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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 زخم کهنه
 کاربر رمان فوریو 29 نیاسمی

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@ کانال تلگرام : 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 5 زخم کهنه

 زخم کهنه

 یباسمه تعال
 
 "لندن"
 

 اساات دنیاآمده به درآن که وطنی ، وطن از دور مادر، از دور.. سااال سااالها 
یاد اسااات داده یاد  آن به ها چیز خیلی که ،وطنی  ساایتی چگونه که داد ،

 .کرد دراز ازگلیم پا نباید هیچوقت که داد یاد کرد، هاراتحمل
 .داد رایاد بودن وحرام حالل

 ها نباید و ها باید این مادر،تمام از دور و خود وطن از دور  کردن ساافر با اما
 .شد پایمال

 .نمیشناخت بودن وحرام خود،حالل وطن نام به دیگرچیز 
 .شد کهنه زخم از وپر پرازخشم ازکینه، پر آدم یک به تبدیل

 .غمگین رفتنی به ونه است دلیوش آمدنی به نه که آدمی یک
 وبامرورخاطرات ، است افتاده اوسرلج انگاربا که ازروزگار  دیده زخم آدم یک

 .میشود بیشتر و بیشتر زخم واین..خشم این..کینه این گذشته
با جور  ند ساارکوفت  آن به را مادرش ها  معرفتی بی فری مام که میز  آن ت
شه که ا  ساله نه محبت ست کرده جاخوش دلش   گو  ینهک یک به تبدیل ، ا

 .ندارد خوشی عاقبت که شود ناتمام ا 
** 
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 اعصاب   رو  و غرغرو صدا  ،که بود پیچیده خود نرم درفرش 9 ساعت صبح
 :رسید گوشش به عسل

 
اان- ا اام ا  یرتیتهز البد نیستش کتابم کو،مامان بندکفشم رواپنه،مامان کیفم م

 .بیارش
 

 ساال  ازش را راحت خواب خدا،   همیشااه گه صاادایی این از  عصاابی آخر
 .دکوبی و بازکرد وحشتناکی صدا  با را در و آمد پایین ازتیت است، کرده

 .برساند را حسابش ، نرفته تا که آمد پایین تا دو تا دو هارا پله
اان مانند داد صدا  با بودکه  اش باکیف رفتن ور درحال ، در  دم   عسل ا ا  آرت

 ..!درجاپرید
 

 کنی؟ خفه ا  چنددقیقه واسه نحستو صدا  اون نمیتونی-
 

 :وگفت انداخت بهش نگاهی غره چشم با فریبا
 !!کن صحبت درست-
  

 :داد جواب باخشم
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قت دخترمحترمتون به- بت درسااات هرو ید کردن صااح یادداد  منم..رو
 ..یادمیگیرم

 و دوخت غضبناکش چشمان به را نگاهش وبانفرت عسل روکردسمت دوباره
 :گفت

 
 وتو ممیدون رسیدمن گوشم به نکرت صدا  موقه، این صبح باردیگه یه فقط-

 فهماااید ؟؟
 

 .رفت باال تا دو تا دو قبل مثل باز هارو پله و جداشد  آنها از
 

 :گفت حرص با و کرد دراز عسل سمت را کردوکتاب ایشی ل  زیر فریبا
 

 نه؟ نیک زبونی بلبل من پیش بلد  شد؟فقط بسته پیشش چرادهنت توهم-
 

 :داد جواب لودگی با عسل
 

با نه- یالش..بترساام که بادداره خیلی کلش کرده فکر حاال با  یرمد من بیی
 .شدخدافظ

 .کرد ترک دانشگاه قصد به را خانه
** 

 .بود استایلش خوش اندام    برازنده کردکه تن به ا  فیروزه آبی پیرهن
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 ندشوکمرب پاکرد به رنگی مشکی ا  پارچه شلوار بستااا آخر تا را هایش دکمه
 .راپوشید  مشکی ودرآخرکت بست را

 .کرد  شانه پشت ابه ر اش حالت خوش مشکی موها 
 که طوساای رنگ به درشاات چشاامانی. داشاات وساافید  کشاایده ا  قیافه

 .میدرخشیدند نور براثرانعکاس
 را عقل که لبایی. وکشاایده فرم خوش ابروهایی. مشااکی پشاات پر ها  مژه

سرمیپراند شتی سرخ سرخ  ..از  تشجذابی اش تیز ونوک تیکه چهار  فک. وگو
 .است کرده رادوچندان

 می حرف این یاد به که وزمانی مونمیزنی  بامادرت  که میگفتند  او به همیشااه
 .میشد بیزار اش چهره واز  ازخودش افتد

 .پاشید اش محبوب عطر از دستهایش مچ و گردن به
 .بود دار وعضله هیکل درشت

 خودش به گذرایی نگاه  ویک برداشاات تیت ازرو  را اش سااامسااونت کیف
 .شد خارج وازاتاق انداخت درآیینه

 رفته پدرش به بودنش رنگین و درسنگین
 .میگذارد دهن به انگشت را همه ، داشت پدرش که خاصی ومتانت سنگینی

 باژست.است نشسته مبل ورو  انداخته پا رو  پا دیدکه فریبارا آمد که سالن به
 قدم سالن در سمت به و زد پوزخند   یک.بود زدن الک درحال اش مغرورانه
 ایستاد فریبادرجا باصدا  که برداشت
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 !!نیست هرکسی من دختره بزنی حرف بادخترم اینجور  باشه بارآخرت-
 

 :زدوگفت  دار  صدا پوزخند
 

 هبایدمحترمان که کیه دیگه دخترت دار  یاخونه گردین یاکوچه که شاامایی-
 رفتارکنم؟ باهاش

 
 :غرید اش سفید ها  دندان ازال  بارید می فریبا رو  و ازسر خشم

 
 ..پورومیشی دار  رودادم بت زیاد  آرتان روبفهم دهنت حرف-
 

 ..روبدین بم بیواین که روتونودیدم کی من-
 

 ..مییورد را خونش اماخون شد بسته دیگردهانش
 

 :بیشترگفت حرص برا  آرتان
 

 !!مادرجون خدافظ-
 .شد خارج وازخانه زد پوزخند  دوباره

 فحش وکلی زمین انداخت را  میز رو  وسااایل تمام خشاام شاادت از فریبا
 .کرد نثارآرتان زیرل 
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** 
 در و شااد دانشااگاه وارد ، اساات بوده خریده ها تازگی که اش bmwماشااین با

 .کرد پارک پارکینگ
 .شد پیاده ماشین از و گرفت دست در را اش سامسونت کیف  

 ویک ردمیشاادند وازکنارش میکردند کج را راهشااان بادیدنش دخترها تمامی
 . میدادند تحویلش ا  خنده
 .چیست دخترها هدف که میدانست خوب

 از جزئی اخم.رانداد اش شیصی حریم به ورود   اجازه  دختر  به هیچوقت
 .بود جذابش صورت

 .شد دفتراستادان وراهی برداشت ازچشمانش را اش آفتابی عینک
 را بودند قائل خاصاای احترام او برا  همه  که  اسااتادرحیمی شااد که واردآن

 .مهربان واما مسن استاد  یک..دید
 .یافت کردن تایپ رادرحال آن

 
 :کرد وسالمی برداشت گام سمتش به
 

 هستید؟ خوب رحیمی آقا  سالم-
 

 :داد جواب بامهربانی رحیمی آقا 
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 خوبی؟ تو خوبم من پسرم سالم-
 

 !! ممنون مرسی-
 

 :وگفت زد لبیندعریضی رحیمی آقا 
 

 .دارم امتحانی ها  برگه این کردن چاپ واسه عجیبی وحال حس-
 

 چرا؟ بپرسم میشه-
 

 اه برگه این هرساااله میندازه دانشااجوییم منویاددوران امتحانی ها  برگه این-
ست شه زیرد شجوهاپرمی شترفکرمیکنم هرچی.بودن مدلی دقیقاهمین.دان !! بی

 زنیممی بهش دساات که باهرکار  باهرقدم زندگیمون که هسااتیم ما این میبینم
 .!!تغییرمیکنه

 درس زیادبه گذاشااات که میگفت روبهم چیز  یه همیشاااه پدرخدابیامرزم
شگاه صلیم هدف واون ودان شه بمونم،میگفتش پایبند ا  وگیر جل برا  که،همی

یدتاآخررفت رف ازپس له کنی حس که تاجایی با  توش ممکنه که ا  هرچا
ست ایه چاره یه کنی سقوط سه ا  چاره یه وا سیدن وا  میتونه که آرزوهات به ر
سونه،حاالهم توروبه ضی بهترینابر شجوهاهم حتمابع  وحال حس همین ازدان
 .داشتم دوران تواون من که رودارن
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 رسااوخ وجودش بتد بند تو اش تلیی که تلخ لبیند یک.زد لبیندتلیی آرتان
 :اومد حرف به..است کرده

 
 به بودکه این خوندن ازدرس هدفم تموم روداشااتم، وحال حس همین منم-

 حالو حس این میشه مانع که هست چیزایی سر  امایه. رسیدم که!!اینجابرسم
 سااالها  که چیزایی همه اون ودرس کتاب بهره تو میرم که همین. بدم بروز رو

 دنخون وازدرس میکنه غلبه  بهم گلومه بیخ بغض وتاحاالعین بود بام ساااال
 .!!میکنه منصرفم

 
ست که رحیمی آقا  شه که اززخمی.بود حالش جویا  مدتها ست تر همی  و ا

 :پرسید. میکرد بیداد اش چهره ازته شکست ، آوردنش یاد به با
 

 پامیندازه؟؟ از رو تو میاریش زبون به وقتی که چیه دردت پسرم چیه-
 

 :توگف زد چنگی اش پشت پر موها  به و بیرون داد صدا با را نفسش آرتان
 درد؟-

 :داد زدوادامه پوزخند 
 به من ، وهمدممه مونس که ساااله۱9 میزنم که حرفایی!!ندارم درد  هیچ من-

 عادت یبگ میتونی منه، شوم   اززندگی  ،ایناجزئی دردنیستن چون اینادردنمیگم
 !!کردم
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یه کم یه همیشاااه- به، یه کم شاا یه کم روزه، به،وهمینجور  کم بده،  خو

سان سان زندگیه توهر داره ادامه تاآخرعمران ست،خوبش چیز  یه ان ست ه  ه
ست،یه بدش سم به چیز  ه ست هم درد ا شه تموم روز  یه که ه  معنیش می

  میمونه تاآخرعمرهمرات که نیست این
 

 !!موند ولی-
 

 !!بازکنی روواسم دلت سفره اگه میشم خوشحال-
 

 راخم کمرش. بردوشااش درد این ساانگینی.زد زل مهربانش صااورت به آرتان
 .کرده
 :آمد حرف به.درد پره آه یک کشید آهی

 
شت میگن- شه،میگن به سوزترین بهترین اون که زیرپا  یگنروزمینه،م آدم ودل

 میگن؟ درست تووجودشه، هست وعشق محبت هرچی
 

 چیه؟ منظورت-
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!! باشااه رحم اینقدبی ممکنه روداره خوب صاافات همه این مادرکه یه چطور-
 ازفرزندش سراغی تمام سال۱9نگزه، وککشم بچش به کنه اینقدسنگدل،پشت

 نداره؟؟ دل یعنی نگیره
 

 فتیتوگ که صاافاتی مادراین یه غیرممکنه پساارم؟؟ میزنی که حرفاچیه این-
 !!باشه روداشته

 
 :پوزخندزدوگفت آرتان

 
 مامان بودکه سالم9مادرمه،، هم نمونش یه هست مادر  همچین چراهست،-

بام با به گرفتم طالق ازهم و نا  جیموآ باپدرم موندم من خبرندارم، که دالیلی ب
 یههرثان هرروز،هردقیقه که داد قول بهم و کرد بدرقم گریون باچشما .  بامادرم
 هیچکدوم به بود دلیوشاایم جهت حرفاش همه..کو اما ، باشااه حالم جویا 

فاش مل ازحر هاش مییوام که وقتی.نکرد ع ماساای یه با ته ت  باشاام داشاا
 تهداشاا ممکنه دلیلی چه نظرت به. نمیزد حرف امابامن یامیداد یاجوابمونمیداد

 بندازه؟ گوش پشت منو اینجور  که باشه
 

 ایران؟ چرابرنمیگرد -
 

 !!ندارم دلیوشی،ازایران هیچ..اونجانیست من جا -
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 روبگیره؟؟ وبیاداینجاوسراغت بشه قدم پیش خودش که منتظر  یعنی-
 

 !!رفتنی ونه اومدنی نه نیستم درانتظارهیچی دیگه من-
 
 که وجودنداره اصااالمادر  بیا  کوتاه تونمییوا  که همینجاساات مشااکل- 

 ارشرفت این واساااه دلیلی یه توحتما ومادر کنه، تا فرزندش با اینجور  بیواد
 .داشته

 
 .نگیره ازجگرگوشش سراغی هیچ بازم نیستندکه کننده دلیالقانع این-

 :بلندشدوگفت ازجایش
 

 .اجازه با دردنیارم سرتونوبه-
 

 زدجهت که حرفایی نمیداساات هم خودش. گذاشاات راتنها اسااتادرحیمی
 !!داشت یاواقعیت بود دردش   دهنده تسکین

** 
 .بودند کالس ترک درحال وهمه بود اتمام به رو کالس

 دید همینکه..چرخاند آرتان ساامت را ونگاهش شااد واردکالس رحیمی آقا 
 :وپرسید  برداشت قدم سمتش به ، دارد حضور کالس در هنوز
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 شد؟ تموم کارت-
 

