛بعداز بحث ها نیاخر
س زیدر راس م یصندل یحاظران قرار داد وخودش رو ست وبات ش کامل  لطن

دو  یدر گوش یصحبت کردن متوجه حرفها نیداد در ح حییتمام پروژه را توض
شتند که هم ستش قرار دا سمت را شد که در شد چند ثان نیمرد جوان   هیباعث 

وبرنامه ها را  حاتیتمام توضدد تیرشددته کالمش متزلزل شددود ودر نها یا
 داد ومنت ر پاسخ شد. حییتوض

در کنارش نشسته  یصندل2مسن که درسمت چپ وبا فاصله یاز مردها یکی
سم شتن چن یگفت برا کیتبر یبود گفت:بابد به قا صد مهندس ماهر و نیدا

 البته کار بلد در گروهش.
 گاهیاج یروش موفق کسددب وکارتون وصددد البته بزرگتجربه و  ف،یتعر نی_ا

شون م شون نبرم نم یاما تا زمان دهیتون رو ن شمارو برا شون به شهیکه موافقت 
 بگم. تیبهشون تسل دیفکر کنم با ن ورتیا ریگفت درغ کیتبر
 مکث خودکار را یبزرگ تهران بود بود باکم یاز برج سددازها یکیکه  یمیع 

شت وبرگه ها ضاء کرد بق یبردا ضرهم به تبم از ع  هیپروژه را ام  یمیافراد حا
ضا کردندودرا سوده افرت در م یصدا نیب نیبرگه ها را ام  صحبت انینفس ا

 نبود. دنیقابل شن شانیها
.یبگ کیبه مهندس تبر یتونیما حاال م دییاز تا نمی_ا
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محسوب  میافت ار بزرگ در پرونده کار هیباشما برام  ی_اگه گفته باشم همکار
.یمیاغراق نکردم جناب ع  شهیم

دختر میهست ییما کم کسا ست،مگهی_صدالبته که اغراق ن
 .دنیتمام افراد حاضر خند یبندش به همراه وپشت

از همان دو مرد  یکیاخر وترک تمام افراد اتاق به جز  یبعداز صحبت ها آفرت
صحبت م نیجوان که در ب سه باهم  شغول  یب کردنیجل ضورش م توجه به ح

 یکه اگر اشدتباه نکرده باشدد پسدر سدامان یجمم کردن طرح ها شدد مرد جوان
 .ستادیاش ا یاز تجارخارج از کشور بود به سمتش امد ودر چند قدم یکی

 دمیشددما ند یوجسددور یبه مقتدر یتابحال زن میتجار تیمدت فعال ی_تو
 که طرف مقابل یطور دیکن لیخواسددته هاتون رو به طرف تحم دیتونیخوب م

 نه به اجبارشما. رهیپذیخودش م لیحس کنه بام
ستیکه م ییراتا جا شیابروها آفرت سامان توان شانه جالب بودن حرف   یبه ن

سرتاپا یباال بردونگاه شکافانه به  سر شیمو ساله با قد ۳۰بایتقر یانداخت،پ
که  diorک کامال مردانه با کت و شلوار مار یوچهره ا یورزشکار کلیبلند وه

 طرف قراردادش هک یکسان زیآفرت از همه چ دادینشان م یرا به خوب تشیجذاب
که طرف  یطرف مقابل شددک کند، طور یحت نکهیبدون ا اوردیبودن سددر درم

سد،بعدینکند آفرت او را نم یاگر خودش را معرف کردیفکر م تعلل  یاز کم شنا
شمها شغل  تیفیدارم که ک دهیزل زد وگفت:من عق یسامان یبه چ صنف  کار 

د چهره چن هیزبون و  هیدرکنارش  دیبا کنهینم نییتع یما رو چندتا مداد رنگ
متود مون. یدرست مثل مداد ها میرن  هم داشته باش
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 بودمتون اما سعادت دهید ی!قبال چند بارهمراه مهندس قاسمیجالب ری_چه تعب
 با شما رو نداشتم. یهم کالم

هر نوع رفتار و  توانسدددتیبود م دهیبه وفور چشدد که طعم مرد ونامرد را آفرت
ش شه ها را رو کیرا از جنس مقابل در  یواکن شم بهم زدن بفهمد،پو  زیم یچ

شت وبه عادت هم سمتش بردا ست شهیرها کرد ودو قدم به  قرمز  ییبه پالتو ید
 شد! یوچشم در چشم سامان دیرنگش کش

 هشددیقهوه ختم نم هیو دعوت به  تیزیها که به دادن کارت و فیتعر نی_اخر ا
 درسته؟

ضوح د شیخوردن مرد روبرو جا ص دیرا به و تمام وجودش را فرا  یو لذت خا
 اش وبالفاصله اتاق را ترک کرد. یمردشناس نیگرفت از ا

 دیب*و*سدداش را  یشددانیبه به محض ورود آفرت به سددمتش امد وپ یقاسددم
 بهیمرد هفت پشت غر نیا اسوال بود که چر نیوآفرت در ذهنش به فکر پاسخ ا

 را به در حد پدرش دوست دارد؟
ض دین رم با به شت،غر شتریها ب یهارا از خود بهیغر نیاز ا یبع ست دا  بهیدو
هارا  هبیغر نیت،ایبرا شددوندیم یومعجزه ا ندیایم ینسددبت چیکه بدون ه ییها
 تدیها ناام یکه خود یتازمان یکن زانیاو وارقلبتید یرو جاقب*ا*س*ندیبا

گران نباش ن دییبه قلبت به گوشت برسد وبگو دهیچسب زیاو نیا یکردند صدا
تنها  ییادعا چیه یاما تن  ان نشددسددته ام ب سددتمیکه درقلبت ن یمن هسددتم من

.بهیهستم به اسم غر یمعجزه ا
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ت عاد نیکرده بود ا فیتعر یاسددتادقاسددم ینکات جلسدده را مو به مو برا تمام
اوم تد یبفهمند برا یطرفشددان را به خوب یهاشددان بود که خواسددته  یشددگیهم

 .شانیروابط تجار
 یاز سراسودگ یکرد ونفس زیقسط خانه را به حساب صاحب ملک وار نیاخر

 یداد وباز هم کم هیکرد وسددرش را به ان تک لیحا زیرا روم د،دسددتانشیکشدد
ه پروژ یکردتا اراده اش را برا زیخودش تجو یخاطرات گذشددته را برا یاداوری

عد که م یب ندگ یبه کل توانسدددتیاش  ند محکم تر  ریاش را ز یز ورو ک
ستانها شو شیبرا شهیهم کند،تاب سترس وت شتن ا کردن  دایپ شیم ادف با دا

شدن درحال شروع تفر یکه برا یخانه بود وترس از اواره  ستانش  ود ب حاتیدو
به پشدددت شدد مادر وخواهرش  با  غازه امالک یها شدددهیاو گاه م یم  کردندین

که طرح  یسدددالگ2۰رنگا رن  مغازه ها،اما از  یها نیتریودوسددتانش به و
قاسددم شیها تاد  ها  یمورد توجه اسدد که تن به  کیقرار گرفت  ته  روز در هف

مانشددداه م مدیکر تاد پرواز بود زندگ ا  یعوض شدددد وقت یبه کل شدددانیواسدد
ستمزدها ست رنج خودش بود را برا شید صل د  یرا هرچند که کم بود اما حا

 شهیهم شدیهدفش م مم تر م شبردیروز به روز در پ کردیم نهیخانواده اش هز
 زدیم اش یبینداشددتند از پول تو ج زیچ چیکه ه یزمان یبود حت کیوشدد بمرت
 ،دانسددتندیکه دوسددتانش او را جز طبقه مرفه م یلباسددش به طور هیته یبرا

نده دارتر یدختر لدار!خ له ا نیباهوش و پو که آفرت م یجم ما  دیشددنیبود  ا
ظاهر سددداز شدددهیهم نداشدددت ه یدر  جه  توانسدددتینم چکسیحرف  متو

 استاد پدر شده اش! یبرا یبود حت بیاز عجا نیوا دشو شیظاهرساز
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ها محض  از که تحملش تن نداشدددت  ها برادرش راقبول  خانواده اش تن افراد
ستن دل مادر شک ضر بود تمام دن ین ند لب ندش ک کی یرافدا شیایبود که حا

 شددده بود بشین دد ییبایاز آن ز یبود وآفرت هم سددهم کوچک بایکه ز یمادر
 هشدکم ن یکه ازدواج کرده بود اما محبتش نسبت به آفرت سر سوزن یوخواهر
شده بود،برادر شدیم یسال۸به کیبود نزد ه که تنهاب یکه با برادرش هم کالم ن

گذران ته فقر  شیخودخواه نیوهم کردیخودش فکر م یخوش  تا ها را  ان
 یکرد در عوضش آفرت جبران کرد برا یلطف یبود هرچه او ب دهیکش یبدب تو

خانه  یلخواهرش دادن رهن خانه در همان حوا یمادرش خانه وامکانات ،وبرا
نهی نیکه الحق ا شیمادر با کدا معدود  یجزء ان چند مردواقع دیداماد راهم 

ساب م سرمایاطرافش به ح ش یبرا هیاورد؛و پدرش؛اما  یمغازه خوار وباررفرو
 هر گز هرگز هرگز. داشتیبرادرش هرگز برنم یبرا یقدم

ه نه تنها خست رانیوخارج از ا رانیمتعدد از ا یو قبول پروژه ها شیها یخواب یب
مند قدرت دیبه هدفش با دنیرسدد یترش هم کرده بود برا یاش نکرده بود که قو

ا آزار داده بودند خودش وخانواده اش ر یاز انها که روز گرفتیوانتقام م شدددیم
 نیهم ا بیکه عج ودشکرده بود به روش خ هیهمه را تک تک به تک ت ددف

قت و گریروش س ت بود وبرنده اما تنها انتقام خودش مانده بود وبس اصال د
 یرا کودک بود نه نوجوان یکه نه کودک یتوجه به خودش بود تنها خودش؛خود

 را نوجوان.
شه ا انیدر پا نامش شمند تر م یهر طرح ونق ستان کردیان را چند برابر ارز ش د

ذهن م اطبش را  ییکه گو کردیم میترسدد نیبه سددان چوب جادو طرح را چن
ش یموشکافانه بررس ست وا دهیکرده وطرح دل واهش را ک ستعدادش در  نیا ا
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 تین معروفیرا دو چندان کرده بود وا تشیاش بود معروف یکه حام یکنار استاد
سته قلب شود که ه نکهیاش بود ا یخوا صحنه  چیانقدر قدرتمند   هیسن یوقت 

ها قال یگرفتن  مادرینب یمادرش را ازب مادر یند، که  هات  یرا  مام ج رادر ت
اورا  دیفهمیو هدفش رام دگاهید یاگر کسدد دیگذاشددته بود شددا شیبه نما شیبرا

ست وماد یدختر شکها هاان ایاما آ کردیگرا ت ور م یپول پر شان ییهم ا  مادر
 بودند؟ دهید  تیریدخترش م هیزیجه هیته یبرا یپول یرا که از ب

 بودند؟ دهید یپول یوآشنا را به خاطر ب بهیانها طرد شدن توسط غر ایآ
س ت شان به خاطر پول رها اانهاینها،آیتر از همه ا و  شانیهم مرد مورد عالقه 

 کرده بود؟
بر  یکه خواسته مادرش را که مبن یخاطرات تلخ کنار امده بود بطور نیا باهمه

فام جادیا با  طه  باره راب ما خودش ه لیدو ماع اش بود رد نکرد، ا قتیط  چو
 را دور انداخته بود! کانشیتمام نزد یبه نوع کردینم دایدرجمعشان حضور پ

فراموش  توانسدددتیاش را نم یسدددالگ۱2عشددق شددکفته شدددده در چوقتیه
ند؛مسددعود فار  از یک مه اش بود و مادرش اورا  که پسددر ع جنس خش دار 

 از انهیکه ماهرانه دوستش داشت وچه ناش یمسعودش را مرد دیپرستیم
 یبلد بود در عاشق دیبودکه"عشق رابا دهیسالها خوب فهم نیداد بعد از ا دست

ش دیبا ش یماهربا ساده با شق اگر  م بلد بودن ه یبرا کنی،لیبازنده ا یدر عا
 نقطه ضعف دل مردت را!" یتا بفهم یه کنه*ر*زدلت را  دیبا

هم جنس ماهر  کیکه  دیدیاگر با چشددمان خودش م یاو اهلش نبود حت اما
 .گرفتیاز اوم یعشقش رابه راحت
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 که طلبکارها در خانه شان به صف یاش فلش بک زد شب یسالگ۱۸ به
که بود  هم یبود وپدر یکه باعثش بود فرار یبرادر نیب نیبودند ودرا سددتادهیا

ان مهلکه  نیمادروخواهرش درب یگفتن نداشددت وتنها التماسددها یبرا یزیچ
نور  دیطلبکارها د انیبرادرش رام الهیوهم پ قیمسددعودش را رف یبودوقت انینما
 ستیروشن ب ش ن شهیدر دلش جوانه زد اما نور هم دیام

 .یدرکمال ناباور سوزاندیآتش که م ییروشنا مثل
سعودش ستم خ ندهیروبه طلبکارها کرد وگفت من نما م تا  راحت التونیتون ه

 من مردعملم قول بدم تا تهش هستم. رمیگیقرون پولتون رو ازشون م نیاخر
 به من قول نداده بود؟ یعنی نیا
 ستم؟یمن تاتهش باتو ن یعنی نیا

صحبت تک به تک وارد  یمانده بود وخانواده درمانده اش که بعداز کم مسعود
 خانه شدند وخودش ماند ومسعودش.

ست اما او دران لح ه روحش ته یمرد؟ نه مردن ته آفرت سم ا شد  یشدن ج
 چه نام دارد ؟ نیا

داشددت خانواده اش  ادیتا انجا که به  زبودیخانواده اش عز یکه برا یمسددعود
 .دداشتنیاز دو خواهر خود مسعود نگه م شتریاحترام مسعود را ب

شمان شمانش لبر درچ سعود زل زد چ شد اما اجازه ر زیم شک  به انها   تنیازا
شمها را نب شدینداد اما مگر م شک داخل چ سعود ان ا  یصدا شودی!مگرمندیم
ش شد و یرا حس نکرد حت  وردیپنجره م شهیباران که به  سته با تو اگر پنجره ب

.....ینشو سیخ
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ه ک یکه تو بود یدونیبه من فکر نکن خودت خوب م چوقتیه گهی_آفرت د
شروع کرد نیا ستم دار یرفتارات بهم فهموند ،بایرابطه رو  ه نه ک ،منیکه دو

ده کر رییاوضددداع تغ گهیکردم فقط با دلت راه اومدم االن د یزدم نه کار یحرف
مادرم کل تک پسددرم و که ن وا یمن  بده   نیبا همچ مبرام ارزو داره بهم حق 

تواصددال  میهم که بگذر یلینسددبت فام نیوصددلت کنم اصددال از ا یه اخانواد
 .یستیال من ن دهیزن ا یستیواسه من ن یانت اب خوب

از سمسار به جنس دسته دوم براند کیآفرت را همانند نگاه  یدستانش سرتاپا با
پا یکرد وگفت:هرچ جنب وجوش وتکون خوردن  یهم که اتفاق افتاده بذار 

 .بدنمون یهورمونها
عشددق باال  یکرد معنا فیعاشددقش تعر یبرا فیبودنش راچه کث معشددقوقه

شدن هورمون ها بود؟ نییوپا
 !روزشدیاحساس من وعقل تو،هورمون ها بود که بر هردو پ نی"درجن  ب

واسدده هر  یداشددت یجواب هیخدا  شددهیتو که هم یبا توام چرا الل شددد افرت
 دییبگو  واستی.آفرت میگینم یزیچرا چ ؛حاالیسوال
دهان طرفت هسددت در  یپنجه بوکس تو کیاز حرفها مثل زدن  یبعضدد》

 شودیفقط دلت است که خون م یهست نه فک جابه جا شده ا یظاهر نه خون
 《وقلبت جابه جا

سعود سمت در خروج م صدا دهیرفت دو قدم رس اطیح یبه   ییبه در آفرت با 
هوه ق یها لهیه ان تمحابا ب یبه سدمتش برداشدت وب یزد وقدم شیلرزان صددا

من  ،اگریدونیخودت رو محق م ،اگریهسددت یشدددد وگفت:اگر رفتن رهیخ یا
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حرمت نگه دار وهمه رو به لجن  یحداقل کم سددتمیبرات کمم،اگه انت ابت ن
 ایدلت  یخواسددته  ایخاطره بامن  هیتجربه دوباره  یبرا یروز هی دیشددا نکش

 .یخواهش برگرد هی یحت
وردن ا ادیبا به  شهیبود هم دهیبلند کرد سر درد امانش را بر زیم یرا از رو سرش

 درد را به جان نیحاضر بود ا شدیخاطراتش م انیسر درد دسر پا نیمسعودش ا
به  با   یهدفش لب ند یاور ادیب رد اما حداقل در خاطراتش اورا حفظ کند 

شد مثل تل  نیریش س یمهمان لبانش  س ازکه بعد  نهیشربت   نهیخوردنش 
س شتریبود ب یا نهیشد،کیارام م نشیکچر  نینجد ابگ یاز انچه که در ت ور ک

 یادیباعث شده بود که افراد ز گرانید انیبودنش م تیشهامت وطالب در اولو
 با او باشند. یدوروبرش باشند وخواهان دوست

در به شددددت  دییبگو یزیضددربه به در خورد وآفرت تا دهان باز کرد چ چند
 بازشد وبهبد وارد اتاق شد.

 .یپروژه رو هم برد نیکه ا دمی_به به خالق خانوم االن از بابا شن
 چند باربگم. نویمن اسمم آفرت ا هی_اوال سالم دومًا درست تلفظ کن خالق چ

 .نمیبینم نشونیب یکه تفاوت شیمهم معن کنهیم ی_خوب چه فرق
 زد و ادامه داد: یا ثانهیآفرت نشست ،لب ند خب زیمبل کنار م یرو

 !یکن یکار هی یتونیم یا نندهیتو که افر یخالق جون تو که خالق گمیم
سرش را نزد با ست چانه اش را خاراند و که  یتر برد وگفت مثال هر دختر کید

 ت تش. یبگم خودش منو دعوت کنه رو یزیکه من چ نیبدون ا دیمن رو د
 .یسرت پسر حاج احمد ری_خجالت بکش بهبد خ
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ا ما که از ت دهیرس شتریب یبه تو که دختر خونده ش رشیبابا اون که فعال خ ی_ا
ش شت صله فا نجایتا ا ابونیدختر خودش که خونه اش دوتا خ نیهم میخون وگو

زد به  اقا جون بودم زن  شیتو پ شیقبل اومدن پ نهیبب رهینم کباری یداره سددال
 کفتر یاز خوشددحال تداشدد چارهیاونجا دختر ب میایگفت امشددب شددام م یناز

رو بوم ساختمون. نهیادبشیب شدیم
 ارزو واسه بچه هاش داشت. ی_خوب استاد حق داره اون کل

 یمن وبهادر مثل زنها کنهیندونه فکرم یکه کسدد یزنیحرف م ی_آفرت طور
گم ب ستین زیهم که اصال ولش کن جا یناز میچرخیم لهیشبها دور م یروسپ

 .شدیم کارهیچ
شت م یها لیکه طبق معمول از تمث افرت بلند  زیبهبد خنده اش گرفته بود از پ

سن  تو یمن ورم ازدواج ناز وونهیبهبد نشست وگفت:د یمبل روبرو یشد ورو
 بود نه تو و اقا بهادر. نییپا

که به بهونه ادامه  یبگکردم حاال بهادر  یخوندم چه غلط یمی_خود من شدد
ه با اون جا چ نجایا یرفت المان قبول دارم اما اخه تو بگوپرسددتار لییتح دد

شون کنهیم یفرق شلوارتو م هی!همه  شنیکاره  سوزن رو فرو م نییپا ک تو  کننیو 
اون ال م ب.

صورتش را گرفته بود. یلب ند پهنا آفرت
 منت ر نمونه. نیاز ا شتریب یکه ناز می_اگه درد دلت تموم شد پاشو بر

پدرش  به یبود که بر عکس بهادر شباهت چندان یفرزند دوم استاد قاسم بهبد
ت به وچشمان درش دیو پوست سف یورزشکار کلینداشت قد نسبتا بلند با ه
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شک شمانش همانند  ینیوب یرن  م عمل کرده اما بهادر قد بلند بود والغر و چ
سم ستاد قا شمان ا شت که  یکه کم ینیونافذ وببود  یقهوه ا یرن  چ غوز دا

شان م یرو شن ن ساکت وارام بود  تیامادر واقع دادیهم رفته ان را جذاب وخ
 درست برخالف بهبد.

شت در منزل ناز همراه ضا وبهبد در طبقه دوم پ بودند وآفرت  ستادهیا یحاج ر
که  ستدانیبود خوب م دهیخر یناز یبرا ومیلیدسته گل بزرگ ل کیراه  نیدر ب
با  یکه در باز شدددد وناز دینکشدد یگل را دوسدددت دارد،طول نیچقدرا یناز

به همه سددالم کرد وخودش را درآغوش پدرش انداخت وبعد از  یخوشددحال
سرو ساب یب*و* ست وح س یدر نه که وارد خا یوقت دینوبت به افرت وبهبد ر

طش کند قد متوس یموشکافانه بررس کماهیرا بعد از  یشدن افرت توانست ناز
اعت که طرح برج س یسورمه ا کینسبتا پر وپوست روشنش دران تون کلیبا ه

اش  ینیب دهم مثل بهب یان نقش بسته بود جذابش کرده بود ناز یانلگستان رو
 بود. یهم رفته دختر بانمک وجذاب یرا عمل کرده بود ورو

 .ستیکه ن مواهیه مینیخودتو بب میاومد نیبش ایبابا زحمت نکش ب ی_ناز
 یهمراه با پولک یچا ینیباس شناختیپدرش سر از پا نم دنیکه از ذوق د یناز

شد وگفت :ه سالن  شکالت وارد  سماع شیپ وایو خدمتتون  ادیاالن م لیعمو ا
شغول پذ شت بندش م شت و داخ یدونه نان برنج هیشد.بهبد  ییرایوپ ل بردا
 گفت یدهنش گذاشت و روبه ناز

تو  دهینرم و دلچسب اصال نجو بیُشوووورت عج ارید ینیریش نیدختر ا ی_ا
تهرون همه  یوگرنه دخترها گهید یچاق شد نقدریا نیواسه هم شهیدهن اب م

 . یمثل اوناچهارشونه شد یالغرن تو با کردها وصلت کرد
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زد وگفت: یبه ناز یچشمک افرت
 دختر کردم به ن رت االن چاقم؟ هی_اقابهبد من 

تانیعکس دوران دب هیکه حرف نزن  یکی_تو  فکر کردم عکس  دمیتو د رسدد
 به البومت. یچسبوند یادگاری یدر اورو اتتیرستم از تو کتاب ادب

رو به بهبد  زدیم یهم لب ند یرضددا که فقط ن اره گر ماجرا بود وگهگاه حاج
ال  وص  یال یبزن یادیحرف ز نمینب یخان مرد جد لیگفت:پسدر اسدماع

وسط باز. نیهم ا یبزرگ یلیپروژه خ یکه پا
مرد؟ ایاش بود گفت حاال زن  یکه هنوز هم مشغول خوردن نان برنج بهبد

 !گهیاسم مرد د لیبا تعجب گفت واااا بهبد اسماع یناز
بود که وسددط ماجرا  یمن ورم اون دونمیروربه حاج رضددا گفت اونو که م بهبد

 پاش باز بود.
 بود دستش را بلند کرد که به شانه بهبد دهیرضا که من ور بهبد رو تازه فهم حاج

موضددم داد وبلند شددد با  رییتغ میخان سددر لیواسددماع وایه دنیبزنداما با د
 کرد. یب*و*سرو  یمیقد قیرف نیخان ا لیاسماع

سب یوارویه س دهیمبل چ شپزخانه رو به آفرت گفت چه خبر هم کال  یبه اپن ا
 .رهیم شیکارها خوب پ

مابق شیچند سددداعت پ نیکه هم شیآخر نی_ا اش  یبود خوب تموم شدددد 
به جواب عموتون داره. یبستگ
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او بود که  یها یانیآفرت در کرمانشدداه بود وبه لطف پا درم یهمکالسدد وایه
 دانستیآفرت م ونیخودش را مد شهیخاطرهم نیهمسرش بود وبه ا یاالن ناز

. 
حاال هم تو اتاق داشتم باهاش صحبت  نیمو کردم تا هم ی_آفرت من تمام سع

 .هیمشکل چ یدونیخوب خودت که م کردم،امایم
بلند وتنومند که  یکرد بود با قامت لیاصدد یاز خان ها یکیخان که  لیاسددماع

اطراف تهران  ینهایدر زم یصدداحب ملک دادینشددان م یکردبودنش را به خوب
 نیندرا چ نهایانرزم توانستیکه در ن ر خودش واستادش بود م یبود،با پروژه ا

 برابر ارزشمند وسود اور کند.
سماع بعداز شام حاج احمد وا شه ا لیصرف  از حال خانه که با  یخان به گو

 د.مشغول صحبت شدن یشده بود رفتند وبه ارام نیتزئ یدست مبل چوب کی
 وایکه حاال کنار ه یگاز را که زد خطاب به ناز نیرا برداشددت اول یاریخ بهبد

دوسال  یتونستیرن  نشسته بودند گفت:نم یبزرگ ومشک یان کاناپه ها یور
 .یبعد شوهر کن یبزرگت سر کن ییبا اون عروسک خرس ها

 یعنیوگفت دست درد نکنه  دیکامل داشت خند ییکه به اخالق بهبد اشنا وایه
 من مثل خرسم.

 انداخت . وایچپ به ه ینگاه بهبد
 یگرد وپهن شددده نشددان از زور بازو یپادر ام مثل چارهیکه خواهر ب نی_هم

 .شماست
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انداختند ومشددعول  نییاز خجالت سددرشددان راپا یوناز وایحرف بهبد ه نیا با
ستفاده کرد و وهیتعارف م بهبد  یاز بازو شگونین کیشدند وافرت از فرصت ا

 اخش بلند شد. یگرفت که صدا
 یساکت ورسم یخان جمم به طور باور نکردن لیحاج رضا واسماع باحضور

و مثل ت یبا جنم یخان به آفرت نگاه کرد و گفت از دخترها لیشددده بود اسدداع
شم م سر خداب نیزم نیمن قبال هم گفتم که ا یول ادیخو  مامرزیسهم االرث پ

سهیم ستی,حاال هم که اون ن سرش ارژ ر  یسر هیکه اونم به به خاطر  نیبه پ
فات بامن داره اونو قبول نم یاختال نهیکه  نه اون زمو ک ا چون وچر یرو ب نیگر

به حاج رضا. کردمیم شکشیپ
رضا رو به آفرت گفت: حاج

!یایبرب یتونیکار م نیا ؟ازپسی_آفرت بابا تو مطمن
 .مایب دیبا یک نیرو به جمم گفت:فقط بگ دیترد یبدون لح ه ا آفرت

دختر  نیا دانسدددتیروزگاربود وم دهیخان مرد سددرد وگرم چشدد لیاسددماع
شایکل سعادت پدرت برا یدگ ست ودر دلش خوش به  شکلش ا  نیهمچ یم

.حواله اش کرد یدختر
 ____نیآرژ

 نیاقا مگه زور من ا سددتمین ایمن کوتاه ب یدونیخودت خوب م انی_بس کن دا
 مرد رو قبول ندارم.

 یوا یزد وگفت ا دشیودستش رابه صورت تپل وسف دیگوشه لبش راگز انیدا
!شنوهیم یکی یگیپسر نم یچه حرف نیخدا مرگم بده ا
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نه ها یدیق یبا ب نیارژ به دا شیشدددا نداخت وگفت بشددنوه ورو  باال ا  انیرا 
 گفت:مگه مهم!

 نیخودش رابه ارژ یادیکه با سددرعت ز نیراصددددا زد،آو نیفاصددله او وبال
 گفت جان دلم داداش. زدیرسانده بود ونفس نفس م

وطرفش را  شدددیچهره اش سددرم م تیکه هنگام ع ددبان شددهیمثل هم نیآرژ
 یبر یرفت وگفت:مگه نگفتم حق ندار نیبه سددمت آو کردیوحشدددت زده م

 اون مردک. شیپ
ساب نیاو ضور دا کهیبود به طور دهیترس یکه ح  دادینم یهم به او دلگرم انیح

انداخت نییسرش را پا
 اون پدر بزرگم من دوستش دارم. هی_داداش مردک چ

ه اش برداشت وشان زیخ نیبود به سمت او دهیبه اوج رس تشیکه ع بان نیآرژ
 را گرفت

برادرتم مرد مثل مادر وپدرت وبالفاصله  یندار نیبه اسم آرژ ی_ز امروز برادر
با عجله  انیافتاد دا نیزم یشددکسدددت ورو شیزانوها نیخانه را ترک کرد.آو

با بلند اب قند خواسددت  یخودش رابه اورسدداند ودر آغوش گرفت و با صدددا
هنگام جرو  شددهیملحق شدددند هم نیافراد خانواده هم به او گرید نیرفتن ارژ

 .کردیدخالت نم یکس نیآرژ تیبحث وع بان
 یدردش حرف نیتسددک یگردش جمم شددددند و هرکدام برا شیها دخترخاله

ستندیوهمه افراد خانواده خوب م نیاما آو زدندیم وه نبود ک یعنی نینبود ارژ دان
که خداوند انهاراازخاک  یکنیانسددانها گمان م یناه،بعضددنبود پشددت وپ یعنی
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ش دهیافرین سن  تراش به انه دهیبلکه انهارا ازسن  ترا ده که شکل دا او همانند
 انقدر محکم هستند

 گاریتراس مشرف به با  نشسته بود وس یاش رو یشگیطبق عادت هم نیآرژ
س شت  شده بود از تمام دن کردیدود م گاریپ سته  صطالح نیاز ا ایخ  مردک به ا

که اخر عاقبت تمام  داشدددتیاش برنم یپدربزرگ که دسدددت از سددر زندگ
 ار نیمنطق بود وا یب شددددیختم م زانشیاز عز یکیبه دعوا با شیها یانیپادرم

 مادرش را فراموش کند. یها هیگر توانستیخودش هم قبول داشت اما نم
سماع شته بود  لیا شاه برگ ته وبا آفرت تماس گرفخان بعد از چند روز به کرمان

سف شهیبود آفرت مثل هم سوار پژو  سته  سمت  دیمرتب وارا شد وبه  رنگش 
را پارک کرد و وارد  نیرستوران ماش کیخان رفت نزد لیمحل مالقات با اسماع

بهبد  رکناررسدتوران د یخان را در انتها لیمحوطه شدد به محض ورود اسدماع
شان رفت وبا احترام ذات دایپ سمت تدا با او مرد قائل بود اب نیا یکه برا یکرد وبه 

ست داد ،رو سپس با بهبد د سماع یصندل یو ست، بعد از  لیمقابل ا ش خان ن
رو برام  زیخان خطاب به افرت گفت:حاج احمد همه چ لیسفارش غذا اسماع

 ینفس اسددوده ا شدددهیهم مثل، آفرت  کنمیکرده ومن هم اونو قبول م فیتعر
ش سماع دیک ستم م نیاد ارژخان ادامه د لیکه ا سمشینوه من ومثل کف د  شنا

خود  ونیا یتحمل کن یتونیشددغل اما اخالقش رو نم نیاونم مثل تو کارکشددته ا
ست چند بد بعد از رفتن من بابه نیبنابرا دونهیساله اش خوب م نیبهبد که دو

 یافتیصددبح بامن راه م۸فردا سددداعت یایکنار ب یتونیم یدیحرف بزن اگر د
 سمت با .
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ش با س دانیاطراف م یابانهایخ نیبهبد داخل ما شیمق د م یرا ب یفردو  تندگ
 یه تو بتونک سددتین یادم نیپروژه آرژ نیاز ا ایوکوتاه ب ایکه بهبد گفت:آفرت ب

 .یتحملش کن
ستاد خ ممیبهبد من ت م نی_بب  یکمک یتونیگرفتم اگه نم شیوقت پ یلیروباا
 ن ون. اسی هیپس خواهشا ا یکن

 رتیدختر کنار دسددتش که مثل خواهرش بود و غ نیا یگ کدندهیکه از  بهبد
. دیاش کش یشانیبه پ یشده بود دست یع ب دادیبه خرج م شیبرا

 ؟یبدون ی وایم ی_چ
ت:از توقف کرد وگف ابانیکه از کوتاه امدن بهبد خوشحال شده بود کنارخ افرت

تاراش از ازا نیاولش بگو از ا کهیاختالف از رف  یاز چ ادیخوشددش م یازچ ن
 .ادیبدش م

رت تا بهتر بتواند با اف دیچرخ یصددندل یبه سددمت افرت رو لیمتما یکم بهبد
 صحبت کند.

ست ستاد پرواز بود وهفته ا یبه وقت گردهیبرم نیمن وارژ ی_دو  کروزی یکه بابا ا
 لیروز اسماع هیاز شاگردهاش بود و یکیهم  نیدانشگاه کرمانشاه وارژ ومدیم

حاج و کنهیوباباهم مداخله م رشدددنیدرگ نیدم دانشددگاه که با ارژ نهیبیخان وم
شون باهم از همون  یستو داستان دو کنهیخودش م نیرو سوار ماش لیاسماع

رو که با بابا برداشددته حذف  یدرسدد رهیهم روز بعد م نیارژ شددهیروز شددروع م
زش ار یهرکس دورو بر اون مردک باشه واسه من ب گهیوخطاب به بابا م کنهیم
ستم  نکهیتا ا شهیم شگاه بودم وتون بابا من رو وارد ماجرا کرد منم که تو اون دان
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سم یآفرت وقت یوا مباب رفاقت رو باهاش باز کن ستاد قا سر ا ست من پ  یدون
.  وردمیلول م نیزم یشرف چنان زد بهم که تا دو روز مثل کرم رو یام ب

 !نیالن قهرا یعنیکه خنده اش گرفته بود گفت :خوب  آفرت
که  یاونم به شرط میکرد ی_نه بابا بعد از چند روز با وساطت بچه ها باهم اشت

شته گذا هیواسه ام ما یلیخ نیارژ یراستشو ب وا ارمین ششیمن اسم پدرمو پ
ساپورتم کرد نم یتو هر اتفاق شت چون خاطرش  یالک شدیکه افتاد  ازش گذ
.زیواسه ام عز

 ه؟یمردک چ نیا نیبه قول ارژ ایخان  لی_خوب حاال اختالفش با اسماع
سماع سرش بوده م نیخان م الف ازدواج مادرارژ لی_ا ستهیبا پ برادرزاده   وا

ار از گله د یکی یدختر عل گهیم نیپدر ارژ یاما وقت رهیخودشددو واسدده اش بگ
از خونه  واونو کنهیخان قبول نم لیاسددماع  وادیاطراف رو م یروسددتا یها

 که اگه اشددتباه درشبا ما نیپدر ارژ اریچندماه بعد از ازدواج زان کنهیم رونیب
خان اونموقم با وسدداطت  لیاسددماع شیپ گردنیبود برم النینکنم اسددمش د

خان  لیاسددماع یالیوهمون جا تو و ب شدددهیرو م اریخانونواده زان یبزرگها
ندگ نهیم یز و خوب  یدختر کرد هیخودت  ادیم ایبه دن نیکه ارژ نیتا ا ک

تون. هفیرو مادرش تو طا برهیسه هزار ارزش م یپچه که پسر باشه تومن یدونیم
خانواده اش با سددر حرف بهبد  یاوردن برادرش وپسددر سدداالر ادیبا به  افرت

 کرد. دییراتا
ضاع  سماع یمحل یاما ب شهیاروم م کمی_بعدش او  داریخان هم چنان پا لیا

 نیسدده روز از تولد او ادیم ایبه دن نیخواهر ارژ نیوسددال آ۵وبعد از  مونهیم
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سیو همونجا به قتل م شهیدعواش م نیسر زم نیپدر ارژ اریکه زان گذرهینم  هر
سماع سر رو جا بذ گهیم النیخان به د لیبعد ازچهلم ا و خودت ودختر  ارکه پ

و اما پسددرشدد رهیحاظر بم گهیوم ادیکوتاه نم النیببر اما د نجاینحسددت رو از ا
خام برت  الیخ گهیوم رونیب ندارهیهم اونو از خونه م لیبهش نده حاج اسددماع

که  یکه پسر نیندون نویا دیها شا یشما دهات یکن راثیارث وم ینداره که ادعا
 .رهیگیبهش تعلق نم یارث رهیبعداز پدرش بم

خان  لیجالب شددده بود گفت:به اسددماع شیاندازه برا یکه موضددوع ب افرت
رحم باشه. یب نقدریا  ورهینم
ض نی_ا سماع شهیست نم هیظاهر ق ضاوت کرد ا خان هم پدر بوده ودا   لیق

 یخان ب لیهم بوده اما زن اسددماع یکه ته تغار یپسددر دهیپسددر جوونش رو د
شونیخ ساپورت م شهینم ال شوهرش  شم   یخونه پدر کنهیواونا رو به دور ازچ
صله کم النید سماع الیبا و یفا شته وا لیا ن ز ورشاهن یکار رو برا نیخان دا

سماع وهمه جور  کنهیم النیاونا رو روونه خونه پدر د کنهیراحت تر م لیحاج ا
شون در م شت نداره ومادروپدرش رو هم  شتریخواهر وبرادر ب هیهم  النید ادیپ

ست م سال بعدهم د دهیرو تو ت ادف از د سکته  یشب تو النیچند خواب 
 وسط نیا رهیمیوم کنهیم
خودش بزرگ  یخواهرش که اونا رو مثل بچه ها میتیودوتا  نیخاله ارژ مونهیم
 یرو با بچه ها چهریشددم که وضددعش خوب بوده خواهرش پر ییودا کنهیم
شون تو شیپ برهیم النید  خونه با  حاج یکهایبِا  نزد هی یخودش واالن همه 

سماع  رهیم هگید یشهر ها ای شتریب ستیاونجا ن ادیز نیارژ کننیم یزندگ لیا
خارج از کشور واسه پروژه هاش ناکس رو دست نداره تو کارش. ای
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سم ارژ آفرت سم ور شن یمحمد نیکه ا بود گفت خوب حاال از  دهیرا به وفور 
 اخالق خودش بگو!

وسددط همش حرف زدم رحم داشددته  نیمن ا یببر یاردیلیسددود م ی وای_تو م
 .زبون رو نداره یخشک نیباش شتر بااون دوتا کوهانش به اندازه من تحمل ا

 به سددوال دیبعدشددم با رمیگیهرچز دلت خواسددت برات م میخوب بر یلی_خ
 .یمن جواب بد یها

 یشددمرده بود گفت:تا بسددتن متیباج گرفتن غن یکه که فرصددت رو برا بهبد
هار ن ورم  مه هم نمک هینوب لت قهر رو گمیل حا به  مت خ شیو بانیراسدد  ا

 برگرداند.
با خبر بود یبهبد به خوب یازشکم پرست افرت

 .یتو ب وا ی_باشه هر چ
 جشیداخل اب هو یباقلوا خورد وافرت هم فقط با ن هیبا  یدو تا بسددتن بهبد

نفس خورد آفرت با  کیوخودش  دیکه بهبد ان را ازدسددتش کشدد کردیم یباز
هم بود. یپسر تازه دهن یترکیگفت _بهبد متعجب 

ها باشه. یدهن نیزدوگفت تا باشه از ا ی_لب ند مرموز
 را برداشت وبه شانه اش زد. فشیک آفرت

.دبرمیبا۸ندارم فردا ساعت یادی_خوب از اخالقش بگو من وقت ز
برداشت ودور دهانش را پکا کرد. یدستمال بهبد
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منطق  یاد،زورگووبیخوشددش نم یچیاز ه یکنیم ،حسی_ بد جور ع ددبان
ها ارزهیم یکه هر طرحش کل یباهوش طور یلیوخ به هر چ یی،تن  یزیرو 

 جغد. هیشب ییجورا هی  وابهیم ریشبها د شتریوب دهیم حیترج
نه پ آفرت خا بل  بد را مقا عد از سددالم  ادهیبه خل رفت ب کرد وخودش هم دا

 نیاسددتادش رفت واخر همسددر مهندس به سددمت اتاق یبا پر یواحوال پرسدد
که تنها م  وص ان دوبود را گفت وخانه را ترک کرد دم در خانه  شانیحرفها

 قبل ازسوارشدن روبه بهبد گفت:
سا المی_بهبد خ شه که از عک ضا ییراحت با شترکمون تو ف  یزیچ یمجاز یم

 !ستین
که  ذارمیهم نذاشددتم اصددال عکس دختر نم یراحت من عکس ناز التی_خ

 واسه دوست دخترهام سوءتفاهم نشه.
ش افرت ش نیبا لب ند داخل ما شاره گفت  ست که بهبد با ا ش کش رو ب شهین

ستش را که رو کین،نزدییپا شد ومچ د  یفرمان بود را گرفت وبا حالت یآفرت 
قا جون  دهیکه آفرت کم از او د به جون ا با  ایدن هیبود گفت:آفرت  واسددده ام 

س ح نکهیابه محض  یول امیخواسته دلت م یپابه پا نیواسه خاطر هم یارزش
با  نیپسددر ارژ نیکرمانشدداه ا کشددونمتیبرو برگرد م یب سددتیکنم جات امن ن

تا ته خط طرف وخودش  برهیدانشددگاه بوده هفت خط روزگار م یتموم دخترها
 المیکه خ نهیفقط واسدده ا یبر ذارمیاگه م نایبا وجود دونسددتن ا گردهیتنها برم

وحرمت  کنهین نگاشددم نمیتا طرف ن واد تا اهلش نباشدده ارژ نکهیراحت از ا
 .ستیابرو کردن ن یواهل ب شکنهیرو نم یدختر چیه
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اده اش بود ه*ر*زخانه که برگشدددت خواهرش هنوز هم انجا بود دلتن  خوا به
 کرد. یوقربان صدقه رفتنش رفم دلتنگ دنیب*و*سبا  یوکل

 دنیشددد که با شددن رهیه ناراحتش خوبه چهر دیب*و*سددرادر خواب  مادرش
و دل نگران شده بود اما به دختر مرد شده اش  ریدلگ شهیدوباره رفتنش مثل هم

صله پ نانیاطم شت وبالفا سپدرش راهم  یشانیکامل دا  وبه اتاقش دیب*و*
 فرتآمانده خود آفرت شود  یبود که چندساعته باق دهیوقتش رس گریپناه برد د

 م واراسته.مقاو شهینه آفرت هم یواقع
رت تا آف کردیفکر نم ینمازش را خواند کس یصورتش راپاک کرد وقضا شیارا

دوست نداشت در مقابل  چوقتیباشد وآفرت هم ه کینزد شیحد به خدا نیا
 متفاوت بود. گرانیبا د شیاش با خدا ینماز ب واند او بندگ گرانید

 رونیشده مسعود را در کمدش ب یم ف راهنیوپ دیپوش یدیکوتاه سف شلوارک
ش ش دیک شد که ان روز هوا باران دیوپو سعود مجبور به  یوچقدر خوب  بود وم
داند ب یکس نکهیلباسش در خانه انها شد وآفرت ان را برداشت بدون ا ضیتعو

که چند دکمه  اوقرمز ر یمشک یخانه ها۴با یمشک راهنیانرا پنهان کرده بود ،پ
اور  ادیدر تنش چند برابر بزرگ بود که  راهنیگذاشت پرا ازاد  هیاش رابست وبق

 درشت وقد بلند مسعودش بود. کلیه
را روشن کرد و عکس  شیگوش یشگیو طبق عادت هم دیت ت دراز کش یرو

قت پ ندو که چ فا یرو شیمسددعود را  کرده بود  رهیبود وذخ دهید لشیپرو
س شد دران عکس هم پ دیب*و* شغول درد و دل کردن با او شک راهنیوم با  یم

 رن  مورد عالقه اش نیکه ا کردیفکر م نیبود وآفرت به ا دهیخانه قرمز پوشدد۴
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بود احسدداس  دهیب*و*سددعکسددش را  نکهیاز ازا یلح ه ا دیایبه او م رچقد
تر د گریکرد او د گ*ن*ا*ه خ به د لق  ع ت نی نیبود وا یگریم  یع

بود در دوران  دیمق یلیمسائل خ نیبر خالف ظاهرش درا ،آفرتم*ی*ا*ن*ت
 کیلباس را نزد ی قهیبود، شیمراقب خط قرمزها شهیبا مسعود هم هم بودنش

مام  ینیب با ت ره کردوچه رهیذخ شییایعطر تنش را در حس بو وجوداش برد و
 دهیکشدد ینیوپوسددت سددبزه وب یمسددعودش راتجسددم کرد با ان چشددمان قهوا

 افرت جذاب قطره یهم رفته خوب بود وصدددالبته برا یمتناسددبش رو یولبها
شمش را پاک کرد وبعد ازتنط شه چ سمج گو شک  شمها میا ا ر شیساعتش چ

 ارام بست.
صدا ش یال سرعت از خواب پر یاالرم گو ش یا قهیوچند دق دیبه   ادتیطول ک

سها دنیرا درک کند بعداز پوش تشیموقع  یکه از قبل اماده کرده بود گوش ییلبا
 دیشک رونیب زشیرا از داخل کشو ماش  یمیقد یرا خاموش کرد وگوش فونشیا

اش راهم  نهخا۴را دران قرار داد ولح ه اخرلباس  یگوش مکارتیوس یوممور
 .بردیداخل ساک گذاشت بدون ان خوابش نم

سماع۸ساعت از  صبح شته بود که همراه با ا  کیشد فقط  یخان راه لیگذ
 یبه چهره نداشددت که با ان ابروها یشددیارا چیسدداک کوچک برداشددته بود وه

شده  یتانرسیدب یدخترها هیشب یساده وکفش کتان یدست ن ورده ومانتو مشک
 یخان با ان راننده شدد  دد لیبود خنده دار تر ازان حضددور در کنار اسددماع

 . وردیرقمه به ظاهر االنش نم چیبود که ه متیگران ق نیوماش
ه ب دهیند یب وا یدسدددت رو هرچ یروبهم برگردون نیدخترم اگر ارژ نی_بب

 .کنمینامت م
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.ستی!اون مهم نیخواهرش چ ن؟پسی_ففط ارژ
زد. یلب ند نیاسم آو دنیخان با شن لیاسماع

خودم البته به دور ازچشم برادرش. شی_اون پدر سوخته که هر روز خدا پ
 اش را دوباره به خودش گرفت و ادامه داد یخان چهره جد لیاسماع

فقط  یتونیکه نم یمنم هسددت هر وقت حس کرد زکردهیحاج احمد عز زی_عز
 .گردونمیخودم برت م ستیراه ن شتریساعت ب میتا شهر ن یاشاره کن هی یکاف

من اگه اهل کم اوردن وجا زدن بودم که  نیخان شما من دو نشناخت لی_اسماع
حاج احمد که  یپروژه ،خوشحال نیبا ارزش ا تینبودم جدا از موفق نجایاالن ا

 من مهمه. یبرا
 هی گهیکلمه م هی سوزونهیبد جورم م سوزونهیم یشناسیرو نم نی_دخترم تو ارژ

 .کنهیشبانه روزت رو حروم م
مثال  بود دهیرا چشدد نیاز ا شددتریشددبانه روز حرام شددود؟او ب کیکلمه فقط  هیبا

سدددال تمامش را ۶همان جمله اخر مسددعودش مگر چند کلمه شدددده بودکه
 یراب شددوندیم یترخوبیاز حرفها تنها چندکلمه اند اما ت ینده بود بعضددسددوزا

 خودشان بسازند. یم اطب دل شکسته تا جمله ها با ان برا
 دیباریم شیاز سددر و رو یبود کالفگ دهیهم ن واب قهیدق۱۰که تا صددبح  نیآرژ

 گارشیسدد یدسددت بردار نبود به پاکت ها کردیعادتش بود تا نقشدده را تمام نم
شته ز ینگاه کرد برا ود ب امدهیسراغش ن چکسیکرده بود ه یرو ادهیشب گذ

 شدددن به او را کیاجازه نزد چکسیبود که به ه یاز او ع ددبان انیدا یعنی نیوا
نداده.
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 یدر گوشدده خانه با  بود که تا سدداختمان اصددل یمتر۱۰۰ تیسددوئ کی اتاقش
شد وبر الیخ یراه بود ب یا قهیدق2  ییاز چا یکیخوردن  یاخوردن قهوه اماده 
 ساختمان رفت. یبه سمت ورود زشیعز انیتازه دم دا یها
ار را درکن نیاو یرچشمینگاه ز کیحاکم شد با  ینیمحض ورودش جوسنگ به

 ندت کنم!بل ای یشیکه فقط آوات بشنود گفت پام یلب طور ریکرد ز دایآوات پ
دارد  رتیغ شیبه او توجه دارد و رو نیهنوز ارژ نکهیا دانسدددتیخوب م نیاو
ه تازه واس ییچا هیگفت:من  انیرو به دا یدل وش نیهست با ا دیام یجا یعنی

 .زمیخان داداشم بر
 .زمیریرو ترش کرده گفت:الزم نکرده خودم م انیدا

 .دیب*و*سرا  انیدا یشانیپ یکنارش زانو زد وبه ارام نیارژ
 کس من رو. یدل ب زکردهیعز نیناراحت کرده ا ی_چ

 .یکش رونیب نیخودش را از آغوش آرژ انیدا
خوب  شینیبب ی وایدختر نداشددته باش تو نم نیبه ا یصدددبارنگفتم کار مگه

 .یپدر بزرگش محروم کن دنیبچه رو از د نیا یحق ندار ین،ولینب
 کرد. یدست شیپ انیخواست لب به اعتراض باز کند که دا نیآرژ

 یخان نش لیدخترو اسماع نیرابطه ا الیخ یقسم اگه ب النی_به روح خواهرم د
 .شمیازخدا باهات دهن به دهن نم رمیتا عمر بگ

ح تر از جانش را خلم سال زیپسر عز نیکه ا دییخوب دانسته بود چه بگو انیدا
 !اوردیکم ن توانستیم امدیکه اسم مادرش م ییکند مگر جا
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به آو انیدا زل  ل*م*تبه داداش گوشدددت ت ینجوریگفت:دخترتو هم ا نیرو
نه رو ب لینزن برو وسدددا حا مه نون ب وره ا هی اریصددب که فقط دود  نیلق

 . ورهیگارمیس
شد وگونه برادرش رامحکم  میسر نیآو سخم  سمت  یمعطل یوب دیب*و* به 

شددده بود با اخم وتشددر  الید رهیخ یکه متوجه نگاه ها نیآرژ دیاشددپزخانه دو
 ! یکنینگاه م ینجوریگفت:توچته چرا ا

از جاش بلند شددد  میبه دل داشددت سددر نیاز ارژ یکه ترسدد شددهیمثل هم الید
 . نیمن برم کمک آو انیوگفت دا

 شیاش گذاشت وچشمها نهیس یبه اتاقش دستش را رو دنیبه محض رس الید
کمه که د یکوتاه سدرمه ا نیاسدت راهنیرا ت دور کرد که با ان پ نیرابسدت وآرژ

ستن شیرا به نما دشیسف یبازبود ورکاب شیها شته بود چقدر خوا شده  یگذا
 بود.

ش با سماع نیتوقف ما سر ا شت  صله پ سمت در  ادهیخان پ لیبالفا شد وبه 
 که یبزرگ

سماع رهیبود خ ستادهیدر مقابلش ا که تر خان گفته بود کم لیشد همانطور که ا
صله بود تقر میاز ن شهر فا خانه ها با  بود وداخل کوچه ها  یتمام بایساعت با

پا ن  از ر یفیبه ط بایز یلیبرگها خ زییمملو از درخت بود،به خاطر ف دددل 
سرد یزردونارنج سبتا  سوز ن سمت در رفت  ندهران دیوزیم یدر امده بود و به 
سماع یرمردیصحبت با پ یوبعداز کم شت روبه ا ستانه در قرار دا  لیکه در آ

 خان گفت اقا رفتن خبر بدن.
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بدون ا ییچا نیآرژ کهیاش را  به تل  نیریشدد ن ند  به ارام یک کهیم یو   ورد
 .زدیرا صدا م انیکه دا دیبا  راشن داریسرا نیمش حس یصدا

به خاطر دردپا دشیسددف یروسددر انیدا ارام ارام خود را به  شیرا مرتب کرد و
 شده. یچ نیباشه مش حس ریبلندگفت:خ یتراس رساند وهمانجا باصدا

 خان دم در لیاسماع نی_خانوم مهمون دار
شددود به همان حالت  الیمتوجه ترس اوان و د نکهیبدون ا دیامانش رابر سددرفه

 ستادیرفت که آوات روبروش ا یسرفه به سمت در ورود
 ست احترامش واجب. فهیوطا لیا نیباشه بزرگ ا یهرچ ای_داداشم کوتاه ب

ستن دل ا یبرا نیآرژ شک سرخاله نزد نین  ازبرادر اورا کنار زد وخودرا به کتریپ
 زیچ کیجمم شده بودند وهمه به  اطیاهل خانه در ح یرساند تمام یدر ورود

 .شودیختم نم ریاخرش به خ نیآرژ تیع بان نکهیکردن،ایفکر م
 یاز جون مون فکر کرد ی وایم یبلند گفت:چ یوباصدددا سددتاویا انیدا کنار

ه دم ب دنیواسه ات احترام قائل ان و جواب سالم تو م انیودا میابراه ییچون دا
جایا یایب یتونیم قهیدق که گفتم هر ک ن مد  با تو رفت تونهیم  وادیم یمن  وا

 خونه. نیتو ا یپاتو بزار یکنه،اما توحق ندار
 اهنشریپ قهیاز  یدسددتش را که حاال قسددمت دیحرفش که رسدد ینجایبه ا نیآرژ

بلندتر از قبل  ییخان گرفت وباصدددا لیسددماعان افتاده بود سددمت ا یهم رو
 نینکن ا یکه من هسددتم تو نباش کار یینداشددته باش جا یگفت:بامن کار

ش کبارمیچند وقت  یاومدنها ست رو هم ب انیدا یکه محض دل و  الیخ یه
 .شمب
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 اش فهیکه تمام پسددران طا یتیخان باهمان اقتدار باهمان محبوب لیاسددماع
برداشددت وانگشددت دسددتش را  نیچند قدم به سددمت آرژ دادنیجان م شیبرا

 دیاش کوب نهیگرفت وبه س
 یسپر کرد نهیمن س یجلو نطوریاومدم نه تو که ا انیودا نیآو دنی_من واسه د

اشددداره  هیبود با  نیرایواسددده ام که اگه غ یا زکردهیعز یدونی،پسددر خودت م
که خاطرت  یدونیاما خوب م ادیجلوم به زانو در م کلیقدوه نیسددرانگشددت ا

 .یدیجوالن م یودار زتریوهمه کس عز زیواسه ام از همه چ
بود وهنوز سددرش را بلند نکرده بود هرچند با  سددتادهیا یکنار در ورود آفرت

با ان ه لیوجود اسددماع با  ندیبب توانسدددتیهم نم یزیچ بتیخان  در دلش 
 .یخودش گفت:عجب استقبال گرم

با بلندکردن دسددتش خواسددتار  نیرفتند که ارژ نیو اوات به سددمت ارژ انیدا
شدتا  یشدم چ ایات بودم  زکردهیارامترازقبل گفت:عز ییتوقفشان شد وبا صدا

سرت ه یدید سه ات ن یوارث چیاون دوتا پ سبم به  یگفت اوردنیوا  مییتیبزار بچ
شوه ها یاما گول خورد ار،یزان صطالح حق  هی ینه اون ر نه   وامیمو م یپدرا

از  یدست برقضاء ب واد بچه ا یواسه بقاء نسلت اگه روز ندازمیپس م توله هی
مطمئن باش اون بچه حرومزاده ست تا  ادیخون من واسه حفظ اسم ورسمت ب

 .یوارث نر نیبار ا ریز یجمم ومجلس چیخودت تو ه
ه انجام داد وب النیکه به خاطر د یخان بازهم شکسته بود ب اطر کار لیاسماع

 نیا یبرا کردیاما حظ م دانستینم یکس شیوخدا میوابراه انیجز خودش ودا
به نام او بود. یآجر یکه در هربنا وساختمان دشینوه بلند باال ورش
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،گردنش راخم کرد وبا دسددتانش صددورتش را قاب  دیرا عقب کشدد نیآرژ انیدا
شمان خون تم گف یمن چ نیکرده اش گفت:آرژ زیعز ادگاری نیا نیگرفت در چ

 رفت؟ ادتیبهت صبح 
 ییابه خاطر تو و د سددادهیخونه وا اطینرفته که االن تو ح ادمی انینرفته دا ادمی_

به او یکار گهیمن د با حالت  نیبه کارش ندارم فقط بامن هم کالم نشدده ورو
 .یش کنب* *ل یایخانت اومده نم لیطعنه گفت:اسماع

 یب شیمعده خال دیکشددیم گاریتراس کنار اوات نشددسددته بود وبازهم سدد یرو
تمام وجودش راتلخ  شیواتفاقات چند لح ه پ یچا یحالش کرده بود وتل 

 کرده بود.
گفت:واسدده ات زحمت اوردم  انیکه روبه دا دیخان را شددن لیاسددماع یصدددا

ستکان چا انیدا سماع ییا سمت ا ود ب ستادهیکه کنارش ا یخان ودختر لیرابه 
 گرفت

 .یدتا بوده شما واسه ما رحمت بو هیحرفها چ نی_ا
گرانبها ان را  ءیگرفته بود ومانند ش یش جاب* *لدر  نیخان که آو لیاسماع

 نینشدداند وگفت:ا انیافرت را کنار دسددت دا کردیدر ح ددار آغوشددش حفط م
کمک  نجایبذار ا یتونیمدت اگه م هیکس وکار از شهر اوردمش  یوب میتیدختر 

 کارت باشه.
رابشنود گفت:دست محبت رو سر  شیخان صدا لیکه اسماع کهیطور نیآرژ

 .تو سرشون زنهیوم شهیپسرش ُپتک م یها میتیواسه  کشهیمردم م میتی
بدون ه نیبه آرژ ینگاه میخان ن لیاسددماع خطاب به  یحرف چیانداخت و

 گفت: انیدا
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ت دوسدد هیبود وسددفارش کرده  زیعز هی گه،امانتیجا د هیببرمش  ای شیذاریم
 دم دست توباشه تا عمل کنم به قول مردونه ام.  وامیوبا ارزش که م یمیقد
ند ارژ انیدا باز ک لب  حال نیتا خواسدددت  به سددمتشدددان م یدر  مدیکه   ا

ماهم تو ا قل  حدا نه  فت:بزاربمو  رلبشیو ز میببر یسددهم ینواز میتی نیگ
 میتیم اسدد یکه زنده ا یکه تا روز ارمیات ب زکردهیعز میتی نیسددر ا ییگفت:بال

خان گفت :بمونه اما واسدده خدمت به من خوبه  لیاعبه اسددم ،وخطابیارین
 گه؟ید

 دیینگاه کردند وآفرت با تکان دادن سددرش تا گریکدیخان به  لیواسددماع افرت
سماع سر من هفته ا لیکرد وا ستادمیغالم م زیکن هی یخان گفت:پ ونه دم خ فر

 شده! یحاال چ یکردیات تو نگاشون نم
 نویزدو گفت:ا یزیکه در سددر داشددت لب ند تمسدد رام یثیاز فکر خب نیآرژ

 .زیچون واسه ات عز  وامیم
سماع زیچ همه سته آفرت وا رفته بود وهمانطور که در  شیخان پ لیمطابق خوا
 نیبه مهم بودن تو واسه من آرژ دیخان گفته بود با تاک لیامدنشان اسماع ریمس

 .هم شد نیوهم شهیخواستارت م
 یبه رن  ن ود کدستیسالن همه  یوارهایوارد خانه شد د انیهمراه دا آفرت

شها ست  کیسالن  یشده بود ودرانتها نییتز متیگران ق یبود که با تابلوفر
ش ییها هیبا پا ییبه رن  طال یسلطتنت یمبل چوب س ریاز  شت ودر ت قرار دا

بل در ورود قا فت نف کیبه همراه  یبزرگ ونیزیتلو یم بل ه قرار  رهدسدددت م
نفره بود،در گوشدده 2۴یزناهارخوریبه اشددپزخانه هم م کینزد ییداشددت وجا
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کنار  ییقرار داشددت وپله ها متیگران ق یها ینیگوشدده خانه مجسددمه هاو چ
پله ۴ وحال توسط ییرایسالن هم نشان از قرار داشتن اتاقها در طبقه باال بود.پذ

در  هریدا میصورت ن به یومشک دیاز هم جدا شده بودند واشپزخانه با ست سف
 یروم باستان طراح ییساهایگوشه سالن قرار داشت سقف خانه به صورت کل

سترها  شک ازان او یبزرگ یشده بود ولو صورت ا شده بودوچند فرش  زانیبه 
 شده بود آفرت دپهنیسف یها کیسرام یم تلف رو یدست بافت به شکلها

 حقش. رهیگیم کهباال  یدستمزدها نیپس ا هیبا خودش گفت:کارش عال
وارد  دختر تازه نیاز شددربت پرتقال به جمم خانواده اش که گرد ا یوانیبا ل بهار

 ریدر مقابل آفرت گذاشت آفرت ز ییوانرا با خوشرو وستیجمم شده بودند پ
 کرد. یتشکر یلب به آرام

اش گذاشدددت و خطاب به  یلباس محل قهیرنگش را درجل یاب حیتسددب انیدا
جان از خودت ب فت:خوب دختر  واسددده  یچه جور یهسددت یگو،کآفرت گ

سماع شده حرفها یزیعز نقدریخان ا لیا ضر  رو به جون ب ره  نیآرژ یکه حا
 خونه. نیتو ا ارهیوتو رو خودش ب

سم شیکه حرفها یقبل ییطبق برنامه ها آفرت ستاد قا سماع یرابا ا خان  لیو ا
سمم افرت و یبه ارام نیتفاوت آرژ ینگاه ب ریهماهن  کرده بود ز  2۴گفت :ا

برادر که هر کدومشددون  هیسددالمه،پدر ومادرم فوت کردن ودوتا خواهر دارم و
شونو دارن اگه م یزندگ س یاز ب نجامیا نینیبیخود سر  وام ینم من ستین یک

نو به م شونیخان بودن وا لیاسماع یمیدوست صم میبار باشم صاحب کار قبل
 کردن. یخان معرف لیاسماع
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ولحن مهربانش رو به آفرت گفت:خوب حاال نوبت  نیبا ان چهره دلنشدد آوات
.شهیما م یبه معرف
 دراز کرد الیرابه سمت بهار ود دستش

که م نی_ا گل  خانوم  تا  نارش  انیمن هسددتن ودا یخواهرها ینیبیدو که ک را 
 نشسته بود به شدت در اغوش فشرد

ته دا نمی_ ا ما زندگ ممیابراه ییمادر مون الب نهیم یبا  تا پسددر داره  ک که دو
شون کاوان وکارو ،ودرحال سم صحبتش با آرژ یا بود گفت حرف  نیکه طرف 

ض سرها یبع شه پ ش   یها نبا شم غره ها نیتیخوب و با  م ه نیآرژ یوبه چ
 ن پسددریکه برادر ا نیخانوم خوشددگلم آو نینکرد، ا یتوجه چیه نیب نیدر ا

 اخموست که خاله زاده هامون هستن.
ها به حرف تا ان لح ه فقط  که  تک ق کردیآوات گوش م ییآفرت  به  فهیتک   ا

 نیولکه ا زیوچشمان ر دیقد بلند با پوست سف کردآواتیم یراهم وارس شانیها
صورتش خودنما یزیچ ضو ییاش بود که گو یمهربان کردیم ییکه در  از  یع

 شتفاوت که قد نیبه اوات داشددت با ا یادیوجودش بودوبهارهم شددباهت ز
شمانش کم شت تروه یکوتاه تر بود وچ از ان  متفاوت الید یتپل تر ول کلیدر

داشددت با قد متوسددط والغر وچشددمان درشددت  یجد یا ش،چهرهیدو بود برا
 گوشت الود وبزرگ . یدولبهایبا پوست سف یومشک

شانه  تیمع وم نیمع وم بود ودرا یلیاز انها خ یچهره اش جدا نیآو اما ن
بزرگ به رن  یبود با چشددمان یپوسددتش گندم شدددیم دهید طنتیاز شدد ییها
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 نیکه جرات نداشت به اونگاه کند آرژ یودما  ودهان متناسب،تنها کس یعسل
 به هدفش بود. دنیرس یبرا یراه شیکه برا یبود همان کس

انها بدون  یمیبود را در جمم صددم انیرا که دسددت پ ت دا ناهارخوشددمزه
صدددا  انیکه گفته بود او هم او را دا انیاخورد وبه درخواسددت د نیحضددور ارژ

که به همراه بهار بشددقابها را  یدر حال نیکرد او یا مانهیبزند از اوتشددکر صددم
شپزخانه م شنگ یبه افرت گفت:وا بردیداخل آ سم ق  یچ شیعنم یدار یچه ا

 اسم نا اشنا بودند نیا یهم که به انها ملحق شده بودمنت رمعنا الید شهیم
 ست. نندهیافر ی_به معن

به دنبال حرف بهار  نیدرسددت مثل خودت وآو یقشددنگ یگفت چه معنا بهار
 زد. یگفت وپشت بندش لب ند ییماشالله چه قد وباال

دختر  نیچرا از ا دانستیوآفرت نم کردیوفقط تماشا م گفتینم یزیچ الید اما
شش نم ض شهیهم دیایخو شنا به طور بد یبع سته ونا ا ر آزا تیبرا یافراد ناخوا

 یو ازاربه ت نکهیکه بدون ا ییبود،ادمها نگونهیا شیبرا الید نیدهنده هسددتند وا
سرجن  با ا شند دلت در همان نگاه اول  سانده با  نیرا داردوخنده دارتر ا نهار

خودت دسددت به کار  نیبنابرا یحس بد ندار نیا یبرا یلیاسددت که بهانه ودل
ستت بدهدبرا لیکه خودش بهانه ودل یکنیم یوکار یشویم ر ان حس بد د ید

 نگاه اول.
 هنکینبود با ا یخبر نیاما از ارژ سددتادیشددد ودم در ا نیسدداختمان آرژ کینزد

 قهیچند دق نیخان وا لیواخالقش را اززبان بهبد واسددماع اتیتمام خ ددوصدد
شا یبیبود بازهم دلهره عج دهیشن انیدا شیپ ستن ا دیدر وجودش بود   نکهیدان

س نیارژ ساب نم یاز حرف ک  نیبود ا کرده یمادر شیکه برا انیدا یحت بردیح

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 41



به ارام به وجود اورده بود  قدم پ یدلهره را   یبه خوب گریگذاشدددت د شیچند 
ستیم ست مبل ال مانند و کیبا  یمتر2۴سالن ندیداخل خانه رابب توان  کید

شک ستمیس شک ییکه با ترکها دیسف ییوارهایود یکامل به رن  م  نیتزئ یم
 یانتهیکاب یرو هک یزیشددده بود وآشددپزخانه کوچک گوشدده سددالن که تنها چ

 یساز بود وچند ماگ به رنگها یقهوه ساز با چا کی دیدیاش م یومشک دیسف
 یادیز یاش با تمام امکانات کامل فضا یکش زنقشهیم تلف درگوشه سالن م

شغال کرده بود و و ار دران قر یات الکلم*ش*ر*و*بکه انواع  ینیتریاز خانه را ا
ر د نیتریدو و نیوجود ا بود رشیتقد یداشدددت ودرکنارش کتاب انه و لوح ها

بود پس حدس  دشیتنها دو درب در د امدیبه چشددم م یکنارهم تناقض بزرگ
بود سدد ت ن شیبرا یبهداشددت سیسددرو یگریاتاق خواب باشددد ود یکی نکهیا

 اهیس ید عکسسالن را گرفته بو وارین ف د بایشد که تقر نیمتوجه عکس آرژ
اس وبا باال تنه برهنه رو به عک ودرا در دست گرفته ب گارشیس نیکه ارژ دیوسف

فرستاده بود. رونیرا ب گارشیدود س
 هات تموم ؟ ی_بررس
 یک قلبش گذاشت یودستش را رو دیکش یبلند نیه شیصدا دنیبا شن آفرت

بود؟ دهیاز اتاق خارج شده بود که او ند نیآرژ
 بود؟ ی_اسمت چ

با یارام به جد نیدرا دیگفت افرت  ما دشینقش  به ن  شیارام بودن را خوب 
 .گذاشتیم

بودم دهی،تا حاال نشن ی_چه اسم مس ره ا
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را  اش دهیند بیهمان رق ینیاسددم آفرت حسدد توانسددتیگفته بود مگر م درو 
 باشد. دهینشن

شمان ارژ آفرت ستیم گریشد د رهیخ نیسرش را باال برد وبه چ  یوببه خ توان
شکار کلیقد بلند وه ندیاورا بب سل یورز شمان ع شن وچ سبزه رو ست   یبا پو

شب ست  شمان آو هیدر سلش مارک  ینیودهان کوچک وب نیچ سب که با ا متنا
 رن  صبح در مقابلش بود. یسرمه ا راهنیوهمان پ کینا

سم من هو س ره اش کن نیمن حق ندار تی_ا سم من به معن نیم  نندهیافر یا
 . وامیاون چه رو که م ارمیبه وجود م یعنیست 

 یوبا چهره بر افروخته وفاصددله چند انگشددت زبرداشددتیبه سددمتش خ نیآرژ
و گفت:اگه ت شدددیم دهید یقرمزش به خوب ییکه رگه ها یبا چشددمان انشددانیم

ه ک یبهتر بدون یاریسددت وبه قول خودت بوجود م نندهیافر یاسددمت به معن
به وجود ب یهرچ سددوزونمیم یعنیش آت یعنی نیاسددم من ارژ که   یاریرو 

 هرکس رو که سوزوندم. سوزونمیم
جدال م غازشدددده بود  نابود نشیافر انی"آ چه کسدد نیو ا یو  یوسددط 

 "شود؟ی!مشدیسوختن گرما م نیا دهمیسوخت؟شایم
کارمن خدمت بد دیبا ی_تو  گه د یبه حرفم گوش  راهتو  یتونیم یتونینم یدیا

 .یوبر یبکش
مده بود!برا یزیکم چ یبرا برود؟مگر مده بود،برا یا نه  یهدفش آ پدرا جبران 

 داربود. گفت؟خندهیپسر از رفتنش م نیاستادش امده بود انوقت ا یها
ا دست ب ،لباسامویواسه ام صبحانه درست کن یدارباشیب دیصبح با۷_ساعت

 واسه ام وهر وقتم یکنیم زیرو تم ،خونهیکنیچون وسواس دارم واتو م یشوریم
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عنوان به اون  چیبه ه نکهیوا نجایا یاریغذامو ب دیدلم خواسدددت غذاب ورم با
 یزنینم دسددتکارش دراز کردوادامه دادوبه اون  زیسددمت م هیرا ز،ودسددتشیم

سه تم یحت ش دیکردنش،در طول روز که من خونه ام با زیوا هر  تا یتو خونه با
ن تو اتاق کنار ساختمو یبر یتونیهم مشبها  یخواستم واسه ام انجام بد یکار

 یزیه چباشدد ادتیرو  نایا ،فعالیبمون دیکه خواسددتم با یالبته هر شددب یب واب
 .گمیاومد بهت م ادمی

.کردینگفت وفقط با سکوت به او نگاه م یزیچ آفرت
گفت یبلند یشدن متنفربود باصدا رهیاز خ نیوآرژ
 .یدهات ؟دختریکر ای یدی_شن

.دمیوهمه رو انجام م کنمیتون رو قبول م طی_ شرا
؟یدار ی_خوبه،سواد چ

ن وندم. شتری_تا کالس پنجم ب
 زد یپوزخند نیآرژ

ش یالقی_قد د شته با شت دا صورت ز ش یو شته با وخانواده ام که  یسواد ندا
صال ولش کن،بب شت نمیا ستگار دا صال خوا شت بندش بازهم از آن  یتو ا و پ

 اماده گوشه لبش زد. شهیهم یپوزخندها
ارم خواست یندارم که کس یزیمن چ نیگی_نه خواستگار نداشتم شما راست م

 بشه.
.که ب واد خواستارت بشه یهست یال چه بدب ت دهی_اخه تو زن ا

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 44

http://www.roman4u.ir/


 بود خواسته نشدنش را،کم بودنش را دهیال نبودن را،شن دهیبود ا دهیهم شن قبال
باره شددن ما چرا دو بان م دنشی،ا ندازه شددن یگریرد داز ز بان  دنشیبه ا از ز

که دوسددتش داشددت انت ار  یمسددعودش ناراحتش نکرده بود؟چون او ازکسدد
 هداشددت توانسدددتیم یچه انت ار بهیادم هفت پشدددت غر نیداشدددت اما از ا

شد؟برا شن نیاو تمامش را رو کرده بود وا یبا ادم  نیا یبود برا دهیحرف تلخ را
کار بشددنود  بهیاز غر یبد زینکرده بود.ادم اگر در مورد خودش چ یکه 

 .یتومور نمک نشناس شودی،اما اگر از آشنا بشنود م شودقضاوتیم
شدن از طرف مردها دییتا سته  ستنش را با وجودخوا که  یادیز یکرده بود ن وا

ما وقت نیبا اول شددددنیجذبش م با حس عطر لباسددش ا با یکالمش   دیاوکه 
 چرا که  واهدیاو را نم چکسیت پس درو  نگفته بودکه هن واسدد  واسددتیم

مه کس بود وقت شیاو برا یگویم یدختر یه هدیمرا نم چکسیه دی   وا
 ون واست.  واستیم دینفراست که با کیمن ورش همان 

لندش ب یشاس نیکه در دستش بود به سمت ماش ییکه با نقشه ها دیرا د نیآرژ
 یابعق ینیوب یالغر با چهره است وان رمردیان پ نیوهمزمان از مش حس رفتیم

 بازکند. شیخواست که در را برا
بر  یبنمادرش م دییبا مادرش تماس گرفته بود وبا تا میسددر نیاز رفتن آرژ بعد

و بهبد  یهم با اسددتاد قاسددم یراحت شددده بود وتماسدد الشیارام بودن خانه خ
 تمام اتفاقات قرارشان داده بود. انیگرفته بود ودر جر

بلندش را  یوموها دیپوشدد یمشددک یبا جوراب شددلوار یگشدداد مشددک کیتون
شال قرمزش را هم  چیبار دور هم پ نیچند ست و سرش محکم ب دادو با کش 

د کم کیبود و یت ت چوب کیبه اتاقش انداخت که  یسرش انداخت ونگاه
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مد ا عاشددق  یآفرت ینبود برا یزیچ گری،د نیبود فقط هم نهیکه در ک که 
اتاق قابل ت ور نبود اما اوصبور بود که اگر صبر  نیلباسها و ا نیتجمالت بودا

 را نداشت. گاهیجا نینداشت ا
نه که خودش را موظف  نیآرژ خا تاق خوابش  به جز ا تب کرده بود  را مر

قبل از ورود به انجا از او کسددب اجازه کندامااز ظهر که رفته بود تا  دانسددتیم
ساعت سمت عمارت رفت وم۹االن که  شته بود به  ان جمم  انیشب بود برنگ

شنونده بود تنها وقت یخانوادگ شبها در عمارت ب وابد  یفقط  صرار کردن که  ا
 بود. رفتهیم الفت کردن دهان باز کرده بود ونپذ یبرا

 یها یاز سدد ت گفتیاز خاطرات گذشددته م شینشددسددته بود واو برا انیدا کنار
تازه بود از برادرش  نشیارژ یه غمش هنوزهم براک گفتیخواهر جوانمرگش م

گفت که به همراه زن و دوپسددرش به همدان رفته اند به خاطر فوت برادر زنش 
از  پاکهقلبش  نکهیگفت از ا نشیارژ یبرا یودراخر از تحمل کردن وصددبور

 .نیریزبونش تلخ وقلبش ش نکهیا
برق  الیچشمان د کندیصحبت م نیاز آرژ انیدا یمتوجه شده بود که وقت آفرت

 صیرا شروع کرده بود تش  یعاشق یکه خودش هم از بچگ یکس یبرا زندیم
ست  الیکه د نیا شق ا صال برا ایعا س یس ت نبودوقت شینه!ا به را تجر یح
 اوتمتف یان غذا را کم هیبق دیشددا باشدددیغذا م کی دنیبه چشدد هیشددب یکنیم

تفاوت در  یاکماسددت که همان غذاسددت حال ب نیدرسددت کنند اما اصددل ا
ش یشور سم ان غذاب یوقت ینیریو شترک را به کیهمه  بایتقر دییایا  ادی مزه م

.اوردندیم
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باز شدددن در با   یکه صدددا کردیآوان وآوات نگاه م یبه کل کل ها داشددت
 اقتیاخه مگر ان ل دندیدو یبه سددمت خروج میسددر الیآوان و د دیراشددن

 استقبالم دارد؟
 دلم بذارم. یرو کجا الید کنهیواسه داداشش ذوق م نی_آو

 یاز جنس نفهم یخواهرش وبرادرانه ها یدلداگ نیق ددده ا دانسدددتیم آوات
 برادر مثل آوات. کیوآفرت چقدر حسرت داشت  دادیبه خرج م شیبرا

ض شتن بع سرت م زهایچ ی"ندا ان  یگرید ینیبیکه م نیدلت اما ا یرو شودیح
سرتت م ان عقده  تواندیهرچه تالش کند نم یعقده وادم عقده ا شودیرا دارد ح

 را فراموش کند"
حال آوان باال نم یدر  مدیکه نفسددش  به آفرت بر دنیاز دو ا  دهیبر دهیرو

 ساختمون خودش. یغذاشو ببر گهیگفت:آفرت داداشم م
راحت شدددده بود جانمازش را جمم کرد و در  الشیخ نیکه از امدن آرژ انیدا

 هی:داگفت نیروبه آو اوردیبنفشش را درم ییبا طرح گلها دیسفکه چادر  یحال
تو اون خونه  چپهیم ییغذاشددو ب وره تنها نجایباال خوب هم ادیجان چرا نم

 .یکه چ یخال
شلوغ یدونیخوب م یاگه اون داداش من تو مادرش انی_دا  ادیخوشش نم یاز 

 .بارهیهم از سر و روش م یخستگ
 یبزرگ بود که صدددا ینیغذاها داخل سدد دنیدر آشددپزخانه مشددغول چ آفرت

 امده بود. انیدا یجمع الیکه بابت خ دیرا شن نیآرژ
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کم  دوباره بابت یو بررس یاز گذاشتن کاسه ماست کنار ظرف قورمه سبز بعد
رابه دسددت گرفت وبه سددمت سدداختمان راه افتاد که در  ینیسدد زیچ چینبودن ه

 .امدیکه به سمتش م دیراد الیراه د انهیم
ها که تن ییعادتش دادم شددبها یزحمت بکشدد  وادیتو نم زمیعز برمی_خودم م

 خودم براش غذا ببرم  ورهیغذا م
ساختمان راه افتاد،د یب سمت   شیهامو نیقبل از امدن آرژ الیاعتنا به آفرت به 

 را نبسته بود؟پس حاال چرا بازبود!
 یدختر چینباشددد ه یدلبر یتا پا نکهیا شددناختیرا خوب م شیجنسددها هم

جمم شددده  یبه موها یکرد،دسددتینم شددانیرا پر شیمحابا موها یب نگونهیا
ش ش دهیخودش که با کش به دار ک شما همونطور جمم  دیشده بودند ک وگفت:

 .نیکن یکه واسه اش دلبر نیرو دار یبهتر مگه کس نیبمون
 کیکه  یدرحال نیارژ یع ب یوارد خانه شد که باصدا الیبعد ازد چندلح ه

روبرو شد. دیکشیم رونیرا ازآن ب دشیدرهوا بود وجوراب سف شیه پالنگ
 .یدختر داهات یاری_مگه نگفتم تو واسه ام شام ب

که  ارمیجان من خواسددتم خودم برات ب نی_آرژ ثل سدددابق  خه فکر کردم م ا
 خودم...

من تا  الیگفت:د یاجازه نداد حرفش را ادامه دهد با همان حالت ع ددب نیآرژ
 یبه موها یدسددت یآرام ؟وبهیاریحاال ازت خواسددتم واسدده ام شددام وناهار ب

وتا انتها برد وان را رها کرد دیکش الیوموج دار د یمشک
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شه من با نیاز ا یکی_اگه   یعنیشام ن ورده ب وابم  دیموهات تو غذا افتاده با
 من وسواس دارم. یدونینم یشناسیمنو م یکنیادعا م نقدریتو که ا

را  شیها یدلبر نکهیکرد،ایمعده اش را در دهانش حس م اتیتمام محتو الید
چه هران نکهیگذاشدددت،ایدلش م یرا کجا رشیگرفته بود به جهنم!تحق دهیناد

 .کردیاما باز هم کم بود را چه م کردیداشت رو م
سط  الیحس کرد هر انچه راکه د آفرت شده بودن تو حس کرده بود هردو رانده 

نازک بود ودخترانه  شانیدو مرد،تفاوت تنها در نوع مرد شان بود مگرنه دل هردو
احسدداس  نیتمام زنها مشددترک اسددت نمونه اش هم انیحس ها در م یبعضدد

 حقارت.
 .ریگفت:نوش جان ،شب ب  یبغض کرده به آرام الید
ست،بیچه راحت دل م شیمرد روبرو نیا  یمرد اوردیانکه خم به ابرو ب یشک

ش را کمر تواندینم زیچ چیپس ه اوردیخم به ابرو ن یکه با شددکسددت دل دختر
ند وا باوجود ا نیخم ک ما  شدددهیکه هم نیجنس م الف  ند ا عه بود طب داف ق

 به اهن ربا. هیدرست شب شدندیزنها جذبشان م شهیهم
 ؟؟؟؟ی:آفرت موهات کوتاه کردمسعود

 به انگشتر حلقه دست مسعود. زل زده آفرت
شت م ی_اره ،تو گفته بود شون منم کوتاهش کردم،اخه م ادیخو  نکهیا یدونیاز

 قیعال نکهیو مدام جلو چشم من باشه زجراور،ا یدوست داشته باش یزیتو چ
 زجراور. یتو در وجود من باشه اما باعث نشه منو ب وا

 !!!!ییکجا ی_با توام دختر دهات
 واسه ام. زیرو م نیماتت برده غذا رو بچ چرا
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 ؟ی_چرا دلشو شکست
و دختر به ت دیو روبه آفرت گفت:به توچه نکنه با زکردهیرا ر شیچشددمها نیارژ

سمت اتاقش رفت  ضیتعو یسوادم جواب پس بدم وبرا یب یدهات سش به  لبا
 گرفت. دهیلب آفرت را نشن ریونامرد گفتن ز

 دیب*و*سقاب عکس پدرش وسپس مادرش را اش ابتدا  یشگیعادت هم طبق
که لباسددش را عوض  نیا نیکنار ت ت گذاشددت ودر ح یعسددل یوانها را رو

 زدیبا خودش حرف م یبه ارام کردیم
من  که به یدونیم یِد آخه بگو تو چ یدلشددو شددکسددت گهیبه من م یدهات دختر

شه،من یوب  ودیمن ب ریدرگ  وامینامرد من نامردم که نم یگیم ساس ب که  یاح
 رو بشکنم. انمیدل دا تونمیکه نم یبشم ،من شیپابند زندگ تونمینم

را  اهنشریوپ دیرا که ظهر قبل رفتنش کنار ت ت انداخته بود را پوشدد یِاسددلشدد
 بسنده کرد. دیسف یدراورد وبه همان رکاب

ود که درسددت ب کردیسددرش را بلند نم فتدین نینگاهش به ارژ نکهیا یبرا آفرت
فتار درست ر شهیبه اصول نبود اما در برخورد با جنس م الف هم بندیپا یلیخ
 .کردیم

ش یصندل ستها دیرا ک شپزخانه که مثل م ش وانیپ یرا رو شیود  یاحطر زیا
 شده
 .کردیآفرت نگاه م یگذاشت و به رفت وامدها بود

ن ورده بود که قاشق وچنگالش را رها کرد وبه سمت مبل رفت  شتریب چندلقمه
 روشن کرد. یگاریوس دیان دراز کش یورو
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 .اریهم ب ییچا هی_
هد؟همیپسددر حرف هم گوش م نیکه ا کردیبا خودش فکر م آفرت  شدددهید
 انشیاطراف

 راهم متقاعد کند؟ نیارژ توانستیم ایاما ا کندیس نانش جادو م گفتندیم
س زیم یرا رو ییچا شت وخودش  سر پا ینیگذا ست با   یافکنده کم نییبه د

 بود. ستادهیمبل اانطرف 
 کترینزد ای_ب

 ؟؟ی_چ
 .ستمیجلوتر،نترس من اشغال خور ن ایب گمی_م

 کرد؟یداشت چگونه جبران م یشتر نهیحرفهارا افرت که ک نیا
 .ستی_شما پوشش تون مناسب ن

 ؟یشیم کیتحر هی_چ
 پرده س ن گفتن. یب نیخورد آفرت از ا جا

 .رمیچشم ودل س دمیاز بس د ر،منی_ن 
ب ل یدید یادیز یمردا دیداشددت ایکه به سددواحل اسددپان ینبود سددفر ادمی_اها 

 کرده؟ ریساحل که چشم ودلت رو س
به همراه اسددتاد  شیکه افرت دوسدددال پ یاور بودوقت قتیطعنه چه حق نیوا

 یقاسم
 رفته بود. ایبه به اسپان یپروژه ا یبرا پشیواک

 نبود. نیمن ورم ا ری_ن 
 را خورد شییاز چا یکم نیآرژ
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 ؟یستی_ پس دختر ن
 دیرزلیم شیکه صدا یکرده بود،درحال یرا خورده بود وشرم را ق ایپسرک ح نیا

چون واسدده خواسددته ام مجبورم که  کنمیقبول م دهینشددن یکه بگ یگفت:هرچ
 تحمل

 .یسوال ببر رینجابت من رو ز یحق ندار چوقتیاما ه کنم
و ارام بودن را  تیترک مع ددومدخ نیا ییچرا در چشددمها دانسددتینم نیآرژ
 دیدینم

 .کندیم یو جنگجو زندگ یوحش یدرونش گرگ کردیم حس
 .دییبه او درو  بگو یرماهیت کیبود حس  رممکنیبود وغ ریت متولد

را  ییکه چا کردیفکر م نیآفرت به ا نیب نیسددکوت محض بود ودر ا نشددانیب
.... وردویبا غذانم  ورد،ماستیبدون قند م

 دارم؟ اجی_به ن رت به دوش احت
تون  ینیکردن ب کیبا نزد دیتونیراحت م یلینه من خ دیبدون دیخودتون با نوی_ا

 .دیبه بدنتون متوجه بش
اماده گوشه لبش شکل گرفت به خاطر فکر  یازان پوزخندها یکیبازهم  نیارژ

دشیپل
 .کنهیکار نم میایبو کن من حسم بو ای_توب

جب به خوب تع با تحکم  یکردن آفرت را  بازهم حرفش را  ما  احسددداس کرد ا
 شتریب

کرد. تکرار
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 ی،بو دیکش قینفس عم کیجلو رفت و در کنار کاناپه زانو زد و یبه ارام آفرت
وجود  را به یندینا خوشددا یبود بو مویل یبا ادکلن تل ش که همراه با بو تنش
 اورده

 . یکیدچار حالت تهوع شد از ان نزد یلح ه ا یکه آفرت برا یبود،طور
 .دیریدوش بگ هی_بهتر 

فردا صددبح تو هم تمام   وابمیم رمیشدددم م مونیاما پشدد رمیبگ  واسددتمی_م
 مالفحه ها

کننده وپشت بندش بازهم همان پوزخند اماده گوشه  دیاونم با سف یشوریم رو
 لبش

 زد ودر اتاق رابه شدت بست. را
 .یطرف یباک دادمیوگرنه نشونت م رتیکه کارم گ فیبدب ت ح ی_عقده ا

 یوبود بارها ب بیعج شیبرا دیپتو خز ریوز دیخانه راپوش۴راهنیهمان پ بازهم
 چندشش شود انرا با تمام وجود نفس نکهیا یبود اما به جا دهیمسعود راشن تن

ن ت یوجه به شدددت بو چیکه به ه یگریتن مرد د یاما امشددب با بو دیکشددیم
 مسعود

 هم یدچار تهوع شده بود،خوب مسعود عشقش بود مگر ادم عاشق نق  نبود
 در

 ند؟یبیم معشوق
 کرد. میتن  ۷ یوساعتش را برا دیب*و*سعکس مسعود را شهیروال هم طبق

را  داد بود وسددرش هیت ت دو نفره اش نشددسددته بود وبه تاج ت ت تک یالروید
 یرو
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 اورد اما ادیرا به  نیآرژ یها یاحترام یگذاشته بود بارها و بارها ب شیزانوها
ستنش نکند تمام موها بازهم را با حرص جمم کرده بود ومحکم  شیدل از خوا
 بسته

 کروزیرا که  ییچکار موها  واسدددتیکه سددرش درد گرفته بود م یطور بود
 نیآرژ

 .کردیاهش ماما حاال با چندش نگ یکوتاه شون کن یحق ندار گفتیم
در ت ت  یا قهیبرخواسددت وچند دق شیاز ج یآالرم گوشدد دنیمحض شددن به

 چشم باز
خواب از  دنیپر یعادتش بود بعد از خواب برا شدددهیسددقف نگاه کرد هم به

 سرش
 زانیمسعود را در کمد او راهنیکرد وپ ضیرا تعو شیلباس ها کردیکار را م نیا

 کرد.
 از هر ان چه  وردیصبحانه چه م نیآرژ ستدانیآشپزخانه رفت و چون نم به

ز را سا ییبرگشت، چا نیگذاشت وبه ساختمان آرژ یبود تکه ا  چالی داخل
صبحانه به سمت در اتاق رفت وچند ضربه  لیوسا دنیهم به برق زد بعد از چ

 آرام به
صدا در شن ییزد اما  شد تمام  یبه ناچار به آرام دین در اتاق را وارد کرد وداخل 

سا س یاتاق به رن  قهوه ا لیو  یترهالیپر از ف یگاریبود درکنار قاب عکس جا
 صیداشت به قاب عکس نگاه کرد تش  دنشیخواب رینشان از د گاریس
به نیو او نینبود رن  چشمان آرژ یمادر وپدرش باشند اصال کار س ت نکهیا

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 54

http://www.roman4u.ir/


د پدرش بود ومادرش مانن هیشددب یبه طرزرباورنکردن نیرفته بود وآرژ پدرشددان
 پوست بود با چشمان درشت. دیسف انیدا

 ا درر شیکه متکا یبدون پوشش در حال یشلوارک و باال تنه ا کیبا  نیآرژ
به ارام آغوش ته بود  ها یبود حت دهیخواب یگرف در هم  شیدر خواب هم اخم

  تهیام
 مع وم باشد. توانستیادم در خواب هم نم نیا بود

ت وبه را برداش شییبود به ناچار فندک طال دهیفا یزد اما ب شیبار صدا نیچند
 به یارام

که ا شیبازو بار  ند  عد از چ باز رو نیحرکت را تکرار کرد آرژ نیزد ب  یطاق 
 باز او را نگاه کرد. مهیت ت با چشمان ن

 به بازوم ، یزنیکه همش م یکوبیم خیم ی_مگه دار
 لبش چرت ریکه ز یحال در

 ریز ییحرفها انیرفت،وآفرت در م یبهداشت سیبه سمت سرو گفتیم وپرت
 لبش

هات دخترک به خوب ید بار اول متوجه  یهر حرف درد اور دیشددن یرا  مان  ه
 ییواا چیبا حرکت لب بدون ه یشدنش س ت است چندبار که تکرار شودحت

 .یچرا که هرلح ه منتطر تکرار دوباره ان از طرف م اطبت هست یفهمیانرا م
 جفت کفش کیانت اب کرد و یوکت اب یسددورمه ا راهنیبا پ یاب نیج کی

ست کرد وبه سمت آفرت که  شیرا هم با ساعت مچ یاسپرت قرمز وسورمه ا
در آشددپزخانه منتطرش بود رفت آفرت با خودش فکر کرد که چگونه متوجه ان 

 ه در گردنش نشده است.الل زیاو
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 ری_سالم صبح ب 
 .شهینم ریتمام روزش ب  چیصبحش که ه نهی_دم اول صبح تو رو بب

 ریروزت ب  یتوقم دار یکنیشددروع م ینجوریتو صددبحت رو ا ی_خوب وقت
 بشه.

دم ق کی یبرخاست وبه سمت آفرت رفت اما آفرت حت شیکالفه از جا نیآرژ
هم

عقب برنداشت،چانه آفرت را در دستش فشرد . به
 بودن وبدب ت میتیمن  نی_بب

سمون اشکت هفت طبقه آ هیکه بگم با  ستمیبا خدا ن نقدرمیا شهیسرم نم بودن
 به

پس  ملرزونیهفت سددتون بدنتو م نهیحرفت به دلم نشدد هیبرعکس  ادیدر م لرزه
 چشمم یحاال هم از جلو ینیبیمراقب حرف زدنت باش که بد م

 .رونیب گمشو
عطرش در مشددامش  یاما هنوز بو دادیبا دسددتش چانه اش را ماسدداژ م آفرت

 .مویاز ل ییتلخ وخنک با رگه ها یمانده بود بو
 .لیاز وان ییادکلنش متفاوت بود گرم بود با رگه ها یمسعود بو اما

باز  وخانواده اش بودند ییمنت ر ورود دا اطیخانواده در ح یهمه اهال امروز و
 هم

 حضور نداشت. نیچند روز گذشته آرژ مثل
 ردس یهمانطور که فکرکرده بود مهربان بود وساده وزنش اما کم میابراه ییدا
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 .گریخوب حق داشت برادر از دست داده بود د کردیم رفتار
 یبرا دنشیکارو د یداشت ول نیبه آرژ هیشب بایتقر یکلیبزرگشان کاوان ه پسر

سش را بند اورد موها یا لح ه سبزه ت ل*م*ت یینف اش  هریوقد بلند وپوست 
 شباهت

 با مسعود داشت. یادیز
به او تا نا کجا آباد  هیخودش که نه فقط شددب دنیکه ادم با د داندیم یکسدد چه

ش شته در دلت دوباره زنده م یحس ها شود؟تمامیم دهیک  انهگیوان ب شودیگذ
س چیه یب ستش نگ کندیا تعجب نگاه متو ب رهینگاه خ نیبه ا یح اه با خوب را

ست کاش وقت زینفرت ام ایتفاوت  یتعجب با نگاه ب  یشویش مدلتنگ یبهتر ا
 نیبا ان زهرچشددم از ب داریان د ینیریتا شدد ینیاش را بب هیخودش را که نه شددب

 نرود.
 دیدید مبود که اگر بهب دهیپوش کشیتون یرو ینازک وریشده بود وپل کیتار هوا

 !یتر بود نیسنگ یدیپوشینم گفتیم
ستینم دلش شود ارام وبدون ا یمزاحم جمم خانواده گ  وا س نکهیشان   یک

 متوجه
 .نیتراس خانه نشست به انت ار آرژ یاز سالن خارج شده ورور شود

 لباس نیتو ا ی_مادر ماشالله چه خوشگل شد
 کدستی یبه لباس محل ینگاه نهیدرآ

 شتریب را کلشیکه به کمرش بسته بود قد وه یانداخت که باشال مشک قرمزش
 به
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شیم رم صورتش ارا شییموها دیک ساده رها کرده بود و شت  یمیمال شیرا دا
 شدیرن  در کنار ان وسعت از رن  قرمزپوشش و پوست سف یطوس یولنزها
 تضاد

 دیکرده بود امشددب شددب مسددعودش بود پس با جادیا ییبایاز اندازه ز شیب
ام واو هم سددن  تم ادیبهت م یلیباشددد مسددعود گفته بود رن  قرمز خ نیبهتر

 یتوجه به محبتها یباخانواده اش وارد مجلس که شددد ب ش،یگذاشددته بودبرا
 زیتملق ام
شه با  را انت اب کرد ورو نیدنج تر اطرافش شرف به جا یصندل یگو  گاهیم

عروس وداماد نشست.
!یدور از جمم باش نقدریوا یداماد باش کینزد لیفام

 !یباش باشدهیز نقدریعشقت باشد وا یعروس شب
جمم  دنیِکل کشدد یگرم کرد که با صدددا یمدت فقط سددرش را باگوشدد تمام

متوجه
 شد مسعود با عروسش امده بودند اطرافش

 دییایچندماه کلنجار رفتن با خودش باالخره توانسدددت با خودش کنار ب بعداز
یوبرا

.دییایال مسعود به جشنش ب دهیا دنید
اما هوا که سرد نبود! دیلرزیم شیوپا دست
 بود که لرزه به جانش انداخته بود؟ یوجود چه نامرد یسرما

؟یر*ق*صب ی وایپسرعمه ات نم یعروس ی_عمه جان ناسالمت
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 !زدیم شیرحمانه ن یگونه ب نیرا وا یدلدادگ نیق ه ا دانستیاش م عمه
 دور بلکه سه دور ان هم بدون نگاه کردن به عروس وداماد کینه  دیر*ق*ص

 شام یلقمه از غذا کی یکرده بود اما نتوانست حت یرا خوب نقش باز نجایا تا
 از گوشت بدنش را اب پز کرده یکه تکه ا ماندیم نیرا ب ورد مثل ا یعروس
 ودر مقابلش گذشته باشند. باشند
 ؟یکنیفکر م یبه چ ی_دار

چانه اش به خاطر  دنیلرز دانسددتینم دیناخوداگاه لرز شیصدددا ندیباشددن
ضور ناگهان ست  یح ش رونیب ایاو سرما م دنیک سوز  ستیاز خاطرات اما   توان

  تهیر یاشددکها یبرا شددودیباران که بهانه م ریز هیباشددد مثل گر یبهانه خوب
 گونه ات. یرو

 ؟یدیمگه جن د یلرزیم ی_دختر چرا دار
ه ک دمیرو د یکس دمیچهره اش شده بود گفت :جن ند رهیهمانطور که خ آفرت

 خاطراتم. هیشب یلیخ
 !پس خوش بحالم شد. ی_جد

نم به قطره شددب هیشددب یکردحسددیم جادیا یفیکارو حس لط یبرا لب ندارامش
 .برگ یرو

 ؟ی_حاال اون همزادم ادم خوب
ادمها اگه بد هم باشن تو  یز،بعضیدلمو شکست اما هنوزم واسه ام عز یلی_خ

همه  دیهرکس متفاوت اما ازد دیخوبن،خوب بودن از د شدددهیعده هم هین ر 
ه ک یاز کس یرو بشناس یکس ی وایاگه م دهیم یمعن هیعاشق ها خوب بودن 

با کلمه اغراق ام به،  یلیخ زیدوسددتش داره در موردش نپرس چون   روبروخو
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ستش ادم ها یشیم شق که نم یخوب را شدم ادم  ینیا گنیعا شقش  که من عا
 برنیم رسددوالیوانت اب خودشددون رو ز تیشدد  دد ییجورا هی سددتین یخوب
 خوبه. گنیواسه حفظ غرور خودشون هم که شده م نیبنابرا
شتن رواز  نیا دمیشا ایصحبت ها را  نیکه تا بحال ا کارو ست دا جنبه از دو

 زد. یب ندحال ل نیبود متعجب شده بود با ا دهینشن یدختر چیدهان ه
 نهکیم تشیعاشقش شده که اذ یادم نی_پس واقعا خوشبحالش شده که همچ

 اما بازم دوستش داره.
جا بود که گذاشددتم بفهمه دوسددتش دارم،که اجازه دادم هر  نی_اشددتباهم هم

بل از ا تمیاذ  وادیدلش م یجور تا ق نه، کهیک مه دوسددتش دارم خ ن  یلیبفه
رو خراب کرد  یدوسددتش دارم همه چ نکهیا دنیاما فهم کردیمحتاطانه رفتار م

 دونهیم که یبه بچه ا هیکدوم از رفتارهاش محتاط نبود درست شب چیتو ه گهید
 .زیهم انجام بده بازم واسه مادرش عز یهر کار

 یسه ادموا ی واستیکه م یزیواسه چ ی،تو تالشتو کرد یکرد ی_تو کار درست
 که برات با ارزش بود.

سه  فهممیم یقط وقت_اره قبول دارم ف شدم از خودم  یب هیوا ارزش ارزش قائل 
 یدگیورسدد یآب بد یکیگل پالسددت هیعمر به  هیکه  مونهیم نیمثل ا ادیبدم م

 کنه،واسهینم شه،رشدیبزرگ نم ر،اونیناپذ رییاون ذاتش تغ یبعدش بفهم یکن
.نیهم کنهیم بایگوشه از خونه ات ز هیفقط  دهیات نه بو داره نه فا

 قشن . یلیحرفهات خ یسواد باش یب  ورهی_بهت نم
.دهیم ادیبه ادم  شتریب ی_تجربه از هر کالس ودانشگاه
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که امشددب را در جمم  دانسددتیبه سددمت سدداختمانش رفت م نیآمدن ارژ با
تا ارژ  وردیخانواده اش غذام دوسدددت  دییایب نیپس بهتر بود همانجا بماند 

 چیه یبه او داشددته باشددد ب ین ر بد نیاول آرژ یروزها نینداشددت که در هم
 کارو را رها کرد ورفت. یحرف
 نگاه کرد شیخال یبه جا کارو

 .یچیه نیلنگه کفش جا گذاشت اما ا هیاون حداقل  ندرالی_صد رحمت به س
 یبعض قهی دیبا یکرد،گاه یاش را در اورد وآهن  مورد عالقه اش را پل یگوش

راحت حرف دل  نقدریا یتو چطور یاز خواننده ها را گرفت وگفت:اخه لعنت
 .یدونیمنو م

 یکارو کرد نیمن ، چرا باعشقت ا چرا
 یحال و سرد یبازم که ب تو

 بوده ها یمن چ ریتق  بگو
 از بهونه هات دمیفهم یبر ی واستیم تو

 کردم که دلت شکست کاریمن ، مگه چ چرا
 کرد که به دلت نشست کاریچ اون
 بوده پس یبه من همه کارات قول و قرارات باز بگو

 شده ینطوریحاال ا تا
 یعشقت باشمو حسش نکن که

 یچشمش نکن یتو نگاه
 یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس
 شبامو مهین یاشکا یدیدیم تو
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 هوامو یمعرفت نداشت یب یتو
 تنهامو یدونستیم نکهیبا ا یرفت تو
 شکستنامو یصدا یدیدیم تو
 به پات نشستنامو یدیدیم تو

 شد ینطوریکه ا یُمرد حسمو تو خواست ییهوی
 شده ینطوریحاال ا تا

 یعشقت باشمو حسش نکن که
 یچشمش نکن یتو نگاه
 یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس

 شده ینطوریحاال ا تا
 یعشقت باشمو حسش نکن که

 یچشمش نکن یتو نگاه
 یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس
 من چرا
 : یکاربر نام

 عبور : رمز
 رمز : تکرار

 : لیمیا
کرد  را باز شیچشمها میسر شیرابسته بود که با احساس درد بازو شیچشمها

 شگونین شیکه به شدت ازبازو دیرا در مقابلش د نیوآرژ
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 است. گرفته
 .یگوشت دستم کند یکنیم ینطوریدستم چرا ا ییییییی_ا

 فاز نجایا یاومد یکنارش نشددسددت قهیجنبه دو دق یب نقدری_اخه دختر هم ا
که  هم یرشددته پزشددک ییشددم خوبه ،دانشددجو افهیالبته ق یبرداشددت یعاشددق

 .ی وایم یچ گهیهست،د
 در میزدیباهم حرف م میسددت فقط داشددت کارهیاصددال ندونسددتم که اون چ من

 رو ندارم. هیحق صحبت کردن با بق یگفته باش ادینم ادمیضمن 
 .ادیه خوشم نمه*ر*ز یاضافه کنه از دخترها نیبه بعد به قوان نیاز ا نمی_پس ا

 .یکن نیبه نجابتم توه ی_دفعه قبلم گفتم حق ندار
 یطچه غل ی وایم نمیها نه بگو بب یکارکنیچ ی وایآخه م دمیترسدد یوا ی_وا
 .یهم به گندبکش نجارویا ذارمیم یفک کرد یبکن

را در  دستش نیبزند که آرژ نیدستش را باال برد وخواست به صورت آرژ آفرت
 یبه آفرت زد که آفرت رو یمحکم یلیهوا گرفت ودر عوض خودش چنان سدد

 به آفرت. نیشروع کرد به توه تیا ع بانمبل کنار دستش افتاد،وپشت بندش ب
 نیهم نشددسددته بودند وآرژ یبود که بدون صددحبت وآرام روبرو یا قهیچنددق

 یامانت نیکرده اسددت در حق ا یرو ادهیز کردیاحسدداس م دیکشددیگارمیسدد
ما منت کشدد لیاسددماع نه ا یخان ا ها بال ب به دن  یبود برا یدر ذاتش نبود و

 دختر گستام که تازه وارد خلوتش شده بود. نیصحبت کردن با ا
 ریقهوه درست کن تلخ بدون شکر باش هی_برو 
شپزخانه رفت وباخودش گفت:چنان تالف یحرف چیبدون ه آفرت سمت آ  یبه 

را  ییفکر کرد که چا نیبه ا یوبه طور ناگهان یفراموش نکن یکنم که تاعمر دار
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هوه را هم بدون شددکر درسددت وق  وردیرا باغذا نم  ورد،ماسددتیبدون قند م
بود  ییوبود والگ نشیمسعود اول کردیم سهیبرخالف مسعود،بازهم داشت مقا

شب شیها یبعد یبرا ست  شق ها هیدر سرم سه اش که  یروزها یبه  اول مدر
ان  به دنبال گرفتیان قرار م یودو خط قرمز روبرو شدددینوشددته م بایبزرگ وز

خط تنها تکرار بود وتکرار.
 کردیقهوه داغش را مزه مارام  ارام

بارتم باشددده رو من  نیاع دددابم خراب دم پرم نباش جواب نده واخر ی_ وقت
.یکنیدست بلند م

 _چرا اع ابت خورد؟
 دیاطرافش داشددت با یکه از دخترها یتعجب اور بود با شددناخت نیارژ یبرا

 دهیجنس از نوع دخترها را ند نیا کردیبا اوقهر م ایو کردیم هیگر ایآفرت االن 
 بود.

. تیاع ابم بهم ر دمیمردک د نیا گشتمی_ازسر کار که برم
حرف بزنه. ینطوریادم در مورد پدر بزرگش ا ستی_درست ن

 حرف نزن. یالک یدونینم یزیچ ی_ وقت
ستیم نیفراتر از ذهن آرژ یزیچ آفرت ستن را خوب بلد  دان اما ت اهر به ندان

.بود
 ارومت کنم؟ یا وی_م

همان پوزخند اماده گوشه لبش را زد. بازهم
؟یمنو اروم کن ی وایم ی_تو دختر دهات

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 64

http://www.roman4u.ir/


 م؟ی_امتحان کن
مه چ دیکه د نیآرژ به ا زیافرت ه  یفراموش کرده خودش هم ب یزود نیرا 
 شد الیخ

 کنم؟ کاری_چ
 .نیکنارمن بش نجایا ای_ب

 هدیرا ند شیکس موها چیکه هنوز ه یباتعجب به آفرت نگاه کرد دختر آرژن
 ؟داده بود یشنهادیچه پ کردیبرهنه اش نگاه نم مهیکه به بدن ن یبود دختر

گذاشددت هر نوع  شیپا یکاناپه دراز کرد وسددرش را رو یرا رو نیارژ یارام به
طه ا پذ ه*و*سبدون  یراب حاضددرهم آرژ رایرا  حال  قدر درگ نیبود در   ریان

 .یباشد ان هم به ان دختر به قول خودش دهات نداشته ه*و*سافکارش بود که 
 که ناراحتت کرده. ی_خوب بگو از از هرچ

شده بود ناخوداگاه شروع به صحبت کرد از  م*س*ت یادمها هیکه شب نیوآرژ
به اسددم  یکه دختر بشیاز محل کارش و رق یمادرش از رفتار ان مردک وحت

بدون ه ند چیآفرت بود وآفرت  مل ت به ارام دادیفقط گوش م یعکس الع  یو
ساژ م یشانیپ نگاه  ایاز تمام دن یشاک نیهم به چهره آرژ یوگاه دادیاش را ما
ام ت هیپسددر چقدر شددب نیبار با خودش زمزمه کرد که ا نیچندم یوبرا کردیم

 همزادش بود امکان نداشت؟ دیاست شا ییکایامر گریباز یهارد
سر ب الید ساختمان رفت یقرار یاز  سمت   دران نیآفرت وآرژ دنیاما با د به 

را  نیشد آرژ اهیچشمش س شیپ ایدن یحالت پشت پنجره توقف کرد ولح ه ا
اما حاال ان   واسدددتیبود تنها بودن رام یکه ع ددب یوقت شددناختیخوب م

 ت؟یدخترک ساده وخدمتکار را در خلوتش راه داده بود انهم دران وضع
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 به کمتر ازتو قانم شود وحشتناک است ." نکهیبه کنار ا  واهدیکه تو رانم نی"ا
با ان همه عزت  یپرسددتار سدددانسیمدرک ل زدبایپس م اورا با ان همه غرور 

 سواد داده بود! یب یرابه ان دخترک دهات شیواحترام انوقت جا
 !اقتیل یب نقدریمعشوق هم ا اخر
شوقه اش نزد یشد از آفرت نیچرک ودل سته به مع  یرتفشده بود به آ کیکه ندان

 ود.کرده ب نیگزیجا اقتیل یب کیبود که انهم اورا با  یگریمرد د ریکه درگ
او  یانداخته بود وبه خواهش ها ریح ار دستانش گ انیرا در گوشه با  م نیاو

 شد رهیدر چشمانش خ کردیاعتنا نم
 انه؟یخاطرمو  ی وای_فقط بگو م

.ردکینگاه م نیترس تمام وجودش را گرفته بودومدام به در ساختمان ارژ نیآو
 .یکنیم تمیاذ ی_آوات ولم کن دار

 گاه یکه گاه و ب نینکردم جزا یمن که کار یترسددیازمن م نقدری_چرا؟چرا؟ا
 . وامیانداختم که خاطرت م ادتی

 یمگه نگفت سدددتیاجبار در کار ن یبرو کنار مگه نگفت کنمی_آوات خواهش م
 ؟یفقط ن رم مهم!ها مگه نگفت

 یکه خودش فراموش کرده الزم است تا پاس  یکس یحرف ها یاداوری یگاه
 سوال خودش. یشود برا

ستش را رها کرد واو آوات ساختمان  نید سمت  شده از قفس به  مثل پرنده رها 
.دیپرکش
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 دانسددتیاورد خوب م نییپا شیرو برو واریشدددت خشددم مشددتش را بر د از
 قدر. بیوجود رق یعنیزن  خطر  یعنیحضور کاوان 

ست استراحت کند صورتش راش شتریب یجمعه بود وآفرت توانسته بود کم روز
به خودش درا با نهیو خودت  یبرا یاداوری یگاه کردیم یاداوری دینگاه کرد 

 یلیخ نیآرژ ییانگشددتها یدجایبه صددورتش کشدد یالزم اسددت دسددت یلیخ
ناچار چند کردیم یفکر چاره ا دیاب کردیم ییخودنما چسدددب زخم به  نیبه 

ه شد یشلوار هیقسمت چپ گونه اش زد صورتش شب یبر رو یعمود تصور
 از تاسددف شددهیمهم نبود هم شیزده باشددند اما برا نهیرا پ شیبود که سددر زانو

 بود. زاریوترحم ب
 نشست که اوات گفت: نیکنار او زیگوشه م یآرام به

 شده؟ ی_صورتت چ
 به گونه خودش زد یبه ارام انیدا

 سرت اومده مادر یی_چه بال
 کرد لیقرارداشت سرش را به سمت آفرت متما زیم یکه درانتها کارو

 شد؟. ی_آفرت حالت خوبه چ
 قرار داشت انداخت شیکه درست روبه رو نیبه آرژ ینگاه آفرت

 حواسم نبود دراتاق خورد تو صورتم. شبید ستین یمهم زی_چ
رد انگشتان دستش فش انینشسته بود چنگال را در م نیکه کنار دست آرژ الید

 بوده. یاثار عشق باز یبشنود گفت:بهتر بگ نیکه تنها ارژ یوارام طور
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م را وترح قتیحق گفتیم دیدختر که با نیخورد بازهم از اخالق ا کهی نیآرژ
از ان چه که  دادیو بروز نم کردیم یاو خوب ظاهر سدداز ال،امایمثل د دی ریم

 طرف مقابلش به ناحق سرش اورده بود.
باجان اگه م شدددهیبا ان چهره اهم میابراه ییدا با زخمت  یدونیآرامش گفت:

 دکتر. متیکه ببر قیعم
سالمت کارو ست نجایدکتر ا هی یبه اعتراض به حرف پدرش گفت:نا ش ه حداقل ن

 .کنمیاش م نهیبعد از صبحانه معا ن،خودمیمراعات کن
تر دک برمیحرف گفت:الزم نکرده اگه الزم باشدده خودم م نیا دنیبا شددن نیآرژ

 .نیبهش رو بد نقدریا  وادیشماهم نم
 مرد. نیا یمعرفت یبازهم دلش شکست از ب آفرت

شتها گرید الید سوینمانده بود از  شیبرا ییا سو ک شتباهش واز  ضاوت ا  ییق
به آفرت  ظیخانواده اع دددابش را متشددنج کرده بود با غ یتوجه اعضدددا گرید

ضع نیگفت:ا سر و و شتهاش کور م یچه  شپزخونه  شهیادم ا لطف کن برو تو ا
 صبحانه تو ب ور.

 .زدیم شیخدا ن شهیکه هم ییالیحرف د نیخوردن از ا کهیجمم  تمام
 .الیچه طرز حرف زدن د نیباتشر گفت:ا میابراه حاج

سدداختمان رفت وبه  رونیوبه ب دیرا عقب کشدد یصددندل یمعطل یآفرت ب اما
سوخت  شدیم الیکه حواله د یمواخذه کننده ا ییحرفها توجه نکرد فقط دلش 

کهیاز ا به د یزیچ نیچرا ارژ ن گاه اول  بد در ن فت؟خوب ان حس  هم  الینگ
 قضاوت نادرست را نداشت. کیناحق نبود خدا روشکر که عذاب وجدان 
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ن  مرد دلت کی تیحما یاش بود ونه بهبد برا یچند روز که نه استاد قاسم نیا
 توقم داشت. نیرا فقط از آرژ تیحما نیشده بود اما چرا ا

 شال قرمز رو نپوش! نیا می_مر
 .ادیبهم م یلیرن  که خ نی_چرامسعود!ا

سعود سرش که بازهم مثل هم ینگاه م  ظیغل شیارا شهیانداخت به چهره هم
شت شب بایز نکهیا یکرده بود وچهره اش را به جا یوز د اما دلقک کرده بو هیکند 

 ابراز ندهد. توانستیبه رن  قرمز را نم تیحساس نیچرا ا دانستینم
 فقط قرمز نپوش. ادیبهت م یبپوش یتو هر رنگ زمیعز می_مر

 قهیبازهم خودش را لوس کرده ودرآغوش مسددعود فرو رفت و با دسددتش  میمر
 گرفت. یرابه باز راهنشیپ

 که خودتم ه؟تویچ ادیرن  خوشددت نم نیاز ا نکهیا لیفقط دل زمی_باشدده عز
 .یپوشیوقتها قرمز م یبعض

 یبار در ذهنش تداع نیهزارم یجمله برا نی.اادیبهت م یلیرن  قرمز خ آفرت
صورت مر ستانش  سه ا زدلمیراقاب گرفت وگفت:عز میشد،با د از  هنکیادم وا

شه مثل تو که از خورشت کرفس  لیحتما دل دینبا ادیخوشش ن یزیچ شته با دا
 .یمتنفر

داره قانم کردنت به درد  یمسددعود زد وگفت:چه ربط ییبه پهلو یبه آرام میمر
 . ورهیخودت م

 تلخ. شهیناراحت نباش زبونش هم الی_ازد
شه برات مهم نبا یکس یوقت ستیبرام مهم ن الیکارو !من اصال د هیچ یدونی_م

 !ستیبرخوردشم مهم ن
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 ارزش؟ یب نقدریا یعنیرحم  ی_اوه چه ب
 م؟یدر موردش حرف نزن شهی_م
 ؟یصبحانه هم اونجا ب ور رونیب میبر ی وای_م

 .الیخ یندارم ب نیآرژ یادهای_حوصله داد وفر
 !ایب ری_خوب امشب ازش اجازه بگ

 ؟ امی_کجا ب
ها- ها تموم جوون عه شددب قه دور هم جمم م نیا یجم  انیشددن،قلیمنط
.گذرهیخوش م یلیخالصه خ کننیم یکشن،بازیم

 .کنمیم شیهر جورشده راض ادیجور جاها خوشم م نیاز ا یلی!من خی_جد
خانواده در اشددپزخانه خورد انهم فقط چند  ادیرا هم با وجود اصددرار ز ناهار

 قاشق.
ست دور بازو الید ش یرنگ یانداخته بود وبافت تن  وقهوه ا نیآرژ ید  دهیپو

 را باز گذاشته بود. شیبود وبازهم موها
 .زدمیعار،من بودم اونشب ازته م یبا خودش گفت:چه ب آفرت

افراد  هیداده بودند ومنت ر بق نیبه ماشدد هیهمراه اوات وکاوان دم در با  تک نیآو
 نیرفت و اورا دعوت به ا به سددمت آفرت نیآرژ نینگاه سددنگ ریبودند وکارو ز

 کرد. ینیشب نش
 بود وبازهم شلوار گشاد! دهیبنفش پوش کیبا تون یمشک شال
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ار مد اخب نیاست که لح ه به لح ه اخر یدختر کس نیا کردیفکر م یکس چه
 کندیود مبه خ یدگی!وساعتها وقت رسپوشدیبرندها را م نیکند؟بهتریرا دنبال م

 .یخستگ یبدون لح ه ا
ساده وان ابروها نیآرژ ست ن ورده  یدر دل اعتراف کرد که چقدر ان چهره  د
 ش افتاده بود.ل*م*ت یموها یکه رو یوشال باستیز شیبرا

ا ان ر یو خوراک انیرا پهن کرده بودند وبساط قل لوهایز دندیجمم جوانها رس هی
 روشن بود. یانطرف تر اتش بزرگ یوسط به پا کرده بودند وکم

مان معرفبه عنوان م آفرت جب همگ یه مال تع ما درک خودش  یشدددد ا
 هستم. نیاقا آرژ یگفت:خدمتکار ش  

 دعوت کرد،آبرومون برد. یرو ک یدهات نیگفت:ا نیگوش ارژ ریز الید
قدر حرف م الی_د هات نیهمچ یزنیچ هات ید گار خودت ک یکنیم ید  یان

 ر ف شددتریتو ب شدددهیکه بگه خدمتکار خونه ات که باعث م نیا ،تازهیهسددت
 .یبفروش

 با حرص گفت: الید
 ما شاهزاده؟ ،واسهی_واسه تو دهات

صال ک کنمیصداش م ینداره من چ ی_به تو ربط من  کینزد نقدریگفته تو ا یا
 .نیپاشو اونور بش یبش

شددود چه  لیبه عادت تبد یزیکه چ یبر روز ی"بازهم شددکسددت دلش را،وا
 گرفتن" دهیدوست داشتن باشد چه نفرت چه دلشکستن وبدتر ازهمه ناد

 یهم توجه نیآرژ دهیچیبه هم پ یدر کنار کارو نشددسددته بود وبه اخم ها آفرت
 گرفت نیرا به سمت آرژ انیاز پسرها شلن  قل یکی کردینم
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درست کنم. دیجد یسر گرم هی_تو بکش داداش تامن 
دیشلن  را ازدست پسرک قاپ آفرت

 _من بکشم؟
.یدختر دهات افتهی_فشارت ن

عود بارهم با مس نیبود واول دهیحرفش،او بارها کش نیبه ا دیته دلش خند آفرت
 با مسعود بود. شیها نیوچقدر اول

دختر ۱۰به  کیکه نزد یداشت رو به جمع ینیریش افهیپسر که قد بلند وق همان
 ست. هیپا یک قتیحق ایجرات  یت:بازپسر بود گف۱۵از شیوب

م الفت کردن خوب اگر م الفت  نیبه پاشدددد وهمه به جز آرژ یا همهمه
 نبود. نیکه آرژ کردینم

به  یبعد از چند نفر سددر بطر چرخاندندیرام یجمم شددده بودند وبطر دورهم
 قرارگرفت. الیسمت د

قت؟یحق ایجرات  الیپسرک که اسمش رضابود گفت:د همان
 !قتی_حق
؟یرو دوست دار ی_کس

 .ادیز یلی_اره خ
اسم فرد مورد ن رش  دنیبه پرس یلزوم گریساخت د نیرا متوجه آرژ ونگاهش

.دانستندیرا م یدلدادگ نینبود چون انطور که آفرت حدس زده بود همه ق ه ا
.دیتا نوبت آفرت رس دیوچرخ دیچرخ یبطر گریاز چنددختر وپسر د وبعد

.قتیحق ای_جرات 
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 !قتی_حق
 ؟یتا حاال عاشق شد ی_توچ

 .دنیشن یشد برا هیاز بق زتریو کارو ت نیوآرژ الید ییگوشها نیب نیودرا
 _اره
 یباردار شی،مثل جواب مثبت ازما سددتین نیریکه جواب مثبت شدد شددهیهم

سف یدختر سامه  شنا س یبله دخترک د،مثلیبا  سفره عقد به ک سر   یکه به ناچار 
 که دوستش ندارد گفت.

ا ر یگریسدده فرد که هرکدام به اشددتباه د نیبه مزاج ا امدیجواب خوش ن نیوا
 .دانستندیمعشوقه آن دخترک م

 .شانیدخترک ساده در زندگ نیمهم شده ا وچه
 .بعد به دنبالش رفت قهیهم چند دق الیجمم را ترک کرد ود هیزودتر ازبق نیآرژ

 ؟یشماچ گردمیگذشته بود که کارو گفت :من برم۱2از ساعت
 .امیکه گرم صحبت با دوستانش بود گفت:من که فعال نم نیآو

 .گرفت دهیپسر ک ساکت را ناد نی:تو برو من هستم وچه راحت کاوان ا آوات
عاشددق اما  دنیناز کردن معشددوقه ونازکشدد دنیحسددرت خورد بازهم از د آفرت

 نیخرج آو یاحسدداسدد چیدوئل کاوان اسددت چون ه نیکه برنده ا دانسددتیم
 دهیورنج ند افتهیان ادم گنج  شددهیوبرنده هم کردیوفقط جلب توجه م کردینم

 بود. دهیسال عاشق بودن فهم نیرا بعد از چند نیبود ا
همه قواعد را  دنیمرد در عشق ورز کیکه سماجت  دانستیرا نم زیچ کی اما

 .شکندیدر هم م
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آفرت از شدددت سددرما  داشددتندیکه باهم قدم برم یوبه ارام کارو همراه شددد با
.دیچیدستانش را در هم پ

 _سردت؟
.میرسیمگه چقدر راه االن م ستی_ مهم ن

بهت بدم من به سرما عادت دارم. ورمویپل ی وای_م
 .ستین یاجی_نه احت

را در  یمرد چیکه جز پوشددش مسددعود لباس ه یاز دل دانسددتیچه م وکارو
 خود یکه حت بندندیپا یاوقات دخترها به خاطره ها یگرفت،گاهیآغوش نم

 ندارند. ادیمرد هم انها را به 
به سددمت  کردیم دییخاموش ان را تا یبودن وچرا  ها دهیعمارت خواب یاهال
.شیصحنه روبرو دنیرفت اما دم در خشکش زد از د نیارژ تیسوئ

 .دیب*و*سیم  انهیاشته بود وحرگذ نیلبان آرژ یلبانش را رو الید
 یلب گفت:توک ریاز خودش جدا کرد وارام ز الرایآفرت د دنیبه محض د نیآرژ

 ؟یاومد
سش دنیرا ،با د نیفرد مورد خطاب ارژ ندیسرش را چرخاند تا ب الید  آفرت تر

شد از ب نکهیاز ا  ییارد جاو ینگرفت ادیرفت وبا نگاه خ مانه گفت: نیآوات با
 به شانه اش زد. یواز کنار آفرت رد شد وتنه محکم یدر بزن یشیم

ه ک شیشددده بود در مقابل دختر روبرو یبار دچار سددر درگم نیاول یبرا نیآرژ
 هنوز هم متعجب بود.
نشد. الیخ یکردم ب ی_ناخواسته بود هر کار
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 نگفتم. یزی_من که چ
دلت  یتونیوتو هم نم سددتین یوبند دیق یدختر ب الیکه د ی_خواسددتم بفهم

 .یکه ازش آتو گرفت یخوش کن
 نیتن ارژ یجز رکاب یکه پوشش یدرحال شهیشد ومثل هم نیارژ کینزد آفرت

 تر شده بودنگاه کرد رهیاش که حاال ت یشان نبود به چشمان عسل انیم
و عاشق ر هیمن فقط تالش  دمیدختر ند هیبه جز عشق پاک  یزی_من امشب چ

خطا  دنیعشددق ورز سددتیاتو ن نیا دمیواسدده به دسددت اوردن دل معشددوقش د
 مردم . نیب یشو بکوب ییکه طبل رسوا ستین

ته که ازت داش یهم حتما با شناخت الیکردن دل معشوق بودد یوفقط راض فقط
 .ارهیراه دل تو روبه دست ب نیاز ا تونهیحس کرده که م

ها یدخترک،دختر نیخورد از ا کهیبازهم  نیآرژ باور را متزلزل  شیکه 
 .شیحرفها نیبا ا لرزاندیکه داشت دلش را م یساخت،دختریم
 داد نیقهوه را به دست ارژ وانیل

 .ینقشه ها بش نیا الیخ یب شهینم یرسیخسته به ن ر م یلی_خ
ضددرر چند  شددهیبدم وگرنه قرار داد فسددخ م لشددونیتحو دیبا۸_فردا سدداعت

 .مونهیرو دست شرکت م یونیلیم
 و.بهم بگ یداشت یاگه کار نمیشیم ونیزیوتل یجلو نجای_باشه پس من هم

ستگ مین شته بود که خ گفت  یضرر یو گور بابا دیامانش رابر یساعت نگذ
 وبه سمت آفرت رفت.

 واسه ات؟ ارمیب ؟قهوهی وایم یزی_چ
 خسته ام. یلی_نه خ
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 _خوب برو ب واب .
 یپاها یوسددرش را رو دیمبل دراز کشدد یپاسددخ آفرت رابدهد رو نکهیا بدون

افرت گذاشت.
 .شبی_ارومم کن درست مثل د

 دیشکینفس م نیوارژ یحرف چیه یرا ماساژ داد ب شیها قهیشق یبه ارام آفرت
 یادیدخترک سدداده ز نیا یبو برا نیدخترک سدداده را،ا نیا نیریعطر شدد یبو

بود. نیسنگ
 ؟یناراحت ی_خوب بگو از چ

 سوال دارم. ستمی_ناراحت ن
.کنمیمنم کمکت م کنهیکار ارومت م نیاگه ا دمی_بپرس منم جواب م

ه ک یرا گفت:اون کردیم ینیدلش سددنگ یرا که از سددرشددب رو یحرف نیوآرژ
 هنوزم هست؟ یعاشقش
 لب زد اره هست. یوبه ارام نیزد از سوال آرژ یلب ند

سمت  ریرا ز نیارژ یخوردن ابروها گره ستانش را به  شتانش حس کرد ود انگ
 انها را نوازش کرد. یبه ارامبرد و نیارژ ییموها

نه مردم ز ینجوریتو ا ذارهی_هسدددت وم و  بهیپسددرغر هیدسدددت  ریتو خو
 !رتیغ یقدر ب نیمردم ا ؟اخهیکارکن ک*ث*ا*ف*ت

.تسیمن باشه ،هست اما واسه من ن یکه برا ستین یمعن نیهست به ا نکهی_ا
ت آفر دیکه به گردن سف یچشمانش را به سمت باال سوق داد ودر حال نی_ارژ

شده بود گفت:ولت کرد؟ رهیخ

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 76

http://www.roman4u.ir/


 _اره
 _چرا؟

سه اش کمم ،زن ا ال  دهیزن ا یتو که گفت ستم،مثلیالش ن دهی_خوب گفت وا
 .ستمین یمرد چیه

 .اقتیل یوب میدر دلش گفت:هردومون خر بود نیآرژ
 ؟ی_خوب اگه برگرده چ

 .ستین یراه برگشت گهی_ازدواج کرده د
شم وبا  ویکیمن  یدار ی_چه دل بزرگ شته با ست دا  کهیت مشنیبب گهید یکیدو

 .کنمیو گوشتش کنسرو م کنمیاش م کهیت
 دیخند نیارژ رتیوغ ههیتشب نیاز ا آفرت

 معشوقه ات. چارهی_ب
نو م ،مجبوریگفت:پس چ کردیداشددت با خودش صددحبت م ییکه گو نیآرژ

 دمیچشم ورو،نشونش م یقبول کنه مگه دست خودش دختر ب
را که احسدداسدداتش را  یمرد یخاطرخواه نیچقدر دوسددت داشددت ا وآفرت

 .شیالیبه معشوقه خ کردیم لیتحم
 هست؟ ی_خوب حاال ک

 ؟ی_ک
 .چارهیدختر ب نی_هم

 .ادیبود،هرچند من خوشم از ازدواج نم ندهیمن ورم در ا ستی_االن که ن
ازدواج  یبا کسدد یحق ندار یبه دختر مردم بگ شددهیکه نم ینطوری__خوب ا

 .کنمیمنم باهات ازدواج نم یکن
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 .دهیم رییعشق ن رادمهارو تغ کنهی_نه خوب،اگه عاشق بشم فرق م
شبا دیینگاه کرد وبازهم تا شیپاها یرو دهیخواب نیبه چهره ارژ افرت هت کرد 

از  یکیکاناپه گذاشدددت و یرو یرابه ارام ،سددرشیچهره اش را به تام هارد
سن ها را ز شت پتو ریکو ش شیرو ییسرش گذا  نیا یبو یا قهیوچند دق دیک

 . دیکش شیها هیرا به ر ییمویعطر تلخ ل
از  شترینقشه اه از نهادش بلند شد ب دنیقرار گرفت وبا د ینقشه کش زیم مقابل

  الشیکامل ب گریاسددم طرف قرارداد د دنیو با د بردیسدداعت وقت م نیچند
شه را ز شناختیرا خوب م یزیشد،عز ستمزد  کردیورو م ریخط به خط نق د

 قشاش ن یصددفحه گوشدد یاسددم بهبد رو شدددیطالب م یوکار عال دادیباال م
 را بازکرد. امیبست بالفاصله پ

به جون خودم نباشدده به مرگ خودشددون  یقرار داد رو باهاشددون بسددتم ول آفرت
 شو. الیخ یب گمیبازم م یپدرم در اوردن از بس بد قلق بودن ول

 فرستاد. دیبه یکرد وبرا پیتا یکنمیم برانج
 .دیاز تنش پر یخوشحالش کرده بود که خواب وخستگ یخبر به حد نیا
 یلب ندشددان خسددتگ دنیبا د یکه زمان اورندیادمها چه بر سددر دلمان م نیا

شددکسددتشددان خوشددحال  دنیبا د یوزمان میکنیرا فراموش م مانیها یوبدب ت
 .میشویم
 کسیشد ر دنیسروصدا َمشغول کش یاش را به چشمانش زد وب یطب نکیع

تمام  دیدیواو را دران حالت م شدیبلند م نیبود اگر ارژ دهیرا به جان خر یبزرگ
حاصل از چند خط نوشته بهبد  یخوشحال نیاما ا شدینقشه اش نقش براب م
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 کرد ویارامش م شددهیهم یکند،طراح کیبا کاغذ ومداد شددر توانسددتیرافقط م
 .کردینقشه ارام م نیاحساس را فقط تمام کردن ا انیغل نیا

 .میبلند شو بر گهیوقت،اوان تو هم د رید یلیخ می_بچه ها بهتر برگرد
 .گردمیکاوان هست با اون برم یدار کاری__تو برو به من چ

با  ینوع زخم زبان زدنها ودلشددکسددتن ها را عمر نیا شددناختیخوب م وآوات
سم برادر یبرادرش زندگ ارها را ب نیبرخورد آو نیخورده بودند وا یکرده بود وق

 .شکستیم یکه دل دخترها را به راحت ینیبود از آرژ دهید
 را روشددن کرده بود وپک گاریراه افتاد سدد ییلب گفت وبه تنها ریز یجهنم به

 .دیرا در کنار خودش د نیدوم را نزده بود که او
 .نیشد مگه قرار نبود با اقا کاوان تون برگرد ی_چ

محبت  شددهیاطرافش هم یکه از برادر ومردها ینیاو یطرز حرف زدن برا نیا
 اوات را دستش را در یناراحت لیکرده بود س ت بود وخوب دانست دل افتیدر

 دست اوات قفل کرد
جونش بود منم حوصددله  نیبا کال ی_مشددغعول صددحبت در مورد اثار باسددتان

 هم شد درس! یبحث مس ره شونو نداشتم اخه باستان شناس
واسدده  یراه یآخرت بودم ،وقت نهیگز شددهی،همیاومد ی_پس از سددر ناچار

ه بر عکس ک یمن یفتیمن م ادی ستین یکس ی،وقت یافتیم ادمیمشکلت نباشه 
 .یتو بود تمیاولو شهیتو هم

ا به ر بشیج یبردگرما بشیوداخل ج دیکشدد رونیب نیرا از دسددت او دسددتانش
 .دادیم حیکه از سر اجبلر به او پناه اورده بود ترج یدستان کس ییگرما
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جواب  دانستیوم رفتیاردک وار پشت سرش راه م یحرف چیهم بدون ه نیآو
ها را پتک کرد و  قتیحرف حق جواب ندارد وآوات امشددب حق شددهیندارد هم

 .دیسرش کوب یرو
شده بود تمام تجرب۴ساعت نگاه کرد  به  نیچند اتیصبح بود که کارش تمام 

ش نیساله اش را به کاربرده بود وا شا دهیهمه وقت کارش طول ک  دنید دیبود؟
 با وسواس کارش را انجام دهد. یادیباعث شده بود ز یزیاسم عز

 نیادن ابا د دیشا امیشرکتم،فقط نگهش دار تاب گهیساعت د میمن ن ی_علو عل
وقرارداد رو فسخ کنه. رهیکاره حداقل خسارت نگ مهینقشه ن

 فقط خودتو برسون. یمون کرد چارهیب نی_آرژ
نده بود وب نیاول یبرا آفرت ما تاخ دارشیبار خواب  به خاطر   رشینکرده بود 

 یلوله شددده را داخل کاور بگذارد ولباس مناسددب یفقط توانسددته بود نقشدده ها
 .کند یبا سرعت باال رانندگبپوشد به سمت کرمانشاه 

 فیبا ان شکم بزرگش قرار داد ودر ذهنش به دنبال رد یزیها را مقابل عز نقشه
اعتنا بود. یب یعل یکردن بهانه ها بود وبه چهره ع ب

 بود. یعال شهی_خوب پسر کارت مثل هم
با خود فکر کردن عز رتیح نیوآرژ یعل به  یزیزده  نداخته و ها رادسدددت ا ان

 تمس ر گرفته.
سه آرژ یزی_مهندس عز ستش وا شکل هی نیرا سه هم شیپ یم  نیاومده بود وا

 کنه. متونینتونست نقشه رو کامل تقد
. وامیم یبهتر چ نیپسر! مگه از ا یکنیم ی_شوخ
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سمت م نیوآرژ یعل شه ها دنیرفتند وبا د زیهر دو به  شده به طور  یینق کامل 
 واضح جا خوردند.

 .ادیمن ادتی یتموم کرد دیشا ینقشه رو کامل نکرد یتو مطمن نیآرژ نمی_بب
 بره. ادمی یزیچ نیهمچ شهی_چرت نگو مگه م

 بوده؟ ی_پس کار ک
لب ا دونمی_نم جا جاسدددتی،  یبه جز من کسدد یدونیکه خودتم خوب م ن

 ن ونده تو خانواده ام. یونقشه کش یمعمار
 .نیتعجب اور باشه وحشت اور شده ارژ نکهیا ی_موضوع به جا

 ودر فکر فرو رفت. دیبه چانه اش کش یدست نیآرژ
 نقص نقشه رو ادامه داده. یب نطوریبوده که ا یکار ک یعنی شمیم وونهی_دارم د
 .میمهم چک دوم که گرفت الی یب نهاروی_حاال ا

 یعل یداد،برایتکان م نیآرژ ریدرگ ییدسددتانش چک را در مقابل چشددمها با
 م*س*تنقشدده را تمام کرده و نیآرژ گفتیبا خودش م دیقابل هضددم بود شددا

 اصالقابل درک نبود. نیارژ یبرا گر،امایرفته وهزاران بهانه د ادشیبوده 
بدب ت مون  یریگیم یزی،چیمرضدد گاربکشیسدد یکم بامعده خال نی_آرژ

 .یکنیم
 .ریذهنم درگ یکم حرف بزن شهیم ی_عل

بهبد هم تو راه  یسددفارش بدم،راسددت ی وریم یناهار چ ریدر گ ی_خوب اقا
 !میبعد سفارش بد ادیاونم ب میبذار ی وایشرکت االن هاست برسه م

س ریکه تمام ذهنش در گ نیآرژ ستیم رونیرا ب گارشیبود همزمان که دود   ادفر
 کرد. دییرا تا یبا سر حرف عل
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تن که لب ند اورا به دست انداخ نیزد وارژ یثیموضوع لب ند خب دنیباشن بهبد
 ؟ی ندیم یگفت به چ تیکرد باع بان ریتعب

.کردیم دییرا تا یعل ییکار افرت بوده اما به ظاهر حرفها دانستیخوب م بهبد
نه ات فکر کنم جن وپر نیآرژ گمی_م نه ات  یخو داره ،منم امشدددب ببر خو

برو ب واب اونوقت اون جن بعدش ولم کن  اریب وابونم روت ت ولباسددم در ب
 . کننیکار ناتمام تو رو تموم م انیها م یوپر

حواله بهبد کرد. یشرف یب نیبلند شد وآرژ یقهقهه عل یصدا
مون  یزندگ رهیبگ لیجنس ها رو تحو میکه قراردادبسددت یشددرکت نیاگه ا می_مر
.شهیرو به اون رو م نیاز ا
 .ی ریبلندهم م یشاس نیماش یعنیمسعود ، ی_وا

 هی  رمیگفت:اره م یخودش بود با خوشحال یپرداز ای_مسعود که در عالم رو
 . رمیخوبشم م

ه ک ییدا ییبگذرد از محبتها توانسدتیرا درکنار جمم خانواده خورد نم شدامش
ت خجال الیبه د ینگاه چیکرد،ه یمادر شیکه برا یانیکرد ودا یپدر شیبرا

ستیننداخت نم شبشیزده از کار د شت دختر پر رن  چر دان ست ندا ا!اما دو
 بایا زر شددقکه ع یدخترک ندیاز او بب یزیچ نیچن گریبار د شیروزها نیشددده ا

شق پ دادیکه به زن حق م یکرد،دختریم ریتعب شود شیکه در ابراز ع  نیوا قدم 
 .شکستیاول بودن مردها را در م شهیقاعده هم

 .رمیزن بگ  وامیواسه کاوان م یپسرم اگه اجازه بد نی:آرژانیدا
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اکت س نقدریپسر چرا ا نیا گفتیبا خودش م شهیبه کاوان نگاه کرد هم نیوارژ
 است؟

 باشم ب وام اجازه بدم. یمن ک نیدونیشما صالحشو م انیدا ی_به سالمت
بار ازدواج  ریز کنمیم یچرا هر کار دونمی،نمی_اخه مادر تو از کاوان بزرگتر

 .یرینم
در کنار ترس رخنه کرده در چشددمان آوات ودلهره  نیباآرژ الینگاه د یوتالق

 قابل توجه نبود. نیاو
 .یچه حرف نیا میگفت:ماهنوز عزا دار انیروبه دا ییزندا

اش کرد که چه به  ییحواله برادر مرده زندا یاز سددر خوشددحال یفاتحه ا آوات
مرگ  یعذاب وجدان شدددد گاه الیخ یموقم عزادار کرده بود خواهرش را وب

 .اوردیارمغان م تیبرا یشاد یگرید
جشددن و  می وایجان ما که نم نبیدر هم رفته بود گفت:ز شیکه اخم ها انیدا

ه دوماه ب کیکه نزد امرزمیاون خدا ب میکنینشددون م هیفعال  میسددرور راه بنداز
 رحمت خدا رفته.

کرده بود  دایرا پ یها حس مرد یبه سددمت مامن ارامشددش راه افتاد تازگ نیآرژ
بازگشت او به خانه روشن  یچراغش را برا یکه زن رودیم یکه شب ها به خانه ا

 دندانش. خیب کردیم جادیا یچه طعم گس یالیانت ارخ نیوا گذاردیم
که اورا درچهار  دینکشدد یوچندبار اورا صدددا زد طول سددتادیدر اتاق آفرت ا دم

 .دیچوب در د
 ی_سالم،خوش اومد

 دارم. اونطرف کارت ای_ب
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با خودش گفت:جواب سددالمم را نداد،اخر ادم  آفرت پشدددت به او راه افتاد و
 چشم ورو. یب نقدریا

 ضیوتع یمشدک یورکاب یبه اتاقش رفت ولباسدش را با شدلوارک مشدک نیآرژ
روزها شد. نیسرد ا یهوا الیخ یکرد وب

 هم که تو اتاق هست بشور. ییدرست کن،لباسها ییچا هی_
مشددغول  نینگاه مشددکوک آرژ ریبه سددمت آشددپزخانه رفت وز عانهیمط آفرت

 شد. ییدرست کردن چا
ود ب رشدددهیامشددب بهانه گ لیدل یکه ب نیگذاشددت وآرژ نیرا مقابل آرژ ییچا

 کنمیش ما یتو رو قاط ینیریاز بس شدد یباتشددر گفت:قندش کو!نکنه فکر کرد
. ورمیم

 .ی وریقند نم یی_تو که با چا
چه خوب در  نکهیدختر خوش قد وباال،از ا نیبازهم رو دست خورد از ا نیآرژ

 را. قشیمدت کم شناخته بود عال نیا
س  وبازهم شت وچا یپا شت وکم ییندا از ان خورد،افرت با خودش  یرا بردا

 یفکر از ذهنش نگذشته بود که صدا نیروشن کنه،ا گارشویس دیگفت:االن با
 تدانسدددیخوب م گریکرد د لیتبد قتیرا به حق الشیخ نیارژ ییفندک طال

شده در قلعه خود را. یم ف وید نیا ییکارها
شد؟ یچ دمیمن خواب نکهیبعد از ا شبی_د
 افته؟یب یقرار اتفاق خاص ،مگهیچی_ه
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 لیتمث ،یجیت اهر به گ نیت اهربه ندانسددتن وچه ماهرشددده بود در ا وبازهم
واو  ردبیم شیکارش را پ یوانگیبود ودر نقش د نیبهلول شددده بود که عاقل تر

انکه  یب کردیم  واسدددتیسددواد وسددداده هرچه که م یهم در نقش دخترک ب
 .کندیم یانها را رهبر یدخترک فرع نیبدانند هم انشیاطراف
 من دست زده. یبه نقشه ها ی_کس

 !خراب شدن ،ب دا من خرابشون نکردم.ی_وا
 که نگفته بود خراب نکرده بود درست کرده بود. درو 

بازهم ارژ نیا مل آفرت  کهیکرد ،ا ریرا درگ نیعکس الع به  نیا ن چه  دختر را 
 .دنینقشه کش

 کامل شده بود. ی_خراب نشده بود به طورباور نکردن
 نیخودتون کاملش کرد دیلبش برد وگفت:امم خوب شددا کیرا نزد انگشددتش

 .ادینم ادتونیو
 دیایمن ادشیکرده بودند که کار خودش بوده و نیس صددبح تا االن به او تلقب از
شت باور م گرید جوجه عقاب  تیشده بود حکا تشیحکا کردیخودش هم دا

 است نه عقاب. یکه خودش هم باور کرده بود بچه مرغاب یافتاده درالنه مرغاب
ست  راهنیکه به پ یلبش در حال یبا لب ندمرموز رو الید شده د  رهیخ نیآرژتا

:خوب حاال که معامله ات افتادگفتیبه افرت م یشددده بود ونگاهش هم گاه
 .یبد ینیریش دیجورشده با

شمها نیآرژ س کیرا بار شیچ ستادن  گارشیکردو  شن کرد به محض فر را رو
 ن؟ی وایم یگفت:چ الیپک به د نیاول رونیب
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که به چهره اش خورده بود با  یگاریشددده بود از دود سدد م*س*تکه سددر الید
اتفاق  ایبرخورد دن نینگاه کردحاضددربود قسددم ب ورد که بهتر نیلب ند به ارژ

.گرم او برخواسته بود یکه برخورده بود به صورتش از لبها یافتاده بود دود
 بعدشم ناهار باتو چطور؟ میبگرد می_بر

 .یدنبال فرصت ادی_آوات خوشم م
.ادینشو که اصال بهت نم سیخس گهی_اااااا د
روانه کرد. الیدود را به سمت د وبازهم

 سر تو پدرسوخته ست. ری_همش ز
 چیکه شددناختمت پدرم که ه یزد وارام گفت:من از وقت ضیعر یلب ند الید

 سوخته. امیدن
 د؟ینشن نیآرژ

بود  نیگرفت اما او ارژ دهیوناد دیابراز عشددق شددن یباک یب نیبه ا شدددیم مگر
صال دلش با ا یواهل باز ستیدختر جور نبود زور که نبود نم نینبود ا اورا  توان

داشته باشد اما همسر!از محاالت  یبه او حس برادر توانستیند،میمثل زنش بب
 بود.
 گه؟ید یایبه شانه آفرت زدوگفت:تو هم م کارو

 نیا با دای وادبیکردوگفت:نم یدست شیپ نیتا خواست جواب بدهد آرژ آفرت
 .برهیابرومو م پیسروت

 بر جو حاکم شده بود. یبد سکوت
 .دیچانه اش لرز آفرت
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 .دیخند الید
 انداختند. نییهم سرشان را پا هیتشر زدو وبق انیدا
 یروزیددهددمدده حددس؟تددمسدددد ددر،پدد نیددجددمددلدده حددرف وا کیدد
 .یتفاوت یب،تاسف،ترحم،خجالت،خشم،بیرق

نح ر م پیکه ت یبود کس یکشتن غرور آفرت کاف یحس ها برا نیاز ا هرکدام
 .کردیرا جلب م یبفردش توجه هر مرد

 .امیمن نم یگی_راست م
کارو  یانیبا پادر م تیاز آفرت بلند شدددد ودرنها یبانیجمم به پشددت اعتراض

 ومادرش آفرت هم با انها همراه شد.
 .رفتیه راه مانداخته بود و جلوتر از هم نیآرژ یدستش را دور بازوها نیآو

 یجبران نداشدددت بعضدد یبرا یحرف دادیکه عذاب وجدان قلقلکش م نیآرژ
س شوندیخوشحال م یادمها وقت  یان خوشحال ییرا ناراحت نکنند گو یاگر ک

 کس وکار. یدخترک ساده وب کیبهتر از  یندارد وچه کس یلذت شانیبرا
سترس تنها کار آفرت ستیکه م یاز ا  از قران یها هیانجام بدهد خواندن ا توان

 ونقشه اش خراب شود. ندیاو را نب یبود تا کس
شت ش نیتریو پ سها الیبهار ود ستادندیا یلباس فرو شوق لبا ب را به ش ییبا 

 هم به انها ملحق شد. نیکه او دادندیهم نشان م
 کرد. کیلبش را به گوش آفرت نزد کارو

 خوشت اومد. دی_تو هم نگاه کن شا
 پیبه ت انیزدوگفت:ا یکالفه شده بود پوزخند نیارژ نینگاه سنگ ریکه ز آفرت

 . ورهیوساده نم یمن دهات
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س ریز ییپر رو نیارژ شمش به تاپ  یگاریلب نثارش کرد و شن کرد که چ رو
سمت نافش  یکار نینگ شیها نهیس یخورد که رو یقرمز دکلته ا شده بود وق

حس به سراغش امد  کیبار  نیاول یاشک مش ص شده بود برا کیبه شکل 
 یادیز ییبا دخترها دیدیکه اورا به چشددم خواهر نم یکسدد یبرا دیحس خر

 انها نداشت. یبرا یلباس دیبه خر لیتما چوقتیبود اما ه گذراندهوقت 
شانیخر یها سهیک دخترها شه م د شتن واو زیرا گو  کیهر کدام  الیود نیگذا

 نشست. نینشستند آفرت هم کنار کارو ومقابل ارژ نیطرف آرژ
 نیژار یپا نییبود که پا یا سهیهنوز به ان ک الیها داده شد اما چشم د سفارش

بود.
ناقال! یکرد دیخر ی_داداش واسه ک

 .ومدهیبه تو ن شی_فضول
ش دیکه با قاب جد بهار سه زن دادش  رفتیور م شیگو گفت:خوب معلومه وا

 ات. ندهیا
در هم رفت و رو ترش کرد. شیاخمها الیکردند اما د دنیشروع به خند همه
 .دیکشیم گاریشده بود وس رهیبه افرت خ نیآرژ

را محکم فشرد. نیقربون زن دادشم بشم وپشت بندش دست آرژ ی_اله
شق و گرما  اوات ست هاکه با ع سال از عمرش را بدهد تا ان د ضر بود چند حا

 .فشردیم نیچن نیدست اورا هم ا فشردیرا م نیدست ارژ
طرف سددداالد فرو برد وگفت:بدب ت به اون که  اردرونیچنگال را در خ کارو

 زن تو بشه.  وادیم
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 را باال دادو گفت:چرا؟اونوقت شیابروها نیآرژ
 را در دهانش گذاشت . اریخ یدیق یبا ب کارو

با ا نداره تو  بارت مگه م یو دل ب تیسددد  اخالق نی_چرا   بندیپا یتونیبند و
 ؟یبش

 باشه ودلم براش بلرزه تمومه.  وامیکه م یاون هی_چرا نشه کاف
ه وآفرت پرت شد ب لرزدیم میان الم ب برا یبا خودش زمزمه کرد پس ک الید

 .یخاطره ا
 ه.به فورانش نموند یلیاتشفشان خ هیدرست مثل  دهیدلم واسه ات لرز مسعود

 شد. دشیعا دنیبود که از ان لرز یفوران کرد اما تنها سوختگ دلش
ش الیخ یکه ب بهار ال س لرزه؟جوکیشده بود گفت:مگه تو هم دلت م شیگو

 .یرو گفت
 .ستیدل من که ازتو کمتر ن لرزهیغذا م هیدلت واسه  قهی_تو دم به دق

 د.بلند ش هیخنده بق یرا برگرداند و بازهم صدا شیبه نشانه اعتراض رو بهار
به و دیرا ن ورده بود که بشددقاب را کنار کشدد شیاز غذا رشددتیقاشددق ب۴ آفرت

شت جدا م نیارژ ست وان را از گو شت با دقت ا گفت:ممنون بابت  کردیکه دا
 .نیموفق باش شهیهم دوارمیغذا ام

 .ییکم غذا نقدریقدر؟دختر تو چرا ا نیبا تعجب گفت:هم کارو
 گفت. یلب نوش جان ریز نیآرژ

س ر گفت:عز الید مراقب  دیه باک یاون یستین شتریکلفت ب هیتو که  زمیبا تم
نده ا هیباشددده  کلشیه بازهم از ان خ ند  یمانکن و  گوش خراش پشدددت ب

 صحبتش کرد.

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 89



نگفت کارو واوات که خواسددتند  یزیناراحت شددد اما چ الیاز حرف د نیآرژ
 شهیدرسته من کلفتم اما هم زمیکردوگفت:عز یدست شیآفرت پ ندیبگو یزیچ

 .یکنیبشه رودل م یادیکه ز یزیچ دارمیدهنم لقمه برمبه اندازه 
الت سددوا نیبار ا نیچند نیبود آرژ رممکنیبود؟غ چارهیسددواد وب یدختر ب نیا

بود. دهیرا ازخودش پرس
 .دیخند زیور رانداختیسرش را به ز نیاو

را در دهان  زیحرفها طعم همه چ یکه بعضدد دانسددتیدر ان جمم نم یکسدد
به خورد م اطبش داده درست  یکه چه زهر داندینم ندهیگو کندیتلخ م زادیادم

 رغذایدل سدد کی چوقتیه گریبه افرت که به خاطر ان حرف مسددعود د هیشددب
.شدیکور م شیواشتها افتادیان روز م ادی  وردیکه م یزین وردهرچ

سرش را به سمت عقب چرخاند یکه جلو نشسته بود کم کارو
 ؟یبد درست رو ادامه ی_افرت دوست دار

ستقبال کردند وآرژ شنهادیپ نیوبهار از ا نیاو ش یجلو نهییهم از ا نیا به  نیما
دهان افرت چشم دوخته بود.

 از لطفت اما من نه وقتش رو دارم نه حوصله شو. ی_مرس
تو هم  دیسددوزاندن افرت بود گفت:چرا!ب ون شددا یبرا یکه دنبال فرصددت الید

 مهندس خوب وکاربلد. هی نیمثل آرژ انهی یمثل کارو دکتر شد
س  نیدر دلش پوزخند زد به ا آفرت سکوت تنها پا ه بود ک یحرف اما باز هم 

عادت  الید یحرفها نیبه ا گریکه د لیافراد حاضر در اتومب هیداد درست مثل بق
کرده بودند.
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که درس  یاز دختر ادیاراده وناخوداگاه گفت:الزم نکرده خوشددم نم یب نیارژ
 .رهیمخونده وسرکار 

 بود که شکست خورد. الید بازهم
مهم بود که  نیارژ یشددکل گرفت گمگر آفرت برا هیسددوال در ذهن بق کی اما
 <د؟یکشیاش هم نقشه م ندهیا یبرا

 ؟ی وای_مسعود تو هم منو م
جایا ی؟وقتیباز شددروع کرد یچه حرف نی_آفرت ا نارت  نیتو ا ن فه ک کا

 داشته باشه؟ تونهیم یچه معن گذرونمینشستم،دارم باهات وقت م
 ندارم. یواسه ات ارزش کنمیروزها همش حس م نیا دونمی_چه م

 .یراحت با ارزش التی_خ
بازهم فار  شدددد از ب یقهوا یزل زد به ان دو گو آفرت خانواده اش و  یپول یو

 پسرک قد نیلح ه به لح ه برادرش وخوش حال شد از داشتن ا یها شیتشو
 .شیبلند وجذاب روبرو

ست، خودش سعود چگونه تعب یارزش برا یعنیگفت با ارزش ا  ؟کهشدیم ریم
نه کمبودها یانقدر ب به رو شیرحما لح ات  نیاورد و در سدد ت تر شیرا 

از ارزش ها  یقیدق فیاول هر رابطه تعر سدددتیکرد بهتر ن شیاش رها یزندگ
 سردرگم نشود! چارهیکه ب میطرف مان بگوو یبرا

 هفته بعد: کی
 من شو. الیخ یاز جون من،مگه نگفتم ب ی وایم یچ
رده ک زیعز لی نیشانه ا یدست رو شهیدستان چروک شده اما مقتدر مثل هم با

 اش گذاشت.
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 .رمیمرد که حسرت به دلت نم ریاز من پ  وام،بگذری_گذشتت رو م
هه ،هم که تو دلم مونده،وهر وعده  هی یکلمه چهار حرف نی_حسددرت! عمر 
 وپشت بندش  ورمشیبا غذام م چهارگوشه پشقاب

که در مقابلش بود و از او گذشددت  یرمردیپ نیا یرا جوالن داد برا شیصدددا
 . واستیم

 قهیبار،شده واسه چند دق هیفقط  ب شمتیحسرت پدر ومادر دارم باشه م منم
مو مشددت بزن تو دهن بچه ها و پدر  یپدر ومادر زنده کن، برگرد دوران کودک

 ؟یانجام بد یتونیپدرو مادر،م یب گفتنیومادرهاشون که به من م
 یانگشددتها وتک تک افتمیاگه به پات ن سددتمیمرد ن یتونسددت ؟اگهیتونیم باتوام
 م.ب*و*سپاتو ن
شق ییرگها شدت ع بان قهیکنار  شمانش رگه  رونیب تیاش از  زده بودند وچ

از عمو و خانواده  یخدا حاف  الیخ یب یشددسددته بود حتاز خون در ان ن ییها
 .دندیدیبودند ومشاجره انها رام ستادهیاش شد که در درگاه ا

 نکهیکردو به خودش لعنت فرسدتاد از ا نییبار کوچه هارا باال وپا نیچندم یبرا
فرسددتاده شددده از طرف ان مردک مقاومت  یچرا نتوانسددت در مقابل ان مردها

ساعت از شیزور پکند واو را به  شته بود وحت۱2او ببرند، صحبت با  یشب گذ
در را باز کرد و  یامارام ومثل برادرش هم ارامش نکرده بود به ار شددهیکاوان هم

 یاهال نکهیپس حدس ا دیند یگرینور د وانیا یشددد به جز نور جلو الیوارد و
باشند س ت نبود. دهیخانه خواب
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وافرت لح ه به لح ه  دیرا بدون توجه به نگاه م طرب آفرت سددرکشدد شددهیشدد
سیم شتریب سر ادم یم*س*تبود که  دهین،دیرفتار ارژ نیاز ا دیتر  اوردیم چه بر 

که  یوقت در اتاقش دنیکه با کوب یباعث ترسش شده بود ترس دنیتجربه د نیوا
شت وخواب سعود را به تن دا شد دهیلباس م سر درد  ا خودش ب همرا  یدیبود 

 اورده بود.
با چشددمان ن زیم یرا رو یبطر که  هیلباس ک نیخمار گفت:ا مهیگذاشدددت و
 ؟یدیپوش

 ؟یکه لباسش رو تنت کرد یکردیم یعشق باز یک با
 هاست.ک*ث*ا*ف*تخونه من پاتوق عشق وحال شما  مگه

 یزیبه عقب برداشددت وبا خودش زمزمه کرد:اروم باش افرت ،چ یقدم آفرت
 نزن،به هدفت فکر کن. ست،جاین

 .زیهمه چ یدختره ب یرا باال برد وگفت مگه کر شیصدا
دم تو هم ماساژ ب تیشونیرو پام منم پ یسرتو بذار نمیبش امیب ی وایم نی_آرژ

داشددته باشدده مثل  ریتاث دمیم ن؟قولیارژ ی وای،میناراحت شددد یاز چ یبگ
 هرشب.

نه دکمه ها نیارژ به دا نه  باز راهنشیپ یدا پا را  با خشددونت انرا کنار   هیکرد و
 .دیرا سر کش شهیکاناپه انداخت و بازهم ش

 .شهیکارو معده ات داغون م نینکن نکن ا نی_آرژ
ها نیآرژ خت  شیپا یرا رو شیپا کیدراز کرد و زیم یرا رو شیپا ندا ا
 شد. رهیبه خون نشسته به آفرت خ یرا روشن کرد وبا چشمها گارشیوس

 ارزش شده؟ یب نقدریا ی_پزشک
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 .فهممیگفت:من ورتو نم نیآرژ یجایحرف ب نیتعجب از ا ای آفرت
شک گمی__م سواد به من م یب نقدریا یپز شده که تو با پنج کالس   یگیارزش 

سه بق یچ ضمن وا سه ام بد؟در سهیتموم تنت؟به من که م هیوا زانوهات؟نچ  ر
 ان اف. ینچ چه ب
 اوارشدددن بر سددر تمام یبود برا یبهانه ا نیخوب نبود ودنبال کوچکتر حالش

 .ایدن
شت به ارژ آفرت سمت اتاقش رفت که ارژ نیپ صدا نیبه  :مگه بلند گفت یبا

 نییسددت که سددرت رو پا لهیطو نجایا ؟مگهیمن اجازه دادم که گورتو گم کن
 سمت اخورت؟ یریو م یندازیم

شانه شدو شمان خمارش  بلند سمت خودش چرخاند وباهمان چ آفرت را به 
دست گرفت وچانه اش رادر دستانش فشرد. کیآفرت را با صورت 

 ارومت کنم. ایولم کن من که گفتم ب کنمیخواهش م نی_آرژ
نه از ان پوزخندها یپوزخند نیآرژ ما  به آفرت ا  نیاماده گوشددده لبش،ا یزد 

بود . و*سه*پوزخندش از 
 ارام زمزمه کرد. یلیخ ییگوش آفرت کردوباصدا کیرا نزد شیلبها

 هیک دونمیکه نم یپسر نیبا ا یکارو هست ،بایاوات هست ،بای_توکه باهمه هست
.سهیقد یشیم رسهی!اونوقت به من که م یلباسش تنت هست یول

.ی_آم ، دستت رو بردار چونه ام رو شکست
ستش سمت اول د شتش را به  راهنیدکمه پ نیرا به  آفرت برد وان را باز کرد وانگ

ان  تهوع اور یکه همراه با بو ییصدا د،بایآفرت کش یگلو یرو یصورت دوران
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ذارم پاهات ب یسرمو رو نکهیا یبه جا  وامیدفعه م نیبود گفت:ا یالکل لعنت
 .دیگردن آفرت کش ریانگشتش را ز گریبذارم وبار د نجایواروم بشم سرمو ا

از دسددتش  یکار کلیوحشددت زده اورا به عقب هل داد اما در برابر ان ه آفرت
را گرفت وبه سددمت اتاق خوابش کشدداند وبه  رانشیپ قهی نیه نبود،ارژسدداخت

 دیت ت کوب یرا به شدت رو زد،اویآفرت تنها پوزخند م یاشکها وخواهش ها
 زد. مهیخ شیورو

 نکن. ،بدب تمیکنیم کاریچ یتو رو خدا ولم کن دار نی_ارژ
 ت رابطه بدب کیفکر کرد که چرا با داشددتن  نیبود اما به ا م*س*ت نکهیا با
انهم نه از سددر  دانندیرابطه ها م نیکه تن به هم ییمگر کم بود دخترها شددودیم

شان اما او که نم ست خود ستیاجبار بلکه با خوا انها که تن داده اند قبلش  دان
 شده. دهیکش نجایدل داده اند که کار به ا

را صددورت آفرت  یبه ارام زدیکه خشددونت دران موج م یت اهر به ارامشدد با
ها چ  یبر رو نیارژ شیته ر یکه مهم نبود زبر یزینوازش کرد وان لح ه تن

 .یرحم یاز ب ییبه رن  سبز در امده بودورگه ها ییپوستش بود ، چشمها
 ،گفت هواتو داشته باشم. یزیگفت واسه اش عز ادمهی_

ستش را گرفت _نکن ۴ راهنیپ گرید دکمه خانه افرت را باز کرد که آفرت مچ د
 .کنمیم ،خواهشیکارو لعنت نیا

شده از ترس آفرت  یلبها یلبان دا  و پر حرارتش را رو نیوآرژ شک  سرد وخ
شونت  شت وبا ولم وخ سگذا هم خوب  یم*س*تدر ان عالم  یحت دیب*و*

تران که ازدخ ییه هاب*و*سمتفاوت بود از  شیلبها برا نیبود که طعم ا دهیفهم
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ها گرید ته بود،لب تازه بودن واو ییگرف  نیا دنیفهم دادیبودن م نیلکه حس 
 نبود. یمرد اصال کارس ت کی یبرا زهایچ

ست آفرت را باال هر ستش پ کیسرش برد وبا یدو د آفرت را از تنش  راهنید
ش رونیب  یاهکرده بود نگ وانهیآفرت را د نیزم یوتق تق افتادن دکمه ها رو دیک

لبها و گردنش  دنیب*و*سددبرهنه آفرت انداخت وبازهم شددروع به  مهیبه تن ن
 کتا کیت یآفرت تنها درد داشدددت ورنج،صددددا یکه برا یدنیب*و*سددکرد 

 نیحس زنده به گور شدددن داشددت با ا شیبه ناقوس مرگ بود برا هیسدداعت شددب
اق اتف نیتفاوت وحشددتناک که بعد از زنده به گورشدددن مرگ بود اما بعد از ا

صدا بزن وبه او  تیخدا گفتیدلش م ،یزندگ  ییکه چه کارهاکن  یاور ادیرا 
فظ را ح بتتبه او بگو در مقابل ان عشددق پاک از دسددت رفته نجا یکرد یخوب

 امد ونجاتت داد. ادشی دیکند شا
گردنش بلند کرد ودرچشددمان  یرا از رو نیراجمم کرد وسددر آرژ شیروین تمام

 اددیدر چشمانش ب یشد حس شکست وسر خوردگ رهیخمار وپرازحرارتش خ
تو رو خدا تمومش کن،به  نیگفت:آرژ یبه ارام نیرژبرخالف ت ددور ا کردیم

 به پالک الله نیتمومش کن وارژ زونیکه اسمش به گردنت او یخاطر اون کس
 رگیکدیدو تن حرام به  انیکه م یگردن خود وآفرت نگاه کرداسددم انیمعلق م

 .  وردیتلو تلو م
سرش م نی_به من گفتن آرژ س شه،گفتنیناموس   کنه،گفتنینم یباز یبا ابروک

 نهیرو مگر ا یپوسددت تن کنهیرو،لمس نم یدختر چیه میحر شددکنهینم نیارژ
شه .لعنت شتم،من هم یاون تن خودش طالب با ارومت  شهیمن بهت اعتماد دا
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 ی وایشددد که حاال م یمهمون پاهام کردم چ یق ددد چیه یکردم تنت رو ب
 .یرو که ارومت کرده رو بدر یتن همون

خود کرد  ب*و*سرا مح شیغارتگر لبها کیهمچون  نیارژ یباز هم لبها اما
ش وبه پالک گردن دیکشدد رونیوآفرت با تمام توانش دسددتانش را از دسددتش ب

ش شدو خودش  نیبا ا نیارژ دیچن  زدو انرا از گردنش ک شوک زده  کار افرت 
ش سرش را م دیرا کنار ک ست و ش ستانش گرفت افرت از بس انیولبه ت ت ن  د

خش برداشددته بود درسددت مثل  شیکرده بود صدددا هیبود وگر دهیکشدد ادیفر که
به مرگش  دافتایکه اگر م یتنش از اتفاق دیلرزیوم خی یبلند رو یناخنها دنیکش

ست اما اگر آرژ نندهیآفر گفتیم شهیهم شدیختم پ شیکنار نم نیا نابودگر  دیک
 انهم نابود گر جان خودش. شدیم

سباند وقبل از ترک اتاق پالک شده در تنش  دهیدر راهنیپ ییها کناره را بهم چ
لرزان وخش برداشددته گفت:هم خجالت  ییرا کنار ت ت گذاشددت وبا صدددا

شیم سم دمیک شاهد ا یاز ا  یتو بود وهم ع بان یکار ک*ث*ا*ف*ت نیکه 
بده کار زدمیداشددتم صدددداش م یوقت نکهیاز ا  یکه منو از دسدددت تو نجات 
 به سمت اتاق خودش رفت. کردوینم

صبح رده ک صیکرد برادرش راکه انقدر اورا حر نیوزجه زد ونفر دین واب تاخود
رده بود او را رها ک رتانهیغ یب نگونهیوناسزا گفت مسعود راکه ا ایمال دن یبود برا

 یزیوچ شدیه بودن مه*ر*زمتهم به  یگریکه حاال با تن پوشش در آغوش مرد د
اشته باشد با با تو د یبتچه نس که کندینم یمرد تفاوت کینمانده بود  شیبه نابود

هم  دیراعوض کند ونه شا تیتمام اهداف و خواسته ها تواندیم کندیکه م یکار
 نابود کند.
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سددمج اورا به  یومثل مادر دیتابیبه صددورتش م یصددبحگاه دیخورشدد نور
 را باز کردحالت شیسمج بودن نور چشمها نیکالفه از ا کردیوادار م دارشدنیب

 دیدیرانم ییتهوع داشددت و سددرش درحال منفجر شدددن بود وچشددمانش جا
ستش را به د سالنه ب وارید سالنه  صدا زد تا رونیاتاق گرفت و  رفت وآفرت را 
 دنینکرده با د داریکند که چرا بازهم خواب مانده اسددت واو را ب بازخواسددت

ش راهنشیپ سان  زیم یرو شهیو تمام وجودش  یونامس کیتمام خاطرات به 
 یچن  زد وب راهنشیاوردبه پ ادیرا به  شدددبیوتمام خاطرات د  تیرابهم ر

 .دارفت وبه سمت اپارتمانش در کرمانشاه راه افت نشیبه سمت ماش یمعطل
ش تال یاداوریکه  ییگردنش نگاه کرد زخم ها یوبه زخم ها ستادیا نهیا مقابل
 که به او اعتماد یوانیاز چنگال ح ییرها یبرا مشیحفط حر یبود برا یدختر

 داشت .
س گاریس شت  وتلفنش را هم خاموش کرده بود و دو روز تمام  زدیاتش م گاریپ

داد که به خانواده اش  یبه عل یغامیخودش را در اپارتمانش حبس کرد وتنها پ
 یدر اپارتمان را به رو یبه شددهرسددتان رفته وحت یپروژه ا یخبر بدهد که برا

ها فکر کردو خودش را سددرزنش  وبهبد یعل باز نکرد تن  یذره ا کردبدونهم 
له جانش م که حوا نت بود  ها لع با دخترها کردیرحم ،تن با  یادیز ی، ما  بود ا

کرده بود به  کرد،چهیخواسددت خودشددان،عذاب وجدان داشددت خفه اش م
 انقدر پست شده بود که یاعتماد ان دخترک ساده وپناه گرفته در خانه اش،از ک

رد پدر بزرگش به تاراج بب ازاش  نهیرا به خاطر ک یدختر ندهیابرو وآ اسددت ویم
با انیم ییتاوان دعوا نه از خودش  داد؟چقدریدختر م کیدیدو مرد را  احمقا
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 نیا ییدرد دلها یرا برا شیشددنوا شددهیهم یرا وگوشددها شیکرد نوازشددها  غیدر
 هیشب یحسرت دیحسرت تجربه ان حس را خواهد کش یروز دانستینامرد، وم

ه تجرب کی سددتیزنده ن گریکه د یبزرگ رخانه ماد وانیا یرو ییبه خوردن چا
 ساده اما مملو از ارامش.

به  توانستیه ناب را نمب*و*سوعذاب وجدان مزه ان  یسر در گم نیا انیدرم
 .یتنها با طعم سادگ یرژ لب چیبدون مزه ه یه اب*و*سببرد  ادیوجه از  چیه
چه کرد با دلش او چه  نی،آرژ کردیم ییخودنما یهایچشددمانش حلقه سدد ریز
ستیم شوقه چند یاز آفرت بندیاز آفرت پا دان  نیساله اش هرگز چن نیکه به مع

 نداده بود. یاجازه ا
بازهم به خانواده آرژ و ود ب الیلبش وتنها د یبرا دادیم لیتحو نیدرو  بود که 

 شددهیاو ت شدددنیدرو  را و هرچقدر بهار وآوان مرحمش م نیا دانسددتیکه م
 ه بود.نا تمام شد یباز ه*و*س کیناخواسته در  کیکه شر یتن آفرت یشدبرایم
افرت هنوز  یناخنها یگرفت وصددورتش را اصددالح کردجا یدوش طوالن کی

 کیبود که در تن  یترکشدد یجا هیشددب شیپشددت وگردنش مانده بود وبرا یرو
 دیوطنش جنگ یبرا نکهیاز ا کردیکه خوشددحالش م یادگاریجانباز مانده بود
 .شدیکه از ان متحمل م یوناراحت از درد

سها ش یمرتب ییلبا سمت و دیپو به راه افتاد ودر ذهنش هزاران نوع عذر  الیوبه 
ماده م یبرا میقم*س*ت ریغ ییودلجو یخواه دختر پر  نیا یکردبرایآفرت ا

حاال در  شیرن  شدددده در زندگ ته  شیازهایها ون ه*و*سکه  هم رن  گرف
 بود،اما رن  عشق نداشت هنوز.
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 نیخانواده به سددمت مامن ارامش ا یواعضددا انیدا دنیرفت وبعد از د الیو به
حال رن   شیروزها ما  نامرد م*ی*ا*ن*ترفت ا ته بود ،در ذهنش  یو گرف

 یکار که چه فهماندیم نیبا نگاه به ارژ کردکهیم لیوتحل هیرا تجز الیرفتار د
ما برا تاق برا شیکرده اسدددت ا ها آن دخترک گوشددده ا بود  همم شیمهم نبود تن

ضاد دن نینابرابر تر دید یاعتماد یکه اعتماد کرد وب یدختر و کلمه د نیهم ایت
 پسر. کی م*ی*ا*ن*تدختر و کیبود اعتماد 

 زیرا باز کرد وداخل شد خانه مرتب بود به اتاقش رفت وانجا راهم مرتب وتم در
 او؟ ایخودش کرده بود  یحفظ آبرو یکار را برا نی،آفرت ا دید

 قفل در را به دیراشددن شیکه صدددا دیطول کشدد یبه در اتاقش زد وکم یارام به
ش نییسمت پا شد آفرت که منت ر بهار بود به محض د دیک  نیرژا دنیوداخل 

شالش که رو به  دادیحق م نیت ت بود چن  زد آرژ یلرزه به جانش افتاد وبه 
 داد؟یم دیترس،نبا نیا

انداخت نییرا پا سرش
 اونور کارت دارم. ای_ب

 جا بگو. نی_هم
 اونجا. یایب دیبا شهی_نم

 ست؟ کنفرهیت تش  نجای_چرا،چون ا
.یایب دیتو هم با رمیهاتو بشنوم من م هیکه کنا نجایا ومدمی_ن

راحت شد که  الشیخ یبه چهره اش نگاه نکرد وکم نیمتوجه شد که آرژ آفرت
 شده است. مانیحتما پش
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اش  یمشک یقهوه در ماگ ها  تنیکه در حال ر دیرا داخل آشپزخانه د نیآرژ
دکمه اول  و یبا خطوط مشک دیسف راهنیبود وپ دهیپوش یا رهیت نیبود شلوار ج

اد که ان شب نجاتش د یریگذاشته بود زنج شیطال رابه نما ریان زنج راهنشیپ
 .ده بران پالک بزنب*و*س دیایب شیپ تشیموقع یاگر روز دیشا

ست وارژ یرو ارام ش شت وخودش  یکی نیکاناپه ن از ماگها را در مقابلش گذا
 مقابل آفرت نشست. زیم یهم رو

س ره شکند وآرژ زیم نکهیاما فکر ا شیبود برا م رانش کرده نگ ندیصدمه بب نیب
 بود.
 برات درسدددت نکردم اخه تا حاال ی وریم یقهوه رو چه جور دونسددتمی_نم

 وشکر اوردم. ریبا ش نیواسه هم
 . ورمینم نیری_من قهوه ش

 .کنمیاالن عوضش م ستین ی_مشکل
قهوه رو حس  هی ینیریخوردم که شدد یچندوقت تل  نیاز بس ا سددتی_مهم ن

 نکنم.
 شیشده بود دوباره سر جا زیخ میکه ن یمحکم آفرت وادارش کرد در حال لحن

 .ندیبش یچوب زیم یرو
 ؟ی وایم ی_چ

ها باالخره گاه کرد،لب به صددورت آفرت ن با وجود  شیبه خودش جرات داد و
را سددمت شددال  اردسددتشیاخت یورم داشددت،ب یگذشددت دو روز هنوز هم کم

 مانعش شد. یآفرت برد که آفرت با عکس العمل تند
 کردم. کارتیچ نمیبب  وامیندارم فقط م تی_نترس کار
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 تمسیگفت:من نقشه هات ن ظیحالش بهم خورد با غ هحانیلحن وق نیاز ا آفرت
.یوبعد با لذت نگاشون کن یکه روشون خط بکش

 ارم؟یخودم در ب ایاون شال رو  یاری_آفرت در م
انه ش یورو دینشود شال را ازسرش کنارکش یدوباره وحش نکهیاز ترس ا آفرت

ته دلش از ا شیها خت  ندا کهیا جان ارژ ن به  جدان  عذاب و  ندازدیب نیحس 
 بود. نیریش شیبرا

 شیگلو ریز یها یآفرت را باال گرفت وبه خون مردگ یبادسددت چانه  نیآرژ
را  تر برد که افرت مچ دستش نییبا دستش پا یرا کم راهنیپ قهینگاه انداخت و

گرفت.
نشده. ینطوری_چه بد کبود شده ، تا حاال ا

ده!کارو کر نیبا خودش گفت:مگر تا حاال چند بار ا آفرت
 کبود نشه. یبعد انت ار دار یها بهم حمله کرد ی_مثل وحش

جنبه ست. ی_حرف دهنت بفهم بامن درست حرف بزن بدن تو ب
آخه تو گفت: یع ب یشد وبا صدا یگرفته بود جر ایکه دلش از تمام دن آفرت

اسم ادم واسه تو. فیح یهست یچه ادم
 نبوده. شتریه که بب*و*سبار گفتم درست حرف بزن چندتا  هی_

ها بود غرورش اجازه ر یصددورتش راگرفت آفرت یپهنا اشدددک مدت   تنیکه 
شکش را نم صورت خ دادیا شک گفت:اخه ب سیبا همان  ان اف  یشده از ا

که حاال سدد یه؟اگه خواهش والتماس هاب*و*سدددفقط چندتا  نهیمن نبود 
که تا حاال باها شددون عشددق  ییبا تمام دخترها کنمیقبرسددتون بودم ،من فرق م
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نه  نم یوحال کرد گذرون هیآفرتم ، بدب ت واسددده خوش   یدختر سددداده و 
که به  یارزش بوده باشدده اما واسدده من یه بب*و*سدد هیتو  دواسددهیمردها،شددا

 عذاب. هیرو ندادم  یکار نیساله ام اجازه همچ نیمعشوقه چند
سش ادامه  کردآفرتیاه موبه چهره اش نگ دادیتنها گوش م نیگرفته بود وآرژ نف

 یوقت  وامیباشددده من نم ه*و*سه ام با ب*و*سددد نیاول  واسددتمیداد:من نم
  واسددتمیمن م ادیتو ذهنم ب یخاطره لعنت نیشدددد ا کمینزد میزندگ کیشددر

سمم رو پاک پاک وارد زندگ شو یج  یهمفیکار تو مردم م نیکنم من با ا مییزنا
 مردم.

لب به  ریمانده و ز یهم هنوز باق ییدخترها نیفکر کردمگر نسددل همچ نیآرژ
 بشه. کیکه ب واد به تو نزد یگفت:غلط کرده اون یآرام
خونه مردونه ۴رهنیجبران کنم ،اون پ یمق ددرم اما تو بگو چه جور دونمی_م

رات ب تونمیکه اونشب تنت بود وفک کنم مال همون که قالت گذاشت بود رو م
 ب رم خوبه؟

اش  هیبشدد یاون رو گرفته بود اخه لعنت یبود بو رفته زمیتو تن عز راهنی_اون پ
 .کاریچ  وامیرو م
نا خوداگاه حس حسدددادت ولجاجت در دلش به وجود امدنسددبت به  نیآرژ

ند با وجود ا یافرت ،معشددوقه ا دهیمعشددوقه  کهیکه  ما زن ن ته بود ا با  یرف
پا کردیم یخاطراتش زندگ او  یکه برا یتن یوبو یخانه ا۴ راهنیبود به پ بندیو

 نبود.
 !ارمیکنم برم لباس تن شو ب کاری_خوب تو بگو چ
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 هه*ر*ز یگفتیاونشددب مدام به من م نکهیلحن حرف زدنت رو، ا نیهم نی_بب
م.خونه کن نیا ییمردها هیکردم واسه تو؟که ب وام واسه بق ی!من تا حاال دلبر

گفتم. یزیچ هیبودم  ی_من اون لح ه ع بان
 *س*تمتو هم  تیتو ع بان ای دیشن دیبا یم*س*تتو ایحرف راست و گنی_م
شون فکر یزد ییحرفها تتیع بان یتو ،تویهم ع بان یبود کرده  که قبال به
 هشدددیم یع ددبان یکه اعتقادت بود،باورت بود،ادم وقت یزد یی،حرفهایبود

 یدما چیکه قبال مدام با خودش گفته وبهشددون فکر کرده ه زنهیرو م ییحرفها
بگه. دیجد ییتمرکز نداره که بتونه حرفها تیدر لح ه ع بان
 اشتباه بکنم؟ نیواسه جبران ا تونمیم کاری_خوب حاال چ

 واسددده یمتاسددفم تازه اخرش بگ یبعد بگ یکن یمعذرت خواه دی_اولش با
.کارکنمیچ تونمیجبرانش م

رو هستم. یشو اما اخر الیخ ی_اون دوتا اول رو ب
اتمام کارش. یت برافرصت اس نیبهتر نیحس کرد ا آفرت

 ؟یدیبگم انجام م ی_هرکار
.کنمیم یواسه جبران هر کار یاول که گفت ی_گفتم که به جز اون دوتا

 .گمیحاال بعدا م  وامینم یزی_خوب فعال که چ
شتناک م یاز ان ماجرا یروز چند شتیوح شمها گذ شب با چ  یاما افرت هر

وچه خوب بود که خداوند شب را  گذاشتیم نیشکسته سر به بال یودل انیگر
 .دیافر
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گذرا به آفرت که در اشددپزخانه بود  یاش را برداشددت ،نگاه یطب نکیع نیآرژ
  واستیزن در اشپزخانه اش دلش م کی دنیبود د یانداخت چه صحنه جالب

باز کند وا شیآفرت موها به جز ان شددب لیرا تکم بایز یتابلو نیرا  که  یکند 
ست خرمن م*س*ت شان را پ گرید ندیرابب شیموها بود وتوان س صت لم  دایفر

شست ت ت ن یرو دیکش رونیرا از کمد ب تارشینکرد به سمت اتاقش رفت وگ
 دیان کشدد یرو کردندیکه از شدددت کار زوق زوق م یبار با انگشددتان نیوچند

ش یا قهیچند دق س دیطول نک ست بر ان   دادندیکه به او ارامش م ییمهایکه توان
 ن کرد.به زد عرا بست وشرو شیکند وشروع به نواختن کند چشمها دایتسلط پ

 ت واسیدلش م کردینگاه م نیبود وبه آرژ ستادهیدرچهارچوب در اتاق ا آفرت
 یصدددا دنیسددرش خورد کند را داشددت اما شددن یرا رو تاریان گ نکهیا ییتوانا

 نیرژآاع دداب اشددفته اش را ارام کند  یتوانسددت کم ییبایان هم به ان ز تاریگ
ت کند صددور هبه او نگا یبه راحت توانسددتیرا بسددته بود وافرت م شیچشددمها

از اندازه اورا جذاب کرده بود  شیدر هم رفته ب یاصددالح شددده اش وان ابروها
دوسددت  کیپسددرک قلدر  نیبا ا توانسددتیبعدها م افتادیاگر ان اتفاق نم دیشددا

 ساده باشد.
شد دختر تاریگ نیآرژ شت ومتوجه آفرت  ا او بود ب یکه چند روز یرا کنار گذا

ه تفاوت ب یب کردیم یخودش را از او م ف توانسددتیهم کالم نشددده بود وتا م
 گاریوفندک را برداشت وبه خارج از ساختمان رفت س گاریحضورش جعبه س

شش انداخ یشد واورا رو کیبه او نزد ییاول را که تمام کرد آفرت با پتو  تدو
 وبافاصله کنارش نشست.

 هوا سوز داره. شهی_سردت م
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 بشم؟ ضی_برات مهمه که مر
 ازت ندارم. یندارم وگرنه دل خوش یپرست ماری_حوصله ب

؟یکردیم کاریچ یبود که دوستش داشت یمن اون کس ی_اگه اون شب به جا
 که در نیبود به آرژ دهیاز خودش نپرسدد یحت چوقتیکه ه یاز سددوال متعجب

 دومش بودنگاه کرد. گاریل روشن کردن سحا
 ه*و*س یپا یوقت یپاک یعنی شدم،عشقیبود که عاشقش نم یادم نطوری_اگه ا

 .لنگهیرابطه م یجا هی یعنیوسط  ادیب
 یازب یو مثل من وحش گفتیبود که اگه با زبون خوش بهت م نی_نه من ورم ا

 ؟یچ اوردیدر نم
زم ا چوقتیکه ه نیکه باعث شده هنوز هم براش احترام قائل بشم واسه ا نی_ا

وقت  چیمن ه ومدیهم م شیپا بذارم واگه پ رین واسدددت که خط قرمزهامو ز
ست به همچ شق  گهیچون د زدمینم یکار نید شق نبود همونطور که گفتم ع ع

 پاکه.
گه ا گه خودش  یبود حت شدددتیکه االن پ یکردیکار رو م نی_خوب ا ا

.کردیقانون مجبورش م  واستینم
 بافتش برد . بیداخل ج دیلرزیدستانش را که از سرما م آفرت

به اجبار  چکدامیبا زور به دست اورد اصوال نه زن ونه مرد ه شهی_مردها رو نم
 ارمیبه دسددت ب تونسددتمیم یماده قانون هیکه به اجبار  یمرد موننیدلت نم یپا
مطمئن باش. نویا دادمیاز دست م گهید یماده قانون هیبا

.یدختر دهات هیحرف نمی_امممم ا
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سش گرفت از د نیوآرژ دیخند آفرت ه ک ییان لب ند، گور پدر همه انها دنینف
دل برد زن اگر تنها لب ند بزند همه  توانیم شیمارک وارا یبا لباسددها ندیگویم

 تمام است. یچ
 .ادیشب گذشته اما خوابم نم2_ساعت از

 یکنترل چیه گهیچون بعد ازاون ادم د یب واب2که تا قبل از یتر عادت کن_به
 رو احساسش نداره.

 ندارم که ب وام بروز بدم. یبه کس ی_من احساس
عشددق ودوسددت داشددتن باشدده ممکنه نفرت  دیکه نبا ؟حتمای_پدر بزرگت چ

 باشه.
 .کنهیاسمشم حالمو بد م دنیشن ی_حت

 .یو به حرفهاش گوش بد یبهتر بر یکنیم یداور شیپ ی_به ن رم تو دار
 رسه؟یبه تو م ی_چ

شدم از ا هی یبان نکهیحس خوب از ا هی_ ستم محبتها نکهیکار خوب  اون  یتون
 .نید یادا ییجورا هیرو که بهم جا ومکان داد جبران کنم  رمردیپ

 به دادش برسه. ایکارش اون دن هی نی_ههههه مگه هم
 رشیبه گذشددته اش ندارم االن مهمه که واسدده من خوب بوده وخ ی_من کار
 هیبدون دعوا  یوباهاش صددحبت کن یکه بر  وامیم نیواسدده هم دهیبهم رسدد

 صحبت دوستانه.
 تکرارکن؟ گهیبار د هینشدم  ؟متوجهی_چ

 نیتو وجودت مونده سددر حرفت واسدده جبران بمون وا یجو مرد هی_اگه هنوز 
 کار رو بکن.
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 رسه؟یبه تو م ی_اونوقت چ
 یبزن رشیز ی وایراه جبران اگه م نیمنم گفتم ا یجبران کن ی وایم ی_تو گفت

 لطفا سوال جواب نکن.
خودش  یخان با پا لیاسماع رشدهیاج یکه بدون ادمها شدیباورش نم هنوزهم

 رفته بود. دنشیبه د
سماع آفرت سته  تیکردن واقع خان تماس گرفته بود و تنها راه را بازگو لیبا ا دان

دل  گفتیکه اگر م یگفتن ونگفتن حرف انیشده بود م ریخان درگ لیبود،اسماع
سرکش عز نیا ست م زیجوان  ست  اوردیکرده را به د سرش را از د ودر عوض پ
ا ب شدددیروبرو م نهچگو ایوان دن مردیهم حسددرت به دل م گفتیواگر نم دادیم

که  آفرت گفت یبود،وقت اوردهیجوان ناکامش که دل تنها پسددرش را به دسددت ن
کرمانشدداه  گردمیاش به عهده شددماسددت ومن برم یتمام تالشددش را کرده وباق

 ندارد. قتیحق ییجز بازگو یراه یعنی
بدم واسددده خاطر جبران   وامیوم نجای_اگه نشددسددتم ا  هیبه حرفات گوش 

شا شتباه، شم اما مردم وپا دهیند یمردونگ دیا ست مثل  مونمیحرفم م یبا در
 پدرم.
سماع حاج ستانش  یشگیمبل هم یدر تاالر خانه اش رو لیا سته بود ود ش ن

.قتیاز گفتن حق دیلرزیم
 که من بلند بشم برم! ستین ی_اگه حرف

سماع نیآرژ سکوت ا شدیخ میخان کالفه اش کرده بود ن لیکه  صدا ز  یکه با 
خان نشست. لیاش درست مقابل اسماع یقبل یخان سرجا لیاسماع
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که اگه قطم بشددده  یکنینم یکار چیبه حرفم وتا تموم نشدددده ه یدی_گوش م
 واسه گفتنش. مونهینم یشهامت

شت  یو کاوان وبهار که در خانه بودند خدا حاف  انیدا با ساکش را بردا کرد و
که جا به بهبد  با عجله خودش را  تیبه انت ارش ا الیدور از و ییو  بود ادهسدد

 رساند.
ساعت از حال ارژ کی ساعت به  شته بود وبهبد  شتش گذ به او  نیهفته از برگ

دخترها  یکه عمر یکسدد گشددتیاوم یکه تمام شددهر را پ ینیارژ دادیخبر م
 .گشتیم یدختر دهات کیدنبالش بودند حاال خودش در به در دنبال 

پروژه  نیبا ا یبه همکار یراضدد نیخان زن  زد وگفت آرژ لیاسددماع روزی_د
به عنوان  به عنوان مالک که  نه تنها   نیا یاز طراح ها یکیشدددده اما خودش 

 حضور داشته باشه. دیپروژه هم با
پروژه سددت  نیمهم انجام ا ن،یکه شددما بگ یندارم هرچ ی_اسددتاد من مشددکل

 باشه. دیمف تونهیم یلیومهارتش خ نیمثل آرژ یوحضور کس
 . وامیم یآفرت پر انرژ هیاستراحت کن من _پس تا زمان شروع پروژه توهم 

شان امده بود وگفته بود که با خواهرش صبح به خانه   یتوهم به مهمان دیآال از
ها ییایعمو ب جا یوخواهش  به  مادرش هم خوب  یحت بردینم ییآفرت راه 

در برابر آال مقاومت کند که اورا به جان آفرت  تواندینم یکه کسدد دانسددتیم
 انداخته بود.