 !!کردم تموم دیگه بله-
 

 !!دعوتی من   خونه شام امش  اینجوره اگه-
 

 ....من-
 

 !!میکنم نیارخواهش نه-
 

 ..شد خارج ازکالس رحیمی آقا  همراه ا  باشه شدوباگفتن تسلیم آرتان
** 

چه عسااال نگ ا  درکو قان ت تاده آور  وخف که ایساا  هایش بچگی بود
 .بود رادرآنجاگذرانده

 
 ا صد و سر با که کودکانی به ، داشت بسیار  همباز  درآن که ا  محله یک

  ، بودند باز  فوتبال درحال زیاد 
 .انداخت نگاهی
 جلوتر قدم چند.مورمورشاااد کوچه کف ها  وزباله کثیفی همه ازآن بدنش

 .بود آخرعمرش که درچوبی.. انداخت نگاهی ا  درخونه رفت؛به
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فت با جلور ید و ید را در ترد مالی دسااتش سااریع وخیلی کوب بادساات  را
 :رسید گوشش به دارمرد  خش تمیزکرد،صدا 

 
 کیه؟-
 

 .نداد جوابی
صدا  شد بد  دربا سفید  بایک مرد ..باز شدت که بلوز صلد کثیفی از  را

 قامت بایک  گشادوخاکستر  شلوار  آور وچندش پوره پاره بود، سیاه به مایل
 .درظاهرشد درچهارچوب..قوز

شم بایک شم یک و باز چ سته چ سل به ب  وشهسیگارگ که درحالی ، کرد نگاه ع
 :گفت ونامفهومی کشدار  بود،،باصدا  لبش  

 
 توروفرستاد؟؟ دیااااادناااام؟کااای بابااوماااااد  عسااااال-
 

 این زیردساات مادرش که هایی کتک تلخ،آن خاطرات آن یادآوردن بابه عساال
 ایشبر شد؛امادیگرترس راست تنش به مو خورد می  است روبروش که بشر 
شیند . ..ندار  معنی شیند ازاون..زد نی شه که هایی نی  تحویلش آرتان همی
 ..شد سرایت بهش دید نیشیند ازاو که بس ، میداد

 
 .بشم شاهدنابودیت اومدم-
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 .انداخت نگاهی وکثیف رییته وبهم کلنگی   خانه به.شد واردخانه
 :یدوپرس میکشید یدک رابه پدر اسم فقط اصطالح به که مرد  طرف روکرد

 
 میاد،؟ خوشت ازکثافتی هنوزم-

شین عین پدرش ضه ما شاند را هاخودش قرا  پاره   پرده و  ورود  در سمت ک
 :وگفت زد کنار را پوره

 
 عساال به نگاهی  یک...کنه،ولی روجمع کثافت این که رودارم کساای مگه-

 :داد وباتمسیرادامه انداخت
 

 .!!میشم ممنونت بکنی کمکی تویه اگه-
 

 .میبارید خشم ازچشمانش..آمد درنمی خونش کاردمیزد 
 :ایستادودادزد روبروش

 
 که منیساات من ،دیگه کارازکارگذشااته دیگه کن، نگاه لباسااام به کن منونگاه-

سل اون دیگه من!! کنه کثافتتوجمع ستم سابق ع  ربارکتکزی مامان بادیدن که نی
 !! کنه زارگریه وزار بشینه گوشه یه بره هات

 
 :گفت زدوبالودگی عسل به پوزخند 



 19 زخم کهنه

 
 ضعیف عسل ازاون و شد  قو  لباسا تنهابااین اومد،یعنی خوشم خوبه، نه-

 قو ؟؟ عسل یه به شد  تبدیل
 

 :دادوگفت تکان راباتأسف سرش عسل
 

ستی توآدم-  ؟؟مادر  برد بو ازانسانیت توچی پدر؟؟آخه میگن توهم به بشونی
 میکرد؟؟ تحملت چجور  من

 
 ..میکردم تحملش چجور  بگومن-
 

 ؟؟ توچی ولی هواتوداشت خیلی..نبود هیچیش من مادره-
 ...  واسه ننگی یه تو ید  وخرخرشومیجو افتاد  می جونش به همیشه

 
 :کشید وعربده پرید حرفهایش میان

 
 .خورد را حرفش...  شودختره خفه-
 

 :گفت دیواروعصبی به وچسباندش عسل به رساند را خودش
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 به دسااات چراپدرم که نپرسااید  خودت از تاحاال!!فاحشااس یه مادرت-
سید  خودت از موادزد؟؟تاحاال شه چرامامانم نپر ش ازبابام کتکی یه همی  هنو

 میکرد؟؟ جان
 

 .میباره ازسروروت رحمی ،بی بیرحمی چون-
 

گه ولی بیرحمم، آره- مادرت ا قه اون بگم از  اصاالی بیرحم میفهمی مو
 .کشیدکیه لجن زندگیمونوبه که اونی میفهمی.کیه

 
 .!!کنم باورت نمیتونم که من-
 

 :زدوگفت پوزخند  پدرش
 

 ..میگه بهت رو ماجرا اصل خودش بپرس ازمادرفاحشت باور؟هه-
 

 همین خاطر بهنداشاات را بگوید ف*ا*ح*ش*ه مادرش به کساای اینکه تحمل
 :دادزد

 
 فهمید ؟ ف*ا*ح*ش*هنگو مامانم به-
 



 21 زخم کهنه

 .!!حقیقت فهمیدن واسه مییوا  وقت خیلی-
 

 .فرستاد هوا به را ودودش زد سیگارش به محکمی پک
 

 حملدیگرت.بیرون زد ازخانه.افتاد سرفه به خورد صورتش به که دود  از  عسل
 .نداشت را  خانه داخل آور َجوخفقان آن

 ساایت روزها  آور یاد که ا  محله آن کوچه،از آن خانه،از آن از شاااد دور
 .بود گذرانده درآن  را اش کودکی که است وتلیی

 
 .داد بیرون محکم را هایش نفس
 .کرد گیر  شماره را مادرش   شماره و آورد بیرون ازکیفش را اش تلفن
 :داد جواب خورد که بوقی چند از بعد

 
 ..الو-
 

 کجایی؟ الومامان-
 

 !بیرونم-
 

 باکی؟-
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 ..خدمتت دارن سالم پسرام بادوست-
 

 :داد ادامه بالودگی عسل
 

 ..باهات میومدم منم میگفتی خ  مامان-
 

 نه؟؟ ازرونمیر -
 

 :خندیدوگفت مستانه عسل-
 

 ..دارم کارت زودبرگردخونه مامان-
 

 !!بیا توهم میدم آدرس ندارم رو اومدن خیال که چسبیده بهم جا این اینقد-
 

 .داد را آدرس ماشین راننده به رو آدرس بعدازگرفتن عسل
 

ستوران بعد دقایقی ست با فریبا.شد واردر شاره بهش د  رفت سمتش به.کرد ا
 :وگفت کشیدونشست را صندلی

 
 کرد ؟ ازکجاپیداش دنجی جا  چه-



 23 زخم کهنه

 
 چی هرحال به..بمونم مونده عق  شااهرمییوا  تواین عمرزندگی یه بعد-

 مییور ؟
 

 ..آفاوگاتو قهوه-
 

 :کردوپرسید عسل روبه ، سفارشات دادن از بعد و زد صدا را فریباگارسون
 

 کنی؟ صحبت مییوا  درموردچی خ -
 

ن کمی عسل ن م   ..کند مطرح را موضوع  چگونه کرد،نمیدانست م 
 ..میزقراردادوازآنجادورشد راسره دولیوان.. باسفارشات آمد،همراه گارسون

 
 آورد جا را حالش کمی قهوه خوش کرد،طعم ومزه برداشت را قهوه لیوان عسل

 :وگفت
 ...طعمه خوش هم هاشون قهوه چه-
 

 ..تکرارکرد را سوال آن فریبادوباره
 

 :تردیدپرسید باکمی عسل
 



wWw.Roman4u.iR  24 

 

 گرفتی؟ چراازباباطالق مامان-
 

 :داد جواب و زد فریباپوزخند 
 چیزبود ؟؟ شاهدهمه توکه..میزنی؟؟ ندونستن یاخودتوبه نمیدونی-
 

 !!مدلیلشونمیدونست ولی بودم-
 

 دلیلی؟ چه-
 

 میکرد؟؟ میزد؟؟چراموادمصرف کتکت چراباباهمیشه اینکه-
 

 :گفت بلند  نسبتأ باصدا  فریبا
 

 بااود،چااون چشاااماااشاااوگاارفااتااه مااوادهاامااه بااود،چااون رواناای چااون-
 مردنبود،حاالدونستی؟؟

 
 :پرسید بعدازمکثی عسل

 
 کارمیکرد ؟ خونه ف*ا*ح*ش*هتو،تو-
 



 25 زخم کهنه

 پاره احتمال که گشااادشاادن   اندازه به چشااماش..داشاات برش فریباُبهت
 .کشید سوت میش.. ..هست شدنشون

 .بود  سوال جا  برایش فهمید  چجور  اینکه
 :افتادوگفت پته تته به
 

 حالیته؟ میگی دار  اوچی ا اا تا-
 

 نه؟یا اونجاکارمیکرد  پرسیدم سوال شد ؟؟یه شکلی این ،چرا حالیمه آره-
 

 زده؟ حرفوبت این کی-
 

 !بابا-
 

 .بیشترشد اینبارتعجبش فریبا
 :گفت آرومی باصدا  زیرل 

 لئونارد؟-
 

 .وخواریشوببینم ذلت خواستم..اونجا امروزرفتم آره-
 

 :گفت اش شده فشرده ها  دندان ال  از
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 ...لندهور عوضی کنه، خراب منوپیشت که گفت بت اینارو پس اینجوریه-
 

 واقعااینجوریه؟-
 

 پدرتوباوردار ؟؟ حرفا  یعنی-
 

 :زدوگفت پوزخند  عسل
 

شته باورش چه- شم دا شته چه با شم ندا سم با ست،زندگیه مهم وا  هیچکس نی
سم ست،مهم مهم وا  واالن شدم خالص زهرمار  زندگیه ازاون که خودمم نی

فاه دارم ندگی تور ماه که منم میکنم،مهم ز ته پول حساااابم به داره هر  ریی
 بااون که االنمه زندگیه ،مهم برم میتونم خواساات هرجادلم که منم میشااه،مهم

 بیحسااا میکنم فک فرقشااون این به ووقتی داره فرق تاآساامون زمین زندگیم
 ..کیفورمیشم

 
 :کشیدوگفت آسودگی ازسره فریبالبیند 

 
 .....بارآوردم که دختر  اینه-

** 
 .داشت مشکی رنگ به دربزرگی که بسیاربزرگ دوبلکس خانه



 27 زخم کهنه

ین تانbmwماشااا ین آر ماشااا قا  و می آ ی ح لو  ر نه ج قف خا  تو
 ..آمدند پایین کردند،هردوازماشین

 
 ..بفرمایید-
 

 ممنون-
  

 حیاط داخل دادندکه او به را هایشاان ماشاین ساوویچ هردو.آمد بیرون نگهبان
 کند پارک خانه

 
 ها  وگل ساارساابز ها  وپرازدرخت بزرگ حیاط یک...شاادند خانه داخل

 راازخودبی انساااان.. کتد می نوازش را شاااامه مطبوعشاااان بو  که محمد 
 .خودمیکند

 .بود ایستاده استقبال کناردربرا  رنگ مشکی ودامن باکت مسن زنی
 .داشت سفید  وپوست تپل نسبتأ
شان که زن آن به رو رحیمی  آقا  سر ضاهم  بربانو  سالم:وگفت کرد بود ازق

 .من
 

 :کردوگفت آرتان به کشیدورو خجالت ازرو  لبیند  زن
 

 ..پسرم اومد  خوش-
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 .گفت ممنون زدوزیرل  لبیند 

 :وگفت کرد اشاره آرتان سمت معرفی برا  رحیمی آقا 
 

 آنجلینا خانم ایشونم..آزادمنش آرتان آقا -
 .آنجلینا خانم خوشوقتم:آرتان

 
 ..بفرمایید بیشترپسرم من-
 

 و داشاات را آینه حکم تمیزکه قدر  به و بود ساارامیک خانه داخل زمین کف
 .دید خودرادرآن میتوان

 
 .ودندب نکرده دریغ خانه برا  تزئینی داشتند،ازهرگونه وشیکی بزرگ ا  خانه
 .کرد هاهدایت ازمبل یکی سمت رابه آرتان رحیمی آقا 
  پاانداخت پارو  و نشست مبل رو   خودش خاص بامتانت آرتان

 
نا هدیه، زبونه رو  خونه تواین همیشاااه ذکرخیرتون:آنجلی قام  که حد  به آ
 !!شدیم دیدارتون مشتاق

 
 :داد وجواب مصنوعی نوع از اما زد لبیند  آرتان



 29 زخم کهنه

 
 ..!!دارن لطف همیشه آقامهد -
 

 زیرآن که رنگ همان به وُکتی مشکی، رنگ به تازانوچسبون دامن بایک دختر 
 .بود کرده تن ،به پوشیده آبی رنگ به پیرهنی

شده بلونده موها .آمد پایین ها ازپله شت ا  فر صدا ..دا  کفش وتوق تق با
 .چرخید سمتش به سرهمه هایش

 رجستهب هایی وگونه وبزرگ پهن لبایی داشت ا  برنزه وپوست کشیده صورتی
 .خاکستر  تمیزوچشمانی وابروهایی