 شو. الیخ یوما روب ایدفعه رو کوتاه ب نیخواهر من،قربونت برم ا_
 را داخل ظرف اب سرد گذاشت. ریش شهیش آال
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رت را تا آف دییچه بگو دانستیوخوب م ارمیاسمتو نم ییای_به جان سودا اگه ن
 ضربه اش بود. نیدل آفرت بود اخر زکردهیکند جان بچه اش که عز یراض

،  یهمه خانوم نیواسدده ا ادیدرب لیتا چشددم فام ییایب دیبا گفتیم خواهرش
 .رودیدرم شیکه قلب خواهرش است که امشب از جا دانستیامانم
سورمه ا کت ش یودامن  شم کلفت  شیموها دویپو شت کرد وخط چ را فر در

ودر آخرشددال  دیبار کشدد نیچند شیلبها یرا رو یورژ گلبه دیکشدد ییبایوز
به عقب رفت وبه  یسرش انداخت وکم یکارش رو لیتکم یقرمزش را هم برا

مثل الماس تراش خورده شده  رهیدران لباس ت کلشینگاه کرد ه نهییخودش در آ
شمان ودب شنش و چ شالش با رن  پوست رو شده  شیتمام ارا ییبایکه به ز یو

ند به نفسددش را چ ماد  ند اعت ودار ان  ریبرابر کرد،ذهنش هنوز هم در گ نیبود
 بود. شیان روزها ییزورگو ن،مردیناخواسته آرژ یه هاب*و*س

به جز برادر به وارد  ندیاو رابب  واسدددتیکه هنوز هم نم یهمراه خانواده اش 
س شیخانه عمو سالم واحوال پر سساده وبدون رو یشدند آفرت به   یب*و*

نگاه  ریادمها را نداشددت وز نیبسددنده کرد حوصددله ت اهر به دوسددت داشددتن ا
 مبل کنار مادرش نشست. یه سالن روحسرت بار مادران ودختران جوان گوش

ها شیعمو زن چه  بال خوب شیبا ب ند وآفرت ز یاسددتق ها کرد گوش  ریاز ان
پول که ادم رو  نیا کنهیم زیکه ادمو عز سدددتیمادرش گفت:مامان رابطه ها ن

 حرف آفرت . نیاز ا دیومادرش لب گز کنهیم زیعز
ما ه یلیمادر خ با قت  مدین یمهمون چیو مد یو که او به جونم  یحاال  ترس 

 ننداز.
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 بود مثل یکی شیکه برا یحرف مادرش حرف بزند مادر یرو توانسددتیمگرم
 .شیخدا
شم ش*ه*و*تدا  وپر از  ییلبها س گریرا بار د نین شم دیب*و* ست نیون  د

 درسددت دیخودش را عقب کشدد میرا باز کند که سددر راهنشیپ یبرد تا دکمه ها
 دختر در مرامش نبود. کیابرو کردن  یانتقام امده بود اما ب یبود برا
شم شمان نین شدن راتمنا م یبا چ سته   یورنطیچراا ا نی:آرژکردگفتیکه خوا

 ؟یدیچرا عقب کش یکنیم
شم ش یفهمینم یتو االن داغ نی_ن ستن کورت کرده بعدا پ از  یشیم مونیخوا

 ؟یدیرو از دست م یچ یدونیم ستیکه ن یکار شوخ نیا
شم س نین سرد بود  نیآرژ یگلو ریز یه ارامب*و* ست برخالف او که تنش در

 نشاند.
نامرد ازم گرفت اما باورکن من عاشددقش  هیرو قبال  یترسددیکه ازش م یزی_چ

 ولم کنه. کردمیبودم فکر نم
ش نیآرژ سوت ک را  چشیسوئ یدختر وبدون معطل نیا ییایح یاز ب دیسرش 

شت واز آپارتمانش ب ش رونیبردا سوار ما ستیشد م نشیزد ،  شیازعمو  وا
 دیاب دانسددتیباختن نداشددت وخوب م یبرا یزیامادخترش که چ ردیانتقام بگ

 یه اجبارب*و*سدد کیباختن ندارد آفرت با  یبرا یزیکه چ یاز کسدد دیترسدد
دختر  گریدختر که د نیانوقت ا کردیم گ*ن*ا*هبود واحسددداس  کرده شیرها

ست ضر بود تنش را دود سرعمو میتقد ینبود حا  شتریه بهفت کیکه  ییکندبه پ
باره ان دخترک به قول  نبود که نامزدش بود، لح ه به لح ه حس خواسددتن دو

 یوبارها خودش را لعنت کرد برا زدیدر وجودش موج م یخودش سدداده ودهات
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شتبا شته بود اما خبر یم*س*تکه درعالم  یها شهر را گ او  از یانجام داد تمام 
شب ها بدون  یالفه اش کرده بود دخترک یخبر ینکرده بود،ب دایپ  *و*سهکه 

که  یگذاشددت،دختریم ارشیدر اخت شیکردن عقده ها یخال یآغوشددش را برا
.دیدیم بایعشق را ز

دیفرمان کوب یرا محکم رو مشتش
 دنبالت بگردم. یبزرگ نیشهر به ا نیا یی،کجایلعنت یی_کجا
شن شیصدا ش دهیوقت بود که ند یلیکرد خ خی دیرا که  د بودش به ناچار بلند

ا گرفته از دست او ر ریغ یکه دست یبزرگ ییودر مقابلشان قرار گرفت به دستها
کرد وبا  یماند وبا خانواده عمه اش سددالم واحوال پرسدد رهیخ یا هیبود چند ثان

 ساله اش نیچند تمسعود دست داد دستانش که در دستش قرار گرفت خاطرا
تمام  هیبعد از مرگ در طول هفت ثان ندیگویچشمش گذشت م یجلو کبارهیبه 

سددرعت از  نیمرده بود که خاطرات به ا دیخوب شددا ینیبیرا م تیدوران زندگ
 میکه دسدتش را گرفته سدر سدتیادیذهنش گذشدته بود متوجه شدد که مدت ز

که  یهم دسددت داد چه طور ممکن بود دسددتان میوبا مر دیدسددتش را پس کشدد
ستان د یروز شد ول یگریمال اوبود اکنون د ستش گرفته با قت االن و یرا در د

 دادیوقت بود انجام م یلیکه خ یکار کردیم ینقش باز دیجا زدن نبود تنها با
.دادیرج مبه خ یصبور نیا شتررازیدبیپس با ردیمردش را پس بگ  واستیاو م

 نندیبنشدد نیزم یدادن رو حیجمم شدددند ومسددن ترهاهم ترج کجایدر جوانها
سرعموو سعود ۱۸ ییوحرف بزنند کنار پ سته بود ودر مقابلش م ش ساله اش ن

بود با همسرش.
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ه همسددرم ب شدددیم لیتبد نیکه به شدد یوقت میکلمه م نیوحشددتناک بودا چه
 دارم. ؟دوستشیشده بود،عشقم به عشقش،دوستم دار لیهمسرش تبد

 کنمیم نیهزار بار تمر یروز باورکن
 یاگر روز که
 ییجا

 یا لح ه
 دمت،ید یاتفاق
 خواهم کرد چه
 خواهم گفت چه

 به حرف زدن!؟ شودیزبانم باز م اصال
 جانم! کنمیخونسرد بودن م نیروزها تمر نیا من
 یاگر روز که
 یلح ه ا ییجا

 یدیمرا د یاتفاق
 نبودنت، ینفهم

 بالها به سرم اورده! چه
خواهرمسددعود که خوب خبر داشددت از خاطر خواهان آفرت باطعنه  رضددوان

 . یریگینم لیمارو تحو گهید یپریها م ییبا اون باال یگفت:آفرت جون از وقت
 . یترس چیه یزد ب یلب ند

 .نیهست نییپا ادیشما ز میپریباال نم ادیمن ز زمی_عز
 خنده ریاراده زد ز یب شیدخترعمو
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 .کوبهیم خیآفرت هنوزم جواب دادنت ادمو مثل م ی_وا
گاه لب ند یصفحه گوش ینقش بستن اسم بهبد رو با لبش  یرو یاش نا خودآ

ست که ا سعود دور نماند،گوش نینقش ب شت وبه یلب ند از چشمان م  را بردا
قسمت خلوت سالن رفت.
 _سالم مرد خوش خبر من

گه ا یعنی_ قدریا به حرف دوسدددت دخترهام گوش  دمیبه حرف تو گوش م ن
 بچه داشتم. نیاالن دو ج دادمیم

حال آفرت به مسددعود و مر یدر  گاه م میکه   کاریگفت:اخرش بگو؟چ کردین
 واسه ام! یکرد
و ر ییهفته تمام جنس ها کیسددفارش رو داده اونام قبول کردن که تو مانی_پ

سه اش ب  وادیکه م سه خاطر تو که داره ا مانیارن،پیوا سمش تو فقط وا سم ور
.ذارهیوسط م یباز نیا

 .دونهیخوب م نویواسه اش،ا کنمی_نگران نباش جبران م
به خوب سددتادهیکه ا هیان زاو از ا قد ب یدختر ندیرا بب میمر توانسدددتیم یبود 

سط وکم شمها ینیتپل با ب یمتو سب وچ که  ییولب ها یبزرگ وقهوه ا یمتنا
 دلقک شده بود. هیشب شتریب انهیناش شیبزرگ بود وپهن،که با ان ارا

نی تر ا نیا یع م دهیبود ان دخ که  فتیال،او  من دوسدددت دارم زنم  گ
باشدددد،دوسدددت دارم زنم تح دد یالغر که  لی باشدددد،چقدر احمق بود  کرده 

هنوز عاشددقش نشددده  یعنی دییگویم شیالها دهیاز ا یمرد یوقت دانسددتینم
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ارن  ،دلت که رنگ یوخواسددته ها یزیوگرنه دوسددت داشددتن را چه به برنامه ر
 .ستتمام ا دیلرز

شددق با او بود ع یوقت یعنیچه؟ یعنی نیازدواج کرد ا یرد پلمیبا دخترد انوقت
 .گرفتیم رادیدرکار نبود که انقدر از آفرت ا

 است ه*و*س، ستیدوستت داشته باشد عشق ن ییبایبه خاطر ز اگر
 ستا ست،منفعتیخوبت دوستت داشته باشد عشق ن تیبه خاطر موقع اگر
 ت.اس یکس یوب یست،ناچاریبه خاطر تنها بودنش دوستت دارد عشق ن اگر
 ،عشق است. یلیدل چیه یاگردوستت دارد ب اما

 اش نشست یقبل یسرجا
رن  رو  نیشال قرمزت چه خوشرن  البته منم دوست دارم ا زمیعز ی:وامیمر

 بپوشم. ذارهیاما مسعود نم
 به مسعود زد یوزخندبه هم برخورد وآفرت پ شانیها نگاه

رن  قرمز دوسدددت  یلیخ اد،مسددعودیم ادمیکه من  یی_چه جالب تا اونجا
 داشت.

 با تعجب به سمت مسعود برگشت میمر
 گه؟ی_مسعود راست م
 شددون قبل از قهیادما سددل ادیبهت م یهر رن  بپوشدد زم،توی_من که گفتم عز

 .کنهیازدواج با بعد از ازدواج فرق م
شوهرش قرار گرفته بود از  دیمورد تمج نگونهیدختران مجرد اکه در جمم  میمر

 به او چسباند. شتریگونه مسعود زد وخودش را ب یرو یه اب*و*س یسر خوش
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ام اصال تم د،نهیبا چاقو بر دیب*و*س میان قسمت از صورتش را که مر شدیم
 باشدد من انیخواسدتنت که در م یلمس کرده سدوزاند؟پا میپوسدتش را که مر

 .شومیم تیجنا لیپراز م
 یعطر مسعود مثل دارو یخانه رفت بو اطیمسعود گذشت وبه طرف ح ازکنار

 .کردیو اورا مدهوش م  وردیبود که به دماغش م یهوشیب
مجلس در حضور مسعود از او  ییکه جوان ها ییتعرف ها دیرفت ونشن افرت

 کردند. داریکردند،وان حس خفته در مسعود را ب تشیو موفق
شدددن  یخاک الیخ یخانه نشددسددت وب یپله ورود نیاول یبود رو کیتار هوا

سمت وان سمت  نیرهاشده اش رابه ا یوموها دیوزیم میمال یلباسش شد،باد
که مسعود را در کنارش حس کرد. بردیم

 همسرت ناراحت بشه؟ یترسیرون،نمیب ی_چرا اومد
 ناراحت بشه؟ ی_ازچ

.ی وایبرعکس تو منو م ای  وامیفک کنه من تو رو م دونم،مثالی_چه م
حرف به مسعود نگاه کرد نیازا بعد
شه؟ی_نم

ست،یتوش ن یکه شک یتو منو دوست دار نکهی_خوب ا
.... اما

 نداد حرفش را ادامه بدهد آاجازه
؟یقبال با من بود یمن دوست دارم،مسعود بهش گفت گه،کهید نی_مهم هم

ه.نبود که ب واد بدون یمهم زی_نه،چ
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دلش را همزمان هم با خودش اعتراف کرد که  سددوزاندیکه م یدر حال مسددعود
 شده است. بایآفرت چه ز
ست م شکر کنم تو عامل موفق دیکه با نیا ست،مهمین ،مهمیگی_را  تیازت ت

 .یمن بود
 باتعجب گفت:من! مسعود

 .یواسه ام کرد کاریکه چ گمیروز سر فرصت واسه ات م هی_اره تو،حاال 
 ؟ینیبازم منو بب ی وایم یعنی نی_ا

 معرفت. یبدون تو ب کنمی_دلم برات تن  شده مسعود،دارم جون م
 اد ویشددده که حاال م یبود چ دیمق یلیآفرت خ ادیم ادمیکه من  یی_تا اونجا

 .زهیمرد زن دار رو هم بر هیبا 
واسدده ات کم گذاشددتم،حاال  دمی_خوب اون موقم سدداده بودم ،بچه بودم،فهم

 شه؟یجبران کنم،نم وام یم
 زد یلب ند مسعود

 شه؟ی_جوابت باشه واسه بعد نم
ه نبود ک یروشددن نبود اخر آفرت یچراغ چیرا باز کرد مثل چند شددب قبل ه در

شن کند در م شن لیم یباب یکیتار انیچرا  خانه اش را رو را  شلوارکش یبه رو
 رها کرد. زیرا در اورد ونقشه ها را هم گوشه م راهنشیوپ دیپوش

 بود؟ بیعج نیا  واستیآفرتش را م دلش
بگذارد واز اتفاقات روزانه  شیپا یسددرش را رو شددهیمثل هم  واسددتیم دلش

هنوز هم اعتقاد داشت به  نیکه ارژ یعطر یواو هم با ان بو دییبگو شیاش برا
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ا ر شیموها ایاش را ماسداژ دهد و یشدانیتنها پ  وردیان دخترک سداده نم پیت
 ند.نوازش ک

س دیرا د الید شد وبا خوش رو ینیکه با  سته  ییغذا وارد خانه  سالم خ گفت:
شام اوردم. ینباش

 ببرش.  ورمی_سالم،نم
 _چرا؟

گه نگفتم از جواب دادن خوشددم نم الی_د مه گفتم نم هی ادیم   ورم،برویکل
 غذا رو هم با خودت ببر. نیا رونیب
،چون  شددددیناراحت نم گریجالب بود که د د؟یجنگیچه م یداشدددت برا الید

 نیا یرا برا زیاز دسددت دادنش ناراحت باشددد،چه چ ینداشددت که برا یغرور
.کردیمردنشکسته بود ونابود نکرده بود که انقدر به او بد م

 نه نابودگر.  واستیم نندهیافر نیکه آرژ دانستینم الید
سه اون دختر کلفت ناراحت شکل بزرگ نی!ا ی_وا ر از اطرافمون پ ستین یکه م

 خدمتکار اونم دختر.
 حرفش زد وبا دستش اورا به سمت در خروج هول داد. نیبه ا یپوزخند

ش یرو سماع یوبرا دیکاناپه دراز ک شماره ا  خان را گرفت لیبار پنجم بود که 
 آفرت کجاست. داندیخان بازهم گفت که نم لیواسماع

 یفرق ماندیم بندیجان به ان پا یخان تا پا لیباشد اسماع انیقول به م یپا یوقت
 ساله.2۴دختر کی ایمرد باشد  کیقولش به  کردینم
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 افرت است یپا یرابست وت ور کرد که مثل انشب ها سرش رو شیها چشم
 ب واند. شیکه برا  واهدیواز افرت م

 دیبلند خند یبا صدا افرت
 ب ونم اخه! ی_چ

 ب ون که ارومم کنه. یزیچ هیفقط  هکنینم یب ون،شعر ب ون فرق یی_الال
 افرت صدات چه مزخرف. ی_وا

 ن ونم؟ ی وای_خوب م
رو اسددفالت  کیالسددت دنیکشدد یبد،مثل صدددا یلیصدددات خ ی_نه ب ون ول

 .مونهیم
زد وشروع کرد به ادامه خواندن شعر مورد  یلب ند نیبه دور از چشم ارژ آفرت

 اش: یعالقه دوران کودک
 میبسوت یتا که  انایبو تو گ میبنال یکه  تا
 میهه رد یوا نه بو فه رموت من روژ ارتیبر  یر ئه

 یهات تو هه ر نه هات شیبه هار ییوا رو زستان
 تو یئه  یاتیتو له ج یدام تیچاوه روان یتال یژهر
 تا چه ن به ئازاره یچاوه روان یده رد ینازان خو

 یبونه هات زیعاز یبو تو نه هات انایگ یواش وژان برک
 ئه گه ر میشه ون یهه والم اش و مرگه سات یتپرس نه

 له یوا ئه زانم له باوشم دا مینینه ب وهیخه ونت پ یجار
 به رزت یباال انایگ نمیکه چاو هه ل د نمیر سه ر سه
 که م انایگ نمیبر یاش و زام ینیدوباره ده م سوت نمیناب
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انمیگ نمیببت  یوره نازدارم زو وه ره به س جار زو
به ره بوخوت

 میا یم یمن روز یکه فرموده بود یبسوزم ،ا یبنالم جانا تا ک ی" تا ک
تز ما تو ن نیچن نیا انم*س* مد ا هارهم ا فت وب مدیر عوض زهر تلخ  ،دریا

 چقدر تلخ است زخم ورنج یدان یکه نم ،تویدیانت ار را به من چشان
 احوالم را یدی،نپرسیامدیچرا ن زمی،عزیامدیچرا ن ودردش،جانا

 نم،گمانیدر خواب نب کباریتو را  ستین یرا،رنجم را،شب دردم
 کنمیچشمانم را باز م یوقت ،امایمن نشست ،کناریدر اغوشم هست کنمیم

 من را سوزاندیم نم،دوبارهیبیتو را نم یرعنا قد
 بار کی یتا برا ایب نم،زودینازن ایرنج زخمم جانان من،زود ب دردو

 خود ببر. یوبرا ریرا بگ نمت،جانمیشده ببکه  هم
کس در ان  چیاع ددابش را متشددنج کرده بود ه میبلند مر یخنده ها یصدددا

چنان دلباخته  یدختر مغرور وسددداکت روز نیکه ا کردیجمم فکرش راهم نم
سعود س یشده که در چند قدم یم کردواکنون  شیرها یرحم یبه او با ب دنیر

 .کشدیاش را به رم م یهمسرش تمام سر خوش
 برخاسددت شیوپدرش بسددم الله گفت واز جا میپدرش اشدداره کرد که برو به

شددد که کنار خواهران  میمتوجه مر اوردیرا از پارک در م نشیکا ماشدد یهنگام
سعود به پرا عتنا به ا یزد وب یپوزخند کنندیداده اند واو را نگاه م هیشان تک دیم

ست یانها تنها برا سعود د شکر  لشن داد ورفت بازهم در دتکا یم سعود ت از م
 بود. ونشیخوبش را مد یروزها نیکه ا یکرد مسعود
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به او یب اوات نا  فت واو نیاعت تاقش ر مت ا خال دنیبا د نیبه سدد  یراهرو 
 بالفاصله به دنبال اوات رفت،اوات متعجب از حرکت او گفت:

 ؟ی وایم ی_چ
 ؟یعوض شد نقدریروزها ا نی_چرا ا

 یالیخ یبود با ب راهنشیپ نیسددراسددت یکه مشددغول باز کردن دکمه ها اوات
 بودم؟ یگفت:مگه قبال چه جور

 .یهوامو داشت یلیخ یخوب بود یلیبگم قبال خ ی_خوب،چه طور
 .یکردیابراز عالقه م شتریوارام گفت:ب دیگز ولب
را باز کرده بود به سددمت اوان که به در  راهنشیپ یتمام دکمه ها گریکه د اوات

 ینگرفتن حس نا ام دهیشد وبا ناد رهیداده بود رفت و در چشمانش خ هیاتاق تک
 گفت: دشیپرستیکه عاشقانه م یالنه کرده در چشمان دختر

 مشددیمتوجه م یزنیحرفها رو م نیاما حاال که ا یکه کور کردمی_تا حاال فکر م
 ؟یوبازم پسم زد یدیها رو د نیکردم ،تو ا کاریواسه ات چ یدید یدیکه فهم

تموم  یکه واسددده ات کردم حس سددر خوردگ ییکارها دنیمن خودم ازشددن
 رو  مکیو بازم اون کاوان  یدیرو د نایمروت ا یوجودمو گرفت اونوقت تو ب

 ؟یداد حیبهم ترج
ه زد ک یانداخت ولب ند کوتاه نییلقب کاوان سددرش را پا نیا دنیازشددن نیاو

 او را به تمس ر گرفته. نیباعث شد اوات به اشتباه فکر کند که او نیهم
زنم ب دتویمثل من که نتونسددتم ق ییمنم باشددم به ادم چهارپا یب ند دمی_با

 . ندمیم
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ا ر راهنشیپ قهیسددو تفاهم اما اوات اجازه نداد و نیرفم ا یلب باز کرد برا اوان
ت برخورد کرده بود شکس نگونهیا نکهیانداخت،دلش از ا رونیگرفت واز اتاق ب

عادت کرده بود به  نیشددودواویخوب بودن واسدده ادم هامثل عادت م یادیاما ز
 نیهم او ناز کند واو یمبود ک دهیوقتش رسدد ندیاوات را خوب بب شددهیهم نکهیا

 یافرت ونیناز ب رد تا بداند بد بودن راحت اسددت مثل اب خوردن وچقدر مد
ت گذاشدد شیرو شیپ گریراه د کیشددد  نیبه اومتوجه عالقه اش  یبود که وقت

به مو  یهم جنس ها شددناختیاو دختر بود خوب م خودش را واوات هم مو 
بود که خوب هم  ییاعتنا یوب یچند روز سددرد نینمونه اش هم کردیعمل م

 جواب داد.
شد  یکی کاش سوم  کیبا س یکینفر شوق ک ه ک یخارج از رابطه دل داده و مع

 همه خوب نیاحمق جان بس اسددت ا دییبگو چاندیوبپ ردیگوش دلداده را بگ
خوب بودنت  شددهیاز هم الشیتا معشددوقه ات خ ریبگ ادیبودن،بد بودن راهم 

، به او به یکه تو عادت کرده ا داندیراحت نباشد تا بارها نشکند دلت را چون م
ود اش بلندشدد هیگر یتا صدددا داندیکه م یکودکبه هیاو، شددب یخوب بودن برا

ست  نیا گذارد،امایدهانش م کندودریرااماده م رشیمادرش شد بد بودن الزم ا
مادر یبرا چه اش را ازشدد یرشدددد عشددقت، عداز دوسدددال ب  ردیگیم ریکه ب

ست؟ن کرده  ریفرزندش را، بد بودن را بد تعب دهدی،فقط ترک عادت م ستیبدا
 احمق جان. تیاند برا
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وشکست خوردن  یشدن در نوجوان نیواتش یدر سن کودک یجرقه دلداگ کی
چه ب یدر جوان ته بود  ماهر سددداخ چه  عده  ادینقص  یآفرت را  قا ته بود  گرف

 را. یعاشق
 ییبه خرمن موها دیکشیمادرش گذاشت ومادرش دست م یپا یرا رو سرش

 دخترک مرد شده اش را. نیا
 _مامان

 _جان مامان
واسدده  یقتاز همونها که و ی وندیب ون از همونها که بچه بودم م ییالال برام

 دم وریعروسک مثل دوستم مهسا حسرت م ای یاسباب باز هیخاطر نداشتن 
 .یکردیوتو ارومم م کردمیم هیوگر

درد دخترت  یاما ندان یجامعه بده لیتحو یمرد ریشدد نیوچن یباشدد مادر
ست ،وقت ست؟خندهیچ دخترش رااز  یمادرش خوانده بود ق ه دلدادگ یدارا

 حسرت بارش. ینگاه ها
 کردویبلندش اعتراض م یبود که با صدددا انیبود تنها دا سددتادهیسددالن ا وسددط

 ازدواج ن واهم رفت. نیبار ا ریکه ز گفتیم
 .نمکیکارو م نیخوب منم دارم هم ریزن بگ یگفتینم شهی؟مگه هم انی_چرا دا

 زن یکن تو اگه ب وا اهیوگفت:برو خودت روسدد زکردیرا ر شیچشددمها انیدا
 ؟یذاریهرمز مدست رو دختر  یریبگ

شکل شو  دمیفهم میمدت که باهم بود نیداره تو ا ی_اره خوب مگه چه م خاطر
 . وامیم
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 خان لیکه اسماع یجوان سرکشش را،از وقت نیق دو هدف ا دانستیم انیدا
ان را خ لیاسماع یکرده بود حرفها دییگفته بود از ان راز و خودش هم تا شیبرا
 سابق نبود. نیآرژ شیبرا نیآرژ گرید

منم پا  یانجام بده هر کدوم از بچه ها  وادیدلت م یبرو هر غلط امی_من نم
به آوات وکاوان  یچشددم ریخونه وز نیتو ا انیتو مراسددمت بزارن حق ندارن ب

 نگاه کرد.
سه اش لرز کاریکارو د الم ب خوب چ نینکن ا انی_دا االنم  دهیکنم دلم وا

 . وامیخاطرشو م
دختر هفت رن  دلش  نیشددمی یاما نه برا گفتید!راسدددت مبو دهیلرز دلش

ساده وزانوها یبود برا دهیلرز  گذاشتیم شیکه سرش را رو شیهمان دخترک 
.یتوقع چیه یب

بار! نیاول یقرار گرفت برا شیروبرو نیآو
ست. یوفراموش نشدن یچه باور نکردن شهیبارها هم نیواول

 لح ه نگام کن. هی_داداش منو نگاه کن داداش تو روخدا 
چشددم دوخت به چشددمان هم رن  خواهرش،تنها باز مانده خانواده  نیآرژ

سل نیاش،فقط هم شم ع سوا یخواهر چ شت و ستش  زیاز همه چ یرا دا دو
مثل چک  کردیم وانهیرا د نیآرژ  تیریگونه اش م یکه رو ییداشددت،اشددکها

 ها. یکاش یاب رو یچک صدا
سماع شتوچ نیخان بعد از چند لی_با ا سال دعوا واختالف آ  ،خدایکرد یند

نمکیوصلت رو قبول نم نیساله ام بود اما ا نیچند یصلح ارزو نیکه ا دونهیم

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 124

http://www.roman4u.ir/


 سیکه اشک تمام صورتش را خ یاش گذاشت ودر حال نهیس یرا رو دستانش
به روح پدر و مادرمون جات هم به  نیکرده بود گفت  جاسدددت تو قلبم،خار 

هر  یکارو کرد نیاما اگه ا یزیتو نره از بس که برام عز یبره امابه پا نیچشم او
شون گل م یریپنجشنبه که م سه   یایب دیاب قبلش یبریسر مزار مامان وبابا و وا

 .برمیوتا زنده ام اسمت نم رمیمیخونه چون منم م نیرو پله ا یگل بزار هیو 
بازهم کت بود دا ییدا و که م دهیفهم ییاش سدددا ندیاش  چه در ذهن   وا ان

 .گذشتیجوان کله شق م نیا ییروزها نیمشوش ا
سرد ید سها یماه بود و را  شیهوا اما عجب بدنش دا  کرده بود تک به تک لبا

وشدو  شددلوارک بود کیبود که با تنها پوشددش که  بیدوعجیکشدد رونیاز تنش ب
 هم خاموش، اما بازهم گرمش بود. نهیم

شت ونم اجیآفرت احت به ستیدا سراغش را گرفته  دیچه با دان کند،از همه جا 
را چ دانستینم دیهمان کاناپه دراز کش یکجاست رو دانستینم یبود اما کس
بهبد را گرفت به  دهد،شددمارهیبه او ارامش م بیکاناپه عج نیا کردیاما حس م

 که جواب داد. دیبوق نرس نیسوم
 افتاده. ریباز کجا کارت گ نی_جانم آرژ

 !یکرد دایازش پ یردونشون هیحداقل بگو  ستیحالم خوش ن بهبد
صداب بلند خند بهبد ش نیکه آرژ یطور دیبا صله یرا کم یگو شش فا  از گو

 داد
 قطم کنم؟ یگی_اگه نم

شه حاال چقدر ع بان ست ی_با س یه شت ام هی ندرالیبابا  ا لنگه کفش جا گذا
 کنم؟ داشیپ یکرده اخه چه جور غیلنگه کفشم در هیشما  زیکن نیا
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 دارم! اجیاحت یلی_بهبد بهش خ
 ؟ی_نکنه عاشقش شد

 .کردیخوب م داد،حالمویبهم آرامش م ستیدر کار ن ی_عشق
شق هم شق  دهیبهت آرامش م گهید نی_خوب ع صال ع حالت روخوب  یعنیا

 کرد؟یکنه،مگه آفرت حالت روخوب نم
نداشددت  یدختر سدداده؟جواب کیفکر کرد عاشددق شددده؟ان هم عاشددق  نیآرژ

س یسوال هنکی،ا ش شیبرا یوجواب یاز خودت بپر شته با ست یندا س ره   م
درو   به خودت یگاه دیاز گفتنش با دیترسیاما م دانستیجوابش را م دهمیشا

 .یکه ندارد فقط خودت را سر کار گذاشته ا گ*ن*ا*ه،ییبگو
 کاناپه پرت کرد. یرا همان حوال یتماس را زد وگوش قطم
 نیرانکرد وا شیبا او بود دلت هوا شدددیمگر م شددناختیخوب آفرت را م بهبد
ما آرژ رهیغ نیشددددن آرژ ییهوا  یکه آفرت واقع دانسدددتینم نیمنت ره نبودا

وخبر نداشت که  دانستیکس م یچگونه است او آفرت را همان دختر ساده وب
 مکناره نندهیشددکسددتن دل آفرت تا چه حد خطرناک اسددت،چه طور اتش وافر

 سوزاند؟یم یگریود دیافریم یکی یوقت گرفتندیارام م
شت برا شیقرار فردا ادی شده تا کجا پ نیا یافتاد دا تا  رفتیم شیدختر خواهر 

داده بود را  ادیکه پدرش به او  یچه حد اصددول اخالق شددد؟تایچه حد پسددت م
 آفرت ارزشش را داشت نداشت؟ گذاشت؟امایپا م ریز
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شش با ارامش  یارام به شته را در آغو شب گذ شد تمام  از اغوش مادرش جدا
ساعت نگاه کرد دهیخواب ه االن ب یعنیافتاد ، نیآرژ ادیبود ناخوداگاه به ۷بود به 

 ال؟ید ایکرد؟یم دارشیب شیآفرت االرم گوش یجا
سف یتنگ نیج شلوار ش دیبه همراه پالتو  شا شیدوموهایپو ساده رها کرد ، ل را 
 ریاورا اماده رفتن کردعطر را برداشددت وز مشیمال شیرنگش وارا یاب ییکاموا

 دیب*و*سجاها را  نیهم هم نیگوش و مچ دستانش زد با خودش فکر کرد آرژ
تر  گارقسددمت از پوسددتش ماند نیعطر در ا یمثل بو ادشی نیبه خاطر هم

 .شدیم
ش سوار س نشیما سمت دفتر مهند اهن   شهیحرکت کرد ومثل هم یشد وبه 
 اما مورد عالقه اش را گوش داد: یتکرار

 به انتقام دل خوشم من
 تر یگونه ها انتقام

 دا  یها آه
 زل یانتقام چشم ها به

 باز یدستها
 کنم یبه انتقام دل وشم وفکر م من

 گوش به دست به دل به
 سالم کی انت ار
 نگاه کی لمس

 خوب وحس
 کنمیبه انتقام انت ار فکر م من
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است یکه روزن کنمیکنج سقف فکر م به
 من وتو نیب

 بالشم که عاشقانه پاک کرد به
خسته را....... یاشکها

س به ستاد رفت چندتن از مهند شرکت هم در انجا بودند ودر  نیسمت اتاق ا
ول _ق سددتادیا یافرت مقابل اسددتاد قاسددم کردندیصددحبت م دیمورد پروژه جد

 هست!با دست پر برگشتم. ادتونیدادم 
سرا  زکردهیدختر عز نیا یشانیپ وبازهم  نیسنگ ینگاه ها الیخ یوب دیب*و*

.ینیمون مهندس حس رپروژهیمد نمیحاضران شد وبا لب ند رو به جمم گفت:ا
بازهم ان به عنو نیاز آرژ یندگیبا آفرت که به نما یسدددامان ینگاه عل یتالق و

ستیم یبه خوب یامده بود،عل نیصاحب زم در کنار هم  نیکه آفرت وآرژ دان
ندینم ند دو رق نیا توان جام ده باوجود  بیکار را ان از جنس م الف ،ان هم 

 ت،گشیم ییروزها در به در دنبال دخترساده و روستا نیکه ا نیذهن اشفته آرژ
اصددوات کوتاه را تنها  نیگفت وآفرت خواند ا یبگذرونه ا ریلب خدا به خ ریز

هم هست وچرا  نیآرژ قیورف کیشر دانستیکه حاال م یمرد یاز حرکت لبها
 را به اونگفته بود؟ یمهم نیبهبد موضوع به ا

ش س نیما افه پارک کرد و وارد ک یتر از کافه ادم برف نییپا یبلندش را کم یشا
س یشد گرما سمت  یلیکافه مثل  ست وبه  سردش خورد در راب صورت  به 

.شناختشیم زهمیماز پشت  یحت گرین رش رفت د زموردیم
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ب ل ریساده اش را در دست فشرد ز یمشک فیدسته ک دنشیبه محض د میمر
 کوتاه داد. یسالم

 ؟یسفارش نداد یزی_چرا چ
 منم اومدم گوش بدم. یحرف بزن ی وایم یندارم گفت لیم یزی_چ

باشددده هم حرف م بهتر  ینجوری،ا می وریگرم م زیچ هیوهم  میزنی_خوب 
 ست؟ین

سو میمر سش به  ساعت یحوا شده بود و ستیکه خوب م یظاهرش جلب   دان
 عطر گرم. یمارک دار وبو یبود ولباسها شیعروس یبرابر با طال متشیق

 شد. رهیبلندشده از هات چاکلت خ یب ارها به
 ؟یفکرهاتو کرد می_مر

را درآغوش گرفت ترس بازهم  شیداد ودسدت ها هیتک یچوب یبه صدندل میمر
 شد. ادیدر وجودش پ

 بهش ستمی_من جوابم همون که قبال گفتم،من شوهرمو دوست دارم وحاضر ن
 کنم. م*ی*ا*ن*ت

 میمر یشد به چشم ها رهیخ
ازت خوشددم اومد  دمتیدوسددتم د یمانتو فروشدد ی_من از همون لح ه که تو

و اون روزحلقه ت یبهتر بدون نکهیکردم وا بتیتا دم خونه ات تعق نیواسددده هم
 دختر متاهل. هیو دونستم طرفم  دمیدست هاتم د

 مرد مقابلش ییپروا یحجم ب نیانداخت از ا شینیبه ب ینیچ میمر
 یپسددت که رو نقدریا یعنی؟یشددد چمیپا پ یجور نیمتاهلم وا یدونسددتی_م

 ؟یناموس مردم ن ر دار
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 خشک شد شیگلو ندیحق است اما ناخوشا دانستیکه م ییحرفها دنیازشن
به دا  بودنش خورد ان  یاز هات چاکلت را ب یرا برداشدددت وکم وانیل توجه 

 خشکش را کاست. ییاز تورم گلو یدا  کم میما
که  ادیم شیپ یچه جور یدونینم گه،خودتمید نی_عشددق هم اون لح ه 

سراغت. ادیوبعدشم تب داغش که م لرزهیبلرزه م ددلتینبا
 باال بردن دستش خواستارسکوت شد. با

 یبهم زن  بزن یحق ندار گهیوسددت دارم وتو هم دمسددعود رو د ه،منی_کاف
 .یکن دمیتهد یبتون یفکرش رو هم نکن به خاطر چندتا مالقات اجبار

انواده اونم با خ نیزم ریز کی یتو یاز مسددعود، زندگ شددتریب اقتتیتول می_مر
 هارو بهت بدم. نیبهتر تونمیتو؟من م یایرو نیشوهرت ،ا

شد و شیاز جا میمر شت وب زیم یدر اورد ،رو فشیاز ک یتومان۱۰بلند   یگذا
 کافه را ترک کرد. یحرف چیه

به سمتش برگشت میسر دیرا که شن شیقدمها یصدا
.ی_زت خواهش کردم دست از سرم بردار

میزد به چهره اشفته مر یپوزخند
 پارک کردم نجایرو ا نمیماش ومدمی_دنبال تو ن

ش سوار س نیما شک یشا ش یبلند م شد و شم شهیاش  ش نییرا پا نشیا  دیک
 ادیبهت م یلیقرمز بپوش خ ی_راست

 رهیرفتنش خ ریزده به مس رتیح میرا زد وبا سرعت ازآ نجا دورشد ،مر حرفش
ش نیافتاد که ا ادشیشده بود به  سعودهم  نیمدر ما ست دارد،م ها راچقدر دو
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که م شیقول داده بود برا مایب رد خودش گفته بود  مز گفته بود رن  قر  رد،ا
 نپوشد چرا؟

خوب  شیمال تیمورد عالقه اش را داشددت ، وضددع نیماشدد بهیمرد غر نیا اما
رن  ممنوع شده  نیمس ره باشد اما ا دیرن  قرمز بپوشد شا دادیبود، اجازه م

سان عقده رو سعود ارزشش ب یدلش مانده بود ول یبه   کیرن  و هیاز  شتریم
 بلند بود. یشاس نیماش

در وجودش هسددت که  یزیکه چه چ کردیفکر م نیرفتن به خانه به ا ریمسدد تا
مانکن ها راکه  کلیقدوه کندیخواسددتنش را م ییپسددر تازه وارد انقدر ادعا نیا

هم نداشددت پس عاشددق چه  یبود پدر پولدار یاش هم درعاد افهینداشددت وق
ضم تر بود  کی زیچ شده بود حداقل اگر مجرد بود قابل ه  باخودشزن متاهل 

من و  ینوم*س*تز ییتموم لباسددها دیفکر کرد که پول پالتوش به اندازه پول خر
 .دهیپول م یمسعود بود خدابه ک

صبحانه را رو الید شتیم یظرف  به  شروع یوکنار کاناپه زانو زد وبه ارام زگذا
مچ دسددتش را باشدددت گرفت  نیارژ یکرد که به طور ناگهان شینوازش موها

 .دیکش یفیخف غیوحشت زده ج الیود
فکر کردم....اصددال ولش کن مگه من صددد بار  یبا تعجب گفت:تو بود نیارژ

 نشو. کینگفتم به من نزد
س یعنیان جمله فکر کردم بود  ریهنوز گ الید شتباه گرفت یاو را با چه ک ه بود با ا

 نبود. گریوقت بود د یلیکه خ یآفرت ای نینشم
 .یکجا رفت الی_با توام د

 مچ دستش را مالش داد الید
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 .یبودم دستم رو شکسته بود دهی_ دستت چقدرزور داره،عقب نکش
.ینبرخوردک یمرد نامحرم چه جور کیبا  ینگرفت ادیخودت که هنوز  ری_تق 

 .ارهیم یکیمن دوست دارم عاشقتم،عشق نزد هینا محرم چ نی_ارژ
هم چنان  نیاز ترس عقب رفت وارژ الیبلندشددد وبه سددمتش رفت ود نیآرژ

گام برم دهیترسدد الیود رفتیجلو م جا داشدددتیبه عقب  کانتر ییتا  به   که 
افتاد. نیودرچن  آرژ دیاشپزخانه رس

 .ارهینبودن که نم گ*ن*ا*هاما حالل بودن ، ارهیم یکی_عشق نزد
 .شمیم تیعقب دارم اذ یبر شهیم نی_آرژ

ستم دار یگیم ی_خوب غلط کرد سیِد آخه بدب ت تو از من م یدو اه نگ ،یتر
گار رو و نت ان بد چه جور برهیکن!  نارم  یزنم بشدد ی وایم یسدددت پس  وک

 .یب واب
به ا الید چه  نیپرده حرف زدن ارژ یب نیکه هنوزهم  فت: عادت نکرده بود گ

 داشت. یربط
بار  هیه کنه تو ک نیزنم منو تام دیبا رمیمردم اگه زن بگ هیکه من  نی_ربطش به ا

رشددته کالمش را  الیحاال فکر کن،د یکردیم نمهفته نگاه هیتا  یدیب*و*سدد
 قطم کرد

 نیتو زن رو فقط واسه تام کنه،بعدشمیفرق م تی_اگه باهات اردواج کنم وضع
؟ی وایم ازهاتین

 اره دیدونم،شای_نم
.دشیپرستیمرد که عاشقانه م نیحالش بهم خورد از ا الید
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ه دختر خال یتا دل کندن را راحت کند برا دییچه بگو دانسددتیخوب م نیوارژ
از  هیکند هر ثان زارشیکه او را دوسددت داشددت اما نه به عنوان همسددر،وب یا

 خودش.
 نیبا بغض به ا الیاز نان را در دهانش گذاشت د یفاصله گرفت و تکه ا الید از

 اش نگاه کرد الیخ یحجم از ب
 رو براورده کنه؟ ازهاتین تونهینه؟خوب م ستین ینجوریا نی_نشم

د هم مر نیتفاوت تر از ا یوخورد مگر ب دینانش مال یرا رو ریپن یتکه  نیارژ
 بود؟

 دور تن ادم. چهیپی_پدر سوخته مثل مار م
مار م الید ثل  مه کرد م بار تن آرژ یعنیچد،یپیزمز ند  ته  نیچ را در آغوش گرف

 بود؟ دهیچیبود؟چندبار دورتنش پ
ه اماد گرید یتفاوت لقمه ا یکه ب نیگونه اش را پاک کرد وبه آرژ یرو اشددک

 گفت: کردیم
که واسددده ات  یبگو اون چ یبگو لعنت ن،یاز اون کم دارم آرژ ی_من چ داره 
 کرده. دایارزش پ

 اورد نییدهانش بود پا کیلقمه اش را که نزد نیارژ
شگل تر هتو از اون  زتیمه چتو ه یهم بانجابت تر از اون یهم بهتر یهم خو

 نداره. یبا ارزش زیسرتره مطمئن باش که اون چ
هاش ازدواج کن ی وای_پس چرا م  یبا ارزشدد زیچ چیه یگیم ی؟وقتیبا

 من ور تو از ارزش همون مثل مار... دینداره،البته شا
 دیحرفش پر انیبهم
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نو داشتنش که او ده،دوستیبهش ارزش م یکنیم دایکه به طرف پ یعشق نی_ا
 واسه ات. کنهیارزشمند م

لقمه را داخل  نیبه سددمت اتاق خودش رفت وارژ انیگر یبا چشددم ها الید
 پرت کرد. ینیس

مهندسددها اتاق را ترک  هیخسددته اش کرده بود ،به همراه بق یلیخ دیجد طرح
 دیطلبیخوردن ناهارهم نرفت دلش اتاق کارش را م یناهار بوداما برا میکرد،تا

را برداشت وبا مسعود  شید،گوشیمبل درازکش یداخل شد ودر را قفل کرد،رو،
 تماس گرفت .

شنوم نفس هاتو ب یبلند نفس بکش تا صدا ینگو فقط با صدا یزی_مسعود چ
 خسته ام. یلیخ

 یشددددن دل آفرت تنها به صددددا یراضدد کباری ینگفت وبرا یزیچ مسددعود
م از ضربانش را ک یقلبش گذاشت تا کم یاوج داد وآفرت دست رو شینفسها

 یحرف چیه یقابل کنترل شدددده بودندوآفرت ناچار تلفن را ب ریغ گریکند اما د
س شب عرو شته فکر کرد  سعود وقت یقطم کرد،به گذ شده یم سم تمام   که مرا

وآفرت حق  کردندیم یومهمان ها تک به تک از عروس وداماد خداحاف  دبو
شده  یخال بایوداع،سالن تقر یب واهد برا رشتیوقت ب یکم دانستیخودش م

س کینزد یلهایبود وبه جز فام سعود رفت  ینمانده بود به ارام یک سمت م به 
سش در آغوش مادرش زجه م سعودیم شیوخواهرانش دلدار زدینو عرو  دادندم
مسعود را گرفت وگونه اش را  شد؟دستیرا تمام وکمال برده بود بازهم دلتن  م

گونه چپش زد وکنار گوشش گفت:داماد شدنت  یرو یه اب*و*س دیب*و*س
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شد شدنت، مال من که ن شب مرد شب  شب ت  یول یمبارک مرد من ،ام خو
خاطر هم یبشدد به  باش من فقط  قاب ب*و*سددددو  نینگران من ن ه ولمس 

وتا ابد واسدده من  یشددد گهید یکیمال  دونمیام ، میصددورتت حاضددر شدددم ب
چند  نیه امشددب ارزش اب*و*سدددو  نیاعتراف کنم ا دیاما با یممنوعه شددد

 رو داشت . یسال زجر ودور
 هیگرفت توصدد دهیکالفه را رها کردوبه سددمت خانواده اش رفت ونشددن مسددعود

 شب زن شدنش. یرا برا میمادر مر یها
ست مثل فندک  سوزاند،یدل طرف مقابلت را بد م یزنیکه م ییحرفها گاهآ در

 . سوزاندیکه موبعدش اتش است  دیایجرقه اش م ییتنها صدا
 زده؟خوشحال مان؟خجالتینگاه مسعود را ،پش کردیم ریتعب چگونه

ستینم ستینم زیچ چیه گرید دان شاهد  شناختیاگر مسعود را م دان که االن 
 نبود. شیداماد
 وادارش کرد که از سر دیرسیسر م االتشیکه وسط خ شهیبهبد مثل هم یصدا

 زد وسالم کرد. یباز کند.لب ند شیبلند شود ودر رابرا شیجا
 _سالم خانوم خانوما چه خبر؟

 وخوشحال نبود. دیتو روشن ییخبرها شهی_مگه م
 از داخل ظرف یانطرف تر از آفرت نشست شکالت یکم یچوب زیم یرو بهبد

 برداشت ودر دهانش گذاشت. زیم یرو
 .دمیلح ه ازت ترس هی_امروز واسه 

 چرا؟-
 انتقام تمام وجودتو گرفته. نکهیاز ا یت شدس  نقدریا نکهی_ازا
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  وادسیرو نشددکن اگه دلت نم یکه دوسددتش دار یوقت دل کسدد چی_بهبد ه
رو  هگید یکیبگو خاطر ستیبگو دلم بهت خوش ن سایمرد و مردونه جلوش وا

 دختر هیچون  یارزشدد یبهش نگو ب یبهش نگو که واسدده اش کم یول  وامیم
 .ستیاون مق ر ن گهیوسط پس اگه کم هست د ذارهیتمامش رو واسه مرد م

 که دمیخودم د ییآفرت با چشددما یدونیشددکنه،می_فعال اونه که داره دل من م
 دیبگو با یبلد نقدریتو که ا  وامیاما بازم خاطرش م دهیجون م نیواسددده ارژ

 کنم؟ کاریچ
 به پاش گمیمعشوقه رو ندارم فقط م کی یعاشق بودم وتجربه ها شهیمن هم-
. واشینم نیچون آرژ سایوا

. وامیرو م الیمن د دونهیم نی_آفرت ارژ
 یگیم ی؟جدیمتعجب گفت:چ آفرت

باهم بود هی_اره من خر  که    تمیتو دلم بود ر یکردم هرچ م*س*ت میروز 
.رونیب

 گفت؟ یچ نی_آرژ
اروم شد دیدلم رو شن یدهنم اما بعدش که حرفها یمشت محکم زد تو هی_

رو دوسددت داره   واد،تویاون خاطر تو رو م ی: واسدده اش بجن ،گفتم ولگفت
 یرو یبامن نداشددته باشدده وقت یخاطره خوب ی، اونم گفت:وقت نهیبی،من رو نم

البته من حرفهامو با  یدیکه واسدده اش جون م نهیبیتو رو م نه،یخوش از من نب
 ها. زدمیهمون چونه درب وداغونم م

ه ان شب چه؟ب*و*س با خودش فکر کرد پس آفرت
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 نیفتد؟اولیه اش نمب*و*سدد نیاول ادید ب*و*سددکه بهبد را ب یروز الید یعنی
زرگ ب یسینویگرمید یباشکل ها ماندبعدشیلغات سر خط م هیشب شهیها هم
 .شودیست که تکرار م یاز اول ییاما تمامش الگو یسینویم کیوکوچ

 کرد؟ لیان شب به او تحم نیکه ارژ کردیه خودش مب*و*س نیبا اول چه
هر قطره در عوض   تیگذاشددت واشددک ر انیدا یپاها یسددرش را رو الید

وبه  کردیرا نوازش م شیبود ومادرش موها دهیکه شددن ییدوسددت نداشددتن ها
 .دادیجانش گوش م زیهق هق عز یصدا

 کنهیفردا عقد م دمیاز دستش م شهی_مامان فردا واسه هم
 در بر گرفت. اتاق را یهق هقش بود که فضا یبندش صدا وپشت
ار کرد اجب شهیرو م یزیهرچ ست،ین شتیدلش پ یوقت زکمیکرد عز شهی_چه م

 دست یهمه دختر چه جور نیا نیب نیفقط موندم آرژ شهیدوست داشتن رو نم
 ه.تحملش کن تونهیواسه دوساعتم نم نیکه آرژ یرو دختر هرمز گذاشته دختر

سماع بار بود که انقدر عاجز وناتوان  نیاول یداد برا هیتک شیخان به اع ا لیا
 شده بود.

 _بگذر پسر، که خدا هم ازتو بگزره.
 حتی ن دنیشن شیگنجا گریرا فکر کرده بود واع ابش د شبیتمام د نیآرژ

 را نداشت یتکرار یوحرفها
نار خونه وقت عقد ک نیوفردا تو ا سددایپس پاش وا کنمیجبران م ی_ مگه نگفت

 .کنمیوپشت سرمم نگاه نم مرینوه هات باش اگرنه که م
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را نداشددت، راحت به  نیتحمل دوباره از دسددت دادن ارژ گریخان د لیاسددماع
 نستدایخوب م یگفت ول یبگذره ا ریخاطر به خ نیبود به هم اوردهیدستش ن

 .ستیدر کارن یریخ چیه
شم ش یلباس عقد نبات نین ا کامل به نق ش ر یب کلیبود که قد بلند وه دهیپو

ز ا شیشددده اش پ ونیشددن ییبه همراه موها تیال شیگذاشددته بود وارا شینما
 کرده بود. شیبایز شیپ

 لیکرده بودند بنا به خواسدددت اسددماع دایهم حضددور پ نیخانواده ارژ همه
 نیاش از ا یتینشددان از نارضددا یبه خوب انیدر هم رفته دا یخان،امااخم ها

تنها  نیشده بود نشم رهیخ نیکه به نشم الیحسرت بار د یوصلت بود ونگاه ها
گاه یمهم بود وحت شیبرا نیبه دسدددت اوردن ارژ خانواده آرژ ین به   نیهم 

ص شور خا صلت ارژ یننداخت وهرمز خان در دلش  انهم با ان  نیبه پا بود و
 نبود. یکم زیچ دادیکه پدرش به او م یهمه اسم ورسم وثروت

که ان  یاحب همان اسددماز صدد گریگردنبند الله اش را لمس کرد وبار د نیآرژ
 افرت را خواست. دیرا خر شیشب ابرو
 نیاز ارژ یاما خبر رشدهیکه د کردیم یاداوریگذشته بود وعاقد مدام  دوساعت

صددفحه هرمز واو بالفاصددله جواب  ینقش بسددت رو نینبود باالخره اسددم ارژ
 خوبه؟ فتاده؟حالتین ینکرده که اتفاف ییپسرم؟خدا ییداد:کجا

گوشدده لبش اماده  شددهیهم گفتیکه افرت م ییزد از همان ها یپوزخند نیآرژ
را. اکاریمرد ر نیاست خوب شناخته بود ا

نشده. یزی_نه من حالم خوبه چ
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 .یای_خوبه خدا رو شکر نگران نباش عاقد نگه داشتم تا ب
 .امی_من نم

 زد ادیبلند فر بایتقر یبا صدا هرمز
 .رشیز یزنیم لیچه دل ام،بهینم یچ یعنی_ 

 شدم. مونیپش امیکالم ختم کالم نم هینداره  یلی_دل
 یدونیم نجاسددتیچند نفر مهمون ا یدونیپدر ومادر م یپسددر ب ی_غلط کرد

 بود. یروز نیدخترم چقدر منت ر همچ
شته بود رو یبود ب گفته ست گذا سته د  یپدور مادر انهم به برادر زاده اش وندان

 .نینقطه ضعف آرژ
صدا نیآرژ ش گریکه د ییبا  گفت: حرف دهنت بفهم  شدینم دهید یدر ان ارام

 مادرم . یدخترت بمونه در عوض سر خوردگ یسر خوردگ نیا
 شرف یپسر ب یگیم ی_چ
چهلم بابام نگذشددته بود  نکهیرو ا ینداره دونسددتم همه چ یحنات رنگ گهی_د

که  یچندسددال نیجبران ا ییابرو یب نیا یعزادارش چشددم دوخت وهیاما تو به ب
ندونسددته خودم محروم کردم از اسددماع خان که مرد بود واز ترس تو  لیمن 

ستاد خونه پدرش چون م شو فر س ستیعرو س دون شه زنت ه*و* ت که ته بک
س وزگارر شم  رمیگیزنش روم یبا خودت گفت کنهیم اهیمادرمو  سهم بچه ها و 

 .یرو دست خورد یول کنمیم یهاپول
 بشم. وهیب هیسر  هیمن فقط خواستم سا هیچ اتیچرند نی_ا

 سوال . ریواسه ام رفت ز تی_گفتم که مردونگ
 زدن ضربه آخر بود. وقت
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دختر تو که پدر روسرش بود و مادر داشت چرا عروس  یپدرومادرم ول ی_من ب
 هیدخترت زن شددده تو سددا اوردهیعمو داماد ن رتتیبه غ نینشددده زن شددده افر

 وتماس را قطم کرد. شکشیبرادرت پ وهیرو سر دخترخودت ب یشدیم
 به ناقوس مرگ بود. هیشب شیان حرف برا دنیممتد بوق بعد از شن یصدا

انها به جهنم  دانسددتیپدرش را م ینگاه ها یکمرش خم شددد حاال معن هرمز
از دسددتش رفته بود که حاال جوانها دختر نبودنش را پتک کنن و  یدخترش ک

 سط سرش بکوبند.
 شدددیوطعنه ها که روانه اش م یدر گوشدد یشددده بود از حرف ها وانهید هرمز

 بدن دخترش زده شد. یشد ورو انهیشد همه ان حرفها تاز یوخانه که خال
ربه ض نیدوم زدیگوشه اتاقش ضجه م یزخم یوتن انیگر یبا چشم ها نینشم

تنهابه خاطر عشق به  یفکر چیه یخانواده خورد دختر بودنش را ب نیرا هم از ا
از  گرید یرا هم مرد شیخانواده از دست داده بود وابرو نیهم یاز مردها یکی

شد،در خ کردیهمان تبار بر باد دادچه فکر م  ردکیازدواج م نیبا آرژ الشیوچه 
 یرا واسددطه ا نیکه تن به تاراج برده بود،ارژ یان نامرد یبرا شدددیدق م نهییو ا

ام انتق یبود برا یش واسددطه اخود نکهیانتقامش غافل از ا یقرار داده بود برا
 گریبار برتنش زد تا اوباشددد د نی،چوب احسدداسدداتش را پدرش چند نیآرژ

 نکند. یکار چیه کیاحساسات را شر
ستغفار م ریمدام ز انیدا شان محو  یهم خنده از رو نیالوآویود گفتیلب ا لب
 گفتیبود را م دهیکه شن ییبهارهم مدام حرفها شدینم
 .رمیتا جلوشو بگ یگفتیخطاب به کاوان گفت:پسر کاش م میابراه ییدا
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 گفتن داشت؟ یبرا یاصال مگر حرف گفتیچه م کاوان
حقش  دیکار رو کرد با نیبهتر نی،آرژ دونسددتمیمنم م ییگفت:دا ظیبا غ اوات

 .گرفتیروم
سب یدانه ا انیدا شت. _ازک یاب حیاز ت ستش نگه دا  یرن  را که تبرک بود در د

 دختر شده حق؟ هی یبا ابرو یتا حاال باز
 برادر همچون کوهش. کدانهیاز  تیحما یکرد برا یدست شیپ نیآو

 دلم خنک شد. ؟اصالیچ نی_مادر من جوون نبود منو آرژ
 میدونسددتیسددت خواهرم منو تو که خوب م دهیفا یحرف ب گهی:دمیابراه ییدا

ختم  جانیکه به ا میدونستیم میکه ازش دار یوبا شناخت فهمهیم یروز هی نیآرژ
 .شهیم

به خودش رفته بود ه نشیآرژ وقت دا  خواهر جوانمرگش  چیحالل زاده بود و
 از یامروز توانست کم گ*ن*ا*ه نینبود اما ا گ*ن*ا*ه کرد،مردیرا فراموش نم

 دا  دلش را کم کند.
 دارم براش پسر سر خود. نمشی_بذار بب

 .دیب*و*سرا محکم  انیگونه دا یازفرط خوشحال الید
بدب ت یهرمز یابرو یب نیاما خوشددحال بودند از ا جوانها باعث   نیا یکه 

 خواهر وبرادر شده بودند.
سعود ست۵۰۰:بابا تمام م شتم تو انبار فردا که تحو کیحلقه ال با  میداد لیگذا

 .میکنیم هیبدهکارهامون ت ف
 ندارم. یچرا حس خوب دونمیبگم مسعود،نم ی_چ
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ض س یبود ی_اخه از بس نارا  یتاک یحالو دار نیاالن ا یکن سکیر یدیو تر
د قراردا نیا میبفروشدد کیماه به ماه دوتا دونه السددت یتو مغازه اجاره ا ی وایم

 .کنهیرو به اون رو م نیمونو از ا یزندگ
تادهیکنار آفرت ا بهبد تار سدد که در  یکیبود در  ها شددعله اتش بود  شدددب تن

 نیمتوجه تماس آرژ یبا روشن شدن صفحه گوش شدیم دهیآفرت د یچشمها
شد ودکمه ات ال روزد.
 _سالم داداش چه خبر

هم الن هاست برسه. یعل شمیپ یایتو اپارتمونم تنهام گفتم ب یچی_ه
 .امیب تونمی_شرمنده االن با آفرتم نم

. گرفتینام نفسش م نیا دنیهنوز هم با شن نیآرژ
 حوصله ات سر نره. یکنیم کاریچ یاون دختر افاده ا شی_پ

 میروشددن کرده وهردومون باهم دار شیات هی ارهیدختره پت نی_نگران من نباش ا
 من وحشت کردم. برهیاون لذت م میکنیبه شعله هاش نگاه م

شوخ یحرفها نیآرژ ساب  شت اخر ک یبهبد را به ح ه بود ک یبهبد جد یگذا
 گفت وقطم کرد. یاالن باشد ،خوش بگذره ا

به  زهیمونده رو بفروشه پولشم بر یباق یجنسها نیا ادیزن  بزن ب ری_بهبد به ام
حسابم.

 بزن. _داداش تو،خوب خودت زن 
با ام بد من  گه م زنمیحرف نم ری_به مک م ینیبیا  مجبورم  وامیاالنم ازش ک

واسه ام بفروشش. تونهیکار بوده وراحت م نیچون اون تو ا
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اش رو  حالت تهوع  وردیاش م ینیکه به ب یسوخته تند کیپالست یبو مسعود
 شد. ریاز پشت گردن تا کمرش سراز یوعرق سرد کردیدو چندان م

 گنیکردن مامورها م دایپ یبرقها ات ال میس نیا یچه جور دونمی_اقا باخدا نم
 شده. یسوز شیکرده وباعث ات یات ال مهایاز س یکی

بسددتن دهن کارگر جوان روبروش دسددتش را باال برد وخواسددتار  یبرا مسددعود
 سکوت شد.

حاضددر کار را ادامه بدهند  یمهندس ها هیداد بق حیرا برداشددت وترج نکشیع
شه ها را برا بایتقر ستادش ب نیقرار داد اماده کرده بودند ا یتمام نق سته ا ود خوا

ستیکه م شروع پروژه آرژ  وا شند تا تمام ند یقرارداد چیه نیقبل از  شته با ا
 معطوف بشه. دیبه پروژه جد میتوجه ت

ازدواج کرده بود  یبود که به تازگ یتیمرد سدداده وباشدد  دد یدریح مهندس
 قهوه به سمتش گرفت. وانیل کیبه او داشت  یوآفرت حس خوب

 هیگفت  یاسدتراحت کن وبا لحن شدوخ کمیبرو  ی_دخترخوب خودت کشدت
مهندس  زکردهیعز میماهم شددد دیشددا میون بدخورده ام بذار ما خودمونو نشدد

سم شکر کرد وبه اتاقش رفت مثل هم یلب ند ،آفرتیقا  شهیزد وبابت قهوه ت
سرش ب دیدر را کل شالش را از سرد نبود قطعا پنجره را  رونیکرد و اورد اگر هوا 

نقش  یصددفحه گوشدد ینبود،نام مادرش رو یضددیاما االن وقت مر کردیباز م
 دن.کوچ کر شیها یتمام خستگ دیراشن شیبشت دکمه ات ال راکه زد وصدا

 زآفرتی_سالم عز
سالم به رو صبح ب زمیماهت عز ی_ ست  یزیچ هیبرات  ینکرد دارمیچرا  در

 کنم.
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س وآفرت شت که ناز کند ومادرش نازش راب رد تنها ک ست دا که  یچقدر دو
ود.مادرش ب گانهی نیهم کردیناز م شیبدون ترس از دست دادنش محبتش برا

خوردم یزیچ هی_نگران نباش قربونت برم 
 اما واجب بود که زن  بزنم. یسرکار دونمیراحت شد،م المی_خوبه خ

گاه ت شیگوشها لذت ب ش. یحرفها دنیشن یواماده شد برا زشدیناخودآ
کرده؟ یباز کار ریافتاده؟ام یشده اتفاف ی_چ

و دو ر نیا شددیسد ت م شیت اهر به ندانسدتن اما در برابر مادرش برا وبازهم
 رن  بودن.

خبر  نجایکه سددرش به کار خودش،عمه ات اومده بود ا چارهی_نه مادر اون ب
شده. یکه چ یدار

. واستیم یچ دمیاز اال شن شبی_اره د
 .کردیاحساس م یپشت تلفن به خوب یدست کردن مادرش راهم حت دست

کنه ،عمه ات  یادیکمک ز تونهی_اومده بود واسددده کمک،بابات گفت که نم
کنه. یکار هیگفت افرت 
 اونا کمک کردن؟ میما کمک خواست ی_مامان وقت

وکمک کن که عاقبت  نهیدل بکن از ک شددورنیخون رو که با خون نم زمی_عز
 واسه تو وعزتش واسه من وپدرت. مونهیم شی ریب 

ن.خونه شو رمیسر م هیندارم شب  یباشه من حرف نی وایشما وبابا م ی_وقت
مادر. یبش ری_عاقبت به خ
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 گذرد؟خونیبود که آفرت هم ساده م الیمادرش وخوش خ گذشتیساده م چه
 .شستیرابا خون که نه با اتش م

تا آماده شددود برا با تاقش رفت  به ا  یاصددرار مادرش چند لقمه غذا خورد و
که رن  قرمز  دانسددتیراحت بود م شیسددعود انت اب لباس برامالقات با م

 قرار دارد. شیحتما در انت ابها
 .دیبلندش کش ییبه موها یدست

شودتا زمان میموها شتم بلند  ش یدلت بلرزد برا یدیکه انهاراد یراگذا س ان لم
 !یانقدر که تو رفت دیاما بلندشدنشان طول کش

انقدر  دیبلند کردم تا دلت را بلرزانم اما بلندشدنشان طول کش تیرا برا می"موها
 ..."یکه تو رفت

سورمه ا نیج شلوار ش ییبه همراه پالتو یتن   شک دیقرمز رن  پو شال م  یو
نه رو ها یاش را ازادا مک بود  یمو  ایبازش رهاکرد امشدددب ق ددددش ک

 مسعود ارزشش را داشت. دنی!هرچه بود لذت دینابود
 اش راقرمز کرده بود مقابل ینیخانه پارک کرد سوز سرما نوک ب یرا جلو نیماش

ستها ستادیدر خانه ا در  نیکه ا ییسردش لمس کرد چه روزها یوزن  را با د
شت م شیبرا سعود در ان نما یوقت شدیدروازه به  نیا یحت شدیم انیقامت م

 د،شیهر روز توسط دستان مسعود لمس م یمقدس بودوقت شیتکه اهن هم برا
ت اثر دس کندیم ریعشق تطه شودیمقدس م یرا که تو لمس کن یزیصال هرچا

 معشوق را.
 نییبه ان چند پله پا  واسددتیوجه دلش نم چیبه ه سددتادامایا یورود مقابل

شوقه اش بود نگاه کند خانه ا شیپا شق باز یکه خانه مع ود ب دهیند یکه کم ع
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خانه شان بود که  واریاز د یکاش حداقل اجر  وردیکه حسرت م ییچه روزها
 .دیدیدغدغه او را م یوب گرفتیقرار م کجایساکت 

نه قد یرچندانیعمه اش تعغ خا نه ا یمینکرده بود همان طور  نده بود خا  یما
 از مناطق متوسط شهر. ییدر جا یمتر2۰۰

سته بود وبه پذ یرو ش ض ییرایمبل ن شم دوخته بود که مدام به را ضوان چ  هیر
 نباشه. کم یزیکه چ زدیتشر م

ت؟دانسیخانواده اش نم قیواو را ال کردیبارش م کهیرضوان همان نبود که ت نیا
اما احترام که  اوردیتماش را ن دیشددا اوردینم یاسددت که پول خوشددب ت درو 

 اورد؟ینم اوردیکه م زشدنیاوردعزیم
سعود سته بود ومر یبا کم م ش صله کنارش ن شوهر  میفا هم در کنارش عمه و

 کینزد ییمبل سدده نفره نشددسددته بودند ودخترها هم جا یعمه اش مقابلش رو
انها.

مسدد ره بود اما به رن   شیشددک برا نیا بتیم دد نیبا وجود ا دیشددا میمر
 یولباسش در روز عروس یبه شال انروزش در مهمان کردیآفرت نگاه م ییپالتو

 دادیکه به او اجازه نم یحضددور مسددعودرن  انهم در چندجا ودر  کی،تکرار 
 کردیم کار یبود،زن بود وحس ششمش به خوب زیازان استفاده کند شک برانگ

س یبه خ وص وقت سعود پر ضوان در مورد آفرت وم و او از جواب  دیکه از ر
سعود آفرت را م ستیدادن طفره رفت،اگر م چرا با او ازدواج کرد؟خودش   وا

 ییاآفرت ج یهایبرتر سددتین سددهیرت قابل مقاهم قبول داشددت که اصددال با آف
نگذاشته بود. سهیمقا یبرا
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 .یخسته ا یب ورسر کار بود یزیچ هی_عمه جان 
 ندارم. لیم یزی_ممنون عمه فعال چ

شش ا تمام سعود ن نیتال وان که در کنارش جا خوش  فتدیبود که نگاهش به م
 کرده بود.

ست دلم له له م میفکر نکن که برا کنمینگاهت نم نکهیا  کی یابر زندیراحت ا
ان که کنارت نشسته راندارد مشکل من  دنیتوان د میاما چشم ها دنتیلح ه د

 .گوشت جا خوش کرده است خیاست که ب یمشکلم ان کس زکم،یعز یستیتون
 حاالهم اومدم واسه کمک دمی_متاسفانه خبر روشن

طلب پدرش را ن ددف  یصددحبتش با شددوهر عمه اش بود که چک ها طرف
اما تمامش را ازپدرش گرفت،رن  زرد پوسددتش ولرزش دسددتش  دیخر متیق

بود  نیریشدد شیبرا دیباریکه از تک تک چهره افراد خانواده اش م یبدب ت نیوا
که وسددطشددان ادامس بود وسدداعت ها سددر گرمش  ییها یمثل ابنبات چوب

رد م یبود او زمان هیدردناک بود او جدا از بق شیمسددعود برا یحتنارا کردامایم
 بود. ونیبود وبه او مد تشیبود او باعث موفق شیاهایرو

 تعلل کرد واخر به زبان اورد خواسته اش را یعمه اش کم شوهر
شرمنده ام اما تو تنها ام ستش دخترم  س میبه هرکس رو انداخت یمون دی_را ت د

 مون زد. نهیرد به س
 یازسرب یخودکش یگلوله برا کیخوب است مثل داشتن  دیام نیآخر شهیهم

 که در محاصره دشمن است .
 ن؟ی_چقدر بدهکار شد

 تومن۳۰۰_
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گفت؟ینم یزیاما چرا چ مسعود
 ! واهدیرا م شیصدا دنیآفرت دلش شن دانستینم

مسددعود وبالفاصددله دسددته  یشددد وزل زد به چشددمها میمر زینگاه ت الیخ یب
چکش را دراورد ومبلغ را نوشدت پول خودشدان را به خودشدان داده بود انهم با 

 .کردیم یکه در راه بود وچقدر ماهرانه ت اهر به خوب یهزار منت وخار
کارفرت سرش را باال برد  ستادیشد ومقابل مسعود ا بلند ومسعود متعجب از آ

سر تر بودن آفرت. نیوبه اونگاه کرد وچقدر لذت داشت ا
 شرکت. ایسر ب هیواسه کارم فردا  یبانک نقدش کن یبر یتونی_فردا م

که مبلغ درست  یمطمن ادیز یلیکه خ نیا نیزده گفت:ا رتیعمه اش ح شوهر
؟ینوشت

دسته کم گرفتنش. نیزد به ا یپوزخند افرت
 .مدیکارم به خاطر پسرت انجام م نیست،این یراحت حسابم خال التونی_خ

بدرقه او  یبرا یوهمگ شددناختنیسددر از پا نم یعمه اش از خوشددحال خانواده
شددود گفت  نیسددوار ماشدد نکهیرازد وقبل از ا موتیداخل کوچه رفتند افرت ر

چک  ار،مبلغیتومن سفته هم با خودت ب۳۰۰ یاومد یمسعود فردا وقت ی:راست
ست وقبل از پرداختش بامن تماس م نقد  ترزود یهر چ ی وایاگه م رنیگیباال

 .اریبشه توهم زود سفته ها رو ب
ستگار شدیهنوز هم باورش نم نیآرژ شد  یکه آوات از خواهرش خوا کرده با

ه بود ک نیاش ا یقابل هضددم بود اما آوات را قبول داشددت تنها نگران ریاصددال غ
دارد جواب مثبت بدهد. انیکه به دا ینیخواهرش به خاطر د کدانهی
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 انداخته بود گذاشت : نییکه سرش را پا نیر مقابل آوپرشک یقهوه ا ماگ
 اون دو متر زبونت. نمیبی_چرل نم

 دیچسبیوم شدیبود گوشت م شیایشدن صورت خواهرش که نشان از ح سرم
 به جانش.

 بگم. ی_خوب داداش چ
 جواب راست. هی وام،یجواب م هی_فقط 

 .یدونیخوب م نویبهت درو  نگفتم ا چوقتی_داداش من ه
 ؟یشد یراض انیبه خاطر دا ای ی_فقط بگو به آوات عالقه دار

قبل ازامدنش آوات  شیپ یکه کم یه اب*و*سدداز تب دا   دانسددتینم نیآرژ
ه عشددق ک یعنی نیبود ا نیگرما چقدر دل نشدد نیگذاشددته بود وا شیلبها یرو

 خاطره اش تنت را دا  کند. کی یاداوری
سر خوب شد باهم یاز بچگ ی_نه داداش اوات پ ب جوا نیتو ا گمیم،نمیبزرگ 

نوع عادت به بودن اوات هم هست اما  هی یبوده حت ریتاث یب انیدا یمثبتم مادر
 داشته. ریتاث ممیعشق تو ت م نهایاز ا شتریب

 به آغوشش رفت . اقیبا اشت نیآغوشش را باز کرد وآو نیآرژ
ونه دختر که بت هی یداکنیپ تیزندگ کیشدر یروز هیتو هم  کنمی_داداش ارزو م

 خوشب تت کنه.
 ریغ یلیخ ایا دیدیسددواد م یاش را باهمان دختر سدداده ب یخوشددب ت نیآرژ

 منت ره است!
 مهم. یلیخان هم بگو ن رش خ لیبه اسماع نی_آو
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س نیآو سب  انیراحت دا التیزد وگفت خ نیگونه آرژ یرو یه اب*و* اول ک
 اجازه از اون کرده.

 یتابانه منت ر امدن مسددعود بودکتاب رازنوشددته راندا برن را برداشددت وبرا یب
الهام ب ش  شیکتاب برا نیبار صددفحاتش را مرور کردسددواالت ا نیچندم

که  هددیکوانتوم اجازه م کیزیف ایم؟آیهسددت یسددت؟ماکیچ تیواقع نکهیبودا
 ایام،یخود جذب کن یبه سددو می واهیوهرانچه را م میداشددته باشدد یعال یذهن

باشددد،چطور  یواقع ریوغ ینامرئ رسددد،نکندیبه ن ر م یما که واقع ایمن  نیا
 !میکنترل کن تیرا باق د ون یهست

 یها بودند که ترس از سددرکوفت یکنندگان حتین دد نیکتابها بهتر دیترد یب
 .یبعدش را نداشت

سنگ نهیس ش نیاش  شده بود هنوز هم باورش  شیبرا دنیبود ونفس ک شکل  م
ساختمان نشست  یپله ها یکار شده است رو نیکه حاضر به انجام ا شدینم

سرام یهمه ناچار نیاز ا شده بود  ست کالفه  سرد لرزه به جانش  یکهایوبن ب
 لیحال خوب را تکم ونیکلکسدد نیبودن فشددارش هم ا نییانداخته بودند وپا

ترکش  یکه خودش روز یاز آفرت کمک ب واهد دخترک  واسدددتینم کردیم
ستید واکنون مکرده بو شب شیزندگ یمنج  وا ست هیشود ه بود که شد یبت پر

 .رداویب مانیبه او ا  واستیاش را به تمس ر گرفته بود وحال م یمنج یروز
اش  یپاسخ داد منش میرها کرد وسر زیم یکتاب رارو دیتلفن را که شن یصدا

سعود خبر داد،آفرت با گفتن  ضور م شون کن  ییراهنما گهید قهیدق۵بود واز ح
اتاق رسدداند  یبهداشددت سیخودش را به سددرو میداخل تماس را قطم کردوسددر
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 ییهلووصددورتش که با رژلب مات و رژگونه  یبا شددال مشددک یقهوه ا ییپالتو
را محکم  شیزده بود ،موها ملیر یتنها کم شیاراسددته شددده بود وبه چشددمها

تر شددود  دهیکشدد شیچشددمها شدددیپشددت سددرش بسددته بود که باعث م
 یاز ان استفاده کرد وقت یگریاز هر زمان د شتریرا برداشت وب شیشگیعطرهم

شد ب الشیخ زیاز همه چ سمت م رونیراحت  صدا زیامد وبه   یکارش رفت 
 یکرده بود مثل صدا جادیا شیبرا یقشنگ یاش ملود یسانت۳پاشنه یکفشها

 .دهندیم یکه بعدش خبر ناگوار یناقوس
شت م ییخوش رو با ستقبال کرد اما از پ سعود ا در  نیتکان ن ورد ا زشیاز م

سددفته ها را در  دادیبه دهنش مزه م بیچشددم مسددعود عج یراس بودن جلو
شست افرت ن زیمبل کنار م یزد و مسعود رو یلب ند اریاخت یب دیدستش که د

 .یحرف چیه یب
 مسعود؟ ی وریم ی_چ
 ندارم. لیم یزی_چ

 .یینجایه االن اباهم ک می_تعارف نداشت
را صددداف  یبده ونیلیم۳۰۰ یکلماتش را خوب وقت یمعن دیفهمیم مسددعود

 .ماندیحفظ غرور نم یبرا ییجا گریخوردن که د ییچا هی یبرا کردیم
 . ورمیم ییچا هی_اگه باشه 

 داد. کیبا ک ییراگرفت وسفارش دوچا2شماره  افرت
 هیانکه خودش ب واهدچند ثان یروزها ب نیا  ورد،یرا بدون قند م ییچا نیارژ

سرکیذهنش درگ یا شته اش م یقلدرروزها رپ ستیواو خوب م شدیگذ ه ک دان
 ذهنت یان ادمها که حوال دیترسدد ندیایم ادشیاراده به  یکه ب ییاز ادمها دیبا
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ندوهریم عدش هم  چرخ به فکرت برخوردکنن وب  کیلح ه ممکن اسدددت 
 .یریدرگ

 زیکه طرح ها وجوا شیروبرو واریبه د یحرف چیه یمسددعود نگاه کرد که ب به
شده بود کنجکاوانه نگاه م یها ستفاده کردوآفرتیافرت به ان ن ب  سوا  هم 

با  یقهوه ا راهنینگاهش کرد که دران پ ریدل سدد کیو یحواسدد یب نیکرد ازا
 اسپرت یوکت مشک یمشک نیج

 یدر مرد شدنش سهم دی،شا شیروزها نیساله ا2۸جذاب شده بود مرد چقدر
شت اما دوران کودک سپر شهیکه هم شیو جوان یندا شده بود. به دکمه  یبا او

گردن  دیچرا ناخوداگاه فکر کرد که با دانسددتینگاه کرد که باز بود نم راهنشیپ
 .ندیالله را بب زیآو

اش را که خورد بالفاصله سفته ها را امضا کرد وانگشتش را چند  ییچا مسعود
خواسته افرت بود که اثر انگشت هم بزند سفته ها  نیبار داخل استپ فرو برد ا

 را اماده در مقابل افرت گذاشت.
نم هر ک کاریچ دیبا دونسددتمینم یاگه نبود یکمکم کرد طیشددرا نی_تو بدتر

 .دمیمو م یشده بده یجور
 اما من کمکت یکمکم نکرد طیشددرا نیباخودش گفت تو هم تو بدتر آفرت
 کردم.
 یکه دل خوش یدونیه تو کردم نه خانواده ات خوب مکار رو فقط واس نی_من ا

نرفته که سدن  حق نداشدته  ادمیمادر وپدرت از  یاز شدون ندارم،هنوز حرفها
.زدنیم نهیشون رو به س
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را به رخش  شینشسته بود و برتر زیبه صورت آفرت نگاه کردکه پشت م مسعود
 دیکشیم

 .اختمشنیکه من قبال م یبا اون آفرت یکرد رییتغ یلی_خ
 ؟یکه رهام کرد یکن دامیپ ییهمونجا ی_توقم داشت

به هم شدددبی_آفرت د مک کرد نیتا صددبح  به من ک که تو چرا   یفکر کردم 
 که یمن،من

 شد از گفتن ادامه حرفش. وعاجز
 هم بودند. یرو در رو گریبلندشد حاال د آفرت

سعود تو ناج شد ی_م  هیبرات نکردم  یمن که کار یبا خودت بگ دیشا یمن 
 .یشد تمیناخواسته باعث موفق یچه جور گمیبرات م یروز

 ؟؟یزنیمتعجب گفت:طعنه م مسعود
که  بدا گفتم  هت م هی_اصددال وا مک بزرگ گمیروز ب به من ک ته  ندونسدد  یتو 

 کیگراف پلمیجا اسددت دامت کنم فوق د نیهم تونمیواسدده کارم م ،خوبیکرد
 درسته؟ یبود

نه با طع گفتیکه م یآفرت را که هر کلمه ا ییها  تنیزهر ر دیفهمیم مسدعود
 بود.

 نمونده. ادتی یرشته چه جور نیبرم ا ی_خودت گفت
 زد . یمتقابال پوزخند آفرت

 م؟یقرارها گذاشتم واسه ما شدن مون االن ما شد یلی_من خ
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 گهید بگم که هفته نمیالبته ا ارمیبه عنوان دسددت یاز فردا مشددغول بشدد یتونیم
 یدسددتمزدت رو باال ببر یبا کمکات تونسددت دیشددا یاردیلیپروژه م هیشددروع 

چطور؟ یمو بد یوزودتر بده
چند بار سرش را به اطراف تکان داد. ریمتح مسعود

 مشورت کنم. میبا مر دیفکر کنم با دی_ فردا بهم وقت بده با
 ادیرف  واسدتیشدد ودر قلبش فرو رفت آفرت دلش م ریتکه اخر حرفش ت نیا

 .اریرو ب یکم اسم اون لعنت دییند وبگوبز
بدهکارش باج داد،به مسددعود  ییها هیعطر مسددعود را با تمام وجود به ر یبو

سرش را باال گرفت تا اورا بب کینزد سعود از او بلندتر بود  شد قدم چند  ندیتر 
سعود متح یلح ه ا از  رینگاهش کرد وناگهان اورا محکم در آغوش گرفت وم

محکمتر  فرتعکس العمل خواسددت که آفرت را از خودش جدا کند اما آ نیا
دامه ا یمسعود فرو برد برا راهنیدکمه باز پ انیاو را در آغوش گرفت وسرش را م

 .کردیکار را م نیا دیبودن با یقو یدادن برا
س ت تر شق نی" شوقه ات را در آغوش م یزمان یلح ه عا  یریگیست که مع

اما خودش رفته وتو  یرا در آغوشددش جا داده ا ،تنتینکیاما اورا احسدداس نم
شش م شتریب شار یخودت را در آغو  یاز ع اره وجودش را به پا یتا کم یف
ستانت را تنگتر م شتریاما هرچه ب یزیجانت بر شهیر بودنش را ن یکنیحلقه د
ستیکنیحس م شتریب ست که مال تو ن ،کنارتو  یالخ یو جا ستیاما مدتها

توسدددت اما فکرش با  شیشددود،پیآغوش گشددوده ات هرگز پرنم انیاش در م
موردعالقه اش اسددت،باتو  یباز یکه غرق تماشددا یمثل پسددرک سددتیگرید
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همان  یحواس پرت نیا گرسددتید ییاما نگاهش وفکرش جا کندیصددحبت م
 رودیرفتنش را که م ینیبیاسددت،به تو پشددت کرده و م بیپارادوکس حاضددر غا

ت رودیوم قه دسدد ها حل نت را محکمتر موتو تن ،محکم اسدددت تنش در  یکنیا
ان باد  یوآغوش خال یمانیوتو م رودیوم وزدیآغوشددت اما همانند باد محکم م

 برده را.
سعود سرش را  اریاخت یب م شت و شت کمر آفرت گذا ستش را پ سد  دیب*و*

تاق را ترک کردوآفرت مدهوش از ان  یخداحاف  یب یگریحرف د چیه یوب ا
 اش رساند وشماره بهبد را گرفت. یآغوش خودش را به گوش

 ندرالی_سالم بربانو س
 به حسابم.  تیپول رو ر ریفقط بگو ام ستی_سالم بهبد حالم خوب ن

 _مسعود اونجا بود؟
 تعلل کرد وگفت اره سفته ها رو اورده بود. یکم آفرت

باال  نقدریا یداداش ناکسدددت چه جور نیبه حسدددابت ا  تیتومن ر۳۰۰_
 فروختشون.

اسه هم و یخامش کرداز طرف شهینم یراحت نیتوبازار بوده به ا یاز بچگ ریم_ا
 .دنیجنس خوب پول خوب م

 ن.تمومش ک یاومد نجایتا ا هیکاف گهیگرفته گفت:افرت د ییبهبدباصدا
 قطم کنم.  وامیم یندار ی_بهبد کار

 شق.ع یگفت:لعنت به تو لعنت به مسعود اصال لعنت به هر چ یع ب بهبد
به م تآفر ند حس م زیتلفن را قطم کرد وخودش را  مام  کردیکارش رسدددا ت

 .دهدیمسعود رام یوجودش بو
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 انداخت . نیزم یاب را رو وانیل تیکرد وبا ع بان ادیشروع به دادو فر میمر
الت ،خج یاون کار کن شیپ یبر یا  ویچرا م ،اصالی_چرا کمکشو قبول کرد

 .یزنیهمسرت در مورد معشوقه ات حرف م یتو رو یکشینم
سعود صورتش زد ومر یلیس م ستش را رو ریمتح میبه  شت  ید صورتش گذا

 واشک در چشمانش حلقه زد.
سعود صدا م شوقه من ن یهم با  ست حرف بزن اون مع ه اگ ستیبلند گفت در

سه خاطر ا شم قبول کردم وا  نیدرا دایبود که از فردا دوتا گردن کلفت ن نیکمک
خونه و پولشو از تو ب واد.

 کرد دنیشروع به خند کیستریه میمر
 یگیمسعود؟به خاطر آفرت م ؟ارهیکه گفتم معشوقه ات منو زد نی_به خاطر ا

رن  قرمز نپوشم درسته؟
 .یافتیاون م ادی چون

سعود شردش وچند م سمتش رفت ومحکم در آغوشش ف  یلیس یبار جا نیبه 
 .دیب*و*ساش را 

مو درک کن اون مغازه فقط  طیدسددت خودم نبود ،توهم شددرا  وامی_معذرت م
شه جا یتا وقت دیمنم با دهیرو به زور م نایخرج مامان ا ستم باز ش ییکه د غول م

 بشم من به آفرت سفته دادم.
صدا یکه کم میمر شده بود اما  شت گفت:چرا نگفت شیارام   یهنوز بغض دا

.نیقبال باهم بود
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ست من اگه م_نگفتم چون مهم نبود،ا شته  ستمشیون مربوط به گذ الن ا  وا
 یمن اون چشددما زدلمیعز ممیبود من عاشددقت شدددم مر نجایتو ا یاون به جا

 .دمینم ایبه دن باتویز
 یرا ب شیوقولها شیکه حرفها دانسددتیان دداف بودکه آفرت را مهم نم یب چه
ستیم تیاهم شوقه ا یبرا دان شقش دل مع ست اوردن دل ع  نیکه هم یبه د

 .شکستینجاتش داده بود را م یبده یکل ریاز ز شیچند ساعت پ
صاحب ملک ن تونمی_بهبد من نم صال مگه من   مستیبازن جماعت کار کنم ا

 دختر کار کنم. نیبا ا  وامینم گمیم
از  یش کما یبند صورت شیکه سرش گذاشته بود وپ یقابلمه ا یبا دم کن بهبد

 اجاق گازفاصله گرفت
شدهیبر سیدختر گ نیا نی_به جون آرژ ست بابام  ده، ست را اون  بدون یعنید

نه  دمیرو هم اما د  تهیبا بابام ر کردمیفکر م لیمن خودم اوا کنهینم یبابام کار
به  هگیفکر د هیراحت شددد البته راحت راحتم که نشددد  المیخ مونهیم یمثل ناز

 توله ام مال خودش. نیابوده االن  گهیزن د هیسرم زد که نکنه بابام با 
سمت بهبد پرت کرد وگفت:با توهم نم بیس نیآرژ ستش را به   شهیگاز زده د

 دو کالم حرف حساب زد.
ل پرت مب یگفت ودسددته را رو یبود لعنت شددنشیاسددت یپل یکه غرق باز یعل

 کرد.
 یاربه اون بدب ت د کاریچ یبازم باخت یروشن کردوگفت:عل یگاریس نیارژ

 مبل. یرو شیکوبیکه م
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به ارژ الیخ یب یعل به بهبد گفت ا نیجواب دادن  دوتا ت م مر   نیخطاب 
 .یاز گرسنگ میمرد  استیم فاتیهمه تشر نیا

همزمان وارد اشددپزخانه  نیوارژ یگذاشدددت وعل زیم یرا رو مرویتابه ن بهبد
 شدن.

سم افرت رو نیاول بهبد ش یلقمه راگرفته بود که ا ست لقم یگو ه را اش نقش ب
 ودکمه ات ال رازد. دیجو میسر
 نثارش کرد. ییلب خاک برسر ترسو ریز نیارژ

 _سالم افرت جونم
.یایگفتم تو هم ب می وریناهار م می،با استاد دار ی_سالم چطور

 ن؟ی وریم ی_اهههه چ
 .یای_زرشک پلو ،م

دسددتش زد که  یبا چنگال رو کردینگاه م یدسدددت عل یکه به لقمه ها بهبد
 هوا رفت. اخش به یصدا

تا غول ب شیپ نجایمن ا نینوش جونتون شددما ب ور زمی_نه عز  ریگ یابونیدو 
 تکون ب ورم . ذارنیافتادم نم

 نگاه کرد دیکشددیم گاریکه تنها دولقمه خورده بود وسدد نیبه ارژ یچشددم ریز
هم هسدددت،افرت اگه بهم  ی،تازه دود کنهیشددون بد نگاه م یکی^الم دددب 
ستن بگو ا ت*ج*ا*و*ز ستم اونا خوا  ینتلذت لع نیکردن به بابا بگو من ن وا

 کردن. لیرو اونا به من تحم
نه تو دیواسه اونا ترس دیگفت:والله با دی ندیکه م یدر حال افرت
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از چاپلوس ودختر ب یسامان یعل نیکه پوزه ا نی_اه از من چرا بترسن؟شما بود
ما خاک  به  حاال  ،یل*و*ن*درو  تا  به جون خودم از اون روز قرارداد  افرت 

هم جنس  ییجوار هیفقط پسددرا  گهیم گهیاعتماد بنفس شددو از دسددت داده د
 بازشده.

 .ومدیازش خوشم ن یخوب گفت نوی_ا
 نگاه کرد. نیبه ارژ یعل یاعتنا به فوش ها و چشم غره ها یب بهبد

 ؟یبکن یتونیم یکمک هی_فرت 
 که قطم کنم. یکنی_اگه مس ره م

 . گمیم یست،جدین ی_نه به جون بابام که که کنارت نشسته شوخ
در مورد اون  یزیچ یشددده؟کسدد یزینگران شددده بود گفت:چ یکه کم افرت

 شب گفته؟
 یسوز شیات هینگران نباش قض زمیکردوگفت:نه عز کیرا بار شیچشمها بهبد

 نیلک پروژه ست آرژکه صاحب م نیدارم هم یدوست هیمن  ستیحرفا ن نیوا
 .گمیرو م یمحمد

شن نیارژ شم دوخت و آفرت در مقابل  دنیبا  سمش کنجکاو به دهان بهبد چ ا
 .نفسش گرفت نیاوردن ارژ ادیاز به  یلح ه ا یاستادقاسم نیزبیر یچشمها

 ؟ی_علوعلو افرت هست
 ه؟ی_مشکلش چ

رت شده از قضا اسمش آف یکرده فرار تشیداشته که از بس اذ زیکن هی_راستش 
معرفت به لنگه کفشددم جا نذاشددته  یب نیا یول ندرالسددتیمثل سدد ییجورا هی
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 یزندگ تونهینم شددعهوریزشددت وب زیبدون اون کن دهیدوسددت من فهم نیاالنم ا
 کنه.

.دینشان دادوخند الیخ یاستادش خودش را ب نینگاه سنگ ریز آفرت
 کرد من برم. خیغذام  یدیرو لو م ی_بهبد بسه االن همه چ

نه خوب وا جا بر سدددای_ تهیکنیم داشیبگو پ یک قط دختر ف گهیم نیآرژ ؟الب
 هیال دنب دیپسر گور به گورشده با نیبا شناخت من از ا یول دهید یروح بیاس

 .یبگرد یروح بیوهم اس دهید یجسم بیکه هم اس یدختر
در  نیگفت وتلفن راقطم کرد ،آرژ یتیترب یکه متوجه من ور بهبد شددد ب آفرت

:خجالت دادگفتیفشددار م یگاریرا داخل جا سدد گارشیسدد لتریکه ف یحال
 ریز یریچرا م ادیخوشم نم یدختر افاده ا نیمن از ا یدونیتو نم ،مگهیکشینم

 پسر نفهم. یگیمو براش م یوبم زندگ
داره  ادینگفتم که افرت ادم ز یزیبابا چ یلقمه گرفت وگفت:ا هی الیخ یب بهبد

 مشکلت حل کنه. تونهیم
موش  پسر بدب ت مثل یبهبد زد وگفت :خوب منم شست یبه بازو یمشت یعل

 .ترسهیدختر م نیاز ا
مگه زنمه. ی_ترس چ

روشن کرد یگرید گاریس نیارژ
.شیریگیچرا نم ی_راست

 رو؟ یرو؟عل یبا تعجب گفت:ک بهبد
بهادر اونجا عقدش کنم. شیگه ببرم پم کننیاعدامم م شهینم
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 .گمی_مس ره آفرت رو م
پسددر کورد واسدده هفت پشددتم بس  هیبا دهن پر گفت:من خواهرم دادم به  بهبد
 بود.