 
 .زدند برق چشمانش آرتان بادیدن

 
 :زدوگفت لبیند  رحیمی آقا 

 
 !!آزادمنشند آرتان آقا  ایشونم جنیفر،جنیفربابا دخترم-
 

 .بلندشد احترام ادا  برا  آرتان
 .گذاشتند هم دردست دست

 
 !!خوشوقتم-
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 .شد نمایان سفیدش دندانها  ردیف که زد جنیفرلبیند 
 

 !!بیشتر من-
 .نشست وپهلوش رفت پدرش سمت به

 دخترم؟؟ چطور :رحیمی آقا 
 

 !!بابا خوبم-
 .بود شده خیره نامعلومی   نقطه به که کرد معطوف آرتان به  را نگاهش

 :آمد حرف به
 

 هستید؟؟ شماآقاآرتان پس-
 

 !!شمابله کوچیک-
 

 .مایید بزرگ حرفیه چه این-
** 

 خوش موها  مالیم باد بود ایستاده باال طبقه دربالکن آرتان شام صرف تاموقع
 .بود آورده در ر*ق*ص به را حالتش

 .نشست هایش برشانه دستی
 



 31 زخم کهنه

 .بود مهد  پشتش،آقا  به روکرد 
 

 خبردادین؟ پدرتون به-
 

 !بله-
 

 کرد ؟ باپدرتوانتیاب زندگی شدکه چی-
 

 هاشونکردهفکراینجا اینجا بیام باپدرم که کردم قبول وقتی.نداشت خاصی دلیل-
 !!بودم

 
 !!بره پیش توبیوا  هرچی دار  دوست توچیه؟اینکه مشکل میدونی-
 

 چیه؟ منظورتون-
 

 یه وردیگهج ویه جورکرد  ،توزندگیتویه بگم بهت پرده وبی بزارراساات ببین-
 !!دار  انتظارایی

 
 .باشه انتظاراتم خالف زندگیم که ندارم ازکسی انتظار  هیچوقت من-
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که- مادرت هیچوقت این جام این اون ومنتظربود  نشاااد  پیگیر  هبد کاروان
 کهاماحاال.نشد  درست ولی پیگیرشد  که بود؟؟درسته چی اسمش چی،این

 چرامادرت هک توبایدبفهمی دردمییوره به حاالپیگیریت ترشااد  پیته میبینم
یه کاروکرده این ما ته،انساااان دلیلی ،حت یل بی داشااا جام کار  دل  ان

 !!داشت ا  کننده قانع حتمادلیل..نمیده
 

 .نیست چیزالزم همه فهمیدن بفهمم که کردم روتلف عمرم-
 

 ..آمادست شام آقاآرتان پدرجون
 :گفت رحیمی آقا  مییواند فرا شام برا  را ها آن که جنیفر باصدا 

 
 .!پسرم بفرما-

 ..پیوستند هال هردوبه
** 

 "بعد چندروز"
 

 عسلدوروز این ودر. رفتند ا  روزه دو سفر یک به بافریبا همراه پدرآرتان آریان
 واجور جور ها  پارتی در اش دانشگاهی ها  بادوست را هایش وش  ها روز

 .میگذروند
 



 33 زخم کهنه

 جنیفر وآمدها رفت این ودر ساارمیزد رحیمی آقا    خانه به گهگاهی آرتان
 هشب ها ساعت. بود کورشده انگارچشمهایش بود شده آرتان   شیفته بدجوره

 .رویامیرفت به و میزد زل
 

 رقف ازنظراومیالدباهمه. است شده میالددوست اسم به جدیدابایکی واماعسل
 هیچ رد را میدید میالد ولحن رفتار در که ُاُبهتی اما باالس سنش که درسته.دارد
 .بود ندیده حاال تا کس

  
 .برگشتند سفرشان از وفریبا آریان. گذشت برق ومثل دوروز  آن

 :گفت آرتان به خطاب آریان .بودند شام سفره سره همگی
 

 چطوره؟ دانشگاه کارا -
 

 ..میگذره خوبه-
 

 :کردوگفت عسل روبه فریباهم
 

 خوند ؟ درس دوروزخوب تواین-
 

 آن.راندگذ بامیالد را شاا  تمام وقتی.پارتی شاا  آن به پرکشااید فکرش عساال
 .میگرفت ازمیالد که آتشینی ها  هب*و*س
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 کجایی؟؟-
 

 ..آمد خودش به
 

 ..هاچیه-
 

 ؟ پرسیدم سوال ازت-
 

 :گفت پته باتته
 

 پرسید ؟ چی-
 

 خوند ؟ درس روبکوب دوروز این-
 

 !!خوندم درس اره اره-
 

 !!شده نحیف نازت صورت الغرشد  چقدم برم قربونت-
 

 :زدوگفت پوزخند  آرتان



 35 زخم کهنه

 دیگه؟؟ سوسکه   صدقه قربون هه-
 

 :دادگفت جواب حرص با وفریبا کردند نگاه آرتان به هردوباخشم
 

 !!نمیرسی سوسکه این پا  به باشه هرچی-
 

 میز کوبیدبه را اش شااده مشاات دساات آریان بدهد،که جوابی خواساات آرتان
 :ودادزد

 
 اید؟ تشنه هم خون چرابه وضعشه چه این-
 

 :وگفت باالانداخت ابرویی آرتان
 ..نمیکنم کثیف شیصم خاطراین خونموبه تشنم؟؟من این خون به من-

 میکنی؟ استفاده روزمون زهرکردن واسه فرصت چراازبهترین:فریبا
 

 بگیر ؟ گازم که سراغم نبودچرامیا  نبودموچت ماچت:عسل
 

 :زدوگفت پوزخند  آرتان
 

 ..کوچولو ندید  هنوزچیز -
 



wWw.Roman4u.iR  36 

 

 :دادزد آریان
 ..شد  پرو زیاد  آرتان دیگه بسه-
 

 :بلندشدوگفت سفره ازسره آسوده باخیالی هم آرتان
 

 !کنم؟ کل کل باخواهرجونم نمیشه-
 

 .برداشت قدم ها پله سمت به و زد پوزخند  دوباره باز
 .تظاهرزدزیرگریه به هم داد،عسل ا  اشاره یه عسل فریبابه
 .شد خسته عسل و آرتان همیشگیه دعواها  از..کشید پووفی ناچار آریان

 
 :آمد حرف به
 

 !!بوده پر جادلش ازیه حتما دخترم نکن گریه-
 

 !! کنه خالی  ومامانم من سره نمیشه دلیل پره دلش همیشه که اون-
 !!هادوید پله سمت به و بلندشد وازجایش زیرگریه زد بلند

 
 :وغرید آریان سمت برگشت فریباعصبی

 



 37 زخم کهنه

 !! ازپافراترمیره داره زیاد  کنم روتحمل وضع این نمیتونم دیگه من-
 

 رونمیشناسی؟؟ آرتان مگه ، باش آروم تویکی بابا ا -
 

 اشب مواظ  داره حد  یه ؟؟صبرم یمر*ق*صب عالی سازجناب بایدبه تاکی-
!! 
 

 .رفت اتاقش سمت بلندشدوبه ازجایش
 

 به چنگی کالفه..بود نشااده هنوزتموم که ساافره رو  مانده ماندوغذا  آریان
 .کشید پووفی و زد سفیدش موها 

 
 اااااااا

 یآفتاب ها  عینک و آمد بیرون.کرد پارک دانشااگاه  درداخل را ماشااینش آرتان
 .آورد بیرون چشمانش از را اش

 
 :اطوارگفت و ناز با و آمد سمتش به دختر 

 
 امروزسیته؟ آزمون استاااد-
 

 :داد بودجواب کالمش دررشته همیشه که باجدیتی آرتان
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 .!!هیچه واسش وآسون سیت خونده که اونی-
 

 هک دوساتانش سامت و زمین به کوبید را پایش باحرص دختره.!!جداشاد ازش
 .رفت بودند ایستاده تر دور کمی

 
 :آمدوگفت سمتش به ازدانشجوها یکی کالس به نرسیده آرتان

 
 !!ببیشیداستاد-
 

 :داد جواب و دانشجو طرف روکرد آرتان
 

 بله؟-
 

 !!کاردارن شما با مدیر آقا -
 

 .دفترمدیرشد راهی و گفت ا  باشه آرتان
 .شد وارد مدیر بفرمایید گفتن با.  کرد وارد در به ا  تقه

 
 !!پسرم سالم-
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 خوبه؟ حالتون رحیمی آقا  سالم-
 

 !بشین بفرما پسرم خوبیت به-
 

 .انداخت پا رو  پا و نشست محترمانه خیلی صندلی رو  مقابلش آرتان
 :گیراگفت و بلند صدا  با
 

 داشتید؟ کار  بامن-
 

 .یشدم شنیده آن در کولر صدا  تنها که دفتر فضا  در انداخت طنین صدایش
 

 !! گرفتن تماس بامن صولتی آقا  بله،حقیقتش-
 .میکردن اینجاتدریس پیش دوسال که همونی

 کردن درخواست ازمن هستن، دانشگاه یک مدیر درتهران حاالایشون ،راستش
 یبهترازشااماکساا من و بفرسااتم براش خوبمونو اسااتادا  ازبهترین یکی که

 !!نبود َمدنظرم
 
 .شد بسته نفسش راه سیت..داد دست بهش خفگی احساس 

 .میزدند دو دو ، مدیر لبها  به دوخته و گشادشدند چشماش
 .بود ب*و*سکا یک مثل برایش تهران برگردد اینکه فکر
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 .تفسیر بی ب*و*سکا یک
 

 :پرسید مبهوت و مات
 

 بدم؟ درس تهران که مییواین ماااازمن شاا شاا-
 

 :دادگفت جواب راحت خیلی و زد لبیند  رحیمی
 

 !!فرمودین درست بله-
 

 :گفت قاطعانه و بلندشد ازجایش آرتان
 

 !!نیستم کار  همچین پذیرفتن حاضربه من رحیمی آقا  نه-
 

 :پرسید رفت وا آرتان العمل عکس از که رحیمی
 

 چرااونوقت؟-
 

 !!خودمودارم خاص دالیل-
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 !!شمابایدبرید ولی-
 

 ...ولی-
 

 :گفت باجدیت رحیمی
 

 که ازشاامانیواسااتم کارشاااقی.!!نزنید نه من روحرف خواهشااأ آرتان آقا -
 !ردبدید جواب بیواین

 
 :گفت باتند  آرتان

 
 میدونیددلیل خوب خیلی شاماهم نیسات هضام قابل من امرواساه این ولی-

 !!گرفته نشأت چی از  رفتارام
 

 :گفت زد آرتان با که حرفایی اخرین آور  یاد با رحیمی آقا 
 

گه- یه جواب ا ما منف  خوب مییوام ازت که قضاایسااات اون خاطر به شاا
 !!باشه داشته حکمتی اونجایه به شایدرفتنت فکراتوبکنی

 تاداساا کافی   اندازه به اینجا ما بدید کاروانجام شاامابایداین اماازنظرتدریس
صیل جوونا  شده باعث واین داریم خوب  !!بدیم جامعه تحویل ا  کرده تح
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 ساایتی ،کارچندانبدید انجام ا  دیگه کسااه کاروواسااه چرانمییوایدهمین
 !نیست

 
 :گفت آرومی وبالحن قرارگرفت آرتان روبرو  و بلندشد ازجایش

 
 !!ضررنمیبینی کن قبول-

 هیچی نگران.میکنم ریس و راساات انتقالی برا  رو الزم کارها    همه ،من
 !!نباش

 
 را خودش که حالی در و نشااساات زدوساارجایش  آرتان ها  شااونه به دسااتی
 :گفت میکرد مشغول

 
 !!حاالمیتونیدبرید-
 

 شود؟؟ تسلیم اینگونه باید آیا
 است؟؟ شده رانده آن از  سال۱9 که جایی همان به برگردد باید

 میدهد؟؟ دست بهش غریبی وحال حس که جایی
 !!بود گذرانده آن در را هایش بچگی و شد متولد آن در که جایی
 !!میکشید رخش به را مادرش ها  بیمعرفتی بیشتر و بیشتر که جایی

 راببازد؟ خودش اینگونه باید داشت رحیمی آقا  به که خاطراحترامی به
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 !!ودنب شان پاسیگویی به قادر که بودند رفتن رژه درحال درذهنش هایی سوال
 !!همیشه از تر خسته..بود خسته..ومبهوت مات..بود مات

 
 .شد ازدفترخارج

 .نداشت را کار  هیچ انجام توان
 .رامنجمدمیکند مغزش هست آن در مادرش که جایی همان به برگردد فکراینکه 

 تاساا فهمیده وقت خیلی را این ولی..گرفت قرار کالس روبرو  کی نفهمید
 .نیست همیشگی روال رو  اش زندگی  دیگر که

 از سااهمش که اساات رساایده زهر و تلخ واقعیت این به که اساات وقت خیلی
ست چیز  زندگی  اش ینهک شدن   تر بزرگ به منجر که تنهایی...تنهایی جزء نی
 و پوچی ساارتاساار زندگی به.بود کرده عادت اما.اساات  شااده اش کهنه وزخم
 .بود کرده عادت تنهایی

 .است خورده رقم برایش که آور  کسل و یکنواخت زندگی به
 .روانش و روح با شده وعجین هایش دندان زیر رفته...را تنهایی   مزه چشیده

 
سرهادرحال شد،هرکدام واردکالس  وغری  عجی  ها  شکلک درآوردن ازپ

 .،بودند دخترا انداختن خنده به برا 
 .بود شلوغ کالس
 .اش شده متشنج اعصاب رو  انداخت خط دختراها ها  قهقهه صدا 

 .شد فرما حکم سکوت ، ورودش با
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ند  با  زد پوزخ ثل منم کاش:"فکرکرد خود زدو نابودم م مه.!!او  به چیزو ه

 "داشت خواهم ا  دغدغه بی زندگیه یه موقع شایداون.میگرفتم بیییالی
 

 :گفت اش ومردونه َبم باصدا 
 

  ا آینده کردید انتیاب تحصاایل ادامه واسااه که ا  رشااته این فکرنمیکنم-
 به ها  خرخونی همه جااین میدم ترجیح.شااماخواهدداشاات واسااه روشاان

 .!!مییوره دردتون بیشتربه اون بشید سیرک عضو برید تظاهرتون
 

 .انداختند زیر به سر و نشستند جایشان سره شرم احساس با همه
 .رفت جایگاهش سمت به
ست جایش سره  ش شمانش!! ن شارداد هم رو  محکم را چ  دلی دق   وهمه ف

 .کرد مشت ومحکم کرد خالی دستانش به را اش
 .میکرد گیجه سر احساس شدت به.داد دست از را تمرکزش

 
 .بودند زدنش منتظرحرف که همه طرف کرد رو و بازکرد را چشمانش

 :وگفت شکست را سکوت
 

 .!!کنسله کالس-
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 .شد خارج ازکالس

 
 ار کالس نرسیده سیت سر استاد نمیشد باورشان.هوا رفت همه وهورا  جیغ

 .است کرده کنسل
 

 .رفت ماشینش سمت
 .بود گیرکرده سیتی دوراهی بین
 .بود مانده حیران نرفتن و رفتن بین

 . بیرون داد محکم را نفسش.شد قاراشمیش باره یک به افکارش
 .کرد رانندگی خانه سمت به آور سرسام سرعتی با و کرد روشن را ماشین

 اااااااا
 .بود پایش ها  ناخن زدن الک درحال دراتاق فریبا
 خراب حرکت یک با مبادا که دسااتش به بود کرده معطوف را حواسااش   همه

 .کند کار 
 .صدادرآمد به  اش تلفن زنگ صدا 

 .تلفنش   صفحه به دوخت را نگاهش
  و داد جواب. همیشگی مزاحم بازم

 .داد ادامه زدنش الک به و داشت نگه اش چپ   شانه با را تلفن
 

 !!الو-
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 !باال نرفت دادوهوارت عج  چه-
 

 !کردم عادت-
 

 میکنی؟ عادت هم من بودنه به که امیدواربشم یعنی-
 

 کارتوبگو؟ نباف الکی فکروخیال خودت واسه-
 

 !!مشیصه کارم که من-
 

 !!جوابموشنید  توکه-
 

رم هنوزم-  !!روبشنوم اصلی جواب که ُمص 
 

 بود؟ فرعی اولی جواب مگه-
 

 !ها مایه توهمین چیز -
 

 !!فرعیست همون اصلیم جواب-
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 .!!اصلیت بشه فرعیت جواب وحسابی درست شام امروزبایه میبندم شرط-
 

 .فکرکرد خود با و زد ا  قهقهه مستانه فریبا
 !!ببندد شرط مجهولی آدم  یک با آمد نمی بدش

 
 :کشیدوگفت عمیقی نفس

 
 !!موافقم اوکی-
 

 .!!واست رومیفرسم آدرس خاااوبه-
 

 .شد وارداتاق آریان شد قطع که تلفنی ارتباط
 .داد نشان رابیییال خودش و کرد فرو هم در را هایش اخم دیدنش با

 .رفت سمتش به و کشید عمیقی نفس آریان
 :وگفت پاشید رویش به لبیند .ایستاد  سرش پشت

 
 !!عزیزم چطور -
 

 :داد جواب تیس
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 !!نداره توربط به-
 

 :پرسید بادلیور  آریان
 

 چه؟؟ من به آرتان؟خ  خاطررفتاردیش  به دلیور  هنوزازمن-
 

 ادبد ی بایدبهش پروردته دساات پساارته آرتان داره ربط نباشاام؟؟اتفاقاخیلی-
 !!رفتارکنه چجور  بابزرگترش

 
 !!آروم خ  خیلی-
 

سونتش کیف آریان  متس وگرفت آورد بیرون آن از ا  پرونده و ابازکرد ر سام
 !!فریبا

 
 چیه؟ این-
 

 !میشی متوجه مییونی-
 

 عج ت  ازفرط چشاامانش مییواند که هرخطی با بازکرد و راگرفت فریباپرونده
 .میشدند پونگ پینگ توپ اندازه
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 .بود گرفته زبان لکنت آریان سمت برگشت باُبهت
 

 بزند حرفی نتوانست..تااو تاا-
 :گفت وباذوق بغلش ،پرید

 
 !!باورنمیکنم واااا -

 ؟!!توچیکارکرد 
 

 !!دارم، چقددوست دربیارم،تابفهمی تاازدلت-
 

 دهپرون به نگاهی دوباره دید چشاامانش که چیز  از شاادن مطمئن برا  فریبا
 :وگفت گرفت توبغل ومحکم انداخت

 
 !واقعامرسی-
 

 چطوره؟ کنیم عوض وهوایی حال یه بیرون میریم هم تورونداره،امش  قابل-
 

 :گفت سریع افتاد که قرارش یاد
 

 !!بیرون بریم ش  قرارگذاشتم قدیمیم ازدوستا  امروزبایکی من إ-
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 میشناسمش؟-
 

 .نه-
 

 .میریم روزدیگه یه باشه-
 .شد مشغول لباسش کردن عوض به و شد جدا ازش

 
 .شد نامش به ویالیی و  بزرگ   خانه این نمیشدکه باورش هنوز فریبا اما

 به را نگاهش گاهی از هر.گنجید نمی خودش توپوساات خوشااحالی ازشاادت
 !!مییواند را اش خط به خط زده ذوق و میدوخت پرونده

 ااااااااااااااااا
 شااده غرق زد رحیمی آقا  امروز که حرفی در و افکارش در وآرتان  بود شاا 

 !!بود
 .بود ، اش پوچ دنیا  در سردرگرم و کالفه

 کرف این از رهایی برا  نمیدانست.بود رفته در دستش از کار  هر انجام قدرت
 .!!کرد باید چه آور عذاب

 هک کسای همانند میشاود و میرود..میرود.گرفت را تصامیمش آنی فکر یک در
 .بهش کرد پشت که کسی همانند..نیواستش

 !گفت بفرمایید  و آمد بیرون افکارش از شد وارد درب به که ا  تقه با
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 :وگفت شد اتاق وارد  خانه خدمتکار صوفیا

 
 !!آمادست آقاشام-
 

 !! میام االن من برو باشه-
 .شد خارج اتاق از مطیعانه صوفیا

 
صمیمی به که چنددقیقه از بعد  ، بود نکرد فکر حال در سیت بود گرفته که ت

 .شد خارج اتاق از حال بی و خسته
 .کرد یکی دوتا دوتا هارا پله

 .زد پوزخند  فریبا خالی جا  دیدن با
 .تاس کردن سیر حال در است الیقش که جایی یک که کرد فکر خودش با باز

 
 .نشست سفره سره

 .شد باغذایش وررفتن مشغول پدرش به سالمی هیچ بدون
 :پرسید شد آرتان   آشفته حال و دلیور  متوجه که آریان

 
 چرانمییور ؟ آرتان چته-
 

 .!!اشتهاندارم-
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 !!بودند غذاخوردن درحال سکوت در همه

 .بود ایجادکرده صدایی بشقاب بابرخوردبه بودکه قاشق تنهاصدا  
 

 تاساا گرفته که تصاامیمی از پدرش باید باالخره..شااکساات را سااکوت آرتان
 .شد خبردار

 :تنهاگفت
 

 .ایران برگردم مییوام-
 

 !!افتاد سرفه به خبر این شنیدن با عسل
 .سرکشید ته وتا رییت خودش  برا  آب لیوان یک سریع 
 

 !!شود کیفور زده خبرهیجان این باشنیدن بودکه االن مادرش آرزوکردکاش
 

 :زدوگفت پوزخند  آرتان
 

 !نه شد  خوشحال-
 

 .!کردم تعج  فقط نه-
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 .آرتان به بود زده زل باناباور  آریان

 .شود پنبه یهویی برشته که آنچه نمیکرد را فکرش
 

 چی؟ برا  ایران برگرد -
 

 !!بدم تدریس اونجاکه میرم خوردن انتقالی کارام-
 

 پوزخندها  شر و شرش از اینکه از.بود گرفته را اش خنده جلو  سیت عسل
 .نبود بند پا رو  میشود خالص آورش حرص

 
 شد؟ چرااینجور -
 

 !!برم جاش به که مجبورم منم نیومده که چندماهیه یه استادشون اونجا-
 

 استادهست؟؟ همه چراتواین-
 

 !!آقامدیرمنودرنظرگرفت-
 

 :گفت عصبی آریان
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 یکی صرفنظرکنه که کنم صحبت باهاش که آقامدیرفردامیرم بااین میدونم من-
 !!جات به روبفرسه دیگه

 
 !!برم مییوام تصمیمموگرفتم من نکرده الزم نه-
 .افتاد راه اتاقش سمت  به و کشید دست غذا از

 اااااااااااا
ست کسی که مزاحم باآن همراه دنجی رستوران فریبادریک  الدرح جزمیالد نی

 .بود شام صرف
 

 دعوتموپذیرفتی؟؟ عج  چه که توش موندم-
 

 چیه؟ کارت ببینم اومدم-
 

 !باشیم ارتباط در باهم معمولی دودوست مثل دارم میدونی،دوست توکه-
 

 معمولی؟ دودوست-
 

 !!ها مایه توهمین-
 

 !!روشنه جوابم من ولی-
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 بهش که شاایصاای اون که مطمئنم بیار  دووم شااوهرت با توبیشااترنمیتونی-

ست،همه فکرمیکنی سنا    نی ست هم شون دارن تودو شون مردزندگی سن  هم
 !!باشه ترازاون بزرگ چندسالی یاحداقل

 
 خونه دلیوربودم ازش امروزکه حتی نمیکنه دریغ واساام ازهیچی آریان ولی-

 !!زد نامم روبه
 

ش برش میالدُبهت ست را همین.. تدا شان که خبر  این..بشنود که مییوا  شن
 .نیست بیهوده میدهد انجام دارد که کار  بدهد

 
 :دادوگفت نشون رانرمال خودش

 
 !!نیست پول که چی همه-
 

 .حرفا این خیال حاالبی!درسته-
 

 ..زد حرف آورد می وجد به را فریبا میدانست که در  هر از
 

 .شدند خارج رستوران از هردو شام  اتمام از بعد
 .بهش نزدیکی برا  است فرصتی بهترین دیدار این او نظر به
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 دش متوقف درجا کیفش نکردن پیدا با اما..شلوارش جی  در کرد دست میالد

 : وگفت فریباکرد به رو و
 

 !!وزودبرمیگردم میرم جاگذاشتم پولیموداخل کیف اینکه مثل-
 

 .شد واردرستوران
 .داد تکیه وبهش رفت ماشین سمت فریبابه
 :زدوگفت صدادار  فریباسوت بادیدن غولتشن مرد 

 
 !!کرده ودبه هستی منتظرکسی خوشکله اوالالخانم-
 

شم فریبایه سی   غره چ سا سمت را ورویش رفت بهش ا  آن اما ، میالف کرد
 .نبود بردار دست مرد

 :وگفت  گرفت را او دستی ودو ترشد نزدیک بهش
 

 !!میشیم کرده دبه که اونی ماجایگزین خ -
 :گفت غیظ با ، میکرد تقال که حالی در فریبا

 
 !!کن ولم-
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 !!بیفت راه بامن خوشکله نپرون جفتک-

 !!بود فایده بی تقالکرد هرچی
 

 .شد خارج ازرستوران میالد
 مرد نآ دویدوبا کمک برا  سریع شده ایجاد فریبا  برا  که مزاحمتی ،بادیدن

 شد، گالویز هیکل قو 
 

 زل شاندعواهای به وحشت با...رییت هر  قلبش بود ایستاده فریباکنارماشین
 .بود زده

 
 :دادزد خالصی برا  و نکرد تحمل فریبا بودکه زدن مشت میالددرحال

 
 !!میالد کن ولش-
 

 بست را فلنگ و شد بلند ازجایش سریع َمرد ،آن
 

 :گفت وبانگرانی رفت میالد سمت فریبابه
 

 نشد؟ که چیزیت-
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 توخوبی؟؟ نه-
 

 درگیرمیشد ؟ نبایدباش خوبم من-
 

 !کنه چپت لقمه یه اینجور  میذاشتم-
 

 :وگفت انداخت ساعت به فریبانگاهی
 

 !خونه شدبایدبرگردم دیرم من-
 

 میرسونمت-
 اااااااا

 
 ستنش زمین بهتهران  فرودگاه باند در لندن هواپیما  ش  ونیم نه ساعت رأس

 .شد خارج ازآن بعدآرتان ودقایقی
 

 .بود قلیان درحال دردلش عجیبی احساس
 .بوده سدکرد را گلویش راه سیت که ومبهم غری  حس

 سرشپ نکردن ناراحت برا  اما ، نبود راضی چندان رفتن این به اینکه با پدرش
 . کرد ریس و راراست کارهایش تمام و کرد قبول
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 .شد واردخانه شهرتهران باالترین در هم آن خانه کلید ازگرفتن بعد
 شاااده دیوارنصااا  رو Tv lcd یک درخونه روبرو  که بزرگ ا  خانه یک