 اصال دمیدختر رو د نیگفت:ا نیعقب دادو رو به آرژ یاش را کم یصندل یعل
 ه*ر*زطرفشددو واهل  فهمهیخوب م سدددتیدور و برمون ن ییدخترها نیمثل ا

 .ستین دنیپر
 ه!ه*ر*زادم  میبادهان پر گفت:دستت درد نکنه حاال ما شد بهبد
 شددناختمیکه م ییکدوم از دخترها چیبا خودش گفت آفرت منم مثل ه نیآرژ

 نبود.
 به شوهرش. چارهیوگفت:ب دیخند بهبد
 زد گارشیبه س یپک نیآرژ
 .ادیباهاشون کنار نم یمرد چی،ه ستنین یجنس دخترها، زن زندگ نیی_ا
هرچند اون اصددال مرد هارو  رمشیشددد و گفت:من که حاضددرم بگ یجد یعل

 .کنهیادم حساب نم
به پس ،هم مل،مجبور پرهینم ه*ر*زکه  نی_خو بل تح تا آخر پروژه  میقا

 .میتحملش کن
قابل تحمل  ریگم شدددده اش را غ نطوریکه ا نیبه آرژ دی ندیدر دلش م بهبد

که  یردخت شدیم رتیآفرت دچار ح یاز کارها شتریوب شتریهر روز ب دانستیم
غر مردان  م ه*و*سو بهینفس  ندگ دیریبیباز را  مردان ز به  نفس  شیو

ها زیچه چ داد،مسددعودیم که مردها در  یرا از دسدددت داده بوددختر ییگرانب
 نبودنش را قبول داشتند. یباشند دم دست دهیاو را د نکهیوبدون ا لوتشانخ
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سا یتمام شبیاش انداخت د یخالبه خانه  ینگاه را به آپارتمانش در  لشیو
کرده  ادیتن آفرت را کنار ت تش پ راهنیپ یکرمانشدداه انتقال داده بود دکمه ها

خل ج ته بود حس م بشیبود وانرا دا قل  کردیگذاشدد از او دارد  یادگاریحدا
که آفرت به انها  نیکه متعلق به معشددوقه آفرت بود اما مهم نبود هم یادگاری

که حاضددربه رفم  شددودیم چارهیبود ادم دلتن  چه ب یتعلق خاطر داشددت کاف
 .شودیم بشیرق یها یادگاریبا  یحت یدلتنگ

.دیب*و*سکرده اش را  زیعز نیا یشانیپ انیدادو دا انیرا به دا دیکل
چرا خودتو اواره  موندنیاز اتاقا م یکیتو  نجایهم هم نی_خوب مادر آوات وآو

 .یکنیم
وژه واسدده پر میشددیتهران م یشددنبه راه سددتیحرفها ن نی_قربونت برم ،بحث ا

 بمونه. یخال یخوب چرا الک گردمیبرم یک ستیمعلوم ن نمیزم
 امرزتمیشدددانه اش گذاشدددت وگفت:پدر خدا ب یدسددتش را رو میابراه ییدا

 .کردیبود شب وروز کار م ینطوریهم
را گرفت وگفت:تو رو خدا نرو من  نیآرژ ییدر اتاقش رابسدددت ودسددتها الید

 .رمیمیبدون تو م
شاه م یبله رو بگه راه نیاو نکهیمن که قبال گفتم به محض ا الی_د  شمیکرمان

 تهران. رمیچند روز بعدشم م
 در دلش روشن شده بود گفت:منت رت بمونم؟ یدیکه نور ام الید

صورت د نیارژ ستانش  شمها الیبا د شک یرا قاب گرفت وبه چ شت وم  یدر
 از اشک شده بود نگاه کرد . زیاش که لبر
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ش تال یلیبه خدا به روح پدر ومادرم خ شهیکه حالم بد م الیکارو د نی_نکن ا
شددددن با تو رو  یکیکردم اما نشدددد دلم مال من شددددنت رو ن واسدددت دلم 

و تو معرفت رو ت یاز من سددر تر یلیتو خ ین واسددت فکر نکن که کم گذاشددت
 که مق ر نه تو. اقتمیل یمن و دل ب نیا یعشق تموم کرد

 . دیب*و*سرا  نیآرژ یهق هقش اوج گرفت ودستها الید
 .کنمیباشه قبول م یهرچ نمیکنم که به دلت بش کاری_بگو چ

 گونه اش را پاک کرد. یرو یبا سر انگشتش اشکها نیارژ
شق با الی_د  نکهیا ،بدونیخودت ب وا نکهین امقدمه،بدو یب ادیب دخودشیع

و چتر که ت کنهیدرست مثل بارون که مراعات نم یشو داشته باش تیاصال موقع
نهی یدار به مادرت خ بارهیوم ا  ی،اگه ب وا الیبدهکارم د یلیرو سددرت،من 

 باهات ازدواج کنم. تونمیم نید نیواسه جبران ا
 داشتن! نیخاطر حس د ،بهیگریبا خودش گفت:ازدواج به خاطر د الید

اسددت که هر  نیامابهتر از ا یاز دسددتش بده کبارهی نکهیدلهره اور اسددت ا چه
 .یلح ه ترس از دست دادنش را داشته باش

 برس. تیتحمل کنم برو به زندگ تونمیمن نم نی_نه ارژ
ل عمد،مث ریمثل قتل غ میکشددیرا ناخواسددته م یوقتها کسددان یادمها بعضدد ما

رف،که ح کیت ادف،مثل گفتن  کیمرز دشمن،مثل  یان سوگلوله به  کیشل
 ان دنیاسددت،چراکه بعد از شددن یوت ددادف کیزجر اورتر از هر نوع قتل وشددل

 .یدهیحرف ذره ذره جان م
ش ا یعسل یبود چشمها باشدهیز تینها یب یمحل دیدران لباس سف خواهرش

شت ا کردیم ییخودنما شیاز پ شیپ ست دا  ییبایجوالن دادن ز نیوچقدر دو
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 بود دهیپوشدد رهیت یبه رن  قهوه ا یخواهرش را،خودش هم لباس محل کدانهی
 دنیمجبور به پوشدد چارهیاجازه برداشددته بود وکاروب یوبهبد هم لباس کارو را ب

شد. یگرید یمیلباس قد
خان بود تمام خان ها وبزرگ ها جمم شده بودند و سن  لینوه اسماع یعروس

 نوه اش. یبود پدر بزرگش برا تمام گذاشته
 یتنها نگاه ها شیمنت ره نبود برا ریواصددال غ دیهرمز و خانواده اش را ند عمو

 .سوزاندشیبود که م الید زیحسرت انگ
هرچه  ییبایبلندش را به ز یکه موها دیسبز رن  د یرا درلباس محل الید بهبد

سته بود وبا ان ارا ستن شیبرا گریاز هر روز د شتریب شیتمام ارا شده ت یخوا ر 
 بود .
س نیآرژ کنار سته بود از  ش  ش*ر*ا*ب السیگ شدیکه رد م یخدمتکار ینین

 رابرداشت.
ش م*س*ت گهید هیشد وگفت:کاف یع ب نیآرژ لت کرد کنتر شهینم گهید یب
.دیکش رونیرا ازدستش ب السیوگ

 زنم.به صورتم ب یآب هیگفت:برم  نیاعتراض بلندشد و رو به ارژ بهبدبدون
ساندکهیرا به د خودش شم وا برو او را به  ییدخترها انیم الر سته بودکه با چ ش ن

شددود که ان  یمتوجه حضددور بهبد الیباعث شددد د نیوهم دادندیهم نشددان م
.امدیبه تنش م بیلباسها عج

 .نیاریب فیلح ه تشر هی شهیخانم م الید دی_بب ش
طرافش به دنبال بهبد راه افتاد.دختران ا نیسنگ ینگاه ها ریز الید
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تاقها برد از ا یکیوبا خود به داخل  دیرا کش الیبه طبقه باال رفت ودست د بهبد
 نهیبب یکیاقا بهبد اگه  نیکنیم کاریکه از ترس نفسش بند امده بود گفت:چ الید
 .شهیم یچ نیدونیم

 دیو اورا به سمت خودش کش دیراکش الیطاقت نداشت دست د گریکه د بهبد
شروع به  شیلبها یولبانش را رو شت و سگذا  یوکه تنها ب الیکرد،د دنیب*و*

با دسدددت او را به عقب هل داد وبهبد که تعادل  ینه لذت کردیالکل را حس م
 ت ت افتاد. ینداشت رو

صددورتش محکم  شیاعتنا به خراب شدددن ارا یوب دیلرزیکه م یدر حال الید
 . دیکشیم لبش یدستش را رو

 پسر احمق. یکار رو کرد نیا ی_تو به چه جرات
 ناخوداگاه چند قدم عقب رفت. الیبلند شد ود بهبد

 یکس نیاما تو به جز آرژ رمیوم امیمن دوست دارم چندسال که همش م الی_د
 .ینیبیرو نم

 هستم. ینداره که من عاشق ک ی_به تو ربط
ن شده عاشق همو گهید یکیاون عاشق  کنهیبه تو فکرهم نم یاون حت چارهی_ب

 .یکرد رشیشده که تو تحق یدختر ساده ا
 .یدونیرو از کجا م زهایچ نیمتعجب گفت:تو ا الید

سدداعت عشددق  هیواسدده  یکه حت دونمیوخوب م نمی_من چندسددال که با ارژ
 . وادتیوحالش هم نم

 ریحد حق نیاب دهانش را تف کرد به سمت بهبد که دوست داشتن را تا ا الید
 .کردیم
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ندار ییبگو یحق دار تو ندارد اما حق   ریاحسددداس من را حق یکه دوسددتم 
 .یبدان

ست بهبد صورتش را پاک کرددر نگاهش  نیکه به خودش امده بود با ا سش  لبا
بود. انیندامت نما

 .دونهیبود که اون تو رو مثل خواهرش م نی_من ،من من ورم ا
نها ت یاز اتاق خارج شد زمان بحث کردن نبود عروس میدر را باز کرد وسر الید

 خراب کند. شیرا برا زیشب خاطره انگ نیا  واستیبرادرش بود ،دلش نم
 خان لیاسماع دادیبه عروس وداماد م ییایبود وهرکس هدا کیمراسم نزد انیپا

سهم االرث آو خواهرش  یشانینفربود که پ نیآخر نیرا به او داد وآرژ نیتمام 
سرا  شکها دیب*و* صورتش م یوا سرا   تیریکه از  سروب*و*  سیه زد و

 یرماد نوگفت:مادرت برامو دیداد،آوات را به کنار کشدد هیبه او هد بایز ییطال
سا ش یول یسرمون بود خودتم کم از برادر نبود هیکرد پدرتم تا بود  ک به اگه ا

 زینباشدده پا روهمه چ ایبدون اون دن  وامیبه جان خودش که م ادیچشددمش ب
.رسمیوحسابت م ذارمیم

.دیگذاشت واو را درآغوش کش نیشانه آرژ یدستش را رو آوات
بشه. سیاگه به جز اشک شوق بزارم چشمهاش خ ستمی_مرد ن

 مردانه. شیقول مردانه آوات، مرد بود وقولها نیراحت شد از ا الشیخ
ستش را رو بهبد شت وگفت ا ید شلغ هی شاللهیشانه بهار گذا سه تو   مروز وا

 خانوم.
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شلغم چ بهار ضمن ما رسم دار هیبا اعتراض گفت:اه  ا ت میحالم بهم خورد،در 
نهیازدواج نم کیدختر بزرگ ازدواج نکرده دختر کوچ بت  ک پس اول نو

 .الستید
 تیع بان با الیزد ود یبود نگاه کرد ولب ند ستادهیکه کنار آوات ا الیبه د بهبد

 لب نثارش کرد. ریز ییرا برگرداند وپر رو شیرو
نباش خودم حلش  نه،نگرانی:پس مشددکلت ادوگفتیلپ بهار رو کشدد بهبد

 .کنمیم
 ؟یکرد دایخوب پ سی:نکنه کدوگفتیخند کاوان

ست ،د ایپسر نگو طال بگو با حجب وح یسیکردم اونم چه ک دای_اره داداش پ
 کرده،باخانواده. لیین ورده،تح 

من  فکر لباس داکردنیشددوهر پ یلباس بهبد رو گرفت وگفت:به جا قهی کارو
 .یکنیم یبه لباس مردم دست دراز یکشیخجالت نم یدیباش که دزد

صال االن در م شلوارش هم یبهت گدا دمیم ارمی_ا شکلم   انجیبدب ت فقط م
 ارم؟یدرب
 .سادهیوا نجایدختر ا ی^باز شروع کرد نیآرژ

 الیخ یبه آوات بگم امشب رو ب  واستمینگفتم فقط م یزی_به جون داداش چ
 ین وره پس فردا ب وره چ یخواهر مابشدده خسددته سددت حاال فردا کاچ نیا
 .شهیم

 انداختن. نییسرم شده وسرشان را پا نیوآو آوات
 .اببندمی یبندیپس کله اش زد وگفت:دهنتو م نیآرژ
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شک م میابراه ییودا انیدا س ینمرگخواهر جوا یبرا  تندیریا  یکه نبود تا عرو
نهی چه غم انگ ندیدخترش رابب گا مادر نیآو یبود برا زیو تا  یکه  نداشدددت 

م ک انیمادرانه اما ناشکر نبود دا یها حتیکند واو سرم شوداز ن  حتشین 
 .شیاز مادر نداشت برا

اش نگاه کرد اع ددابش متشددنج شددده بود واسددترس تمام  یصددفحه گوشدد به
شتها رفتیوجودش را فرا گرفته بود در طول خانه رژه م  ستشکیرا م شیوانگ

ست بردار نبود چند دهیاما فا شت د شت اگر به خاطر  نیندا بار تماس از او دا
ش سعود نبود گو سیکردامامیرا خاموش م یم ست وب میسر دیتر  هدر خانه را ب

رفت ودکمه ات ال رازد: اتاق خوابش
.یمزاحمم بش  وامینم گهیاز جونم ،مگه نگفتم د ی وایم ی_چ

 ؟یناراحت یاز چ می__مر
خه چ یع ددب میمر کارهات ا فت:از دسدددت تو و   میاز جون من وزندگ یگ

 بلند هق هق کرد. یوبا صدا ی وایم
صال د یبگو چ یکنینگرانم م یدار می_مر فقط  نمتیبب یایب گمینم گهیشده،ا

ها؟ میدرد و دل کن یتونیدوست که م هیشده،به عنوان  یبگو االن چ
وگفت فقط درد ودل؟ دیاش را باال کش ینیاب ب میمر

 .گهید زیچ چی_اره فقط دردو دل نه ه
 یگروزها در زند نیکه ا یوپولدار پیخوشددت بهیپسددرک غر یگفت برا شیبرا

ستگ دایاش پ شک ستن رابطه اش با آفرت در  یشده بود از ور سرش تا دان هم
آفرت کار  شیمسددعود پ نکهیمتنفراسددت از ا نکهیوا شیگذشددته و شددک ها
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نماند وسددبک شدددد با تعجب گفت:هنوز  یحرف گریگفت که د کندانقدریم
 ؟یهست

شتم به حرفهات گوش م زمی_اره عز ستم دا  تسیتو واقعا حقت ن میمر دادمیه
اون  نهدویمسعود قدر تو رو نم یداشته باش یدردسر یراحت وب یزندگ دیتو با

 موردن ر تو رو نداره. ییال ها دهیا
 شییآفرت دختر دا نی_من مسعود رو دوست دارم اونم عاشق من شدوگرنه هم

 .گرفتیاز من سر تر بود رو م یلیکه خ
ش ی_تو مطمن من  یدکر فیدختر تعر نیکه تو از ا ینجوریست،این مونیکه پ
 ش  ه جذبش شدم.خودم به 

 یکاش کلمه ا یوندان یجوابش را بدان یوقت شددودیسددوال چه سدد ت م کی
 .دانمیهم نم دانمیهم م گفتیبود که م ریبله و خ نیماب

فت:اون  یدونی_اره اون هنوزم من رو دوسدددت داره م عمر جلو  کیبهم گ
اون  شینگاه عاشددق من شددده االنم اگه پ هیچشددمش بوده ون واسددتش اما با 

 دورت شلو ؟ نقدریچرا ا یکه در حق مسعود کرده،راست یطر کمکب ا
 خداحافظ. رون،فعالی_با بچه ها اومدم ب

نگذشددت که عذاب  یمنت ره تعجب کرد اما کم ریغ یخداحاف  نیاز ا میمر
جا جدان  چه م شیو به مسددعودش کردیرا گرفت او داشدددت   م*ی*ا*ن*ت!

 !کردیم
باهاش حرف زدم هم یخودش گفت:من که کار یدلدار یبرا  نینکردم فقط 

 نداره. یکه مشکل نیمثل دو تا دوست ا شترینه ب
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ساعت  امدیم یبودند سوز بد لیها و وسا یصندل یمشغول جمم اور کارگرها
 راهم روشن کرد وکارگر ها گارشیس نیپنجم نین فه شب گذشته بود آرژ۳از

انداخت . نیرژآ یشانه ها یو رفتند بهبد کتش را رو دنیدست از کار کش
 تو. میسرده بهتر بر یلی_هواخ

نها ت  وامیچند روز مونده به پروژه رو م نیا میبر افتیراه ب گهیسدداعت د می_ن
 باشم.

شروع کردن؟ یعنی_
 ؟یبا تعجب گفت چ نیآرژ

سر به خانه آرژ بهبد شاره کردو گفت:اونا رو م نیبا که  شروع کردن یعنی گمیا
 .یبر ی وایراحت شده م التیتو خ

اخش بلند شد. یزد که صدا شیبه پهلو یضربه محکم نیآرژ
موندن رو  نجایحوصددله ا می_بهبد ادم شددو خجالت بکش،اصددال بلندشددو بر

ندارم.
 ن؟یارژ یریم یخداحاف  ی_ب

شه دا سه دل بکنم تمرکز ند تونمینم نمیرو که بب نیواو انی_بهبد اگه فردا ب ارم وا
 .شناسمیکارم خودمو م

شد وبعد از چند دق هبدب صندوق  نیبا چمدان ارژ قهیبلند  شت وان را در  بازگ
 گذاشت. نیعقب ماش

 به عقب برگشت. الید یرا باز کرد که با صدا نیدر ماش نیارژ
 رفت. الیرا بست وبه طرف د در
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 ؟یدیشده چرا ن واب یزی_چ
 پاس گو شدند. شیبزند اشکها یدهانش حرف نکهیقبل از ا الید

 ؟یخدا حاف  یاونم ب یبر ی واستی_م
 گفت:مگه بار اولم؟ الید ییبه اشکها رهیخ نیارژ

بال ق یگردیبود که دلم خوش باشدده برم یاما قبال خونه ا سددتی_نه بار اولت ن
باشدده اما االن  یبود که خال یبود واسدده انجام کارهات قبال دل یونقشدده ا زیم
 .ستین چکدومیه

سم که من ل زی_نر شکهارو الم ب ب دا ق ندارم اخه من خر بجز  اقتشیاون ا
 داشتم واسه ات. یوعذاب چ یبدب ت

مهم  شیشده بود وبه او زل زده بود اصال برا ادهیپ نیکه از ماش دیبهبد را د الید
سرک لجباز نینبود تنها ا سته  یپ شک شت بارها دلش را  که خودش هم قبول دا

 مهم بود. شیبرا
ست ضش را قورت داد  یرا گرفت و رو نیسرد آرژ یاه د شت بغ قلبش گذا

برادرش شده بود  بیجفتش امشب ن  کیکه  یعسل یها یوزل زد به ان گو
 ییجا نیدرسددت هم نیشددود،آرژیکه م بین دد دانسددتیرا خدا م یکی نیاما ا

شده  یتبه انت ارت ح مونمیم یایتو فقط بگو م یشنویکه تپش قلبم رو م نجایا
 .امیفقط بگو م گهیدصد سال 

کلمه  نیفقط ا یزمانش رومش ص کن  وادینم گردمیان اف فقط بگو برم یب
 ببندم. میوارزوها دیکنم وبه گردن ام ریرا بگو تا زنج

 مدت نباشم تا حالت هیکه  رمیم نیبگم اصال واسه هم تونمینم زمیعز شهی_نم
 خوب بشه.
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 یحال خوب منم البال یچمدانت رو برد ی،وقت ستیحال خوب ن ی_تو نباش
 .یوبرد یوداخلش گذاشت یتا کرد راهنتیپ

 تیبه زندگ شددده،برویهم یرا قاب گرفت وگفت:خداحافظ برا الید صددورت
 برس.

ها نیخودش را در اغوش ارژ الید فت نرم تن پوش  شیرهاکردوانگشددت با در 
فت:ق دددد رفتن دار نیآرژ فت وگ بگ ،دریفرو ر بلیآغوش  ق مردن  رم،

 کفن را زودتر.  رد،مومنیم
سها دیدیبه بهبد که م چارهیب شوقه اش را برا یخواهش والتما  ،امایگرید یمع

صال چه م کردینم یکار ستیا شت ارژ شییکند اگر توانا توان  الیه درا ب نیرا دا
 مرد خواستن بود نه خواسته شدن. نیاما ارژ دادیم

سر الید نیارژ شد میرا از خودش جدا کرد و ست بهبد  نیاخل ما شد و در را ب
سمت د شده بود وگر شیزانوها یکه رو ییالیبه   شیرفت وجلو کردیم هیخم 

 زانو زد.
شا س دی_ شنوه بگه من ب یک تا  ی وایم یفقط بگو چ ستیاما مهم ن رتمیغ یب

 واسه ات. ارمیبا جون ب
 یبرش گردون  وامیرو که رفت روخواسددتم اما اون ن واسددت ازت نم ی_اون

 فقط مراقبش باش.
 ضیلب غر زد هوا سددرده مر ریرا بلند کرد وز الیگره خورده د یبا ابرو ها بهبد

.شهینم شیزیاون نره غول چ یشیم
؟ی،هستی_بهبد بگو که مراقبش
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ه که نر یکه مراقب دلش باشم که واسه کس نیباشم اگه من ورت ا ی_مراقب چ
 هیکه االن  گرفتمیدل خودم م یقدرت رو داشددتم جلو نیشددرمنده ام من اگه ا

 .یکردیبزنه تو صورتت بگه حداقل مراعات دل من رو م یلیس
که دوستت دارد دوست داشتن را از  یچشم کس یکه جلو شتریب نیاز ا تیجنا

 !یکن ییگدا یگرید
بود که با  یخودش هم حالش خوب نبود اما نگران حال بهبد نکهیبا ا نیآرژ

 .دیلرزیم شیودستها کردیم یسرعت رانندگ
ل ح یهمه چ یراحت چند وقت که من نباشم وتو باش التی_بهبد تموم شد خ

 .شهیم
شتم وقت یچه حال یدونینم نی_ارژ شو د یدا شکا سه تو ب دمیا ف شر یکه وا

 . تیریم
ف به ت یگیافرت رو کرده نم یزدوگفت:بهبد اگه بگم دلم هوا یپوزخند نیارژ

 شرفت؟
 کنه. داشیرت گفتم اونم قول داده تا جمعه شب پ_نگران نباش به اف

 .یکن یکار هیمونده اون دختره واسه ام  نمی_هم
 .کنهیم داشیپ یکه ک یدار نیبه ا کاریکردنش چ دای_مهم پ

دهانش گذاشت وانگار که با خودش حرف  یدستش را مشت کردوجلو نیارژ
 زندیم

 کردم که بره. یشعهور حالم باهاش خوب بود اما کار ی_ن احمق،من ب
که در  یپسرک نیا یبرا الید ییها هیسکوت کرد به احترام خواهش ها وگر بهبد

 .کردیصحبت م گرید یکیمورد حال خوبش با 
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 .دیکه اورا در مقابلش د دینکش یرا به اتاقش صدا زد وطول مسعود
ست ادما فردا شروع پروژه  شن    وادخوبیدلم م انیم یمهم یلیخ یشب ج

 .یبش دهید
با تعجب گفت:مگه منم دعوتم. مسعود

سعود؟تو هم  ست یشرکت نیا ییاز کارمندها یکی_حالت خوبه م و ت ارمنیو د
.میریلباس بگ میهم حاضر شو بر ؟حاالیدعوت باش دیپروژه به ن رت نبا نیا

 .ستین دیبه خر یازی_لباس دارم،ن
شد شتباه متوجه  سعود فک کنم ا که  یستیفردا خونه عمو بهروز دعوت ن ی_م

 ییبه جا ی وایهسددتن اگه م یمهم یفردا ادما یتنت کن تیلباس پلو خور
همه مثل من عاشقتن که تو رو تو هر  یخوب باشه،فکر کرد دظاهرتیبا یبرس
 بپسندن. یلباس

سعود سو یبه افرت م ش چییکه دنبال  شتیم نشیما فت کرد وباخودش گ نگاه گ
چه؟ میمر ؟پسیچ یعنیجمله اخرش  نیا

ارم؟یب میمر تونمی_م
 همه زخم بر جان زدن؟ نیسوال وا کی

 ا مدت از بس به ت نیلباشنش نشاند ا یرو ضهینبودن عر یخال یبرا یلب ند
 خنده را پاک فراموش کردبود. یواقع یبود معنا دهیهر خند

اسدده و یچیکه ه طیشددرا نیداره که تو ا اجیاون همسددرت احت یتونی_البته که م
کنه. دایپ یدل خوش هیات نمونده حداقل 
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از  که یتنها کسدد یروز کیندارد  زیچ چیزد به مسددعودوگفت که ه شین بازهم
 زبان آفرت در امان بود خودش بود اما حاالچه! هیوکنا شین

 را به سمت مسعود گرفت . چشییسو افرت
 .امیمو یمهندس قاسم شیپ رمیسر م هیمنم  اریب ن یاز پارک نیاش_تو برو م

 اش اورده بود و ینیب کیرا تا نزد نکشیبه در زد و وارد اتاق شددد ع چندضددربه
 شده بود. شیغرق در نقشه رو برو

 دخترم. ی_اومد
 امروز برم. نیزد وگفت:راستش اومدم که اجازه بد یلب ند افرت

 افتاده؟ ی_کجا؟اتفاق
که  نهیبهتون که گفته بودم اون عاشددق ا دیبا مسددعود برم خر  وامی_نه ،فقط م

 حس. نیوقت واسه ادادن ا نیبشه وقدرتمند باشه ،فردا بهتر دهیبزرگ د
 .ستادیاش را دور زد و مقابل آفرت ا ینقشه کش زیم یقاسم استاد

 بق؟همون افرت سا ی،خوب بود ،دو رو نبود،االن چ رفتی_دختر من خطا نم
بهش  نکهیواسدده ا کنهیتالشددش رو م شددهیکه بوده وباشدده هم ی_آفرت هر چ

 .نیافت ار کن
 یعنی نیکه ا دانسددتیاش خوب م یرفت از جواب دادن واسددتاد قاسددم طفره

 و بدرقه اش کرد. دیب*و*ساش را  یشانیپ دییدوست ندارد درو  بگو
اد ادکلنش قلبش به تپش افت دنیکنجکاوانه در داشددبورد را باز کرد با د مسددعود

شت؟مگر او در بدتر نیا ست دا نکرد و  شیرها طیشرا نیدختر چقدر او را دو
 شددوندیم بیچه عج  واسددتش؟زنهایدختر م نیدلش،پس چرا هنوز ا یرفت پ

 .دییایبه وسط م یدوست داشتن مرد یپا یوقت
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سر آفرت سعود  ست وافرت لب ند میدر را باز کرد و م شبورد را ب د به ز یدر دا
شده. نییتع شیکار از پ نیا

!میشد حاال کجا بر رید دی_بب ش
نداره. یگن  شده بود گفت:فرق یکه کم مسعود

مگه نه؟ میمن وتو چقدرباهم خاطره فشن  ندار گمی_مسعود م
 حرف آفرت شوکه اش کرد . نیعطر بودا رانیکه هنوز دهمش درگ مسعود

مزاحم را داخل شالش برد  یشالش را مرتب کرد وتکه مو نیماش نهیدر ا افرت
 نیچند تار مو از ب نیمثل ا ندینب یمسددعود را به راحت شدددیهرچه را که باعث م

.بردیم
 ؟یدونیرو که م نی_آفرت من زن دارم واونو دوست دارم ا

که چ زمی_اره عز ها  وامینم یزیمن  خاطره  ما چرا  ن  یفقط گفتم  قشدد
ها نبود یدونیم،میندار باهم تن قدر  باهمیچ مایسدد م،  یواشددکی م،قرارینرفت ن

قات روزمره مون برا م،ازینکرد ب* *لرو  گهید م،همینداشددت فا هم  یات
ندار م،اصددالینگفت  مینگرفت ابونیرو تو خ گهیهم د م،دسدددتیعکس دو نفره 
 دیوتو باهم خر م،منیدونفره مون به خانواده هامون درو  نگفت یقرارها ی،برا
سرت دارم،به  م،منیوتو حلقه ولباس عروس انت اب نکرد م،منینرفت چقدر ح

روز مال من باش. کیحسرت ها برگردو نیحرمت ا
.ترسمیازت م فهممت،راستشی_افرت من نم

 زد یقهقهه ا آفروت
!ین ف روز با من باش هی نکهیخواستم جز ا ی_ازمن؟مگه چ
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سمی_من از با تو بودن نم ستم دارحد هنو نیتا ا نکهیاز ا تر سیم یزم دو  م،ازتر
 .یکنیخوب تا م یمن بد کردم و تو دار نکهیا

ست  گه،کهید نیمن وتو ا نی_خوب فرق ب من تو رو دوسدت دارم تو من رو دو
 .کنمیکارهارو واسه خوب شدن حال خودم م نیدرضمن من ا یندار

 مینخ را ض  نینخ نازک است اماهر بار تکرارش ا کیدر ابتدا مانند  یعادت هر
به  شهیهم یکه برا شودیم یبه طناب بلند لینخ تبد نیا تایوبا تکرار نها کندیم

 .چدیپیدور فکروعمل ما م
شت به ا وافرت سابق ناز کند واو  نیبه ا دادیعادت بها م نیدا سعود مثل  که م

عادت دادن مسددعود به خوب  نیناز ب رد مسددعود پس بزند واو خواهش کند ا
 .اوردیعاقبت او را از پا در م شیبودن ها

شت ولباس خر با ساژها را دانه به دانه گ سعود پا شد یساعت یبرا دیم از  فاِر  
ش که دوست یاز کنار مرد بردیدخترساده شد که لذت م کیآفرت و هدفش تنها 

 داشت .
نزند انگشت اشاره اش را  یکه حرف نیمسعود زن  خورد واو به نشانه ا یگوش

 صحبت کرد. میشت و بامرلبش گذا یرو
 زمی_جانم عز

 ؟یی_سالم مسعود کجا
 _سرکار کجا باشم؟

 ؟یگردیبرم ی_حوصله ام سر رفته ک
 .یکه تنها نباش نایمامان ا شیپ ست،بروباالی_فعال معلوم ن

 _باشه پس فعال خدا حافظ
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 زمی_خدا حافظ عز
شن یلب ند یپنهان آفرت سعو یدرو ،برا نیاول دنیزد از  د شروع پس گرفتن م

 .رفتیخوب پبش م
جلوتر از او بود برگشددت  یومسددعود که کم سددتادیا یمغازه ا نیتریو پشددت

 ؟یسادیوگفت:چرا وا
رو همون  یخونه قرمز ومشک۴ رهنیپ نیمسعود ا یگفت:وا ادیبا شوق ز آفرت
 .دمیو من دوستش داشتم همون که ازت دزد یدیپوشیکه م

خانه مثل بچه ها ذوق ۴راهنیپ کی یبرا کیوضددم شددسددر و  نیدختر با ا نیا
کرد؟یداشت با او چه م کرد؟افرتیم

 ؟ی_اونو تو برداشت
و انداخت وگفت:ت نییکه زده شددده بود سددرش را پا یکه تازه متوجه حرف آفرت

شت شت یبر یحق دا که  یادم وقت یخاطراتت رو هم با خودت ببر یاما حق ندا
ره خاط هی راهنیپ هیعطر  یبو هیاز خودش جا بذاره مثل  ییزایچ هی دیبا رهیم

شه همدم اون نایخوب ،که ا شت یب سر با او یستین یکه وقت یکه تنهاش گذا نا 
 کنه.

خانه قرمز ۴راهنیبه اضددافه دو پ دیمسددعود خر یمورد ن رش را برا ییلباسددها
شک شت خ یکیکه  یوم ش ا یمیوقت بود لباس خواب قد یلیرا خودش بردا

ا باز کرد آفرت در ر دیایب رونیمسددعود از اتاق پرو ب نکهیبود قبل از ا دهینپوشددرا 
بپوش. نمیخانه را به او داد وگفت:ا۴ راهنیوپ
که اندازه ام نیچرا؟ا نوی_ا
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 .رهیتنت رو بگ یبو  وامیم برمیواسه خودم م نویا دونمی_م
 را گفت ودر اتاق پرو رابست. نیا آفرت

 وانهیهم آفرت د دیشددا ای شدددیم وانهیزل زد داشددت د شیروبرو نهیبه ا مسددعود
شت اما نم زانیشده بود از م ستیعالقه افرت به خودش خبر دا که بعد از  دان

 حد دوست دارد. نیآفرت هنوز هم او را تا ا ییان جدا
 کرد. ادهیبود که مسعود را سر کوچه پ دهیشب رس۱۱به ساعت

طبقه باال خاموش  یشددد چرِاغها اطیوارد حرا به در انداخت و  دیکل مسددعود
 .یچشم انت ار نیا یروشن بود،دلش قنج رفت برا نیزم ریز یبود اما چرا  ها

و به مسددعود که در حال  کردیم یتک به تک لباس ها را با دقت بررسدد میمر
 ام؟یآفرت گفت منم ب یبود گفت:مطمن ییخوردن چا

 .رمیهم م ییمن بدون تو مگه جا زم،اصالی_اره عز
 به افرت ندارم. ی_مسعود من حس خوب

 .کنمیم یبگو بهش حسود ینی_قربون اون حست برم،راست وحس
رو راست بودن مسعودشوکه  نیاب دهانش را با سر وصدا قورت داد از ا میمر

 شد.
به چهره اش  یسددوال کنه،وحالتیحسددادت م بشیفقط به رق ؟ادمیچ یعنی_

 هست؟ ستیمن ن بیدادو گفت:اون که رق
خال نیجا خورد از ا مسددعود جان  گذاشدددت  زیم یرا رو ییچا یسددوال فن

با اون همه  یفکر کرد ،تویشدددد ینجوریروزها ا نیچرا ا میوگفت:مر آفرت 
 اره؟جوکیمن رو از چن  تو درب  وادیوم شددهیعاشددق من م ادیخاطر خواه م

 !یگیم
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 دارم که اون منو ب واد. یبدهکارم،آخه من چ یکه فقط به خودش کل یمن
 یقتو زمیریبه پات م امویآفرت گفت تموم دن یدروغش راهم گفت وقت نیدوم

ست دارم حت سفته ها را هم پاره کند که خودش  یگفت هنوزم دو شد  ضر  حا
د ساده نبو یطور نیا شناختیکه م ی واست،آفرتیاو راهنوز م یعنیقبول نکرد 

س کیبه لمس به  دیبود و مق سر  یه حتب*و* شد اما ا ه*و*ساگر از   مروزنبا
بارها دستش را گرفت.

 . دیراگرفت وبه سمت اتاق خواب کش میمر دست
ب زد وگفت:تازه امشددب شدد یمنبم ارامشددم،لب ند بدجنسدد میب واب میبر ای_ب

 جمعه ست.
مبود ک  واستیم بردیپناه م میابراز عالقه آفرت به مر نیاز ا ییرها یبرا مسعود

 شدیم ریاش س یاز زن زندگ دیافرت نلغزد با شینداشته باشد که دلش پ یازین
 .افتادینم ه*و*ستا در دام 

نه را پوشدد۴ راهنیبازهم پ آفرت قدر ا دیخا فت چ به ت ت خوابش ر  نیو
ستون  دو نیبند نفس ا دادنفسشیپدرو مادر به او آرامش م یشانیپ دنیب*و*س

 بکند،خویمسعود را،چه م شد وبازهم ت ور کرد رهیبود،به سقف خ شیزندگ
قطره اشددک   رد،بازهمیگرفته وناز م ب* *لرا در  زجانشیمعلوم اسددت عز

شک زسمج ا شمش افتاد قطره ا شه لبش شهیهم نیکه مثل پوزخند آرژ یچ  گو
شتانش را  سر انگ ساماده بود، شتان دیب*و* سعود را لمس کرده  یانگ که تن م

.شیبودند مقدس بودند برا
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شت وآرژ نهیس یسرش را رو میمر سعود گذا را  شیموها یبه ارام نیبرهنه م
بلند بود اما گفته بود کوتاهش  یلیخ شینوازش کرد وفکر کرد آفرت هم موها
 یگام برداشددت اما وقت شیها یعاشددق یکرده،آفرت را دوسددت داشددت پابه پا

 شا ییدا یبا خودش که تعارف نداشددت ورشددکسددتگ دیدلش لرز دیرا د میمر
 یرابطه،از آفرت وخانواده اش تنها خوب نیقطم ا یبراداشددت  یادیهم نقش ز

 یآفرت بود چرا دلش برا یکرداصدال وقت م*ی*ا*ن*تداشدت پس چرا  ادیبه 
به جانش افتاده بود  یب ییسددوالها نید؟ایلرز میمر جواب خوره شدددده بود و

دور گردنش انطور که آفرت  شدددیم یعادت خوب بودن داشددت طناب نیوهم
  واست.یم

 وبهبد را صدا زد: دیکاناپه محبوبش دراز کش یرو نیآرژ
 ؟یداری_بهبد ب

 .نمیبیم الیتو با د ی_نه خوابم دارم خواب عروس
که  یکنم خوب مگه دسددت من ،خودت شدداهد بود کاریچ گهی_لوس نشددو د

 بهش گفتم. یچ
بد په دراز کشدد نییپا نیزم یکه رو به نا به آرژ زیخ میبود ن دهیکا  نیشدددد و

ها فت:چرا دختر گه کسدد ن؟چراینجوریا گ تحملش  توننیرو ن وان نم یا
 یک*ث*ا*ف*ت هیاونوقت اون عاشددق  دمیکنن،من مثل سدد  براش جون م

 .گهیدختر د هیمثل تو شده تو هم عاشق 
 روشن کرد. یگاریکرد و س زانیرا از مبل او شیشد وپاها زیخ میهم ن نیارژ

 بدب ت یریمیم رفت باال رفته م نی_ارژ
 بهبد،چرا؟ دمیکشیم گاریاون بود کمتر س یست،وقتی_مهم ن
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 .نیا لشیدل کردیارومت م کنه،اونمیارومت م گاری_س
بد هم یدرسدددت وحسددداب حرفش حال  جا نشیبود و  که  کار  یدرد دارد  ان

 شی،فردا آفرتش را برا بیدخترک رق نیکه ا کردیچرا حس م دانسددتیندارد،نم
بود. دواریام نقدریکه ابود  دهیاز خوش قول بودنش شن یادیز دیاوردشایم

 .ستین یزیکه چ بیرق رومیاز تو به سرا  هما م یخبر دنیشن یبرا
 ؟ییمعلوم کجا زنمیدارم باتو حرف م نی_آرژ

 ؟یگفت یزی_حواسم نبود چ
ساعت در بها شیپ یچند روز هیالمان  رمیگرفتم م طیشب بل۸_گفتم من فردا 

.مونمیم
 ؟ی،جا زد هیچ هایبچه باز نی_لوس نشو ا
و   وامیخاطرشددو م امتیتا ق دونهیهم تو هم خودش م سددتین الی_نه بحث د

نم.چند روز استراحت ک  وامیگرفتم م شیچند روز پ طمیبل نیا کشمیکنار نم
 .یرفتیبعد م یومدیجشن پروژه فرداشب م یذاشتی_خوب م

باشدد کارهی_داداش من چ ما خوش  له ا یدونیم ن،خودتیام شدد  نیحوصدد
 رو ندارم. یرسم یمراسمها

اشت اما ارزش د زیاز همه چ شتریب شینشود آفرت برا دهیتا د رفتیم دیبا بهبد
 نگذاشددته بود خوب شیعالقه برادرانه،آفرت کم برا نیخبر نداشددت از ا یکسدد

ند ک شیدایو اگر پ دهدیتمام امواتش را به باد م نیکه فردا شددب آرژ دانسددتیم
از  کندن دل شیچقدر س ت بود برا  وردیم یدست کتک درست وحساب کی
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سرک زورگو و ب نیا شته بود برا یپ د روز چن نیاما ا شیمنطق که اوهم کم نگذا
 بود. الید یوآفرت و حت نینبودن به نفم آرژ

ابود ن کبارهیبه  شیکه باورها نیآرژ یچقدر سدد ت بود برا دانسددتینم بهبد
ر د کردیم دایسددواد وسدداده بود چگونه او را پ یاو منت ر همان دخترک ب شدددیم

 به ق د جان. کردیها م یکه چند رن  بود ودلبر یحال
 بپوشم؟ یلباس محل گمی_مسعود م

 خنده ریزد ز یپوق مسعود
 .یبپوش یلباس رسم دیبا میریکه نم یعروس می_مر

روزها چقدر مسعود  نیا کردیلب گفت ورفت احساس م ریز یباشه ارام میمر
قدر از ان دخترک متکبر متنفر  ریاصددال تق دد ردیگیم رادیز او اا آفرت بود چ

د که از بو نیشب چه بپوشد تنها راهش ا یبرا دیبا دانستیهم نم یبود،از طرف
 بدهد. جامکار را ان نیمسعود ب واهد از آفرت بپرسد اما محال بود ا

سعود شک م شلوار م شک دیسف راهنیبا پ یدر ان کت و  رین  یب یوکراوات م
 یگرون،حت یلیخ نیگفت:مسعود ا قهیسل نیمات ومبهوت از ا میشده بود مر
 .یدینپوش یگرون نیمون کت وشلوار به ا یواسه عروس

سعود صرار  یهرچ دمیگفت:من ن ر کردیکه کراواتش را مرتب م یدر حال م ا
 کردم آفرت قبول نکرد.

شت د میمر ش نیاز ا شدیم وانهیدا  تکرار شیاز زندگ یه اآفرت که مدام در گو
 دیوجود نبا نی!با ادیایبه شددوهرش م زیچه چ دانسددتیکه م یدخترک شدددیم

 کرد؟یاحساس خطر م
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 یدامن بلند مشک یدوز را رو ییرن  بانوار طال یمشک یمجلس یمانتو میمر
ش سف دیاش پو شال  شده اش انداخت حداقل  یموها یرو یدیو سته  ساده ب

سعود هماهن  م ینطوریا سعود که اماده رو شد،بهیبا م سته بود  یم ش مبل ن
 گفت:چطور شدم؟

بد نبود اما بازهم همان  شیانداخت لباس ها شیبه سددرتاپا ینگاه مسددعود
تب رو ظیغل شیآرا نامر یبگو یزیچ دیترسددیصددورتش بود م یو  میومر دی

ناراحت شود.
چطورشدم؟ ی_نگفت

.شگاهیارا یرفتیم شتیکاش واسه ارا یول ی_خوب شد
 دیازنشدن حرص کش ینفس میمر

ا اق یزیتو برو تنها برو که باعث ابرو ر امیچشدده؟اصددال من نم شددمی_مگه ارا
 نشم.

ند شدددد ومر مسددعود حال نق زدن بود در آغوش گرفت  میبل که هنوز در  را 
 .رمیجا نم چیمن بدون خانومم ه هیچه حرف نیوگفت:ا

له اش را دور کمرش بسدددت یدوش طوالن نیآرژ فت و حو عادت  نیا گر
 ستادیا هنیمقابل آ دیپوشیلباس نم شدیخشک نم شیاش بود تا موها یشگیهم

 .دیبهبد را د نهیرا به صورتش زد درا ویوافترش
؟یاماده بش یریپس چرا نم ی_پسر مگه تو پرواز ندار

.رمیم گهید قهیچند دق هی رمی_م
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 شیبار دستش را به صورت شانه داخل موها نیرا ژل زد و چند شیموها نیآرژ
رک ساده وما یبه همراه کت وشلوار مشک یسورمه ا راهنیپ ردیبرد تا حالت بگ

 .دیدارش را پوش
 ؟یبندیکراوات نم نی_آرژ

 .کنمیم ی_حوصله شو ندارم احساس خفگ
 .یشد یزینگاه کرد وگفت:پسر عجب چ نیبه آرژ بهبد

 _بودم
 .گهیآفرت راست م ی_خوب حاال ول

 .شدیم زیت شیناخوداگاه گوشها امدیاسم آفرت م تا
 ه؟گیم یگفت:چ زدیگردنش م ریکه به ز یادکلنش را برداشت ودرحال نیآرژ

 .یهست یتام هارد هیشب یلی_تو خ
باالرفت وسددرش را به سددمت بهبد چرخاند وگفت:اون منو از  نیآرژ یابروها
 .دهیکجا د

ا امشب چه دله یاش شد هیشب یلیخ گه،پسریراست م ییخدا یول دونمی_نم
 واسه من. ریروخدا چندتا شماره اضافه ام بگ ،تویکه ببر

 نیغلط ها کردم که امشددب ب وام بکنم ا نیوقت کار از ا ی_خفه شددو ،من ک
 کار باشه. طیخارج از مح دیبا زهایچ

بد فل گ به غا ندشدددد و  نهیبل فت آرژ نیآرژ را ده شددوک ز نیرا درآغوش گر
 افتاده؟ یگفت:اتفاق

شا رمی_نه داداش دارم م جونت رو از  زیسقوط کرد من رو عز مایهواپ دیگفتم 
 .یدست داد
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در جدا کردن بهبد از خودش داشدددت گفت:برو کنار لوس  یکه سددع نیآرژ
 نشو،موهام خراب شد.

ش که بشه تو دادا یهر چ نیگفت:آرژ یفاصله گرفت وباحالت جد یکم بهبد
شد یمن شد ع ،اع ابتی،اگه ناراحت  ست بیخورد  صال خوا بزن  ینداره ا
قهر نکن باشه؟ یول

 ؟یشد وونهی_بهبد د
 اون نیرفت ودر را باز کرد قبل از خروجش گفت:آرژ یبه سددمت خروج بهبد

باال نذار سدد رهنیپ یدکمه  باز  دا هفته بعد خ ،تایریگینکش بو م گارهمیتو 
 حافظ.

 شده بود. شیزیچ هی نیوگفت ا شانه باال انداخت نیآرژ
 ینقره ا یپروانه ا یا رهیازان را باگ یرا فر درشدددت کرد وتکه ا شیموها آفرت

سرمه ا شب بلندش که  سرش جمم کرد لباس  شت   ییبود با نوارها یرن  پ
ش ینقرها شال یورو دیرا پو  که قدش نیانداخت با ا ینقره ا یشانه برهنه اش 

شنه سب شهگو یکه پروانه ا ینقره ا یسانت۳بلند بود اما از کفش پا ود ب دهیان چ
 شیصورتش را ب یومشک ینقره ا شیدر کنار ان ارا یطوس یاستفاده کرد لنزها

 یکه چشددمانش کم دیکشدد یکننده کرده بود خط چشددم نازک رهیخ شددهیاز هم
ود  دیلبش کش یا رواش ر یبار رژ زرشک نیوچند شدیدرشت تر نشان داده م

س نهییر انتها از ا صله گرفت و خودرا برر ود که شده ب یزیکرد بهتر از ان چ یفا
با کردیفکرش را م که  ینه ان دختر دیدیم یگریمسددعود آفرت د دیامشدددب 
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بازهم و دیپسددندیم شددتریرا ب دهیالغر وکشدد کلیه نیسدداده بود وتپل ا شددهیهم
 عطر تعهد داشت. کیاش زدچه خوب بود که به  یشگیازعطر هم

لباسددش  یرا رو یسددورمه ا ییمادر وخواهرش مانتو یها فیمقابل تعر در
که افت ار  یگرفت از پدر یه اب*و*سدداش  یشددانیو هنگام خروج پ دیپوشدد

 دخترش. ریش نیبه ا کردیم
سعود را محکم گرفته بود وخ میمر ست م سترس عرق  یسید ستانش که از ا د

وارد سدددالن که شددددند  کردیاحسددداس م یکرده بودند راهم مسددعود به خوب
به استقبالشان امد وان ها را  یزن و مرد حضور داشتند مهندس قاسم2۰بایتقر
سعود هر چند دق بونیتر کینزد ییجا شاند م کرد یاطرافش رانگاه م کباری قهین

 دهیکه فقط اسم و رسم شان را شن دیدیرا م ییادمها یاز افرت نبود ول یاما خبر
رکت ش نیدر چن کیکاره گراف مهیبا مدرک ن کردیوقت فکرش را هم نم چیبود ه
شود آفرت را ز یبزرگ ست دام  شت تا باال برود اما حاال آفرت دست  ریا پا گذا

ل وبه جان آفرت افتاده بود وحا بودتبر شددده  یبرد،روزیاو را گرفته بود وباال م
 شود. ت چوبه دارشانت ار داش دیشا شرفتشیپ یشده بود برا یآفرت نرده بان

نفش ب ییکه با چراغها دیسددف ییسددالن شددده بود به سددتونها ییبایمحو ز میمر
صندلیشده بودند وم نیتزئ صله کم ازهم  دیسف یها یزو وبنفش رن  که با فا

شتند وچند ساختمانها که به ز نیقرار دا شده بود کم ییبایماکت از   یساخته 
گاه ن مراسددمبه پوشددش افراد حاضددر در  یقرار داشددت وقت بونیانطرف تر از تر

 امدیکه با ان لباس م نیکه مس ره اش کند از فکر ا دادیبه مسعود حق م کردیم
 کرد ودر دلش خدارا شکر کرد. خیتنش 
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 ندکردیپرشددده بودند وافراد گردامده باهم صددحبت م بایها تقر یصددندل تمام
صحبت ها یرو نیآرژ ص یمبن هیاول ییسن رفت وبعد از  احب ملک بودن بر 

شه ها شهرک عل یبرا شیو طرح ونق شلوار  یساخت  صدا زد که در کت و را 
 یرو نیرا داد و ارژ حاتییادامه توضدد دی رینگاه ها م کشیرن  وشدد یطوسدد

سم یندلص صله کنار م یکنار مهندس قا ست که بدون فا ش سعود ومر زین  میم
 قرار داشت.

سعود گفت ا میمر شت نیارام به م سر چقدر خو صاحب پروژه هم  پیپ بودتازه 
.افهیهست خدا شانس بده هم پول داره هم ق

 .یشروع کرد یدیتو باز دوباره دو تا پولدارد میکرد و گفت:مر یاخم مسعود
سمت مهندس عل یشیا میمر  نیسوق داد با ا یسامان یگفت ونگاهش را به 

ها یزیکه چ ها دیفهمینم شیاز حرف کان و ادم ما از ان م  یحس خوب شیا
رفت وکنار او  نیبه سمت ارژ یتشکر کرد و عل یاز عل یداشت مهندس قاسم

 نشست.
ن که ا گفتیانا با خودش م دادیبا افرت را م دارید یاز صددبح دلش لقا نیارژ

که  کردیجا بودن،تک تک خدمتکار ها را نگاه م نیدخترک سددداده را چه به ا
 از انها باشد. یکیآفرت  دیشا
س کم س یک شنا سمبود که ن شه را  نیرا ا ید مهندس قا مرد با تجربه خط و نق

شن کرد وچند شگریصفحه نما ضر  ریت و نیرا رو شه هارا به افراد حا از نق
خت ا ینشدددان داد وگفت:برا مه سدددا ندس حسدد نیادا که  ینیپروژه بهتر مه

هات کامل رو براتون بگن وبه  حییپروژه هستن توض نیا یخودشون طراح اصل
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سمت نما یسمت در خروج ست آفرت را گرفت وبه  برد مگر  شگریرفت ود
س شجو را؟حس پدر ودختر نیبود که نداند رابطه ا یک ستاد ودان ان ش نیب یا

 باشد. دهینشن یافرت را از مهندس قاسم فیبود که تعر یرا؟چه کس
ش نییارنجش پا یکیشالش را تا نزد افرت سالم وخ دیک  رمقدمیوبعد از گفتن 

 کرد. حییبدون تماشا به افراد حاضر شروع به توض
 یتا کم کردیتمام بدنش خشدددک شدددده هرچقدر تالش م کردیحس م نیآرژ

سددالهاسددت که اب  کردینداشددت حس م دهیفا دیایدر ب یدهانش از خشددک
 اهدافش یاسترس چیه یبود که ب رهیخ یدختر یرو شین ورده است چشمها

 ندیبیخواب م کردینمانده بود حس م یزیچ یوانگیمرز د دادتایم حییرا توضدد
شدت ع بان شیابروها ستش  دهیچیس ت در هم پ تیاز  شده بود لرزش د

 دستش حس کرد . یرا رو یمهندس قاسم یقابل کنترل شده بود دستها ریغ
باش پسددر، هامونو بهم م هی_اروم  مه  مام برنا باه ت  نیاگر ا زهیریحرکت اشددت

شه ب سخ ب شمها نیارژ میشیم چارهیقراردادها ف به  یمتعجب عل ییدر برابر چ
رفت افرت با اسددترس به  یوبه سددمت خروج دیرا عقب کشدد یشدددت صددندل
 کرد که کارش را ادامه بدهد. دیینگاه کرد واو با سر تا یمهندس قاسم

سعود سش زده بود وکم بودنش را تو یشده بود که روز یدختر نیمات ا م  یپ
ا اخر ت دانستیبودوآفرت خوب متوجه نگاه مسعود شده بود م دهیصورتش کوب

او  داوریاورا از پا در م سهیمقا ستیکه ن کندیاو خواهد بود وت اهر م ریعمر درگ
.ن واهد شد بهرگز خو گریکرده است او د کیقلبش شل یبه کجا دانستیم
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 ربض زیم یشده بود رو یمعشوقه سابق همسرش ع ب نیا یکه از دلبر میمر
دختر  نیرقابت با ا یبرا یزیکه چ نیکند از ا هیاش را ت ل یانرژ یگرفت تا کم

 . وردیحرص م شترینداشت ب
س یرا باز کرد تا کم راهنشیدکمه پ نیارژ شد  شن ر گارشیبتواند نفس بک ا رو

 شد، یشده در ذهنش تداع نییتع شینقشه از پ نیکرد ودانه به دانه پازل ا
 کاریچ ،بهبدیسددواد دهات یامانت دسددت شددما باشدده،تو دختر ب نیا انیدا

ش یب  ورهیکنه،بهت نم داشیقول داده پ ؟آفرتیکرد  یوحرفهات ب یسواد با
سافرت ا یریم یدار ده،بهبدینم یسواد یب  هیچ تیحرکات وحالل خواه نیم

ند روز ب فتیم سدددت،افرتیکه ن شددتریچ هارد هیشددب گ گهیتام   ی وایم ،ا
سماع شمت با ا شه رو من کامل نکردم چرا  نیا یخان حرف بزن،عل لیبب  نق

 .نیسنگ یادیدختر ساده ز هی یعطر برا یبو نیکنه،ایباور نم یکس
شته را کنار هم که چ اتفاقات شد رگها دیگذ اش  یانشیکنار پ ییپازلش کامل 

ز او بعد ا دانسددتیکه روشددن کرده بود را نم ییگارهایزده بود تعداد سدد رونیب
دختر خوش اب  نیبود نه ا دهیسواد لرز یساده و ب یدختر یسال دلش برا۳۰

 مدت به درو  نیکرده افرت با او چه کرده بود بهبد تمام ا لییولعاب وتح دد
د که تمام قرار دادها بسددته شدد ینکرد تا وقت دایافرت را پ نیهم یگفته بود برا

به او داده بود؟قرارشددان  زیکن هیخان  لینبود،اسددماع ینیعقب نشدد یبرا یوراه
 نبود. نیا
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شد  رو به رو نیدست زدن واستقبال حاضر یکه تمام شد با صدا شیصحبتها
سمت م شت وبه  ست مر زیارام قدم بردا ش سعود رفت و کنار ان ن  ظی:با غ میم

 .گمیم کیگفت:خوب بود بهت تبر
 .یدیاز حرفهام نفهم یزیهرچند تو که چ زمی_ممنونم عز

ه او ب یزد واو با دهان باز به مسدعود متوسدل شدد تا حرف میخالص را به مر ریت
 .گفتن نداشت یبرا یبزند اما مسعود تنها سکوت کرد حرف

که تمام موضددوع را از  یعل دید نیرا کنار آرژ یخارج شددد عل یدر خروج از
ها نزد دهیشددن نیدهن ارژ به ان شدددد  کیبود هنوز در شددوک بود افرت 

 .نیچند لح ه تنها مون بزار شهیاگه امکانش هست م یسامانوگفت:مهندس 
پا یحرف چیه یب یعل به ارژ نییسددرش را  فت افرت  خت ور ندا به  نیا که 

ش س هیتک نشیما شیم گاریداده بود و شمها رهیشدوخ کینزد دیک  ییشد به چ
 دلتنگش شده بود. دانستیکه امشب سبز شده بودخودش هم خوب م یعسل

 نبود. یا گهیراه د چی،ه  وامی_معذرت م
 ؟نگرانیکنیم یمعذرت خواه یداد میوباز یمنو خر فرض کرد نکهی_واسدده ا

 راحت باشه. التیخ کشمینباش عقب نم
 ندادم. تی_من باز

شده ارژ یبود برا یکلمه کاف نیهم شنج  س نیقلقلک دادن اع اب مت تش با د
ماشدد یگلو به  به شددددت  باخشددمیکوب نیافرت را گرفت و گفت:دختره  دو

 من ..... ک*ث*ا*ف*ت
گذاشددت وبا  نیمچ ارژ یشددد از گفتن ادامه حرفش،افرت دسددتش رارو عاجز

 دستش را رها کرد وافرت خم نینفس بکشد ارژ تواندیچشم التماس کرد که نم
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شد به  رهیخ نیافتاد وارژ شیشانه ها یزد شال از رو یدیشد یشد وسرفه ها
 یبیان را لمس کرده بود به طور عج یوشددفاف افرت که روز دیپوسددت سددف

ست گرفت  یدلتنگ سمت افرت رفت وچانه اش را درد سراغش امد ارام به  به 
کهیبدون ا جازه عکس العمل ن ها یا هد لب بد ها یرا رو شیبه او  آفرت  یلب

شدت  شت وبه  سگذا  یازب نیبه جبران ا یمدت دلتنگ نیبه جبران ا دیب*و*
 دختر ساده گذشته نبود. گریدکه  یاز دختر شدیم رابیس دیدادن با

با ع ددبان آفرت  یدسددتش را باال برد ول تیبه زور او را از خودش جدا کرد و
 به صورتش. یلیمانم شد از خوردن س نیدست ارژ

من اون دختر بدب ت وساده ام که هر  یتوام ؟فکر کرد ،ها،بایکرد کاری_تو چ
سرش اورد ییبال ست  سه تو عذاب وجدان  ؟منیدلت خوا احمق رو باش وا

 نیوبه سرعت از ارژ یخودت یها ه*و*س ییکه فقط به فکر ارضا ییداشتم تو
 دور شد.

 یجباره اب*و*ساز لذت ان  توانستیبود اما بازهم تم جیو گ یع بان نکهیا با
 دست بکشد.

ند بازهم ب نیچ ما  بد را گرفت ا ماره به تا فردا خبر جهینت یبار شدد  یبود اگر 
شناخت زدیبه بهادر زن  م شدینم شت با یبا  مه ه دیاالن ق دیکه از خودش دا
باره اش  دنیاما با د زدیدختر م نیمحکم هم به ا یتو دهن کیو زدیرا م زیچ دو

را که عاشددق شددده  قتیحق نیا شیوقت پ یلیبهبد خ کردیاحسدداس آرامش م
ه کرد تیکه رها یکسدد دنیکه با د نیبار نرفت ا ریاسدددت به او گفت اما او ز
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سراغت ب یدلتنگ شق؟ا یعنی نیا دییایبه  شتباه  یبرا یمدت نبودش راه نیع ا
 .گذاشتیدوباره نم

ان دختر را درک  گ*ن*ا*هراحت گذشددتن از  نقدریا  وردیواکنش به او نم نیا
جمله بود:من به  کی دیکه شددن یخان زن  زد وتنها جواب لیبه اسددماع کردینم

 شدم. یت اوردنت مجبور به هر کاربه دس یاون دختر قول دادم،من برا
 دید گرید یوچندتن از مهندس ها یسالن شد او را در کنار مهندس قاسم وارد

شان م ییکه عکس ها شان پ دادیاز پروژه را به انها ن ستیبه جمع  الیخ یوب و
 .کردیتوجه بود فقط او را نگاه م یآفرت که به او ب

نشددسددته بودند رفت خودش را به او  یکه زن ومرد جوان یزیبه سددمت م آفرت
 چرا؟ بهیرساند وگفت:تا اشنا هست غر

شانه اش زد وگفت:ا یتنه ا آفرت ستن ا لیفام نایبه  شما غر نیهام ه سط   بهیو
 .نیهست

 کنار مسعود نشست . شیهم روبرو نینشست وآرژ یصندل یرو آفرت
 ن؟یکنینم یمعرف ینیحس مهندس

 جا خورد. تیمیصم نیومسعود از ا ییپررو نیاز ا آفرت
 شدن. ارمیکه دست ی_پسر عمه ام هستن با همسرشون که البته چند وقت

 هست دوباره بگم؟ یاجیکردم احت ی_منم که خودم رو اول کار به همه معرف
زد  یجذاب نداشددت لب ند یادیپسددرک ز نیبه ا یاز اول حس خوب مسددعود

 .متونیشناخت یبه اندازه کاف ستین یازیوگفت:نه ن

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 193



 زیعشددق من ،مرد من،عز یمن!روز اریدل ور شدددد از لفظ دسددت مسددعود
 نیارزش شددده بود،تا ا یمن!تا چه اندازه ب اریاما حاال دسددت زدیم شیمن،صدددا

 نزد آفرت سقوط کرده بود؟ گاهشیحد جا
 همراهتون؟ شتونیلوازم ارا شهیگفت:شما خانوم ها هم میخطاب به مر نیآرژ
ش به مکان یبه وجد اومده بود گفت:بسددتگ نیبا آرژ یم صددحبتکه از ه میمر

 همراهمون. شهیهم هایداره اماتو عروس
رژش رو با خودش  شدهیاز اون دخترهاسدت که هم ینی_آها پس مهندس حسد

 .برهیهمه جا م
 یه لعنتب*و*سدددکه با ان  نیآرژ میقم*س*ت ریسددرم شدددد از حرف غ آفرت

.لبش بکشد یبار رژ را رو نیندمتورم شده بود ومجبور شد چ یکم شیلبها
خراب نکن. نیاز ا شتری_سوارشو اع ابم رو ب

 به تو ندارم. یاجیاوردم احت نی_من خودم ماش
ا سر به پسر عمه جانت بزنم ت هیشد وگفت:باشه پس من  ادهیپ نیاز ماش نیآرژ

 چندتا سوال بپرسم. هیقبل از رفتن 
ست رو یلعنت ست د سوار  یدر شته بود واو به ناچار  ضعف آفرت گذا نقطه 

کرد. یسرعت رانندگ نیبا اخر نیشدوآرژ
 .یبرگرد یتونی_زن  بزن خونه بگو امشب نم

 .شنیمامان و بابام نگران م شهینم ی_مگه الک
خونه من نگرانت نشدن؟ یاومد ی_چطور وقت
 .کنهی_اون فرق م

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 194

http://www.roman4u.ir/


 _باشه زن  نزن من واسه خودت گفتم.
با مادرش تماس گرفت وگفت شدددب را در  ریز یلعنت آفرت لب نثارش کرد و

 .ماندیمنزل دوستش روناک م
 .اتویگفت:ب تیدر اپارتمانش را باز کرد و با جد نیآرژ

چه فکر ها تو  ؟منیبا خودت کرد ی_ قه  هیبا تو تن با اون سددداب خونه؟اونم 
 درخشانت؟

به داخل خانه هول دادودر را کل دیدسددتش را کشدد نیارژ  بشیکرد ودر ج دیو
نداشددت  یترس خاطره خوب نیاز ا دیگذاشددت،ترس را در چشددمان افرت د

 خبر رفته بود. یترسانده بود ب نطوریبار که اورا ا نیاخر
 مبل انداخت. یرا در اورد و رو کتش

 حرف بزنم.  وامیم کنم،فقطینم ی_نگران نباش کار
 ؟شنومی_خوب بگو م

 نیشکاناپه ب نیهم یرو ایرو پاک کن بعد ب شتیکه نه تواول برو ارا ینجوری_ا
 سر منم بزار رو پاهات بعد.

 وقت. هی یرا باال انداخت وگفت:رو دل نکن شیابروها آفرت
د تن پوشددش بو دیسددف یرا هم در اورده بود وتنها رکاب راهنشیکه حاال پ نیارژ

 گفت:نگران نباش من عادت دارم.
 ؟یمن دار شیبه ارا کاری_چ

ساده رو م سها یتونیم دهیاون بهم ارامش م  وامی_اخه من اون افرت   ییاز لبا
 .یایبه چشمم م شتریب یبش یافرت قبل هیهر چقدر شب یمنم استفاده کن
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لرز افرت مان دختر سددداده  نیارژ دیکه شدددن یاز حرف دیته دلش  ه
نکرد وهمانطور  یاو که نقش باز یچرا مسعود پسش زد؟برا  واست؟پسیرام

س سبت به ا یساده بود!از ح سر درگم دایحرف پ نیکه ن ده ش یکرده بود دچار 
 بود.

ساب فشیلنزک میرا داخل ما شیلنزها صابون ح صورتش را با اب و شت و  یگذا
که در اشددپزخانه اش  دیراد نیامد ارژ رونیب یبهداشددت سیشددسددت از سددرو

ست کردن چا شغول در ست ب ییم سمت اتاق خوابش رفت ودر  یا صدا به 
کنکاش در  یان همه لباس شددوکه شددد بعد از کم دنیکمدش را باز کرد از د

 زدیزار م در تنش راهنیپ دیبرداشت وپوش دیبا اسلش سف یمشک راهنیپ تینها
شلوار بود که ب شکل کمر  شلوار را تا  شیاما م از اندازه بزرگ بود به ناچار کمر 

 پشت سرش ان راقفل کرد. رهیزد وبا گ
مد ا رونیگذاشددت که آفرت هم از اتاق ب زیم یرو کیرا با ک ییچا وانیل نیارژ
 .دیبلند خند یدر ان لباس با صدا دنشیبا د

 خفتم یشددب ،ن ددفیب ند دمیگفت:با تیمعذب شددد وبا ع ددبان آفرت
.یلباس ها رو هم به ناچار تنم کرد نی،ایکرد
 کاناپه محبوبش نشاند . یدستش را گرفت ورو نیارژ
 یپوشددب ی وایتاب قرمز دارم م هی پوشددده،البتهیدختر لباس منو م هیبار  نیاول

.میدیهمون که باهم خر
 .زنمیو داد م زارمیدستم رو گوشهام م یحرف بزن گهیکلمه د هی_

تالش نکن.  ودیدختر عادت دارن پس ب یمن به صدا یها هی_همسا
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 بود. دهیند ییپررو نیبه ا یعمرش مرد در
 یمتر۱2بود با اشپزخانه  یمتر۱۸نگاه کرد که سالن نیآرژ دیبه خانه جد افرت

 اش بود. یمیخانه قد لیهم همان وسا لشیوسا شتریودو اتاق خواب که ب
 را روشن کرد. گارشیآفرت گذاشت وس یپا یسرش را رو نیارژ
 .شمیکه خفه م ینجوری_ا

 من. ی_به جهنم مهم راحت
 .ییپر رو یلی_خ

 .یکه منو گول زد یی_پررو تو
 تبیپروژه تو ج نیاز ا یچه پول یدونیزدم واسدده تو که بد نشددد م ی_چه گول

 .رهیم
 ؟ی_اونم حساب کرد

 خونه ات؟ یحرفها منو به زور اورد نیواسه ا نی_آرژ
 یکه نقش آفرت سدداده و بدب ت رو باز ییمقدمه گفت اون وقت ها یب نیارژ

 اون راست بود؟ یرو دوست داشت یکی یگفت یکردیم
س آفرت نگاه کرد  نیصورت خودش و آرژ انیم گاریسرش را خم کرد وبه دود 

. 
 که از اون آفرت درست بود همون حرفها بود. یزی_تنها چ
 کجاست؟ ه؟االنی_پسر ک

 نداره اصال دوست ندارم در موردش حرف بزنم. ی_به تو ربط
 مگه دست خودتت. ی_غلط کرد
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سه ات نقش باز یدعوا کن ی وایتو م کردمیمن فکر م نیارژ ی_وا  یکه چرا وا
 ؟یپرسیسوالها رو م نیکردم اونوقت تو ا

ه خودم قول ب نمتیبب  واسددتمیمعرفت فقط م ی_اخه دلم تنگت بود تن  تو ب
.ینگم تا دوباره نر یچیه نمتیبب گهیدادم که اگه به بار د

اخرشم که یدلت خواست گفت یچ ؟هرینگفت یچی_ه
 ؟یزد وگفت:اخرش چ یلب ند نیارژ

 زهایچ نیپسددرها راحت اما واسدده دخترها ال ال  ددوص من ا یبرا نی_آرژ
تجربه کنن تا اخر عمر  یرو با کسدد نشددونیاول یدخترها وقت سدددتیراحت ن

 کاریچ ی واستیم یدونیاون شب م یاز من دار یتو چه انت ار شنیم رشیدرگ
 .یباز تکرار کرد ؟امشبمیکن

ش رمیتا خار عمر درگ  وامی_بهتر م ش شه،اتفاقینم دایمثل من پ یب ب از اون 
 باهم تفاوت دارن. یلیدوتا خ نیکه ا یبود امشب از سر دلتنگ یم*س*تسر 

حرکات از سددمت  نیا  وادیرو دوسدددت دارم دلم نم گهید یکیمن  نی_آرژ
 .یبریسوال م ریمنو ز یتوباشه تو باورها

شم کاف نیست،همین _مهم سیام نم گهید هیکه من اروم ب حاال فکر  متب*و*
 !یخوب یلیخ یکرد

ال نبودنم رو هم از تو وهم از  دهی،ایخودتم قبال گفت نویا سددتمی_من خوب ن
 من شو. الیخ یپس ب دمیکه دوستش دارم شن یکس
تمام حرصددش را  ییفشددار داد گو یگاریرا در جاسدد گارشیسدد لتریف نیارژ

کند. یخال چارهیب لتریسر ان ف  واستیم
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 _خاک تو سر هر دومون واسه حرف زدن مون.
شروع به نوازش موها یلب ند آفرت  یگفت از بال شیبرا نیکرد وآرژ شیزد و

 یخواستن مادرش توسط عمو هرمز وعروس یاورده بود تا ماجرا نیکه سر نشم
 داشت سرش ی توافرت هم که روز س دیرا انقدر گفت که ارام شد وخواب نیآو

 .دیداد وخواب هیرا به مبل تک
 یسددرش را ازرو میبود تکان داد مر میگاه مر هیرا که تک شیبازو یکم مسددعود

 داد . هیشد وبه ت ت تک زیخ میبرداشت ون شیبازو
 کردم؟ دارتیب  وامی:معذرت ممسعود

 بودم. داری_ب
 _چرا؟

 ال وخوبه؟ دهیا یلیاون که خ ی_مسعود چرا آفرت رو رد کرد
سددوال  نیاول صددبح با ا نکهیآفرت بوداز ا ریکه خودش هنوز هم درگ مسددعود

 سوال بود. نیمجبور به پاسخ ا نکهیو بدتر ا ادیمواجه شودخوشش نم
که  شددهیتموم باشدده باعث نم یکه طرف همه چ نید،ای_دلم واسدده اش نلرز

مون هعاشددق  یکیباعث بشدده  تونهیوقتها نقص ادما م یبعضدد یعاشددقش بشدد
 نقص بشه.

 ن؟یباهم بود ی_پس چه جور
ست منم خوشم اومد هم کردم  یمن نامرد تشی،در نها نی_خوب اون منو خوا

 و ولش کردم.
 کنه؟ی_پس چرا اون داره به تو کمک م
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سرباال م پرسمیازش که م دونمی_خودم هم نم  ستیمن مهم ن یبرا دهیجواب 
شم کاف هیکه بتونم  نیهم شته با  یدونیمعروف م یلیشرکت خ نی،ا هیدرامد دا

سه من م شه من گراف دیمف تونهیچقدر وا صالاز الست کیبا شفر کیخوندم ا  یو
 .کردمیبه اجبار اونجا کار م ادیخوشم نم

؟ینکیمسعود گذاشت وگفت:مسعود تو که منو ول نم نهیس یسرش را رو میمر
نشاند. میتازه رن  شده مر ییخرمن موها یرو یه اب*و*س مسعود

 .کنمیکه زنده ام ولت نم ی_ تا روز
پا کی به  پا  تا روز مرگ  که  به آفرت گفته بود  دوسدددت داشددتنش  یروز هم 
که  بزرگتر بود ودلبرتربود شیبود که چشمها یحتما مرگ همان دختر دپسیایم

 اورا با خود برد.
 مدید یباتریز یوحشددتناک کرده اند امامن مرگ را به شددکل ها مانیرا برا مرگ

ه بعد ب یکه قول داد تا روز مرگ با او باخواهد بود ومن مرگ را کم یمثال دختر
قول را داده بود اما  نیراکه هم یپسددر ایو دمیجذاب وپولدار د یشددکل پسددرک

که  یدیحاال فهم دمیبود د یودلبر ل*و*ن*ددسددت دردسددت مرگ که دختر 
 .معنا ندارد؟ان رابد معنا کردند کیمرگ تنها 

شته بود وحاال اک کی شروع پروژه گذ س پیهفته از  ان اماده رفتن به تهر یمهند
بودند.

 .نیباش دی_استاد شما با
 گهید یشددرکت روبه امان خدا رها کنم ما قرار دادها تونمی_آفرت جان من نم

شون رو بلدن من  یلیخ یوعل نیآرژ یستیتوهم تنها ن میهم دار یا خوب کار
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ماد دارم ،دخت کت غر یرکم توبه تو اعت ها بیممل مد ییتن کاربراو  یاز پس 
 تهران که مملکت خودت.
 .نیاومد کمکم کن شیپ ی_باشه پس هر وقت مشکل

 باهاتم. شهیراحت دخترم من هم التی_خ
 یتونیبا دوتا طرح سددداده م یپس فکر کرد یایب یتونینم یچ یعنی_مسددعود 

 !چیمنم که ه ی؟بدهیکارکن نجایا
 نگران نباش. دمی،هر جور شده پس م یتی_نگران بده

 به سمت مسعود رفت وصورتش را قاب گرفت . آفرت
خاطر پول م به ن رت من واسددده  گاه کن مسددعود، جایتو ا  وامی_منو ن  ن

 .یکن شرفتیتو پ  وامیم ؟منیکارکن
 .ترسهیتنهاش بذارم حقم داره م شهینم یراض می_مر

 یتوق یرها کرد ییالت تنهابا خودش گفت پس چطور من را وسط مشک آفرت
 بود. میزندگ یروزها نیکه زجر اورتر
شکلش چ ستم ن یاون نبود تو تنها بود یکه وقت یمن ترسه؟ازیمن م ه؟ازی_م تون

 مس ره ست. یلیات کم بودم،خ نم،واسهیبه دلت بش
 .ادیکوتاه نم دمیم حییهر جور واسه اش توض کارکنمیچ یگی_م

 *تم*ی*ا*ن یبو ی؟گفتیشدد ؟عاشدقشیبا من بود یکه وقت ی_بهش گفت
 رابطه ست؟ هیآفرت حس کرد نفرسوم  ی؟گفتیدادیم

رو  نایا یترسددم،وقتیم میاز مر شددتریمن ب یزنیحرف م ینطوریا ی_آفرت وقت
 ؟یکنیپس چرا کمکم م یدونیم

 مسعود را گرفت . یدستها افرت
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هر  دونستمیهم ازت ندارم،من نم یتوقع چی_چون من دوست داشتم ودارم وه
گذره ب مان ب اون  گهیبزرگ شددددم،د گهید شددم،منیعاشددقت م شددتریچه ز

ستمیپانزده ساله ن ایدخترچهارده 
خوب بهم نگاه کن کردم،یم یواسه خواستنت هر کار که

.نیفقط با نبودنت کنار اومدم،هم من
.یاریبرو هم با خودت  میمر یتونیراحت بشه م التیخ نکهیا واسه

 .یارم؟مطمنیمتعجب گفت:ب مسعود
ند فردا صددبح پرواز  ی__مهم راحت مدونتون رو بب حاال هم برو خونه و چ تو 

 .میدار
سعود که در حال لوله کردن چند کاغذبود نگاه کرد وز میمر شم ریبه م  هم یچ

ماس زد ا ندم نیرد ت ماس م نیچ که ت فتیبار بود   شیبرا میسدددر گر
.وونهید یکنیم یکارینوشت:مسعود خونه ست چ

 ؟یچمدونت بست می_مر
با هر دو دسددتش گوشدد میمر اماده  رمیرا محکم گرفته بود گفت:االن م یکه 

.کنمیم
 شده. شیزیچ هی نیبا خودش گفت:ا مسعود

ستانیدر ب یجلو شتش به ا ستادهیا مار ساعت از برگ شته ن رانیبود هنوز دو گذ
 دیکه با ان روپوش سف دیامد او را از دور د الیکه کرد به سرا  د یکار نیبود اول

.شیشده بود برا یدرهم چقدر خواستن یواخم ها
_سالم
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 خوشحال شدم. یلیسر کارت خ یبرگشت دمیشن یزدلم،وقتی_سالم عز
 استم وینم کردمیکه بود منم کار نم یشغل منو دوست نداشت،تا وقت نی_آرژ

 ناراحتش کنم.
 نطوریاو دنشید یبرا اقیتنش را درک کرد ان همه عجله واشت یتازه خستگ بهبد

مثل سدداعت ها  ماندیبه جانت م یاسددتقبال کردن خوب معلوم اسددت خسددتگ
 که سراب بود. یبه رود دنیورس ریدر کو دنیدو

سف یدختر ست داد وروب کیبالب ند به انها نزد دیبا روپوش  ه شد وبا بهبد د
 ؟یکنینم یگفت:معرف الید

ه اونگاه فقط ب الیاما د دییگویچه م ندیچشددم دوخته بودتا بب الیه دهان دب بهبد
 .کردیم

 زد وگفت:مزاحم هستم. یلب ند بهبد
 پسر چه باحال. نیگفت:ا الیوبه د دیبلند خند یبا صدا دخترک

سرخوش روبرو نیبه ا بهبد سف شیدختر  ست  شمها دینگاه کرد پو سبز  یوچ
 بود. یغرب گرانیباز هیشب یزیداشت وچ یودرشت

 مزاحم شما بشم؟ نی وای_م
راحت جون نا الیرا باال دادو گفت:باعث افت اره البته اگه د شیابروها دخترک

 .شنینم
 رفتار بود گفت نه ،نه اصال. نیا یکه هنوز در ناباور الید

 کنمیدسددتش را به سددمت بهبد گرفت وگفت:مجددا سددالم م گریبار د دخترک
 هستم. ایمن رو ندنتویوخوشحالم از د
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و کاغذباهام  ن،قلمیهسددت ییایخودتون هم مثل اسددمتون رو ییبای_چه اسددم ز
 همراهتون که شماره مو بگم. تونیاگه گوش ستین

ما وگفت:نه باهام ش دیکش رونیاش را از روپوشش ب یگوش یبا خوشحال ایرو
 .نیشماره تون بگ

ش بهبد ست رو یگو ش ایرا از د شماره خودش را ذخ دیک ه تک ب کیکرد و رهیو
 خودش زد. یگوش
 ی خداحاف میبر دیشددروع شددده با فتمونیگفت که شدد ایرو قهیاز چند دق بعد

 ماند. الیکرد ورفت اما د
بعدش  یاریدر م یعشددق وعاشددق یواسدده من ادا یای،میکشددی_خجالت نم

 واسه ات متاسفم. ؟واقعایدیچشم خودم به همکارم شماره م یجلو
شا دهیکم از او د یلیخ الیکه د یزیشد چ یع بان بهبد عاتش دف شدیم دیبود 

 را با انگشت دست حساب کرد.
 یمن ب الیتو سد ته اما واسده من اسدون؟د ؟واسدهیکشدی_تو چرا خجالت نم

ناراحت  شماره هی،با  امیتو راه م یاون دل لعنت یفقط دارم پا به پا ستمین رتیغ
شب جلو یول یشد شت یاون  شم من دا سه ارژ یچ هفته  هی،یزدیزار م نیوا

 نمیتو رو بب که نجایاومدم ا کراسددتیاما از فرودگاه  دمیسددت که خانواده مو ند
 .ادیهم نم ادشیکه اصال تو رو  یگیم یواسه کس یاونوقت تواز دلتنگ

 دل بهبد را شکسته یادیچند وقت ز نیکه خودش متوجه شده بود که که ا الید
 گفت متاسفم. رلبیز

خداحافظ. شمیمزاحمت نم ام گهی_نباش ،د
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 نیژآر یبه لبش امد برا نیلبش حس کرد و نفر یقطره اشددک را رو نیاول الید
 چند وقتش. نیا ینکردو قورتش داد مثل تمام بغض ها نیاما نفر

 ودسته چمدان را گرفت وسوار آژانس شد. دیب*و*سرا  مادرش
 نیوج یبلند ومشددک ییهمراه باپالتو یخانه مشددک۴با  دیسددف راهنیپ نیارژ

بود افرت  دهیکه فهم یبه خودش ادکلن زد از روز یوحسدداب دیپوشدد یمشددک
 .کردیاستفاده را م تیعطر خوشش امده نها نیوتلخ ا ییمویل یازبو

شدند وچمدانشان را  ادهیپدرش پ نیکه از ماش دید میمسعود را همراه مر آفرت
 یا لح ه توانسددتینم سددالم کردن به ان مرد برنداشددت یبرا یبرداشددتند قدم

 یروبود وکتش را دهیپوش یاب نیوج یوجودش را تحمل کندمسعودبافت مشک
شته بود مر ستش گذا سعود  یبا وجود ان بوتها مید شنه بلند بازهم در کنار م پا

 کوتاه بود.
 زد. یکرد وبه سمت انها رفت ولب ند یاز دوستانش معذرت خواه آفرت

 بازم اومد. یافاده ا نیکه فقط مسعود بشنود گفت:ا یطور میمر
و شددال وکاله قرمزش  یو کاپشددن ارتشدد یسدداق بلند مشددک یبا ان بوتها آفرت

 شهیمهندس ومسعود مثل هم کیشده بود تا  ییایتالیا یبه مدل ها هیشب شتریب
 .میبا مر سهیکردن حرف نداردانهم در مقا شیاعتراف کرد که افرت در ارا

 وقتچیاما ه بردیعطرش لذت م یبا وجود تنفرش نسددبت به آفرت از بو میمر
 ادیاو به  یمسعود با استشمام بو نکهیفکر ا یاسمش را بپرسد حت  واستینم

 وحشتناک بود. شیبرا افتدیآفرت ب
شان تکم۷پیاک ش کینزد یمانده بود عل نیشده بود وتنها آرژ لینفره  د افرت 

 .رسنیم گهید قهیتماس گرفتن چند دق یوگفت:مهندس محمد
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به سددمت ورود یب فرودگاه رفت دلش  یاراده دسددته چمدانش را رها کرد و
ه بازهم ب*و*سددان  یاداوریهوا  یبا وجود سددرما  واسددتیاسددتقبال خوب م

صورتش را دا  کرد.
؟ی_منت ر من بود

.یکنیم نیچرا همچ دمیترس ی_وا
 ت .را نگاه گذرا انداخ شیسرتاپا نیآرژ
 یلیخ یول ادیبهت م ،کاپشنتمیبپوش نهاروینبود ا یاجی،احتیبلندشد یلی_خ

 کوتاه اما کاله و شال دوست دارم.
ثان ندار ی_اوال سددالم در   یکه چ نیوا دیشددما حق اظهار ن ر در مورد من 

 به خودم مربوطه. پوشمیم
حال نیارژ به شددددت رو رفتیکه جلوتر از آفرت راه م یدر  مدانش را   یوچ

شیها م کیسرام شونت م زدیلب غرم ریز دیک ب صاح یفکر کرده ب دمیکه ن
 نداره. فی،جنبه تعر

ند آفرت بات ب یبازهم لب  هارد نیا جایزد از تع دد  نیا ییزور گو یتام 
 .شیروزها

بار حسددادت  نیاول ین ر داشددت و برا ریاز دور تمام حرکات انها را ز مسددعود
 داده بود یگریکرده بود وبه د شیرهاکه خودش  یزیچ یکرد،مسدد ره بود برا

.کردیحسادت م
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صندل مایهواپ سوار سرش را به  شمها هیتک یشدند افرت  ست شیداد وچ  راب
سعود ومر سرش رو می،م شت  سته بودند ومر یصندل یپ ش از ترس مدام  مین

 کنار افرت نشست وگفت:بد نگذره. نیزد،آرژیحرف م
 .یاشتباه نشست توی_صندل

 .هریتو بگ شیجامو پ  وادیم یک نمیبب یخوب ی_اه واقعا پس ول کن جا
رس اسددت مینثارش کرد وسددرش را به عقب برگرداند ومر ییپررو رلبیز افرت

 زده را متعجب کرد.
 ؟یشیم مایبارت سوارهواپ نی_اول

 ترس از ارتفاع دارم. ی_نه،ول
 _خوب به مسعود نگاه کن.

 ؟یییی_چ
س رو از تر دنشیکه دوست داره نگاه کن لذت د یبه کس یترسیم یوقت گمی_م

 .برهیم نیب
 را محکم گرفت. میدر هم گره خورد ودست مر شیابروها مسعود

گفت:منم ترس از  نیرا دراورد که ارژ شیکمربندش را بسدددت وهندزفر افرت
 انجام بدم؟ میهمون کار مر دیارتفاع دارم با

به ارژ یکم یجیبه نشددانه گ آفرت گفت:نه  نیسددرش را به اطراف چرخاند و
س نجای،ا شه تو بهتر کمربندتو ببند ستین یک شته با ست دا سه  یکه دو و وا

 .یریخودت بم
 .گمیهم هست،اما واسه ات نم یا گهیراه د هی_نه خوب 

 .ستیبسته گفت مهم ن یکرد وبا چشمها یاهنگش را پل افرت
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به رهیگردنش را کج کرد وخ نیوارژ بان دراز اما  نیا شدددد  دخترک جسددور وز
سعود که از ماب ساب نیارژ رهیها متوجه نگاه خ یصندل نیم شد ح  یبه آفرت 

خوش بود که افرت گفته بود که هنوز  نیحالش گرفته شددده بود اما ته دلش به ا
ه ب ب واهدهرچه را  دانستیم شناختیکه افرت را م یهم دوستش داردوهرکس

 .اوردیدست م
را  یتیو هرکس سوئ دندیفاصله داشتند رس نیاز زم قهیکه ده دق یها تیسوئ به

ود افرت رفتند ومسدع تیمقابل سدوئ تیباهم به سدوئ یوعل نیانت اب کردارژ
 را انت اب کردند. ییهم هر کدام جا هیو بق یکنار تیبه سوئ میهمراه مر

ا ج هیجا باشددم تو تنها  هیلندهور تو  یعل نیمن با ا سددتیمن ددفانه ن نی_ا
 .یروببر
 تییدر سو یومسعود که جلو میدسته چمدانش را رها کرد ودر مقابل مر افرت

رفت . نیبودند به سمت ارژ
 .برهیباشه خوابم نم کمینزد ی_من عادت دارم تنها ب وابم اگه کس

و رو ت یبد شددد کسدد یلیکه خ نیگفت:ا نیدو قدم برنداشددته بود که ارژ افرت
 ها! رهیگینم
به  برن هینگرفت بق  واسددتمیکه م یمسددعود و گفت اون ییزد به چشددمها زل

 جهنم.
؟ یپوشیرو واسه خواب م شیخونه قرمز ومشک۴_هنوزم لباس 

شده بود. رهیخ وانهیدختر د نیبار مسعود بود که به ا نیوا
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سوئ یزد وب یپوزخند افرت س تشیجواب وارد  ست نف سر  از یشد در را که ب
 . واستیپسرک زورگو چه از جانش م نیا نیژار دیکش یاسودگ

ان  دیخانه رسدد۴ راهنیرا کنار زد تا به ان پ راهنیچمدان را باز کرد وچندپ میمر
ستش گرفت که گو یرا طور سمت  یواتیالشه ح ییدر د ست ان را به  نجس ا

 قدرنیت ت نشددسددته بود پرت کرد وگفت پس بگو اقا چرا ا یمسددعود که رو
 .پوشنیم یخونه قرمز ومشک۴

 ت ت نییرا از پا راهنیکالفه شددده بود پ میمر ییکه از دسددت رفتارها مسددعود
 یاور کنب ی وایچرا نم یکنیام م وونهید یدار گهید هیکاف میبرداشت وگفت:مر

س گهیمن د س ستیمن ن ریندارم تق  یبهش ح شق   چاک نهیکه اون هنوز عا
 من .

گونه اش پاک کرد  یقطره اشددک گوشدده چشددمش را قبل از سددقوط رو آفرت
با  وارید کیرا انت اب کرده بود که تنها  ییوصدددبار لعنت فرسددتاد که چرا جا

 دنیناز ش رساندیصدا را به گوش او م یکه به راحت یواریمسعود فاصله داشت د
هوع ت التاز ان دخترک ح ییدلجو یمسعود برا ییقربان صدقه رفتن ها یصدا

رد سددر خو واریگوشددش گذاشددت وکنار د یرا رو شیگرفته بود به ناچار دسددتها
 ونشست.

 یگریکس د یانها را برا گریعاشقانه ات شده است اما تو د یابستن حرفها دلم
عاشددقانه ات  یزمزمه ها دنیکه با شددن یاریتهوع و و نیمن با ا ،حالییگویم

شتن ناقص تحو کنمیم ه*و*س یگرید یبرا ست دا  لتیچه کنم!اگر بعدها دو
 ت.خودت اس ریدادم تق 
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به ا یمنیا کاله باد شدددالش را  ته بود و گذاشدد طرف وان طرف  نیرا سددرش 
گرفت. نیرا سمت ارژ ییبنا یایبردگونیم

 اش واسه تو. هیقسمتش تموم شد بق نی_ ا
را کالفه کرده بود گفت  نیوارژ شدددیاش مدام جمم م یکه به خاطر نازک کالک

 نگه دار حداقل. نویا
 گریوطرح بودند د نیزم یمهندسها در حال بررس گریکه ساعتها بود با د افرت

کالک گذاشددت  یرا برداشددت وروTتوان سددرپا ماندنش نمانده بود خط کش
.من یبه جا نیوگفت:ا

 .دیتو بلند وسف هیچقدر شب یگیوگفت راست م دیخند نیآرژ
از مهندسها داد وگفت  یکیرا به  یمسعود مداد طراح  واستیقدم زدن م دلش

 را ازاو گرفت و یروش کار کرد مهندس اتابک مداد طراح شددهینم نیازا شددتریب
 واسه من. شیباق یدیخوب کش نجاشمیگفت :تا ا

د به او برسدد توانسددتیم دادیسددرعت م شیبه پاها یآفرت نگاه کرد اگر کم به
.یبه عقب برگشت وگفت:خسته نباش دیرا که شن شینفسها یآفرت صدا

.یسر ده تا مهندس بود یبگم که همزمان رو دیمن با نوی_ا
.فیتعر نیزد به ا یلب ند افرت

 رم؟یدستتو بگ می_تا برس
توجه به  یدردسددر سدداز بود که آفرت ب یتقاضددا نیمردد از جواب به ا مسددعود

 نیزبیت ینبود که از چشددم ها یزیچ نیپاسدد ش محکم دسددتانش را گرفت وا
دور بماند. نیارژ
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 در صورت یقشه ها ناقص بودند وخستگاز ن یلیروز گذشته بود اما هنوز خ۵
 .کردیم دادیتک تک شان ب

روشددن کردند وهمه دور ان جمم شدددند وافرت  یها اتشدد تیاز سددوئ خارج
شانه اش تک یروبرو ست که  ش سعود ن  ییمقوا نیشده بود ارژ میگاه مر هیم

 امدیان نشست وسواس داشت و راحت کنار نم یتکه چوب انداخت ورو یرو
 گرید ییهم جواب مهندسددها یروشددن کرد وگهگاه یگاریبا شددعله اتش سدد

ات رو از  قهیپسر عمه عت نیگوش افرت گفت:ا ریکرد ز دایکه پ تفرص دادیرام
 خط راسددت هی  وادیم  ورهیکارها نم نیبه ا شیگروه خون نیا یکرد دایکجا پ

 .شهیم نداریدامن چ هیبکشه شب
 حرف بزنه. ینجوریادر مورد مسعود  یکس  وادی_درست صحبت کن دلم نم

 که قالت گذاشته. ستیمسعود همون ن نی_ا
 حرف راست اما تلخ. نیشوکه شد از ا افرت
شب دنیکه با د آفرت سعود دلش  پا  ریرا ز اطیاحت شدیساله م۴ یبه بچه ها هیم

ه ک یزمان نکهیگذاشددته بود ومسددعود را محکم در آغوش گرفته بود غافل از ا
 نیا لیبود حال دل دهیاو را د نیآرژ کردیم یاز دلتنگ ییداشددت با او زمزمه ها

که نتواند  نداشت یریتلخ بود پس تق  شهیالبته او هم دیفهمیرا م نیآرژ یتل 
 موضوع فکر کند. نیبه ا
 بدم. حییرو توض یزیواسه تو چ نمیبینم یلی_دل

سه انت ابش هر وقت زنش رو م سرش وا س  شیارا نیبا ا نمیبی_خاک تو ره م
 .افتمیجادوگر شهر ُاز م ادی
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که  نیچانه اش شددده بود گفت:مهم ا دنیکه شدددت سددرما باعث لرز افرت
مسعود دوستش داره.

 .شوندیمحو م ارهایداشتن که باشد تمام مع دوست
چرا صددورت به ان  دانسددتیکرد نم دییرا در دل تا نیحرف ارژ مینگاه به مر با
او پر رن  بودن را دوسددت  دیشددا کردیزشددت م ظیغل شیارا نیرا با ا ییبایز

 داشت!
بود وسددعود وآفرت  میبود که کم کم همه رفتند وتنها مر۱2به کینزد سدداعت

 .نیوارژ
روشددن کرد ودودش را به صددورت افرت فرسددتاد افرت  یگرید گاریسدد نیارژ

ار چند ب ادیگفت:نکن بدم م تیدهانش گرفت وبا ع ددبان یدسددتش را جلو
 بگم.