سمت  مخت باغی یک به دیواربودکه وطول عرض به ا  پنجره یک tv چپ بود،
 هک راهرویی یک آشپزخونه وجن  بود ا  آشپزخانه یک راست سمت و میشد،

 .میشد هاختم خواب اتاق به
 .بود شده چیده وقشنگی شیک مبلمان دورتادوخانه

نه بایی مدرن ا  خا ما بود وزی یا این در او برا  ا با چیز دن نایی زی  مع
شت ست وقت خیلی.ندا شی که ا ست نکرده حس هایش دندان زیر را خو . ا

 !!ایت نکرده لمس
 .کرد، پرت کاناپه رو  را خودش و رهاکرد در دم   را چمدان

ساس سی غریبی اح سا ست که میکرد،اح شایندنی  دادنش عذاب ودرحال خو
 .بود

 .شد موفق که بزند راپس آزاردهنده فکرها    کردهمه سعی
 .شد اتاق راهی و برداشت را چمدان.  شد بلند ازجایش
 مستیدمی فکراستیدام به.نداشت کمد داخل را لباسهایش چیدن   حوصله

 .بگیرد عهده به را کار این که بود
 . رفت خواب به و کشید دراز تیت رو  اتاق وسط در چمدان فکر این با

** 
 !!کردم تن به رنگی وشلوارمشکی بعدکت روز صبح

 و کننده مساات ادکلن یک و بسااتم دسااتم مچ به رو رولکس مچی ساااعت
 !! زدم دستام ومچ گردن به مدهوشی
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 یه با و تمگرف رادردست سامسونتم کردم،کیف شونه پشت به رو پرپشتم موها 
 . بیرون زدم ازخونه  آینه در گذرا نگاه

 
 !! فریباوعسل ،یادخوشحالی افتادم بابام یادحرفا  که بودم توماشین

 "مادرت نگیرونروسراغ گرم زیادباکسی:"میگفت که پدرم حرفا 
 "بده امانج خواست دلش که بزارهرکار  بچست مگه":میگفت فریباکه حرفا 
 " کنی ولم مییوا  دارم دوستت فهمید  حاالکه":میگفت جنیفرکه حرفا 

 کف بهش که چیز  آخرین..باشااه نظرداشااته جنیفربهم که فکرشااونمیکردم
 .نمیره اصالتوکتم..وعاشقیه عشق میکنم

 
سردرگم کالفه صدادادم مییوام چیی اززندگی نمیدونم بودم و سموبا  یرونب نف

 !!افتادم دفترمدیرراه سمت وبه کردم روپارک ماشین..شدم ووارددانشگاه
 

سالم سی بعداز شگاه جو راج  زدن وبعدازحرف صولتی باآقا  واحوالپر  دان
 !! شدم رفتن عازم

شلوغ شدم،کالس واردکالس سیار شون سره همه باورودم بودکه ب ستن جا ش   ن
باتعج   میزم ساامت به جد  خیلی.شاااد هاشااروع پچ پچ..زدن زل بهم و

 .کردم وسالمی میزگذاشتم رو  رو سامسونتم کیف..رفتم
 :کردم وشروع کردم ا  سرفه تک
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تم من- ماهسااا یدشااا جد تاد تان اسااا که آر ن ی نش،ازا م تاد  آزاد  اسااا
به دراختیارشاامانبودخبردارم  اینجادرکنارشااماحضااوردارم من دلیل همین و

 کنیم جبران هم روباهمکار  اسااتادگذشاات بدون که دوماهی این وامیدوارم
 !! باشه داشته ا  نتیجه کردنم جبران این وامیدوارم

 
شد شدت به یهودرکالس صورتی قدکوتاه ودختر  باز شیده با سفید ک  وگونه و

 یمشااک متناساا ،ابروهایی وبینی وگوشااتی ا  غنچه ولبایی برجسااته ها 
امانی ا ا ا  انداخت بهم بودنگاهی زدن نفس شد،درحال واردکالس آبی وچش

 :گفت وباهول
 

 .ببیشید-
 

باصااادا  توهم اخماموکردم که بشااینه جاش سااره بره خواسااات  محکم و
 :ورساگفتم

 
 .!!صبرکن لحظه یه-
 

 !!شد متوقف جاش سره
 .کنم وا باهاشون رو سنگام حاال از باید..حساسم شدت هابه ازدیرآمدن

ستادم ومقابلش رفتم سمتش به شونه قدش ای سرشوبلندکر هام تا  دوبهمیرسید
 !!میلرزیدن ازترس گوشتیش لبها ..زد زل چشمام
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شه یادتون خوب اینوهم- سم ها ازدیراومدن با سا سیارح  ازاون سادگی وبه ب

 !! نداره اشکال باره اولین حاالکه ولی نمیگذرم
 

 :گفت لودگی و ازپسراباخنده یکی
 

 !!استاد نیست بارش اولین که این-
 

 .زیرخنده زدن همه
  

 لطفا ساکت-
 

 :وگفتم دخترانداختم همون به نگاهی
 

 ..شدخانم روشن-
 

 ..فرهمند باران..فرهمند-
 

 فرهمند؟ شدخانم روشن-
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 !!داد تکون باشه معنی سرشوبه
 

 !میتونیدبشینید-
 

 .نشست جاش سره رفت و شد جدا ازم
 .شد مواجه باعسل و بازکرد را اش درخانه اااااااااااااامیالد

 !!داد تحویلش لبیندگشاد  عسل
 :وگفت کرد حلقه میالد دورگردن را دستانش و  شد خانه وارد

 
 خوبی؟...بود شده تنگ حسابی واست دلم-
 

  از تقلید به هم میالد
 :گفت و کرد حلقه عسل دورکمر را دستانش عسل 
 

 !!میشه توپ توپ حالم میبینم توروکه-
 

 انداخت را ساارش کشاایدن خجالت تظاهر به و خندید عشااوه و ناز با عساال
 .پایین

 
 !!شدند  خانه وارد دو هر
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شپزخانه پذیرایی برا  میالد. شروب بادوگیالس و شد واردآ شت م  کنارشو برگ
 .نشست

 
 !!کرد  اسیرم فکرمیکنم بت روزاخیلی این میدونی:عسل

 
 !!میشه عاشقم صددل نه دل یه منومیبینه هرکی نیست چیزجدید  که این-
 

 !!روتوبرم اوووه-
 .کشید را عسل ها  لپ و خندید میالد

 .خورد زنگ  اش گوشی حین همین در
سم بادیدن سته نقش گوشی رو  که فریبا ا شیطانی بود، ب  با باگفتن و زد لبیند

 :داد شدوجواب واردبالکن ا  اجازه
 

 الو-
 

 !!کرد  فراموشم گفتم-
 

شه- شی هیچ میبینم وقتی ولی توخاطرمی اتفاقاهمی ش سبت ک  ندار  نم به ن
 !!وابمونم خرتوگل مثل که..چی؟؟ که کنم پیله همه این چی واس دیگه
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 !!میکنم عادت بهت دارم کم کم-
 

 را اش بعد    نقشااه که بشاانود که مییواساات را همین..زد میالدپوزخند 
 !!کند شروع

 
 .شد پیچیده بازوهاش دور دستی

 :گفت عسل نبردن بو و فریبا کردن سر به دست برا 
 

 !!بنده دستم االن میگیرم تماس بعدأباهات-
 

 میگیر ؟؟ تماس که بده قول ولی میکنم قطع اوکی-
 

 !!حتما-
 

 شد قطع که تماس
 :وگفت عسل سمت برگشت

 
 !! کنی تحمل دوریمونمیتونی ثانیه یه پیداست-
 

 :داد کردوجواب لباشوغنچ عسل
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 !!کرد  کاروباهام تواین-
 

 .سفیدعسل گردن به چسباند را لبانش میالد
 وخودش بست را چشانش ، بود کرده عادت میالد کارهمیشگی ازاین که عسل

 .میالد به سپرد را
 اااااااااااا

 :آرتان
 

 .رسید گوشم به گوشی زنگ صدا  که بودم تدریس درحال
 !!کنن رو  پیاده رومیم گرفتن امروزتصمیم اینکه مثل توهم اخماموکردم

 
 :پرسیدم وجد  سمتشون روکردم 
 

 کیه؟ گوشیه صدا -
 

 !!کردن نگاه دیگه هم به همه
  که سوالموتکرارکردم دوباره

 :گفت فرهمندباهول
 

 ..ببیشید-
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 :گفتم وعصبی کردم دستمومشت

 
 اومدنه؟؟ وضع نمیکنید،چه سایلنت کالس،گوشیتونوهم سره دیرمیاین-
 

 :گفت پته باتته
 

 ..ببیشید بزارم روسایلنت کردم فراموش دیرکردم که نه-
 

 :گفتم قاطع و جد  همه به رو
 

 !!کنید گوشتون   روآویزه میزنم که شماهاحرفایی   همه-
 خوشاام روساااایلنت یامیندازینش میشاااه یاخاموش گوشاای من ساارکالس

 مفهمومه؟؟ نمیادحرفمودوبارتکرارکنم
 .گفتن ا  باشه همه

 !!میکرد دلیورنگام که فرهمندانداختم به نگاهی
 

 .دادم ادامه دادن درس وبه گرفتم روموازش باغیظ
 

شغول سیت شد پچ پچ صدا  که بودم تدریس م شدت..بلند صبانیت از  ع
 !!یوردمخونمومی خون
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 الفرهمنددرح بادیدن که طرفشااون برگشااتم دوباره پررومیشاادن داشااتن دیگه

 :غریدم دندونام ال  از بادوستش کردن صحبت
 

 فرهمند؟؟ خانم نه شماکنیم وقفه رو کالس امروزمییواین اینکه مثل-
 

 :گفت دستپاچه..اومد خودش به
 

 بله؟؟... یعنی...ها-
 

 !زیرخنده زدن همه
 

 کرراه و هر نمیادباهرکلمه خوشاام وضااعی ازهمچین.اختیارکنید سااکوت-
 !!ازکالس روبریزیدخارج اداواطواراتون درسه اینجاکالس.. بندازین

 ااااااااااااا
 :باران

 مبارضای سه المص  وپارکنم رولت بداخالق و استاداخمو این داشتم دوست
 درس   ادامه باالوبه ابروانداخت یه که انداختم بهش خشاامگینی نگاه.کرد

 .برگشت
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 !!رسید اتمام به کالس
 

ناز میکنم نیلوصاااداش معموال نیلوفرکه همراه  نممیک صاااداش پر  که باپری
 !!شدم خارج ازکالس

  
 !!بودخداییش جیگر  عج :پر 

 
 !!کرد قورتش نمیشه عسل من بایه سگیش اخالق بااون-
 

 !! اینجوریه استادارفتارشون   همه:نیلو
 

یا عقده عین!! هااینجورین رساایده دوران به تازه فقط خیرم نه-  رفتارمیکنن إ
 !! عوضی ماکان کردمیصوصاجلواون!! ضایم بارجلوهمه سه عوضی

 
 :رودرآوردم ماکان وبعدادا 

 
 .!!استاد نیست بارش اولین که این-
 

 :گفت بریده ونیلوبریده زیرخنده زدن وپر  نیلو
 

 !!تکرارکن دوباره خدایی اداشودرآورد  باحال خیلی-
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 !!دلقکم بروبابامگه-
 

 :گف باحرص پر 
 

 !!برم راه بات میکشم باباخجالت بپوشی پاشنه نمیشه باران أه-
 

 :دلیورگفتم
 

 !!بر  راه بام که نگفته بهت کسی-
 .جداشدم ازشون 

 :وگفت نیلوخودشورسوندبهم
 

 !!شد  باباچرازودداغ چته-
 

 !!دارشو نیش حرفا  نشنید -
 

 !!.گشنمه خیلی که کنیم پذیرایی ازشکمامون بیابریم وللش نده اهمیت-
 

 !! جانشستیم یه رفتیم غذاهامون وبعدازگرفتن شدیم غذاخور  واردسلف
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 .خودش واسه داشت فکی چه ماشاال...زد حرف در  هر از نیلو
 

 . شدن سلف وارد مسعود بادوستش ماکان
 !! الدنگ   و باز دختر خیلی ،. نمیاد خوشم پسره ازاین هیچ

 !!اومد سمتمون به و کرد کج رو راهش بادیدنمون
 !!نشست میزمون رو

  
 اینجابشینید؟؟ دادکه شمااجازه به کی-
 

 !! صادربشه بایداجازه فکرنکنم-
 

 :وگفتم بلندشدم ازجام
 

 .پاشونیلو!! باشین خوش پس-
 

 !! نشستیم جادیگه ویه بلندشدیم
 

 :گفتم نیلو به رو غیظ با
 

 !درحداللیگا متنفرم آدم ازاین-
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 !!تونیته خیلی-
 

 !!نکبت شورشوببرن مرده-
 

 ریزخندید ریز نیلو
** 
 .زد صدام مامانم بودم،که خوندن درس درحال نازنینم اتاق تو
 "آمادست بیاشام باران..باران"

 .شد تحریک اشتهام فسنجون دیدن با. شدم خارج ازاتاق و بلندشدم ازجام
 .نشستم سفره سره

 .پکرشدم وحسابی افتادم که شدنم یادامروزوضایع
 

 ا ؟ باباچراگرفته عزیزدل چته-
 

 .شد ام گرفته حال متوجه معمول طبق.بوز بابام
 

 :گفتم بسیارآرومی باصدا 
 

 .هیچی-
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 ..اینجوریه وقیافت هیچی-
 

 .بود مامانم دفه این
 

 چشه؟ قیافم-
 

 !دپرسی-
 

 :گفتم وعصبی بیرون نفسمودادم
 

 !!میاد بدم استاده ازهرچی-
 

 :وگفت زدبهم زل باباپرسشی
 

 چرا؟-
 

 :تندتندگفتم ، روبازکنه سرصحبت یکی منتظربودم که من
 

 وشاایگ این با قراردادبسااتم یه..کنه منومساایره گوشاای یه بابا وبکن فکرش-
سیره شم ولی منوبیدارکنه که م سه خیابون سره بیدارنکرد،بعد شی وا   نیهرما

 چیز ..مکش آدم فکرمیکنن منوبرسونه و ایسته به نشد راضی بلندکردم دست
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 یه..اساااتاادجادیادآشااانااشااادم باایاه کاه شااادقاوزبااالقاوزایاناه کاه
 .أه..أه کرد قورتش نمیشه عسل من بایه که..خشن..بداخالق..استاداخمو

 
 و بهشااون زدم وزل ساارموبلندکردم باتعج ..بلندشااد هاشااون خنده صاادا 
 :پرسیدم

 
 چیه؟چرامییندید؟-
 

 :گفت باباباخنده
 

 .بکش نفس یه دخترم-
 

 .کردم وباغذاباز  غذاروبرداشتم قاشق بیییال
 

 کرده؟ ناراحتت که اینه:مامان
 

 .متنفرم ازاستاده-
 

 .نیفته ازدهن غذاتوبیورکه خونتونیورگلکم خون:بابا
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ست شدم ضایع و امروز به فکر از شیدم د سنجون خوردن کردم شروع و ک  ف
 .انگیز بر ه*و*س

** 
 .بلندشدم نرمم اجبارازتیت با ، گوشی آالرام صدا  با

 .وابمسیااااربی دل یه ومیتونستم ، نباشه دانشگاه.نباشه درس اگه میشه چی
 

 .نباشه که اماغیرممکنه
 ردمک تن به دمپا وشلوار  کوتاه جیگر  مانتو  یه..روشستم سروصورتم

 زدم صورتم طرف مشکیمویه ل*خ*ت وموها  مشکیموپوشیدم مقنعه
 .بیرون زدم وازاتاق کردم مالیمی آرایش یه
 و دوخت چشاام بهم بود نشااسااته تلوزیون پتی که مامان اتاق از خروجم با

 :پرسید
 

 دانشگاه؟ بر  مییوا -
 

 .ندار  کار  مامانبله-
 

 !باش خودت مواظ  عزیزم نه -
 

 .چااااشم-
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شی در ستم.کردم باز رو جاکف سپرت کفش سمت که د  ر پ حرفا  یاد رفت ا
 .شدم منصرف و افتادم

 .پوشیدم و برداشتم رو رنگم مشکی دار پاشنه کفشا 
 .شدم دانشگاه وراهی و بیرون زدم خونه از

** 
یک تو که میشاااه سااااعتی دو مام اسااترس.بودم گیرکرده تراف  تهوجودموگرف ت

 .حرفاشوندارم   وحوصله داریم بداخالق استاد اون با امروزباز
 :پرسیدم و کردم راننده به رو

 
 آقاچیشد؟؟-
 

 .کرد کار  ونمیشه ترافیکه میبینیدکه خانم-
 

 .روبند ومیندازه میشوره منو امروز دیربجنبم نمیشه اینجور 
 

 .شدم پیاده وازماشین کردم روحساب راننده پول
 انداختم نگاهی کفشام به

 .پرینازه تقصیر همش.پوشیدم پاشنه کردم غلطی عج 
 

 .زدم پس رو بود راه سر آدم چی هر و دویدم ماشینا ازبین
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 یماشااین یه کنار.اومد بند نفساام لحظه یه واسااه...دویدم تونسااتم که تاجایی
ستادم سگره و ای سی چند و آوردم در کیفم از رو آ سم و زدم دهنم تو پی  ثلم نف

 .برگشت اول
 .دادم ادامه دویدنم به باز

 
 .باالرفتم دوتا دوتا رو ها تندپله تند و شدم دانشگاه وارد

 کمومح دروگرفتم   دسااتگیره و  کشاایدم عمیقی نفس چند کالس در پشاات
 .دروبازکردم

 تازه در، دپشت استا بادیدن.شدم واردکالس شد جلوپرت به چیز  کردم حس
 .دربود پشت که افتاد دوزاریم

 
 .سمتم برگشت باخشم

 .چشاش دارن ا  جذبه چه کنم بودخودموخیس نزدیک المص 
 .دادم قورت ترس با دهنمو آب

 
 :غرید دندوناش ازال 

 
 خانم؟ وضعشه چه این-
 

 :گفتم پته باتته شدم هول حسابی
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 .بببببیشید-
 

 یچ میفتاد اگه اییی..همه میشاادجلو پول یه سااکه..میفتاد اگه فکرشااوبکن
ین..میشاااد ندزدم باا ی ب ل کر یع ف ماسااار حو ا ما م  چشااام از شاااد،ا

 :استاددورنموندوغرید
 

 رهساا بارهم چندین گفتم چی من جلسااه تواولین نرفته که یادتون.دار؟ خنده-
مد ثل ولی تذکرکردم ناخیلی دیراو که م مانمییواین این  اهمیت حرفام به شاا

 .بدین
 

 !مسیروبدوم کل بودمجبوربودم اینطورنیست،ترافیک نه-
 

ین- گه ا بط من به دی گه نداره ر ین قراره ا ن ین کالس قوا باا تون رو  کارا
 .نیاید کالس سره دیگه که زیرپابذاریدبهتره

 
 .داره حد  یه هم نزدن حرف..پررومیشه داره نمیگم چیز  من هرچی

 
ست خیلی ؟فکرکردید ازعمددیراومدم مگه- شما دیربیام دارم دو  یقهدق به دم و

 زیادم عدشاامب..زودبیام بودنتونسااتم ترافیک میگم االنم گفتم..کنید توبییم
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 هم هاگ..دیرکردم مین پنج فقط ومن تایمه همین کالس شروع ساعت..دیرنشد
 دهبرمیگر خودتوم وقوانین خودتون به این شدم سرشماواردکالس پشت چون

 
 .تنفس ذره یه بدون زدم حرفارو این چجور  که کردم تعج  ازخودم خودم

 
 ردهک دستاشومشت و میکرد نگام باخشم چنان. اشهدموخوندم دیدم قیافشوکه

 .کنه وپارم لت میاد که ناست اال گفتم بود
 :گفت عصبی

 
 بزنی؟ حرف اینجور  بامن میکنی توچطورجرئت-
 

 . خودمونبازم کردم سعی
 :وگفتم بهش زدم زل مستقیم

 
 در هنمیش دلیل ولی درست استادهستید..میکنم صحبت اینجور  باهمه من-

مه برابراون ناتون ه کام الم توهی عدشاام..نزنم حرف تا  که نزدم بد  حرف ب
 یانه؟ میگم درست..بیاین جوش اینجور 

 
 ؟ هباقی هم ونیمت ودوقورت کالس دیربیایدسره که اینه نظرتون به درست-
 

 :گفتم باکالفگی گیرکردیم استادنفهمی باچه
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 ور اینج که نگذشااته هم کالس ازوقت زیاد..بود ترافیک میگم االنم گفتم-

 !!میتوپین بهم
 

 ..دستاشودیدم شدن مشت
 .بزنه ا  اضافه تاحرف منتظرنموندم

 
 .نشستم جام وسره شدم رد کنارش ازش

 
 . بهم بود زده زل ترسناکی   قیافه نیلوفربایه

 :گفت زیرل  آروم
 

 تو؟ چیکارکرد -
 

 .بود حقش-
 

 !میکنه بیچارت-
 

 .نمیترسم ومنم-
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 شتوصااورت هنوزآثارخشاام بودولی برگشااته عادیش حالت به ساارموبلندکردم
 .کردم نگاش بود،پیروزمندانه نمایان

** 
 لفس سمت وبه شدیم خارج ازکالس وپر  نیلو همراه..رسید پایان به کالس

 .رفتیم غذاخور 
 .نشستیم همیشگیمون جا  سره غذاهامون باگرفتم

 
 .کنم بودخودموخیس نزدیک که من..تودختر نترسی چه:پر 

 
 ؟ بترسم چی واسه وااا-
 

 اینجوره،خدابه اوالش ها گیرمیده خعلی کرد  کار  خوب خدایی ولی:نیلو
 .برسه آخراش داده

 
 کنه؟ حذفت نمیترسی. نیست هاتون توکله شمادوتاعقل:پر 

 
 .کنه مییوادحذف نرسیده حرفاازراه چه

 
ستاد - شترنیومده که ا شاه کنه حذف نداره حق دوروزبی سر ست که هم پ  تا نی

 فتارکنهر درست بام..استادا   بقیه مثل استاده یه..باهاش کنم صحبت درست
 . مغرورازخودراضی..مینازه چیش به نمیدونم..رومیبینه رفتاردرست همون
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 .اینا مامانم نانازه:  ناز با پر 

 
 رودرآوردیم زدن عق منونیلوادا 

 :گفت بااخم پر 
 

 که بس نمیشاام متوجه هیچی کالسااش سااره که من. گفتم خدایی..زهرمار-
 .واسش میره ضعف دلم میزنه حرف هم باجذبه چه.. نیگامیکنم بهش

  
 .میکنه روازباالنگاه همه نمیادازش خوشم هیچ-
 

 .بیواد دلتم:پر 
 

 .نمییواد اصلنم-
 

 . مسعودپیداشد ودوستش ماکان   وکله سر دوباره باز
 .هاستاداخمو اون البد آهااااان..بایدکیوببینم اینوببینم نیوام اگه خدایامن

 .کنم بایدایناروتحمل که شدم مرتک  درگاهت تو یگ*ن*ا*ه چه من اخه
 

 :گفت پرانرژ  وماکان نشستن رومیزمون
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 .استادروگرفتی این اومدحال خوشم-
 

 :گفت که کردم نگاش باخشم
 

 . نکن نگام اینجور  خوشکلم داره سگ چشات اوووف-
 

 :گفتم عصبی
 

 ببینم؟ تورودوروبرم نمییوام بگم بت چنددفه-
 

 لدمهتو جمعه این..وبرم بگم چیز  یه اومدم ضاامنأ.که نیسااتی تواینجا تنها-
 .بیاین اگه میشم خوشحال

 
 :کوبیدوگفت هم هادستاشوبه بچه عین پر 

 
 .پوسید دلم خدایی جشن جون اخ-
 

 :وگفتم زدم پوزخند 
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شنا این دیگه که فکرنمیکنی- شته ازت ج سه وفقط گذ  و ریزب کوچیکا بچه وا
 میکنن؟ بپاش

 
 :وگفت شدسمتم خم میزگذاشت رو و کرد گره دستاشودرهم ماکان

 
 ؟ زیادیه   خواسته..کنم کوچیکارودعوت بچه ومییوام بچم توفکرکن-

 :وگفتم وبلندشدم کیفموبرداشتم
 

 !!باکوچولوموچولوها بگذره خوش جشنت امیدوارم-
 

صدادار  شون زدم پوزخند شدم واز  سب کنم تحملش هم ثانیه یه نمیتونم.جدا
 .سیریشه که

 ااااااااااااا
 :آرتان

 
 کلنجار خودم با زحمت جور هزار با که ماه یه.میگذره ایران به ازاومدنم ماه یه

 .میکنه سرباز واسم رو زخمام فقط که ا  خونه اون سراغ نرم که رفتم
 

 . بگیرم آزمون یه بودم گرفته تصمیم تدریس مدت یه بعد
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 تنسی سیته آزمونام که میدونه منومیشناسه هرکی.حسابی درست آزمون یک
 .نمیدم آوانس هم بشر  بنی هیچ به و

 .کردم نگاه فرهمند میز به شدم که واردکالس
 .دورنموند ازچشمش که زدم پوزخند  یه اومده دیدم وقتی
 .کردم سالم همه وروبه میزگذاشتم رو  رو سامسونتم کیف

 
 آزمون؟ واسه اید آماده-
 

 :گفت تودماغیش صدا  بااون دختر  یه
 

 .استااااااد ایم آماده که البته-
 

 .توجه   جل  هدفشون تنها که دخترایی ازهمچین میشه اینقدچندشم
 

یاد کار حسااااب که بگم اینوبهتون ازاالن ولی-  هرکی   نمره دسااتتون ب
 راه کالس روسااره تنبل دانشااجو  من چون. میشااه حذف شاادازکالس۱۰زیر

 .شد روشن ندارم شوخی هم باکسی نمیدم
 

 .تاییدکردن رو حرفم همه
 

 :مگفت آروم..ایستادم میزفرهمند باالسره. بودم آزمون ها  برگه پیش درحال
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 .زوداومدید رو امروز عج  چه که توُبهتم-
 

 :گفت وجد  زدبهم زل
 

 .نیستن عمد  دیراومدنام..نکشید رخم به دقیقه به دم-
 

 .امیدوارم-
 .جداشدم وازش دادم برگشو

 
سم سره کردن تقلبی سیت کال سیار سم دونگ شش چون بود ب شو حوا  نبه

 .بده سرشوتکون نمیتونست هم کسی..بود
 درحال کالس کم وکم دادن تحویل رو هاشاون برگه همه کم کم دقایقی از بعد