شته،مسعو نیبا آفرت چند نیآرژ یعنی نیگفته بود؟ا چندبار د از بار مالقات دا
شان اول امدن شد،روزیمتنفر م نیاز آرژ شیاز ب شیموضوع ب نیفکر کردن به ا

او را در حال خواب هم  یعنی ی وابیپسددرک گفته بود با همان لباس م نیهم ا
 است؟ دهید

ان  جهینت نکهیمسددعود کرد واز ا یخانه قرمز ومشددک۴ راهنیبه پ ینگاه میمر
 کردن ینداشدت به دنبال خال یا دهیان فا دنیاز پوشد تیهمه اصدرار وع دبان

سرش را از رو سعود باال  یعقده دلش بود سمت م سعود بلند کرد وبه  شانه م
 گرفت .

.ادیخوابم م م،منی_بر
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 هشیدستش انداخت وگفت:فعال که زوده تو هم یبه ساعت مچ ینگاه مسعود
 .ی وابیم رید

 نبود نگاه کرد. انیدر چهره اش نما زیچ چیزد و به آفرت که ه یلب ند میمر
 .میکه ب واب ستی_خوب امشب شب جمعه ست قرار ن

ند تنها چ شددترینه ب هیچند ثان یحرف وافرت مرد برا نیخورد از ا کهی مسددعود
سمش ته سنگ نیبار ا ریشد وروانش ز یلح ه حس کرد که ج  تاب نیحرف 

بدنش ب اوردهین نه رفتار م یزده اسدددت.چه ب رونیواز   شیحرفها کردبایرحما
و دل  تنگف نکهیکه مال تو شد اما ا نمیبیرا داشت ،قبول دارم وم شیق د سالخ

 معرفت. یسوزاندن ندارد ب
حرف ومسددعود متاسددف کرد و روبه  نیخوشددحال از ا میحواله مر یپوزخند

به حداق یبه مسددعود بکن یکمک یتونیگفت:تو که در طول روز نم میمر ل خو
 .ی وریشبها به درد م

ستیطعنه آفرت مق ر خودش بود که نم نیاز ا میمر سوخت افرت دختر  دان
د تکه چن ررایشددود افرت ت یزخم یریکه با پرتاب ت سددتین یسدداده وبدب ت

 .گرداندیوبه طرف باز م کردیم
سعود ست مر م ش مید ضا دیرا ک شت  یتیوبا نار شتن افرت دا که از تنها گذا

 را مواخذه کرد. میمر توانستیداد وتا م حیرفتن را ترج
چقدر تعارف زد  یاخرشب چارهیب یمیمهندس کر نیکردم هم ی_عجب اشتباه

 اما من بهش توجه نکردم وقبول نکردم. ششیبرم پ
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شه کش ها یکی یمیکر الیل س یاز نق ست آفرت  یشرکت و از همکال هاو دو
رت تنها توجه آف نیاما آرژ دانستندیهمه م بایرا دوست داشت وتقر نیآرژ بودکه

 .گرینه کس د  واستیرا م
شددد  رهیدسددتش گذاشددت وبه اتش خ یبزند سددرش را رو یحرف نکهیا بدون

بازهم بغض گلو جا رسدد شیو به ک کارش  فت  که مر دهیرا گر  یتو میبود،
 .گفتیم شیبا مسعود برا یواز هم خوابگ زدیصورتش زل م

واسه  یراه جبران چیرو از دست داده که ه یچ فهمهیم یروز هی_ناراحت نباش 
 اش نمونده.

که منو  یزیچ نیست،وایهم ن یراه برگشت یعنی مونهیراه جبران نم یگیم ی_وقت
ضع دهیعذاب م ستم وقت یفقط کم ستمین فیمن  با  یهم خوابگ بمیرق یشک

 .دیکه دوستش دارم رو به رخم کش یکس
که آفرت  دییچه بگو دانسددتیکردن نبود االن نم یکه اصددال اهل شددوخ نیارژ
ست  یدل پر نکهیلب ند بزند با ا یشده کم یحت شت اما دلش خوا از بهبد دا

 .کردیدخترک را شاد م نیدل ا یبود وکم نجایکه ا
سوز نی_ناراحت نباش،همچ رو  یادیفکر نکن لذت ز ستیهم ن یاش دهن 

.یازدست داد
؟یگیرو م ینشدم چ _متوجه

 .گمیشب جمعه رو م نی_هم
عادت کرده بود گفت:پسر مجرد بودن  نیرک بودن آرژ نیا یبه ب گریکه د آفرت

ست؟یزشت ن یلیوشب جمعه داشتن خ
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ته مسددعود ب نیآرژ فت:خوب حق داشدد ند زده بود گ  یگیم یوقت چارهیکه گ
 !کاریچ  وادیب وابه پس تو رو م شتیپ یکس یتونینم

 گفتم. گهید زیچ هی_حرف رو عوض نکن من 
م که بود یادیز یمن با دخترها یگیشد وگفت اصال تو راست م یع ب نیآرژ
 .شتریمن زورم ب یبا تو ول ؟حقیکن کاریچ ی وای؟میچ

که  یشددده بود پاک کرد و درحال یبافتش را که خاک نییپا تیبا ع ددبان آفرت
و هم ر یه ام مهم بودنه تو،اونواسدد یکیگفت:من فقط  رفتیم نیپشددت به آرژ

 نگران نباش. دادمیکه مهم بود ت تم راه م
سعود کرد  گارشیس نیارژ شدت داخل آتش انداخت وچند فوش نثار م را به 

 رفت . تشیوبه سمت سوئ
سه من حال کنه ودل ا نیا ذارمینم نمی_گه من آرژا شب وا سعود ام دختر  نیم
 کنه. یبسوزه که داغش رو سر من خال نیهمچ چارهیب

شغول طراح یساعت بود که با عل۳به  کیع ربود نزد۴ساعت بودن تا  یم
 .ونمتینم گهیمن د هیوگفت مهندس واسه امروز کاف دیکنار کش یکه عل ییجا

 .امیوم کنمیکار تموم م گهید کمی_باشه پس تو برو منم 
ستیدلش نم آفرت س  وا ست کم بگ یک سعود را د  یبه محض رفتن عل ردیم

 از نقشه کش ها بود رفت . یکیبه سمت او که در کنار 
 .رهیم شی،کارهاچه جور پ دی_خسته نباش

 یچیشدددم ،ه جیگذاشددت وگفت:گ شیشددانیکالفه دسددتش را به پ مسددعود
 .فهممینم
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کنار  پیپسرک جوان وخوشت ،وروبهیخسته شد یتو فقط کم یچه حرف نی_ا
دست مسعود کرد.

 .دیخسته نباش هیواسه امروز کاف دیبر دیتونیم گهیشما د یعی_مهندس شف
ش رلبیز یبودخداحاف  یکه به دنبال راه فرار یعیشف ت گفت وانهارا تنها گذا

را ازمسعود گرفت.micronآفرت خودکار
 . یکرد کاریچ نمی_خوب بب

شغول س م سعود به آفرت نگاه کرد که طره مو یبرر صورتش مدام  ییشدم از 
شمش م شت گوشت م یواو با کالفگ رفتیداخل چ ستشیان را پ ا ر نداخت،د

مسددعود را  یمزاحم آفرت را داخل شددالش جا داد وآفرت دسددتها یبرد وموها
سگرفت و سر دیب*و* سعود  ش میم ستش را پس ک  ییوآفرت هم که گو دید

تمام مشکالت نقشه را حل کرد. افتادهین یاتفاق
 .ینشون بد یخود دیدرست کردم فقط بگو کار خودت بوده با نمیا ای_ب

 برسم؟ ییمن به جا ی_آفرت تو واقعا دوست دار
مو  وتمام تالش یکن شرفتیدوست داشتم تو پ شهیمن هم  وامی_معلومه که م

 .یزیبرام عز یلیخ نکهیواسه ا کنمیم
ا من ب یکنیکارمیچ یرا با دسدددت باال دادوگفت:آفرت دار شیموها مسددعود

 دختر!
ش ،فقطیچی_ه شب ت ب ست دارم تو هم خو حداقل  شمینم گهیمن که د یدو

تو باش.
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ستم هم ونایکافه و می_گردنش را کج کرد وگفت بر شقش ه ست دو شهیمن عا
 روز باتو برم. هیداشتم 

 حق دستمزد؟ ای ی وایزد وگفت:باج م ی_مسعود پوزخند
فاده م بازهم تاه ن نیاز ا کردیسددواسددت هل کو ما آفرت ا بت ا مدنیابراز مح  ا

که  نهیاسمشو بزار مهم ا ی وایم ینبوددستان مسعود را گرفت وگفت:تو هرچ
 با تو. شهیحالم خوب م

 .جیاب هو وانیل کیقهوه اسپرسو سفارش دادومسعود  آفرت
شب می_مر صال  شحالش  نینه ا  ورهینه قهوه تلخ م ستیتو ن هیا جورجاها خو

 .کنهیم
شب تآفر ستش نگاه کرد وگفت خوب اگه  شقش من بود تو ع هیبه پنجره کنارد ا
 که مثل من نباشه. ی واستیرو م یتو کس یشدینم
 وبامن رو راست باش ای"ب

 اندازه من دوستت دارد؟! اوهم
 رابزند؟ زیچ دهمهیبه خاطرتوق حاضراست

 وزمان را به خاطر تو به هم بدوزد؟! نیزم ردحَاضراستیگیدلت م یوقت
 او بامن فرق دارد، ییگویم یوقت

 ز،یهاست عز نیهم فرقش
 شومیم ایبه خاطر تو منکر دن من

 مثل من است؟ اوهم
 بهتر ازمادرت.... یدوست داشتنت را بلدبودم حت من

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 217



س ت س و ست ک ست دار یا ه ک یوبدان ینیاز خودت بب ریکنار غ یرا که دو
دوست داشتنت را" ستیاومثل توبلد ن

.رکردهیگ شتیفک کنم گلوش پ پلکهیدور وبرت م یلیخ نیپسر آرژ نی_ا
بحث عوض کردنش. نیزدبه ا یپوزخند آفرت

 که عاشق بشه،نگرانت کرده؟ ستین یادم نجوری_ا
روز  هی دیباالخره توهم با یچه حرف نیکه هول شدددده بود گفت:نه ا مسددعود
 .ینازدواج ک

بلد  یمن زنانگ سددتمین یمرد چیال ه دهیمن ا کنمیازدواج نم چوقتی_من ه
.ستمین

 رو دلت مونده. نقدرینبود که ا یمهم زینرفته،چ ادتیحرف  نی_تو هنوز ا
چه ذوق یدانسدددت ینم تو با  ما تیدختر بودنم را برا یکه من   شیبه ن
نت از امد د،قبلیایبه چشمت ب کلمیتا ه کردمیهر روز ورزش م گذاشتم،منیم

 دم،تویپوشیتو م یرا برا میلباسها نیزدم،بهتریعطرم را م نیوبهتر کردمیم شیارا
 نیوا دمامین تبه چشم یکه من چقدر از دختر بودن فاصله گرفتم وقت یدانینم

ست وتو دخترانه ها تیساخت که االن روبرو یاز من مرد یتوجه یب در  ییا
 .یابی یاو نم

ش شهیش به ش یزده بود ودانه ها هیتک نیما وشش در گ  وردیم شهیباران که به 
باران ببارد دهانت طعم تلخ قهوه  کردیجادمیا ییبایز یصددددا فکرش را بکن 

 ویحال خوش را به تو داده کنار دسددتت باشدددوراد نیاسددپرسددو بدهد و او که ا
 یستاک ااست، ام زیرا پ ش کند، چقدر شگفت انگ یسچیطل میاهن  بگذر
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ت و وطعم تلخ دهان یوتو بمان یبده یگریکس د لیاورا تحو دیبا سددتدیکه با
 یرارا دربست ب یتاکس نیا شودیفاجعه است،نم نی.....ا ییباران وتنها یصدا

 اخر عمر گرفت؟
شدت م باران سمت دنی ندیشده بود هردو بلند م کیوهوا تار دیباریبه   وبه 
شدند مر دندیدویها م تیسوئ زده بود وبا چهره  هیتک واریبه د میوارد راهرو که 

 انها روبرو شد. سیخندان وخ
نداده بود ،با دوسدددت دختر سدددابقش  کرد؟جوابیم یفکربد دیبا تلفنش را 

 ؟ستین یکاف نهایا دیباریبود،باران هم م شانیلبها یبود،هر دو لب ند رو
سعود سو میدر راباز کرد وبامر م را به  دیزد وکل یشدند افرت لب ند تییوارد 

شده اش را در اورد  سیخ یباران دیدینم یزیمطلق بود وچ یکیانداخت تاردر 
ا ر دبرقیشده است ،کل سیهم خ رشیمتوجه شد که تاب ز یکیودر همان تار

را که  لشگاز گذاشددت وشددا یاب را رو یکتر میزد و واردآشددپزخانه شددد سددر
شت کم سیخ شد ور یشده بود بردا سرما از بدنش خارج  بهتر  شیها هیکه 

د با اش را پر کر ییایحس بو مویو عطر تلخ ل گاریسدد یهوا را تنفس کردند بو
سالن رفت درست حدس  یعجله از اشپزخانه خارج شد وبه سمت مبل انتها

انداخته بود  اپ یرا رو شیشددده بود وپاها رهیخ شیبه چشددمها نیزده بود ارژ
است  وقت یلیخحدس زد که  شدیسوخته م مهین یلترهایاز ف دیکشیگارمیوس

 منت رش است.
 ریبه خ دنی_رس

 تو؟ یاومد ی_تو چه جور
 _خوش گذشت؟
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 نداره. ی_به تو ربط
 دیکوب نیزم یکوچک مقابلش را بلند کرد ومحکم رو یا شددهیشدد زیم نیارژ

تش دس گاریس نیدهانش گرفته بود ارژ یرا جلو شیوآفرت وحشت زده دستها
 . دیکش یفیخف غیافرت گذاشت و آفرت ج یبازو یرا رو

ت آفر یکه عاشق نشده اما حس تملک داشت با دستش گلو دانستیم نیآرژ
.واررچسباندیرا محکم گرفت وبه د

 !یدیفهم یواسه خوش گذرون یریبارت باشه با شوهر مردم م نی_اخر
ست ارژ افرت شتش را رو نید شت که تاول  یسوختگ یرا جدا کرد وانگ گذا

 زده بود.
 که به تنش ییمویوتاپ ل یمشددک نیتازه متوجه ظاهر آفرت شددد با ج نیارژ

سب سه اش  دیچکیبلندش که اب از نوک انها م ییبود ومو ها دهیچ سو بازهم و
 کرد.
 یعنتل دیرا پشت در شن یمسعود وعل یبه سمت افرت برداشت که صدا یقدم

اق.تو ات راه به افرت گفت:برو انیکرد وبه سمت در رفت وم شانیحواله هر دو 
د که م طرب بو یوعل یکنیم یگفت:تو اونجا چه غلط یبا چهره ع ب مسعود

صدا یشده بود گفت:چ نیواز ع ر متوجه حال بد آرژ  یچ یشده داداش 
 بود.
شدکسدت و خطاب به مسدعود گفت:تو بهتر نگران زنت  وانیل سدتین یزی_چ
ام ال هم از جلو چشملنگه پا از ع رتا حاال دم در منت ر تو بوده حا هیکه  یباش

گمشو.
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مسعود وخواهش  یمحکم وعربده ها یدر را محکم بست وبه ضربه ها نیارژ
ه در ک ینکرد افرت پشت در رفت ومسعود را صدازد با بغض ییاعتنا یعل یها

 حالم خوبه فقط برو. ستین یزیبود گفت:چ شیصدا
 همه جا را گرفت به سالن برگشت. کبارهیبه  سکوت

 .نجایاز ا رونی_تو هم گمشو ب
تاب  یدستش را جلو میوافرت سر دیکش نییدوش افرت را پا یشال رو نیارژ

 به تنش گرفت. دهیچسب
 دشددیم دهیب*و*سدد  ددانهیحر نیتوسددط ارژ شیبار بود که لبها نیسددوم نیوا

 نیپوست سردش نشست با خشونت دست ارژ یکه رو نیدا  ارژ ییودستها
 و اورا به عقب هول داد . دیشک رونیتاب ب ریرا از ز

گه نگفتم د یکنیم یچه غلط یدار ک*ث*ا*ف*ت_ کار رو نکن  نیا گهیم
 ها؟مگه نگفتم.

ته بود نم ازین نیارژ مام وجودش را گرف ر دخت نیکه چرا در برابر ا دیفهم یت
 .شدیاراده م یانقدر ب

 _واسه اقا مسعود خوبه واسه مابد؟
 .سهیاون فاسق واسه ما قد واسه
 زد . نیارژ نهیبا مشت به س افرت

 ه*و*سدسددت تو  ریاون بودم نه ز شیکه االن پ کردمیها رو م نکاری_اگه من ا
 باز.
 مچ دست افرت را گرفت نیارژ

 .کنمیبدب تت م یزنیباهاش الس م نمیبب گهید کباری_
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 ؟یپسرم ،دوستی؟نامزدمی؟برادرمی؟پدرمیمن ی_به تو چه؟مگه ک
شدت  نیارژ سافرت را  یلبهابازهم به  صدا دیب*و* ه خف شیرا در گلو شیو

چشمم  یفقط تا وقت ستمین چکدومشونیاز او فاصله گرفت و گفت:ه یکرد کم
 .شهیات م هیتنب نمی،وایبپر یا گهیبا کس د یتو رو گرفته حق ندار

 نییکه مدت واسددده ام تع یا غهیزن صدد ایه ام ه*ر*زمگه من  یکرد جای_تو ب
.یکنیم

اماده گوشه لبش زد. شهیهم یاز ان پوزخندها یکیبازهم  نیارژ
 موافقم . یبا دوم یرو که نه ول ی_ اول

شددد وبه  ییبه سددمت اشددپزخانه رفت ومشددغول دم کردن چا ییکمال پررو در
به اونگاه م رتیافرت که ح گفت:برو لباس ها تو عوض کن سددرما  کردیزده 

 .یکارت اروم کن نیبعدشم من و به جبران ا ین ور
 دیپوشدد یبا شددلوار کتان مشددک یداخل اتاق رفت و بافت بلند زرشددک رتاف

باعث  نیبودن در برابر ارژ فیضددع نیرا با عجله خشددک کرد از ا شیوموها
ست خودش ع بان شدیم شد د یاز د شده رو دنیبا  هنییلبش در ا یرژ پ ش 

رژ پ ش شددده راپاک  دیبافتش را دور دهانش کشدد نیدا  دلش را تازه کرد اسددت
 .نیارژ ارمیشو بد سرت درم یتالف گفتیومدام با خودش م ردک

ود که گذاشته ب شیپا یسرش را رو نیمبل نشسته بود وارژ یبه اجبار رو بازهم
 کرد. یافرت سرفه ا

وتو. دونمیافرت من م یبه حالت سرما خورده باش ی_وا
.یب*و*سها من ن یمثل وحش ی واستی_م
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ست ی_آفرت تو تنهادختر س یه سلبهام  گاریکه بعد از  من تا  کنهیش رو مه*و*
 .دمیب*و*سبار ۳اما تو رو تا االن  دمیب*و*سدختر رو ن هیحاال دوبار 

 کجا ن ب کنم؟ دیتا مدال افت ار رو با۳ نی_ا
 .یگرفت یلبات تا همه بدونن از ک رو

هام کن دلم نوازش  ودسدددت تت رو تو مو افرت را محکم گرفت وگفت دسدد
 . وادیم

 .کنهیدرد م گارتمیس ی_ولم کن سردم جا
 .کنمیم یتالف گهیبرام زود باش وگرنه جور د ستی_مهم ن

رد روشن ک یگرید گاریس نیکرد وارژ شیبه ناچار شروع به نوازش موها افرت
 رو حداقل تا اخر بکشم. یکی نیتو شدا یکه حروم بازو یکیوگفت اون 

 دستت راحت بشم.من از  یریبم یریبگ هیسرطان ر شاللهی_ا
 کیکردم  کاریچ شدددبیمن به خاطرت د یدونیم ییچشددم ورو یب یلی_خ

شددرف به بهانه مشددکل تو نقشدده  یپسددر ب نین ددف شددب رفتم در اتاق ا
دم بود خو دهیرو پاهام خواب گهیولش کردم که د یداشددتم وقت دارنگهشیب۴تا

 بردم گذاشتمش رو ت ت اونم واسه خاطر دل شما.
ردقلدر م یها یباز وانهید نیبه خاطر ا ردیلب ندش را بگ ینتوانست جلو آفرت

 شیپا گذاشت وبا وجود درد بازو یکه مثل بچه ها ارام سرش را رو ییوزورگو
 مجبور به ادامه دادن نوازشش بود.

 پس مونمیکه رو حرفم م یدونیخودتم خوب م گمیبار اخر که بهت م نی_آرژ
هر بار که اقا حسددادت  تونمیمن نم سددتینفعت ن خط قرمزهاتو رد نکن که به

 سوال ببره. ریواعتقاداتم رو ز تیکرد ش  
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 من باشه. بیغلط بکنه که ب واد رق یفقط کس ستمی_من حسود ن
 کشدددیخودش راهش را م نیارژ قتیکه با روشددن شدددن حق دانسددتیم آفرت

 .رودیوم
شن میمر ادیداد وفر یصدا سعود را  صدا یشد رو یاب نیوا دیوم  یاتش دلش 

در مدت  یحت میمسعودرفته ترک کردن مر یعنی نیا دیدر را که شن دنیبهم کوب
تاه هم برا باز کرد وارام طور امیلذت ب ش بود پ شیکو بد را   نیکه آرژ یبه

کرد وبه  شرا خامو یوگوشدد یتونینوشددت اره م امشینشددود در جواب پ داریب
 شد. رهیخ نیپالک الله گردن آرژ

ورم کرده بود دلش فقط برگشتن به خانه  شیکرده بود چشمها هیاز بس گر میمر
ندان  واسدددتیاش را م نه و د نیشددددن در ا ینه ز باز دنیخا  یعشددق 

را که باز کرد دلش  امیخاموش و روشن شد پ لشیموبا یهمسرش،صفحه گوش
تامل شماره را گرفت وصحبت کرد. یانتقام گرفتن از مسعود را خواست وب

 شده یزیحالت خوبه؟چ زمیعز می_مر
صال حالم خوب ن سراغمو نم ستی_ا شد اون همه  یچ یریگیچرا چند وقته 

ادعا.
 نه منو. ی وایکه مسعود رو م یخودت گفت ی_خودت خواست

 .کنهیم تمی_اذ
.ی وایوبگو طالق م سایتو رو نداره جلوش وا اقتی_من که گفتم اون ل

احت ها هم ر نقدریاخه ا شهیبابغض گفت نم و دیاش را باال کش ینیاب ب میمر
 .ستین
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 دهیوبگو که برات کم بگو مرد ا سایس تش نکن واسه خودت جلوش وا می_مر
 اونوقت من پشتت هستم. ستیالت ن

صدا نیچند الید شغال  شن ییبارشماره بهبد را گرفت وبه جز بوق ا  یگوش دین
 نیکرباسدد هیوگفت:به جهنم همه تون سددروته  دیت ت کوب یرا محکم رو

 رو بچسب. ای،همون دختر رو
ه به ماند یتا دو روز باق کردنیوقفه تالش م یبود وهمه ب ینقشدده بردار نیاخر

سته رو شام ب ورد خ سد آفرت بدون انکه  ستش افتاد و ب یاتمام بر ا مبل کنارد
ساعت یعقربه ها دنید ساعت ۵به  بیشب بود وغر۱۱ساعت تعجب کرد 

 اش وادهخان یفراموشدد لیدل یخسددتگ نیبود اما ا سددتادهیبود که مدام سددرپا ا
شان تماس گرفت و وقت شدینم شد کم یبا تک تک شان خبر دار  یاز حال خوب

خاطره خوب دایت م مر  پ کیدرسدددت کردن  یبرا یانرژ  یکرد از خوردن 
اش  مسد ره شدهیاش بود که مسدعود هم یدوران نوجوان یچاق اداورینداشدت 

و بوک رلزخنده دار بود اما از غذا خوردن متنفرشددده بود نوشددته چا دیکردشددایم
ان م*س*تگفته بودز شیاز کتابها یکیدرذهنش نقش بسدددت که در  یفسددک

چهار روز بود لب به غذا نزده  ایشوم سه  سندهینو ورکی ویدر ن کندمیبودجان م
 یذرت بو داده ب ورم وخدا یامد تا باالخره ب واهم مقدار شیپ یبودم فرصددت

از ان وهر دانه مثل  رتکههمه به دهانم مزه نکرده بود.ه نیا یمن مدتها بود غذا
 درون معده ام. افتادیوراست م دمیجویبودانهارا م کیقطعه است کی

شکرم.مثل اگفتیام م معده شکرم،مت شم هم یتو نکهی:مت شت با قدم  ورنطیبه
طرف  بزرگ یگفت:خدا یکیبه ان  شددانیکیداشدددیکه سددروکله دو نفر پ زدمیم

شتناکیکه ذرت م یدیراد ارویگفت:ان  یشده؟اول دچهیمقابل پرس   ورد،وح
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 شوراز خوردن ذرت ها لذت نبردم،به خودم گفتم:من  گریبود!بعد ازان حرف د
 .کنمیم ریبهشت س یاز وحشتناک چه بود،من که تو

ممنوعه تو را ازبهشددت دوسددت داشددتن به  بیحرف مثل همان سدد کی یگاه
 .راندیجهنم تنفرم

از دهان مسددعود   وردیوپلو را م مهیکه داشدددت ق یحرف را وقت نیهم قایدق
د ن ور مهیق گریان روز به بعد د ؟اوازی وریم ادیز نقدریبود که چرا ا دهیشددن

 یهر بار که لقمه ا یداد که مثل چارلز بو کوفسددک یانقدر به خودش گرسددنگ
 .کردیمعده اش بارها از او تشکرم  وردیم

ابل طرف مق یخود را به جا شددترینه ب یتنها لح ه ا میزنیم یحرف یوقت کاش
گذار با خود بگو میب حال دلش را خوب  مییبگو  واهمیکه م یحرف مییو

 یکمتر معذرت خواه یلیخ شددودیسددوال باعث م نیبه هم ابد؟پاسددخی کندیم
 .میرابشکن یودل میکن
دل درد وحشددتناک را  نین ورد که دل درد به سددراغش امد ا شددتریلقمه ب دو
مادرش با جوشانده و مسکن  شهیکه هم دادیخبر از عادت ماهانه م شناختیم

ها  کردیدردش را ارام م یکم ما تن جان قهوه گرم در دسددترسددش بود  کیا فن
که  دنداشددت از دل درد حالت تهوع گرفته بو یریبه شددوفاژ که تاث دنیوچسددب

شن یصدا شلوارش نگاه دیزن  خانه را   انیخون نما یانداخت لکه ها یبه 
  واستیهم نداشت در دلش از خدا م یبهداشت لیبود که وسا نیبود وفاجعه ا

بود که دوروز بود با خشددم نگاهش  یمیاگر مر یزن پشددت در باشددد حت کی
سمت در ر دیاش پوش یصورت ژامهیپ یبافت بلندش را رو کردیم شال  تفوبه 
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وچند نقشه  نیآرژ دنیسرش انداخت ودر راباز کرد اما باد یدم دست را هم رو
قام مر دیدسددتش فهم خدا انت ته سددرش را از در ب میکه  اورد  رونیرا ازاو گرف

 .ی وایم یوگفت:چ
صورت آفرت راد نیآرژ  رنگت نقدریشوک زده گفت:حالت خوبه؟چرا ا دیکه 
 .دهیپر

 .ی وایم ی،چ ستین یزی_چ
 .میدرستش کن یتونینقشه مشکل داشت گفتم اگه م نی_ا

را  شیپا نیمن من کنان گفت باشه واسه فردا وخواست در راببندد که آرژ آفرت
 یدر گذاشددت ومانم از بسددتن شددد وبا زور داخل خانه شددد آفرت لبه ها نیب

 زد . هیوارتکیبافتش را به هم چسباند وبه د
 کرد کیرا بار شیچشددمها نینگفتم باشدده واسدده فردا آرژ ،مگهی وایم ی_چ

 .شیدیسفت چسب ینطوریکه ا یکرد میلباست قا ریز یوگفت چ
 تنهام بذار. ستین یزیمچاله کرد وگفت:چ شتریخودش را ب آفرت

ح ه نکرد ل دایپ یزیآفرت را کنار زد وبافتش را باز کرد اما چ یدسددتها نیآرژ
 نسددتادیا ینا گریوار افتاد و به آفرت که دشددل یاخر چشددمش به لکه خون رو

 ؟یخورد یچ ؟مسکنیندار لهینداشت نگاه کردوگفت:وس
ها آفرت به  فت:برو ب یل ند وگ با به هم چسدد رو  نیهم یلعنت رونیبافتش را 

 رفت. یحرف چیه یب نیوآرژ ی واستیم
ببرد  ییبو یوسددواس دارد وقت نیآرژ گفتیافتاد که م نیحرف آو ادیبه  آفرت

 کیبه او نزد گفتیم یخجالت چیه یاز دخترها عادت ماهانه شددده ب یکیکه 
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شود ز شت بار آرژ رلبین را برده بود وبازهم  شیکرد که ابرو نیچند حرف در
 شدنش در ان مچاله شد. فیکث الیخ یبه سمت مبل رفت وب

اجازه  دل درد دیدر راشن یکه صدا گذشتیم نیاز رفتن آرژ یساعت کی بایتقر
 کیبه او نزد دیرا د نیوتحمل ترس راهم نداشت که آرژ دادیبلند شدن به او نم

 زهایچ نیا یدونینم یسرت دختر ریرا دستش دادوگفت:خ یمشک لونیشد ونا
 . داکنمیداروخانه پ هیگشتم تا تونستم  یکل شهیالزمت م

سف آفرت سرم و سترفته  ادشیشده بود واز خجالت دل دردش  دیکه  ه را بود ب
اندازه  نیبه ا چکسیگرفت وبه اتاق رفت در طول عمرش از ه نیاز دسددت ارژ

 یخرگوشدد یاب دیسددف راهنیرا با شددلوار وپ شیبود لباسددها دهیخجالت نکشدد
مسددکن دسددتش  کیاب و وانیل کی نیکرد وبه سددالن برگشددت آرژ ضیتعو

 .یشی:ب ور خوب مفتدادوگ
سف نیوا شده ارژ دیسرم و سن   ست ودر دل  نیشدن آفرت چقدر به دل  ش ن

 ییخودش اما در تنها یبود برا یاز خانه مرد رونیشد که ب یقربان صدقه دختر
 لب ارام تشکر کرد. ریبود،مسکن را خورد وز یلوس وخجالت یدخترک

مبل نشددسددت و گفت:خدا  یآفرت رو یروشددن کرد و روبرو یگاریسدد نیارژ
شدم تا به مت دکنه هزار  کارتیبگم چ  یداروخانه گفتم چ یبار مردم و زنده 

 . وامیم
 شدددیوبه خجالتش اضددافه م شدددیکه لح ه به لح ه از درد دلش کم م آفرت

 .کردیم یانداخته بود وبا لبه شالش باز نییسرش را پا
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از  ردبیبود لذت م دهیساکت وخجالت زده ند نقدریکه تا بحال افرت را ا نیآرژ
 بود. دهیآفرت را ند یرو نیبحث،تا بحال ا نیا

شت اوردیطاقت ن گرید افرت ست دختر دا شالله از بس دو  گهیکه د یوگفت:ما
 .یفهمیخوب درد دخترها رو م

 دیر یرا ازلبش جدا کرد وگفت:اگه اقا مسعود تون واسه ات م گارشیس نیآرژ
ستم داره درد دلم رو فهم یگفتیم س دهیاز بس دو از شدم دختر ب دیبه من که ر

 نمک نشناس. نقدریاخه ادم ا
 ؟یبر شهیخوب ممنونم حاال م یلی_خ
سر کار ن یشیم یع ب یلیافرت از فردا خ گمی_م ردت د دونمیمن م یایبهتر 
 .ننکیم نتینفر دوننیکه نم هیهاتو تحمل کنم بق یبد خلق تونمیم هیچ

به زور او را از رو نیارژ وریپل نیاسددت افرت  نیمبل بلند کردوارژ یرا گرفت و
 ورفت. دیهم کوب یدر را محکم رو یع ب
 شدیاش روبرو م یبا لب ند موذ افتادیم نیسرکار هر بار که چشمش به ارژ فردا

از ترس  گذاشددتنیم شیسدداله هم جلو۷بچه  کی ینقشدده نقاشدد یاگر به جا
ستینم نیارژ سع ینگران نگاه ها نیب نیرا باال ببرد درا شیصدا توان  ود بودم

صنم نیآرژ کردیکه فکر م سابقه د یبا افرت  شاندارد به خ وص با  ب ش رخ
 در خانه اش. نیگذشته آرژ

اه ر انیها راه افتاد در م تیوکار را رها کرد وبه سددمت سددوئ اوردیطاقت ن گرید
 ؟یخودش را به او رساند وگفت:خوب نیارژ

سه د یع ب افرت س هیجرات ندارم  یابرومو برد گهیگفت:ب بدم  یتذکر به ک
 !یریانتقام بگ ی واینکنه م یبریکردن من لذت م تیچرا از اذ
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هم  یتو یومانم رفتن افرت شددد وبازهم با ان اخم ها سددتادیا شیجلو نیارژ
 آفرت زل زدوگفت: یسردش در چشم ها یرفته وچشمها

 یکنیزنها فرق م یبا باق تو
 ستیارزان ن نگاهت

 است وامامردان  یتمام یایرو لب ندت
 را ندارد! دنشیکس تاب خر چیه
 یانقدر دور دست تو
 دهدیبه خودش اجازه نم یحت یمرد چیه که
لمس دستانت را درسر بپروراند..... یایرو
 تیبرسر در مرزها یانگشتانت نگار ی رهیدا

 گرفته است، یورود را از هرکس حق
ستیتو کارگر ن یورود به مرزها یبرا ییزایو چیه

 ستیزنها کم ن یتو با باق فرق
 ستندیکم ن باتریتو ز از

 اما
 !چکسیتو س ت تر ه از

 من،
بودنت باخته ام.... یافتنیبه اسان نبودن ودست ن دل

داشددت طعم معشددوقه بودن را  بشیرا زد ورفت وافرت ماند وحال عج حرفش
شیم شب دیچ ست  شق بودن در سالها عا س هیبعد از  سنه یبه ک  یگ که مدام گر
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ش س دهیک شت طعم  شیبودن را م ریبود وحال دا شتناک بود وقت نیدوایچ  یوح
وعاشددق تو  دیایب گرید یرا دارد کسدد شیوهنوز دلت هوا یهسددت یعاشددق کسدد

چه  دییایبه سددمتت ب یآفتاب ییبا هوا یباشددد وکسدد یدلت ابر یهواشددود،
 !شودکردیم

ود از مسعود را زده ب یدلبر دیق یبودحت یفرار نیاز ان روز از برخوردبا ارژ بعد
سر یداخل فرودگاه خداحاف  سعود وارژ یسر  نیاز همه کرد وبدون نگاه به م

 شد وبه خانه برگشت . یسوار تاکس
بازهم  شدددهیمثل هم پدرومادرش به اسددتقبالش امدندواورا درآغوش گرفتند 

 زانشیبا در آغوش گرفتن عز یدیونا ام یخسددتگ ییفرار کرد گو شیخسددتگ
 .شدیم یفرار

 دیکش امده اش را د یلبها یگذاشددت و وقت یها را مقابل اسددتاد قاسددم نقشدده
اسطوره را با جان ودل  نیا یفهایاز خوب بودن کارش راحت شد و تعر الشیخ
 شد. رایپذ

سعود سه ادم تازه  ادهیچک رقمش ز نیمتعجب به افرت نگاه کرد وگفت:ا م وا
 ریاز کارم نگذشددته منو مد کماهیهضددم نکردم تو  نویواسددده من، من ا یکار

 ؟یشرکت کرد یداخل
بلند شددد وبه سددمت مسددعود رفت ودسددتانش را گرفت  زشیاز پشددت م آفرت

 نی،اییواالن کجا یبمونه که قبال کجا بود ادتیباشه ، ادتیگفت:امروزت رو 
 هارو نیارزوت بودمن فقط هم شددهیکه هم ییرسددوند جا نجایتو رو به ا یکه ک

 .یمن شد تیتو باعث موفق گمیفتم االنم مگ  وام،بارهایازت م
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با  نیفاصددله گرفت ارژ یدر راباز کرد وآفرت بالفاصددله از مسددعود کم نیآرژ
بان ها تیع دد که اخم ته بود  شیبه مسددعود زل زد ومسددعود هم  در هم رف

 موقم ها باشه. نجوریگفت:فکر کنم در زدن واسه ا
وگفت:من دسددت به زدن ندارم اگه بزنم اروم  دیکوب زیم ینقشدده هارا رو نیآرژ
.کنمیمقابلم باشه رو نابود م یهرچ زنمینم

 .یزنیاز دهنت حرف م ادهیوگفت :ز ستادیمقابلش ا مسعود
فت:تو کوچ راهنیپ قهی نیارژ فت وگ ندازه  یکیمسددعود را گر به ا وگرنه من 

مومش تبلند گفت: یقرار گرفت وبا صدا شانیهر دو نیافرت ب کنمیصحبت م
 .مسعود تو هم برگرد سر کارت.دونیمحل کار نه چاله م نجایا نیکن

سرب نیهم زد ارژ یرفت ودرا محکم رو مسعود هنوز بلد  تیش   یگفت:پ
شده وقت ستین سه من ادم  صدقه  هی یدو کلوم حرف بزنه وا تازه کار بدب ت 

سه هم ییدختر به جا هیسر عالقه  س هینکنه  گه،خداید شهیم نیبر ر دختر از 
 .دیاسب د یبه جا دیکه اال  رو با رهیبگ میاحساسات ت م

!هه خنده دار بود داشت از ن،احساسیآرژ یالیزد به خوش خ یپوزخند آفرت
 فیوقت بود س ت شده بود ان خاک رس نرم ولط یلیکه خ زدیحرف م یزیچ
 وقت بود که همانند کوزه س ت وتو دار شده بود. یلیخ

شت  آفرت سبا انگ شاره به    وام،باهمهیمرد رو م نیزد وگفت:من ا نیآرژ نهیا
خوب تو  نویها ودل شددکسددتن هاش ا م*ی*ا*ن*تاش،باهمه گ*ن*ا*ه ی

مردش رو  یها گ*ن*ا*ه شددهیهم شددهیکه عاشددق م یگوشددت فرو کن دختر
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کار  گ*ن*ا*هبودن و  گ*ن*ا*ه یبه ب یکار مونهیم لیوک هی،مثل  ب شدددهیم
 .کنهیبودنش نداره فقط ازش دفاع م

سان چرا هم ستین معلوم س شهیان شق ک شا شودیم یعا شق ر یستگیکه  ا ع
شا ست رفته  افتنیباز یتنها راه برا نیا دیندارد، ست که ا ییایدن یتعادل از د

به  یاسدددت،عشددق ورز ینوع خودازار نیتر یمیقد نیم،ایکنیم یدر ان زندگ
 (یالنچفا اناینوع ان.)اور نیتر ست،واحمقانهین یکه قادر به عشق ورز یکس

 .یشیم مونیپش یروز هی_
صله سعود باد بالفا سعود رفت م سمت م ست وبه  لند ب شیاز جا دنشیدر راب

با  انداخت و شیبه گلو یباد یمبارزه ا چیه یبودن ب روزیپ شهیهم نیشد وازا
 ؟یگفت:باز که در نزد نیتمس ر به آرژ

 .ستادیمقابلش ا مسعود
چون اون به جبران غرور  یاماده باش شهیهم دی،بایرو شکست یغرور زن ی_وقت

ته اش سدد ت تر باد رف به تو م نیبر  که االن از  یدختر نی،هم زنهیلطمه رو 
موهاش رو  یکه ترکش کرد یوقت یکنیعالقه اش به خودت سددوءاسددتفاده م

ن ز از دیترسدد دیکوتاه کرد،با شیپسددرونه کرد،همون موقم شددر توهم از زندگ
 قدر تمند شد. نقدریتو ا یرتیغ یکه بعد از اون ب یشکست خورده ا

سعود ماند ودن نیآرژ سوال ؟آفرت همه چ ییایحرفش را زد وم را  زیاز عالمت 
گفته بود؟با او درد دل کرده بود؟وبازهم ترس بود که به جانش  بهیمرد غر کیبه 

 امد اما راه فرار نداشت.
را خاموش کرد  شید گوشددمسددعود پاسددخ ندا یکدام از تماسددها چیبه ه میمر

ه با شددال قهو یسددورمه ا یینگاه کرد پالتو نهییبار بازهم خودش را در ا نیواخر
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به سددوال رضددوان جواب بدهد در  نکهیبود بدون ا دیکم که از او بع شیوارا یا
 دیکه با درابسددت وسددوار اژانس شددد وارد کافه که شددد از پشددت سددر حدس ز

 یدلنداد صن صیتش  یمتیاهر اراسته و قاو را با ان ظ شدیخودش باشد مگر م
 ونشست. دیراعقب کش

؟ی وریم یزد وگفت:چه به موقم چ یلب ند آفرت
هات چاکلت هی_

 اسپرسو داد. کیهات چاکلت و کیگارسون را صدا زد وسفارش  آفرت
و تلخ درسددت مثل  کیشدد  ورهیهم که م ییزهایچ یبا خودش گفت حت میمر

 خودش.
صبح که زن  زد صرار کرد مینیبب ی وایم یوگفت ی_از  سعود ن یوا فهمه که م

 ؟یبا من درد و دل کن یب وا  ورهیکنجکاو شدم اخه بهت نم
دادن دسددتمزد باال و  ؟بایدار یفقط بگو چه هدف سددتمین ینی_اهل مقدمه چ

 عشددق رو با شددهینم یندونسددت ؟هنوزیرو ثابت کن یچ ی وایم تیریمقام مد
 ؟دیپول خر

سون شها گار سرد شانیسفار سو اش را  یکم یرا اورد و آفرت با خون سپر از ا
 یحتما به اندازه کاف دیعشددق رو خر شددهیبا پول نم گهیخورد وگفت:هرکس م

 .کنمیپول دارم عشق رو حس م نیپول نداشته چون من االن به خاطر هم
با ع ددبان میمر من  یجلو رو یکشددیگفت:خجالت نم تیبر خالف افرت 
شوهرم م یو دار یسادیوا شقت به   و  وادتی!خوبه خودش گفته نمیگیاز ع

.ینکیدسته دوم بودن مبارزه م گاهیواسه جا یمنو انت اب کرده اما تو بازهم دار
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ش آفرت شده بود بازهم لب ند یکه در دلش ات ام  سمینیزدوگفت:من فم یبه پا 
دار حقوق زنها وطرف دمیحق رو به زنها م شهیهم یعنی؟یچ یعنی یندون دیشا

ن در اما اال رمیگیموراتا م کویوساش نیمثل الن ارکل ییهامو از زنها دهیهستم وا
به  رمیگیرو از زنها م قح نیوا ذارمیپا م ریرو ز دیعقا نیلح ه همه ا نیا که 

با  دوننیکه م شددنیم یو وارد رابطه با مرد کننیهم جنس خودشددون رحم نم
 یوزندگ اهایکه باعث خراب شدددن رو ییسددت،من حق رو به زنها گهید یکی

زن بودنش  گاهیموقم ست که اون زن جا دم،اونینم شنیهم جنس خودشون م
از مرد  تیحما نیب نموخوب م فیکث وونیح هی شدددهیوم دهیرو از دسدددت م

 .کنمیرو انت اب م وون،مردهایوح
باس  نیکه از ا میمر طرز صددحبت کردن افرت کم اورده بود درسدددت مثل ل

که از او کم داشددت گفت:من  گرید زیواداب معاشددرت وهزاران چ دنیپوشدد
 مسعود با تو رابطه داره. دونستمینم

ن از وم یگیاش لبه فنجان را دور زد وگفت:درو  م دهیبا انگشددتان کشدد افرت
 هی که مسعود با یدونستیاون ادم منم اما م یدونستینم دیدروغگوها متنفرم شا

 م*ی*ا*ن*تاوردنش به هم جنس خودت  به دست یست وتو برا گهیدختر د
 .یکرد

 ؟ی وایم میاز جون منو زندگ ی_خوب حق باتو حاال چ
 آفرت طرف صحبت باشد وحق با او نباشد؟ شدیم مگر

 یدادم،تمام کارهام واسدده جلب توجه اون بود ول ریی_من خودمو واسدده اش تغ
اون  گهیکه من خودمم د نجاسددتیا نه،جالبیوقت ن واسددت منو بب چیاون ه

 . ارمینم ادیشدم رو به  یبودم وچ یکه چ نینم،ایبیکه بودم رو نم یادم سابق
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 یشروع شده و تو جوون یعشق که از بچگ هیمس ره ست که به خاطر  یلی_خ
 .یکارهارو بکن نیتموم شده ا

دهانش هم تلخ  دیبا شیتلخ بودن حرفها یاز قهوهاش را خورد برا یکم افرت
ه؟یک هیبرگول ویخورخه مار یدونی،م شدیم

 ؟یپرسیم هیربط چ یب یسوالها نیسرش را تکان دادوگفت ا می_مر
سی_نم سر هیبرگول ویمار ،خورخهیشنا شق ۱2یبود که وقت یپ  هیسالش بود عا

شدبهش گفت  شون  ش ای کنمیباتو ازدواج م ایدختر تو محله  واون  مشیم شیک
مهم  ادیسراغت ب یعشق تو چه سن نکهیس،ایاول جهان پاپ فرانس شیاالن کش

سن نهیمهم ا ستین سعود قول دا یازش مراقبت کن یبتون یکه تا چه  دم من به م
سونمش وبه من افت ار کنه حاالهم دارم  شب تش کنم وبه ارزوهاش بر که خو

 ییساده بودم که دلش رو زدم اما حاال به جا نقدریا یروز هی کنمیکار رو م نیا
تو رو انت اب کرد ومنو ول کرد به خودش  نکهیسددده اکه هر لح ه وا دمیرسدد

 .فرستهیلعنت م
دختر پر  نیسددر ا یرا بردارد ورو نشدددانیب یچوب زیم  واسدددتیدلش م میمر

 بسته بود بشکند. شیکه کمر به تاراج زندگ ییادعا
سکناس آفرت شد مر زیم یرو یتومن۱۰دو ا شت وبلند  که به  یدر حال میگذا

ست ن ورده هات چاکلتش خ وانیل شده و د تو  یشده بود گفت:لعنت رهیسرد 
 .گذرهیم یاون سرت چ

.ستین یا گهید زیچ چیه م*ی*ا*ن*تسرم به جز  یوگفت:تو دیخند آفرت
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س میمر شت به خانه را پ ریتمام م ستیرفت وفکر کرد وفکر کرد نم ادهیبرگ  دان
سعود ا گفتیوم رفتیچکار کند اگر م دیبا ست وادختر ق د نیم شوم ا و ش 
 که صبح با اوتماس یکرد؟مسعودیمسعود حرفش را قبول م کندیرا حس م نیا

شوق برا یشدنش را با کل ریگرفته بود وخبر مد سوگفته بود  شیذوق و از  یعک
 فرستاده بود. شیچک دستمزدش را برا

 کندیذره ذره نابودت م ینداشته باش یدرمانش راه یاما برا یکه درد را بدان نیا
 .مکدیبه زالو تمام خونت را م هیدرست شب یناچار نیا
 شه؟ینگاه کردوگفت:به ن رت زن  بزنم پر رو نم نیمرددبه او الید

بهش زن   نکهیبه حال ا یپر رو وا شیوگفت اون در حالت عاد دیخند نیاو
 .یبزن

 کنم. کیگذاشت وگفت :پس مرض دارم خودمو کوچ زیم یرا رو یگوش الید
 نیولا دیعالقه وسددط باشددده با یپا یوقت یکنیفکر م ینطوریچرا ا زمی_نه عز

 غرورت . یپا بذار ریز دیرو که با یزیچ
برادرش  دانسدددتیاو که نم دی ندیدر دلش م نیآو یالیخوش خ نیبه ا الید

 که اگر بهبد را انت اب نینگذاشددته عذاب وجدان گرفته بودازا شیبرا یغرور
بل که شب ق ینیاز آرژ تیهم ع بان دیاست وشا ییکرده ب اطر ترس از تنها

ها کرده بود و تن پیتا شیبا اشدددک برا شیرا برا شیها یدو صددفحه از دلتنگ
 دوکلمه پاس ش بود

 کن. تمامش
 ندشیبب  واهدیکار را بکند تماس گرفت و گفت م نیبابهبد ا توانسددتینم او

 .قتیگفتن حق یتنها نماندنش بلکه برا یاما نه برا
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 یکرد بهبد گفت:تو جمم که هست یلب سالم ریبلند بهبد شد وز یشاس سوار
م دو کلمه ه میشیتنها م یزبونت رو جمم کرد اما وقت شهیهم نم یبا جارو برق

م؟یکجا بر ،حاالیزنیبه زور حرف م
راحت ترم. ینجوریا یکن یحرف بزنم وتو رانندگ نیتو ماش  وادی_دلم م

 درسته؟ یتو چشمام نگاه نکن یزنیحرف م یوقت ی وایکالم بگو م هی_
 درو  نگم.  وامیچون م قای_اره دق

.دیتون رو بگ ضیبانو شماهم عرا کنمی_باشه پس من فقط به جلو نگاه م
 گرفت وشروع به حرف زدن کرد. یرا به باز فشیدسته ک الید

 نیتند،اسیقابل ب شش ن یشیبار عاشقشون م نیکه اول یبهبد ادمها یدونی_م
بدب نیاول  یکه از هر رابطه ا کننیم یکنن،کاریم کنن،ترسددویم نیها ادم رو 

ش زاریب سهیادم م رهیکه م نیاول نیا یب ست گهیرابطه د هیوارد  تر شه،در  هیکه  ب
شده  نیکه با اول ییاما اون حس ها ادیرابطه م نیتو ا دیادم جد سرکوب  تجربه 
 .یوابسته بش رید یلیکه خ شهیباعث م نیر،وایبرگشت پذ یبه س ت

 دونمیچون م دونمیرو مق ر نم نیو آرژ دمیمن حق رو به تو نم الید یدونی_م
دونسددت دوسددتش  یوقت سددتیاون اهل ت اهر ن دونمیم ومدهیدلت ن یپابه پا

ن واسددته شدددنت رو باور  ی وایکه تو نم نیا دیخودش رو عقب کشدد یدار
 هیفقط  یکه اصددال وارد رابطه نشددد ییتو یمق ددرش تنها خودت هسددت ینکن

ند وا یاالتیخ یلیطرفه بود وبس،دخترها خ هی شددقع به  شدددهیهم نیهسددت
 هی هشیکه دوستشون دارن م یجواب سالم از طرف کس هی شهیضررشون تموم م

 نیاما ا کنن رشیکه تا بچه دار شدن هم با طرف تعب ایرو هیسر نخ واسه بافتن 
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از  یمفقط ک ستیاز عشق ن یخبر یذاریودت موسر خ یبافیکاله که م هیفقط 
 .شهیدرست م زیهمه چ ریکردن فاصله بگ یپرداز الیخ نیا

دونسددتن باعث  نیام،همیکنار ب تونمیاما نم دونمیهارو م نی_بهبد من همه ا
 عذابم شده.

تو اشددک ادینکن خوشددم نم هیدنده را عوض کرد وگفت:صدددبار گفتم گر بهبد
 ای ردهگیکه اون برم یباشدد دیام نیکه تموم روزها رو به ا نیعذاب ا الینم،دیبب

 یدیکه م یزمان نیکنم،همیزمان که بگذره فراموشددش م یاصددال باخودت بگ
سه ام هی یعنی صت دوباره وا شتش،که ا دیفر س ره تر نیبه برگ ت ار در ان نیم

 یلب ند راض هیسالم و هیخودت رو کم ندون که به  نقدریشه،ایقالب فرصت م
کن که به بودنش  تیرو وارد زندگ یعادت رو،کسدد نی،خودت ترک بده ا یبشدد

جز  یرحم باش وبهش بگوچاره ا ی،در مقابل احسددداسدددت ب یدل گرم بشدد
ش بعدها  عنمببر،مطم نیخودت ازب یحس رو به خاطر آزاد نی،ایندار یفرامو

 .کنهیازت تشکرم یرحم یب نیتمام وجودت به خاطر ا
شود از حرفهاگفت و بهبد ت الید ساعتها سته  که  یینها گوش داد بدون انکه خ

ساتش را جر رتیهم غ سا بود که  ییاز مردها یکیبهبد  کردیدار م حهیوهم اح
شق سم عا ستیرا خوب بلد بود،دلش نم یر  شود دلش یگریآفرت د الید  وا

 حس کم بودن کند. شهیمثل آفرت هم  واستینم
 فتریکه قربان صدقه اش م یرا باز کرد ومادرش در حال ینیریجعبه ش مسعود

 بود نه ور دست بابات کار کردن. تیریمد اقتتیگفت:قربونت برم تو ل
شتباه کرد زیم یرا رو ییچا ینیس رضوان شت وگفت:مسعود ا رو  آفرت یگذا

 چقدر خانوم و پولدارشده. نیبب ینگرفت
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افرت دوسددتم داره  یدیفهم یخودتو وقت نی؟همیگیم ی_رضددوان جک دار
 .یدلت خواست بارش کرد یگوشه اتاقت و هرچ یدختر رو کشوند

شک ر هیوارتکیسرش را به د میمر شت در  ییاز حرفها  تیداد وبازهم ا که پ
شددوهرش چه  یمادرش،آفرت برا یمانیمسددعود از پشدد یتهایاز حما دیشددنیم

 بود؟ دهید یخواب
مدش بهیشددددن را م دهیو رو کرد دلش د ریرا ز ک مدن   واسدددت، چشددم ا

 . واستیم
قل تم*س*بلند ،خونه  یشدداسدد نیتوقعاتم باالبود ماشدد نقدریبه من که ا لعنت

سها سعود م ی،لبا شته  ی!وقتکاریچ  وامیمارکداراونا رو بدون م دل خوش ندا
 .شودینم تیباعث خوش حال زیچ چیه یباش

ا کرد وان ر دایورو کرد تا باالخره تاب قرمز رن  را پ ریکمد وکشددوها را ز تمام
 دیشک شیلبها یبار رو نیرا چند دورژقرمزشیاش پوش یاب نیشلوارک ج یرو
.واست یبه چشم امدن م یمهم نبود دلش فقط کم شینه برا ایشود  بایز نکهی،ا

خاموش بود. تی،چرا گوش ییکجا زمیعز می_مر
 .امی_تو اتاقم االن م

هوا  نیحالت خوبه؟تو ا میرا برانداز کرد وگفت:مر شیبا تعجب سرتاپا مسعود
 ؟یدیلباس ها رو پوش نیا

که رن  قرمز نپوش. ریبگ رادیا شهی_هوا رو بهانه نکن مثل هم
سعود ش م شقاب  شدت رو ینیریب شد  یرا به  شپزخانه زد وگفت: بار  هیکانتر ا

 ؟یحال خوب منو بد نکن
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انهارا حس کرد در ان  یسیوبازهم خ دیکش اهشیس یچشمها ریز یدست میمر
 مهم بود؟ ششیارا  تنیلح ه بهم ر

کار کردم که از  یمن چ یکه عاشددقش بود ی،زنت رو کسدد نی_مسددعود منو بب
 چشم تو افتادم!

سعود شکها م شتش ا سمتش رفت و با انگ شق شیبه   را پاک کرد وگفت:تو ع
 .یافتیکه تو از اون ب یکور بشه چشم میمر یمن
دم که بو یگرفت وگفت:مسعود من دختر بد یدکمه کت مسعود را به باز میمر

 گهیدختر د هیبا  دونسددتمیکه م نیقبول کردم باهات دوسددت بشددم با وجود ا
 بد نه؟ یلیخ نیوباهات ازدواج کردم ا یهست

 .فهممیترست رو نم نیا لیدل یگل من ،تو عشق من یچه حرف نی_ا
 ستیسرش،اگه ق دش ضربه زدن به تو ن تو یینقشه ها هی_من مطمنم آفرت 

 ؟یکه باهاش خوب تا نکرد ییهواتو داره؟تو نقدریچرا ا
 بود؟ دهیبود؟چند بار از خودش پرس دهیسوال را از چند نفرشن نیا

 را از آغوشش جدا کرد. میمر
ضرر ستیبه من برسونه اگه م تونهیم ی_ آفرت چه   یبده که نمیمن ازار بب  وا

که حقش  ییاون به جز سددفته ها دادیکه بهم شددغل واحترام نم دادیهامو نم
ست چ شه بهش م هیبر عل یزیه سفته هارو پس  دمیمن نداره اگه وامم جورب و

 .رمیگیم
مشددکوک  یدختر که ترکش کرد هیهمه خوب بودن از  نیدلم ا زی_مسددعود عز

 ست؟ین
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ه دارم ک وسددط منم نیکنه ا یکار تونهیاون که نم ی_بر فرض که تو راسددت بگ
فت گ شهیمن رو دوست داشت وم یلیاون خ یشناسیتو آفرت رو نم برمیسود م

 .شتریطرفه ست نه ب کیعشق  هیدوست داره فقط 
 یکم نکهیا یکرد برا شیمسددعود را که حس کرد همراه یلبها یسددیخ میمر

راحت شددود که مسددعود انوز هم متعلق به  الشیح نکهیذهنش ارام شددود از ا
 اوست.
 تاب را از تنش پاره کرد وبه سمت ت ت بردش. مسعود

تنها لباس قرمز رنگش به بهانه عشددق  یوقت یعشددق باز نیدلزده شددد از ا میمر
 یعنیکرد  پاره اش یبکشد وقت رونیانرا از تنش ب توانستیپاره شد خوب م ازیون
 !محال است.یو مردت را نفهم یرا زن باش یرن  لعنت نینپوش ا گرید

 خفه شدم. یبکش گاریکمتر س شهیم نی_آرژ
 .رونیبرو ب ی_ناراحت

رون؟یپروژه ام من مهندس ناظرم اونوقت برم ب ریمد ؟منیچ یعنی_
 تون. ریمد دیرفت وکامت تلخ شد اها بب ش ارتی_باز دست
.دیفهمیم یرا به خوب نیآرژ یکلمه به کلمه حرفها انیزدن م شین تمس رو

 ؟ی وایم یتو از من چ نی_ارژ
 یگرفت ونگاهش رو یرا به لبش برد وبا حرص کام محکم گارشیسدد نیآرژ
 آفرت متوقف شد. یلبها

تو. دنیب*و*س  وادیکه لبهام م یزیتنها چ گاری_گفتم که بعد از س
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لت نم جا من  ی،فکر کرد یگیم ازاتیاز ن یمن دار یرو یجلو یکشددی_خ
فرتم من معشددوقه ات؟من ونگاه کن خوبم نگاه کن من آ ایدوسددت دخترتم؟

م از بگم من دار یچ دونمیتو واقعا نم یازهایواسه رفم ن لهیوس هیام نه  نندهیآفر
 .یکنیفکر م یبه چ یتو دار زنمیحرف م یچ

خودش اعتراف کرد که در ابراز عالقه اشددتباه کرده اسدددت  شیبازهم پ نیآرژ
 نیاول نیاز ا یوا  واهدیم شیزندگ یاورا برا دییچگونه به او بگو دانسددتینم

 .یشوینابود م یریبگ ادیها که تا 
 نبود. نی_من ورم ا

سه ام مهم ن  وادیکه م ی_من ورت هرچ شه وا زن  تونمیمن نم نیآرژ ستیبا
ودن از زن ب یچیدوست دختر ساده ام باشم من ه هی تونمیباشم اصال نم یزندگ

خوشددم با کارم  مییبدونم من با تنها  واممیونم دونمینم ییزناشددو یوزندگ
نم من ک یپزکه پشت اجاق گاز بمونن وساعتها اش ستمین یحالم خوبه ،من زن

ساژها دنبال  ستمین یزن ساعتها تو پا سه دلبر هیکه  از  یلباس خواب بگردم وا
 چیسدده تا،ه نیفقط ا مییوتنها میواسدده خودم وزندگ ذارمیشددوهرم من وقت م

 من. یایه ضلم دنس نیا شهیمثلث من نم نیوارد ا یا گهیش ص د
 ،زنیمادر بش  وادیپشتت باشه دلت نم یکی  وادیدلت نم یعنی؟یچ یعنی_

 ؟یمرد بش هی یزندگ
 درنقیاگه ا ؟خوبیگیمن ازازدواج متنفرم اونوقت تو از بچه دارشدن م نی_آرژ

 ازدواج کن.  وادیدلت زن وبچه م
 یاز موها یشد وکم کیانداخت وبه آفرت نزد نیزم یرا رو گارشیس نیآرژ

با دسدددت لمس کرد وگفت:دلم م رونیب ما اون  وادیزده از شدددالش را  که  یا
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چه ب ،تازهیا نهیوک یوحش یادیلجباز و ز کمی ستیدلش باهام صاف ن  وامیم
 ه؟یمن چ فیام دوست نداره اونوقت تکل

بال  فتی_تکل با خواسددته هات کنار ب یکیمعلوم دن  سددتنیکم ن ادیباش که 
 .انیتو کنار ب طیرن با شراکه حاض ییدخترها

ها من ا کیلبش را نزد نیآرژ پدر اون دختر فت:گور   نیگوش آفرت کرد وگ
 افرت اورا دیب*و*سو الله گوش آفرت را   وامیو انتقام جو رو م یدختر وحش

 .دیبه هقب هل داد وشالش را جلو کش
لب عاشق شده طا دییبگو نکهیخودخواه باشد که بدون ا تواندیمرد م کی چقدر

 ازدواج نیفکر نکرد که ا نیبه ا توانیصددورت مگر م نیا ریازدواج باشددد درغ
ست؟آرژ شیازهایرفم ن یبرا شت تنها به دل نیا ست ندا س لیآفرت را دو ت د

 پر رن  شده بود. شیبودنش بود که انقدر در زندگ یافتنین
بهت  یگذاشددتپا  ریرو ز دمیبازم عقا یبازهم خط قرمزهاتو رد کرد نی_آرژ

 .ینیبینکن بد م یگفته بودم که من و ع ب
با قدمها دیبه سددمت در رفت وانرا کل نیآرژ ر که ترس د یارام به آفرت یکرد و

دل  یآفرت؟لعنت نم؟منیبینگاه کرد وگفت:من بد م دندیر*ق*صیم شیچشمها
 .نیرو بب هیبق کممی اقتیل یبکن از اون گذشته ات از اون پسر الدن  ب

شته ام دارم تا پاک نکنم نم یلی_من خ سابها با گذ ر کنم. فک یچیبه ه تونمیح
 .نیهم  وامیمگه دوست داشتن دست خود ادم!من مسعود رو م

ه ک نیذهن اشددفته ارژ  تنیبه هم ر یبود برا یجمله کاف کی نیهم دمیشددن
دخترک بفهماند دلش را برده. نیچطور به ا دانستینم
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س یرد به چهارمرا باز ک راهنشیدکمه اول پ سه ستش را گرفت  دیکه ر افرت د
 ؟یکن کاریچ ی وایوگفت:م

 بدم. ادتیزن بودن رو   وامیزد وگفت:م یپوزخند نیآرژ
شد باورش نم آفرت شفته  شد چندقدم به  نیتا ا نیکه آرژ شدیا ست با حد پ

 نمزیجلو داد م یایقدم ب هیگفت: دیلرزیم شیکه صدددا یعقب رفت ودر حال
 تو اتاق. زنیهمه بر
شاره کرد وگفت:به ن رت جا  دیتهد الیخ یب مسعود آفرت به مبل گوشه اتاق ا

 هر دومون. میشیم
 .رونیبروب ییچشم ورو یب یلی_خ
بازهم خشددونت بازهم ترس از دسدددت  دیب*و*سددرا  شیبازهم لبها نیآرژ

 نه ترس.  واستیبا طعم عشق م یه اب*و*سدادن،دلش 
دست هردو مچش  کیواو با  نیچن  انداخت به گردن آرژ شیبا ناخنها آفرت

 دادیم یو پاک یافرت من مزه سادگ یفاصله گرفت وگفت:لبها یرا گرفت و کم
 .یکنیم کاریبا خودت چ یدار دهیو درو  م یاالن طعم مزخرف رژ و دو رنگ

 .ی وایاز جونم م یچ یلعنت رونی_برو ب
رت آف دیبلعیرا با تمام وجود متنش  یو بو زدیه مب*و*سددگردنش  یرو نیآرژ

شددالش از سددرش  یاما وقت کردیصددحبت م نیبا آرژ یبه ارام شیاز ترس ابرو
 .زیشد از همه چ دیبازشد نا ام شیپالتو یافتاد ودکمه ها

شدت آفرت را رو نیآرژ سمبل انداخت وبه  یبا  دردناکش ادامه  یه هاب*و*
آفرت رفت قطره اشددک آفرت از چشددمش  راهنیدسددتش که به سددمت پ دادیم
 . تیر
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 . واستینم نگونهیدختر،اورا ا نیوعجز ا یاش کرد ناتوان اشفته
د اگه به بازشدن کمربن ی؟مرد یبودنت رو نشونم بد ؟مردیکارکنیچ ی وای_م

 ها هم مردن بدون باز کردن کمربند. وونیکه ح
رفت و به ان  واریمت دبه سدد دیلرزیمبل بلند شددد ودر حال که م یاز رو نیآرژ
 نشست. نیزم یسر خورد ورو یداد وبه ارام هیتک

ها  یزندگ گرفتیکه اگر انجام م یفرار از کار یبرا  واسددتیم گاریسدد بازهم
 .رفتیسوال م ریز ایدر تمام دن یومردانگ شدینابود م
را جمم کرد  شیشددد ولباسددش را مرتب کرد وبا خشددونت موها زیم ین آفرت

سمت آرژ ست به   چون قول دادم به مونمیپروژه م نیرفت وگفت:تا اخر ا نیوب
پدر بود که بهم نشددون داد م یاون مرد باز کردن  شدددهیکه برام  بدون  مرد بود 

 از اتاقم. رونیکمربند حاالهم برو ب
:من نامرد وگفت دیکش نییرا به سمت پا رهیرا به در انداخت ودستگ دیکل نیآرژ

ست اوردن چ تمسین دم فرق داره من ا هیبابق  وامیکه م یزیفقط راه وروش به د
 تو گوشت فرو کن. نویا ستمین دنیپا پس کش

دستش گرفت وهزاران لعنت به مسعود  انیمبل نشست وسرش را م یرو آفرت
برده بود که ناز کردن را نشانش نداده  ادشیفرستاد که دوست داشته شدن را از 

 ودن را از او گرفته بود.بودکه طعم زن ب
سرعت رانندگ نیآرژ ستیت ادف م کیودلش  کردیم یبا   از ان ت ادف  وا

س شیها که ماه ها کما در پ شت ، سن  کرد خودش را ب یدا  یسال دلش را 
ست از هر زن ازین ضا یدان  یبه نبودن آفرت به دختر دادینم تیاما حاال دلش ر
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لش د همکه مردبود باز یدختر امدیبلد نبود عشددوه نم یکه به قول خودش دلبر
سته بود خودش را خوب م ستیرا م یزیاگر چ شناختیممنوعه ها را خوا   وا

ست م دیبا ش اوردیبه د شت را فروخت در عوض چ  دنیمثل مادرش حوا که به
سر همان مادر بود وا ب،اویس کیطعم  شتن آفرت  ایدن نیهم پ را در عوض دا

 واهد یم لشه هنوز به او نگفته بود که دوسددتش دارد که دک یدختر فروختیم
 .همکار کیباشد نه  شیزن زندگ

 یکه داشددت شددد همانجا رو یوسددواسدد الیخ یرا دم در انداخت وب شیپالتو
ست ورو نیزم ش ستش خطوط فرض یبطر ین شیم یالکل کنار د سیک  گاریدو

 .کردیفکر م شیزندگ کردوبهیدود م گاریپشت س
اطرافم خوش بود  یبا همون ادمها کردمیخودم رو م یعاد یداشددتم زندگ من

صه م ندهیتمام ا سال بعد راهم  یبا من چه کرد شدیام در فردا خال که تا چند 
باشددم چرا روزمرگ  واهمیم که قول داده بودم  ،منی تیرا بهم ر میها یباتو 
شوم لعنت چوقتیه شق ن شکن کرد شیمن را پ ،چرایعا دلم را  و یخودم عهد
عوض  مانیاما چرا جا ینیافریب دیبسددوزانم تو با دیاتشددم من با ،منیسددوزانیم

 گریلمس د یتداع یبرا شودیم یاقیاشت م*س*تو هر بار ل یسوزانیشده وتو م
 .گرید یگ*ن*ا*هو

را چرخاند ودر راباز کرد سددالن خانه را دود گرفته بود و بجز اباژور  دیکل بهبد
 رد.ک دایپ واریگوشه د یکیرا در تار نینبود آرژ ینور چیه ونیزیکنار تلو

 بمونه. کیچرا  رو روشن نکن بذار تار ی_عل
 _بهبدم.
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بند نبود تلو تلو خوران به سمت  شیپا یرو یم*س*تبلند شد از شدت  نیآرژ
 دییبگو یزیبرق را زد وخانه روشددن شددد تا خواسددت چ دیبهبد رفت وبهبد کل

رد وبعد هم طعم خون را حس کرد.به چانه اش خو نیآرژ نیمشت سنگ
 .ییباچه رو نجایا یاومد یبا چه جرات م*ر*ت*ی*ک*ه_

نه اش را در دسدددت گرفت وگفت:مثل خر جفتک م بهبد خوب بزار  یزنیچا
حرف بزنم بعد بزن.

افتاد. نیزم یبه شکمش زد که بهبد رو یمشت نیآرژ
سم دمیبار که فهم نیبار دومت بود اول نی_ا ستاد قا سر ا درو   وبهم یهست یپ

رو وارد  هگیزبون نفهم د هینه حاال که  رونیب نداختمتیم میاز زندگ دیبا یگفت
 .یکرد میزندگ
شاره ام م هیکه با  یخورد نقدریکرد وگفت:نامرد ا یاز دل درد ناله ا بهبد  تونمیا

 .یکه پام گذاشت یبه خاطر معرفت زنمیکنم اگه نم نتینقش زم
بل یخودش را رو نیآرژ حال م ندیکه م یولو کرد و در  فت:بگو زورم  دی  گ
سهینم سمیبگو م ر سط نکش که با یپا تر صور دیمعرفت و ت تف انداخت تو 

 با معرفت. قیهرچه رف
 یخون بود را ب گریاز اشددپزخانه برداشددت و اب دهانش که د یدسددتمال بهبد

کرد وچند بار اب به دهانش زد ودسددتمال را  یخال نکیداخل سدد نیآرژ الیخ
 گذاشت. کردیدرد م یادیزخم لبش که ز یرو

 گهیمبل نشست وگفت:دستت بشکنه شامپانزه امروز قرار داشتم د یرو کنارش
برم دل از دختر مردم ببرم. ییبا چه رو
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روشددن کرد و رو به بهبد گفت:گمشددو  شییرا با فندک طال گارشیسدد نیآرژ
 از خونه ام. رونیب

ض سیبگم  یبدم هرچند االن هر چ حیی_بذار تو تو گوش خر خوندن بذار  نیا
سرت پر یم*س*ت ریدوش بگ هیقهوه درست کنم ب ور تو هم  هی همه  دیکه از 

 .کنمیوپشت سرمم نگاه نم رمیم یاگه قانم نشد کنمیم فیرو تعر زیچ
 گارشیمبل نشددسددت به دنبال سدد یورو دیچیحوله اش را دور کمرش پ نیارژ

کرد بهبد ماگ قهوه را مقابلش گرفت واو بدون  دایمبل پ نییکه انرا پا گشددتیم
 شروع به خوردن قهوه کرد. یحرف چیه

سمت آرژ بهبد ست لیمتما نیبه  ش یشد و د تا  لب ریوز دیبه زخم تازه اش ک
 او را به باد فوش گرفت. توانستیم
 صحبت کردم. الیدبا  یکل روزید نیآرژ یدونیم

 !الی_موضوع من افرت نه د
سه چ ش ی_خوب بذار تا بگم وا سط ک س یدونیم دمیاون رو و  هنکیاز ا دمیتر

والله قسم  به ینیبیکه م ستین یزیدختر اون چ نیا نیبشه مثل افرت ،ارژ یکی
سه تو نم شهینم یکه افرت زن زندگ رف ح رممیازم نپرس که بم شهیحداقل وا

 وقتها از یروزها رو با افرت گذروندم بعضدد یلیمن خ گمینم یدلشددو به کسدد
 یودمن ب یاما اگه تو هم جا یمس ره ام کن دیشا دمیترسیم کردیکه م ییکارها

 .یاریبه دستش ب ینداره که تو ب وا یافرت قلب یدیترسیم
ساس نداره پس ا زیم یرا رو یماگ خال نیارژ شت وگفت:اگه اح همه  نیگذا
 ه؟ها؟اونیقهقهه ها چ ه؟اونیچ م*ر*ت*ی*ک*هه اون گذاشددتن واسددد هیما

 !چیه گهیهاشم که د تی؟حمایمگ یدلبرها رو چ
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 واد یحال خوش نم گهی_قبول دارم که افرت با مسعود حالش خوبه اما افرت د
به هدفش برسه.  وادیفقط م

 بگو. هیهدف چ نیا ی_خوب لعنت
 ریدر گ شددتریتا ب  وامیازم ن واه من م نویاما ا دمیتو جونم رو ب واه م شددهی_نم

شد ساتت ن سا ش یاح سیمن تو رو هم به اندازه افرت م یخودت کنار بک  مشنا
.ی وایباشه که تو م یزن تونهیاون نم

 .نیمال من بشه هم دیبا یعنی  وامشیم گمیم ی_بهبد چرت نگو وقت
شد ی_مگه نگفت شقش ن ا ب ارامش رو نیخوب ا دهیو فقط بهت ارامش م یعا

 به دست اورد. شهیقرص هم م هی
سته*ر*زتا زن  یبگ مونهیم نیمثل ا  ورهیهاتت به درد خودت م هی_توج  ه ه

بلکه محکم  دهیچون نه تنها بهم ارامش م  وامیچرا ازدواج کرد من افرت رو م
 . واستنشیرو که م یکسان دمیمن خودم کم ند ستین یکوه ،دم دست هیمثل 

 یناراحت نش ستیبشو ن یافرت زن زندگ گمیرو م نی_خوب برادر من منم هم
ساده زناشو هی تونهینم یاون حت گمیمن م یها ول د داشته باشه اون مر ییرابطه 

سات وناز  ؟اونیفهمیگرفته م ادیبودن رو  سا تو  که یزیدختر رو نداره چ هیاح
 اون نداره. یطالبش

هم  ه ساده راب*و*س کی یکه حت یبودن افرت انهیناش نیهم یبرا مردیم نیارژ
 کند. یهمراه توانستینم

من مطمنم ن رت  ریبگ میت ددم گهیفعال دسددت نگه دار چند وقت د نی_ارژ
اون رو  یب وا نکهیواز ا یترسیم کنهیکه افرت م ییتو هم با کارها شهیعوض م

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 250

http://www.roman4u.ir/


 شددهیکنترلش کرد م شددهیم نکهیازا دی،تردیشددیم دیدچار ترد یمال خودت کن
 بود. یعاد یل دخترهادوباره درستش کرد ومث

راه به هم یزرشک ییرضوان را قرض گرفت و پالتو یکاله وشال سورمه ا میمر
شد افرت با هیدوست داشت شب بیروزها عج نیا دیساقه بلند پوش یبوت ها

 وتوجه مردان را جلب کند.
ش یشگیهمان کافه هم یجلو ش دنیشد با د ادهیپ نیاز ما شک نیما اش  یم
س ریکه بازهم او د دیفهم س دهیر ست به محض ورودش به کافه گرمامثل   یلیا

 ونافذ روبرو رایگ ییبه صددورتش خورد سددرش را که بلند کرد با همان چشددمها
 وسالم کرد. دیرا عقب کش یلبش امد صندل یرو یشد ونا خوداگاه لب ند

 _سالم خانوم خانوما حالتون چطوره؟
 نییسددرش را پا دیکشددیواشددنا خجالت م بیپسددر غر نیکه هنوز هم از ا میمر

 افتاده. یاتفاق دیستیانداخت وگفت:ممنونم من خوبم ظاهرا شما خوب ن
 .ستیکه مهم نبود  ییت ادف جز هی_نه فقط 
 میگذاشت ورفت ومر زیم یرو یشکالت کیدو قهوه همراه با شکر وک گارسون

سفارش دهد ع ب نکهیاز ا سو  سپر سته بود ا ستتوایبود نم یباز هم نتوان ان  ن
افرت چگونه با ان لذت قهوه تلخ و دا  دانستینم اوردیمزه تلخ را ب ورد وباال ن

 . وردی  را م
 ؟یکنیفکر م ی_به چ

 .یچی_ه
 ؟ی_من منت رم فکراتو کرد
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کر ف شیچند لح ه پ نیاز روز گذشددته بعد از رابطه اش با مسددعود تا هم میمر
. واهدیمحترمانه عذرش را م یلیمسعود خ یکه به زود دانستیکرده بود و م

 با مسعود حرف بزنم. دیدارم با اجیبه زمان احت ی_اره ول
 .یبهش بگ ینره که چ ادتیندارم فقط  ی_باشه من حرف

خانواده ام طردم کنن پشددتم  یندارم حت یبانیکه من پشددت یدونی_م ممکن 
 ؟یهست

 امیوعده ات تموم شددد م یکه طالق گرفت نی_مثل کوه پشددتتم نگران نباش هم
 .یخواستگار

وارد اتاق که شددد  دیافرت را شددن یصدددا نکهیچند بار به در اتاق زد تا ا نیآرژ
گذاشددته بود  شیزانوها یرا رو یافرت بچه ا دیدیکه م یزیمتعجب شددد از چ

. واندیم ییالال شیوبرا
 ه؟یبچه ک نی_ا

ضا یلیخ افرت شه  ییسرد جواب داد:دختر مهندس ر سرش دارن نق که با هم
شنیرو م نیاپارتمان زر یها ستم تا تو م کاریمنم ب ک هش من نگ یایبودم خوا

 دارم.
 دیب*و*ساش را  یشانیبه سمت افرت رفت وبچه را در آغوش گرفت وپ نیارژ

باز شد ودوباره بسته شد. کباریخواب الودش  ییچشمها
 .دنیم یخوب یآفرت من عاشق بچه ام اوممم چه بو ی_وا

 نقدریه اک کردیفکر م کند؟اگریبه گذشددته هم فکر م نیبا خودش گفت ا افرت
.کردیراحت اتفاقات چند روز گذشته رافراموش نم
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 .ارهی_خوب ازدواج کن وبه زنت بگو زود واسه ات بچه ب
به ارام ینیکه هنوز ب نیارژ لت  حا مان  چه بود در ه نار گردن دختر ب  یاش ک

 .چندتا بچه رو نداره تیام بچه دوست نداره البته بدنشم ظرف ندهیگفت:زن ا
س دهیفهم یرا به خوب نینگاه وحرف ارژ یکه معن افرت  یبود گفت:خوب با ک

رو داشته باشه هرچند  تشیازدواج کن که هم بچه دوست داشته باشه وهم ظرف
 .ی وایم یتو دستگاه جوجه کش

 زد . یلب ند نیآرژ
 مهم اون نه توله من. نهیبه دلم بش دیمادر بچه اس که با بچه مهم ی_گور بابا

ز ا شودیختم نم یخوب یبه جاها نیادامه دادن بحث با ارژ دانستیکه م آفرت
شد وبچه را از ارژ شیجا بش صاح لیتحو نویا رمیگرفت وگفت:من م نیبلند 

 نقشه ها رو باز کن. گردمیبدم تا برم
،مسددعود با او چه کرده بود حال  یاحسدداسدد یهمه ب نیمات ماند از ا نیارژ

ا کجا زن را ت کی تواندیمرد با ن واسددتن م کیبهبد را ، یحرفها یمعن دیفهمیم
 ببرد تا مرز سن  شدن؟ شیپ

اتاق افرت را ترک کرد وبه سددمت اتاق مسددعود رفت  یحرف چیه یناهار ب میتا
 امد که در بزند. ادشیدر را باز کند  نکهیقبل از ا

زد  یپوزخند نیآرژ دنیکتش بود که با د دنیتاق شد مسعود در حال پوشا وارد
 تموم شده وقت ناهار. یوگفت جناب مهندس ساعت کار

 مرد. گنیوگفت:اخه به تو هم م ستادیا شیبا خشم رو در رو نیارژ
 نشددونت گاهتویاش را گرفت وگفت:درسددت حرف بزن وگرنه جا قهی مسددعود

 .دمیم
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 کاریشددعهور چ یمسددعود را کنار زد وگفت:ِد اخه ب ییبه شدددت دسددتها نیآرژ
حوصله دوست داشتن نداره،دوست  گهیکه ادمها از چشمش افتادن،که د یکرد

 یرو با تو دفن کرده،نه اومدن کسدد زنه،احسدداسدداتشیداشددته شدددن رو پس م
شحالش م ساتش  ،پرینه رفتن کنهیخو سا سکوت ،اح اره پ یزده،چطور خیاز 

ها یدکر با هدوسدددت د یپرده  که  مادرو   شدددهینم ینخ محبت چیاشددتن واعت
 دوختش.

سعود شن م شد از  که از جنس خودش بود اما او  یهااز مرد قتیحق دنیمات 
 .فتریبار ان همه محبت وعالقه آفرت م ریبار رفتن نبود که اگر بود ز ریادم ز

شته  یصندل یرو ستم دا ست وگفت:من اجبارش کردم؟من گفتم دو ش اش ن
 شهیحال خودش خوب م نکهیبه خاطر ا کنهیام م یواسه من کارباشه؟اون اگه 
هم خودت رو  کنه،تویکه حال خوبم حالش رو خوب م سدددتیدسدددت من ن

الش ت یزیبار واسدده داشددتن چ هیاونها که فقط  کبار،ازیخسددته نکن افرت ادم 
 اگرهم نه که من نمونه بارزشم. چیبه دستش اوردن که ه گها کننیم

قا یپوزخند نی_ارژ عشددق وانتقام  ینره که زنها تو ادتی ریمد یزد وگفت ا
ند فقط امروز رو یوحشدد یلیخ که تو رو ادم  فیباشددده ح ادتیا اون دختر 

 حساب کرده.
همکارانش پشدددت در  گاهیو گاه و ب رهیتمام مدت بدون توجه به نگاه خ آفرت

 با خودش گفت:معشددوقه دادیگوش م شیبود وبه حرفها سددتادهیاتاق مسددعود ا
ونامرد؟ اقتیل یب نقدریهم ا
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صل تیبر هو یبهبد را مبن ییخودش هم هنوز حرفها الید افرت باور نکرده  یا
گونه شددوک زده  نیا دادیخانواده اش هم حق م یاعضددا هیکه بق یبود ودر حال
 کندیخاص را انت اب م یادمها شددهیمثل هم نیفکر بود که ارژ نیشددوند به ا

 بود. دخاص ن واه نیارژ یبرا چوقتین واهدواو ه ایاگر نداند و یحت
سعود ستورانها نیاز بهتر یکیناهار به  یرا برا م سعود  یر شهر دعوت کرد و م
شت نم یزندگ نیچن یکه ارزو ستیرا دا سا تش را بروز دهد  دان سا چگونه اح

شقابش را رو زیاز کنار م شقاب افرت زیم یُاردو که کنار رفت و ب شت به ب  گذا
 کمه. یلیخ نکهیقدر؟ا نیکردوگفت:هماشاره 

 .یکه نرفته افرت چاق رو دوست نداشت ادتیزد وگفت: یلب ند آفرورت
 .ینرفته تو همون دختر سابق ادتیافرت تو هنوزاون حرف  ی_وا

بود اما از  نطوریکه ا شدده؟ظاهرایدختر بود؟همان دختر سدداده و عاشددق پ همان
 خبر داشت! یاصل ماجرا چه کس

 ایاز همه دن الیخ یاز مر  را در دهانش گذاشت وبه مسعود که ب یتکه ا افرت
 یب دادیجان م شیمرد روبرو نیا ینگاه کرد چرا برا  وردیرا م شیبا اشتها غذا

که او را در کنار خودش  کردیرا ت ددور م یا ندهیمهم باشددد!چرا ا شیانکه برا
 نیا ینما یتام هارد سددرکندارد وپ ینقشدد چیاش ه ندهیدارد اما حال او در ا

 نیو چقدر لذت ب ش بود ا دادیبه خرج م شیدر خفا برا رتهایچه غ شیروزها
 .کردیاز او دفاع م یتوقع چیه یافرت که ب یدوست داشتن پنهان

 ؟ی_مسعود تودسته چکم دار
ته و دس یکاسب باش شهیاز نوشابه اش را خورد وگفت:اره مگه م یکم مسعود

 .یچک نداشته باش
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پس تو با شرکت اهن االت قرارداد ببند وچک خودت روبده. یعال نی_خوب ا
شوخ ساب ده م تی_ قت تو اون و ستیتوش ن شتریب ونیلیگرفته افرت!اون ح

 بکشم؟ یونیلیم۷۰۰من چک ی وایم
واسدده ات  ینجوریبه حسددابت ا زنیپول رو بر گمی_نگران نباش من امروز م

 .دنیال باشه زودتروامتو مفع تیحساب جار یوقت شهیخوب م یلیخ
اشت گذ شیپا یداد و دستش را رو هیچرم و راحت تک یبه پشت صندل مسعود

ش یکارها دار نیوگفت:آفرت با ا شمن ترا سه هردومون د  یتو دار یکنیم یوا
 که پدرم نکرد. یکنیواسه ام م ییکارها
ستش را دراز کرد و آفرت سعود را که رو کید ست ازاد م ست  زیم ید بود در د

ستم ه شمن چیگرفت وگفت :نترس تا من ه بهت  هتونینم چکسیوه ستین ید
 قول زنونه. دمیصدمه بزنه بهت قول م

اما قول نداد که خودش صدمه نزند،قول نداد که از  ماندیهم م شیدادم وپا قول
 چکسیه چکس،خودشیخودش که دشددمنش شددده بود مراقبت کند،گفت ه

 زد؟یزدمیبود،اما او که صدمه نم همه کس شینبود مسعود برا
کار وسرما شدند وباز هم تا غروب باهم گشتند ومسعود  الیخ یاز ناهار ب بعد

سته م شتریلح ه به لح ه ب ستگ شدیبه آفرت واب شت یواب  یبا قبل که فرق دا
 شیکنار افرت بود احترام،پول،شهرت،جلب توجه،اسا یبار خاص بود وقت نیا

س نیخوش تنش که ارژ یبود و ان بو زیوهمه چ س دیبود با هکرد ریرا هم ا  دیتر
انکه طرف بداند درسددت مثل گاز  یب گرفتیجانها م شیکه با بو میما نیاز ا

.کردیوت احب م گرفتیارام ارام جان م یگرفت

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 256

http://www.roman4u.ir/


ش میبا مر شیدعوا شد تمام خو شود د یباعث   رگیطول روزش به کامش تلخ 
ستینم ش نکهیدر ا دییایکنار ب میرفتار مر نیبا ا توان شقش بود   یکهنوز هم عا

شنج ونا ارام نینبود اما از ا ست یفرار امدیکه در کنار او به وجود م یت  بود در
 .دادیم هیبرعکس افرت که تنها ارامش ولب ند به او هد

سعود س م ست م میواقعا مر دیازخودش پر شق قد د؟اوییگویرا سته ع  یمیدلب
 ابهیبه او حق بدهد  دانسددتی؟نمدارد چه میکه به مر یاش شددده؟پس حسدد

 خودش!
به آفرت فکر م در مدام  به آفرت را  نیخودش هم ا کردیذهنش  تازه  حس 
 ناشناخته شدن. نیاز ا دیترس دیشناخت،باینم
 ند چقدر با ان لب دیدست کش یصفحه گوش یعکس نقش بسته آفرت رو به
بود وافرت در لح ه به  شیزندگ یروزها نیاز بهتر یکیشدددده بود امروز  بایز

را که امروز  ییعکسددها  واسددتیبود دلش نم کشیروز خوب شددر نیلح ه ا
کرده  رییغچقدر ت ندیانهارا بب میمر دیترسددیم یآفرت گرفته بود پاک کند از طرف

بود چقدر احساسش دست خوش حال خوب با افرت بودن شده بود سردرگم 
شته برم نکهیشده بود از ا شتیاگر به گذ  یواه زد؟دلشیهم او را پس م باز گ

 زد. رونیرا برداشت واز خانه ب ورشیپل میتوجه به مر یب  واستیازاد م
 ستین رید یلیآن روز خ یشو یم مانیپش یروز
 ستین ریقلب من با عشق تو درگ گریکه د یروز

 یمرا در قاب عکس ساکت یب*و*س یروز م آن
 ستین ریچشم مرا سهم ات بجز ت و یزنیم زل

 مرا یخوان یبا بغض م ایب ییگو یم هیگر با

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 257



ستین ریتو زنج ی.. حس من بر پاگرید رستید
ُو جنون گاریمرا با طعم س ادی یزن یم ُپک

ستین ریکه دامن گ یکه خود گفت یاز آه یسوزیم
یَدو یشعرم م یاشک ُو خون هم پا انیم یروز

ستین ریگیمرا پ گریبه خود د ییگو یدرد م با
ات راهنیشود هم ت ت و هم پ یروز تنها م آن
ستین ریدگر تقد کنیام ل یخواه یام م یخواه یم
ُی نوش یم ب* *لبا او  یرو یاو به خلوت م با
ستین ریشبگ یجز ناله  یانگم*س*تآن  اِن یپا

به در آشفته و آشفته تر یکوب یروز م آن
ستین ریتق  یقلب تو ب دهدیعذابت م حسرت

 ُیپرس یمرا از کوچه ها م ِینشان یروز
 ستین ریافتد به من خودکرده را تدب ینم راهت

ه ک نیبعدارژ یرا صدا زد کم نیگذاشت وآرژ زیم یرا رو تزایپ یجعبه ها یعل
 یصندل یدر اشپزخانه ظاهرشد حوله را رو کردیبا حوله صورتش را خشک م

 نشست. یانداخت ومقابل علکنار دستش  یفلز
ار افرت ب نیقرارداد واول یامضا یرفتم برا شیواسه پروژه ک یوقت ادتی نی_ارژ
 بهت گفتم؟ یچ دمیرو د
شددده بود متعجب  دهیمقدمه وسددط کشدد یوب کبارهیبحث که به  نیاز ا نیآرژ

!یگفت:که چ
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کشددورها گشددتم با هرجنس  یلیکردم و خ یمن تهران زندگ نی_بهت گفتم ارژ
فرق  دختر نیا یول چیه گهیحرف رفتم رابطه هم که د یتا پا یکه بگ یدختر

 ستمی،من خر ن گهید ییفرق داره با دخترها زشیجنسش،رفتارش،همه چ کنهیم
 ی وایمخودت بگو  یچه دردت حاال تو ه دونمیساله ات بودم م نیچند قیرف

ش ی وای،میرو کم کن ست ب  نیا گمیاما من م گهیاران بهانه دوهز یباهاش دو
 .گهید یکه جنسش فرق داره با همه عشق ها یفقط عشق،عشق

 یفلفل دلمه ا یکه به تکه ها یم لوط چشددم دوخت ودرحال تزایبه پ نیآرژ
گاه م یرنگ فت:واسددده هم کردیان ن مه   وامشیم نیگ چون فرق داره تو وه

که  مستین یخوبهارو خواستم من ادم شهیمن هم دوننیم شناسنمیکه م ییکسا
شم ،ا شحال ب سته دوم بودن ها خو شق  نیبا د بد  زبوده و ا گهید یکیدختر عا

شق اولش ن شق ستمیروزگار من ع سم عا  نکهیکردن رو ا یاما خوب بلد راه ور
کنه رو مثل نقشدده هاش منح ددر بفرد  یخونه و زندگ بندیمرد رو پا یچه جور

قش نشه من عاش یخال یعشق چیک نشه و قلبش از هکه دلش پا یبلده وتا وقت
ونه زن خ  وامیدوستش دارم و م نکهیمنکر ا شمیمن منکر خواستنش نم شمینم

وم ادم زاپاس بودن وعشق د ستمیادم دسته دوم بودن ن گمیفقط م شمیام بشه نم
 .ستیبودن تو مرام من ن

با  دیب*و*سددماهه اش را محکم ۹گونه خواهر زاده  آفرت  یعذرخواه کیو
 یکه دامادشددان رو ییمویل یکوتاه جمم را ترک کرد وبه اتاق خوابش رفت بو

 دایرا به او  نیاش مانده بود و مدام ارژ ینیبود از سددرشددب در ب  تهیکباب ر
با  یحسدد نیبحال همچ ،تاییمویتلخ ول یبا ان بو کردیم یاور نداشدددت او 

 دیناشناخته بود شا بیجحس ع نیمسعود همه حس ها را تجربه کرده بود اما ا
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صدددداقت وخواسددتن  یبو دهدیماندن م یبو یکی نیکه ا گفتیحس م نیا
ستیاما او نم دهدیم شتن را وقت نینه ا  وا ست دا که هنوز  یحس تازه را نه دو

شق قبل یخرابه ها ستیاش مانده بود چطور م یع شق جد توان ان  یرو یدیع
 نیارژ ییه هاب*و*سددو خاطرات  دیلبش کشدد یرو یبنا کند نا خوداگاه دسددت

شد اع ابش به هم بر ض زدیباعث  ده تجربه کر نیهارا با ارژ نیاز اول یاو بع
 دنی*سب*واز  یبماند وگرنه با مسعود که خبر ادشیبود که در  یعیبود پس طب

ه دوستش ک یبا کس را دیهارا با نیا عتایلب وکبود کردن گردن وپوست نبود طب
 دوستش نداشت!اما اوکه  یتجربه کن یدار
 کردیومادر فرزندانش شود هم نفسش را تن  م نیهمسر ارژ نکهیت ور ا یحت

ه ک ییکه از دسترس مسعود خارج بود از ابراز عالقه ها ییاما ان ته دلش ان جا
 شیبرا ینیریبود لذت ش یم*س*ت یوحت رتیغ ایو تیهر بار به خاطر ع بان

 داشت.
 داشت؟ شیبزرگ را درپ یپس لرزه ها زلزله ا نیا ایا
 بود. نیهم دانستیکه نم یزیتنها چ دیشا دانستیرا خود افرت هم نم نیا

 میمسئول فروش شرکت طرف قرارداد تقد یفیچک را امضا کرد وبه شر مسعود
به چک نگاه کرد وگفت:مبلغ که درسددته اما صددادر کننده اش نا  یکرد احمد
 اشناست.