 .بود شدن خالی
 

 :شدوگفت ازدانشجوهاواردکالس یکی که میکردم جمع رو ها برگه داشتم
 

 !باشماکاردارن صولتی آقا ..ببیشیداستاد-
 

 .خدمتشون میرم میکنم جمع وسایلموکه باشه-



 87 زخم کهنه

 
 .ضروریه باشماکاردارن االن همین نه-
 

 . دفترمدیرشدم وراهی شدم خارج وازکالس قراردادم میز هاروسره برگه
 

 .وارددفترشدم صولتی بفرماییدآقا  وباگفتن کردم وارد به ا  تقه
 :وگفتم کردم سالمی

 
 داشتید؟ کار  بامن-
 

 :گفت و کرد درهم ابروهاشو بهت با
 .نییر-
 

 !کاردارید بامن که ازدانشجوهاگفتن یکی-
 

 :دوبرارشدوگفت صولتی آقا  تعج 
 

 .کنن صداتون که نفرستادم رو کسی من ولی-
 

 . حرفوزد  اون پسره اون چرا پس عج 
 .شدم خارج ازکالس ببیشید  گفتن با
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 .گذاشتن کارم سره  یعنی.گفت دروغ چرابهم
 

 .میده چقدکره ماست من یه میدم نشونتون
 اااااااااااا

 :باران
 :گفت کنان ناله پر  اما بودم راضی امروز امتحان از.بودیم شاب توکافی

 
 .بود آورده سیت خیلی من خدا  وا -
 

 . من کردم هنگ خدایی اره:نیلو
 

 دادم عالی من عوضش-
 

 .بعیدنیست خرخون ازتویه:پر 
 

 . رفتم بهش غره چشم یه
 

 گذشت؟ تولدچطوربود؟خوش راستی:نیلو
 

 :کشیدوگفت جیغی تولدافتادیه یاده تازه پرینازکه
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 جمعه  ش واستون کنم بزاریدتعریف گذشت خوش خییییییییلی آرررررررره-

باس یه کی ل ی یدم شااا یش پوشااا ظی آرا ی ل هی کردم غ  خونشاااون ورا
چه...شااادم ید یاوببین نه ب ندگی خو نه.دارن یی وز  ساااه قصااره نیسااات خو

ماشااین تا هار یاط چ یدم که بود خونشااون توح نایی چه اونم هنگول  ماشاای
bmw,موندم دهن به انگشت که نگومن روکه بقیه زانتیا،شاسی. 

 ماکان..بود وپیک شاایک خعلی خونشااون جاخوردم شاادم که واردخونشااون
 حسااابی که میرفت صاادقم قربون هی.نگو شاادکه تامنودیداینقدخوشااحال

 .میزد حرف بام اینجور  که باره اولین آخه کشیدم خجالت
 .تره جوون منم از داره هم مادر  چه..آشناکرد منوبامامانش

 
 . یمر*ق*صب که رفتیم هم وما شدم آشنا باهاش

 نگو که یدمر*ق*صاینقد خالصه
شونودادن وهمه زد برشش روآوردن کیک ص ..کادوها  وبر دخترادور همه الم

 .بود من پیش ماکان حواس همه بیورم قسم حاضرم ولی میپلکیدن ماکان
 .پیداکردم ماکان به عجیبی حس یه راستش

 
 :گفت شیطون نیلو

 
 .میشنویم جدید  حرفا -
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 .بده ادامه-
 

 .یافت خاتمه بحث ماکان بااومدن
 

 .کاردارم بات پر -
 

 :ماگفت پریدوروبه ازجاش ازخداخواسته هم پر 
 

 .فعال دخترا بعدأمیبینیمتون-
 

 .جداشدن کردوازمون گره ماکان دستاشودردستان
 

 .روشد اون به رو ازاین جشن بایه جلف   نیگادختره نیگا-
 

 :کردوگفت مزه نسکافشومزه نیلولیوان
 

 .نرفتم شدم پشیمون کخ میکرد تعریف هم چجور  المص  بودیم کاش-
 

 .بود ماکان سبزازجان  چراغ یه منتظر انگار -
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 .وکارخودش هرکی-
 .برداره سرم از دست دیگه کاش ا ..میگفت راست

 ااااااااااااا
 :آرتان

 
 . نشستم tv پا  کار  ازهرگونه فارغ بودکه ش 
 ازرو  رو سااامسااونتم وکیف دوالشاادم افتادم که آزمون ها  برگه یاده ولی

 .کردم هاروخارج وبرگه کردم بازش میزبرداشتم
 

 .کردن تصیح کردم وشروع پاانداختم پارو 
 دادم ماساااژش کمی بشااکنه گردنم که االناساات کردم حس زیادبودن چقدم

  یارمدرب بودشاخ نزدیک بعد    برگه بادیدن..ها برگه وقت سره وبرگشتم
سفید برگه.نمیشه باورم  .بود سفید 

 
عا  که دختر  فه به خونیش درس و باهوشاای اد ند و سااق  و درس ب پایب

سفیده ش برگه حاال دانشگاس  ؟.سفید 
 

له برگه..ندیدم پرروییش به دختر  چا که...کردم روم  قیهجلوب اینجور  ازاین
 هک میشاه این وبانیه باعث خودش همیشاه ولی نیسات راضای میکنم ضاایش

 ..حالتومیگیرم..سفید چشم   دختره.. کنم توبییش
** 
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یان که   دساااتگیره رو  را دساااتش آر هه باصااادا  درقرارداد    قهق
 .شد فریبادرجامتوقف

 
 .دردگرفتم دل میالد کن بس-
 
 .خندش صدا  دوباره باز و

 وشااد شاال دسااتش. نداشاات را کردن حرکت توان.افتاد لرزش به بدنش تمام
 .پایین افتاد ازدستگیره

 
 .میشدند بازوبسته سیتی به بودوچشمانش شده خشک دهنش

 
یه أه-همینطور منم-میام االن باشاااه-  دیگه سااااعت نیم-باشاااه عزیزم کاف

،کارمهمی باباآریان آره-توبغلتم  نیم-اومدمجبورشاادبره پیش واسااش شاارکت 
 -با -خونتم دیگه ساعت

 .کرد قطع را تلفنی ارتباط شادوخندان
یدن برا  پا میالد د تا جان از پر ساار  جوانی احسااااس میالد با.بود هی

ساس.میکرد  ینا از بود خوشحال..نکرد حس آریان با حال به تا که طراوتی اح
 .حس

 .دررفت سمت وبه برداشت را رنگش قرمز پالتو 
 .بازکرد کامل را ودر کشید پایین را دستگیره
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 .کرد ُکپ روبروش   صحنه بادیدن
 .شدند گشاد چشماش

 
 :کرددادزدن شروع و آمد خودش به یهو

 
 . عسااااااااال..آمبوالنس به بزن زنگ عسااااال!آریااااااان!آریاااااان-
 

سل شکش درجا بود شده زمین نقش که آریان بادیدن و شد خارج ازاتاق ع  خ
 .زد

 :فریادزد زده خشکش دیدعسل فریباکه
 

 بدووووو..میکنی نگاه چی به آمبوالنس بزن زنگ د  -
 

 .زد زنگ آمبوالنس به سریع و آمد خودش به عسل
 

 .شد عمل اتاق وارد آریان بعد ساعاتی
 .بود وجودفریباروگرفته تمام ترس
 :میگفت خود با زیرل  مدام

 
 .فکرنکنم نه نه..شنید؟ یعنی-
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 :روداد خودش جواب وکالفه زد چنگ موهاش به. بود رسیده دیوانگی مرز به 
 

 .اوووف باشه شنیده نکنه خداچیکارکنم ا -
 

 .داد نجاتش فکرآزاردهنده همه ازاون گوشیش   ویبره صدا 
 :داد جواب

 
 . منتظرم ساعته تو،یه الوکجایی-
 

 .نداشت را قدرتش.بزند حرفی، نتوانست
 

 الوصدامودار ؟-
 

 .فریبابود  پریشان نفسها  صدا  میالد اماتنهاجواب
 

 :گفت آخرسرعصبی
 

 ..باتوام-
 

 .بیمارستانه آریان-
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 شد؟ چااااااای؟چی-
 

 .خدافظ کنم بایدقطع من نپرس چیز -
 

 .گرفت روسمتش آب وبطر  نشست کنارش عسل
 

 سرکشید زدوالجرعه چنگ بطر  به
 :پرسید تأمل باکمی عسل

 
 چطوراینطورشد؟ مامان-
 

 .کند غلبه واضطرابش ترس دبه کر فریباسعی
 

یدونم- مه االن نپرس چیز  ازمن نم یادوه یده چیزوشاارح دکترم  توهم..م
 .بروخونه

 
 .میمونم پیشت من مامان نه-
  

 :صداشوبردباالوگفت
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 !بروخونه گفتم-
 

 :بلندشدوگفت ازجایش باحرص عسل
 

 .جداشد وازش خدافظ باشه-
** 

 .آمد بیرون عمل دکترازاتاق
 :وپرسید کرد پاتند دکتر سمت وبه شد بلند ازجایش سرعت فریبابه

 
 دکتر؟ چطوره حالش-
 

 .کرد رحم خدابهشون ردکردن رو خفیف   سکته یه! بوده معجزه یه مثل-
 

 نیست؟ چراخوشحال
 نمیکند؟ ولش باشه شنیده آریان اینکه چراترس

 کرد ترک را آنجا...نداشت را نبیمارستا جو تحمل دیگر
 

 .داد تکان دست ماشینی برا 
 .داد را میالد   خانه آدرس ماشین به شدنش داخل با
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 .فشرد لرزان دستانی با را میالد    خانه زنگ
 

 .شد ظاهر در   آستانه در میالد و دربازشد
ضع بادیدن شفته و ست را در کرد خانه وارد سریع فریبا   آ شاندش ب  و ر ون

 :وپرسید مبل
 

 افتاده؟ اتفاقی چه ببینم کن تعریف-
 

 :گفت ل  زیر آروم فریبا
 

 ..حتماشنیده-
 

 چیااااارو؟-
 

شتم وقتی..وقتی...آریان.. آریان-  شتپ اون..اون میزدم حرف باهات تلفنی دا
 ..دربود حتماپشت اره...دربود

 
 مثالمییوادچیکارکنه؟ بفهمه خ -
 

 .بیرون میندازه ومنوازخونه میده طالقم میگی چی میفهمی-
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 .نامته به خونه که کرد  فراموش بده،بعدشم طالق خ -
 

 ..ولی اما میدونم آره-
 

 کهمال نمیکنه روعوض چیز  یاندونسااتنش دونسااتن..نداریم دیگه واما ولی-
 .نمیشه ازتوکم چیز  بدونه اگه حتی..تویی خونه اصلیه

 
 :گفت پریشان دادو تکیه مبل پشتی فریبابه

 
 . میشم دیوونه دارم نمیدونم-

شت داد ، بود رییته صورتش رو  که را موهایش و شد خم سمتش میالد  پ
 :گفت و گوشش

 
 یمکن زندگی سااقف زیریه دیگه باهم میتونیم.. هردومونه نفعه به اینجور -

 غیرازاینه؟
 

 .زود لبیندزورکی
 

 .خندید میالدپیروزمندانه
 .آمد صدادر به تلفنش
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 :شد بالکن وارد و روبرداشت گوشی
 

 .بله-
 

 خوبی؟ عزیزم سالم-
 

 توخوبی؟ گلکم بدنیستم-
 

 . نیستم خوب نه-
 

 :زدوپرسید ندانستن به را خود میالد
 

 کرده؟ ناراحتت که اومده پیش مشکلی چراعزیزم-
 

 اوهوم-
 

 کرده؟؟ ناراحت رو عروسکم چی بگوببینم خ -
 

 .االن همین مییوامت تنهام توخونه-
 

 .دید خوابیده را فریبا که پشتش به روکرد



wWw.Roman4u.iR  100 

 

 
 مایااااالد؟-
 

 جاااااونم-
 

 میا ؟-
 

 :گفت کالفه
 

 ..االن من عسل ببین-
 

 کن؟ رمخب شد  تنها خونه موقه هر نگفتی تو مگه نیست خوب حالم بیادیگه-
 

 .پیشتم دیگه ساعت ربع اوکی-
 

 :گفت باهیجان
 

 ..ها دیرنکنی منتظرتم عااااااشقتم-
 

 .عزیزم باشه-
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 .سرمیره دختر و ازمادر حوصلش داشت دیگه..بود نقشش اولین اجرا  وقت

 
 ارجخ وازختنه روش انداخت پتویی  یک تظاهر به دید خواب غرق که را فریبا

 ش
 اااااااااااااااااا

 :باران
 !!نیازداشتم انرژ  یه به ، دادم امروز که سیتی آزمون بعدازاون

 .دادم قر اهنگ با وهمراه انداختم توگوشم رو هندزفر  
 .مییوندم آهنگ همراه و پریدم پایین و باال تیت رو 

 
شن خاموش که گوشیم بادیدن شد ورو  سمتش وبه هاروجداکردم هندزفر  می

 !! رفتم
 .بودم کرده کامالعرق پریدن باالوپایین ازشدت

 
 .الو-
 

 سالاااام-
 

 .عزیزم سالم-
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 ؟.خبریه امروز بافحشه استقبالت معموالروش گرمی استقبال چه اوه-
 

 ..ورپریده دادم فحش کی من کوووفت-
 

شم حاالبماندکه- شات پره گو صلم من ببین...ازفح  ظرتن سررفته خیلی حو
 ددر؟؟ بریم چیه

 
 !!بدترازتوام منم اوکی -
 

 .با  همیشگیمون پاتوق پس-
 

 با -
 

صله شتم رو گرفتن دوش   حو ش تاپ یه که خونگیام لباس سریع.ندا  لوارکو
 ل  رقب زدن تنهابه کردم عوض آبی شلوارجین همراه مانتوآبی بایه رو چسبونن