م به بعد چش نیاز ا شهیوصول م دیران نباشزد و جواب داد نگ یلب ند مسعود
با  ادیجاها به چشددمتون ب یلیاسددم عادت کنه چون قرار خ نیبه ا دیهاتون 

شت وخداحاف  دیبا ترد یاحمد سعود تا روز بعد که  یکرد ول یچک را بردا م
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شودلح ه ا صول  شت وحت یپلک رو یچک و شد یهم نگذا  هدل به دل نرم 
نداد وترج میمر بدون او برا حیهم  بد آفرت  یبار رو نیاول یداد  په ب وا نا کا

 .شدیم زهایاز چ یلیخودش مقدمه خ دنیرفته بود جدا خواب شیخوب پ
ن ورده  گرید زیچ چیه ییچا کیدر شرکت بود وبه جز ۸صبح ساعت مسعود

اعتماد  که به افرت شدیضرب گرفته بود باورش نم زیم یبود وبا انگشتانش رو
 یگذاشددته به سدداعت نگاه ارشیدر اخت یخوب نیران به اکرده وفرصددت جب

 شیدسددتها دید۱۰ یدوسدداعت عقربه را رو نیانداخت وناباور از گذشددت ا
 قهیفرستاد چند دق یکه گول افرت را خورده به خودش لعنت نیکرد واز ا شترام

 لرزان وحالت تهوع که ییزن  خورد با دسددتها زیم ینگذشددته بودکه تلفن رو
ش سراغش امده بود گو صدا یدران لح ه به  شت و ش یرا بردا شن یمن  دکهیرا

ستند،نم یاحمد یگفت:اقا شت خط ه ستیپ صحبت کند تمام  دان چگونه 
دهد ب لیتحو یرا به منشدد دیراجمم کرد تا بتواند ان دو کلمه وصددل کن نشتوا

به سددقوطش  یزیهمانند ناقوس مرگ گوشددش را پر کرد وچ یاحمد یصدددا
 نمانده بود.

بنده  روزی_سددالم جناب مهندس غرض از مزاحمت رفم سددوتفاهم بود که د
 یب من دیباور کن یفیناخواسددته انجام دادم.مسددعود شددتابزده گفت جناب شددر

کنم و پول رو به حسدداب  یدگیرسدد عتریسددر یهرچ دمیبهتون قول م رمیتق دد
 .زمیبر

 دیکنیشددرمنده م دیکار گفت:دارمهندس تازه  نیودر جواب ا دیخند یفیشددر
صول کردم از  ستم وچک رو و سو تفاهم بود بنده االن داخل بانک ه گفتم که 

 . وامیداشتم معذرت م دیدر اعتماد به شما ترد نکهیا
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گفت وتلفن از دسددتش  یکنمیدهانش باز ماند وبالفاصددله خواهش م مسددعود
درو  باشددد وان همه فکر بد که در مورد  اتشیتمام فرضدد شدددیافتاد باورش نم

باشددد حرف آفرت را به خاطر اورد که قول  الیوهم و خ یآفرت کرده بود همگ
سعو ستادهیقول زنانه ا نیا یزنانه داده بود وچه مردانه پا بار  هر نکهیاز ا دبود،م

ض ست م اتشیفر شت د  وردیبه بن ب  گفتندینم انشیمگر اطراف شدیم وانهیدا
 رگیچقدر د دیبهتر!با نیپس چرا نزد؟فرصدددت از ا زندیو ضددربه مآفرت به ا

 را تشیکه آفرت تنها اورا دوسددت دارد وق ددد اذ شدددیتا باورش م گذشددتیم
شد و از حرفها که در دلش به او زده بود  ییندارد،وبازهم از آفرت خجالت زده 

سم خورد ه سف بود وق شک  گرید چوقتی،ه چوقتیمتا به عالقه پاک آفرت 
 وبه او سوءظن نداشته باشد.نکند 
به ا یلب ند افرت باز نیزد  قانون  نده بود،  را  یذکاوت خودش خوب ترسدددا

 ضربه زد که طرف مقابل فکرش راهم نکند. ییاز جا دیگرفته بود با ادیخوب 
هندس م دیپرس یبه سمت اتاق آفرت رفت وقبلش از منش یبا خوشحال مسعود

ستن؟خ شت م الشیه ضربه به در زد و آفرت را پ شد چند  ش زیکه راحت  ه نق
 خانوم مهندس. یزد وگفت:خسته نباش یلب ند دید یکش

 شیتا فکر قتل منم پ شیچند لح ه پ نیتا هم دییبگو  واسددتیدلش م آفرت
داد  لشیتحو یاما حاال حالم برات مهم شددده!در جواب مسددعود لب ند یرفت

 ه رها کرد وبه سمتش رفت.نقش یرا رو روmicronوخودکار 
ر ت ضیو لب ندش را عر بردیافرت لذت م یپاشددنه کفشددها یاز صدددا مسددعود

 کرد.
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 باشه؟ تونهیم یحال خوب چ نیا لی_دل
شحالم کرد نی__ا شحالت  هیمنم  شهیم یچ یچند وقت مدام تو خو روز خو

 کنم.
کرد  کیاش را به گردنش نزد ینیمسدعود را باز کرد وب راهنیدکمه پ نیاول افرت

 یواسه خوشحال رمیرا استشمام کرد ودر ذهنش گفت بم شیوبا تمام وجود بو
ساعت پ نیتا هم شبتید صورتش را به ارام یزیاما چ شیچند  ریز ینگفت و 

سعود برد و سگردن م سعود که  دیب*و*  ینکیم کاریخورده بود گفت:چ کهیم
 افرت حالت خوبه؟

 یخوشددحالم کن ی وایم یانداخت وگفت:مگه نگفترا باال  شیابروها آفرت
 .کردمیخوب منم داشتم کمکت م

 .یبا من که زن دارم باش یتو حاضر ی_افرت جد
سددعود م راهنیپ قهیرا به  شیبرگشددت وارام لبها شیقبل ی_افرت بازهم سددرجا

تفاوت گفت:من فقط  یاز خودش با رژش حک کرد وب یچسددباند و نشدددان
 .ستیبرام مهم ن یچیه گهید نیباشم هم شتیپ  وامیم

سعود به  *تم*ی*ا*نطرف عذاب وجدان و کیدر درونش بلوا به پا بود از  م
بار ازاو لطمه م یدختر ییجبران محبتها گرید ییواز سددو میمر   وردیکه هر 

بسددتن دهان حس  یبرا لیدل نیهم سددتادیا یدوسددت داشددتنش م یوبازهم پا
خوشددش هم گور  یبا بو دختر نیبود وحس خواسددتن ا یعذاب وجدان کاف

رن  آفرت  یشددال مشددک یدسددتش را رو کردیعذاب وجدان م لهحوا یپدر
شت وبه ارام شانه ها یگذا سمت  ست در خرمن موها شیبه   شیسوق داد د

 ییبایبه خاطرش کوتاه شده بودند وامروز به همان ز یکه روز ییانداخت موها

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 263



به ارام یوبلند نه اش را  افرت  یموها یرو یسدددابق شدددده بود،مسددعود چا
شیم شمش ن هی ییبایز نیموها بود چرا قبال ا نیدلتن  ا دچقدریک بود  مدهایچ

 سددتین یوقت شددودیهسددت نفهم م یوقت فهمدیتا از دسددت ندهد که نم زادیادم
.دهیفهم

 بلند بشن. نقدریوقت کردن ا یک یرو که کوتاه کرد نای_ا
سدداله به ۱۵ خوشددحال بود وحس همان دخترک تیوضددع نیهم که از ا افرت

سعود انداخت وگفت:هر وقت  ستش را دور کمد م مرد  هیسراغش امده بود د
 ؟یدونستیقانون نم هی نیا شمیم باتریز کنهیترکم م

اول  یلبش گذاشدددت وادامه داد:روزها یرا به حالت متفکرانه رو انگشددتش
خال یلیخ ییجدا تا  ریز رفتمیکردن خودم م یسدد ت بود واسددده  دوش و

 مکرر باشه. یاون دوش ها لشیفکر کنم دل کردمیم هیگر تونستمیم
که  ییشد چشمها رهیخ شیاش جدا کرد و به چشمها نهیسرش را از س مسعود

 شیشددده بود سدداده بود وپر ازغم اما حاال ارا رهیدر ان خ نطوریبار که ا نیاخر
شده بود وپر از رمز.

 شدم. جی_آفرت من من اصال گ
شاره اش را رو افرت شت ا شت وگفت:ه یانگ سعود گذا نگو  یچیه سیلب م

 یهاساعت  وامیندارم فقط م یادیمن خواسته ز یمونیفقط بمون ،قول بده که م
 شه؟هوم؟یم یبامن باش یکار

ه بود شد رهیبار خ نیفاصله اش را با صورت افرت به حداکثر رساند وا مسعود
طعمش را بفهمد   واستیدلش م بیکوچک ورژخورده افرت که عج یبه لبها
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انجام  یچه کار دیبا دانسددتینم امدیطرز نگاه خوشددش نم نیاما افرت از ا
شده ب زدیکه م یبدهد وهر حرف سکوت کرده وکانون نگاهش  سعود فقط   ودم

چرا  دانستیافرت خودش هم نم دیلرزیم یکه به خاطر ترس کم یافرت ییلبها
 یرایپذ شیزه بدهد لبهااجا ایدارد او بارها بدون انکه ب واهد  یحسدد نیهمچ

س شد یه هاب*و* س نیارژ دیدا  و شق  یشده بود اما حاال در مقابل ک که ع
بود  دهیترسدد نقدریا دیدیخودش را همسددرش م یاش بود وروز یدوران بچگ

از سر ه دسته دوم را وب*و*س نیا دییبگو نکهیا  واستیم ادیفر شیلبها ییگو
درست  یخواسته ا چیه یب  واهمیه عاشقانه مب*و*س  واهمیرا نم ه*و*س

 .نیارژ یه هاب*و*سمثل 
صدا یصدا شدن در و شد هر دو یزیافتادن چ یباز   رییتغ میسر شانیباعث 

 ستادهیزده در چهارچوب در ا رتیح نیحالت داده وبه سمت در نگاه کنند ارژ
اده افتاده بود قدرت تکلم را ازدست د شیپا نییکه دستش بود پا یبود ونقشه ا

 سددرش یشددالش را رو میآفرت سددر  واسددتیم دنیکشدد ادیبود وتنها دلش فر
بود نگاه کرد وگفت:برو  یع ب نیانداخت وبه مسعود که بازهم از در نزدن ارژ

 اتاقت.
 .مونمی_م

 _گفتم برو.
مبهوت زد ورفت  نیبه ارژ یانداخت وتنه ا بشیرا در ج شیدسددتها مسددعود

شدت بهم کوب نیارژ  واریحرکت گردن افرت را گرفت وبه د کیودر دیدر را به 
 انیرنگش نقش بسددته بود واز م یعسددل یخون در چشددم ها یچسددباندرگه ها

سب یدندانها شت دهیبهم چ شیکردیم یچه غلط نیاش با حرص گفت:دا  قن،ع
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ا کردافرت ب شددتریمن هسددتم وفشددار دسددتش را ب یاونم وقت نجایاونم ا یباز
شال افتاده  الیخ یخودش جدا کرد و برا گرفت و انرا از  نیهردودست مچ ارژ

نداره.وپشت بندش چند سرفه زد  یشدوگفت:به توچه ها!به تو ربط نیزم یرو
. 

 نیاطرافت واسه ا یهمه رد کردن من و مردها نیا اقتتیل ی_خاک تو اون سر ب
که معشددوقه  ناراحت  یول یه اه*ر*ز گفتمیم ادتی،یمرد زن دار بود هیبود 

.شنیم یع ب قتیحق دنیادم ها باشن نهیهم شهیهم یشدیم
 با خشم نگاهش کرد. آفرت

 یمعشوقه باشم،معشوقه مرد هی دمیم حیمعشوقه ام ،اصال من ترج هی_اره من 
شون م شوقه ها شق مع ستش دارم،مردها عا مجبور به انجام  شن،چونیکه دو

 یباز لمیدر کنار معشددوقه هاشددون ف شددن،مردهاینم  وادیکه دلشددون نم یکار
سر ن یشونن،اگر رابطه ا یخود واقع کننینم شه از  ز نه ا ستوعالقه  ازیهم با

 هیمن همسرش بودم االن  پرستن،اگریمعشوقه هاشون رو م ف،مردهایسر تکل
و زمان  نیحوصددله واع دداب نداشددت واز زم دیدیبود که تا منو م گهیادم د
ش یاما وقت کردیم تیشکا شوقه با  ییازش،وقتها یشنویخوب م یحرفها یمع

باشددده سددراغت م زنم رو  نکهیبهم گفت:ا یچ یدونیاد،میکه حالش خوب 
ست دارم،اما حالش پ شتن کاف شهیهم یعنی نیمن خوبه،ا شیدو ست دا  یدو

شوقهین یبرتر یبودن به معن ست،اولین معه که تو جا ییزنها نیها هم ست،مع
باعث خوب شددددن حال خ فیه وکثه*ر*ز هیبق دیاز د از مردها  یلیهسددتن 

همسر. هیمعشوقه باشم با حال خوب تا  هیدوست دارم  نشن،میم
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باور کنم نه به  دیتو با یاخه من به چ یسددوال برد ری_تو ارزش تموم زنها رو ز
مرد متاهل من  هیالس زدن با  نیه نه به اب*و*سددد هیاون حال خراب بعد از 

سعود اورد کردمیساده رو باش فکر م شون بد نجایا یم  که چقدر یکه بهش ن
ط اورد اماتو فقیبه دست م ییزهایچه چ کردیکه اگه تو رو انت اب م یشد یقو

ش  وادیدلت م شته با شده  یحت یاون رو دا سه دلت اونو تو ت ت  هیاگه  بار وا
 . ورهیحالم ازت بهم م یخواب بکشون

ها ریکه ز آفرت مت  ناحق بودنش را م ییبار ته  دانسدددتیکه فقط خودش 
ستیرا محق م نیوارژ ضکه فق دان شت له م ندیبیرا م هیط ظاهر ق  یوب شدیدا

 شد. ریسراز شیغرورش شد واشکها الیخ
سه اش چ یدونیم ی_تو چ ض نیکردم من و بب کاریمن وا شدت  یبع روزها از

ب ورم چون مسعود افرت چاق  یزیچ تونمیاما نم رهیم یاهیضعف چشمام س
چون افرت سددابق واسدده  ارمیوپول در م کنمیدوسددت نداره ،شددب و روز کار م

 دهیشدم حاالکه ا ادشمیمسعود کم بود حاال که ز
ه خواست نیدست بکشم از ا ی وایشم ودر شان تک پسر عمه زاده ام شدم م ال

 عاشقش بودم. یکه از بچگ یشدنم اونم توسط مسعود پسر
س ادتی_ شه ک ست داره با تو م یبا  ییبایز ستیمهم ن مونه،براشیکه تو رو دو
شت ای شتنت م یالغر،برا ای ی،چاقز س جنگه،بایدا س یوابزار لهیهر و تش که د

شه،برا شتنت،برا یبا همه  ه،ازکنیبا تو بودن و کنار تو بودن همه کار م ینگهدا
 تبارش،فقطابرو واع یتش،حتیجونش،مالش،شدد  دد ذاره،ازیم هیما زشیچ
 .یتو کنارش باش  وادیم
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تمام و کمال بودن باشه  یبه همه چ یکه اگه عاشق دمیمن خوب فهم دونمی_م
شق ن شق نم یادم عاد چیمنفعت و ه ستیپس ع  من امیاما من کنار نم شهیعا

 ه.ه*ر*زمثل تو بهم بگن  ییاگه کسا یحت رمیگیحقم رو م
 و دمتیب*و*سکه  ییکه بهت داشتم لعنت به لح ه ها یاون احساس فی_ح

 .میتو خونه وزندگ یکه پاتو گذا شت یلعنت به روز
البش ط یچشم داشت چیه یکه ب یاز شکستن غرور مرد شکستیدلش م افرت

شا شده اما او را برا دیبود  شقش  ستیم یزندگ ینگفته بود عا  یعنی نیوا  وا
 دینداشت با یال بودنش درست برعکس مسعود اما چاره ا دهیمناسب بودن وا

به بها یحت کردیمرد را از خودش دور م نیا  مادشددکسددتن غرور و اعت یاگر 
حفظ خودش هم  یاز او، پس برا دیدیضربه م ن ورتیا ریمردانه اش بود در غ

با ها نیا یپا رو دیکه بود  ته در دلش  یحس پس لرزه  کل گرف تازه شدد
 .گذاشتیم

 ی:منت چگفت ستادویا نیارژ نهیبه س نهیدست اشکش را پاک کرد وس باپشت
بر فرض محال  داینم ادمی یزیاقا چ ه*و*س یکه به جز ارضددا ،منیذاریرو م

 یادم از خود راض هیزن  شمیزن تو م یبشم فکر کرد یب وام زن کس یاگه روز
 پدرومادر. یوب

 ینیهمه مقدمه چ نیا نیشکستن تمام وجود ارژ یبود برا یاخرش کاف وجمله
 الزم نبود.
س صورتش شحال یلیاز خوردن  شد ودر دلش حس خو شد از  ریسراز یکج 

 گریراحت شد که د الشیگذاشته بود وخ نینقطه ضعف ارژ یدست رو نکهیا
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ض دیپرستیکه در دل او را م یمرد یمرد برا نیارژ یبرا شکستنش ن یورا بود به 
گم  بعدش کنمیپروژه تحملت م انیوگفت:تا پا نیزم یتف انداخت رو نیارژ

برو به همون خراب شددده خودت ونقشدده را برداشددت واز اتاق خارج شدد  شددو
را  شیپالتو مینگاه کند سدر نهییانکه خودش را درا یرا چن  زد و بافرت شدال 

که نشدسدت احسداس کرد که  نیماشد یصدندل یزد رو رونیواز دفتر ب دیپوشد
 کما محفرمان ر شیبا دسددتها ردینفس قرض بگ یدران جعبه بسددته کم تواندیم

 پا یان گذاشددت مسددعود با او چه کرده بود که به راحت یگرفت وسددرش را رو
بود بد  دهید یکه از بس بد یحس پاک ونو خواسددته ،مرد نیا یگذاشددت رو

خرج  رتیغ شیکه دور از چشم خودش برا یشده بود اما نامرد نشده بود،مرد
 .دادیم لشیتحو میقم*س*ت ریخروار ها خروار محبت غ دادویم

را هم از دسترس خارج  شیپارک کرد و گوش ب*و*ساتو ستگاهیرا دم ا نیماش
شددد وسددوار  یبهبد واسددتاد قاسددم یدر پ یپ یتماسددها الیخ یب یتکرد وح

 نیزد به ا یپوزخند ب*و*ساخر اتو یخال یصددندل دنیشددد باد ب*و*ساتو
شانس اورده اش در ا کی سرش  یصندل ی،رو یروز جهنم نیمورد  ست و ش ن

 رفتیها به دانشگاه م ب*و*ساتو نیبا هم یادیز ییه داد روزهایتک شهیرا به ش
شتیوبرم صندل گ ش ب*و*ساخر اتو ی،ان   یرامکان ب نیبزرگش بهتر شهیو

به ادمها نگاه م یدهیم هیارامش اسددت ،سددرت را به ان تک به او فکر  یکنیو و
دلت بودن تا اخر  شددودیباعث م نیوهم دهدیکه ازارت م یزهایبه چ یکنیم

را داخل  تیرا ب واهدهندزفر ب*و*سگوشددده اتو یصددندل نهما یعمر رو
بودن  ت،سدددادهیبه خاطر حماقتها ینوش جان کن و حرص یگوشدددت بگذار

تا اخر عمر از  دیبه درد خورد وگرنه با ییجا کیدختر بودن در  ت،باالخرهیها
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کان ارامب شدد نیداشددتن چن جا شددددمیمحروم م یم نده  کینزد ییو به ران
.شدمیخفه م تیجمع انبوهاز  ایو نشستمیم ب*و*ساتو

 زد وکنارش نشست. یلب ند دنشیبا د روناک
 یفتر سددتگاهیتا ته ا ب*و*ساتو نیبار که با ا نی_حاضددرم شددرط ببندم چهارم

 ؟یریوقت حالت تهوع نگ هی یوباز برگشت
روزها به او  نیبه چهره اش نگاه کند ا یانکه حت یروناک را گرفت ب دسددتان

همجنس خودشان داشته باشند  یداشت چقدر خوب است ادمها کسان اجیاحت
که خاطرات  ییان با انها قدم بردارد هم جنسددهابد بودن حالشددد یکه پابه پا

 یدادن حییوضت چیبه ه اجیتو را بشناسد که احت یوطور یبا اوداشته باش یادیز
شب ت بود که ا شد وچقدر خو شمان اب نینبا سبزه رو با چ را  بایوز یدخترک 

 داشت.
ستان ش د ساب را که ح طیکرد پول بل ادهیپ ب*و*سوبه زور از اتو دیآفرت را ک

من که فقط  یچند دور باهاش زد دونمیگفت:من که نم یکرد با اخم سدداختگ
 .سهیخدا به حساب تو بنو یدور تو دادم اگه حق الناس هیپول 

ومنح ددر بفرد روناک نگاه کرد اصددال عبور  کیشدد پیزد وبه ت یلب ند آفرت
 . وردیبه او نم ب*و*سومرور با اتو

 لیم یزیگذاشددت وگفت:من چ زیم ینو را روروناک م نینگاه سددنگ ریز آفرت
 ندارم.

ودن.ب کنواختی نیاز ا ینشد ،خستهیخوب سفارش بد زیچ هی دی ود،بای_ب
.کنواختی یروزها نی_حالم خوبه با ا
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 ه.کرد یکار اقتیل یباز اون ب ،نکنهیچشمات بارون نقدری_حالت خوبه و ا
 برام. زینگو در موردش عز ینجوری_ا

دوسددت  نیحال بد ا دنیافتادروناک که با د زیم یاز چشددمش رو یاشددک قطره
به  نوین ر آفرت را بپرسد سفارش کاپوچ نکهیبدون ا شدیم یساله ع ب نیچند

 دادباالخره دختر بود وعالقه اش به شکالت. یشکالت کیهمراه ک
غز م زمی،عزیحالت بد کن یاوردن اون خاطرات لعنت ادیبا به  ی وایم ی_تاک

 توونهیمدت از افراد م یطوالن ی, دور اتیخاطرات و ذهن رییرحال تغدائما د
شق یبده و حت رییتغ یتورو از اون ادم به کل یذهن ریت و ش یع ا پس از ر نیآت

 ببره. نیکامال سرکوب کرده و از ب ،یدور یمدت
بازهم مردمک چشمانش را به سمت نگاه روناک سوق داد وگفت:خودتم  آفرت

ساب من دلم ا یگیم سط مغز چ نیمغز،طرف ح  هیست مغزتنها مثل  کارهیو
تاتوریپدر د ثل  یامرونه تونهیم ک لب م نه وق باز هیک چه  هاش به حرف گوشیب

 توجه نکنه.
را که گارسددون اورده بود کنار دسددت آفرت قراردادوبا  کیبشددقاب ک روناک

 زد. شیشانینگشت به پ
 .یدیازش کار کش یادیب ور ز یزیچ هی_پاشو 

ما وقت حث رو عوض م شددنیقانم م ی_چرا اد مه چ فهمنیم یوقت کننیب  زیه
ل درسددت مث پرنیم گهیشدداخه به شدداخه د هینبوده از  کردنیکه اونا فکر م یاون

 االن تو؟
 نیداد وروناک نگاه نگرانش را حواله صددورت غمگ هیتک شیبه صددندل آفرت

 دوستش کرد. نیبهتر
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 هی یراداویکه با   وادیدلم نم یتو خوب باش  وامیبرم من م زکم،قربونتی_عز
 باشه؟ یانیپا هی دیباالخره با افته،یوچشمات اب ب یزیبهم بر ینجوریخاطره ا

 یگرفت وگفت:روناک بعضدد یرا به باز کیک یانگشددتش کرم کاکائو رو با
ساکن م انیپا زهایچ نه عقب،خاطره ها که از الوچه کمتر  رهینه جلوم شهینداره 

 .ستنین
 یگذاشدددت وگفت:چه ربط زیم یحرف فنجانش را رو نیمتعجب از ا روناک

خوبه! ،حالتیگیم یچ شمیداشت به آلوچه ،متوجه نم
 _چشماتو ببند.

 .یشد وونهی؟دی_چ
 .کنمی_خواهش م

 خوب بستم. یلی_خ
شک  یحق نداشدت ترشد یدختر چیدوران مدرسده ه ادیم ادتی_روناک  ولوا

.ارهیباخودش ب
 .ادمهیاره  ی_وا

 یاالوچه ه یاوردیوباخودت م یکردیم میترس اونو قا یبا کل یواشکی_اما تو 
 که منم شده بود. یترش وخوشمزه ا

،چقدر خوشمزه بودن. افتهیبا ت ورش دهنم اب م یحت هیآفرت کاف ی_وا
مونده نه  ادتیزد وادامه داد،تو از اون الوچه فقط طعم خوبش  یپوزخند آفرت

 یورا ادیمن با  یالوچه دهنت اب افتاد اونوقت توقم دار هی یاداوری ترسش وبا
شت اما  یکه هرچند ترس وناراحت یخاطرات شمام  ییوقتا هیدا خوب بود به چ

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 272

http://www.roman4u.ir/


 ادمها حق داد که عزادار هب دیبا سددتیالوچه کمتر ن هیکه از  افته،خاطراتیاب ن
 دهیطعمش را چشدد یادم یخاطرات باشددند هرچند تلخ بوده باشدده چرا که وقت

رات خاط گفتیفراموشددش کنه. آفرت درسددت م تونهیوقت نم چیه گهیباشدده د
 الوچه که کمتر نبود. کیکرد ورفت از خاطرات  شیمسعود که رها

شکش غلط قطره ستانش که گرما یورو دیا ستان آفرت ر یگونه اش افتاد د ا د
ق هم جنس خودش که به جرم زن بودن ح نیا یحس کرد دلش سددوخت برا

شت عزادار مرد رو ساده اند همان قدر هم  شیاهایندا شد زنها همان قدر که  با
 یتگسرا به تو نشان بدهد به رفتار خودت ب شیکدام رو نکهیا شوندیخطرناک م

 داره.
 محکم و نقدریا یوقت کرد یوگفت:تو ک دیب*و*سدددسددتان آفرت را روناک

 .قربونت برم یبش یقو
 .نیهم  وادیدل شکسته م هیحرف و هی  وادی_وقت نم

ش یبهبد بطر ییتوجه به حرفها یب نیارژ سر ک ش دیالکل را  شدت را ب شهیو ه 
اسش سو حو کیامده کالفه شده بود از شیپ تیبهبد از وضع دیکوب نیزم یرو

پاسدخ مانده بود واز  یتماس به افرت بازهم ب۳۴اش بود که با وجود یبه گوشد
 انستدیاونما حال خرابش مقابلش بود وبودکه ب یمیدوست قد نیا گرید یسو

به دنبال آفرت م گذاشدددتیرا تنها م نیچکار کند اگر ارژ دیبا رش فک رفتیو
ندیم نیآرژ شیپ بدتر ا ما پدرش هم جواب  یبه تماسددها یافرت حت نکهیو

 .گرددیگم شدن م یبرا ییآفرت به دنبال جا یعنی نیوا دادینم
ا ب تیومسددعود که ازشدددت ع ددبان دیکشدد رونیرا از کمد ب شیلباسددها میمر

 دختر. یکنیم یچه غلط یدار میضرب گرفته بود گفت:مر شیپاها
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را در چمدان جا  شیکه لباسددها یاشددکش شددد ودر حال  تنیمانم از ر میمر
د ز یوپشددت بندش پوزخند کنمیم یواسدده افرت خال دونیگفت:دارم م دادیم

کسددت رو قبول کنم اون نبودم که حاال ب وام شدد بشیوادامه داد من اصددال رق
؟ی،من چ کلیوخوش ه پیخانوم مهندس،پولدار،خوش ت

 .یگیم هیچرت وپرتها چ نیا یشد وونهید می_مر
سعود ادمها د شار قتیاز بس رو حق کننیشون م وونهید شنینم وونهی_م  یپاف

 مثل من. وونهید هی یشیم کننیقبول نم انتیواطراف یکنیم
سعود سمت چمدان رفت و با  یصندل یاز رو م شد وبه  حرکت تمام  کیبلند

را  میانداخت وچمدان را گوشدده اتاق پرت کرد وچانه مر نیزم یلباسددها را رو
 درست گرفت.

سعود بم ستت ن یدونیخودت خوب م یکه تو بر رهی_مگه م  دماوریراحت به د
 که راحت از دستت بدم.

به ا ادینه ز یفقط کم یدلش کم میمر به ماندنش واِ  نیخوش شدددد   یاجبار 
 رفتندیپذیشدن را نم یاحساس نیوا شدندینم یزود احساسات نقدریکاش زنها ا

 کیاحساساتشان است که با نیخور بودن زنها هم یتو سر لیاز دال یکیاصال 
شد  یتفاوت ند،یایجمله کوتاه م ست د ایندارد ان حس نفرت با شتندو  یافک ا

 آتش یرو شودیم یاب نیشنوند وهماز طرف مقابل ب لیحرف باب م کیست 
اجازه را  نیا میمر مت،امایاجازه داد که احساسات جوالن دهد در ت م دی،نبا

داد وبازهم زنهارا م لوم ومردهارامقتدر نشان داد.
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  واستیشد دلش مادرش را م نشیکرد وسوار ماش یاز روناک خداحاف  آفرت
ش یوبو سمت خانه حرکت کرد وگو سرعت به   یاش راهم ب یعطر تنش را،به 

به تماسددها وپ به محض رسدد ادیز ییامهایتوجه  نه  دنیخاموش کرد  به خا
 دییبگو یزیکرد وبه سددرا  مادرش رفت تا خواسددت چ ضیرا تعو شیلباسددها

 گذاشت. شیکرد وظرف ساالد را جلو یشدستیمادرش پ
ساالد رو  نیا یچه جور ستمین اصال بلد ن_مامان من حوصله ندارم راستش م

 درست کنم.
گذاشت ودست  نکیبود داخل س دهیکه با ان خورشت را چش یقاشق مادرش

 .ستادیبه کمر مقابل آفرت ا
االد س هی یسازیدختر ماشالله هزار ماشالله تو برج واپارتمان م یچه حرف نی_ا

 ادیبدخواه هم ز حاال که یرو بگ نایا یکسدد ینشددنوم جلو سددتین یزیکه چ
 .یدار

سادگ نیزد به ا یلب ند آفرت ست وظرف  یصندل یمادرش ورو یهمه  ش ن
که  اریخ یکرد بو ارهایوشروع به پوست کندن خ دیدستش کش یساالد را جلو

ته دلش غنج رفت از  یاش خورد احساس زن بودن کرد ودرکمال ناباور ینیبه ب
 امدینم ادشیمحروم کرده بود  ییحس زن خانه بودن ،مسعود اورا از چه حسها

ا است،تنه دهیراچ یزیم ایدرست کرده و یدرست وحساب یغذا یبار ک نیاخر
ست وپنجه نرم کردن با خطکش و مداد بود وخ وقت بود که دلش  یلیکارش د

پلو سدداده را هم بلد  کیکه  یطور ردیبگ ادیغذا درسددت کردن را   واسددتینم
سا ینبود وا سر اح شان  نکهبدون ا اورندیسات زنها ماز مردها که چه بر خود

شا ضوع  دیبدانند  ست کردن ب کیمو شد اما  شیساالد در س ره با از اندازه م
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هایا مه برم ن ندیم جادیکه مرد در دل زنش ا یشددوق زندگ زانیم گرددبهیه  ک
د ساالد را درست کن نیو اشتها اورتر نیباتریچند قلم مواد ز نیکه با هم یطور
وتنها از  کندیم یوقاط کندیهمه را نامرتب وبزرگ خورد م ن ددورتیا ریدر غ

 است نه از سر عشق. فیسر تکل
لح ه هم  کیاز رخت واب جداشددد شددب گذشددته  شیاالرم گوشدد یصدددا با

شمها سرا  چ ست داده بود برا نیارژ نکهیرا نگرفته بود ا شیخواب   شیرا ازد
س شت که حاال ب واهد از د صال اورا ندا ضم نبود ا تش بدهداما همان قابل ه

 یبود وقت یعیبه دلش نشددسددته بود خوب طب بیچند محبت کوچک هم عج
 شیات را ب واهد دلت برا یوخود واقع دییایب یکیبعدش  یزده شو سسالها پ

با زنان لرزدیم فاوت  ما او آفرت بود مت ند  یا باشدد تاج جنس م الف  که مح
خوب اسددت اما بدون  یجنس م الف زندگ کیانکار کرد که بدون  شددودینم

ها زندگ با یان لد بود از ن ر او مرد  نه  دیکردن را خوب ب باشدددد  تاج زن  مح
 .کسبالع

 دارد. اجیاحت یکه به مرد یدارد،نه زن اجیبه او احت یباش که مرد یزن
ستها بهبد ستیکه م ییرا باال برد وتا جا شید ش توان سمت جلو ک  دیانهارا به 

را از  شیداشددت با دسددتش موها یا هم در پر یکرخت نیا دنیمبل خواب یرو
ت ت خواب  دنیرفت با د نیاش کنار زد وبه سددمت اتاق خواب آرژ یشددانیپ

سرو سمت  سان به  شده هرا شت سیمرتب  سوئ یبهدا  چیرفت اما انجاهم نبود 
زده  تریح دیدیکه م یزیرفت که از چ چیبرداشددتن سددوئ یکانتر بود برا یرو

مت را مرتب باژل به س شیصبحانه نشسته بود وموها زیپشت م نیشده بودآرژ
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شک شلوارج یباال داده بود وژاکت زر ش یاب نیو تمام  ادکلنش یبود وبو دهیپو
 َاشپزخانه را دربر گرفته بود. یفضا
صندل نیآرژ سر به  شاره کردوگفت:نم یلقمه اش را قورت دادوبا  ن؟می وریا

 .رمیدارم م
 تو سرت؟ ی؟چیتو خوب نی:آرژبادستش سرش را خاراند وگفت بهبد
 یدختر هیبشددم من از  ایکه تارک دن سدددتیزد وگفت:قرار ن یپوزخند نیآرژ

 لیتحو دیکه با یی،مهم شددغلم و نقشدده ها نیخوشددم اومد که نشددد فقط هم
نبوده واز امروز هم فقط  میبه اسم آفرت تو زندگ یبدم من از امروز کس یمشتر

 همکار. هی
 .یهست ینیب شیقابل پ ریغ یلیبگم،خ ی_چ

شوخ شق تی_ ست ع شک سر من که  ست  یگرفته پ  هین وردم فقط دلم خوا
 دختر باشم پوزش رو به خاک بمالونم بعدش ولش کنم. نیمدت با ا

فرت را او ا دییبه خودش درو  بگو توانستیکه نم نینگفت اما ارژ یزیچ بهبد
 . واستیم یزیاز هرچ شتریب

 یکار ییمدت به جز صددحبتها نیگذشددته بود ودر ا نیروز از اول فرورد۱۵ •
 ردکیخطابش م زمیبود که عز دهیرسدد ییومسددعود به جا زدینم نیبا ارژ یحرف

رقم اصددرار  یوعل کردینقشددده ها کار م یگذشددته را در تهران رو کماهیتمام 
و کار کردن  ییمسددافرت کرد وخودش تنها یخانواده اش قبول نکرد وانهارا راه

خوش به جانش  شیها یتمام خستگ دیکه شن یداد اما امروز از خبر حیرا ترج
 نشست.
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سم • ستاد قا شن یا شرکت داد ج که در ان از  یدعوت نامه را به تک تک افراد 
قاسددم ندس  نه وخود مه ندس نمو به عنوان مه کار افر یآفرت   نیبه عنوان 

 گرفتنیقرار م ریهم مورد تقد نیو ارژ یانت اب شددده بودند ومهندس سددامان
شمان همکارانش نب رتیبرق ح شدیمگر م شم ها ندیوافت ار را در چ  یاما چ

از ان ر توانسدددتینم چوقتیقابل درک نبود ه شیبود که برا یزیتنها چ نیارژ
شمها را بفهمد اما از حس ا سعود وارژ نکهیچ ود ب ستادهیا نیبا افت ار مقابل م

 .شدیخوانده نم فهیضعنبود و فیزن ضع کیبه عنوان  نکهیخوشحال بود از ا
هبد شهر جشن گرفتند و ب یاز رستورانها یکیدر  یرا با بهبد واستاد قاسم ناهار
ه ب شهیو افرت بر خالف هم گفتیم نیارژ یاز رفتارها شیها یشوخ انیدر م

 شدیسکوت باعث م نیصحبت نکند وهم گرانیکه در مورد د گفتیبهبد نم
 کند. ادیداغش را هم ز ازیپ یبهبد کم

ساعت شلوار بادمجان چند سم مانده بود کت و  ش یبه مرا ا کتش ت دیاش را پو
 یرا محکم دم اسددب شیموها کردیرا اسددوده م الشیخ نیرانش بود وا کینزد

لبه دوزش را سرش  یصورتش انجام داد وشال مشک یرو یتیال شیبست وارا
 شددهیومثل هم دیاش را هم پوشدد یمشددک یانداخت وکفش پاشددنه سدده سددانت

نگاه کرد تک زن  نقش بسددته  شیرا مهمان پوسددتش کرد به گوشددcocoنادکل
 شیبا مادر وخواهر ها دادیم یصددفحه نشدددان از امدن مهندس قاسددم یرو

مبل نشسته بود از خانه خارج  یکرد وبدون توجه به برادرش که رو یخداحاف 
 دیکشدد یسددوت دنشیشددد ودر عقب را باز کرد ونشددسددت بهبد به محض د
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م من به گور بابا ،یوگفت:اقا من غلط کردم گفتم تو به چشددم من مثل خواهرم
 . دمید یناز یتو رو به جا دمیخند

شماهم  یلب ند آفرت سالم کرد وبه بهبد گفت  ستاد همچون کوهش  زد وبه ا
واقعا هم راسددت گفته بود اسددتاد ش دران کت وشددلوار  نینشددد پیکم خوشددت

شک شان م شیاز ب شیوکراوات زرد ب یم صال جز  دادیبا جذبه ن وبهبد هم که ا
 یاب نیوج یقهوه ا وریاسددپرت زده بود پل پیدعوت شدددده نبود ت یمهمان ها

 بود. دهیپوش
سم یبازو به ستاد قا سته بود نگاه کرد وبا لب ند به  یا ش که مقابلش به انت ار ن

بهبد که پشددت سددرشددان  یرا گرفت وبه چرت وپرتها شیسددمتش رفت وبازو
شدند به محض ورود با موج یب دزیحرف م سالن  سالم  یاعتنا بودند وارد  از 

صدا کیوتبر شدند با  شت تر یزن یروبرو  ضا بونیکه پ ستنن یبود وتقا  ش
سرجا کردیم شان قرار گرفتن چند دق یهر کدام  سعود هم رس قهیخود  دیبعد م

شک شلوار م شیم شیبرا شهیمثل هم دیسف راهنیوپ یدر ان کت و رام ا دیدرخ
بحث مون شددد آفرت دسددتش را  میبا مر  وامیکنار گوشددش گفت معذرت م

 زد. یفشرد ولب ند
سددن رفت  یارام رو ییسددن فرا خواندند با قدمها یرا به رو یقاسددم مهندس

س نران شت اما  یآفرت را ب شهیمثل هم شیحرفها انیکرد ودر م یو بهره نگذا
شتیم یوعل نیدنبال ارژوبه  چرخاندیافرت هنوز هم سدرش را به اطراف م  گ

آفرت هول شددد  زننیصدددات م ییمسددعود به شددانه اش زد وگفت افرت کجا
د از قرار گرفت بع بونیسن رفت وپشت تر یبر خواست ورو شیاز جا میسرو

که کنارش بود دوخت  یرا به مهندس قاسددم شیسددالم وتشددکر چشددمها
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ودن در ب تمیاز پدر ومادرم تشدکر کنم وبگم باعث موفق دیاالن با دیوگفت:شدا
 هین م یاما بدون مهندس قاسم ستین یداشتن شک ییاونا هم سهم بسزا نکهیا

مهندس  دمیرسددیکه االن هسددتم نم ییتازه کار ونابالغ اصددال به جا ندسمه
حلقه زده بود به سددمتش رفت  شیکه اشددک در چشددمها یدر حال یقاسددم

 زنم وبه کیفرت دسددتانش را گرفت وادامه داد من آ دی*و*سددبرا شیشددانیوپ
ستها شک ست یادیز ییطبم  شک ساخت  یهم خوردم اما  شق بود  هیکه منو  ع

از اسددترس عرق کرده بود دوخت  شیشددانیمسددعود که پ متونگاهش را به سدد
فت:وقت هدیرا م یزیزن چ کی یوگ به دسدددت  یبرا سدددتیمهم ن شیبرا  وا

سم ییاوردنش چه بها ستان مهندس قا شرد ور شتریب یرا کم یبپردازد،د و به ف
شا ضر کرد وگفت: شه یربط زنمیکه م ییحرفها دیجمم حا شته با  به کارم ندا

صحبت م کی واناما من امروز به عن  یزیمهندس تنها چ کینه  کنمیزن موفق 
ست که منو شک یکه عشق دیبا خودتون فکر کن دیمهم زن بودن شا نیب نیکه ا

 شده. تمیباعث موفق یفت چه جورداد ور
به وجود اورد اما  یهمهمه کوتاه نیلب حاضر ریوز یدر گوش یحرفها یصدا

باز هم سددکوت برقرار شددد و به افرت گفت مهندس  یبا خواهش همان زن قبل
 نیاز وجود همچ کردیزد خوب خودش زن بود وحض م یولب ند نیادامه بد

 .یهمجنس موفق
پسددرعمه ام هسددتم که در سدد ت  ونیدامه داد من مدم ددمم تر از قبل ا افرت

خراب کرد اره درسددت  اهمویرهام کرد ورفت وتمام رو میلح ات زندگ نیتر
ست خ نیدیشن سر عمه ام بودم که اون منو ن وا شق پ راحت زل زد  یلیمن عا
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اشددتباه محض که مردها  کی نی،وا یسددتیال من ن دهیچشددمام وگفت تو ا یتو
 ه باشه...ف*ا*ح*ش کی تونهیزن م کی دنیانجام م

شه..... هی تونهیزن م کی شه.... تونهیزن م هیفرشته با زن  هیدر روز با چند نفر با
نفرباشه.... هیعمر فقط با  کی تونهیم
نهیزن م هی باشددده.... تو فت خط  نهیزن م هیه تد  تو  بایز یزندگ کیخط مم

 داره که در یبه مرد یبسددتگ نیباشدده.....وا تونهیم یزیزن هر چ کیباشدده....
 که طرفش مرد باشه نه نر. نیبوده باشه!!!!مهم ا شیزندگ
لح ه  کیبکشد ودر  یباعث شد نفس اسوده ا نیدست زدن ها حاضر یصدا

سالن د نیآرژ سکافه ا دیسف راهنیکه پ دیرا در ته  سپرت ن شپ یبا کت ا  دهیو
 ییرا باز گذاشددته وپالک الله اش خودنما راهنشیدکمه اول پ شدددهیومثل هم

سم انیدر م کردیم شده بودند چو یان جمم تنها بهبد ومهندس قا  از نشوکه ن
صندل سته  سعود از حرص د شتند وم شار م یتمام ماجرا خبر دا  اددیرا محکم ف

دادند وخواستند  یو لوح را به مهندس قاسم زهیجز سکوت نداشت جا یوراه
دان خوشحال شد قبول کرد وآفرت دو چن لیکه او به آفرت بدهد واو با کمال م

ت:ما گف دی ندیکه م یوبا انگشتش اشک گوشه چشمش را پاک کرد و در حال
کرد  شیکار شددهینم میهسددت یاحسدداسددات میباشدد یزنها هر چقدر هم که قو

 خنده جمم بلندشد. یوصدا
نشست ومسعود با خشم به او چشم دوخت وگفت:فقط  شیقبل یدر جا آفرت

که  یبود افرت در حال لمتیهمه اش ف نای!ایکن خیمن رو سن  رو  ی واستیم
تحمل کرد  شهیرو م م*ی*ا*ن*تجواب داد  گذاشتیم شیپا یلوحش را رو
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م فقط نشون نداد هیمن که تو رو به بق شناسهیکه تو رو نم یکس
س شکر کردم اگه تو منو ول نم تمیکه باعث موفق یاز ک منم  دیاش یکردیشد ت

غذا  یمدام بو یگوشدده خونه کز کرده بودم ولباسددهام از اشددپز میاالن مثل مر
سال دادیم سته ام رو بهت بگم به ن رت ا شتریب کباری یو شتم خوا  نایحق ندا

ن م تیتو باعث موفق گفتمیم شدددهیمن هم یکه تو در حقم کرد یکم یکارها
 یادم معتاد والکل هیدادند گفت من  سندهینوبل رو به زن نو زهیجا ی،وقت یشد

 یاچارلز کج دنیواز چارلز تشکر کرد ازش پرس دمیرس نجایبودم که حاال به ا
ه بودم رهام کرد درسددت مثل تو ک  تمعتاد وبدب یبود اون گفت:وقت تتیموفق

 نبودنت هستم. ونیخوب رو مد یروز ها نی،ایمنو رها کرد
باز هم همان پس لرزه ها به سددراغش امد انقدر که  دیرا که در مقابلش د نیارژ

 یانرا در دلش م ف دینبود اما با زهیخوشددحال بود از بردن جا نیاز وجود ارژ
 .کردیم

سم سمت افرت رفتند و باز هم به او  مرا شد و چند نفرا از مردها وزنها به  تمام 
 ار کرد و تمثل شددما اف ییبه وجود زنها دیاز انها گفت با یکیگفتند و کیتبر

شتم ها ادم رو ویران  صال فراموش کرد اما جواب هر کدام از این چه کم دا یا ا
میکنه.....

بی ان اف نباش تو منو رها کردی و من امشب نیاز به تایید مردهایی بهتر از تو 
داشتم تویی که منو بی ارزش دونستی.

_باید میدونستم من لعنتی باید میفهمیدم که چه نقشه ای تو سرت. 
_این چه حرفیه 
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 رانهیو کیکرده که از  تیرو ترب یدختر ریش نیکه چن یدست مادر دیب*و*س
 .سازهیکام م

سعود سم انجا را ترک کرد وتا خود خانه که ب م شدن مرا ز دو ا شتریقبل از تمام 
عت راه بود را پ نداده بود  یزیرفت وفکر کرد او کم چ ادهیسدددا را از دسدددت 

 ییآفرت را رها کرد تنها چشمها ینبود وقت یزیدوساعت افسوس خوردن که چ
امشدددب در  ماداشدددت ا ادیبدهکار را به  یاش در مقابل ان مردها دهیترسدد

که حسددرت وافت ار را به  یمردان ییقدرت بود در مقابل چشددمها شیچشددمها
 .کردندیم هیهد یدختر نیچن
سر یعل شد  سوا نیتر برود وآرژ میبه خاطر تماس مادرش مجبور   ربه ناچار 

ش ست واز ا نیما ش شد ودر عقب ن ش نکهیبهبد  امده بود هزار  یعل نیچرا با ما
جلو نشست وآفرت هم عقب نشست  یبار خودش را لعنت کرد مهندس قاسم

به افرت چشم دوخت وگفت:تا حاال داشتم  نهییرا روشن کرد ودر ا نیبهبد ماش
 .کردمیخواستگارهاتو رد م

 هیافت ار  هیگفت:دختر تو ما یقاسددمنثارش کرد ومهندس  یمزه ا یب آفرت
 .یمملکت

ستها نیارژ ست لب باز  یید شده بود خوا شوک زده  آفرت را گرفت وافرت که 
صدا  وامیلب گفت:نم ریارام ز نیکند که ارژ شنوم چون  یاون  ست رو ب نح
 دستت شو. الیخ یساکت بمون وب میرسیپس تا م شهیحالم بد م

که امشددب واقعا  شینوع ابراز محبت تام هارد نیماند از ا رانیباز هم ح آفرت
 خودش شده بود. هیشب
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سم م سه شتیروز از مرا سنگ گذ سر  سعود  شده بود با افرت و اگر به  نیوم
به خ ددوص که  ماندیلح ه هم انجا نم کیوشددغل خوبش نبود  یخاطر بده

 کردیاما تا لب تر م سدددتیربط ن یهم ب ادیز میمر یحرفها کردیحاال حس م
 .کردیم مانشیبزرگ بازهم پش یو قولها زیمحبت ام ییا حرفهاآفرت ب

شت از پا درش م گریماه کار مداوم د دو شت به  اجیاحت اوردیدا ستراحت دا به ا
 .هیرکت رمیرفت وگفت خودم واسه بستن قرارداد با عربها م یاتاق استاد قاسم

سعود سم م شت وبا تعجب گفت:مطمن یقا شه مقابلش را بردا اول  !تو کهیپو
 شده. یبره حاال چ ییمهندس رضا یوگفت یقبول نکرد

روز  هیبه استراحت دارم بستن قرارداد کمتر از  اجینداره،من احت یخاص لی_دل
هفته بمونم. هی نیاگه اجازه بد  وامیاما من م کشهیطول م

 برو استراحت کن. الیخ یاصال قرارداد رو ب نیبهتر از ا ی_چ
 هنکیا یوبه جا دهیبودن بهم دسددت م دهیفا یار داد نرم حس ب_نه اگه واسدده قر

 .شمیکنم بدتر اشفته م دایارامش پ
شه دخترم هر چ یکم االنم برو خونه  یتو ب وا یاز قهوه اش را خورد وگفت:با

.رمیگیم ییرو از مهندس رضا طیدنبالت خودم بل ادیب۹بهبد ساعت گمیم
 .رمیبا پدرم م افتهیبهبد تو زحمت ب  وادی_نه نم

دنبالت. فرستمی_برو دختر کم تعارف کن شب بهبد م
کرد. یمحکم در آغوشش گرفت وخداحاف  آفرت

خط کش را کنار گذاشت وبهبد را صدا زد. یعل
. ورهیداره زن  م تیگوش یی_پسر کجا
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را باشلوارش خشک کرد ودر  شیامد ودستها رونیب یبهداشت سیاز سرو بهبد
داد. را جواب شیکه گفت پسرک چندش زبانش را دراز کرد وگوش نیپاسخ ارژ

 شما. یمن چطور ی_سالم به ناپدر
 .یی_لوس نشو کجا

 ام. دهیورپر نیوارژ یعل نیا شیباشم پ ی وای_کجا م
فرودگاه. یدم خونه آفرت واونو ببر یبر دیبا۹باش اما ساعت ی وای_هرجا م

 متعجب گفت:فرودگاه؟اونم آفرت. بهبد
 حال خودش نیکرد ودر ع زیرا ت شیاسم آفرت گوشها دنیبه محض شن نیارژ
تفاوت نشان داد. یرا ب

 خسته شده. یلیمدت خ نیا مونهیم یهفته ا هیواسه قرارداد  هیترک رهی_اره م
پدر اون گمی_اونوقت م ناپدر یتو  نه ،من ب یو  گاو  هی چارهیمن بگو  ماه مثل 

شه ات عوض ب هیروح نیساعت تو پارک بش هیبرو  یگیش م بزنم واسه ات م
ط دو تا خ دنیجز کش کنهیهم نم یچکاریبرگرد سر کارت اونوقت خانوم که ه

 .ایبرن سواحل انتال دیبا یواسه رفم خستگ
ند به چر ندارم  قت  کار دارم و بد  تتی_به بدم فقط  ا  یبر۹نره ادتیگوش 

دنبالش.
 .ستمینندم بهبد  یان ا یتست د هی_من اگه فردا نرم 

گفت  یرا خاموش کرد وروبه عل شیگوشدد دیبوق اشددغال را که شددن یصدددا
 اما من رسونهیم بیانگل هم کمتر اون حداقل اس هیام از  دهیفا کنمیاحساس م

ام. یخنث
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 یمبل نشددسددت وگفت:چه ب یماگ قهوهاش را در دسددت گرفت ورو نیارژ
.بیکشور غر هیدختر تنها بره  هی نیزاریشما وخانواده اش م یعنی رتیغ

 به سمت مبل رفت وکنارش نشست . بهبد
پا مرد واسه خودش حاال هم  هی_دلت خوش افرت ن ف کشورها رو تنها رفته 

.رهیم یکه واسه خوش گذرون
 ره؟ی_مسعود هم م

 .ادیحسادت م یبو یا ی_ا
 .دمیپرس ینطوری_خفه شو هم

.رهی_فکر نکنم چون بابا گفت فقط آفرت م
 .نطوریاز قهوه تل ش را خورد وگفت که ا یکم نیارژ
ز که تووعاج دمیمن فهم هیچ یدونیبه مسددعود نگاه کرد وگفت:م یع ددب میمر

 حرفش. یشد از باق
 ؟یدیفهم ویرا گرفت وگفت:چ شیبه سمتش رفت وشانه ها مسعود

شد گو میمر شکش که رها  شمها ییدانه ا شت به چ  ییقدرت تکلمش هم برگ
.یتو واسه من کم یستیال من ن دهیتو مرد ا دمیمسعود نگاه کرد وگفت:من فهم

حرف،سددالها قبل خودش  نیا دنیرفت از شددن یاهیسدد شیچشددمها مسددعود
ست هم شن نیدر س ت بود  ه ک ییحرفها دنیحرفها را به آفرت زده بود چقدر 
 ان یوروز یگریبه دسدددت اوردن دختر د یبرا یگفت یبه دختر یخودت روز

ها را تحود  یآفرت هم وقت یعنیرها کردنت،  یبدهد برا لتیختر همان حرف
ه بود ک سددتادهیا نیزم یحد ازرده شددده بود!کجا نیبود تا ا دهیشددن راحرف  نیا
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ا ب یگریخودش زده بود حاال د یرا که روز یزمان به عقب برگشددته بود وحرف
 .گفتیبه اوم یرحم یب

شمها میمر سعود ترس ییاز حالت چ ستینم دیم حد  نیحرف تا ا نیچرا ا دان
حرفها حرف دل  نیکرده خودش هم قبول داشدددت که ا یمسددعود را ع ددبان
پا گذاشددته اش از او  یبود که ان پسددرک تازه به زندگ ییخودش نبود وحرفها

 .دییخواسته بود بگو
 دیرا پاره کرد ودستش را گرفت وبه سمت اتاق خواب کش میتاب تن مر مسعود

ت ت  یکند اما مسددعود اورا رو شیکه رها  واسددتیوم کردیم هیرتنها گ میمر
بود  دهیرا که مثل گربه ترسدد میگونه مر یزد اشددک رو مهیخ شیانداخت ورو

بودنش کامل مشدد ص بود کنار گوشددش  یکه ع ددب یوبا لحن دیب*و*سدد
شتم  هی یقتگفت:و شو یزندگ یفهمیت مب* *لبچه گذا  یراحت نیبه ا ییزنا

سه اش بد اومد ولش کن یکه وقت ستین ش یمردت وا را  میمر یلبها انهیو وح
س ستیکه دلش م یمیشد مر میومانم از حرف زدن مر دیب*و* داد بزند   وا

ه ب دنشیرسدد یبرا یبرود تا مزاحمش نباشدددد تا مانع  واهدیکه م دییوبگو
 انهیازمثل ت شدیهر قسمت از بدنش که توسط مسعود لمس م نشود یخوشب ت

 رشددتیب میهق هق مر یصدددا دنیو مسددعود با شددن  وردیبدنش مبود که بر  یا
شر ت*ج*ا*و*زم کیشد ومثل  یع ب شق باز کیبدنش را  ان دخترک  یع

 ناتوان وعاجز کرد.
شت  آفرت سمت هتل برگ سه به  سته از جل منت ر  دیبا گفتیجمله که م کیخ

او ترجمه  یانهاراهم برا یتا مترجم انرا ترجمه کند ودر مقابل جوابها ماندیم
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 ب ش تیساعته سه ساعت طول بکشد اما بازهم جواب رضا کیکند وجلسه 
 رهاند. یان افرت را از خستگ

ه ان نقش بسددت یرو نیکه حروف الت یدیبه همراه تاپ سددف یاب نیج شددلوارک
ش صددورت شیبود رهاکرد ارا  تهیرا که با کش به دار او شیوموها دیبود پوشدد

وبه سددمت سدداحل رفت  دیت تش را پوشدد یامانده بود صددندل ه یهنوز باق
شتها کینزد سفارش ها ییظهر بود اما ا شت و   یدرپ یپ یخوردن نهار را ندا

 یگرفت کنار سدداحل رو دهیمادرش راهم که مراقب خورد وخوراکت باش ناد
 کیکه تنها پوشددشددان  ییشددنها نشددسددت وبه زنها ومردها چشددم دوخت زنها

شت  نیبه د یشلوارک ،کار کیبود ومردها هم  ینیکیب شان ندا سلمان بودن وم
ها نیبه ن رش هم ها ومرد ندیاحترام م گریکدیبه حقوق  شیکه زن  گذاشددت

با د ییبود مردها یخودش کاف اجازه  کلیان دختران برهنه و خوش ه دنیکه 
ستا شیبرا دادندیشان را نم یش   میبه حر ت*ج*ا*و*ز  نیابود و شیقابل 

 که بود قبول داشت. ینیمورد را مربوط به هر د
بار تماس گرفت وآفرت ناچار پاسخ داد. نیسوم یبرا بهبد

.رنیکه االن دارن جلوت رژه م یی_کوفتت بشه اون دخترها
 کنار ساحلم. یبهبد درست حدس زد یوگفت:وا دیخند آفرت

 یچ ینیبجلو چشمتو ب یکه نتون ادیبه اندازه بهبد تو گلوت در ب شاللهیکه ا ی_ا
.ومدمیمنم باهات م شدیم

 . واستیم یی_دلم تنها
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ک و پ کسیس یبدون سر خر ،پسرها  واستیم یزیبگو دلت ه یی_نگو تنها
 .برمینر خر با خودم نم هیبرنزه منم باشم 

 که قطم کنم! یحرفها زن  زد نی_بهبد اگه واسه ا
شده رفت سه من کالس م ی_خوب حاال خوبه دو روز ن  یجاون  یذاریاونجا وا

 .یهست یکدوم بهشت نمیاس تو روشن کن بب یپ
 م.شهر رو بلد نینگران نباش نقطه به نقطه ا امیکه م ستی_بهبد بار اولم ن

عد ب زهاشونیاون خونه چ یندونسته بر ترسمیم یگور به گور شده ول دونمی_م
 واسددده اون کنهیاونوقت بابام من بدب ت رو مجبور م ارنیسددرت ب ییبال هی

 کنم. یپدر تیحرومزاده چشم رنگ
 .کنمیاالن قطم م یتیش   یب یلی_خ

ماس ت ددو قل اون ج ضیف کمیمن  یریگیکه نم یری_ت حدا س ا یپ یببرم 
 ؟یکنیدلم خوش بشه روشن م کمیجاشم  دنیالم ب روشن کن من از فهم

 باشه قطم کن که روشن کنم. کنهیتو رو خوشحال م نی_اگه ا
 نکهیاونجا اونم فقط واسدده ا امیم شددمیبلند م یجون بابام درو  بگ_آفرت به 

 نگرانتم.
که م نه ا دونمی_اره جون خودت من  ها جایا یایب یتو منت ر ب رو سددر من  ن

ش ستت نم یخراب ب شنش م نیهم دمیاما من اتو د ا نرفته ب ادمی کنمیحاال رو
 .رونیب دنتیاز تو است ر هتل کش یچه خفت

 شددهیداره غرق م چارهیبابا من فکر کردم اون دختر ب ادتهی_خاک عالم تو هنوز 
 .نیدیش کردم که از شانس بدم تو بابا سر رسب* *لتو اب  دمیپر
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 ینحرف بز نیاز ا شددتریبود حاال هم قطم کن اگه ب ریخ تتیکه ن دونمی_اره م
.کننیخاموش م ممیگوش

 حرومت. ی_باشه باشه خداحافظ ول
را فعال کرد چند لح ه نگذشددته بود  شیاس گوشدد یپ یزد وج یلب ند آفرت

 یه رفتک ییواسددده جا ینیرنبیکرد که نوشددته بود خ افتیاز بهبد در یامیکه پ
 .رنیراه م ل*م*ت ل*م*ت مونهیم ومیاونجا واسه دختر پسرها مثل سوالر

ش آفرت ستیرها کرد م شیانداخت وکنار پا لنتیسا یاش را رو یگو ه ک دان
ود ب شیسدداعت پ مین نیهم نیریگیتماس نم گریخانواده اش تاچند سدداعت د

 شد. رهیخ شیراحت به ساحل روبرو الیکه با انها صحبت کرده بود پس با خ
 نکهیدا  گذاشددت با ا یشددن ها یرا رو شیرا دراورد وپاها شیکفشددها نیآرژ

صله کم شت اما باور نم یفا شد پاها کردیبا او دا  کشیوبار دیسف یخودش با
 نیرنگش با هر وزش باد به ا ییبلند وخرما شیو موها دیدرخشددیشددن م یرو

 دهشکنارش نشست واو انقدر در گذشته غرق  یبه ارام رفتیطرف وان طرف م
مل کا توانسددتیم گریکه د نیرا احسدداس نکرد آرژ نیحضددور آرژ یبود که حت

باس پوشدد ندیاورابب باوجود  دنیاز ان طرز ل مده بود انهم  به جوش ا خو نش 
 .دشیداده م باترنشانیز دیوصافش که در برابر نور خورش دیپوست سف

تلخ مشددامش را پر کرد سددرش را به سددمت راسددت برگرداند  یمویهمان ل یبو
 ومتعجب شد.

؟یکنیم کاریچ نجای_تو ا
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ها نیآرژ پا به ان  مدم  بود جواب داد رهیوخوش تراش خ بایز یکه هنوزهم  او
سددته اندازه خ هیکه به  یعیطب میکنیپروژه کار م هیکه رو  ییمسددافرت از اونجا

 .میبش
 دیروشددن کنم با مویاس گوشدد یپ یبهبد چرا اصددرار داشددت ج دونمی_االن م
 مورد اعتماد خط بزنم. یادمها ستیاونم از ل

 نداره. ی_به اون ربط
 .نجایا یهمه کشور چرا اومد نیا گهید ییجا هی ی!اصال تو چرا نرفتی_جد

صددورتش  یرو یرا گاه گاه شیکه موها ینگاه کرد وباد شیبه چشددمها نیآرژ
 .زدیانها را کنار م یرحم یانداخت واو با ب یم

کارم که هم جا  مدم ،از اون  نیقبول نکرد تو ا رتمیغ ی_فکر نکن واسددده تو او
ش شور تنها با شاره کرد وگفت به خ وص  یک ضعش ا سر و و طرز  نیبا اوبه 

 .دنیلباس پوش
سه چند روز م یقانم کننده بود کار لتیدل یلی_هههه خ ا کج ای یمونیندارم وا

 فقط لطف کن دم پر من نباش. یمونیم
م خ یرا از شن ها پاک کرد و قت نشیاش را چن  زد وبا دست ج یگوش آفرت

 یسته یرا گرفت وگفت:دختر مرموز شیبازو نیرا بپوشد ارژ شیشد صندلها
ها وعشوه هات واسه مسعود  ینه به اون طرفدار ادیاصال به مزاقم خوش نم نیا

 مراسمت. ییابرو ینه به اون ب
صت دوباره م یزن فقط به مرد هی_ شقش فر شبم با دهیکه عا  دیودر مورداون 

 بگم که من از مسعود تشکر کردم البته به روش خودم.
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 یسمت هتل قدم برداشت صداجدا کرد وبه  نیرا از دست ارژ شیبازو افرت
وارد رسددتوران  دادیغذا م یخوردن تکه ا یشددکمش هم نشددان از خواهش برا

 یبشددقاب پاسددتا با سددس قارچ سددفارش داد در ذهنش رفتارها کیهتل شددد ،
ا کمال ب نیشد وآرژ دهیمقابلش کش یکه صندل کردیم لیوتحل هیرا تجز نیارژ
نشست. ییرو پر

 تنها باشم. م وایگفتم!م یچ یدی_مگه نشن
 ؟یرو دوست دار یی_چرا تنها
 یرفح دنینه منت ر شددن زنمیم ی،نه حرف میخود واقع شددمیتنهام م ی_چون وقت

 و پوشددمی یکه دوسددت دارم م ییراحتم لباسددها یلیتنهام خ یمن وقت شددمیم
.کنهیکه ارومم م رمیم ییجاها

 لباسها ست؟ نیا دنیواسه پوش یرو دوست دار ییکه تنها نی_من ورت از ا
 ،من خودم رو از نیزنها هم هینثارش کرد وگفت:فرق من با بق یپوزخند افرت

 یبربهار لذت ب یپارچه از هوا کهیبا دوت یتونیتو م یوقت دونمیمردها کمتر نم
به  یلیخ نیمن چرا نتونم؟ا که مردها  باشددم  قب  که من مرا مسدد ره سدددت 

 .افتنین گ*ن*ا*ه
تا اونجا که  ی_چه ربط وپشدددت بندش  ی وندیتو نماز هم م ادمیداشدددت 

 .دیخند
وازش  کنمیازمیخودم رازون ینداره من با خدا زهایچ هیبه بق ی_نماز من ربط

.کنهیم یجور بندگ هی یهر کس  وامیکمک م
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ا ت گردنیداسددتان م هیادمها دنبال  شددهیکه هم برم،درسددتهیلذت م ییاز تنها من
جار برن وا هاش کلن کهیم نمیبا ند پرواز یلیخ دونم، ها یکه ب وا هیبل  ییتن

 تیگاصول زند یکس زارهیکه نم نهیا شیخوب ییخب تنها ،امایخوشب ت باش
 .بندمیپا مییوتنها میرو خراب کنه،من به اصول زندگ

 یکس یادونزاریخوشت ن یکه ازکس نهیقدم ا نیهم اول یینگه داشتن تنها واسه
 شه. کیبهت نزد

 (نی)روزبه مع
سون ستا را رو گار شقاب پا شت بو زیم یب شتها یگذا لک را قلق شیخوبش ا

ند ودر دهانش  دادیم خل ظرف چرخا ندبار ان را دا گال را برداشدددت وچ چن
 گذاشت.

به او نگاه م هیچانه اش تک ریرا ز شیدسددتها نیارژ  یافرت برا کردیداده بود و
هارا ه پاستاکه حواسش بود که ب یباردوم چنگال را داخل ظرف فرو برد ودر حال

 ؟ی وریبه سس آغشته کند گفت:تو نم
 کرد. رمیحرفهات س  ورمی_نچ نم

 وچنگال را داخل دهانش برد. یلی_هر جور ما
 اول گوش بده بعد ن رتو بگو.  وامیازت م یزیچ هیمن  نی_بب

 ؟ی_آفرت چنگال را کنار بشقاب گذاشت وگفت:چ
که ا نیا ای_ب ته  جایهف لت م یاونجور میین به  یزندگ  وادیکه د کن اصددال 

 ییهاچه کار یدوست دار نکهیفکر نکن فقط به ا زهایچ هیمسعود وشرکت وبق
 فکر کن. یانجام بد

 بود. یقشنگ ی_شوخ
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بهت ندارم اون روز که تو رو با مسددعود تو اون  یلیتما چیه گهی_افرت من د
ه شددکه مثل خودم با یاما من با کسدد یگذاشددتمت کنار تو مثل من دمیحالت د
 یکه ازاد ییباتو باشم تو تونمیونم میرتیمرد غ هیبگم من  یچه جور امیکنار نم

.یستین زیچ چیبه ه بندیو پا
 بگذرونم؟  وادیهفته رو باتو اونجور که دلم م هی_پس چرا برات مهمه من 

شت وتکه ا نیآرژ شقاب را بردا شت  یچنگال کنار ب ستارا در دهانش گذا از پا
خودمو دارم در عوض منم  لیکارم دال نیات خوبه،واسدده ا قهیوگفت:امم سددل

 ومنم قبول کنم. یخواسته تو به من بگ هیکه تو  دمیاجازه رو م نیبهت ا
من  یوسددواس داشددت پس چطور با چنگال دهن نیبا خودش گفت :ارژ افرت

غذا خورد!
 .یکنیباشه قبول م یهر خواسته ا ینره که گفت ادتی_باشه قبول،

ستم واز هم سر حرفم ه ست دار نی_اره  شروع کن اونجور که دو  یحاال هم 
 کن. یزندگ

 .یپپس یقوط هیبالفاصله گارسون را صدا زد وگفت: آفرت
ستا راخال ظرف شابه راهم با بطر یپا ش یکرد ونو جب متع نیوبه آرژ دیسر ک

 رفتارکن.  وادیهر جور دلت م یمگه نگفت هیگفت:چ
 فیک کینکرد تنها  ضیرا تعو شیکرد آفرت لباسددها هر چقدر اصددرار نیارژ

 رفتن. کتاشیبش یبه سمت پاساژها نیبرداشت وبا ارژ
اس اون لب نیارژ یشددد وگفت وا جانزدهیکه آفرت ه کردندینگاه م نهایتریو به

 معرکه ست. نیدکلته بنفش روبب
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شت گفت:ب یتازگ شیافرت برا دیرفتار جد نیکه هنوز ا نیآرژ دوست   ودیدا
 .یبپوش زهایچ نیندارم از ا

 هوم؟ پوشمیخو ،اصال واسه شوهرم م پوشمیکه تنهام م یی_وقتها
 .دمی ریمنم م یپوشیفقط واسه من م یگفتی_خوب حاال شد از اول م

 کرد یدست شیپ نیخواست لب به اعتراض باز کند که آرژ آفرت
ته خود واقع هی نیا  وادیمن هنوز سددر حرفام هسددتم فقط دلم م  مون  یهف

 .میباش
س رتاایدر ب ادیدر اتاق پرو را باز کرد وگفت :بهت م نیو ارژ دیرا پوش لباس  یک

 .دهیند
 نهیو ات رونیب امیب  وامیمن م یاجازه دادم تو در اتاقو باز کن یمن ک یچ یعنی_

 .نمیلباس بب نیبزرگ مغازه ام خودمو تو ا
سرتو اتاق  امیمجبورم نکن ب  ودی_ب ست رو عوض کنم پس   میپرو وخودم لبا

 .رونیب ایعوض کن ب
شغول تعو ظیدر اتاق را با غ افرت ست وم شد در ا ضیب دش به خو نهییلباس 

لش د بیشده بود وعج شینگاه کرد چندساعت نبود که همان آفرت چندسال پ
همه  نیخسته شده بود از ا گریبودنش د یخود واقع نیا  واستیرا م رییتغ نیا

شق غذا ن ورد از ا شتریب نکهیبودن از ا یقو هر روز ورزش کند  نکهیاز چند قا
 نیکه به زم کرداسددمانیم یزندگ دیهفته را فقط با کی نیوکار پشدددت کار ،ا

 .امدینم
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 یشددب بود که به هتل برگشددتن وآفرت از فرط خسددتگ۱۱به کینزد سدداعت
راگرفته بود به سمت اتاقش رفت ولح ه اخر برگشت وگفت:تو  نیارژ یبازوها

 ؟یکدوم هتل
 .نجامیبه اتاق روبرو اشاره کرد وگفت ا نیآرژ

به محض بسددتن در  یبدجنسدد آفرت ثارش کرد و کارت را داخل قفل کرد  ن
 شیلباسها ضیتوان تعو یحت یت ت رها کرد از شدت خستگ یخودش را رو

حد خسددته  نیتا ا کردیکه کار م یبه جز زمان یرا نداشددت به خاطر نداشددت ک
 نیریچه ش یخستگ نیدل خودش کار کرده بود وا یبار تنها برا نیشده باشد ا

 .ودب
 سبز رن  پارک نشست وسالم کرد. یصندل یرو میمر

 .مینیشما رو بب دی_سالم چه عجب شما اجازه داد
 .یبهم زن  بزن یحق ندار یاگه مسعود رو ترک نکرد ی_خوب خودت گفت

سه دل خودم نه تو اگه  نیا دمیمن ده روز بهت فرصت م میمر نی_بب فرصتم وا
 یز اون زندگا یکه همونطور قبال گفتم مثل کوه پشتتم اما اگه نتونست یجدا شد

سه هم ینکبت دل بکن ست م شهیوا که  یریاز اون خونه م یوروز یدیمنو ازد
 .یمن رو هم نداشته باش

 ییایپوش ودن کیخوش ادکلن مرد شدد یماند وبو میورفت ومر رازد شیحرفها
 .یاز ناچار
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شان م۴ شتیروز از اقامت ساعت با آرژ بایتقر یروز گذ سر  نیدو شت  دعوا دا
را انت اب  تر است دهیپوش ایکه بلند تر است  یکیلباس را نپوشد ان  نیا نکهیا

 . نیمواقم هم آرژ شتریوب شدیخودش موفق م یکند وگاه
 نیه آرژوبنا به خواست دیپوش ییمویتاپ ل کیبه همراه  یلوله تفنگ نیج شلوار
 به صورتش نزد یزیچ گریضد افتاب د یرا ازادانه رها کرد وبه جز کم شیموها

 ظاهر شد. شانیدر هر حالت جلو شدیکه م ییادمها نیچقدر خوب بودن ا
ستن زبانش صدا نیچرخاند، آرژ یرا دور تا رود ب شروع به خند یبا   دنیبلند 

 دستش را به کمر زد. کیو ستادیکرد آفرت ا
 ؟ی ندیم ی_به چ

 یدسخانم مهن ننیکجان که االن تورو بب شناسنتیکه م ییاون ادمها نکهی_به ا
 سیاالن مثل گاو ل کردیکه بعد از هر قاشددق غذا با دسددتمال دهانش را پاک م

 .زنهیم
  وادیچند روز اونجور که دلم م نیتو ا یخودت گفت هیچ ،خوبی_گاو خودت

 کنم. یزندگ
 یبخو ییها سیاش را فشددار داد وگفت ک ینیبه سددمتش رفت ونوک ب نیآرژ

 .هکنیم جادیقد بلندت واسه رابطه مشکل ا نیفقط ا یال بودن دار دهیواسه ا
را  اش یرا درک کند بسددتن نیحرف آرژ یمعن دیطول کشدد هیکه چند ثان آفرت

ساحل با تمام قدرت در  یشنها یکه رو نیانداخت وبه دنبال آرژ نیزم یرو
شروع به دو سر  نمکیبدب تت م ارمیب رتیکرد وداد زد اگه گ دنیحال فرار بود پ

 .تیترب یب
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باشد  دهیکه ترمزش بر ینیوآفرت که مثل ماش ستادیا یبه صورت ناگهان نیارژ
ها شددن یرو نید و آرژبرخورد کر نینتوانسددت خودرا کنترل کند ومحکم به آرژ

ستها یافتاد وآفرت هم در حال سط د ه احاط نیآرژ یبزرگ وقو یکه کمرش تو
 او افتاد. یشده بود رو

مانم شددد  نیامده خواسددت که بلند شددود اما ارژ شیمعذب از وضددم پ آفرت
صورت افرت نزد صورتش را به  ستن کیو شه لب آ یکرد و با زبانش ب فرت گو

 نیرژآ راهنیبه دکمه پ دیکوبیاش م نهیدت به سددراخورد آفرت که قلبش به شدد
 منیبیم کنمیزد وگفت:حاال که حسدداب م یا انهیلب ند موذ نیشددد آرژ رهیخ
 .ستیبد ن ادمیز

د ب یارام گفت:چ ییبا صدا کردینگاه نم نیآرژ یکه هنوز هم به چشمها آفرت
ست؟ین

 م.ب* *لدختر قد بلند تو  هی دنی_خواب
که  نیوآرژ دیکوب نیآرژ نهیقرمز شد وبا مشت به س تیاز شدت ع بان آفرت

اعث وب دی ندیبلند م یقلقلک بود با صدددا هیشددب شیآفرت برا یضددربه ها
.شدیآفرت م شتریب تیع بان

 به من نگاه کن. الی_د
.یبشنو دیمهم صدام که با کنمیمن کجا رو نگاه م یدار کاری_بهبد تو چ

برد وانرا باال اورد. الیچانه د ریدستش را ز بهبد
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نهیحرف م ی_ادم وقت ها دیبا ز تا طرف از  رهیطرفش خ یبه چشددم بشددده 
شمهاش بفهمه که چ شمش  یتو ییبا حرفها گهیکه زبونش م ییزهایچ  یکیچ

 .گنیوقت درو  نم چی،چشمها ه
ودسددتان بهبد را گرفت وگفت:من قبول کردم   تیریمحابا اشددک م یب الید

 رو فراموش کردم. نیکه کامال ارژ گمیدرو  نمباهات ازدواج کنم اما 
ا من ب نقدریاگه تلخ باشه ومن خوشحالم که تو ا یاز عشق حت یمی_صداقت ن

 .یدوست راستشو گفت هیکه مثل  یراحت
سرم م یرا رو تیشر ینیس انیدا شت وگفت:پ  رونیتو چرا ب یومدیت ت گذا

 .ینشست
 خوبه. یلیهواش خ رونیب انی_دستت درد نکنه دا

دلم  که ن؟منیبرنگشددته عقد کن نیتا آرژ نی وایهنوز هم م نیدی_به کجا رسدد
 خونه ست. نیمرد ا نیآرژ ستین یراض
 را گرفت وبا محبت فشار داد. انیدا یدستها بهبد

اما  گهیواسدده ده روز د میذاریرو م یبه نفم همه سددت ،عروسدد نیا نی_باور کن
 .میکنیفردا عقد م

 میبزن یما بزرگترها حرف نیذاریکه نم دینا از بس عجولبگم شددما جوو ی_چ
 تو. یها وحرفها یشده بود از شوخ دیسرم وسف شبیتم که د چارهیپدر ب

 جا هی نمیکه خشددک بشدد رمیم یمگه من چند بار خواسددتگار انیبابا دا ی_ا
سالمت سم خودم بود  شبیعمر مجلس گرم کن مردم بودم حاال د هی ینا که مرا

 .گفتمینم یچیه
 شربت را به دست بهبد داد. وانیول دیخند انیدا
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 .ریخ یهر چ شاللهیبگم مادر ا ی_چ
 نیآو نیبشه به ا کیباشه وشر جرات کنه نزد ییبهبد جا شهیمگه م انیدا ری_خ

ه ب زنمیخودم امشدب زن  م ادین یواسده من عشدوه شدتر نقدریا نیخانومم بگ
ر بود دخت یوقت نیبدونه ا دیبا نیکشددتمون از بس گفت آرژ دمیخبر م نیآرژ
 قیزرت ب تبه بدن دختر بد یشدرف چ یآوات ب نیا دونمیخوب بود نم یلیخ

 تلخ شده. نقدرگوشتیکرد که ا
 دیکوب بهبد یبا مشت به بازو دی ندیکه م یرا پاک گرد ودرحال شیاشکها الید

 وگفت خجالت بکش.
.یدیوعفت به چشم ند ایگفت پسر تو تا حاالا ح دی ندیم زیهم که ر انیدا

سمیرو م الیمن فقط د انی_والله دا ش دیبا نارویوعفت وا ایح نیا شنا و از سراغ
 پشمک شده. هیکه شب یریکاوان بگ

 یقطر هاش را خورد طور نیگذاشت وتا اخر موناتیل وانیرا داخل ل ین آفرت
 بلندشد. وانیدر ته ل ین یکه صدا

 شددهیهم ادمی ییتو نیا شددهیدختر ،اصددال باورم نم یبود یافرت تو چ ی_وا
 .موندیم یباق وانیهات تو ل یدنین ف نوش

به صددورت آرژ شیدندانها انیرا م ین آفرت ه ک یفوت کرد در حال نیگرفت و
ندیم فت:ا دی  ها بودنو م نیواسددده هم میمن واقع نیگ با  وادیدلم تن ما   دیا

.کنمینم یرو ادهیتو خوردن ز نقدریهام ا ییاعتراف کنم که تو تنها
؟یای_شب که م
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 ینطوریا میجدا ازهم بر دیبا یدعوت شدددام تو رو رد کنم ول شدددهی_اره مگه م
 جذاب تر.

ردنش را دور گ نیبدون داشتن است شیها قهیکه  دیپوش یبلند قرمز رنگ راهنیپ
 یطرح ها انشانیچروک خورده بود که م نیاش چند نهیس یورو کردیاحاطه م

 د،دریکفش پاشددنه بلندش را پوشدد  وردیبود واز کنار سدداق پا چاک م یقره ان
 یرا تنها با کم شیاش را در دسددت گرفت،چشددمها یمشددک یدسددت فیاخر ک

شک هیسا  شیلبها یرا رو یکرده بود ودر عوض رژلب قرمز شیارا ملیور یم
 . تیطرف صورتش ر کیتابدارش را  یینشانده بود وموها

چشم دوخت اما انتطارش  یتمام کرد وبه در ورود نیمکالمه اش را با او نیآرژ
ت شددده بود پوسدد بایز تینها یدران لباس ب دیکه افرت را د دیطول نکشدد ادیز

ضاد فوق العاده خ دیسف شب جادیا یکننده ا رهیوبراقش ت  ییخترهاد هیکرده بود 
 یراب کردیه مرا وسدوسد یهر مرد فشیظر کلیشدده بود قد بلند وه ییایاسدپان

 داشتنش.
 وبا لب ند گفت:چطور شدم؟ دیرا عقب کش یصندل آفرت

ش نیآرژ ت قابل گف شهیم ستیگفت:بد ن کردینگاه م نشیکه هنوز به چهره دلن
 .یتحمل
 یحک شددده رو دیبا مارک سددف یسددورمه ا راهنینگاه کرد که پ نیبه ارژ آفرت

س سمت  شلوار ج نهیق شن واقعا جا یاب نیاش و شتن ب رادیا یبرا ییرو  یاقگذا
رو  گهیکه هم د نیحال خودش را نباخت وگفت:خوبه هم نیبا ا گذاشددتینم

 .ینشونه خوب میکنیتحمل م
 وگفت:اره واقعا. دیخند انهیموذ نیآرژ
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عکس العملش را هنگام   واسددتیشددد دلش م رهیخ نیبه صددورت ارژ آفرت
.ندیحرفش بب دنیشن

 عقد کردن. الی_امروز بهبد ود
 گفتم. کمیزن  زدم تبر دونمی_اره م

 !نی_هم
 ن؟یهم ی_چ

که عاشددقت بود ازدواج کرد و تو اصددال ناراحت  یراحت کسدد نقدربراتی_ا
.یستین

 _خوب من که عاشقش نبودم.
و عشددق دخترهارو  ندازنیکه باد به غبغبه شددون م نی_از همه مردها متنفرم از ا

 .دوننینشونه خوب بودن خودشون م
مشت شده بود در دست گرفت _من اصال  زیم یآفرت را که رو یدستها نیآرژ

 دیدیرو خوب م زیبود که خوب بود وهمه چ الید نیا دونمیخودم رو خوب نم
ض نیمثل تو با ا الیچرا د کنمیفقط تعجب م س ییاج هیبرخورد نکرد و هییق  ریم

 کرد. دایرو پ شیزندگ
سون شها را رو گار شغول باز زیم یسفار شق م شت ورفت آفرت با قا ا ب یگذا

 شد. شیغذا
که معشوقه هامون متفاوت بودن مسعود چندسال بامن  نیا الیمن ود نی_فرق ب

بامن خاطره سددداخت ،باهام خوب بود ول  یروزها نیسدد ت تر یتو یبود 
ما د  وادیگفت که منو نم میزندگ نداد نطوریا الیا اطره خ ینبود تو بهش قول 
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 دنمرد ونامرد بو الیتفاوت من ود یسدد ت ولش نکرد یروزها تو ینسدداخت
 طرف مون بود.

 هیبهش عشددق واحسدداسددات هد یچرا هنوزهم دار یکنی_خوب چرا ولش نم
سال پ یوقت یکنیم شته  اقتیل یدیفهم شیچند ست از اون گذ شو نداره چرا د

 .یکشینم یلعنت
شن ،ادم ها توننیهچ وقت نم ییادمها هی نی_آرژ ست بک شون د شته   ییاز گذ

ه ک یدن،کسانید ییاعتنا یوب دنیورز دن،عشقید م*ی*ا*ن*تکه دل دادن و
تا ا بت کردن وخوب بودن ،واسددده   یحد محکم بودن ب نیزده شددددن از مح

 .یاریب ادیاحساس شدن الزم که مدام گذشته ات رو به 
کان سددقوط اما افرت که هر لح ه ام  واسدددتیدلش ادامه بحث را م نیآرژ

شکش را حس م شق یبرا کردیا ضش قا از غذا را داخل دهانش  یفرو بردن بغ
 گذاشت.

 ویزندگ یچندروز واقعا معنا نیکنم وا یهفته زندگ هیمن  یتو خواسددت نی_آرژ
 پس لطفا خرابش نکن. دمیفهم
وبه آفرت  دیاز ان نوشدد یقرمزش را برداشددت وکم ش*ر*ا*ب السیگ نیآرژ

 .یموقم ها عال نیا ؟واسهی وریگفت:نم
 لیرو ب ورم که عقلم رو زا یزیچ دیچرا با کنمی_من اصددال الکل م ددرف نم

که مشددکالتم حل بشدده  شددهیکه چندسدداعت من رو اروم کنه باعث نم نیکنه،ا
ساعت که چند یدنینوش هیدارم تا  اجیحل مشکالت به فکر باز واراده احت ی،برا

کارها  بابت یشرمندگ یونم وکلمن بم دیاز سرم پر نکهیسرخوشم کنه وبعد ازا
که ندونسته انجام دادم. ییوحرفها
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 بود دهیدختر را و طعم کالم تل ش را بارها چشدد نیا شددناختیم گرید نیآرژ
نامحسددوس ان  یلیکه آفرت به طور خ کردیبود ودرک م شیشددعهورش سددرجا

ند،اگریم یتداع شیاش را برا یم*س*تشدددب و  ما  یجا ک مسددعود بود حت
شیخودش را م ست دادن چن تک شطرنج  یدختر نیبه خاطر از د شاه  که مثل 

 ینوجوان خودکشدد یدخترها هیمثل بق توانسددتیوسددرامد،آفرت م اربود با اقتد
وحالت  کردیم یگه*ر*زرا بسددداط  شیایدامن ح ایو زدیمثال رگش را م ایکند

مثل ماندن  سدداختیم دیبود اما او خودش راه جد یاش افسددردگ نانهیخوش ب
سان یوقو شتن ک سرت به دل گذا ستش بودن  یشدن مثل ح شک که به انت ار 

 نیا دیکرده بود با شیرها یکه روز یکسدد ییدر چشددمها امتوهمان برق ند
کست ش گریدیمعن نندیکرد وداخل شهر گذاشت تا مرد وزن بب سیدخترهارا تند

 را. یستادگیو ا
ک گوشه سالن برگردند وپسر انویبه سمت پ شانیباعث شد هر دو انویپ یصدا

دست افرت را گرفت  نی،ارژیکه شروع کرد به خواندن اهن  ترک یجوان وبور
و وادارش کرد که بلندشود.

!یشد وونهید یکنیم کاریچ نی_ارژ
 ام. وونهید هیمن  یوونگید نیم اگه ا*ق*صرباهات ب  وادی_دلم م

هم دسددتش را دور  نیپهنش گذاشددت وارژ یشددانه ها یدسددتش را رو آفرت
به ارام را  شیلبها نیکردند ارژ دنیر*ق*صددشددروع به  یکمرش حلقه کرد و

د آفرت باعث شدد یبه گوش و گلو شیگوش آفرت برد،برخورد نفسددها کینزد
احسدداس کرد حس  دیحس جد کیآفرت شددانه اش را چن  بزند در خودش 
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ف تمام نقاط ضددع نیوچقدر نا عادالنه بود آرژ شدددنزن بودن حس خواسددته 
چند  نیتنها توسددط آرژ شیاما آفرت در طول زندگ دانسدددتیوقوت زنها را م

 شده را تجربه کرده بود. لیه تحمب*و*س
 !ادیمسعود گفته بود بهت م ،چونیدی_بازم قرمز پوش

 _نه ،قرمز رن  مورد عالقه من.
  وامیباال من م دیشما بر شهیبرگشت سمت پدر ومادرش وگفت:اگه م مسعود

 حرف بزنم. میخودم تنها با مر
انداختن محترمانه بلند شدددد وانها را تا دم در  رونیب نیخجالت زده از ا میمر

 گهید شددهیم یمسددعود ع ددب دیبدرقه کرد وبا خجالت گفت :پدر جون بب شدد
 .فهمهینم یچیه

ط فق نییپا میداره اگه اومد یچه اخالق دونمی_من خودم بزرگش کردم دخترم م
 رفم مشکلتون. یبرا میبش یواسطه ا می واستیم

صدا میمر ست  شن یدر را که ب سعود را  سه ما دور  نمیکه گفت:ا دیمادر م وا
 .یبرداشته دختره پاپت

شکها هیبه در تک میمر سد  تنیاجازه فرو ر شیزد و به ا ود شده ب یداد از بس 
اما حاال که تنها خودش  کردیدرد م شیپلکها گرید  تنشدددانیدر مقابل فرو ر

هم مانده  یسددد بشددکند مگر غرور نیراحت اجازه داد ا الیبود ومسددعود با خ
 بود.
 ؟ی وایم یبگو چ ینیراست وحس می_مر

 _طالق
 .کنمیقبول م کنهیتو رو خوشحال م نیاگه ا دمی_باشه طالقت م
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 .کنهیکار تو رو راحت م کنهی_منو خوشحال نم
داره حالم بهم  گهید یکالفه شدددم تو از بس اسددم آفرت رو اورد گهید می_مر

 باعث  ودتیتوهمات ب نیبا ا یاز اسددمش تو بند حرمت رو پاره کرد  ورهیم
 .میستیهم با یتو رو یشد
سمت اتاق خواب رفت وگفت فردا م میمر ست م رمیبه  که  یتا وقت دمیدادخوا

رگردم خونه اصددال توان خطبه طالق خونده بشددده تحملم کن چون االن اگه ب
 جروبحث با خانواده ام رو ندارم.

کرد خون از انگشددتانش  شیروبرو واریحواله د یاشددفته شددد ومشددت مسددعود
صال درد را حس نم دیچکیم ش یرو کردیاما ا ست خون دیمبل دراز ک اش  یود

شدن زندگ یشانیپ یرا رو شت نابود  شت ،دا شم م شیاش گذا  دیدیرا به چ
  واسددتیفقط ارامش م امدیاز دسددتش برنم ی،ترک کردن عشددقش را ،اما کار

ود که سرش امده ب ییباشد بال میارامش برابر با از دست دادن مر نیا راگ یحت
شت حرف ها ییصدا یهمان چوب ب  یکه خودش روز ییخدا بود که دوا ندا

 .مانهرحیهمانقدر ب گفتیبه آفرت زده بود حال همسرش همان هارا با او م
برگشددت وگفت:ممنون  نیدر اتاق را باز کند به سددمت آرژ نکهیقبل از ا افرت

 خوب بود. یلیبابت امشب خ
ساعت وتو به  میشب پرواز دار کیچون  یشب وقت دار ۱2_آفرت تو تا فردا 

شتنمون م سب و مغرور پس ب یشیمحض برگ شب رو هم  ایهمون دختر نچ ام
 .میخوش باش

باال انداخت وگفت:چطور؟ شیمتعجب ابروها آفرت

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 306

http://www.roman4u.ir/


هامون رو عوض م میریهر دومون م نی_بب باسدد عدش هم  میکنیل دوش  هیب
 ییتو اتاق تو ومثل اون وقتها امیوم پوشددمیراحتم رو م ییومن لباسددها میریگیم

 .میزنیپاتو وبا هم حرف م یرو یذاریسرم رو م یبود زمیکه کن
لباس موافقم اما  ضیوخسددته ام با دوش و تع یلیمن خ شددهیاصددال نم ی_وا

 خسته ام. یلیمن خ  وابهیتو ت تش وم رهیبعدش هر کدوم مون م
 ا بست.ودر ر شتمیپ گهیساعت د میباز کرد وگفت:ن مهیدر اتاقش را تا ن نیارژ

به محض ورود خودش را ازشددر ان  آفرت باز کرد و تاق را  نان در ا ند ک غرول
شها صدا ییکف شنه بلند خالص کرد وبا  شروع کرد ب بایتقر ییپا ه حرف بلند 

ته ام خس گمیزدن با خودش،جنتلمن بودن ب وره توسرت پسرک زورگو نفهم م
 دهی*صر*قپاشنه ها ن نیبا ا کساعتینفهمه مثل من بدب ت که  دمیبا فهمهینم

شد اله شتباه کردم رفتم کوفتم  صال ا شم خفه ام کرد با ا یریبم یا  نیراحت ب
 ارامشش.

 یحس گریباشد چه به ت اهر د یوچه واقع یدهیم نشان یخودت را قو شهیهم
 ینکیرا دنبال م تیروزمره و تکرار یداشت تنها زندگ یبه جنس م الف ن واه

بودن وحرف  یهمه قو نیا انیمرگ اما درسددت در م دنیورسدد انشیپا دیبه ام
 یکنیکه چند بچه دارند غرغر م یکه مثل زنها یشددویمتوجه م یسددمیفمن یها

 هیدرسددت شددب  تیکه همه معادالتت را به هم ر یاز کسدد یشددویم یوشدداک
شد با چند یکه اگر روز یباطر ده ش یضربه به ان باز هم کار کند حت نیتمام 

 رونیرا ب یوبعد اززدن ان ضددربه ها باطر ندیایها م ی،بعضدد یمدت کم یبرا
 دیمف سوح یوهمان انرژ کنندیم نیگزیتازه جا یجفت باطر کیو کشددندیم

سا شایرا به تو بازم شیل پبودن چند  شد اما کم ن دیگردانن،  ستیخنده دار با
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بزنند که که به  یکه بر سددر کسدد  واهدیم ییکه دلشدددان غرغرها ییدخترها
 .یشو دیمف یشو ضیتعو دیبا دییگویوم دهیچسب شانیزندگ

قش بسته ان ن یرو یآفرت که پروانه بزرگ یوصورت دیوتاپ سف ژامهیبه پ نیآرژ
با  باه شدددده من  خانوم قرمز پوش قرار  هیبود لب ند زد وگفت:فک کنم اشددت

شت شتم آفرت م شلوارک ینگاه به رکاب هیزد وگفت: شیبه بازو یگذا خودت  و
شتآفرت گ یپاها یسرش را رو نیآرژ ریبگ رادیبنداز بعد از من ا  یسی،خ ذا

سددبد وآفرت تحمل بچ شیشددود وبه پا سیآفرت خ ژامهیباعث شددد پ شیموها
نگفت  یزیچند روز چ نیبه جبران ا یرا نداشدددت ول سیلباس خ دنیپوشدد

با وجود ان وسددواس  نیکرد آرژ نیآرژ سیخ یرا داخل موها شیوانگشددتها
 یودرست رو دیچکیآفرت م یقطرات اب از نوک موها نکهیحاال از ا دشیشد

 یناودون کلبه چوب ریحس بودن ز کردیحس لذت م افتادیصددورت وگردنش م
 بعد از باران.

 منح ر یبو نیشناختمت هم یاز وقت یدیعطر م هی یبو شهی_آفرت چرا هم
.دهیبورو م نیموهاتم ا یبفرد رو حس کردم حت

 عطر مورد عالقه ام. زنمیمcoco chanelشهی_من هم
خوبش شددد اما به  یمنکر بو شددهیدرسددت که نم یدینم رییتغ هی_خوب چرا 

 تو عادتهات داد. یتنوع هی دین رمن با
شک گهیشانل م لیگابر نیارژ یدونی_م  هشیکردم چون هم لیرو تحم یمن م

جدا  یاز کسدد یوقت دیباعث انت ابم شددده ادم ها با نیوهم کنهیم یحکمران
تو اگه چندسال من  نیرو منح ر به خودشون کنن،مثال هم ییزهایچ هیشدن 
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 یعطر رو اسددتشددمام کن نیا یبو یتوق یفراموشددم کرده باشدد یو حت ینیرو نب
 ینیبیمن رو م نکهیا الیبه سدمت صداحب اون عطر،به خ یگردیناخوداگاه برم

 بدن رییانت اب هاشددون رو تغ ایعطرشددون رو  کباریادماهر چند وقت  نکهی،ا
 یاطراتخ هیبق یوبرا یرو مدام تکرار کن زهایچ یبعض دی،با ستیاصال خوب ن

به جا  که ییزهایتا در نبودت حسش کنن ودنبال نشونه هات بگردن ،چ یبساز
که  ادکلن نیبه ا هیکنه درسددت شددب اهیروزگار طرف مقابلت روسدد دیبا یذاریم

 .یکن لیخاطراتت رو به اون تحم دیتو هم با کنهیم لیرو تحم یرن  مشک
ندارم  یمن یکنیم جیدختر تو ادمو گ ی_وا حث کردن  له ب که اصددال حوصدد

گه م یچندسال نباش یکرد  ودیاضرم ساعتها باهات حرف بزنم ،بعدشم بح
ات  هلسوفانیف یحرفها نیا یدست خودتت دختره پر رو جنبه نداره،حاال به جا

ر یها چون صدددات غ یب ون یفقط شددعر با معن رهیشددعر ب ون تا خوابم بگ هی
شت کمتر اذ یصدا نیتوجه کنم ا شیقابل تحمل حداقل به معن  تیگوش خرا

 کنه.
پسددرک قلدر وزورگو چه  نیبه ا دانسددتینگفت نم یزیزد وچ یلب ند آفرت

 بود وپر از تناقض. یدستور شیتمام حرفها دییبگو
 یب ونم!اونروز که تو دفتر بهم گفت یگیبده چرا م نقدری_خوب اگر صددددام ا

لت م هیفقط  تا اخر پروژه تحم کارم و  چه جور کنمیهم ازم  یتونیم یپس 
 !یریارامش بگ

چند روز مدام  نی،ا گذرمیاز کارها و حرفهات م یراحت نیچرا به ا دونمی_نم
رد اما ک نیدختر خوب تا نکن ،اون دلت رو شددکسددت،بهت توه نیبا ا گفتمیم

 دل که گوش نداره بشنوه.

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 309



رابست وآفرت شروع به خواندن کرد. شیچشمها نیآرژ
 دختر کوردم من

 هستم،اما س ت هم هستم. س تم،تندخو
….ندارم ادهمیرا گرچه دارم،اماصبروحوصله ز یس ت تاب
 تازمیاسب م مثل
تازمیمانم م یوا نم کنم،امایهم درن  م یگاه
ندانم به کجاخوب..... دیشا
تازمیم اما

دردم.... دختر
 قهرمانانم دختر
ابانمیکوه ودشت وب دختر

منم.....دخترکورد..... نیا
 رتیپر ازغ یچشمها دختر
شکنجه ام،دخترظلمم! م،دختریداریاستقامتم،دختر پا دختر
 ...نیریش یتع ب دختر

...برق کورد است....زندیکه برق م ستی ودنیب میچشمها
 کورد! یبزرگ برق
 ددبداننیهستند وهمه مردها با یدختران جهان قو یوحت نمیدختران سرزم تمام

جواب ن واهد ماند  یکه شددکسددتن دلشددان،کوچک کردنشددان،پس زدنشددان ب
ا انها که دختر ر زندیگوهام اوهیکه بر دهان  شددودیم یلیسدد ندهیما در ا تی،موفق
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 ییدخترها نی،ادامه نسددلشددان وابسددته به هم اتشددانیاما نطفه ح دانندیم ریحق
ست که روز شت را به ز شوندیمادر م یا شندیم شانیپا ریوبه  اتیکل نیادر ک

ور شدن خ یتو سر یبرا شوندیم یکه نماد یاز دختران دیچشم پوش دیبا ییگو
شان رحم نم هیبق س سوم رابطه ها م کنندیدخترها،انها که به هم جن  وندشیونفر

ه در ک یخراب بیجدا کرد مثل سد دیها را با نیتر از ان نفرچهارم،ا حیوق یوحت
ها هم  بیس هیبق یاست وباعث خراب یسرم وخوشمزه بهشت یها بیجعبه س

 .شودیم
سته سو د سع ینیآرژ یچمدانم را گرفتم وبه  شت چمدانش را داخل  یکه  دا

 بگذارد رفت. نشیجعبه عقب ماش
 .زی_ممنونم بابت همه چ

 یخودت برگرد ی وایم یعنی نیرا که جا داد سرش را بلند کردوگفت:ا چمدان
 ن ف شب.۴اونم ساعت

 یکردم وگفتم نترس من عادت دارم با تاکسدد یرتیدوسددت غ نینثار ا یلب ند
 .رمیفرودگاه م

از دهانم خارج شددود دسددته چمدان را گرفت  یگریانکه اجازه دهد کالم د یب
 ودر جعبه گذاشت.

 هی یپس واسدده چ کنهینبود هواتو داشددته باشدده اما حاال فرق م ی_قبال ها کسدد
 رفشومدم،حیکه با اژانس م یرو تو فرودگاه گذاشددتم اگه تو نبود نیهفته ماشدد

ش یرازد وب سوار ما ستها نیاعتنا به من  شت کردم از ا میشد د  ییزورگو نیرا م
 بودن حرفش. یکیو 
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را نگاه  شیوبه او که روبرو دمیچرخ یصددندل یرو میدیخانه که رسدد کینزد
گفتم  هنکیکردم وا نیتوه اونروز بهت نکهیبابت ا  وامیگفتم:معذرت م کردیم
 .یپدر ومادر یب

سمت افرت کرد وبعد دوباره به جلو خ شیرو یلح ه ا یبرا نیارژ د ش رهیرا 
 قرمز شده بود. یخواب یاز شدت ب شیچشمها

ره ن ادتیکنم،ی_اون حرفت بدجور سددوزوندم پس منت ر باش که بد جبران م
به افرت همون دخترک گوشت تلخ و نچسب. یبرگشت۱2ساعت شبیکه تو د

 داد. هیتک شهیسرش را به ش افرت
 شب فرصت داشت.۱2که تا ساعت ندرالیس هی_درست شب

 .دمیم حیترج شویات نامادر هی_من واسه تشب
باره برگشددتم به همون آفرت به قول  شدددهیمربوط به االنم م شی_نامادر که دو

خودت نچسب.
؟یدار دیگذاشت وگفت:کل نیزم یچمدان را رومقابل درب خانه  نیآرژ

. یبر یتونیاما تو م  وابنینم ننیتا منو سالم نب دارنیب نایمامان ا ی_اوهوم،ول
د.ز شیچند قدم برنداشته بود که آفرت صدا نیرا در قفل انداخت ارژ دیکل

 نی_ارژ
ض دنیشن سمت از دهان بع در طول روز بارها  دیشا شودیم بایها چقدر ز یا

ها که  یبعضدد نی،اما هم یاب عاد وانیل کیبزنند درسدددت مثل  تیصددددا
 شیدرست است محتوا شودیطال کوب م وانیاب درون ل هیشب زنندیم تیصدا

تفاوت دارد. ایدن کیهمان اب است اما ظاهرش 
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 یرو هیچ یانکه خودش ب واهد کلمه جانم به جا یبرگشت سمتش وب نیآرژ
 .دیزبانش چرخ

رفت را گ شیشد ودستها کشیکه باز هم همان پس لرزه به دلش افتاد نزد آفرت
مواقم در هم گره خورده  شددتریکه ب ییوابروها یعسددل یها یوزل زد به ان گو

 بود.
بت ا با ندگ هی نی_ممنونم  ته ز بتیهف با ناز  دنیچشدد ، طعم دختر بودن،

دختر  هیکه  یهست ییمردها نیاز بهتر یکینداشتن ،تو  نهیکردن،خوش بودن،ک
 ارمدویزن بودن را بفهمه،ام یکنارت زن باشدده و مزه تک به تک حس ها تونهیم

 بشه. تیرو داره وارد زندگ یمردونگ نیا اقتیکه ل یکس
را با چ دانستیمتوجه نبود آفرت شد نم دیبسته شدن در را که شن یصدا نیآرژ

مه تعر له اش  دیوتمج فیوجود ان ه مت اخر جم ها ان قسدد ند  ادشیتن ما
 به کامش تلخ شود. ینیریوباعث شد ان ش

ها نیآو به  غات یجع حال یسددو با خوشدد با د یرا  هرکدامش  دنیباز کرد و
 میعکس العمل هارا از مر نیکه ا دینکش یداد،طولیمتفاوت نشان م یواکنشها

رانه!انگار نه انگار که اورا  الیدرک کند اما د توانسددتیان دوتا را م دیهم د الیود
 سپرد. یگریپس زد وبه د

کوچک خوشحال  یزهایافرت افتاد ،دخترها چقدر از چ ادیناخوداگاه به  نیآرژ
اورده بود در طول ان هفت روز  الید یکه برا یسددوغات نیهم شددوند،مثالیم

 قهیقچند د نیباز هم قانم بود به ا الیکرده بود اما د ریذهنش را درگ قهیدق۵فقط
خوردن خوشددحال کرد مثل  بمثل ا توانیبودن کوتاه،دخترها را م ادیبه  نیبه ا

هم  ادیکرد،شددناختن زنها ز فیاز لباسددش تعر یافرت که وقت یان لب ند واقع
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شانیکه به  یکن یاداوریبهانه کوچک به انها  کیبه  ستیکاف ستیس ت ن  اد
.کنندیها درست م یاز خاطرات ودل وش یالبوم یاداوریوانها از همان  یبود

 !یاورد هیچ نیوگفت:ا دیادکلنش را بوکش بهبد
ش نیسر افکند اما ارژ الیحرف ود نیاز ا دیلب گز انیدا  دیبا طعنه گفت:بب 

 اون چقدر پول خورده. یدونیم شمورنیدندونشو نم شکشیاسب پ یها ول
 یکه تو وقت نهیورم ا،من  یسددتیارزان ب ر ن شددناسددمتیداداش من،م دونمی_م

 یدیخونه ب ت چرا ادکلن خر رمیم گهیهفته د شاللهیمن عقد کردم وا یدیفهم
 .یاوردیفقط لباس خواب م الی،در عوضش واسه من ود

نگاه کرد  نیارژ یبه چشددم ها یلح ه ا الیخنده همه بلند شددد ود یصدددا
سرش را پا ستیانداخت نم نییو سابق را  کردیچرا حس م دان شمها غم  ان چ

 نیندارند معلوم نبود بهبد چگونه محبت خرج کرده بود که حاصلش شده بود ا
 حسرت نبودند. انیتنها نما گریچشمها که د

 ایرو نیداشددت اما حاال ا شددانیهردو یکه برا ییاهایاز رو دیته دلش لرز الید
ه خست گریدرا ،اما  شیاهایشده است چه ساده باخت مرد رو مینفر تقس۴انیم

ته دوم بودن را  یشدددده بود از پس زدن او هم دختر بود از جنس آفرت و دسدد
ستینم سبد ا یبهتر بود بهبد ،مرد تازه پا به زندگ  وا شته اش را بچ او  نکهیگذا

شد چ نیرا به اندازه آرژ شته با ست دا  گاهچیممکن بود ه ریبه غ هیشب یزیدو
س شود اما هم دیشا رودینم نیاز ب یها دار نیکه به اول یح  هیسا شهیکمرن  

 .ماندیاش م
د.کر افتیدر نیاز طرف آو یکرد وبالفاصله لگد دییحرف بهبد را تا اوات
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تنتون بمونه  قهیدق۱۰پولمو حرام کنم ،اون لباس فوقش  هی_خوب گفتم چه کار
 ت ت. ریز افتهیامی شهیپاره م ایبعدش 

 ینبود ایح یب نقدریلپش زد وگفت:خدا مرگم بده تو که ا یبا دسددتش رو بهبد
 کرده. تییاون هوا گفتمیوگرنه م شناسمیخوبه افرت م

 !!مگه افرت هم اونجا بود.یباهم گفتن:چ یهمگ
خانه  کیشدددده بود؟او هم دلش  ییواقعا هوا کردیبه حرف بهبد فکر م نیارژ

شترک م کیو ست؟دلشیاتاق م س  وا ستیرا م یک که ارامش کند انهم با   وا
 ومنح ر به فرد خودش؟ بیان روش عج

 شیتا اخر شددکرگزار خدا ردیاشددکش را بگ  تنیر یجلو توانسددتیاگرم الید
وش انرا خام توانستیحرف اتش به جانش انداخته بود وتنها اشک م نیا شدیم

شت دلش از ا سادت به آفرت ندا س ت سوختیم نیکند،حس ح سالها   یکه 
و را برد ا یزحمت چیه یب دهیآفرت از گرد راه نرس یماند ول بین  یاما ب دیکش

 تکرار شد. شیبرا دهیوگنج د دهیبازهم م داق رنج ند
 .کنمیم یدگینشده نگران نباش رس یزی_مسعود چ

سابم بود نم ست به اون پول نزدم فقط تو ح صال د  دونمی_آفرت باور کن من ا
.یکار من،فقط تو منو باور دار کننیبرداشت شده ،همه فکر م یچه جور

ستم؟ین یتلفن را برداشت وبه مسعود گفت:من کاف یگوش آفرت
 .اوردیب شیرا برا یخواست تمام دفاتر حسابرس یازمنش و

 یتو دارم بابا رو راضدد یمن واسدده بده سددتین یپول کم ونیلیم2۰۰_آفرت 
کنم. کاریچ گهید نویرو تو پاوه بفروشه ا نشیزم کنمیم

.میکنیتم که نگران نباش درستش م_گف
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 .دوارمی_ام
ه بود داد یباردار شیطالق داد پنجشنبه ازما یتقاضا میهفته گذشت و مر کی

سعود به دادگاه م شنبه به محض گرفتن جواب با م سا رفتیو را هم  لشیتمام و
 یخاطر وقت نیبه هم  واسددتیخوب م یخداحاف  کیجمم کرده بود،دلش 

س شب عرو سعود گفت جمعه  ست او با کمال م یم شرکت ا صاحب  سر   لیپ
 گریکدیشدددب با هم بودن ومحرم  نیاخر یاش کند برا یکه همراه کردقبول 

ز ته ا نکهیچه راحت از دستش داده بود با ا شدیمسعود نامحرم م شیبودن،فردا
شقش بود اما دلش ترحم نم ستیدل هنوز هم عا شدنش چه  یبرا  وا محرم 

 نامحرم بودن را به دست اورد. یوبه چه اسان دیها کش یس ت
ه مردد افرت ک یانت اب را برا نیبهبد بودند وا یها لیافراد مراسددم فام شددتریب

ش یبود برا شن شیبر طرف کردموها یلباس محل دیپو رده بود باز ک مهین ونیرا 
شک شیبا توجه به لباس ارا شگریوارا جام صورتش ان یرو یبایز یونقره ا یم

سددرش  یهم رو یریحروشددال  دیدکلته را به همرا کتش پوشدد راهنیداده بود پ
بار قربان صدددقه  نیچندم یرا به دسددتش داد وبرا شیانداخت خواهرش مانتو 

م وگفت:تو ه دیلباسددش پوشدد یخانواده رفت افرت مانتو را رو یته تغار نیا
 خاله. یبا اون پرنسس کوچولو یخوب شد یلیخ
 یمحو یلیخ شیارا شددهیوبر خالف هم دیپوشدد یکت و دامن زرشددک میمر

سعود را تا نهییانجام داد در ا صورتش نگاه کرد وحرف م  گفتیکرد که م دییبه 
ده شدد ریچقدر د دنیرسدد گریهم د یبه حرفها ریچه د دیایبه تو نم ظیغل شیارا

تفاهم. نیبه ا دنیرس یمسعود ؛برا یحرفها دییتا یبود برا
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شک نیآرژ شلوار م ش دیسف راهنیبا پ یکت و شک کیو دیپو هم  یکراوات م
 شیدل بهبد که تا لح ه اخر به بسددتنش سددفارش کرده بود بسددت موها یبرا

 یپسدرها هیشدب شددیباعث م شیموها یرامرتب به سدمت باال شدانه زد کوتاه
 ت س و فشن شود.

 نیغمگ یرا در دسددتش گرفت و با صدددا یوزرشددک یکراوات مشددک مسددعود
 فت:کدومش؟گ

نداز کرد ان ه کلشیه گریبار د کی میمر که در ان یوب بایز کلیرا برا  نقص 
که بغض کرده بود  یدرحال شدددینشددان داده م شددتریب یکت وشددلوار سددورمه ا

 .یگفت:زرشک
باشددده آفرت ،مرد من رو برد در بارکت  فت:م مت رو  یدلش گ قا خوب انت

ه کهدوسددتم دار میزندگ یدختر تو هیهمان روز که مسددعود گفت  ،کاشیگرفت
توان مقابله با تو روندارم اونوقت با مسددعود ازدواج  دونسددتمیوم شددناختمتیم

 .رمیکه حاال ب وام طالق بگ کردمینم
 هی دیداخل من با دیرا به خانواده اش داد وگفت :شددما بر هیکارت وهد آفرت

 .امیبعدش م رمیتماس بگ
ها دچار مشددکل شددده بود واز از نقشدده  یکیکه تهران بود در  ییرضددا مهندس

ت دادنش را نداشدد حییبار تماس گرفته بود اما افرت وقت توضدد نیصددبح چند
انکه متوجه گذر زمان شود بعد از خاتمه تماس متوجه  یتماس را برقرار کرد وب

ش قهیدق ۴۱شد ست از ما شته ا سالن  زدرا  موتیشد ور ادهیپ نیمکالمه دا وارد
 ریشده بود ودر مس نیرز قرمز تزئ یخه گل هابود وبا شا دیشد تمام سالن سف

 الیرا خودش به د دهیا نیبودن ا  تهیقرمز ر یامدن عروس وداماد هم برگ ها
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ند الید یداد وقت گه ن ر  فت:ا ناراحت کنمیفکر م یگ  نیا یهنوز از دسددتم 
 شد. روروب الیود نیرا داد وبا استقبال آو شنهادیپ

 بودند . امدهیعروس و داماد هنوز ن وستیجمم خانواده اش پ به
سعود هم رس میمر سالم واحوال پرس دندیوم همان جا کنار خانوده  یوبعد از 
 گهیکرد وارام گفت:د کیرا به آفرت نزد شیصددندل میاش نشددسددتند مر ییدا

شد سعود مال تو م یراحت  انتقامت  م،خوبیریگیطالق م شه،فردایاز فردا م
 .یرو گرفت

س زد یپوزخند آفرت سته دوم تو رو ارزو  یوگفت:به ن رت من ک ستم که د ه
حاال اصددال  یکه ناب بود که مرد بود ول  واسددتمیم یکنم؟من مسددعود رو وقت

 کار؟یچ  وامینامرد م هی ستیبرام مهم ن
.یعنتل ی وایم یحرفها شوکه شده بود گفت:پس تو چ نیا دنیکه از شن میمر

 _انتقام.
 .یریگی_اونو که گفتم فردا م

.یدیتو امشب تاوانت رو پس م ی_من حاال حاالها با مسعود کار دارم ول
 .یگیم ی؟چی_چه تاوان

جواب نداد  میزد وبه سددوال مر یلب ند امدیکه به سددمتشددان م نیبه آرژ آفرت
شد واز همان چند دق نیآرژ شنا  خانواده اش  دییاول مورد تا قهیبا خانواده اش ا

 قرار گرفت.
سمت آفرت رفت وگفت:آفرت طرف  مسعود شفته بود به  شدت ا که ذهنش به 

 کنم. کاریچکمو برگشت زده چ
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 .کنمی_بسپارش به منن حلش م
 برخاست . شیاز جا دیهم د کینزد نقدریکه ان دورا ا نیآرژ

س  وامی_عذر م شر هی شهیم ینیمهندس ح ا ج نیا دونمیم دیاریب فیلح ه ت
اگه شد  ارمیومشکل داشت رو ب دیکه زد یاما مجبور شدم طرح ستیجاش ن

 .نیحلش کن
 .میبلند شد وگفت:باشه بر ستیدر کار ن ینقشه ا دانستیکه م آفرت

به محض خروج از سددالن دسددت آفرت را گرفت وبه پشددت سددالن برد  نیآرژ
 .یکنیم کاریآفرت وحشت زده گفت:چ

 یشانیپ یرو یه اب*و*سکرد ، کیرا گرفت وبه خودش نزد شیشانه ها نیآرژ
 درو  گفته بود؟ سوختیه مب*و*سان  یجا گفتیاش نشاند اگر آفرت م

صله گرفت از ا از شتباه نکهیاو فا سنکرده بود و یا  یاز محبت رو یه اب*و*
تمام وجودش را  تینشددانده بود وهردو را خوشددحال کرده بود رضددا شیشددانیپ

 گرفت.
ش نیآرژ شگل کن نقدریاش را در اورد وگفت:قرار نبود ا یگو   ورژ پر رن یخو
اون  کیتو ج کیچرا ج نمیبب سدددایمنم دلم ب واد کمرنگش کنم تو وا یبزن

 . ینشست م*ر*ت*ی*ک*ه
که  زدیم ییدلشدکسدته ابراز محبت کرده بود وپشدت سدرهم حرفها یدخترک به
 داد؟یکارها مجال صحبت به آفرت م نیا داد،مگریماندن م یبو

 د وبه آفرت داد.کر میجلو تن  نیدورب یاش را رو یگوش
 ؟یریعکس بگ ی وای؟میچه کار نی_ا

 .میقاب باهم باش هی یکه هر دوتا مون تو رمیعکس بگ هی  وامی_اره م
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 زد وعکس را گرفت. نیبه دورب یلب ند آفرت
 نشاند. شیلبها یرو میسر یه اب*و*سو اوردیدلش طاقت ن نیآرژ

ابراز  یهمه عجله برا نیا کردیحرکت همان طور نگاهش م نیاز ا ریمتح آفرت
 ؟یدلتنگ

 رژ دور لبم رو پاک کنم؟ یدار نهیی_آ
 .یباز شروع کرد گهید هی_کاف

اما اون رژ  سددتیندارم واسدده من مهم ن یمن که مشددکل یلی_باشدده هر جور ما
مثل ست کردن  ییجورا هیپ ش شده دور لب تو که ازقضا دور لب منم مونده 

 .شهیم
ردن ومشغول پاک ک دیکش رونیب نیگفت ودستمال را ازدست ارژ یلعنت آفرت

در  کهنیبازهم از ا دیلبش کش یاورد و رو رونیرژش را ب فشیدور لبش شد از ک
 اش رژ گذاشته بود از خدا تشکر کرد. یدست فیک

 دیبا کماهیمن تا  یشیم کیخودخواه، تو هر بار به من نزد نقدری_اخه مرد هم ا
 بدنم معلوم نباشه. یهایبپوشم که کبودمثل راهبه لباس 

 یت کنه از کبودب*و*سدد هیبدب ت  یریبیشددوهرتو م یآفرت تو ابرو ی_وا
.فهمنیبدنت همه م

 به خودم مربوطه الزم نکرده دلت واسه شوهر من بسوزه. گهی_اون د
نگران  یکه من دلم واسدده خودم بسددوزه،ول یخودخواه نیها!ا یگی_راسددت م

عد از از باش من ب کارن بدنتو د کنمیم یدواج  تک  دیکه هرکس  نه ک فکر ک
.یخورد
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 متاسفم برات. ییایح یوب البافیپر رو وخ یلی__خ
 ایودلشددون برات بسددوزه خوبه  یفکر کنن کتک خورد نکهیکن ا یو خوب ای_ب

 بدوزن خوبه؟ سهیو واسه اش ک یدار یبدونن چه شوهر جذاب
 اددیاجازه م شیکه پاشددنه کفش ها ییزد وتا جا نیبه شددانه آرژ یتنه ا آفرت

 الیکه بهبد ود کردیرا به سددمت سدددالن تند کرد در دل خدا خدا م شیقدمها
 دهیشنقشه ک شیکه مدتها برا ییان لح ه طال  واستیباشند دلش نم دهینرس

 بود را ازدست بدهد.
د استا یوبه سو دیکش ینفس اسوده ا دیاز عروس و داماد راکه د یخال گاهیجا

ماهه باردار بود صورتش ورم کرده بود واو را ۴که یوهمسرش رفت ناز یقاسم
شان م شب ت  کیتبر وایبه اوو ه دادیچاق تر ن ستار خو گفت واز ته دلش خوا

سر دنیکه از د زدیحرف م یشد،با ناز زشیدو عز نیشدن ا ستاد  کان پ کنار ا
رفت وانگشددت اشدداره اش را سددمت او گرفت  کیشددوکه شددد ونزد یقاسددم

 ؟ییوگفت:بهادر تو
ست گرفت وگفت:ا بهادر شاره اش را درد شت ا و کردم،که من رییهمه تغ نیانگ

 .ینشناس
 .یشد کلیخوش ه نقدریا یچه جور ینبود لویک۵۰یرفت ی_تو وقت

هه بدقهق فت:هنوز هم همون آفرت سدددابق یا به ها یزد وگ افرت را  یودسددت
ته بودمحکم در دسددد فت:نگف مادرش گ پدرو به  فت و رو آفرت از  نیت گر

 .باتریز نیفرستادیکه برام م ییعکسها

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 321



سوزش بد نیهم افرت شکر کند کمرش  ست ت ه کرد به عقب ک دایپ یکه خوا
 یهلوپ گرشیبا دست د دادیبا بهادر دست م یکه درحال دیرا د نیبرگشت آرژ

 او را چن  گرفته بود.
 گهیبار د کیبا حرص گفت: یارام ول یلیگوش افرت برد وخ کیرا نزد لبش

که  یتا روز کنمیم یکار نمیتو دسددتش بب ینجوریاون دسددت وانگشددت تو روا
 چه برسه به نقشه. یباهاشون بکش ینقاش هی ینتون یزنده ا

که  یزیگله کردند ،چ شییوفا یمحکم در آغوشددش گرفتند و از ب نیواو انیدا
نها را ا نکهیبه ا یاشددداره ا چیبود که ه نیا زکردیعز شیبرااز قبل  شیانها را ب

 داده است نکردند. بیفر
خبر  ندیکل کش یخانواده اش رفت هنوزننشسته بود که صدا گاهیسمت جا به

س دادیاز ورود عروس و داماد م شدت م نهیقلبش در  وهر لح ه  دیکوبیاش به 
دلش به چرخش روزگار  یکم شددددیبود که باعث م یلح ه ا دنیمنت ر رسدد

 خوش شود.
 را یوجز او کسدد کردیتوجه م میهم به او ملحق شددد اما افرت تنها به مر نیآرژ
ست ددیدینم ست درد شد د الی.بهبد د سالن   یبا لباس عروس دکلته ا الیوارد 

ق صورت فو شیودسته گل قرمز وان ارا شدیم دهیکش نیزم یکه دنباله اش رو
شده بود، بهبد هم شک العاده  شلوار م شده  یبا ان کت و و کراوات قرمزجذاب 

 .زدیبرق م یاز خوشحال شیبود و چشمها
 یهره چ دنیبا د میاطرافشان خلوت شد مر دندیشان که رس گاهیجا یکینزد به

 کردیگرفت ،حس م زیدسددتش را لبه م افتادنین یرفت وبرا جیداماد سددرش گ
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راهم از دسددت بدهد  یان مقدار انرژ شدددیلب ند آفرت باعث م ندیبیخواب م
 اهگیدر جا نکه اال یخورده بود از کس یآفرت با او چه کرده بود!تمام مدت باز

ا ان پسر ب نیکه نفهمد اکنار عروسش نشسته بود چرا انقدر احمق بود  یداماد
زن شددوهر دار  کیعاشددق  دیمهم چرا با تیباال وشدد  دد یطبقه اجتماع

م به سدد فت:چ میت مربشددود.آفرت سددرش را  ناز گ با  شدددده  یکج کرد و 
لتیعز حا به؟مر زم، ن  زده بود ز یزیکه روم میخو  یلیلب گفت:خ ریرا چ

رابطه  کیفقط نفرسددوم  زم،منی. _اوه عزیاشددغال هی،تو ،تویک*ث*ا*ف*ت
ست هم شونت دادم،تو هم در سر من اورد نیبودن رو ن خودم تو  ،منیبال رو 

 که متوجه حال نی.ارژدمید گاهیدوستش داشتم درست تو همون جا یرو با کس
 شد. کیشده بود به او نزد میمر

 _حالتون خوبه؟
 .نی،مسعود رو صدا بزن دنی_هوا کم دارم واسه نفس کش

 یم؟خوبیشده مر ی_چ
 نفس بکشم. تونمینم رونی_منو ببر ب

 تگذشددیکه از کنار افرت م یگاهش شددد وقت هیدسددتش را گرفت وتک مسددعود
 .یگفت:خدا ازت نگذره،بدب تم کرد

 زد و اورا بدرقه کرد با خودش گفت مانده به بدب ت شدنتون. یلب ند افرت
 .ایلح ه ب هی_افرت 

 اتفاقات. دنیاز د برمیدارم لذت م تونمی_نم
 وبهبد حالش بد شد. الیکه بااومدن د چارهیبا اون دختر ب یکرد کاری_چ
 اشه.که به تو مربوط ب ستین یزی_چ
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.دیکش رونیب تیجمع انیبه سمت بهبد رفت واو را از م نیآرژ
.نیکرد کاری_تو با افرت چ

.یچی_ه
 .دیعرق کرده بهبد کش یشانیبه پ یدست نیارژ
 یچه صددنم ،تویکنیمثل سدد  از ترس تشددنج م یو دار ینکرد یغلط چی_ه

حالش بد شد. دنتیکه باد یبازن مسعود دار
.ستیتو مربوط ن ا،بهیکوتاه ب کنمیخواهش م نی_ارژ

.پرسمیم الی_باشه پس من از د
 را گرفت. رفتیم الیرا که داشت به سمت د نیکالفه شانه ارژ بهبد

با هم حرف  رونیب می،بریزاری_لعنت بهت که دسددت رو نقطه ضددعف ادم م
.کننیهمه نگامون م نجایا میبزن

داخل. میحالت اگه خوبه که بر می_مر
 برم خونه ام.  وامیفقط م می_نه مسعود برگرد

 کردیرا هم بسته بود،چه م شیچمدانها ی!حتکردیاش؟ان را که فردا ترک م خانه
شتوانه ا دیکه کرده بود به ام یشده با کار  تهیاب ر نیبا ا شب یپ داماد  که ام

خودش هم که شددده گفت  یدلدار یچه؟برا گفتیم یزیشددده بود اگه بهبد چ
 کی ده بود که فقطیفهم شه،خوبیحد پست نم نیتا ا کنهیکار رو نم نیافرت ا

ندیزن م پا درب گریزن د کی توا زن زن  کیدشددمن  نیسدد ت تر اوردیرا از
.ستیگرید
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ساعت  میدفعه مجلس رو ترک کنم ن هیکه  شهیگرفته!من ابرو دارم نم تی_شوخ
 .میگردیتحمل کن برم

ستیم دلش شت بال یبرا یبزند اما حرف ادیفر  وا د که سرش ام ییگفتن ندا
ا ن نینکرد ا یباز شیسددر افرت اورده بود اما او با ابرو شیخودش چندسددال پ

 عادالنه بود.
 به ذاتت. ،تفیپست یلی_بهبد خ

واسدده به دسددت  دمینکشدد ینگو من کم بدب ت یزیچ کنمی،خواهش م نی_ارژ
 .الیاوردن د

 .یبود الیشرف اون شوهر داشت،تو نامزد د ی_ب
سم م سم م الیبه جون د  ورمی_ق شتباه چیکه ه  ورمیق نکردم فقط در حد  یا

 نرفتم. شتریدست دادن ب هی
 الیاگه بعدها د م*ی*ا*ن*تکار  نیا نیکرد کاریبهبد شدما دوتا چ یوا ی_وا

ش یعنی؟یعاقبت اون دختر فکر کرد شه،بهیم یچ یدونیبفهمه م ش آفرت ارز
 رو داشت؟

پاگذاشددتم،اگه به  ری_داشددت،برادر من داشددت که واسدده اش خط قرمزهامو ز
 .کنمیکارهارو م نیگذشته برگردم بازم واسه اش هم

هش ب یتونیداره که نم یزن چ هیشددرف مگه  یاش را گرفت وگفت:ب قهی نیارژ
 .ینه بگ
 نگاه کرد. نیارژ نیخشمگ ییبه چشمها بهبد

شت یزی_همون چ ختر د نیکه ا یوبه دلت بفهمون یولش کن یکه تو جرات ندا
سابقش خوش  یکه جلو یشه،دختریتو نم یزن زندگ شق  شم خودت با ع چ

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 325



ست یاما تو بازم ولش نکرد گذروندیم شیبه آفرت ودلت نه بگ ینتون حس  دیا،
شق و من خواهر بودن،رف شه تو حس ع شتم اما  قیهامون متفاوت با بودن را دا

.یکیبود که طرف مون  نیمهم ا
. ورهی_حالم ازتون بهم م

 اش را که نامرتب شده بود مرتب کرد. قهی بهبد
وقتها  یخطرناک گفتم بعضدد ،گفتمیشددناسددی_بهت گفتم،نگفتم؟آفرت رو نم

 ازش. ترسمیکه م کنهیم ییکارها
 یشب گذشته بود وتک تک مهمانها از عروس وداماد خداحاف  مهیاز ن ساعت

ندیم ها میمر کرد فت لرزا ییبا دسددت بد را در دسدددت گر ن دسدددت به
 .نیوگفت:خوشب ت بش

بد پا به لت زده سددرش را جا خت وارام طور نییخ ندا  میکه فقط مر یا
 شرفم و آفرت اونو انت اب کردم. نیبشنودگفت:منو بب ش،حاللم کن،من ب

با پشت دست اشک صورتش راپاک کرد وگفت:ادامه داره؟قرار به مسعود  میمر
 هنوز خنک نشده؟ افرت ؟دلیوخاتواده اش بگ

رو تو  یودروغ م*ی*ا*ن*ت چیو ه شددمی_نه ،اصددال من از امشددب متاهل م
ندگ نهیراز م هی نیوا دمیراه نم میز آفرت هم  دمیقول م یمن وتو حت نیب مو

نگه. یزیچ
 _نامرد ،منم متاهل بودم.

؟یکنیم هیشده چرا گر یرا گرفت وگفت:چ میدست مر مسعود
افتادم. مونیشب عروس ادی_
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 وسکوت کرد. دیکش یاه مسعود
 .ایرو بده به برادرت تو با من ب چیبه سمت افرت رفت وگفت:سوئ نیارژ

 گرفته؟ تی_شوخ
 بدم. حییرو بهشون توض زیبرم وهمه چ ای یای_م

 به سمت پدرش رفت. آفرت
 .نیاومده شما برگرد شیکار مهم پ هیبرم دفتر  دی_بابا من با

 .میایباهات ب ریام ایمن  ی وایشده؟م یزی_چ
ص شکل خا صبح زودهم با هی ستین ی_نه ،م شکل داره فردا  ست م شه   دینق

 .نینباش دنگرانیبدم شما بر لشیتحو
به چهره درهم ارژ یب آفرت به  نیتوجه   یرو یلب ند میحال مر یاور ادیاز 

 لبش امد.
 .ی ندیم یحاال هم دار یرو بدب ت کرد ،دختریطونی_تو ش
 پس تهمت نزن. یدونینم یزی_تو چ

 یقانم کننده ا لیدل چیه میبگو ماهم بدون یدونیم وی_خوب شددما که همه چ
 یآفرت تو ک نیسدوال برد ریرو ز تیکارتون وجود نداره شدما انسدان نیواسده ا

 ؟یهست
که دوسددتش دارن  یکسدد یبرا یروز دیشددا ،اونهایبشددناسدد یتونی_زنها رو نم

واسدده  گذرنیاگه غرورشددون بشددکنه از جونشددون م یجونشددون هم فدا کنن ول
 زن اورده. هیرو که سر  ییطرفشون هم تجربه کن بال نکهیا

د  یپا گذاشددت ریرو ز دمیتمام عقا ی تی_آفرت تو ،تو تمام معادالت منو بهم ر
 بشناسمت. یمن چه جور یاخه لعنت
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 نیشب ت بزن خو هیدارن،نقاب  یادیز یشناخت،زنها نقابها شهی_زنهارو نم
 یزن باکالس وقت هی ،نقابیمذهب یمراسددمها یدوسددتها،نقاب حجاب تو

زن  هیمردونه،نقاب  یبحث ها نیب استمداریزن س هی گرده،نقابیپاساژها رو م
شه  ست خورده که گو س یشک سته و ش شه،زنیم گاریکافه ن شم با نقاب چ یک

ش یاه شم ک باز،زنها تنها  ه*و*س یمردها الیخ یورژلب قرمز تو دهیخط چ
کنن،حس کم بودن نداشددته  تینقاب به صددورت ندارن که احسدداس امن یوقت

شون دادن خود واقع شن،از ن س یبا سن،وتو  یشون به ک ستش دارن نتر که دو
بدون نقاب د نیچند من  یگیم ؟هنوزیچ یعنی نیبه ن رت ا یدیبار من رو 

؟یشناسیرو نم
 .یستین یزن زندگ ،توی،تو وحشتناک گفتی_بهبد راست م

مسعود  یبدونم چرا وقت  وامیم یول شنومیحرفها رو م نیکه ا ستیبار ن نی_اول
ادم به اصددطالح خودتون  هینگفت؟چرا  یزیچ یبال رو سددر من اورد کسدد نیا

دختر  نیست،ایکجا رفته،بگه االن وقت رفتن ن رتتیکه غ ومدیمرد جلوش در ن
 نید انامر گهگوشددش بزنه وب یمحکم تو یلیسدد هیداره، اجیبه تو احت فیضددع

 دل تو. یدختردلش پ
گرفت ن یکرد اما جواب نیبه ارژ یلب ریز یشد وخداحاف  ادهیپ نیاز ماش افرت

 .اوردیزن م کیهم جنسش چه به روز  دانستیاو که نم دادیخوب به او حق م
که نقشدده اش  دیدم در مجتمم فهم یاگاه نیماشدد دنیشددرکت شددد با د وارد

 که دیرفته اسددت به محض ورودش به داخل دفتر کارمندها را د شیدرسددت پ
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که  شیسرکارتون نما دیبلند گفت:بر یاطراف مسعود جمم شده بودند با صدا
 .ستین

ته نشس یصندل یهم رو یداده بودند و مهندس قاسم هیوارتکیبه د یوعل نیارژ
 بود.

سمت مسعود رفت. به
بگو،بگو که من پولها رو  ایوان خودشددون اومدن،آفرت بجناب سددر دینی_بب

 .کنمیبرنداشتم بگو که چک رو پاس م
که باز قرار اسددت چه  ندیافرت دوخت ومنت ر شددد بب یچشددم به لبها نیارژ
 .اوردیکه دلش را شکسته بود ب یسر مرد ییبال

به سددمت افرت برگشدددت وگفت:خانوم مهندس حرفتون واسددده من  طلبکار
 .رمیگیشو نم یام پ گهید کسالیمن تا  دهیگو که مسند،شما ب

سعود شحال م سروان من که گفتم احت دیدیگفت:د یبا خو  نیه اب یاجیجناب 
 کارها نبود.

 ی وایاز کجا م یتومنم به خودم بدهکار  دی،تو س دمینم ینیتضم چی_من ه
 .یکرد کاریهمه پول چ نیتو با ا ،اصالیبد

 یدار یناباورانه به افرت چشددم دوخت و من من کنان گفت:افرت چ مسددعود
من اون پول رو برنداشددتم،اون سددفته ها روهم که خودت  یدونیتو که م یگیم

 .یمن داد یها یبابت بده
 ریچک رو ز ادیب یزنیکنم چرا به پدرت زن  نم یکار تونمی_به هر حال من نم

ست؟یب ره خودش بشه طرفت بهتر ن متیق
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ست نم دهیخواب کردیحس م نیارژ ستیا ستیحاال م دییچه بگو دان را چ دان
ا ت دیان مقام واحترام را به مسددعود داد او را تا اسددمان باال برد و نرده بان را کشدد

 ب ورد. نیزم
نه تو  یقدر ب نیالم دددب ا ؟دیریگیانتقام م ی_آفرت دار فا  یروز هیان دددا

رو به خاطر تو  میمن به خاطرت امروز قرار دادگاه داشددتم مر یدوسددتم داشددت
 طالق بدم.  واستمیم

چه انت ار جا یکرد ،فکریداشددت ی_ که ولم  یکنیم دایپ ییمنو همون 
ته وقت ادتی،یکرد خانواده ام رو پ یرف ها شیمن و  ماق ول  یاون مرد قلچ
 فهو ن دد دیخر متیق ریپدرت چک هارو ز ی،ان ددافت کجا رفت وقت یکرد

به در خونه مون م یشددب گد  خاطر من ه زدیبا ل به   یکار چیواسددده پول،تو 
که من بهت دادم اون  ییزهایکه چ نهیبه خاطر ا ی وایرو نم میمر ،اگهینکرد

 یلیخ تونسددتمیاون فقط ناز وعشددوه ،من م یدادم ول تینداد من پول دادم موفق
ستم طعم با من  یسفته ها قیراحت همون اول از طر خودم اقدام کنم اما خوا

 ودمبارزش ن یکه من ب یبدون یرو از دست داد یکه چ یبفهم یبودن رو بچش
ساده نبودم ،کم نبودم فقط عاشق بودم.

.می_خوب حاال که خانوم مهندس قبولت نداره پس تمومه ،بر
 هم به دنبالش. یبه اتاقش رفت ومهندس قاسم افرت

 یدیرسدد ی واسددتیکه م یزیبه چ ،باالخرهیکن یاحت زندگر گهید دوارمی_ام
خودمون. نیارژ نیمثال هم یبگرد تیهدف خوب واسه زندگ هیبهتر دنبال 

 اش نشست. یصندل یزد ورو یپوزخند آفرت
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 بشه؟ کیبه من نزد کنهیجرات م یمرد گهی_استاد به ن ر تون د
تو واسدده زنها، ییالگو هیمرد باشدده،تو  یلیخ دیکه قدر تو رو بدونه با ی_کسدد

 .ستنین فیستن،ضعیبازنده ن شهیکه زنها هم ینشون داد
 بلند شد وبه سمتش رفت ومحکم درآغوشش گرفت. آفرت

 اومد. یاز دستم بر نم یکار جیمن ه نی_اگه شما وبهبد نبود
 نیوگفت:ا دیآفرت کش یموها یدستش را به حالت نوازش رو یقاسم مهندس
ما نبوددختر خوب،ا هیچه حرف ار ک هیتو  یکردیم دایپ گهیراه د هیتو  میگه 

 .میتو بود یها گریما فقط باز یگردان خوب بود
کت مهندس  یاز چشددمش رو یوقطره اشددک دیب*و*سددشددانه اش را  آفرت
 افتاد. یقاسم

امده به ناچار تلفنش را  شیومسددعود کالفه از اوضدداع پ زدیمدام زن  م میمر
 جواب داد.

واسددده جدا شددددن از من ،بهتر  یعجله دار نقدریا م،چرایمر ی وایم ی_چ
 دادگاه. امیب تونمیمن امروز نم یبرگرد

 .میجدا بش میتونیزن  زدم ما نم گهیمسئله د هی_نه مسعود من واسه 
خوشددحال  شیمعجزه رم داده در زندگ نیچقدر از ا میمر دانسددتیخدام فقط

که دوسددتش  یمرد یبرا دنیماندن وجنگ یبرا نیبهتر از ا یبود وچه بهانه ا
 داشت.

 .گهیروز د هیبمونه واسه  شهیکه خودم گفتم امروز نم نوی_ا
 _من حامله ام.

 ؟یستی!!!!تو حالت خوبه؟مگه تو دادگاه ن ی_چ
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سه دادگاه بگ شی_رفتم جواب ازما شح نکهیاما مثل ا دمیفهم رمیرو وا ال توخو
 .ینشد

سعود شن م را هم  میومر شودیپدرم نکهیکرد ا دایپ یبیخبرحس عج نیا دنیبا
شد ،نه عز یدارد دلش کم ش زمیارام  اما تو  یمن از خدامه که تو مادر بچه ام با
.یاگاه نیایوبا بابا ب نیرو بردار نیافتادم سند زم یبد م م ه ا

 کنارش نشست. یصندل یرو میمر
 مون کنه. کاریچ  وادیها تموم بشه،افرت م یبدب ت نیقرار ا ی_ک

شم نم جیدونم،گی_نم ست  نیاز ا کردمیشدم،فکر ضربه ب ورم آفرت در جا 
 مثل من جبران کرد.

همت تمام ان شکها وت یدانستیدر دلش گفت:مثل تو نه بدتر ازتو،کاش م میمر
اگر کرد و مانیبود که افرت وارد زندگ یپوش اهیها به خاطر ان پسرک جذاب وس

 .ماندمیم ییاخر با چه رو رمیمعجزه نبود من مجبور بودم طالق بگ نیا
س تا س یبه خانه پدرش حرف ها دنیر ه ب دنیناروا نثار افرت کرد وبه محض ر

ش شت وهرچه که دلش م یخانه مادرش ان را ادامه داد وگو ستیرا بردا به   وا
 برادرش گفت.

خور کردن ،افرت من مثل برگ گل  زیرو چ ،تویبود کرد یچه کار نی_مادر ا
 بود.

.کنهینم یکار نیا بگو که درو ،دختر من که همچ_افرت باب
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مبل نشددسددته بودند  یانداخت به برادر وخواهرش که سدداکت رو ینگاه آفرت
شحال شمها یوبرق خو شکر کرد که حداقل به  شدیم دهید شانیدر چ خدا رو 

 را خوشحال کرده. یجز خودش چند نفر
 رو کردم که حقشون بود. ی__من کار

کرد اما  جادیدر خانه ا یپدرش که به صددورتش خورد همهمه ا یلیسدد یصدددا
صدا به اتاقش رفت ودر را بست از پدرش کتک ن ورده بود که صدقه  یآفرت ب

 ستدانیکرده بود اما نم ینیب شیروزها را پ نیسر مسعود ان راهم تجربه کرد ،ا
 ییجا نیارژ وددلش را به درد اورده ب نیوطردشدنش توسط ارژ یتوجه یچرا ب

 یویناخواسددته بدون انکه در سددنار گریباز نیا یدر نقشدده اش نبود تام هارد
ش شد وارد ا یانتقامش نق شته با شد وحاال افرت مانده بود وحس  یباز نیدا

له شده زلز یکرده بود وحت دایکه بعد از مسعود نسبت به او پ یدل یپس لرزه ها
 بود. که عاشقش یتر از حسش به مسعود زمان یقو یبود وحس
 یرفت،چشددمهایصددبح بود خانواده اش هرچقدر اصددرار کردند نپذ۸سدداعت

 هیتک یبار به پدرش که ساکت به پشت نیاخر یوبرا دیب*و*سمادرش را انیگر
داده بود نگاه کرد،چمدانش را داخل صندوق عقب گذاشت ودستان مادرش را 

 دردست گرفت.
 زهیکه ارامش خونه بهم نر رمیفقط چندروز م رمینم یی_قربونت برم من که جا

 .زنمیمرتب هم زن  م
مادری_عز جا م ز بات حرف گهیکه د دمیمن قول م یریک به  یبا نه خودش  نز

 .دیتا صبح ن واب یکه بهت زد از ناراحت یلیخاطر س
 .گردمیوچند روزه برم رمیم ستمین ری_قربونت برم من اصال ازش دلگ
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 .یریخونه تو کجا م نی_ا
نه من،م نیفو نشددنوم احر نی،ا سددسددسی_ه باباسدددت  و زود  رمیخونه تو و 
 .گردمیبرم

شت سفته ها خ زشیم پ ست وبه  ش شتنش بود طول رهین  یشد وقت به اجرا گذا
خبر امدن مسعود را داد. یکه منش دینکش

 _سالم چه خبر؟
.یستین شناختمیکه م یتو اون افرت یلعنت پاشهی_آفرت ،داره خونواده ام از هم م

 ؟یخواست ی واستیتو اون افرت نم ستمی_خوب معلومه که ن
به سددرت اومده اون دختر  ینه خونواده ام،چ ریوجدان، تو ازمن انتقام بگ ی_ب

ساده کجاست؟
 .بود رفت ستادهیبرخاست وبه سمت مسعود که وسط اتاق ا شیاز جا افرت

ه پوشند،ساد یساده ان،ساده م یلیمسعود دخترها با عشق اولشون خ یدونی_م
 زنه،مدامیچشددماشددون برق م  ندنیم یطنت،وقتیبا شدد رند،نگاهشددانیگیم

مایصددددات م ندا  ،اگریکن تشیاذ ،اگریبد بشیفر ،اگری....اگر ترکش کنزن
پر زرق  ی...لباسددهاکننیم شیتر ارا ظیکم کم غل ینیبیم یزیبهم بر اشددویدن

گاهشددون توپوشددنیم یوبرق تر به  ی...ن ته شدددده  با غرور دوخ عکس 
شم دنیدورب شق ع کی زنن،ازیپوزخند م ستن،تلخین یقیحق گهی.....خنده ها

 چیه گهیره،دیگیکس چشددم شددون رو نم چیه یسددادگ گهیود گذرندیم قیعم
 گهیکنن،دیرو قهرمان فرض نم یمرد معمول چیپسددندن،هیرو نم یمردمعمول
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 دچهارینتت،بایتا قهرمان بب یاشقهرمان ب دیندارن...با ییایرو یمرد چیه یبرا
 تی.... ودر نهایباش ،مردیشونه باش

 به جزقلب.....! بندندیدل م یزیهر چ به
 !!!جزعشق

سدداده نگه  دیفقط با عشددق اولشددون سدداده هسددتن،سدداده ها رو با دخترها
له م یوقت یدختر چیداشدددت...چون ه عاشددق  گهید شدددهیغرورش  هرگز 

 . وادیعشق خودش رو هم نم یحت گهیشه،دینم
 دیلب خشددک شددده اش کشدد یزبانش را رو سیخ یبا چشددمها مسددعود
 یمدت که هرچ نیا ؟منیکنم که جبران بشددده؟که ازم بگذر کاریوگفت:چ

 قبول کردم. یخواست
 برگشت. شیزد وبه سر جا یپوزخند آفرت

در کنارشددون از  یدیمن به ارزوهات رسدد شیتو پ ینکرد ی_تو واسدده من کار
ستفاده کرد شه جبران کن،همه خاطراتت یجبران کن ی وایم نکهیوا یمنم ا !با

اومد  بال که سرت نیببر،احساساتم رو بهم برگردون،به همه بگو که ا ادمیرو از 
 حقت بود بگو...

با ناراحت هیوگفت:کاف دیحرفش پر انیم مسددعود وقت  رفت رونیاز اتاق ب یو
 یداشدددت او گفته بود که از زنها ادیرا به  شیوب حرفهاخ دیرا د نیرفتن ارژ

سددت که  یافرت همان دختر کردیاما او فکر م دیترسدد دیشددکسددت خورده با
له گرگ رها کرد وقت انیکرده او بره را م شیرها  یگهم گر هکرد بر شیدایپ یگ

 شده بود.
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شحا یلی،بهادرو مادرش هم خ یخونه من اتاق بهبد خال میبر ای_افرت ب  لخو
 .شنیم

دفتر بمونم و رو نقشددده ها کار کنم  نیتو هم  وادیاسددتاد اما دلم م ی_مرسدد
 هتل هم نرفتم. نیسرگرم باشم به خاطر هم  وامیم

تنها ول کنم به امون خدا. نجایتو رو ا تونمی_اخه بهبد هم رفته ماه عسل من نم
ش ساس خطر کردم حتما  یزی،اگه چ کنمیدرها رو قفل م دی_نگران نبا شد واح

 .زنمیزن  م
سا نیارژ  دیشنیرا م شانیبود اما حرفها لشیکه به ظاهر در حال جمم کردن و

 که تنها بماند. دادیاجازه نم رتشیاما غ  واستیافرت را نم گرید نکهیوبا ا
سه ن فه  آفرت ساعت از  سمت اتاق کارش رفت  برق ها را خاموش کرد وبه 

پنجره را باز کرد وهوا   واستیماه را م بهشتیارد یشب گذشته بود ودلش هوا
ش شیها هیرا وارد ر شد که درست مقابل پنجره  نیارژ نیکرد ناگهان متوجه ما

از  شددانبود ن دهیچسددب شددهیکه به شدد نیارژ یاتاقش پارک شددده بود وپاها
ش دنشیخواب از  یرکیز ریز یتوجه ها نیاز ا رفتیدلش مالش م دادیم نیدر ما

 کردیمردانه بازهم بعد از چندسددال داشددت عشددق را تجربه م یمحبت ها نیا
شدددده بود اما  دایپ نیبه ارژ شیحس ها یبرا ییبود جا یحال که قلبش خال

ربه کرد عشددق را تج کباریباشددد او  یگریهم مسددعود د نیکه ارژ دیترسددیم
اشتباه کردن نداشت. یبرا یفرصت گریوچندسال تاوان داد د
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شتیروز از ماندنش در دفتر م سه شب ارژ گد س دادیم ینگهبان نیوهر  یتا ک
که خ نیبه جسدددم ا ند،روحش  نک تعرض  بود مورد  یلیدخترک  قت  و
 قرار گرفته بود. ت*ج*ا*و*ز

را کنار پنجره رها کرد خدا  یصددحبت با روناک گوشدد یبعد از سدداعت آفرت
شاکر بود که حداقل ا شت دختر نیرو ست را هنوز دا سر  یدو که روزها به او 

 . نشستیدرد ودلش م یوشبها هم پا زدیم
امده بود  میمر شیقهوه را برداشددت وبه سددمت پنجره رفت چندسدداعت پ ماگ

باردارشددددنش را داده بود و کل که از  یوخبر  ماس کرده بود  خواهش والت
 رونیاو را ازاتاق ب شیتوجه به عجز وناله ها یانشدددان بگذرد واو بگ*ن*ا*ه

ندگ بازهم شددرم خت و ندا جب ارژ یا گاه متع جان خر نین به  چطور  دیرا 
را از او گرفته بود وحاال هم نطفه همان مرد را در دل  م،مردشیمر دیب شددیم
بچه  نیما اا  واستیمسعود را م ییرا نکرده بود او تنها شینجایفکر ا پروراندیم

به داشددتن شددکم  کردیفکر م ندهیمانم طالقشددان شددد خودش هم ان وقتها به ا
 نیریش یایرو نیا یداشت اما او به جا یکه فرزند مسعود در ان جا یبرامده ا

 او شد. یها م*ی*ا*ن*تتنها ابستن 
که غرق در خواب بود  الیرا در دسددتش جا به جا کرد وبه چهره د یگوشدد بهبد

 .کردینگاه م
 ذارمیباهات اومدم منت نم یشو من تا هر جا که خواست میمر الیخ ی_آفرت ب
 ادم متعهدم. هیازدواج کردم و  گهیام بود اما من د فهیچون وظ

فراموش  یهم که اومد نجایمحبت برادرانه ات ،تا ا نیبهم از ا دهی_کم نرسدد
 خودت برس. یبه زندگ کنمینم
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گهیرو خوب فهم یزیچ هی_آفرت من  کس  چیرو ب واد ه یمرد زن هی دم،ا
نارمه، ک الی،نمونه اش خود من که االن د رهیخواسته دلش رو بگ ییجلو تونهینم

بود که تو رو  یمسددعود یبود اما مق ددر اصددل ریتق دد یب میمر گمیمن نم
 بهتقاص کارشددو پس داده ، میرو انت اب کرد به ن رم مر مین واسدددت و مر

شو. میمر یابرو الیخ یخاطر کم شدن عذاب وجدان منم که شده ب
 .گمینم یاز رابطه تون به کس یزیباشه چ کنهیکار ارومت م نی_بهبد اگه ا

ستیخوب م بهبد نبود  یادم کندیراز رابرمال نم نیا الیکه افرت به خاطر د دان
 خودش به خطر بندازد. یبهبد را به خاطر خودخواه یکه خوشب ت

سفته ها رابه وک قتو شد   سپرده بود وخودش لیناهار بود که از دفترش خارج 
 ل*و*ن*دبا ان دخترک ب نیآرژ دنیاما با د کردیضددربه اماده م نیاخر یرا برا

مرد را  کینامرد  کیانتقام از  یحس کرد که بازنده شدددده اسدددت او برا بایوز
دختر هم  نیاش کرده بود وامدن ا یع ددب نیارژ یتوجه یب نیازدسددت داد ا

ست که آرژ شت اما چند یبه او تعهد نیحالش را بدتر کرد درست ا ار ب نیندا
 کیدل  نهایومحبت خرج کرده بود اگر ا رتیغ شیبود وبرا دهیب*و*سدداورا 

بازهم ز الیخ یب لرزاندیم زیدختر را نلرزاند پس چه چ  ریخوردن غذا شدددد و
 به اتاقش پناه برد. نیوپر ازسکوت ارژ نینگاه سنگ

 نیارژ نیرفت وبه سددمت ماشدد نییشددب بود از پله ها پا۱سدداعت نگاه کرد هب
 که کنارش بود کف ییتزایهول شددد وجعبه پ نیرفت چند ضددربه به در زد وآرژ

ش ش  تیر نیما  ی وایم یگره خورده گفت:چ یشد وبا ابرو ها ادهیپ نیاز ما
.یزهر ترکم کرد
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 .یکشیمنو م کیکش یکه ن ف شب ی وایم ی!تو بگو چ وامیم ی_من!من چ
که مدتها  یافرت داد،پوزخند لیهمان پوزخند اماده گوشدده لبش را تحو بازهم

 بود به او نزده بود.
سته باال گرفت یلی_خ س یخودتو د شب خو نیکه ا یستین یتو ک دم رو به وقت 

 خاطرش از ت ت نرمم محروم کنم.
جد ب هینبود تو اون ت ت  ادمی یگیم ،راسدددتی_ ودلبر هم  ل*و*ن*ددختر 

 .فهمهیمرد روم کی یازهایهست که درست بر عکس من خوب ن
مت به س نیتوجه به آرژ یکه دستش رو شده بود آفرت را صدا زد اما او ب نیآرژ

 دفتر رفت.
 شیپا افرت در را ببندد نکهیرا زد وبه دنبالش رفت قبل از ا نیناچار قفل ماش به

 هول داد.در گذاشت وبه داخل  انیرا م
 .ستین لهیکه طو نجایواش،ای_

 مثل تو. وونیح هی یپس چرا شده محل زندگ ستین لهی_اگه طو
ه را گرفت واو را ب شیدسددتها نیوآرژ یلیزدن سدد یدسددتش را باال برد برا افرت

 چسباند. وارید
 .یولم کن یتونیتو چرا نم وونمیاصال من ح ی وایاز جونم م ی_ولم کن چ

دم دنبالت اوم ینیبیم ،اگهیفکر رو با خودت کن نیباعث شددده که ا ی_من؟چ
 .یکه منت ر جوابم نموند نهیواسه ا
 .یترس بر جانش نشسته بود گفت:چه جواب گریکه د آفرت

نو واو یکنیم نیام بشدده توه ندهیهمسددر ا  وادیکه م یبه دختر ی_به چه جرات
 .یدونیه مه*ر*ز
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 کردیدرد م شیکه تا چند روز گلو ییاز همان ها  واستیدلش زار زدن م افرت
 . وردیواو مدام اب دا  م

گه  بده  ی!دختر هیپس چ سدددتیه نه*ر*ز_ا جازه   ینجوریا بهیمرد غر هیکه ا
 باشه. تونهیم یباهاش رفتار کنه چ

شده؟ تیصورت افرت را کنار زدوگفت:حسود یافتاده رو یطره مو نیارژ
 که حسادت کنم. ادیازت خوشم م یلیباش خ الیخ نی_هه به هم

 ی،وقتیپاهات گذاشددت یسددرم رو رو یوقت یکرد یباهام زندگ ی_مگه تو وقت
س سبت یت ت خوابم اومد یتا تو ی،وقت دمتیب*و* شت یبا من ن خوب ؟ یدا

.میه بدونه*ر*زتو رو هم  دیبا میقضاوت کن ینجوریاگه ا
 نکردم. ه*و*سرو از سر  یکار چیخفه شو من ه ی_خفه شو لعنت

 سددفر ادتی یکردیبازم منو ول نم کردمیم تتیهر بار که اذ ی_پس واسددده چ
 .یاز بودنم خوشحال شد ه،چقدریترک

گر از ا یابراز عالقه نکند حت یوقت به مرد چیه گریقسم خورده بود که د آفرت
بروز ندهد ،قربان صدقه اش نرود،حسادت  یزیاما چ ردیعشق ان مرد شده بم

را بروز ندهد. شیها
.یگینم یزیوچ ی_چرا الل شد

 .تادسیرا رها کرد وپشت به اوا شیدستها نیاز چشمش افتاد وارژ یاشک قطره
ضورت بهم دلگرم گمیافرت نم یدونی_م شتم وح ست ندا  دادینم یکه قبال دو

 هیاما تو  یتو حق رو به خودت بد دیشددا یگذری،تو از خطا ها نم ترسددمیاما م
 یکه دوسددتش داشددت یکسدد تیبه اذ یراضدد یبود ،اگهینبود یعاشددق واقع
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 هزن رو ندارن که اگ کیآفرت مردها با زنها فرق دارن اونا گذشددت  یشدددینم
تو مرام من  دیشددا سددتمیادمم کامل ن هیپاشددون بود ،من  ریداشددتن بهشددت ز

شه اما هم م*ی*ا*ن*ت شر شهینبا شه زنم  ست واگه قرار با  کیسوتفاهم ه
ادم کله خر  هیکنم من  یباهاش زندگ تونمیز خطا هام نگذره من نما میزندگ

صال به هم نم رهیبار زور نم ریکه ز یدختر هیوتو  یوع ب  نیاول وت می وریما ا
 شکست. نیدوم شمیاما من واسه تو م یتجربه من بود

شکها آفرت ست ا شت د  یکنیم  ودیب می وایرا پاک کرد وگفت:اگه نم شیباپ
ش شت پنجره اتاقم تو ما شب پ صال تو ل ی وابیم نتیهر ختر همون د اقتتیا

 .یکبریا
معذرت  هیبا  شدددهیدختر به درد من ن وره اما م ،اونیتو راسدددت بگ دی_شدددا
 نقدریه اک ییتو یاشتباهم روبب شه ،ول نیبزرگتر کیکوچ هیهد هی ایو یخواه
شق یادعا سعود دچا ؟حتمایچ شهیم تیعا شت م سرنو  شم،تویر ممنم به 

شت نیبه ا یازین ست ن نیتت،ایموفق نیهم یانتقام ندا  ودنتب ینافتیغرورت ود
 شونیکه وارد زندگ یاونا هرکس یشناسیبود تو مردهارو نم یکاف شیواسه نابود

هر روز واسه مردن مسعود  سهیمقا نیوهم کننیم سهیبشه با عشق اولشون مقا
 یبود اما حاال خوشددحال که تو رو انت اب نکرد خوشددحال که با دختر یکاف

 گذشت. اهشبازهم از اشتب شم*ی*ا*ن*ت دنیازدواج کرد که با وجود فهم
 کرد. یمنو واسه بهادر خواستگار یاستاد قاسم روزیارزش نشدم د ی_من ب

سعود م بشیکه تنها رق نیارژ ستیرا م  یهادرب دیجنگیبا بهادر م دیحاال با دان
خشم  نیبا ا نهیک نیآفرت را با با ا  واستیکه پدرش اسطوره افرت بود.،اما نم

 . واستیرفته بودرا م هیکه به ترک یبودنش وزمان زیاو افرت زمان کن
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شناختنت با تو زندگ نی_هم شده با وجود  ضر  شون م یکه حا مرد  هی دهیکنه ن
 پس باهاش ازدواج کن.

را  تقیحق نکهیبه ا شینگاه کرد به حرفها نیارژ یخال یسدداعتها به جا آفرت
 هنندیبا مسعودش چه کرد او افر شناخت،اویگفت؟خوب او مرد بود ومردهارا م

 بود. هدیاما حاال کارش به کجا رس دیافریوگذشت م یبود نه نابودگر او مهربان
سعود شه ا م سفت یمتعجب به افرت نگاه کرد وگفت:باز چه نق سرت چرا  ه تو 

 داده. تیرفته ورضا میوصبح زود هم شاک یهارو پاره کرد
ش افرت سعود ک ستش را به گونه م شه ا چیوگفت:ه دید  یزادتو ا ستین ینق
 پدر شدنت مبارک. یراست

 یعوض بشدد نقدریشددبه ا کیباعث شدددده که تو  یام نکن چ وونهی_افرت د
 .یبگذر تیبده ونیلیم۵۰۰واز

شق نبا هیکه  دمیفهم شبی_من د شق بودم وعا شوقه اش رو ناراحت  دیعا مع
چطور تونستم. شهیکنه اما من تو رو رنجودم باورم نم

_باور کنم؟
 باور نکردن؟ یهم هست برا یزی_مگه چ
سددهم  نیا یکردند برا هیگر ریدل سدد کیاورا در آغوش گرفت وهر دو  مسددعود

 شیرا پ شانیریپ یسالها نکهیا ینبودنشان،برا گریکدی مهین یهم نبودنشان،برا
 .ستنیهم ن

ودستانش را گرفت. دیب*و*سآفرت را  یشانیپ مسعود
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ه بعد ک یعمرم باهاش اشدنا شددم تنها دختر یکه تو یبود یدختر نی_تو بهتر
 مثل من واسه خودش مرد شد. ع*و*ض*یادم  هیاز رفتن 

سه هم سعود برو وا ن راهتو کج ک یدیمنو د ابونمیخ یاگه تو یبرو،حت شهی_م
 یرب یکسدد یقرار از زندگ یکه وقت نین،وایچشددمم نباشدد یخودتو وزنت جلو

بزار  کنهیم سهیمرد برو ،چون بعد از رفتنت ادمها رو با تومقا هیباشکوه برو مثل 
 .یهاش باش سهیواسه مقا یخوب ییالگو

 واسه جبران هست؟ یشه؟راهی_آفرت بب شم وفراموش کن م
 از بغض نشده بود گفت: یز خالکه هنو یبا صدا آفرت

شه دل الزا ادتی_ شب ت یعمر شهیم ره،مگهیگینم مریبا و ر یرو هدر داد وخو
 از انسان گرفت وگفت:

 "کنمی"جبران م
س شهیم مگه ش کیخرد کردوبا  گرانید یرو جلو یغرور ک رور "غدیکلمه"بب 

 زد!!! وندیله شده اش رو پ
ش   غرور س تیو شوب و و نیرو که با توه یک شوند یرانیبه آ تن با گف یک

 .شهی"اروم نمدیکلمه "بب ش
 شکست.... گهیشکست،د یوقت رهیگینم مریکه دل الزا یبدون دیبا

کجا  شیپرا از افسوس رفت ،ان رفتن قبل یوچهره ا انیگر یبا چشم ها مسعود
 کردیوقت به افرت ابراز عالقه نم چیه گشددتیکجا،اگر به عقب برم یکی نیوا

ست وقت یسم شانیمردها حرفها ندیبب نطوریحاال اورا ا که دون ب زنندیانرا م یا
به خورد زنها م بدانند انرا   یزندگ یافرت را برا دانسدددتیکه م دهند،اویانکه 

شد که برا  واهدینم ساده  ،یخوشگذران یپس چرا انقدر نامرد  دل ان دخترک 

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 343



 می ریمان م یها در جوان نیبه حال ما مردها که چه نفر یرا شددکسدددت وا
عا نبود او واق فیاو ضع گفتیافرت درست م میدهیوچندسال بعد تاوانش را م

.فهیزن بود نه ضع کیبود، نندهیافر کی
 بگم یزیچ هی  وامیم نی_الو آرژ

اونقدر مهم باشه که ارزش جدا کردن من رو از ت تم ونامزدم داشته  دوارمی_ام
 باشه.
به نامزدت  سددتیبغض کرده گفت:نه مهم ن ین وصدددالرزا یبا دسددتها افرت

که  نباریرا قطم کرد بازهم تکرارشددد بازهم پس زده شددد اما چرا ا یبرس وگوشدد
 نیتوان شددکسددتن نداشددت چقدر ا گریکه طرفش نامرد نبود د نباریکم نبود ا

که  بود دادکجایحق را به افرت م شددهیکه هم یروزها بهبد را کم داشددت مرد
سه ات پ دییبگو شو وا ستدیم کنم،خوبیم دایناراحت نباش به جهنم بهتر  ان
ناک بعدش وحشت ییعشق دو طرفه باشد جدا یبار واقعا عاشق شده وقت نیکه ا

  واهدیرام یاما دلشان مرد شوندیمغرورم یهمه دخترها عاشق مرد ها شودیم
ود ب دهیرا چشدد ورزخم غر کباریبغض کند او  تیبرا رومیم ییگویم یکه وقت

 ب ورد. شیسورام دوبار ن کیوحاضر نبود از 
خال نیآرژ گاه یبه ت ت  ند یاش ن خت ولب  ندا کهیزد از ا یا افرت  ن

است دخترک مغرور وسرد  نطوریاو که ا یحداقل برا ستیانقدرهاهم س ت ن
دوسددت  کیکه فقط  یبا چند کلمه حرف و حسددادت به دختر شیروزها نیا

 گفتیاز عشق م شیشبه چقدر عوض شده بود اگر برا کیبود  شیبرا یمعمول
رش را وقت فک چیشد،هیرا صاحب م ایزن دن نیوفداکار تر نیتر رشک دلب یب
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 شیارهایکدام از مع چیشددود که ه یحد دلباخته دختر نیتا ا یکه روز کردینم
به مهارت آفرت افت ار کند  شدددیشددغلش که باعث م نیرا نداشددت مثل هم

 یزیاست چ نیکار نکردن زن بود وعشق درست هم شیرهاایاز مع یکی یروز
شق ن ن ورتیا ریرا بهم بزند در غ تیارهایکه مع شق را چه  ست،عقلیع و ع

 یمنطق ریقدر غ نیردهمیاسددمان را در آغوش بگ نیزم نکهیباهم بودن مثل ا
 .یونشدن

شت وبا آخر یرا رو شیپاها دلش ارامش  کردیم یسرعت رانندگ نیپدال گذا
 داماد شدددن توانسددتیاو نم اوردیوتنها با مردن بود که به دسددتش م  واسددتیم

ز کند او که در رو یخوشب ت یارزو شیوبرا ندیرا هم با چشم خودش بب نیارژ
گونه اش چ یتنگرفم دل یبرا دیدیرا م یتام هارد یها لمیف انهیبار م ف نیچند

 گریبار احسدداس کرد که د نیاول یبرا امدیکنار م یکی نینداشددتن ا شددهیبا هم
ه چار گفتیپل ساخت حال م شودیم واریکه باور داشت از د یندارد کس یراه

سته و نا ام یزن یوقت ستین یواقعا راه یعنی نیوا ستین شک  یب شودیدمیخ
ه ک سدتین یاسدت،زن دهیرسد جهیتن نیتمام راه ها را امتحان کرده اسدت تا به ا

 .رودیمهمان اول راه جا بزند زن تا اخرش 
ماره ناس بود وبرا شدد ماس م نیدوم یناشدد اتو کردن  الیخ یب گرفتیبار ت

 شد وتلفن را جواب داد. راهنشیپ
 _بله

تانی_سددالم من از ب ماس م مارسدد خانوم آفرت حسدد رمیگیت ما  رو  ینیشدد
 د؟یشناسیم
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س گفت شد وبا استر شتریبود به جانش افتاده بود ب یکه چند ساعت یا دلشوره
 شده. یزی:بله،چ

 میرس یداشتن هر چ یدیبار با شما تماس گرفتن ت ادف شد نیاخر شونی_ا
 .دیتر خودتون رو برسون

 دیخدا با ایکه در ان دن ییروزها یجهنم ییسه روز از روزها گذشتیروز م سه
داده بود ومادر آفرت به همراه  هیتک واریکم کند به د شیاز حسددداب مجازاتها

 یبرادر ودامادشان هم رو کردندینشسته بودند و دعا م یصندل یخواهرش رو
شک م کهایسرام سته بودند وارام ا ش گاه مادر افرت ن رهدقت به چه  تند،بایرین

شد  شباهتش به او  سد هم نیآفرت هم اگر به ا یعنیکرد متوجه  قدر  نیسن بر
د؟یرسیسن م نیبه ا شود؟اصالیم نیریش
.ین ورد یوحساب زدرستیوچ ییقهوه رو ب ور سه روز سرپا نیا ایب

 .شمیبشه نابود م شیزیکارو اگه اون چ تونمی_نم
شرد وچ نیشانه ارژ کارو سک یبرا یزیرا ف سر نیت  یواو را ق شهیکه هم یدل پ

 نداشت. دیدیم ریوشکست ناپذ
از عذاب  یزیهم چ شیاشددکها  تنیبود ور سددتادهیانطرف تر ا یکم مسددعود

بار دل دخترکش را  نیاش که اخر ییهمانند دا کرددرسدددتیوجدانش کم نم
 فرزند خلف بود. شیکه برا یشکسته بود دختر

رده پر ک یرا کسددان مارسددتانیسددالن ب بایهم حضددور داشددتند وتقر نیواو انیدا
بودند. ونیبه افرت مد یقیبودند که به طر
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ستانیبود در همان ب یکه چند روز بهادر شده بود با عج مار شغول به کار  ه لم
ه ما هم برگشته ب شبیخودش را به دراتاق افرت رساند وبه پدرش گفت:بهبد د

 رو بگم. قتینگفته مجبور شدم حق یزیچ
ه از خونش ک یدختر یبود برا رشدهیازقبل پ شتریسه روز را ب نیا یقاسم استاد

که خودش  یکه دسددت راسددتش بود سددنگ یدختر دادیخون م شینبود اما برا
 االن ترک خورده بود. رین  یمجسمه ب نیتراشش داده بود وا

 .میکن کاریبهادر ،چ دمیترسیم نی_از هم
 خودشون رو کنترل کنن. یبگ هی_فقط بهتر به بق

وسددط سدددالن قرار گرفت وگفت:بهبد خبر دارشدددده تو راه  یقاسددم مهندس
ند یزیهر چ کنمی،خواهش م فت جواب  بد خ یافرت برا دیگ  زیعز یلیبه

 من. یبرا نطوریبود،هم
حداقل  سددتندیرا گرفت وهردو با هم گر یافرت دسددتان مهندس قاسددم پدر

 .کردندیرا درک م گریحس پدرانه داشتند وخوب همد یهرکدام به نوع
 رفت. نیبه کنار ارژ مسعود

 ؟ی_دوستش دار
 .ستی_به تو مربوط ن

براش خوب نبودم چندساعت  چوقتیه نکهیا کنهیداره خفه ام م یچ یدونی_م
 قبل از ت ادف بهم زن  زد.

ش حرف صورت نیا دنیبه حرف زدن با مسعود نداشت با شن یلیکه تما نیآرژ
 را سمتش چرخاند وبا چهره درهم گفت:چرا زن  زد؟
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کا پاره کرد وشدد ها رو  ته  ن  زد برم دفترش منم رفتم ،سددف رو پس  تشی_ز
دهانش  یصدحبت کند دسدتش را رو شدتریگرفت،اشدک اجازه نداد مسدعود ب

 . تیصدا اشک ر یگذاشت وباز هم ب
شد باورش نم شیزانو یرو نیآرژ ست  زیافرت به خاطر او از همه چ شدیتا  د

ه نماند ادشیاز زن بودن وگذشددت  یزیچ کردیکه فکر م یبود دختر دهیکشدد
ثل مافتاد که به او زن  زد اما  ادشیکرده بود  یزن فداکار ریش کیدرست مثل 

ش نیهزارم یرفتار کرد وبرا تیبا خر شهیهم مان چرا ه نکهیشد از ا مانیبار پ
 کی یان هم برا  واهدشیاول صبح به او نگفته بود که دلش بند دلش شده وم

 .یعمر زندگ
 نداشت لح ه یحس چیبرداشت وصورت مسعود را پاک کرد ه یدستمال میمر

در  یمانیبا خودش گفت:حقش بود اما االن پشدد دیکه خبر ت ددادف را شددن یا
 کرده بود. دایهم جا پ یحس یکنار ان ب

با د الیود دیدویبه سددرعت م بهبد  یکم تیجمع دنیکه نفس کم اورده بود 
 سرعتش را کم کرد.

با صورت برافروخته به سمت پدرش رفت. بهبد
 شده؟ شیزیشده بابا؟افرت چ ی_چ

 پاش شکسته. _نه پسرم بهادر که گفت فقط
ست م صال کجا شده!ا سه خون  شماتون کا شما چ سته و  شک   وامی_پاش 

 .نمشیبب
دستش را گرفت. بهادر
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 .شینیبب یتونیفعال نم شهی_نم
 تیانشده اش با ع ب دیکل یدندانها انیبرادرش را گرفت و م قهیبار  نیاول یبرا

 سرت خراب کنم. یرو رو مارستانیب نیا ایشده  یچ یگیگفت:م
 بهبد اروم باش خوب! نی_بب
 خودم بفهمم ای یگی_م

 بود. دهیترمز بر نشیبه سرش خورده تو کماست ماش ی_ضربه بد
خانواده افرت هم  ونیشدد ینشددسدددت وصددددا نینفس کم اورد کف زم بهبد

 نیمگر آفرت هم زم ندیبیم ب*و*سکا کردیحس م کردیرا بدتر م تشیوضددع
 گذاشته بود فقط چند روز. شیبود چند روز تنها یاو دختر قو  وردیم

که غافل  نیزد ارژ نیبه صددورت ارژ یبلندشددد ومحکم مشددت شیسددر جا از
ام در ار یبه سددمت بهبد هجوم بردن وسددع هیافتاد بق نیزم یبود رو رشدددهیگ

 د.بو مارستانیت ت ب ینداشت منبم ارامشش رو دهیکردنش داشتن اما فا
 چیزد واو ه یگریپاک کرد وبهبد مشددت د نشیاش را با اسددت ینیخون ب نیارژ

 نکرد. یدفاع
 .یکنیم کاریچ ی_بس کن بهبد دار

 در مورد دخترت. میزنیدر مورد افرت حرف م میرو بس کنم بابا ،دار ی_چ
گرفت وبلندشد بهبد باز هم به سمتش هجوم برد ودر  واریدستش را به د نیارژ
ه افرت مگه نگفتم ب یزدلعنت دایفر کردینگاه م شیکه با خشم به چشمها یحال
نامردها  ومثل یقبول نکرد یول شهیتو نم ینشو مگه نگفتم اون زن زندگ کینزد

شددرف تو مگه  ید اخه ب یاون خواسددتن از سددر غرور شددکسددته ات موند یپا
 گنیرو نداشت به تو هم م گهیشکست د هیاون تحمل  دیکش یافرت چ یدیند
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به اصددطالح  ی!فقط چند روز نبودم اون امانت من بود،تف به ذات هرچقیرف
 شون خودمنم. نیمرد که اول

د اش را هم پاک نکر ینیخون ب گرید یانداخته بود وحت نییسددرش را پا نیارژ
 تانمارسیت ت ب یتنها دوست داشت بهبد باز هم بزند انقدر بزند که او هم رو

 .افتدیب
 یاد به سددمت او رفت واب دهانش را تف کرد توچشددمش به مسددعود افت بهبد

صورتش.
.نمتیبب  وامینم رونیگمشو ب ک*ث*ا*ف*تنامرد یاومد یی_تو با چه رو

 ند.رفت مارستانیب اطیومسعود به سمت ح نیعوض شدن حال بهبد ارژ یبرا
،تنها  یشان در اگاه گرید یبود وپا مارستانیب شانیپا کیوبهبد هرکدام  نیآرژ
 نیکرده اند وهم یرا دسددتکار نیبود که ترمز ماشدد نیا دانسددتندیکه م یزیچ

باز  که اورندیاز مسعود به عمل ب یاساس ییدرخفا بازجو شانیباعث شد هردو
 بود. جهینت یهم ب

م ک یلیومسددعود خ نینکرد آرژ یرییگذشددت وحال افرت تغ گریهفته د کی
به در اتاق افرت بروند بهبد هنوز هم دا  بود. توانستندیم

 درو  بگم. تونمینم شهینم نی:ارژبهادر
به حرفام گوش بده. دیاون با دمیبهت قول م کنمیبهادر من خوبش م نی_بب

 .شهیچقدر بد م یدونی؟م ی_اگه بفهمن درو  گفتم چ
 مطمئن باش. فهمهینم ی_کس
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ش جواب داد وبهادر توانست شبها بدون که فکرش را کرده بود نقشه ا همانطور
 بداند به مالقات افرت برود. یانکه کس

 یدلرا گرفت صن شیگلو ینیان همه دستگاه بغض سنگ دنیاتاق شد با د وارد
شدددب گذشددته دسددتان آفرت را ۱۰را بلند کرد وکنار ت ت گذاشدددت ومثل 

 ودر دستش گرفت. دیب*و*س
فکرشددو  یریبم یحق ندار یکه زنم نشددد یتا وقت یبدون نویآفرت بهتر ا نی_بب

باز شروع  یگفتیم یتونستیاگه م یمثل من طعم زن بودن رو بچش یبکن با مرد
 .ییخدا میادیاما من هنوز سر حرفم هستم من واسه تو ز فتهیخودش یکرد

قدریدر طول عمرش ا زدیحرف م یزیهر چ از جد ن  نیبه ا دایحرف نزده بود 
طبم شوم بهبد را داشت تا حداقل حوصله آفرت  یکاش کم یکه ا کردیفکر م

 را سر نبرد.
سعود ست مر م سو یرا رها کرد وبا پاها مید شکها یلرزان به   یت ت رفت ا

 مزاحمش را پاک کرد وبه صورت کبود آفرت نگاه کرد.
شرمنده ا شرمنده ام  ضع نکهی_آفرت من   یتاقیل یبودم اخه ادم ب فیکم بودم ،

شتن دختر ست دا شته رو م یمثل من رو چه به دو  م وایمثل تو،من آفرت گذ
نه ا یهمون دختر قو راسدددت  ده،بهبدیت ت خواب یکه رو یدختر نیونترس 

فقط ، یشددددینم تیبه خاطر من اذ نقدریاگه نبودم که تو ا رتمیغ یمن ب گهیم
سر سه اون پ سه خاطر من وا شت در ا یزنده بمون نه وا اتاق  نیکه چند روز پ

سه ات غ سادهیوا سر یو مردونگ رتیو وا شق رو داره  اقتیکه ل یخرج داد پ ع
 رو خوب بلده. یورسم عاشق

 نشست. میکنار مر یصندل یرو الید
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ه مرد ازنبودنش خون بشدد نیکنه که دل چند یدختر بتونه کار هی شددهی_باورم نم
حقم داشت  دلشوره که البته هیواسه  رانیمن وسط ماه عسل شوهرم کشوندم ا

 خوبه. یلیدختر خ نیا
شت که تو ییهنوز دلهره حرفها میمر ستانیب اطیح یبهبد را دا را  شیجلو مار

و توله اش  هددیرا به باد م شیشود زندگ شیزیگرفته بود وگفته بود اگر آفرت چ
 .ییابرو یبا ب گذاردیوخودش را زنده م کندیم میتیرا 
خدا زنده بودنش رو م یدونی_م هامون  یلیخ یچون زندگ  وامیمن فقط از 

اون دختر بند. دنیب  وص من به نفس کش
 رفت. نشیبازهم مثل هر شب به بال نیروز هم گذشت وارژ۱۵
که خ ی_وا که ه یدادیعطر م یبو شدددهیوهم یبود زیتم یلیدختر تو   چیمن 

 .یکنیتحمل م یخودت چه جور
 یافرت زد وبعد از باز کردن پنجره بازهم سددر جا یشددانیبه پ یا هب*و*سدد

 شکم آفرت گذاشت. ینشست وسرش را رو شیقبل
کنند  ریکه اخرش رو به خواستن تعب رنین واستن م یافرت مردها تا پا یدونیم

 دنیکش یکه داشتنت س ت بود ومن هم عاشق س ت یبود یتو از اون دخترها
سه تو دلم لرز نی،من اول ش هی نیاول نکهیا دیبار وا  شهیخوبه هم یلیخ یمرد با

اون پا پا و نیا توگفتن حسددم به  یقدم هیمن اگه تو  سددتیبودن خوب ن یمنطق
بول ق دیبا گهید نویوضددم مون نبود تو نگاهت بدجنس بودا نیاالن ا کردمینم
شقت  یشدیمع وم م یلیخ ییوقتها هیاما  یکن ست همون موقم عا ومن در

ه از بود ک نیدنبالت ب اطر ا هیاگه اومدم ترک کردمیولت نم چوقتیشدددم من ه
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که  یدما نیتو ا دونستمیم اشتمکه از ادمها د یمطمئن بشم با شناخت ممیت م
 دمید بایدختر ساده وز هیبهم ثابت بشه اومدم واونجا  نکهیواسه ا یستین یگیم
 ال. دهیوا طونیدختر ش هی

 .ک*ث*ا*ف*تدختره  یکرد ی:تو چه غلطنیآرژ
سمیکه من م ینیندا دار ،آرژ_ههه خ شگذرون شنا سه خو  یدخترهارو فقط وا

 . واستیم
شو ب اگه آفرت  یدیکارتو پس م نیتقاص ا کنمیم اهیس تویشرف زندگ ی_خفه 

به تک اون خونواده رو زنده زنده ات شیزیچ ه ک یدونیم زنمیم شیبشددده تک 
 .کنمیم

و حال دلت رو خوب  یروکه دوسددتش داشددت یکه دختر نیهم سددت،ی_مهم ن
 .هیواسه من کاف یدست بد کردازیم

 افتاد درست مثل ییوهرتکه اش جا دیکوب نیزم یرا رو یبا خشم گوش نیآرژ
 روزها چند تکه شده بود. نیقلبش که ا

ستش را رو کاوان شت جا ید  سوختیپدرش بد جور م یلیس یگونه اش گذا
 .سوختیم یلیس یاز ان جا شتریاما مهم دلش بود که ب

 کردم. تیترب یپسر نیبر من که همچ یبر من ،وا ی_وا
 __بابا من...

 .گرید یلیهم س وباز
 یبه تو ب ی،من ک یمن بود گ*ن*ا*هنگو فقط خفه شو تو تاوان کدوم  یچی_ه

 نیوتو مراسم عقد ارژ یدونستیشرف م یدادم تو ب ادیابرو کردن دختر مردم رو 
 . ورهیداره حالم ازت بهم م یهم اومد

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 353



 . تیپدرش افتاد واشک ر یبه پا کاوان
ش من  ستیهم حالم خوش ن کنم،خودمیب دا جبران م دی_غلط کردم بابا،بب 

 که چقدر دوستش دارم. دمیاالن فهم
را از دستان پسرش جدا کرد وبا انزجار به او چشم دوخت به پسر ساکت  شیپا

سربه ز سر رشیو  نیشده بود که اچه باعث  نیخلف بود ومت شهیکه هم ی،پ
 ان یمهم نباشد که چه بر سر زندگ شیرا انجام بدهد و اصال برا م*ی*ا*ن*ت

 دختر امده.
سه اش هزار دل شهیم یرو کرد گ*ن*ا*ه نیا نکهیکاوان،ا یدونی_م اورد  لیوا

بزرگ حس  م*ی*ا*ن*تو گ*ن*ا*ه نیخون که تو بعد از ا نیاما من دلم از ا
.یخوشحال بود یکه انجام داد یکار نیتو از ا یعنی نیوا یندامت نداشت

 لرزان گفت: ییوبا صدا ستادیبلند شد وپشت به پدرش ا کاوان
_به جون خودت به جون مامان که خوشددحال نبودم من دوسددتش داشددتم اما 

س ستمیبگم چون نم نویا دمیتر ست بدم االنم هر چ نیآرژ  وا  شما یرو از د
شت نکن که  دمیهمون کار رو انجام م دیبگ شت  اشیخدا ودن،بهم پ هم بهم پ
 .کننیم
ان دستانش داشت ج ریکه ز کردینگاه م نیبه خون نشسته به نشم یچشمها با
.شدیمانعش م نینفس که دستان ارژ یدم یبرا دادیم

 .ک*ث*ا*ف*تدختره  کشمتی_م
 شیچند لح ه سر جا یصحنه مقابلش برا دنیساختمان باز شد وکاوان با د در

خشک شد.
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را رها کند وباالخره  نیکه نشددم کردیرا گرفته بود وخواهش م نیارژ یدسددتها
 جدا کند. نیتوانست اورا از نشم

 کبود شده بود. شیافتاده بود ولبها نیزم یرو نینشم
 لنگه پدرش. یکی نمیا کشمیم زویهمه چ یدختره ب نی_ولم کن کاوان من ا

 را گرفت واورا وادار کرد به او نگاه کند. یع بان نیشانه ارژ کاوان
 من. ریهمه اش تق  ستین یکاره ا نیداداش نشم نی_آرژ

 نیونشم نیدر چشمان ارژ یاز ناباور یاعتماد و انبوه  تنیفرو ر هیشب یزیچ
 بکشددد با تعجب به دهان ینفس راحت توانسددتیم گریکه د نیشددد نشددم جادیا

 که از او تنفر داشت چشم دوخت. یکاوان به مرد
 ،حالت خوبه پسر. یگیم ی:چنیآرژ

 _اره داداشم حالم خوب خوب.
 کردیکرده بود را باور نم دییتا نیکه کاوان زده بود ونشددم ییهنوز حرفها نیارژ

طه ا لهیدر کنج م  یحت ندیبیم ب*و*سکا کردیحس م به راب  دو نیاش هم 
ستکه ان د شدیفکر نکرده بود باورش نم سن نوجوان یو شق م یدر  ان  انیبه ع

ش را به آغوش هبر سر نکرد دیچادر سف نیبرود که نشم شیپ ییدو بکشد وتا جا
 کاوان باز کند. یرو

 یندگنشسته بود با شرم نیکنار دست نشم نیمبل از ارژ کیکه با فاصله  کاوان
 گفت:

رو  بال نیکه ا نیاز نشددم میشددرمندگ شددترینگاهت کنم وب کشددمی_خجالت م
شت پا زدم به ا شت امامن پ ست دا ست  نیسرش اوردم اون منو واقعا دو دو

 داشتن.
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ن قاتل که م یکرد یخفه شو تو کار یداد زد خفه شو لعنت تیبا ع بان نینشم
 بشم.

.نیبرافراشتن اتش دل ارژ یبود برا یکلمه کاف کی نیهم
 اهیرو سدد تونیندگ_با هردو تونم ،به روح پدرو مادرم اگه آفرت خوب نشددده ز

.کنمیم
 داداش من.. نی_بب

.ستمیشرف من داداش تو ن ی_خفه شو ب
شم صدا نین شت وگفت:خدا لعنتت  زدیبلند زار م یکه با  سمت کاوان برگ به 

 من دیپدرم روز عقد فهم یوقت یدونیکنه من دوسددت داشددتم،عاشددقت بودم م
که  انتقام دیسددرم اورد من از اون روز تا حاال فقط به ام ییچه بال سددتمیدختر ن

ما بود ورف یمرد نیزنده ام ،آرژ خانواده شدد بار  مد همون  قیکه از ت تو بود او
چقدر دوسددت داشددتم که اون مراسددم سددر  یرو سددرم اورد که تو اورد ییبال

 دق روبروت بودم. نهییو تااخر عمر مثل ا گرفتیم
ه زد وب رونیاز سدداختمان ب یحرف چیه یکه سددرش در حال انفجاربود ب نیآرژ

 راه افتاد. مارستانیسمت ب
شم ستها نین س ییبا د شده به  شت  اوان ک کردیم نیواو را نفر زدیکاوان م نهیم

.دیب*و*سوناتوانش را در دست گرفت و فیدستان ظر
 _ازت متنفرم کاوان از همه تون متنفرم.

شه عز ش نیباش هممتنفر زمی_با شته با ست  یراه هی یعنی یکه حس تنفر دا ه
 ،هیکاف یکنیکه به من فکر م نیهم یدار یچه حسدد سددتیواسدده جبران ،مهم ن
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شه  یاز رو نکهیا شق با مهم اون فکر کردن تو،متنفر باش  ستیتنفر مهم ن ایع
 تفاوت نباش. یاما ب
که  یکاوان گذاشت وزار زد وکمک خواست از مرد نهیس یسرش را رو نینشم

 نیوا  واسددتیآفرت را م یاتفاقات بود از او سددالمت نیخودش مسددبب همه ا
 کاوان. یبه محاالت بود برا هیشب یزیچ

حس آفرت را در دست گرفت و شروع به حرف زدن کرد انقدر  یسرد وب دستان
شد دلش م گریگفت که د سته  ستیخ شا را زیآفرت همه چ  وا  هم دیبداند 

 ماجرا نبوده است. نیدلش ارام شود که تنها مق ر ا یکم  واستیم
 شانه اش گذاشت وگفت:چطوره؟ یدست رو روناک

 _مثل سابق.
که آفرت  دونمیمعجزه آفرت بشددده من م تونهیبودنت م نی_رهاش نکن که هم

 .کنهیبودن و خواستن رو حس م نیا
شدده ب شیزیلب گفت:روناک دعا کن برگرده اگه چ ریافرت نگاه کرد وارام ز به
 یکی نیاز دست دادم مادرم،پدرم،پدر بزرگم اما ا زهامویعز شهیمن هم رمیمیم

 از دست بدم. تونمینم گهیرو د
بار ازدسددت  نیقطره اشددک سددمج گوشدده چشددمش را رها کردوگفت:ا روناک

 .یوبمون یاگه مرد باش یدینم
 یکه از اتاق آفرت خارج شد چند شب دیرا د نیژسالن بود ار یکه در انتها بهبد

 یبرا یگاه زدیم یبود اما خودش را به نفهم دهیموضددوع را فهم نیکه ا شدددیم
شدن حال عز ش زانتیخوب   ستیخوب ن دنیفهم شهیهم یبهتر که نفهم با

 وگذشت. دینفهم دیبا یگاه
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 ینکرد برا یبرادر شیکه برا یخواهر یباز هم به سددجده رفت وزار زد برا ریام
به جز دعا  امدیاز دسددتش بر نم یکه دلش را شددکسددت اما االن کار یخواهر

سددجاده به خواب رفته بود به چهره اش که نگاه کرد حس  یکردن،مادرش رو
شده،مادرشیسال پ نیکرد چند س ر شت او مرد خانه اش را از د داده  تحق دا
ود آفرت ب یاگر او جا دیکه پشددتش شددکسددته بود،از خودش پرسدد یبود وپدر

 حال را داشتند؟ نیخانواده اش هم
سالم بود واو رو اما  یمتسال یبرا یبود هرکار مارستانیت ت ب ینه،اگر افرت 

ناال نیا با عزرائ یحت کردیم قیبرادر  مذاکره م لیشدددده   او آفرت بود کردیهم 
 یشدددن وبه دسددت اوردن،دخترها را چه به نتوانسددتن،ب روزیاز جنس پ یدختر

  داق خواستن و توانستن هستند.شک انها م
.یافتیاز پا م ینجوریب ور ا یزیچ هی:مسعود میمر
 ندارم . لی_م
 .شهیکه حال آفرت خوب نم ینجوری_ا
لح ه به لح ه   وادیدلم م ادیخوشددم م کشددمیزجر م نکهیاز ا میمر یدونی_م

که در حق آفرت کردم وبدم  یها یزجر بکشم اونقدر که تاوان تموم بد میزندگ
آفرت ،حًاضددرم برگردم زندون و اون  یجز سددالمت  وامیاز خدا نم یچیمن ه

 انتقامش رو تا ته خط ببره اما فقط باشه.
 که نباشددد دلت یاما وقت یکنیانقدر خوب اسددت که فکر نبودنش را نم یگاه

تر از  بودن وازار رسدداندن قابل تحمل نیبد باشددد اما تنها باشدددهم  واهدیم
 نبودن است.
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 مگه نه؟ شهی:بابا خوب مبهبد
بادها  نیکه با ا ستین یدی،ب یبابا ،دختر من قو زیعز شهی_معلومه که خوب م

 بلرزه.
 شانه پدرش گذاشت وبا بغض ادامه داد: یسرش را رو بهبد

 س ته. یلیخ ستیکه ن یی،روزها شمیم وونهیبشه د شیزی_بابا اگه چ
 که ییبه اشددک نشددسددته اش به نقشدده ها ییسددکوت کرد و با چشددمها پدرش

ه ب شیگمان تمام آجرها هم برا یافرت بود نگاه کرد ب تیحاصددل ذهن و خالق
 نشسته بودند. یسوگوار

که  یبرگشت از روز مارستانیمادر آفرت را به خانه رساند وخودش بازبه ب بهبد
ه ک دیرا د نیبت نکرده بود ،آرژبا او صددح یرا زده بود تا بحال کلمه ا نیارژ
نشسته است به چهره اش که دقت کرد متوجه صورت  مارستانیب یصندل یرو

 دهید ینطوریا ار نیارژ یک امدینم ادشیواصددالح نکرده اش شددد   تهیبهم ر
 یبرا یمرد نیکه هنوز چن شدددیحال وروزش دلش نرم م نیا دنیاسددت اما با د

 یگذشددت وبه اتاق آفرت رفت رو نیآفرت به غم نشددسددته اسددت،از کنار ارژ
 دا  نشاند ودستانش را در دست گرفت. یه اب*و*س شیشانیپ

که امروز مسعود را با اون حالش  یقربونت برم حتما از دستم ناراحت ی_چطور
 یبد یلیاون در حقت خ یبهم حق بد دیانداختم اما با رونیب مارسددتانیاز ب

 کرد.
 بهبد فرستاد ونزد بهادر رفت. یبرا یلب لعنت ریز نیآرژ

 _مگه بهبد نرفته بود چرا برگشت؟
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تا  ع در به بابا گفت دونمیرو بسدت وگفت:چه م مارهایاز ب یکیپرونده  بهادر
.گردهیوبرم مونهیغروب م

 آفرت. شیپ رمیکه من شبها م دهی_فهم
صال من که ه بهادر ستینگفتم،بهبد اگه م یچیمتعجب گفت:نه ،ا  نیه اب دون
 .ومدیکنار نم یسادگ

زده چون حس کرده افرت به من  تیداداش من ،اما خودش رو به خر دونهی_م
خر  یلیخ ادیوسددط ب زشددونیعز یپا یوقت گه،ادمهاینم یزیداره چ اجیاحت

 .شنیم
شکها بهبد ست شیا سمت در خروج نشیرا با ا  ستدانیرفت م یپاک کردو به 

 است نه او. نیکه افرت االن منت ر ارژ
خوشددحالت  دنشیکه شددن یزیچ هیواسدده ات اوردم  یچ نی_آفرت خانوم بب

ا شددعر پ هی نمیواسدده ات شددعر ب ونم اما ا ارمیب تارمیگ شدددیکه نم فیح کنهیم
 واسه خودش.

صندل نیارژ شت و پتو یدو ان  یرا رو شیرا طبق معمول کنار ت ت افرت گذا
ساس راحت یانداخت وقت شروع به  یاح ست گرفت و ستان آفرت را در د کرد د
 اورده بود کرد. شیکه برا یخواندن متن

....نامندی"زن"م تورا
ونه ناتوان، یفیاست،تو نه ضغ رینفس گ تشیکه جذاب یمضمون

پسندد.... یتورا بدون خشونت وزور بازو م دگارتیکه آفر چرا
وست...روح ت ست،قدرتیقدرت تو ن  تنیر اشک
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شک سته ات جلب کن یتا توجه یزیرینم ا شک روحت را جال  ،بایرا به خوا ا
 .....یدهیم

بلند  یباصدددا یزندگ جانیتو سددرد وسدداکت اسددت چرا که شددور وه یب خانه
 ....ستیگوش دادن ن یقیحرف زدن وموس

ش ییترنم الال یزندگ ته تو نهف یصدا یخدا در جادو طلبدکهیرا م یارامش ب 
 است....

 ...یریگیکه معنا م ستیتنها با ازدواج کردن ومادر شدن ن تو
 ....یمعنا دار ییبه تنها تو

از تر از قبل، یب واند،باز هم قو فهیتو را ضددع یفرهن  غلط وکوتاه ن ر اگر
 ....یزنیولب ند م یکنیواژه سر بلند م نیپشت هم

 است.... دهیکه خداوند تو را"زن"آفر چرا
 .....!ستیتو کاف یبرا نیوهم
شک قطره شمان آفرت فرو ر یا شتانش ان را پاک  نیوارژ  تیاز چ سر انگ با 

سکرد و س دیب*و* ساالر  نیکه آرژ شدیباورش م یچه ک ان مرد زورگو ومرد 
زن  هنکیزن بودنش شددعر ب واند واز ا یو برا ندیبنشدد یدختر نیبر بال یروز

ستا ست اورا ب شق واقع نیهم دیشا دیا شق یع شد ع  نیکه جهالت را از ب یبا
به تالش برا شیجا یردودخواهیرا بگ شیجا تیببرد،وعقالن ما شددددن  یرا 

هالت وکوته ج نیچن نیکه ا ستندین امبرانیکمتر از پ یزنان نیچن یبدهد به راست
 .اموزندیقضاوت کردن را به مردها م یبرندوعقالنیم نیرا ازب یفکر
 یسالمت یروزها برا نیا تا کردو گوشه ت تش گذاشت اچادر نمازش ر نینشم

عذاب  امدیسددر ان دخترک م ییاگر بال شددناختیخودش را م کردیآفرت دعا م
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عشددقش و تمام  نیانهم درسددت االن که کاوان ،اول شدددیجانش م یوجدان بال
ست به چن امدیکاش کاوان زودتر م یبه او بازگشته بود ا شیزندگ کار  نیتا او د

قبل از امدن کاوان  انهیبد وانتقام جو یوحس ها یینزند ان تنها یاحمقانه ا
مدنش فقط حس زندگ عداز ا به  یبود ب خدا را  نه بود و جانش روا که در  بود 

ش دیحس ام نیهم شد به ان دخترک یودل و سم دادکه جان بب  شت ق  یکه دا
.ندگرفتیم یزندگ یدختر جان دوباره برا نیکه با خوب شدنش چند

 محکم نشاند. یه اب*و*سانها  یرا گرفت ورو الید دستان
 _شرمنده ات شدم که به والله قسم نقشه ها داشتم برات.

روزها حس  نیکه ا یمرد یشددانه اش گذاشددت شددانه ها یسددرش را رو الید
 شده. دهیدوست داشتنش در دلش تن یتارها کردیم

ساب شدن آفرت،بعدش ح سم جبران کن م ی_مهم خوب  دلت خوش   وامیوا
 باشه که حال منم خوش بشه.

باشه. که نفست یکند هستم تاوقت یاور ادیاورد تا به او الیبه دستان د یفشار
.نبود من االن تو مراسم پاگشا بودم دهیبر سیدختر گ نی_نوکرتم به موال اگه ا

هر چند به  کردیم یحال خرابش شددوخ نیکه با ا نیزد هم یلب ند محو الید
 ارزش داشت. شیبرا ییایظاهر دن

سر یصدا ستگاه ورفت وامد  ستاران خبر از  میبوق ممتد د شکان وپر  کیپز
له  یکه صددددا یتیجمع انیچقدر از ان صددددا متنفربود از م دادیفاجعه م نا

ش شانیو سالن را پر کرده بود به هر جان کندن ون که بود خودش را به در  یتمام 
ساند ا صحنه قلبش ا دنیز داتاق افرت ر سم ب ستادیان  ضر بود ق که   وردحا
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یتا یحرف را علم پزشددک نیا زدیقلبش نم ماینم دی تا کردا یاحسددداسددش   دی
 ونیخاموش ،شدد یصددورت افرتش ودسددتگاه ها یرو دی.مالفحه سددفکردیم

شان از فاجعه ا نهایا انشیاطراف س ین ست روزش را  ده کر اهیبود که چندوقت ا
ست با پاها ستش را رو یا سمت ت ت رفت د  حهمالف یلرزان و دهان باز به 

 یزیچ گریکبود وخشدددک شدددده د یوانرا کنار زد آفرت بود با ان لبها دیکشدد
در چق دییانکه بگو یچشددمانش تارشددد از دسددتش داد ب شیپ ایودن دینفهم

ستش داردبگو ستند انها ب گرید یبه جهنم که مردها دییدو بودند  اقتیل ین وا
 فت.نگفت او ر

خفه کرده ام من  میگلو انیمن دل ور مباش که دوست داشتنت را در م ازدست
از دست دادم،به من حق بده که دوست  شهیهم یهرچه را که دوست داشتم برا

از  بهتر اسددت یاما باشدد مییکه نگو نیبه خودت هم نگفتم،ا یداشددتنت را حت
 .یاما نباش مییبگو نکهیا

 دیلرزیتمام تنش عرق کرده بود ودسددتانش م دیواز خواب پر دیکشدد یادیفر
شتناک تر سبدتر از کا یبود حت دهیرا د شیزندگ ب*و*سکا نیوح  ییهاب*و*

س بار نف نیچند رفتندیوم گذاشددتندیم شیبود که هرشددب مادر وپدرش تنها
اش نگاه کرد از  یاش نفس کم داشددت به صددفحه گوشدد هیر دیبلند کشدد یها

ستم نکهیا شت کم یا ه کرد خودش را ب دایپ ستادنیسر پا ا یبرا یانرژ یندا
حمام رسددداند واب سددرد را تا انتها باز کرد اب که به بدنش خورد تمام تنش 

به لرز که هر لح ه  دندیکوبیهم م یچنان رو شیکرد ودندانها دنیشددروع 
 زبه ناچار اب گرم را هم با افتندیب رونیامکان داشدددت تک به تک از دهانش ب

گرفت حوله را دور کمرش بسددت وشددماره روناک را  یا قهیکرد و دوش چند دق
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سها نیچند سخ نداد لبا ش شیبار گرفت ،اما او پا شدن ا یوبرا دیرا پو  نیکم 
ساعت یقهوها وانیسردرد ل ستانیصبح از ب۶تلخ اماده کرد  شته بود  مار برگ

 کیبه همراه  اقهوه ر دی وابیکاش نم یسدداعت توانسددته بود ب وابد که ا2تنها
ت به اس مارستانیکه صبح ها بهبد ب دانستیشد م نیمسکن خورد وسوار ماش

مان دلش را بر ماره اش را گرفت دلشددوره ا چار شدد به  دهینا بود و فکر کردن 
 که جوابش را  واسددتیمهم نبود تنها از خدا م شیبهبد اصددال برا تیع ددبان

بدهد.
 اد.بوق که خورد بهبد پاسخ د نیبود وچهارم مارستانیب کینزد

جا نی_علو ارژ خودت رو  یلعنت یرفت یکدوم گور ک*ث*ا*ف*ت ییک
 .ایتو روخدا ب ریجلوشو بگ ایب رهیم شهیواسه هم رهیبرسون آفرت داره م

 گاز گذاشددت وبه یرا رو شیتوجه به اطرافش پا یاز دسددتش افتاد ب یگوشدد
 رفت. مارستانیسمت ب
  تهیذهن دکتر را بهم ر ماریخانواده ب یدستگاه شوک را اماده کرد صدا پرستار

 بود.
سالن ب نیارژ سرعت خودش را به  رساند همه انجا بودند درست  مارستانیبه 

بود  هدیبود که در خواب د یتکرار لح ات شیرو شیخوابش هر لح ه پ هیشددب
 نیآرژبار شوک زد و نیسوم یپرستار وارد اتاق شد دکتر برا یتوجه به صدا یب

ستت دارم آفرت،ز ادیفر  شمیم شیات یمن ،نفس من نرو که اگه بر یندگزد دو
سال نرو.۳۰بعد از دهیرس یزندگ دیوام ینرو دختر،دل وش سوزونمیرو م ایودن
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ر در ست اگ ییشنوا رود،حسیم نیکه با مرگ انسان ازب یحس نیآخر ندیگویم
 را بشنوم مطمئن باش باز خواهم گشت. تیلح ه مرگ صدا

 روز بعد۱۰
 حالم بهم خورد. یکنیم کاری_بهبد چ

 شددهیمن چندشددت م دنیب*و*سدداز  دهیدخترک ورپر ی_خون به جگر بشدد
 .زنهیروز داره واسه اش له له م۴۰ چارهیالبید

 یتبود ح انینما شانیلبها یخانواده وهمکارانش در اتاق بودند ولب ند رو تمام
 نبود.  واستیمسعود هم بود اما انکه دلش م

 .ستشیارام کنار گوشش گفت:نگرد بدب ت ن بهبد
شم سا یگیم یرفت به بهبد وگفت:چ یغره ا چ سه خودت ک  وام یکه م ییوا

 به جهنم. ستیهم که ن یهستن اون
 به جهنم ها! ی_خودتم کم مونده بر

که  یدر حال دیطلبیرا م نیارژ دنیاز مرگ برگشددته بود ودلش د شدددینم باورش
 به حضورش نداشت. یحس چیمسعود چند قدم با او فاصله داشت اما او ه

 ه؟یچ نیکنار دستش را برداشت وگفت:ا کتاب
 . وندیکتاب رو اقا بهبد واسه ات اورده بود شبها م نیقربونت بشه ا مادر

 را باال داد. شیابروها
 ؟ی وندی_بهبد تو کتاب دختر خوب رو واسه من م

شد هیم اگه گفت گهی_اره د ش کمیحداقل  یوقت خوب  ور چط یو بدون یادم ب
ست  یشد یدختر خوب بود فکر کردم دچار فراموش شهیم وحاف ه ات رو ازد

 که نشد. فیح یداد
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مس قبر را ل ینوشته رو شهیقبر پدرومادرش را با گالب شست ومثل هم نیآرژ
د.ان بوشده بود لمس اسمش بشیکه از محبت پدرومادر ن  یزیکرد تنها چ

 گوشه قبر نشست وارام گفت:خدا رحمتشون کنه. نینشم
 !یاومد ییچه رو ؟بایکنیم کاریچ نجای_ا

 از اشتباهم. ی_بهبد اومدم ازت ب وام که بگذر
 _هه خنده دار بود.

 خنده دار نبود ! یپدرم مجازات کرد گ*ن*ا*همن رو به خاطر  نکهی_ا
خوب  نویق دددت انتقام از کاوان بود ا ی_تو اگه حاضددر به ازدواج با من شددد

 .دونمیم
 یگالب را همان حوال شددهیشدد یع ددب نیکرد وآرژ هیشددروع به گر نینشددم

انداخت.
.رهیآفرت بگ دیرو با یینها میاما ت م کنمینم ی_به خاطر کاوان من کار

 زد. شیصدا نیشد چند قدم نرفته بود که نشم بلند
رم سدد ییا بگو کاوان و خودت چه بالحتم یرو گفت هییواسدده اش قضدد ی_وقت
 هم فهمهیزن خوب م هیعشق بود که دامن اون هم گرفت  هیبگو که دا   دیاورد

 .فهمهیم یجنسش چ
د که شددده بو ییروزها هیروزها شددب نیبرودکه ا ییبودبه جا دهیوقتش رسدد گرید

نه اش بود ،دل وشدد خا ندگ یافرت در  به ز پا  که ا شیتازه  بل از ان  نیبود ق
به هر چه که  گشددت؟لعنتیبه خانه برم دیرا داشددته باشددد به چه ام یدل وشدد
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 تیگبسددتندارد دل یکندتفاوتیرا به خودش وابسددته م تیوزندگ شددودیعادت م
 بد است. ییبد،عادت کردن خودش به تنها ایخوب باشد 

بهبد خوشحال شد که به  یپر رو باز نیوچقدر از ا کردیبه شدت درد م سرش
کرد با وجود مسددکن پرسددتار بازهم  رونیهمه را از اتاق ب میقم*س*ت ریطور غ

 .کردیسرش درد م
 _خوب حال خانوم شجاع ما چطوره؟

 .ستمیبهادر اصال خوب ن ی_وا
 .یحالت رو گفت تیبار واقع نی_واسه اول

 که از ترحم وتاسف متنفرم. یدونیزد وگفت:م یلب ند افرت
 یتو ییکه ادمها یخوشددب ت یلیافرت را در دسددت گرفت وگفت:خ دسددتان

مرد  حد نیرو که تا ا ییزنها شناسمیدوست دارن نم نقدریهستن که ا تیزندگ
 دوستش داشته باشن. یواقع

شد اما  نشیاطرافم رو گز ی_بهادر من ادمها کردم درسته که اطرافم خلوت تر 
شته باش یکه هستن واقع ییاونا  نیدبهتر از چن یان به ن رم چند تاادم اصل دا

 .یادم تقلب
چه حرف خوب قدر واسددده ات زحمت  یمنو فراموش نکن ،پسی__اوه  که چ

 .دمیکش
 ها رو فراموش کنم؟ یها وبد یهستم که خوب ی_به ن رت من ادم

ثارا یلب ند بهادر نه ن  رمایمقاومت کرد وگفت:ت ت رو م یالگو نیدوسددتا
 .یباالتر راحت باش

 .کنهیم شتریحالت سر درد مو ب نیباال ا اریب کمی شهی_اره اگه زحمت نم
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ن به شا تیت ت را فشار داد وت ت شروع به باال امدن کرد موقع یشاس بهادر
بود که تنها چند بند انگشت با صورت افرت فاصله داشت وت ت که  یگونه ا
شده بودند. رهیهم خ یوان دو تنها به چشمها شدیفاصله هم کمتر م امدیباال م

 .یوقت مثل منگنه سرشو به پاش نچسبون هی_به پا 
هول کردند وبهادر از ت ت فاصله گرفت. نیارژ یصدا دنیوآفرت با شن بهادر

 سر درد داشت. کردمیم می،داشتم ت ت افرت رو تن  ی_اه اومد
چشددمامو باز  یوقت یحت یهوامو داشددت یلیچند وقت خ نی:بهادر واقعا اآفرت

واقعا ممنونم بهتره  تیهمراه نیاز ا دمیکه د یبود ییکسدددا نیکردم تو جز اول
 واسه ات دردسر بشم.  وامینم یبه کارت برس یبر

ها هم یها کهیت نیارژ مه حس کرد زن به کل مه   نیظاهر ب شدددهیافرت را کل
ست؟در منطق زنان اگر ان زمان  یعنیبودند؟چون ان لح ه نبود  صال نبوده ا ا

 .یاگر تمام عمر بوده باش ی،حتیوقت نبود چیه یعنی ینباش  واهندیکه م
 نیو ارژ زنمیدسددت افرت را فشددرد وگفت باز هم بهت سددر م گریبار د بهادر

 کردورفت. یخداحاف 
 ژنیوکمبود اکسدد یبودم کار به خفه گ دهیرسدد رید یزی_خجالت هم خوب چ

 .دیرسیم
ثل تو وحشدد نیکه دلش از دسدددت ارژ آفرت مه م گه ه فت:م  یپر بود گ

 !نب*و*سیم
 انیه مب شیها یدلبسددتگ یپا یکه وقت ینیارژ رتیغ یگذاشددته بود رو دسددت

گردنش باد کرده بود وچشددمانش باز  ییمهم نبود رگها شیبرا زیچ چیه امدیم
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مشت شده با خودش زمزمه کرد،اروم  ییهم به رن  سبز در امده بود با دستها
 ی تسگردنت کم  افتهیخونش م شیاگه بزن ستیحالش خوب ن نیباش پسر ا

 چشم ورو. یب نیواسه ا یدینکش
 واسه خودت؟ یگیم یدار ی_چ
حال یبا لحن ع ددب نیارژ به ت ت نزد یدر  ندبار  شددددیم کیکه  گفت:چ

 ست؟ین یوحش یگیکه م دتیب*و*س
 نکهیا یمرگ رفتم و برگشتم وتو به جا یمن تا پا یشورش رو در اورد گهی_تو د

 ؟یگیرو م اتیچرند نیا یدار یحالم رو بپرس
فه کن یب وا شدددهیسددرم نم زهایچ نین ا_م  ایشدددده از اون دن یغلط اضدددا
 .کشمتیو دوباره خودم م ارمیحالتو جا م گردونمتیبرم

ستش را رو آفرت شت نبض کنار پ ید شدت م شیشانیسرش گذا واز  دزیبه 
 شدت سردرد حالت تهوع داشت.

 .ستیحالم خوب ن یبر شهی_م
شده بود رو نیارژ ست وبا نگران یکه متوجه حال افرت  ش ستش یت ت ن را  د
 گذاشت. شیشانیپ یرو

بده واسدده من صددحنه عاشددقانه  یزیچ یقرصدد هی نکهیا ی_پسددر لندهور به جا
 .سازهیم

 را پس زد. نیکه بغض کرده بود دست ارژ یدوخت ودر حال نیبه آرژ چشم
که  یبه جز اون دمیچشددمامو باز کردم همه رو د یوقت ؟چرای_چرا کنارم نبود

 باشه؟ دیبا
 باشه. ی واستی_مسعود بود همون که م
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 . نمیتو رو بب  واستمیمن امروز م ی_ازت متنفرم از تو لعنت
فرو  نیرا در دست ارژ شیکه ناخنها یشد ودر حال ریاز چشمانش سراز اشک

 با حرص ادامه داد. کردیم
س من ست مر یک  دمشیم ریس ایاز دن کردمینگاه م میکه هر بار به اون حلقه د

امروز زل زدم به اون شددکم برامده اش که بچه مسددعود داشددت درونش رشددد 
س کردیم ضم نبود اما واقعا ح سه خودم هم قابل ه صال برام مهم نبود وا  یاما ا

 ود.ب یتفاوتیحس ب میبه مسعود نداشتم نه دوست داشتن ونه تنفر تنها 
س نیاز ا دیدلش لرز نیارژ ساس به ثمر ر س دهیاح سا  نیا یکه پا یاز اب اح

زه تا یبود وخبر از نوبرانه ها دهیبود واالن به ثمر رسدد  تهیدل خشددک شددده ر
 .دادیم

 شهیاومدم مگه م ی_من هرشب رو باتو سر کردم در طول روز به خاطر بهبد نم
صدداف شددد من تا کجا رفتم من  یاون خط لعنت یوقت یدونیتنهات بزارم تو نم

 و.ت ادیاتاق با مرگ جدل کردم ونذاشتم ب نیجهنم رو تجربه کردم من دم در ا
 یچه جور یدید کردمیقدرت م یکه همش ادعا ی،من فمیمن ضددع نی_ارژ

 شکستم!
اشددک را پاک کردوبا دسددتش چانه افرت را گرفت  یسددر انگشددتانش دانه ها با

شق جنگ ست اوردنم،مردها چ یبرا دنیوگفت:من عا رو که راحت  ییزهایبه د
 بزار برات بجنگم. دهند،پسیاز دست مراحت  اورندیبه دست م

دعوت کرد. شیرا به هم اغوش نیزد وبا دستش ارژ یلب ند افرت
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ت ت جا داد وآفرت را در آغوش گرفت وآفرت  یرا رو کلشین ددف ه نیارژ
  واستیدلش نم نیقفل کردن در اتاق که آرژ یبرا رفتیهنوز هم دلش غنج م

 .ندیان را در ان حالت بب یکس
ست ارژسر ا با شتان د سر درد کردیم یباز نینگ ش یگور پدر  بود  دهیکه پر ک

ل کل که ک شهیهم بردیسوال م ریرا هم ز یکارها قاعده پزشک یورفته بود بعض
شار خون باال واع اب خراب در پ ست مثل االن که مرد یکردن ف  یندارد در

 .کردیکل کل م جنگدیم شیبرا ایبا تمام دن نکهیبا او سر ا
 !!!!! نی_ارژ

 _جان دلم.
ه اسددت که ب نیریرا، چقدر شدد دهیکرد ان صددورت رن  ورو پر نییتز یلب ند

 وبه جان پاسخ دهد. شیاسم ب وان
صال هم ا ی_فکر نکن شدم و ت ادف کردم ها!ا  نطوریمن به خاطر تو ناراحت 

شدم که رفتن ه نقدریمن ا ستین ست کلفت  من  نهکیناراحتم نم یمرد چیپو
 لم.ا دهیهنوزم ا

شود،به کجا شدیکه گردنبند نم درو  سته   یه براک  وردیبر م ایدن یبه گردن ب
ش شت درو  دلم ناز ک سمش را گذا باور   واهدیم دنیناز کردن درو  گفت وا

 ندارد. یگ*ن*ا*ه چیکن ه
درو   نیزد به ا یسددر آفرت گذاشددته بود لب ند یکه چانه اش را رو نیآرژ

 .نیریش
شدن ا نکهیا دمیرو خوب فهم یزیچ هیمن  نیارژ یدونی_ م  دهیپوست کلفت 

و  دیسددف یرو دوسددت دارندکه دسددت ها ییزنها سددت،مردهاین یمرد چیال ه
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که از شدددت کار زم ت  ییشددده والک زده دارند،نه دسددتها کوریمان یناخنها
 فیبلند ولط ییبا موها ییعاشددق زنها خیوزبر شددده اسددت،مردها در طول تار

تا مزاحم  کنندیم زیرا حلق او شانیکه موها ییه نه زنهاکه ازادانه رها شد شدند
 هشیهم شانیایپرداز است ودن الیازاد وخ ییکارشان نشود،معشوقه مردها زنها

و  نندینشیشان م یدموکراس یبحث ها یرا که پا یرن  است،انها زنان یصورت
شه جهان را تحل سندند،ترجینم کنندیم لیاخبار م تلف از گو  یینهاانها ز حیپ

ها که حرف نک م یاسدددت  له ز ندیخا بت  نیودر مورد اخر ز مد روز صددح
 یاعتنا به صددحبت ها وقضدداوت ها یب ییبا زنها یقادر به زندگ کنند،مردهایم

شق پا ییزنها ستند،مردهایمردم ن ستند ود زییرو که عا  ل ف نیدر ا یوانگیه
 ین بباشددند اما در دلشددا اشددتهبه ظاهر قبول د دیباران قدم زدن را شددا ریوز

بار ندو ثارشدددان م یب هاین ند،مرد ها کن قت  ییبا زن ند و که مرد شدددده ا
شعرها گذرانند،انهاینم شته ها و ه ندارند بلک ینابت در طول روز کار یبه دلنو

قابلمه ورو ها یبه انچه درون  کار دارند،زن مردشدددده،شددداعر  یگاز اسدددت 
ن را ز کی یشوند اخر چه مرد تشان خوشب  ییبا تنها دیبا یشده،موفق وقو

زن قاتل شده  کیعاشق  یکه احساسش را کشته است،دوست دارد، کدام مرد
ن ورم م ستیالبته من ورمن از مردشدن نر شدن ن ب شدیم یاست؟که به س ت

 شدن . یقو
درس چگونه مردها را  یداشددت ایاون دن یبود هوشیمدت که ب نیا نکهی_مثل ا
.ی وندیم میبشناس
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ام  گهید یکی ادتهیاگه تو  سددتین ادمیازت متنفرم  چند بار گفتم نکهیا نی_آرژ
 به حس شاعرانه ام. یزنیلگد م شهیاالن بهش اضافه کن که هم نیهم

زنها گفت شددما که دوسددت داشددتن را  نیبه ا دیکردم اما به ن رم با ی_شددوخ
شمایبلد شاخه نم نیکه مدام از ا د، شماکهیپریشاخه به ان   دیوتمج فیتعر د،

 یب یاما زمان دیکه االن س ت شد ییکند،شمایخوشحالتان نم گرید یمردها
 یناسددپاسدد یروز ،اگریچشددم داشددت چیه یب دیکردیتوقم محبت خرج م

 :دیدعا کن کیکردند،تنها  د،ترکتانیدید
 نیدعا خودش بهتر کی نیاجابت هم دییایکه بر سددرت اورد به سددرش ب انچه

 انتقام است.
مانش گرم شدددده بود وپلکش ن آفرت با لحن خواب الود  مهیکه چشدد باز 

 !یدیشد من نبودم به هدفت رس یگفت:پروژه چ
کامال فهم یکه خواب الودگ نیارژ به ارام دهیآفرت را  فت: یبود  با  هیگ مرد 

 برسن.  وانیکه م یداره تا به هرچ ازیزن با نگرش ن هیهدف،به 
 یبه ان چشددم ها یپاسددخ لب ند نیمهم افتاد وبه خواب رفت ه یرو پلکش

 ند عاشقانه باشد،لب یبسته اضافه کرد فکرش را بکن آغوشت باشد ،حرف ها
شد،با ا یرو سالها خواب یتا حد دیسالها خواب توانیها م نیصورت با  دنیکه 

 سوال برد. ریاصحاب کهف را ز
 ققاشدد هی یکه نزاشددت میکنه اون از تازه دوماد کارتیدختر خدا بگم چ ی_ا

والله رو ت ت بودنت بهتر  یزنیاز االنت که مدام غر م نمیکوفت کنم ا یکاچ
 من شروع شد. یها یدوباره بدب ت یکه به کار افتاد نیبود هم
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همش چند تا نقشدده سددت مگه از در خونه تا اتاق  یزنیبهبد چقدر غر م ی_وا
 .یکنیغرغر م نقدریمن چقدر راهه که ا

س نقدریکه ا رهیتو عجوزه رو بگ  وادیبر پدر اون که م ی_ا شنا ن از م ینمک ن
 شدهیکمبود خوابم جبران نم  وابمیم یهر چ دمیکشدد یخواب یمدت ب نیبس ا

شه ها سه روزها ییچه نق سرم بود وا ص یبعد ازدواج اما تو کوفتم کرد یتو  ال ا
تو  شیپ مارسددتانیعوض اون شددبها که ب یبگ الیبه د دیشددد با نطوریحاال که ا
 جبران کنه. فتیودم االن دوشموزمار ب

شمانش جار آفرت شک از چ شت به بازو یکه از خنده ا زد  شیشده بود با م
 .الیبه د چارهی،ب یرو خورد ایوگفت:تو ح

نه مثل بعضدد حرکت  هیها که بعد از چندوقت هنوز  ی_دلشددم ب واد پس 
خوبه! دمیعاشقانه ازش ند

 .یستیول کن ن ینچسبون نی_باز هم شروع کرد تو تا منو به ارژ
در رفته خودت من ورم بهادر  لینباشدده به جون از دسددت عزرائ الی_به جون د

 بود.
شدن دوباره ا آفرت سکوت کرد  شیبحث لپها نیکه از مطرح  شده بود  قرمز 

 نگفت. یزیوچ
خجالت رو  شددهیهم میدیشددما رو د دنیو خجالت کشدد میجوووون نمرد ی_ا

 !شهیم یبار بکشش مگه چ هی نیا یقورت داد
را برش داد وبه سمت افرت هول داد. کیبا چاقو ک مسعود

خوبه؟ ؟حالتی_درد ندار
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 .کنهیم تیاذ ی_اره خوبم فقط پام کم
 .ستین یزیاش چ هیمعجزه ست بق یکه زنده موند نی_هم

 .یدیبه بعد اونجا کارتو ادامه م نی_انتقالت دادم تهران از ا
 دور. یلیحرف گفت:چرا تهران خ نیمتعجب از ا مسعود

قهوه خوب بود تلخ  نیاز ان خورد چقدر ا یقهوه اش را برداشدددت وکم افرت
 تیکه لحن شان تلخ است اما واقع ییبه ادمها هیخوب درست شب یبا بو اهیوس

 .یکه به خواب حماقت نرو شوندیوباعث م کنندیشان را پنهان نم
فاق ییجا یاگه روز  وادیشددروع کنم دلم نم دیجد یزندگ هی  وامی_م  یات

شه،نم دمتید شفته ب شه وبه  دیاگه زنت منو د  وامیذهنم ا تا چند روز خوره ب
ا رو که ب یا ندهیا  وادیاما دلم نم میگذشددته باهم داشددت هیما  افتهیجونت ب

 گهیپارک هم د ایبازار  یاخر هفته ها تو نکهیخراب کنم،ا میدار گهید ییکسددا
که کنارمونن کل اون اخر هفته  یواسدده ما مهم نباشدده اما کسددان دیشددا نمیروبب

 برو. شهیهم یپس لطفا برو برا شهیزهرمارشون م
 یواکارم ازم ب  نیبدون ا یتونیتو م یدیشغل خوب رو م هی شنهادی_چرا بهم پ

 شهر برم. نیکه از ا
د ول ب واکه ازت پ یت،زمانیبشددم تو لح ه به لح ه زندگ یاداوری  وامی_ م

ادو ک هیبا  یصددددقه سددر من بوده،وقت یدیکه بهش م یپول نیا افتهیم ادشی
تهیم ادشی یکنیم زشیسددوپرا  یارهاک نیا یبرا یکه اگه من نبودم تو پول اف

شت کیرمانت بازم  یا کارهیبابا تو چ پرسهیبچه ات م یسالها بعد وقت ی،حتیندا
 تیمن تو لح ه لح ه زندگ یکنیکه من بهت دادم فکر م یهر دوتون به شددغل

ه ک کنمیم یاور ادیبه تو وزنت  میقم*س*ت ریحضور خواهم داشت و به طور غ
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دا   هی نکهیدر اطرافشددان حضددور دارد ومهمتر از همه ا یقدرتمند ییچه زنها
 .مونمیدلت م یکه تا ابد رو شمیم

 یا دکافه او را از بهت در اورد وتازه متوجه رفتن آفرت ش یدر چوب زیاو یصدا
که در ان  یزندان اوردیبال را سددرش نم نیاما ا انداختیکاش او را به زندان م

س سمش ا س نیبود بهتر از ا ریج سم ازاد اما روانش ا  ریزندان آفرت بود که ج
 .شدیسرش اوار م یبودوهر لح ه خاطرات رو

دختر عروست بشه؟ نیا ی وایتو م میابراه یگیم ی_معلومه چ
 .یوقته شده خبر ندار یلی_خ

.خان نبود سقوط کرده بود میسست شد واگر ابراه شیحرف پاها نیا دنیشن با
تا کرده م یگفتیکه م یهمون دختر نی_پس ا هاش  با بد  هش ا یگفتیکاوان 

 .رهیگیدامن مون رو م
که سدداز م الفت  میدیازش ند ی_اره خودشدده کاوانم دوسددتش داره ما هم بد

 .میبزن
بود چطور  ینشددکسددتن دل یکه تمام عمرش در پ یبه همسددر گفتیم چه

اوان ک یخبر از انها دختر برادرش را برا یماه هاسددت که ب ییبگو توانسددتیم
 .کشدیانت ار کاوان را م گریکرده و دوچشم در شهر د یخواستگار

 یرگیکس د یادم باعث ناراحت کی یبوده است که خوشحال نیقانون ا شهیهم
س شودیم یگرینفر باعث کفر د کی ییاجابت دعا شودیم سم عرو  یکی یومرا

با هم هستند درست مثل شب  شهیدوقاعده هم نیا شودیم یگرید یمراسم عزا
انت اب شددود فکرش را  یبه خدا حق داد که دچار سددردرگم دیبا یوروز،گاه
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سته، ا کیبکن دو بنده و شق کندیخدا را مجبور به انت اب م نیخوا تر  انکه عا
ست دعا ست  شتریوان کس که ب شودیاجابت م یب شیا شده ا شته  ست دا دو
دارد چرا  یبه خواسته دل طرفت بستگ تیبه ن رمن اجابت دعا شودیانت اب م

 .کندینم یکه خدا از خواسته او هنگام انت اب چشم پوش
 یجا نیدر بهتر یمتر2۰۰ یبار پا به خانه بهبد گذاشته بود اپارتمان نیاول یبرا

ضا س بایز ییشهر با ف سل کیوکال صال به  ور حتم به ط  وردیبهبد نم قهیکه ا
 بود. الید قهیسل
شپزخانه م ییوطال یچوب ییمبلها یرو شرف به آآ نگاه  الیبه د شدیرن  که م

س که اسددتر یبود زن دهیند نگونهیرا ا الیبود د نیکه خانه آرژ یدر مدت کردیم
شت ومدام غذا ست یوگاه کردیرا چک م شیدا سابه  یهم د  یساالد رو لیو

شیم زیم شدن چه  ردم کیزن خانه  کردیوهم زمان به اطرافش هم توجه م دیک
 س ت بود.

اجازه  الیگرفت وبه دست آفرت داد اما د الیاب پرتقال را از دست د وانیل بهبد
شربت به آرژ ینداد وخودش برا شد بهبد اخم کرد و آرژ شیپ نیدادن   نیقدم 

غرض بود وتنها از سددر  یب الیکار د نیکه ا دانسددتندیکدام نم چیسددکوت ه
 عادت.

 کیبد اسددت که اگر طرفت در  شیگذشددته ات را بدانند انجا انتیاطراف نکهیا
ش کیبرخورد با  یقدم سو ن نیما شد تو از ترس   یتوانینم انتیاطراف تیهم با

 .یریمیم یمراقب باش دار ییو بگو یبزن شیصدا
گذاشددت و خودش را در  زیم یرا رو ینیکه متوجه جو حاکم شددده بود سدد الید

 هی اومده من شیاگه سوتفاهم پ دیداد وگفت:بب ش یآغوش بهبد اخم کرده جا
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 نیه همب تیاهم یو گذشته برام ب کنمیم یتو االن زندگ گهیزن خوشب تم که د
 .ستمیکس حساس ن چیخاطر که به ه

شب ت،خوب هم گفت شدن ان اخمها یبرا نیزن خو بود  یمردش کاف یباز 
م ک زیچ چیکه ه شودیراحت م الشیزنش خوشب ت است خ شنودیکه م یمرد

 هگ*ن*ا*از محبت کرده اسدت که دلش به  زیوکسدر نگذاشدته و انقدر اورا لبر
کرد هر چه باشد او  یچشم پوش شودیادم که نم کی ییها نینلغزد خوب از اول

ان احسدداس را با چه کس  نکهیاحسدداس را با او تجربه کرده اسددت اما ا نیاول
کامل کند مهم است.

 داخل بشقابش گذاشت زیم یرو ینوع غذا۴از  الیبه خاطر دل د آفرت
ون در یاسددتفاده کرده بودند به غذا سیبشددقاب از د یکه به جا نیآرژ بهبدو

 .دندی ندیوآفرت م الیبشقاب د
  تیر یمثل شددما که گنده وب کهیما خانوما معده مون کوچ هی:خوب چآفرت

 .میستین
 گهیم بپرس برات الیاز د ی وایم دهیدختر مرگ د اتوی  تمیر ی_برو بابا من ب

 ل*م*تمن  امرزیهم که فقط ننه خدا ب نیدارم آرژ یکلیپک وه کسیچه سدد
 .دهیند
پا الید به ا نییشددرم زده سددرش را  نداخت وآفرت لب ند زد  ها نیا  یخجالت

 بود نبود؟ نیریخجالتها هم ش نیزنانه،ا
به آرژ یدر حال بهبد  نیگفت:ب ور داداش که ا کردیسددداالد تعارف م نیکه 

 که گفته افتادمیم یشدعر سدعد ادیپدرمون رو در اورد همش  مارسدتانیمدت ب
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ش   سر ب یبود شب بر  شداو مرد وبستیگر ماریهمه  صبح   ماری/چون 
 .ستیبز

شا یصدا سالن را پر کرد  ش نیوقت چن چیه دیخنده جمم  ان با  ینیشب ن
وقت  چیکه ه ییالینمونه اش د کردندیت ددور نم چکدامیرا ه یارامش وشدداد

که دوسددت داشددت در  یباشددد ومرد یا بهیخودش در کنار غر شدددیباورش نم
 کند. یوجود ب ندد واحساس خوشب ت نیا گر،باید یا بهیکنار غر

 ان را به من پس داد. بهیغر کیاشنا از من گرفت و کیرا  یخوشب ت
 .رسونمتیکانتر برداشت وگفت:خودم م یرا از رو چشیسوئ بهبد

 اسپرتش بود سرش را به سمت باال گرفت یکه در حال بستن بند کفشها نیارژ
 س ؟ نقدریو خطاب به بهبد گفت:ا

 .کنمیرفت االن درستش م ادمی_جون داداش 
 یت ددنع ازهیکه خم یگرفت وبه آفرت داد در حال الیآفرت را از دسددت د فیک
 برو. نیبا آرژ شهیخسته ام اگه م یلیگفت:شرمنده خواهر من خ دیکشیم

شده بود گفت:الزم نکرده اقا افرت شان خبر دار  شه  ن  ز رتیبا غ یکه از نق
 .ینکرد قبول ارمیب نیع ر دم شرکت چند بار گفتم بزار ماش ادیبزن اژانس ب

داداشددتم که شددهر سددتان بهتر  میندار نیشددده من وآرژ ی_خوب حاال مگه چ
 .یبر نیو با آرژ یطاقچه باال نذار

 شانه اش یرو نیکرد وبه سمت اسانسور رفت ارژ یب*و*سرو  الیبا د آفرت
 داداش وبه سرعت خودش را به در اسانسور رساند. کنمیزد وگفت:جبران م
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ام را باالداد وگفت:فکر خ شیابرو یتا کی الیلب د یلب ند رو دنیبا د بهبد
 ریکه شددما از ز شددهینم نیبر ا لیدل نیا ادیگفتم که خوابم م یدروغ هینکن من 

 .یکن یشونه خال تیهمسردار فیبار وظ
چه  گهیلب ند زده بود متعجب گفت واقعا که تو د الیود نیکه به رفتار آرژ الید

 .یهست یادم
داخل خانه شد و بهبد هم پشت سرش راه افتاد. الید

 من ادیخوابم م یوفکر کن یوقت خجالت نکشدد هی گمیگفتم ،م ی_مگه چ
.ستمیاصال خسته ن

 .ستادیدست به کمر مقابلش ا الید
 دونمیشددده من نم ومیاسددتاد هیشددب ونیزینگاه به خونه بنداز جلو تلو هی_بهبد 

ست یپل یباز ،تازه آقا ۱۵در برابر ۱۷ جهیاره اونم با نتمگه ت مه خوردن د شنیا
 جهینت نیاز نشددون دادن ا ونیزیروبرده صددفحه تلو یکه باز شددهیخوشددحالم م

 .دیکشیخجالت م
ما م میکن کاری_خوب چ کدوم مون حواسددمون پرت شدد گول  هی شددددیهر 

سم پ نیاز آرژ شتریفکر کن که من دو بار ب نیتازه تو به ا می وردیم رت تو حوا
سش پرت اون آفرت ورپر ۱۵شده اون  شما  ۱۷شده من  دهیبار حوا بار پرت 

 خانوم خانوما.
سته م ایبهبد نه تو رو خدا کوتاه ب یبهبد گفت:وا لیدل نیمتعجب از ا الید ن خ

من  هشیکه ادم قانم م یاریمس ره م لیدل نقدریها ا ییسوفسطا هیام درست شب
. یسیرو پات وا یتونیم یتو اصالچه جور تییلهمه فعا نیبا ا دونمینم
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 ت.رف یبهداشت سیسمت سرو دوبهیکش رونیرا از تنش ب راهنشیپ بهبد
پامون هواسددت واسدده  هیتو خوابم  یبه لک لک حت رسددهیما نژادمون م زمی_عز

 .میشیخسته نم نیهم
 به نشانه تاسف تکان داد. یرا جمم کرد وسر زیم یرو ییبا خنده ظرفها الید

 .رمیبا اژانس م گمیم ستین تی_چرا حال
 .ارمتیخودم ب ایباال  یایم زارمیمگه من م  ودی_ب
 ینکیم دیمنو تهد ینجوریا یکه دار ییپررو یلیخ ارمتیخودم ب یچ یعنی_

 .یبکن یتونینم یکار چیسوار بشم تو هم ه  وادیدلم نم ستیزور که ن
 وبه سمت آفرت رفت. دیهم کوب یرا محکم رو نیدر ماش نیارژ
 .یانجام بد یاگه کار اشتباه نیبه حالت آرژ ی_وا
ال وشدد دیسددف یافرت را نگاه کرد مانتو یسددرتاپا انهیبا ان لب ند موز نیارژ

 ت س وجذاب کرده بود. یرستانیدب یبه بچه ها هیوکفش بنفش اورا شب
 شانه آفرت گذاشت . یرا رو دستش
 .یترسیم ی_از چ

 .رنی_آفرت وترس محال کنار هم قرار بگ
اال تا ح یوگفت:به ن رت رژ بنفش چه طعم دیبه چانه اش کشدد یدسددت نیارژ

 تجربه اش نکردم.
ستاخ یلی_خ سهر بار منو مجبور به تحمل اون  یبا چه جرات یگ  یه هاب*و*

 .یکنیدرد اورت م
بلند آفرت اورا سددوار  یتوجه به تالش و صدددا یدسددتش را گرفت وب نیآرژ

 کرد وخودش هم سوارشد. نیماش
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 .یبارم شده درست بامن رفتار کن هی یتونینم ؟چرایچ یعنیکارها  نی_ا
 .یهست یاخه تو ادم غلط شهی_نم

درست برعکس من که مجبورم تحملت کنم. یتحملم کن یستی_مجبور ن
 یفتن اخمهاباعث در هم ر نیوهم کردیم یبا حداکثر سددرعت رانندگ نیآرژ
.کردیداده بود وبه جلو نگاه م هیتک یبه صندل نهیشده بود که دست به س یآفرت

 .یستیتوام کر که ن گه؟بایم ی_بهبد چ
 من از کجا بدونم. ی_تو بابهبد حرف زد

 کرده. یاز من خواستگار زتونیعز یمهندس قاسم یعنی!ی_جد
 در مورد من یمیداره هرت ددم اریاون اخت گرفتیاز تو اجازه م دی،نکنه با هی_چ
 دختر ازادم. هیمنم  رهیبگ

شت اومده هرچ ست  ی_پس خو ست جذاب وپولدارم که ه شه فرن  رفته  با
 .اد ویم یچ نهایا شترازیدختر ب هی ،مگهیپسر مهندس قاسم نکهیمهم تر ا

دلش طعم   واهدیدختر دلش عشددق م گفتیوم زدیم ادیفر  واسددتیم دلش
. واهدیشده م لیتحم یاز محبتها  واهد،دلشیگس دوست داشته شدن م

که شناختم. ییکه باشه بهتر از مردها ی_هرچ
.شهیکفش منم نم یوگفت:اون خاک رو دیرا سمت آفرت چرخ سرش
 کرد. شهیرا سمت ش شیزد ورو یپوزخند افرت
 مزنیحرف م یوقت ادیکه بدم م یدونینگاهم کن م زنمیباهات حرف م ی_وقت

فرض کنه. تیاهم یطرفم من رو ب
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 یاما من حت یکنیکه تو هر جور دلت ب واد با من رفتار م شددهیم ی_چه جور
 حق دل ور شدنم ندارم.

 .یستی_چون مهم ن
 شم. ادهیپ  وامیدار م نگه
 شد به بهادر جون تون حرف زدم بهتون برخورد. ی_چ

ت کم من رو دسدد یرا باال برد وگفت:اره بهم برخورد که انت اب ها شیصدددا
برات مهم  یگیتاشددون م۹تو یگیتا کلمه که م۱۰برخورد که از ،بهمیریگیم
 یپروژه لعنت نیکه ا کنمیم یتحملت کنم دارم لح ه شددمار دیومن با سددتمین

 تموم بشه.
بود اع ددابش کم کم رو به فوران  دهیحد خودش را صددبور ند نیکه تا ا نیآرژ

 بود.
عرضه رو هم از سرت  یپسر ب نیفکر ا یتحمل کن یکه هست مجبور نی_هم

 کن. رونیب
ست؟اها  ی_چرا ب ضه  ش ادمیعر سیمنو نم انهینبود چون وح و ق د  هب*و*

 تعرض به بدنم رو ...
ه شد خف شیحرفش در گلو یشد باق دهیکه به دهانش کوب نیدست ارژ پشت

که طعم خون را در دهانش  دیطول نکش ادینگاه کرد وز یع بان نیناباور با ارژ
 شد. نیدو چانه اش سنگحس کر

به چه حق یبزن یجرات کرد یچه جور ک*ث*ا*ف*ت_  نیا یتو دهن من 
شن یتو اون کارهارو انجام داد یکارو کرد  من با  ورهیبهت برم دنشیحاال از 

 کردم. یها زندگب*و*ساون کا
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از  رونیچند برگ دستمال برداست ودستش داد اما افرت دستمالها را به ب نیارژ
 یان را قفل کرده بود وتالشددش ب نیارژ دیدر را کشدد رهیدسددتگپنجره انداخت و

 بود. دهیفا
تحملت کنم حضددورت  تونمیلح ه هم نم هی گهیرو د یدر لعنت نی_باز کن ا

.شهیباعث حالت تهوعم م
 _آفرت،آفرت منو نگاه کن.

 _اسم منو نبرنامرد.
 .یکنیاع ابم رو خراب م ی_باز دار

سبت ی وایاز جونم م یشه،چیخراب تر هم م نی_مگه از ا صال تو چه ن  با یا
 نوبر. یواقا باالسر قاط یشناسامه خال یکنیم یکه امر ونه یمن دار

ش شه خ نیما پارک کرد وآفرت را که در حال کلنجار با در بود به زور  ابانیرا گو
 یآفرت چسددباندصدددا یشددانیرا به پ شیشددانیبه سددمت خودش برگرداند وپ

ند افرت حالش ینفسددها را بسدددت وارام  شیرا دگرگون کرده بود چشددمها ت
 .کنمیگفت:پرش م

 شدیم یگذاشته بود ومانم از هر حرکت ریحالش تاث یرو طیکه جو ان مح آفرت
رو؟ یلب زد چ

 _شناسامه ات رو.
زد. زل نیبود به ارژ دهیفاصله گرفت وناباور از ان چه شن نیاز ارژ یکم افرت

_آفرت من دوست دارم.
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 کردیاش تالش م نهیزدن از سدد رونیب یوبرا گرفتیاش جا نم نهیدر سدد قلبش
ضر بود  دهیشن یگرید یشده را از مردها نیدو کلمه نفر نیقبالهم ا بود اما حا

بار اسددت صددداقت وعشددق را درکالم مرد مقابلش حس  نیقسددم ب وردکه اول
 .کندیم

 با گفتنش امشدددب دییحرف را به او بگو نیا  واسدددتیکه مدتها بود م نیآرژ
 سبک شد.

 ابون؟یوسط خ ن؟حاال؟یارژ یگیم یچ یفهمی_م
ست شتن که جا ومکان نم دو سدیدا ست نه  نیمثل هم شنا االن که نه وقتش ا

 دوستت دارم. مییبگو  واادیاما من دلم م ییجا
شه لب افرت را پاک کرد وگفت:م با ستمال خون گو ز تو ا یلیکه من خ دونمید

تو  واد یصدداحب من م یدل ب نیکرد ا شددهیاز تو اما چه م شددتریب اقتمیبهترم ول
 .یصاحبش بش

وقت،من که نگفتم دوست دارم،در ضمن تو  هی یاعتماد بنفس خفه نش نی_با ا
 پا مردم. هیبه قول خودت  ستمین یمن زن زندگ یدونیکه م

سا ی،ول یا ستادهیخودت ا یپا یمرد رو کیمثل  نکهی_با وجود ا  هیهنوز هم 
 سرت است. یباال زن کی

 انیاز م نیگرفت آرژ یرا به باز فشیکه سددر درگم شدددده بود دسددته ک آفرت
 آفرت گذاشت. یپا یبراداشت ورو یدستش را دراز کرد وجعبه ا یدوصندل

 _واسه تو.
 یهمان تاپ قرمز رنگ شدیبدون حرف روبان جعبه را باز کرد باورش نم آفرت

 بود. دهیبه دور از چشم همه داخل پاساژ خر نیبودکه ارژ
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ست دارم بهت گفتم، هی_ شگل نیکادو به ا هیدو  دیبهت دادم به ن رت نبا یخو
.یتشکر کن هی

 بد کرد. یلیحالمو خ یکه زد یتو دهن نیا یخوشگله،ول یلیخ ی_مرس
ساس ان مرد مغرور که اول یب چه شده  نیتفاوت بود به ابراز اح شق  بار بود عا

 افرت نبود. نیبود اما خودش اول نشیکه اول یبود مرد
 هراس داشته باشد. یکه از دلداگ ستیفاجعه زن عمق
ش آفرت سر  نیرا داخل قفل انداخت که ارژ دیشد وکل ادهیپ نیاز ما شت  از پ
 زد. شیصدا

 یادند یجواب چیبهم برخورد که ه یلیبرام مهم نبود در واقم خ گمی_آفرت نم
اما  شمیقابل کنترل م ریغ تیع بان یکرد تو شهیکردم چه م یرو ادهیز دونمیم
هرچند تو به جز قبول کردن  ستمین یمن ادم صبور یزود بهم جواب بد  وامیم

 .یندار یا گهید نهیگز
.شودیکه اخرش به گفتن دوستت دارم به من ختم م یتیع بان یبرا رمیمیم من
 که دور شد نیماش یصدا زدیشد قلبش هنوز هم تند م اطیرا باز کرد وارد ح در

 امده بود. یچه بر سر ان احساس سنگ دیبلند کش ینفس
شه را رها کرد  شدیبازهم جبران چند وقت نبودنش نم کردیتالش م هرچقدر نق

خبر امدن مهمانش را داد. ینشست که منش یصندل یورو
_سالم،حالت خوبه؟

؟یکنیفکر م ی_تو چ
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ما  زیهمه چ نیکه ارژ دونمیم یحق دار یبگ ی__تو هرچ  هیرو برات گفته ا
 یتمامت رو پا یوقت یفهمیو خوب م یزن هیبگم،تو  دیرو هم من با ییزهایچ
من هنوز عزادار اعتماد  ادیبه سددرت م یچ زنهیو اون پشددت پا م یذاریمرد م هی

 دیارو با من کرد تو ب ارشد واون ک دایهم پ نیبر باد رفته ام بودم که سروکله ارژ
حس رو. نیا یچون تو هم مثل من تجربه کرد یبه من حق بد

 .دمیبار هم تو روند هی یبودم من حت کارهیوسط چ نی_من ا
ا اون تشنه ب نیکه ارژ یبود یماجرا اما تنها دختر نیوسط ا ینبود ی_تو کاره ا

 .یرو داد نیبود بود تو تاوان دوست داشتن آرژ
ازه اج یب نکهی،ایزیعز شیهمه بدانند چقدر برا نکهیبود ا یحس خوب چقدر

.یمرا انت اب کن دیبا دییبگو یصاحبت شده باشد،وبا قلدر
.ی،چرا اون رو زجر نداد ی_چرا از کاوان انتقام نگرفت

ل بود که توانسته بود به د یاتاق وظاهر دختر یفضا ریکه نگاهش در گ نینشم
سرک ب ش یان پ ابطه ر کی انیگفت:بعد از پا ندیاحساس و مغرور وخودخواه بن

 دایپ یرشددتیبه فرد تمام کننده عالقه ب سددتیکه تموم کننده اون رابطه ن ی،فرد
از زمان رابطه. شتریب یحت یا کنه،عالقهیم

 ود.خودش ب هیشب یکه کم یبا دختر یتیاز هم صحب بردیچقدر لذت م افرت
شمتی_م سارت ای نینه ب اطر ارژ ب  شت یبهادر بلکه به خاطر ج  یوپا یکه دا

شق وانتقامت موند سندیمثل تو که نم یی،زنهایع ش یتو دیبا تر ند نه جامعه با
فرصددت  گرانیادامه به دوسددت داشددتن مردشددان از د یکه برا ییزندان،زنها

.طلبندیم
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ها  زنمیحرف م یاز زنان من عادل معجزه اسدددت،من از فرو   نامشدددان م که 
هاحرف م نیها،از پرو نیمی،سدد خانوم  مام زنم،ازیها،از اهو ها یت که  ییان

اند،ونشان دادند باالتر ازمعجزه  ستادهی"ترس"نبودند از انها که چو کوه اداریخر
 است.

گفت: دیبرخاست ،دم در اتاق که رس شیجا از
 مثل یکه دختر نیخوش بحال آرژ کنمیوقت فراموش نم چیلطف تو ه نی_ا

 کیکه عالقه اش  یثابت کرد نیکارت به ارژ نیشدددده،با ا شیتو وارد زندگ
با  انشینسددبت به اون ادم واطراف یلیعاشددق که بشدده خ زادیسددت،ادمیطرفه ن

شدم. دهیعشق ب ش هی یونیبا پادر م شه،منیگذشت م
 .مامانتم که هست میفرستاد یکار نکن اون خدمتکار واسه چ ادیبابا ز ی_ناز

 شددتریروز ب۹  وابمیوم  ورمیا،نگران نباش همش مباب تی_قربون اون مهربون
 نمونده.

ش  وارد شد ت س نکهیا صیاتاق  س ت یچه ک صال کار  ست ا شت خط ا  یپ
لحن صحبت مردها منح ر به دخترشان بود. نینبودا

کنار افرت نشست. افتی انیکه پا تماس
 دلشوره واسترس دارم. یلی_خ

 زیمن مطمئنم که همه چ نیرا در دسددت گرفت وگفت:نگران نباشدد دسددتانش
 .رهیم شیخوب پ

هرچند بعدش  میچند روزهم بگذره راحت بشدد نیدخترم کاش ا دوارمی_ام
.شهیدو برابر م مینگران
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 هست. ن،حواستونیشد ریپ یعنی نی_پدر بزگ که بش
بت ا المیخ ارزه،ی_به لذتش م  نیکه از بابت اون دخترم راحت شدددد حاال نو

 ؟یرو گرفت متیت م یکرد کاریدخترم ،زودبگوچ یکی
 دنده ست . هیو یرتیزورگو و غ یلی_استاد خ

 .هیعال نکهی_ا
 ن؟یدیدختر م یادم نی_وا استاد شما به همچ

 زن نداشته باشه که دوست هیرفتارهارو نسبت به  نیمرد ا هی_اره چرا که نه،اگه 
 داشتنش باد هواست.

 کنار اومدم مییکه چند سددال با تنها دیدونیم دیشددناسددی_اسددتاد من رو خوب م
ته از تمام گذشد نیکه ارژ یزن خوب باشددم،اونم وقت هینتونم  نکهیاز ا ترسددمیم

 نیبگذرم نمونه اش هم یکه از اشددتباهات به راحت سددتمین یمن خبرداره،من زن
 .دمیب شیکه اگر من بودم هرگز کاوان رو نم نینشم

 ؟یستینخوشحال  یو کنار اومد یدیب ش نکهی_از ا
ن رها شدم واال نهیاز بند ک ییجورا هیگفت خوشحالم اما سبک شدم ، شهی_نم

جه م دید هیبا به اطرافم تو حس خودش  نیهم دیشدددا دونمینم کنمیبهتر 
 محسوب بشه. یخوشحال
ش شهی_مگه م شه،ناز کردن و رام کردن کردن  یو زنونگ یزن با تو وجودت نبا

 نیب مشددترک ییجورا هی، یانتسدداب شددتریب یژگیو نیوا دونهیم یمردها رو هر زن
 روش هاست. نیهمه زنهاست تنها تفاوت ب

پس زده  بار نیواسه اول یزن وقت هی یول کنمیم دییحرفتون رو تا نی_استاد من ا
نهیحس کم بودن م شدددهیهم شدددهیم با خودش م ک مل بودم ترک  گهیو کا اگر 
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 نیزن ها تنها به ا اقت،امایل یمواقم طرف مقابل تو که ب شددتریدر ب شددددمینم
 تموم کننده رابطه ست. یکه چه کس دندیم تیموضوع اهم

گرفت وآفرت  یآفرت را به باز یشددانیپ یرو  تهیر یموها یقاسددم مهندس
از ارامش شد. زیلبر

ها وقت طه رو تموم کنن شددروع م کی  وانیم ی_دخترم مرد به درو   کننیراب
 زن من بودن رو یها یژگیتو و دونمیه متو رو ندارم،چ اقتیمن ل نکهیگفتن،ا

که خودت هم باورت  نجاسددتیبندد،ایدرو  م تیبه ناف ا ییوکمبودها یندار
رو  قتیاگر خودت حق ی،حتیدرو  رو پشت سرهم بشنو کیکه  یشه،وقتیم

به و یکه اون درو  رو باور کرد یشیم قتیبه نام توهم حق یدچار حالت یبدون
 .یفرض کرد قتیحق کیعنوان 

 نهکیبه زنها نگاه م دید نیکه با ا یا دهیمرد فهم یهر زن یزندگ یکاش تو ی_ا
شما خ شه  شد به ا نیبه من کمک کرد یلیبا سم که خداوند  نیباعث  درک بر
اما  یال نباشدد دهیا ی وایکه تو م یمرد یبرا دیشددا دهیال آفر دهیهمه زنها رو ا

 بود. یخواه یا گهیال مرد د دهیقطعا انت اب و ا
 یمکالماتش لح ه ا نیدر ب یپدر خوانده را که حت نیدوسددت داشددت ا چقدر

 یپا بدون انکه کردیم حتیگونه بودن  نیا شهیبه پسر خودش اشاره نکرد هم
باشد. انیخواسته خودش در م

 تر. نییمانتو رو بکش پا نی_آفرت اون است
گونه  نیمن عادت کردم به ا کنهیم اهشیس یکه،مداد طراح شهینم نی_وا آرژ

کردن. یطراح
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قلم  یاطرافت به جا یمردها نیا سددتین شدده،حواسددتیم اهی_به جهنم که سدد
 .کننیتوجه م یا گهید زیدستت به چ

 دیکار دارم با ینگرش اونا رو عوض کنم االنم کل تونمیکه نم ست،منی_مهم ن
 بشه.چند وقت  نیرو هم تموم کنم تا جبران ا یچند تا طراح نیا

سددپرده اسدددت  یدختر لجباز و خودرا نیدل به چن شددددیهم باورش نم هنوز
م ددمم بود اما ته دلش غنج  شیو انت اب ها شیخواسددته ها یکه پا یدختر

تا  یاشکه ب یدختر نیم مم بودن،فکرش را بکن انت اب چن نیا یبرا رفتیم
شتنت ب شهیو باهم یراحت از بودنش دار الیخ هیاخرعمر  ست دا ات  مهیدو

 کند.یم
ضا زیم یبهبد فنجان قهوه را رو شت افرت با مهندس ر شه ر نیاخر ییگذا ا نق

س یکرد ودر حال لیهم تکم سودگ یکه نف سر ا شیم یاز  سمت بهبد دیک  به 
 رفت.

 قهوه واسه خانوم مهندس. هی نمی_خوب ا
 داشتم. اجیممنونم واقعا بهش احت ی_وا

 ونم.رو ند ازهاتین شهیمگه م یدار اری_اخت
ضور آرژ بهبد شده بود با خباثت باطن نیکه متوجه ح شت در  افرت  اش به یپ

شد من که مملو از ن یفکرها نیشد ا یگفت:چ دو ماه بعد از  ازمیشما تموم ن
 تموم شد فکر کردن تو تموم نشد. ازهامیازدواجم ن

 .یبزن یدو کلوم حرف درست وحساب شهی_بهبد م
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بهادر ب ت برگشددته  نیکه ا یدار یتو چ دونمیتر اخه من نم یحسدداب نی_از ا
که به  ییتو دهیشددده تو رو چسددب الیخ یرو ب ل*و*ن*دب یها یاون چشددم اب

 .یاندازه قابلمه تفلون نچسب
از قهوه اش را خورد ولب ند زد. یمین

 .دنیکه واسه ام صف کش یاز هم جنس هات بپرس دیبا نوی_ا
دختر تو عمرت  یهسددت یا تهیکه تو چه عفر دوننی_خوب از بس نفهمن نم
شده از بس قر تو کمرت خشک شده. یپشت هیشب یدوبار اون کمر رو قر نداد

 . وادیم زهایچ نیاون که منو واسه ا اهینباشه صدسال س  وامی_م
 من زیهسددتن عز یافاده ا نقدریکه ا ییزنها نیاز ا ادی_دلت خوش توهم،بدم م

.زارنیهاشون طاقچه باال م یحاال بعض یتو ذات هر دختر نیا
 ،من از همان نسل تافته جدا بافته ام. ستمین یتکرا ی_من از تبار دخترها

شت شن ستادهیا یمحکم مرد یاجر یها واریان د پ حرف ها  نیا دنیبود وبا 
 تافته جدا بافته را. نیا دیطلبیم شیاز پ شیدلش پ

از ابن  یدیکشیمالقه م دنینقشه کش یاگه دوبار به جا دهید ده،مرگیبر سی_گ
 .یزدیقلمبه سلمبه نم یحرف ها

ندانسددت جلو رفت وچند بار به در  زیرا جا سددتادنیگوش ا نیاز ا شیب نیارژ
 زد. یچوب

ت در پسر لندهور پش یدیجهنم ن ر شیواسه خودت ات نیاز ا شتریتو تا ب ای_ب
د گنده ات پشت در افتاده بو کلیه نیا هی،سا دونمیفکر کرده نم سادهیگوش وا
 .ینور یزندون شده بود از ب هیاتاق شب
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 من. چارهیاز دست تو،اون دختر خاله ب کشهیم ی،چ ی_باز شروع کرد
ست من م چارهی_اون ب شه؟ایست؟اون از د شما که من ومثل  نیک دختر خاله 

 کم کردم. لویک۱۰چارهی،من ب کشهیبچه دوساله مدام م ریدوندون گ
ثل هم افرت تا ا دادیم حیترج شدددهیم ندد  کهیکه ب  ند ارژ یحرف ن  نیبز
 نشست وبه افرت نگاه کرد. شانیروبرو

صد بار گفتم م شدم  ایو.....ب یدیحرف زدن ن ند،اما بازم خند انی_ شقت  عا
 خوب شد؟

حرفها از  نیو حرف زدن،ا دنیخند انیشددد م جیکش امده اش گ ییلبها آفرت
ها مان  م ییه که اگر ت  دایپ شیبرا یجواب یکردیام عمرت هم تالش مبود 

 .یکردینم
القه آخر وابراز ع میبزنه به س ینطوریا نیارژ ی،وقت میوخ یلی_انگار اوضاع خ

 تشفیاالن شدد الیافته بهتر من برم د یمناسددب من نم ییکنه بعدش اتفاق ها
 منت رمه. شهیتموم م

ابراز عالقه تنها گذاشددت چه لذت ب ش  کیمرد و کیرفت وافرت را با  بهبد
 جمم سه نفره؛من ،تو وحرف دوست داشتنت. نیبود ا
 ؟یبگ ی واینم یزی_چ
 مثال؟ ی_چ

چند روز منت ر  یبهم نگفت یچی_من بهت گفتم دوسدددت دارم اما تو هنوزم ه
 جوابم.

 یابراز عالقه ات و ق د ازدواجت برا نیکه از تو دارم ،ا یمن با شناخت نی_آرژ
 .رسهیبه ن ر نم یمن واقع

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 393



د بو دهیاز او ند یزیوازار وتهمت چ تیکه به جز اذ یبه آفرت،دختر دادیم حق
 دوستش دارد. دییگویسپر کرده وم نهیوحال س

سددرت با هم جنس خودت بودم شددما رو مثل  یآفرت من به اندازه موها نی_بب
و خواستن از ته دل نباشه پا جل یکه تا پا ستمین یاما مرد شناسمیکف دست م

که با دوتا  سددتمیسددداله ن۱۷مقدس،من جوون  یلیبزارم واسددده من ازدواج خ
 ازدواج بردارم. یه ازت هواب*و*س

سر جا آفرت شد ومقابل ا شیاز  سر و  ستادیا نهییبلند  شغول مرتب کردن  وم
وضعش شد.

 ام دارم. گهید نهیگز هیکه من  یدونی_تو م
باهات حرف زدم هوا  یبگو ندارم دو کلوم درسددت ومنطق یجنبه ندار گمی_م

نکن تا آخر هفته سر سفره عقد بشونمت. یبرت داشت کار
 نگاه کرد. کردیرا روشن م گارشیکه س نیبه ارژ نهییاز ا آفرت

زورگو بودنت. نیهم ستیکه هنوزم دلم باهات جور ن یلیاز دال یکی_
 یبلند نیبرخورد از ترس ه نیژار نهیسمت عقب که برگشت صورتش با س به

.دیکش
 یکنیم کاریچ نجایم،ای_ترسوند
 نیا یچقدر دلش تن  بود برا دیچانه افرت کشدد یاشدداره اش را رو انگشددت

شت چیه یب یکه روز یدخترک شم دا  ییروزها حس ها نیا کردویارامش م یچ
مثل مرد خانه شدددن،حس  ییکرده بود حس ها داریسددال خفته اش را ب نیچند
زن موفق در کنارش. کیشدن ت تش با او،حس بودن  کیشر
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اه بارم شده با دلم ر هیکه  ییمعرفت رو کرده،تو یتو ب ی_افرت دلم بدجور هوا
 .یومدین

 یسددد گفتیم نیکه ارژ یمعذب شددده بود وهر کلمه ا یکیهمه نزد نیا از
 بستن نفسش. یبرا شدیم

ماینم ینجوریا نی_ارژ کارمون شددده، حل  گه کسدد میتو م فکر  یچ نهیبب یا
 وجود نداره. یکیهمه نزد نیا یبرا یلیدل نکهیتر ا کنه،ومهمیم

شت وقت یقدم نیآرژ ساس به اونگاه کرده بود ول یبه عقب بردا  یبا ان همه اح
ه از ان ب*و*سدد کیداشددت  یرا چه لذت زیهمه چ دانسددتیم لیدل یآفرت ب

 لبها؟
 هیتک ارویرفت آفرت به د رونیق ببرداشت واز اتا زیم یرا از رو گارشیس جعبه

ز کند او ا یکار توانستیگند زده است اما نم شهیمثل هم دانستیداد خودش م
پاپس  نیهم مهیتمام و کمال بود نه ناقص و ن ددف ون یجنس خواسددتن ها

 رامبه احسدداسددش احت یعنیخواسددته دلش  یو پاگذاشددتن رو نیارژ دنیکشدد
 .شدیمحسوب م یمثبت ازیوخودش امت گذاردیم

وت دع نیخبر از ا یب نیرفتند و تنها ارژ الیبه و انیهفته همه به دعوت دا اخر
 بود.
صدا یرو نیارژ سرو  شد از  ساختمان خونش به  رونیب یت ت کارو جابه جا

 یتا ن دف شدب او را به حرف گرفته بود ب نیجوش امده بود شدب گذشدته او
راه  انیرفت در م اطیمت حشد وبا چهره بر افروخته به س راهنیپ دنیپوش الیخ
 .دیکش ادیفر

 تا صبح.... شبید یدونیچه خبر مغزم رفت مگه نم نجایا انی_دا
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حرفش در دهانش ماند بهبد وخانواده اش ،آفرت و  یجمم حاضددر باق دنید با
در  دنیخجالت کشدد نکهیدوسددتش روناک هم انجا بود با ا یخانواده اش وحت

 . وامیانداخت وارام گفت:معذرت م نییمرامش نبود به ت اهر سرش را پا
ه اوزد ب یتشددر یبا ان شددلوارک و رکاب نیآرژ دنیبود با د دهیکه تازه رسدد انیدا

به جمم گفت:شددرمنده ا شددما  دونسدددتیدونه خل وچل من نم یکی نیورو
 .دیینجایا

ان چشددم ها تنها به نگاه افرت وخانواده اش  نیسددمت اتاقش راه افتاد در ب به
 خواستن پا پس بکشد. نیاز ا یکم  واستیاما دلش م دادیم تیاهم

دو خواهر وبرادر شدددده بود  نیا انیکه حرف زد متوجه تفاوت بزرگ م ریام با
سقف ارزوها یبرادر سقف ارزوها یکوتاه بود وخواهر شیکه  سمان   شیکه ا
 بود.

مانتو آفرت تاپ بنفش و  جدا ییبا ان  باز  را  تشریغ شددتریب یاز دلبر یجلو 
با او حرف نزده  یبود جز همان سالم کلمه ا دهیازصبح که او را د دادیقلقلک م

در حال ترک صحبت با اوبود اما حاضر بود قسم ب ورد که  ییجور ها کیبود 
صحبت نیا س یترک هم  س ت تر بود هم گاریاز ترک   ها یمهمان در شهیهم 

سبه حرف زد یلیوخودش م کردیبهبد بود که مجلس را گرم م ش ین با ک ت ندا
 ارشگیهم بود باز هم به سدد ادیز شیبرا ریبا ام یتنها چند کلمه صددحبت کار

 رفت. شانیرفتند او هم به طبم از انها به سو اطیپناه برد جوانها که به ح
نگاه ها را  نیا یوکاوان خوب معن دیدزدیم نیمدام نگاهش را ازارژ نی_نشددم

نامزد توانسدددتینم کردیهم که م یهرکار دیفهمیم  یخاطرات ان چند وقت 
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را فراموش کند وتنها خودش مق ر بود انقدر در گفتن دوستت  نیبا ارژ نینشم
 رد.ک خوشدل  نیآرژ یبه دوست داشته شدن ت اهر نیدارم تعلل کرد که نشم

 ها. یرد نش نجایکه دستت از ا یچا ینیوقت با اون س هی:ار بهبد
 .ستی_چرا دادش بهبد دستم که چالق ن

شه منم وله ب الید یانگشت ش ت پات بره رو پا ترسمی_نه دستت که سالم م
 .یبنداز یتا چندماه از هم اغوش

 یگرفت از بازو یشگونین الیخنده جمم خفه شد ود یصدا انیبهار م اعتراض
 بهبد.

بهادر وکارو هم  نیا میکار هارو من وکاوان واوات زن دار نیمن ا زی_نکن عز
 نیدوسدددت دخترهم نداشددته ا یکنه چند ماه کاریچ چارهیب نیپپه ان اما ارژ
 خاموش کنه.  وادیم یعطشش رو ک

شدند در ذهن  رهیهم خ یسوق داده شد به آفرت وهردو به چشم ها نیارژ نگاه
 شد. یها تداع یه ها وهم آغوشب*و*سخاطرات ان  شانیهردو

 نیروشددن کرد چند یگرید گاریبازهم نگاهش به لباس افرت افتاد وسدد نیارژ
 یزیدخترک خودسددر چ نیبار تذکر به افرت داده بود وجز شددانه باال انداختن ا

 نشده بود. دشیعا
 .می_آفرت قدم بزن

 شده بود. رهیچشم به دهان افرت خ نیچند
 .می_چرا که نه،بر

 را کم داشت افرت با بهادر قدم بزند وحرف عاشقانه ردوبدل کند. نیهم
 بهبد را دراورد. یروشن کردنش صدا گاریپشت س گاریس
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مثل دودکش فقط دود  یکنیم یدینه کارمف یزنیم ی_خوب داداش من نه حرف
 .یخفه مون کرد گهید یجا هیخوب بلند شو برو  یدیم رونیب
بداند اورا به حواله  یانکه کسدد یدوسددت از جنس برادر را ،ب نیا شددناختیم

کرد؟یجبران م یروز دیمحبت ها را نبا نیکرد،ا رونیان دوب بیتعق
باشه. یشکل نیدوست دارم خونه ام ا یلیمن خ ییبایز اطی_چه ح

.دیبه تنه درخت کش یخانه بود دست نیکه در حال مرور خاطراتش در ا افرت
 رو داشتم. ییجا نیمن تجربه بودن تو همچ یقشنگ یجا یلی_اره خ

 م؟ینی_بش
 .مینی_اره بش

 انیباهات صحبت کنم که خودت کامال در جر یزیراجم به چ ام وی_آفرت م
ست ست یوهر دو به اندازه کاف یه هم  یو منطق میکه عاقالنه جواب بد میبالغ ه

 .میبرخورد کن
به سددداختمان نگاهش   تهیر یبود دوخت وموها نیمامن ارژ یکه روز یرا 

 پشت سرش انداخت. نیشانه اش را هم مثل خاطراتش با ارژ یرو
هادر من خ مد یلی_ب بد  پدرت وبه خانواده ات  ییجورا هی ونمیبه  به تموم 

 بدهکارم.
به خاطر صدداف کردن  یدرصددد احتمال بدم که جوابت مثبت باشدده ول هی_اگه 

 .رنمیتو رو م دیمنم که ق نیباشه ا یبده نیا
ات باشند که  یدر حوال ییمردها نیچن یوقت شودیزن خوب م کیحال  چقدر

وقم.منت وت چیه یب یگرید زیچ چیبدهند نه ه تیست داشتنت اهمتنها به دو
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پنهان کرد  یبه صددندل کیان دو خودش را پشدددت درخت نزد دنیبا د نیارژ
بود که به  شددانیراس نگاهش بود اما مهم صدددا ریصددورت بهادر در ت مرمی،ن

 .دیرسیگوشش م
ست یخوب یلی_بهادر تو مرد خ ست یهر دختر ییایمرد رو ییجورا هی، یه  یه

 .تیادم خوش قلب و با ش   هی
ش بهادر ستیخوب م دهیسرد وگرم چ  به تیها در نها ینیمقدمه چ نیکه ا دان

منت ر  دیبا یدیشددن انتیازاطراف دیوتمج فیکه تعر یشددود،زمانینه ختم م کی
ش شان با شتش را رو یان جمله اخر افرت  یلبها یکه کمرت را خم نکند انگ

 گذاشت.
 .دونمیشو م هینگو بق یچیه سی_ه
ان دو اضافه شده بود به تنه  یضربان قلبش هم به صدا یصدا گریکه د نیارژ

 هم فشرد. یرا رو شیدرخت چن  زدودندانها
شمانش حلقه زده بود ،بهادر رامحکم درآغوش گرفت وارام  افرت شک در چ ا

 کنم. یبدون عشق زندگ تونمیگوشش گفت:بب ش منو،من نم ریز
 ماندینبود م زیبودنش جا گریتند به سددمت عمارت راه افتاد د یقدمها با نیارژ

شود  سان تبر کیکرد اما افرت به  ریسال دلش را قفل وزنج۳۰که چه   باره به 
ست ب شک سمت اتاقش رفت  یان هارا در هم  صدازدن کارو وبهبد به  توجه به 

شغول تعو شد دلش تنها ضیوم سش  ستیم ییلبا س  وا هم  دیشا گاریودود 
 الکل. یکم

آفرت | سارا رایگان

www.lovelyboy.blog.ir 399



 لب ریگرفت واو ارام ز یجمم حاضددر کنار بهبد جا نینگاه سددنگ ریز افرت
که  شددشیبرم پ  واسددتمیحالش بد شددد م نقدریپسددر ا نیشددد که ا یگفت:چ

.یخودت اومد
 بود؟ سادهی_باز هم فالگوش وا

 نیاز جون ا یچ دهیاخه دختر مرگ د دیشددنیم دیکه نبا دیرو شددن ی_مهم؟چ
 .ی وایمن م داداش بدب ت

 راهنشیپ یرا در حال بسددتن دکمه ها نیانکه در بزند وارد اتاق شددد وارژ یب
 .دید

؟ی وایم ی_چ
شد. کیرابست وبه او نزد در

 دلت؟ دنیگاهت؟لرزیگاه وب رتیبود خواستن ودوست داشتنت؟غ نی_هم
راهم بسدددت وگفت:من ادم خواسددتنم تا آخرش  راهنشیدکمه پ نیآخر نیارژ

دارم  مدیداشتم نه،شا یگذشته پاک وسالم گمی،نم  وامیواسه اون که م مونمیم
کنم من  لیکه تحم سددتمین یاما ادم دمیاون دختر هارو م یها نیتقاص نفر

 شهبهمسرت  دی،شایچ یعنیزن دوستت نداشته باشه  هی یوقت دونمیخوب م
شر شه، شه اما ه تیت ت و زندگ کی،مادر بچه ات ب سه تو چیب  وقت قلبش وا

سه  نیوا شهینم ده اما دل که تن ب یبا زن امیکنار ب تونمیفاجعه،نم یعنیمرد  هیوا
هر روز ترس از دسددت دادن وترک کردنت رو داشددته باشددم نگه   وامینده،نم

 یازبند یبکن  وادیدلت نم مونهیکه تو رو ن واد مثل دندون لق م یداشددتن زن
 هبریدردش امون تو م یاما با هر حرکت مونهیم یجاش خال یدونیچون م رونیب
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با  رونیب ندازمیم کنمیم دارمیمن نگه نم یول بدون درد کنار  یخال یجا هیو
 .امیم

 .نیسمت در اتاق رفت وقبل از رفتن گفت:خوشب ت بش به
س نیکه آرژ شدینم باورش له تنها حق گفتن ب گفتیکه م یزورگو وخودخواه ک

لذت ب ش بود کشددف  شیبرا یبرخورد کند به طرز جنون اور نگونهیا یرا دار
 یاما پا کردیبودنت م یلح ه تالشددش را برا نیکه تا اخر ی،مرد یمرد نیچن

 .کندیم تیرها ایبدون درو  ور یحرف چیه ین واستن که وسط باشد ب
شت ست جلو پ ست بهبد هرچقدر تالش کرد نتوان ش  ردیگرا ب شیفرمان که ن

ش سته از زدن به  ش شهیوکارو خ ش نیما را  که آفرت شدیباورش نم دیعقب ک
قرار بود که از دسدددت بدهد هرکه را که به او دل وش  یازدسدددت داده بود تاک

پاره شددود با تمام سددرعت  شیکه گلو ادیانقدر ز  واسددتیم ادیبود،دلش فر
 اش رساند. ییکرد وخودش را به مامن تنها یرانندگ

 ام؟یباهات ب ی واینم ی_افرت مطمن
 نیاو نگران بشددن  وامینم هیبق شیپ نیر تو اوات هم بر_نه خودم تنها برم بهت
 رن  به روش نمونده.

 واسه ساختمون گمیهم م هی_باشه برو مواظب خودت واون بچه ننه باش،به بق
 .نیکه بر نیاومده هر دوتون مجبور شد شیپ یمشکل هیها 

 .یکه هست ی_مرس
 دستش را تکان داد وآفرت به سمت کرمانشاه به راه افتاد. بهبد

 رونیپوشددش را از تنش ب ریوز راهنیخوردن الکل تمام بدنش دا  شددده بود پ با
ش س دهیفا یاما بازهم ب دیک سمت حمام  مهین فه ون گاریبود  را رها کرد وبه 
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 تاب رفت چشمانش رابس ریرفت دوش اب سرد را باز کرد وبا همان شلوار ز
قرار شددده  یب نگونهیا یدختر یبرا ی،لرز به جانش افتاده بود لرز نبود آفرت ،ک

 .چوقتیبود؟ه
 لتریرا داخل قفل انداخت وارد سددالن شددد تنها اباژور گوش سددالن وف دیکل

ب را که ا یمطلق فرو رفته بود صدا یکیروشن بود وخانه در تار گاریسوخته س
 اب ریا شددلوار وباال تنه برهنه زب نینگاهش به سددمت حمام رفت آرژ دیشددن

ه ب اراممبل گذاشددت وارام  یرا رو فشیبود وچشددمانش بسددته بود ک سددتادهیا
سمتش رفت.

؟ی_بازالکل خورد
را باز کرد. شیچشمها یناباور با

 ؟یکنیم کاریچ نجای_تو ا
انکه جواب سددوال  یرا داخل اب جمم شددده حمام گذاشددت وب شیپا افرت

چه سرد. یرا بدهد گفت:وا نیارژ
 مقابلش کرد. ستادنیمچ دستش را گرفت واو را وادار به ا نیارژ

 شهیرو بفهمه؟برات بد م هییات قض ندهیشوهر ا یترسی؟نمی وایم ی_گفتم چ
 روشن فکر. یلیخ دمیشا

صال ن شن فکر که ا  شهیهم اخموو کوته فکر اما چه م یلیخ ستی_امممم رو
کرد من دوستش دارم.

 ؟یگیبه من م یدار ناروی_به جهنم ،چرا ا
.میزنیحرف م رونیب ایب شهیسردم م  ورهیاب به بدنم که م نی_آرژ
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اب  ریحرکت اورا هم ز کیاز حواسددش هنوز هم م تل بود با  یمیکه ن نیآرژ
 به شانه اش چن  ژنیوکمبود اکس جانیبرد وآفرت در آغوشش فرو رفت واز ه

 زد.
 بود مردم. یچه کار نیا ی_وا
مدت ها بود ازاد  گریکه د ییوخرمن موها دیشددالش را از سددرش کشدد نیارژ

سرش را داخل موها سیخ شدندینم زیسر حلق او رهیبودند وبا ان گ  شیشد،
 فرو برد.
چه بو بل از ا شدددهیده،میم یخوب ی_ کهیق وزن اون  یبر شدددهیواسددده هم ن

 ت کنم .ب* *ل یبش م*ر*ت*ی*ک*ه
زن  هیکه به  ستمین یادامه داد من ادم کردیبا خودش صحبت م ییکه گو نیآرژ

شم ا شته با شم دا  ستیها تو مرام من ن یکار ک*ث*ا*ف*ت نیشوهر دار چ
 ت کنم.ب* *ل کمی یممنوع بش نکهیپس بزار قبل از ا

داخل ظرف اب  کردیبر عکس احسددداس م کردیاب را حس نم یسددرد گرید
ت واب از صددورت هر را قاب گرف نیجوش اسددت با دسددتانش صددورت ارژ

  به کمرش چن نیشده بود ارژ سیافرت خ ییوتمام لباسها دیچکیم شانیدو
 در هم گره خورده به ان چشمان جسور نگاه کرد. ییزد وبا ابروها

س بازهم س نیبا ا گرید یه اب*و* صل ح  نیدو طرفه بود،ارژ یتفاوت که حا
 کرده است. شینبود که نفهمد افرت همراه جیانقدرها گ

 ارومت کرده؟ نقدریا ی_چ
 زن رو اروم کنه. هی تونهیم ی_به جز عشق چ
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 کردیف ماعترا دیقهوه را به سمتش گرفت با وانیرا به تن کرد ول نیآرژ یلباسها
را  یدختر بود ارزش ان همه سدد ت نیصددورت ا یکه ان لب ند که امروز رو

 داشت.
شانه اش گذاشت. ینشست وسرش را رو نیآرژ کنار

 ؟ی_از ک
 ؟ی_چ

.یعاشقم شد ی_از ک
 .گرید نیریلب ند ش کیهم  باز

مرد  هی شددهیبه ظاهر کلفت بودنم م یبا سدداده بودن و حت دمیکه فهم ی_از وقت
تجربه کردم اما عاشق  یا گهیعاشقت بشه من دوست داشتن رو با مرد د یواقع

احساس  نیباالتر از ا تونهیم یبودن وحس خواسته شدن رو باتو تجربه کردم چ
 باشه.

هادر رو  ی_وا که ب هردوتون   واسددتمیم یکرد ب* *لآفرت اون لح ه 
روبکشم.

 جنگجو بودن مردش. نیا یبرا رفتیغنج م دلش
شه شدن ب یرتیاگه قرار بر غ ؟تازهیبهم دار ییحس ها هی یدیفهم ی_تو از ک ا

 .کردنیبه تو نگاه م نیونشم الیکه د شدمیم یرتیدغیمن با
دن اروم کر یمن ع ب یارومم کرد یق د چیبار بدون ه نیاول یکه برا ی_وقت

ه منو ک ییدخترها ستنیالم کم ن دهیا یلینکن من خ ست،فراموشین یکار کم
ب وان.
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سرش زد و ح ار آغوشش را تنگتر کرد. یرو یه اب*و*س نیآرژ
 _آفرتم
 _جان

.یخوش اومد می_به زندگ
گفت. کیوتبر دیب*و*سگونه اش را  یبا خوشحال استاد

 .دیرو شما به من داد یخوشب ت نی_استاد ا
 یتو ینکردم همه شددون کار خودت،من کنار اون برق خوشددحال ی_من کار

؟یترسیم یاز چ نمیبیچشمهات ترس هم م
حرف زده باشد. یانکه کلمه ا یدستش رو شده بود ب بازهم

 .امیبودن برن یاز پس زن زندگ نکهیاز ا ترسمی_م
ن زن بود ،خوبیبشدد شیعمر زن زندگ کی سددتیقرار ن ر،مگهیبگ ادی_خوب 

م اداها انجا نیکه تابحال از ا نیرو بلد شددو،از ا یکردن ودلبر ر،نازیبگ ادیرو 
با یلیخ ینداد حاال  ما  به،ا بایریبگ ادیدیخو ها دخ گهیکه د یبدون دی، تر تن

هایمردم هسددت هی ،زنیسددتیپدرت ن اج یوگذشدددت احت یبه دلسددوز ،مرد
م ه یوقتشددده کم گهیهم خوب بود اما د یلیخ یبود یقو نجایتا ا نکهیدارن،ا

گاه باشه،اولش س ته،اما کم کم  هیکه دوست داره تک یواسه مرد یبش فیضع
 نواختکی تیزندگ دهیبه چندسددال نکشدد یرینگ ادیرو اگه  ی،دلبریریگیم ادی
رو  روزها نیحسددرت ا یشددد ریکه پ هم یشدده،وقتیازتو دلزده م شدده،مردتیم
 .ینکرد یبود دلبر یکه چرا تا توان ی وریم

 یخوشددحال یتماس صدددا یزد وبه محض برقرار ینام روناک لب ند دنیباد
 روناک گوشش را پر کرد.
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کارو االن بهم زن  زد واسه شام دعوتم کرد. یدرست گفت زمیعز ی_وا
 .دیفهمینگاه هر مرد را م یمعنا یراه شده بود و به راحت نیکار ا کهنه

هرچه را که دارد با آفرت   واسددتیاتاق کارشددان را مشددترک کرد دلش م نیآرژ
ها  یدر غم ها وشاد ستیشدن در ت ت ن کیشودازدواج که تنها شر کیشر

 شد. کیشر دیکامل شدن با یاست برا زیوهمه چ
به محض برقرار یلب ند اریاخت ینام روناک ب دنید با  یتماس صددددا یزد 

خوشحال روناک گوشش را پر کرد.
 امروز کارو زن  زد واسه شام قرار گذاشت. یافرت جون راست گفت ی_وا

 یوجه کار سدد ت چیبه ه شیمرد برا کینگاه  دنیراه بود و فهم نیکار ا کهنه
 نبود.

 گاهشیگاه وب یطنتهایواگر از ش گذشتیم نیمشترکش با ارژ یاز زندگ کماهی
 نیهمه همان ارژ یبرا دیرا داشددت شددا ایمرد دن نیبهتر کردیم یچشددم پوشدد

سر بچه ا یمغرور بود اما برا سعود را که  گرید شدیم ریساله وبهانه گ۷یاو پ م
 یابر لهیسددو نیبهتر یبه او نداشددت گاه یوحسدد دیلرزیاصددال دلش نم دیدیم

است  نیاز ن ر تو بهتر یرا دوست دار یکس یدوباره است وقت دارید یفراموش
ه از خود ک یشویمتوجه م ینیبیاز دوست داشتن او را م ریبه غ یدیباد یاما وقت

 یکه دوسددتش داشددت یبه ان ادم یشددباهت چیفاصددله دارد وه یلیاش خ یواقع
از دست دادن  شهیداشت،همعشق را ن نیاکنون ا شدیطرد نم یندارد،اگر روز

بهتر را به دست اوردم. نیت دادم در عوض ا،او را از دس ستیبد ن
ر*ق*ص ؟اهانیریبگ ادی ی_خوب امشب قرار بود چ
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.ادین ف کارمو اوردم خونه به خاطر اقا از سرتم ز نکهی_برو بابا هم
 .ستادنیدست آفرت را گرفتت و وادارش کرد به ا نیارژ
تو چه  یرکه دل منو بب یریبگ ادی ر*ق*ص دیبا یدونینم یآفرت تو دلبر نی_بب

.کنمیم تیشکا رمیاصال فردا م یهست یجور زن
.ی_اها اونوقت به چه جرم

 .نی_عدم تمک
ها آفرت فت:ارژ شیابرو خت وگ ندا باال ا متیبب نیرا  لت  ن جا عا خ ،تو واق

 .ی وایم نیتمک شهیشما که ماشالله هم یکشینم
نه خوب ا که تمک نوی_ قدر طول  ادتیتو هم  یول یکنیم نیقبول دارم  نره چ

روابط اشنات کنم. نیکه با ا دیکش
.گهید ییاش زد وگفت:پر رو نهیبه س یمشت افرت

 .ستین میحرف ها حال نی_زود باش تکونش بده من ا
ندیاز جنس آتش ،نم یومرد نشیاز جنس افر یزن ها م سددوزا ندیافریتن واز  د

 .بردندیان اتش لذت م یگرما
،از تر از قبل یب واند،باز هم قو فهیتو را ضددع ی"اگر فرهن  غلط وکوتاه ن ر

....یزنیم ،ولب ندیکنیواژه سر بلند م نیپشت هم
ست. یتو کاف یبرا نیوهماست..... دهیکه خداوند تو را"زن" آفر چرا
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