. ل*خ*تبلندو خیلی کردم روشااونه  کمرمه تا که مل*خ*ت وموها  اکتفاکردم
 .کردم سرم مشکی وشال بستم  کوچیکی کلیپس با خیلی

 
 .داشت برم بهت خونه ازسکوت...بیرون اومدم ازاتاق

 . فروبره توسکوت خونه اینجور  نداشت سابقه 
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 .روگرفتم مامان   وشماره درآوردم ازکیفم گوشیرو

 :پیچید توگوشی مامان حال بی صدا  خورد که بوقی چند از بعد
 

 .بله-
 

 کجایین؟؟ مامان-
 

 :کرد منونگران این و نیومد صدایی
 

 کجایی؟؟ شده چی مامان-
  

 .شدن سست پاهام. دلم به زد چنگ مامان   گریه صدا 
 :پرسیدم لرزونی باصدا 

 
 شده؟ توروخدابگوچی مامان-
 

 .بیمارستانیم..ما..ما-
 

 . چیکارمیکنن بیمارستان..بیمارستان چی
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 جون منونصااف توکه مامان.. شااده چیزیش بیمارسااتانید؟کساای چی واسااه-
 کرد ؟

 
 :گفت باگریه مامان

 
 .icuهم االن کرده سکته بده حالش مامان-
 

 لرزش هب بدنم تمام نشستم وروش رسوندم مبل خودموبه بیفتم بودپس نزدیک
 .افتاد
 جونیمو مامان بده و وخیم حال دیدن توان خدایا کرده؟؟؟ سکااااته جون مادر

 .شد اشک از خیس صورتم چجور نفهمیدم...نمیتوووونم...ندارم
 ااااااااااا

سل ستن درحال میالدکه دیدن با آمد بیرون ازحمام ع   ودب پیرهنش ها  دکمه ب
 .رفت سمتش به و زد لبیند 
 :گفت آویزان ا  لوچه و ل  با و کرد بغلش ازپشت

 
 بر ؟ مییوا -
 

 .برم مییوام بله-
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 . اووووف-
 

 و نشست تیت رو  و جداشد ازش
 .ورچید ل 

 ندچ..زانوزد وجلوش رفت سمتش به بود کرده عادت اطواراش و ادا به میالدکه
 :وگفت پیچاند اش اشاره انگشت دور را بود خیس که موهاش از ا  تره

 
 !تانهبیمارس روتیت باباخوندت که نیست خیالتم وعین تواینجانشستی-
 

 :گفت ریلکس خیلی عسل
 

 .نیست مهم واسم-
 

 :پرسید و کرد ا  خنده میالدتک
 

 گفتی؟ جد -
 

 هک خونه،پول،آزاد ،وچیزایی جزاین چیز  باباخوندم یاهمون آریان میدونی-
سه شن من رفاه وا شت،پس دراختیارم با س این جزء یابیماریش مرگش نذا  تهد

 ؟.گرفتی بزنم له له واسشون بیوام که هانیس
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 .اومد خوشم آفرین-
 

 :گفت لوسی لحن با و کرد حلقه میالد گردن دور را دستانش عسل
 

 میشه؟ تکرار کی دیش  اتفاق-
 

 کنیا تر ل  تو که وقت هر-
 

 !!بشه تکرار دارم دوست ش  هر باشه من به اگه-
 

 !!مشتاق از بیشتر خیلی-مشتاقی؟ بودن من با از اینقد یعنی-
 

 .کشاند باال را خودش میالد
 

 .زد خیمه آن رو  خودش و خاباند را عسل و نشست عسل کنار تیت رو 
 

شت با ست پ سل لطیف و نرم صورت د شود این منکر.کرد نوازش را ع  هک نمی
 از ییک ، دیش  اتفاق و آن با دوستی.است خوشکل و انگیز بر ه*و*س عسل

 .بود آرزوهاش
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سی او اما ست ک شق اهل که نی شقی و ع شد عا  هایی رابطه همچین پایبند.با
 .خودش کار دنبال میرود بعدها و مییواست ش  یک برا  را دختر.نیست
 .افتاد وال و هول به دلش نوازها این زیر عسل

 .میزد چشمک او به عسل سرخ و ا  قلوه لبان
 .کشید آتیش به را لبانش و کرد خم را سرش

 اااااااااااااااااا
 :آرتان

 .کردم تن به رسمی وشلوار وکت سفید پیرهن
 .برداشتم سوویچو و زدم رو میصوصم ادکلن
 .شدم خارج خونه از و گرفتم دردست رو سامسونتم کیف

 .شدم دانشگاه راهی و شدم سوارماشینم 
 فکرایی یه فرهمند باران توبیخ واسه

 .داشتم سرم تو
یوام ی یرم م گ ب تره حالشاااو خ ید چشااام   د ف یال.سااا  من کرده خ
 وامروزمییوام نشااناخته حساااابی و هنوزمنودرسااات اماکورخونده.میگذرم

 .بربیاد ازم ممکنه کارایی چه که..کیم که بدم نشون خودموبهش
 
 .شدم کالس وراهی کردم پارک همیشگی جا  ماشینوهمون.. رسیدم دانشگاه 

 .نشستم سرجام مستقیم من و نشستن جاشون سره همه باورودم
 .دیرکرده باز. بازم انداختم نگاه فرهمند جا  به
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 خ  ولی..پروشااده زیاد  درازمیکنه پاشااوازگلیمش داره. دختره این ازدساات
 نمیگذرم سادگی به..میزم نشونش

 اااااااااااااااااااااااا
شمانش به خورد که نور شت وبا شد درهم صورتش ، چ ست انگ شاره ش  وا

 .داد فشارشون
 

 . انداخت نگاهی خانه ور و دور وبه نشست رومبل
 

 :وصدازد بلندشد ازجایش...ازمیالدنبود خبر 
 

 ؟؟..میالدکجایی...میالد-
 

 تاس بوده کجا که نبردن بو برا .شد وارد ومیالد بازشد  خانه در حین درهمین
 .کرد خرید صبحانه برا  کوچه سر از
 
 :زدوگفت لبیند  فریبا بادیدن 
 

 بیدارشد ؟ کی بییرعزیزم صبح-
  

 .تازه همین-
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 خوابید ؟ خوب-
 

 بود ؟ کجا آره-
 

 :وگفت داد نشانش را پالستیک میالد
 

 .میکنم روآماده صبونه من روبشور  تاسروصورتت-
 

 :پرسید قرار بی فریبا
 

 ! بزنم بهش سر یه بایدبرم من چطورشد؟ حاالحالش--
 

سترس خودت وبه نباش اینقدنگران-  یریمم خوردیم که صبونمونو  واردنکن ا
 اوکی؟ بیمارستان

 
 ..سراکتفاکرد دادن تکون فریباتنهابه

 اااااااااااااااااااااااا
 :باران

 بغض  ها پاتیتی رو عکس خوردبه که چشاامم بازکردم حالی چشااماموبابی
 .کردم
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 . بودتوعکس خندیده قشنگ چه جون مامان

 .زدم لبیندتلیی
 .شدم خارج اتاق واز بلندشدم ازجام سریع

 محاباپشاات بی واشااکام کردم بغض خونه سااکوت ازاین نبود توخونه کساای
 .شدن رییته سرهم

 :کردم زمزمه بودزیرل  ترکیدن درحال سرم
 

 ،خواهشاازم دارم دوسش خیلی من دار،من نگه زنده رو جون مامان خداجون-
 !!نگیرش

  
 ..دخترم بیدارشد -
 

 صدا صاح  سمت روبرگردوندم سرم
 .جون مادر خدمتکارخونه..بود خانم هما

  
 . نمیشه خبرناراحت این باشنیدن کی آخه..بود ناراحت من مثل اونم

 
 :گفتم گرفته باصدایی
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 اینجایید؟ ازکی-
 

 .بود  اینجاتوخواب آقاهیرادشماروآورد که موقعی-
 

  پایین سرموانداختم
 :وگفت کرد رونوازش کمرم وپشت  نشست کنارم

 
 خانم حال  .نمیاد بر دستمون از کردن دعا جز کار . خداست چیزدست همه-

ثل میشاااه خوب باران  برمیگرده اول وم مت و  میشاااه نازل خونه این به رح
 !!یتوتنهاامیدش زارببینه حال تواین تورو نذارمامانت نباش تواینقدسست.
 

 لبمق به خنجر ودسااتگاه دم همه زیراون بزرگ مامان نمیتونم،دیدن چیکارکنم-
 .میزنه

 
ها نه- مه تن ناراحتیم   تو،ه بذاریم ولی ما ید با  روحیمون به ناراحتی این ن

 !!وباش قو  تأثیربزاره دیگران وروحیه
  

 .فرورفتم ودرآغوشش زدم زل بهش نمناک باچشمانی
 اااااااااااااا

 :آرتان
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 ..چک چک چک چک
 بودم مطمئن و انداخا خط اعصااابم رو  خودکار در کردن بسااته و باز صاادا 

 .همینطور هم دانشجوها اعصاب رو 
 
 

 :اومد حرف به یکیشون
 

 شد؟ چی درس ادامه استاد-
 

 :بودگفتم کالمم دررشته که باجدیتی
 

 .تااینجاکافیه-
ستم کردم حس.رهاکردم میز رو  رو خودکار شتش که بس کرده ورم د  کرده م

 .بودم
 راداخل وساااایلم تمام.انداختم نگاهی فرهمند باران خالی جا  به باحرص

 ..شدم بلند وازجام چپوندم کیفم
 خونه ساامت به ومسااتقیم شاادم داخلش. رفتم ماشااینم ساامت به راساات یه

 لج مییواد پیداساات.بیزارم میکنن لج باهام که کسااایی از شاادت به.روندم
 .هبیفت کردن غلط به که کنم چیکارش میدونم من کنه لج بذار ولی.میکنه

 



 113 زخم کهنه

 هب افتادم باخشاام و کردم پرت مبل رو  رو سااامسااونتم کیف.شاادم خونه وارد
 .کردم شل وگرشو کرواتم جون

 
 :گفتم زیرل  باحرص..انداختم مبل رو  خودمو

 
 .بیشترمیشه تنبیهت دیرتربیا  هرچه ولی میا  فرداکه نیومد  امروز-

 .تنبیهم و بودم فردا فکر به. زدم پوزخند
 ااااااااااااااااااااااااااااا

 
 چطوره؟ همسرم دکترحال-
 

 :گفت داشت برل  که لبیند  دکتربا
 

به حالشااون- به،امروز مدن،االنم هوش خو بت توبیش او  ویژه ها  مراق
 !!هستن

 
 .داد دست بهش شدن پوچ احساس

سید دادش به میالد که بیفتد پس بود نزدیک شاند و گرفت را بازوانش زیر و ر  ن
 .دست دم صندلی رو 

 
 :گفت زیرل  باترس
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 چیکارکنم؟ شنیده اگه-
 

سته و دختر از سیت میالدکه شش به باید ناچار اما  بود شده مادرخ  هادام نق
 .دهد

 :گفت و زد اش پیشونی به ودستی کمر به دستی کالفه
 

 بهش نسااتهدو نیفتاده،اگه اتفاقی گویا رفتارکن ندونسااتن،عاد  به خودتوبزن-
 .ببره بویی نذار روز چند تواین ندونسته هم دراشتباهه،اگه بفهمون

 . گرفت باال را سرش
 .بود راهرو درانتها  که عسل به خورد چشمش

  
 :وگفت فریبا ببه کرد رو باهول

 
 .میام االن من-
 

 .جداشد ازش سریع
 .نشست فریبارسیدکنارش به عسل

 چطوره؟ آریان حال   مامان سالم-
 .ترف موقع به میالد که کرد شکر را خدا عسل دیدن با خبر بی خدا از فریبا
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 :داد جواب حال بی

 
 !اومد هوش به-
 

 :گفت باخوشحالی عسل
 

 !خوبه جد -
 

 :وپرسید عسل سمت برگشت متعج  فریبا
 شد ؟ خوشحال-
 

 .نباشم چراکه البته-
 

 یکارچ باید که نمیدانست و بود کالفه سیت.نیست خوشحال چراخودش پس
 .کند

 ااااااااااااااااااااااااااا
 :باران

 
 گرفته دلم.بودم نشااسااته خونمون باغ تو ژولیده موهایی و قرمز باچشاامانی

 .تغییرکنهحالمو که خبر  یه..بیاره بیرون حال منوازاین که خبربودم منتظریه.بود
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 !!بده بیابگیرجواب خودشوکشت گوشیت این دخترم-
 

 .انداختم نگاه صفحه وبه گرفتم خانم هما روازدست گوشی
 .نیلوبود 
 

 . روبرقرارکردم اتصال  دکمه
 

 الو-
 

 !!پرو   دختره میذار  کارم سره توها کجایی.وکوفت وزهرمار،الو الو-
 

 بزنما که نداشتم حرفی هیچ
 

 . ندار  گفتن واسه حرفی خ  آره.. بده دخترجواب الوباتوام-
 

 .کردن گریه کردم وشروع شکست بغضم
  

 :پرسید ونگرانی نیلوباهول
 .کردم ناراحتت میکنی؟ببیشیداگه چراگریه چته باران-
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 .کنه آرومم کرد سعی اون و خونمون جون،ازوضع مامان ازحال گفتم بهش

 
 .میکردم سبکی احساس تماس بعدازقطع

 
 . انداختم نگاهی پشتم به قدمهایی صدا  باشنیدن

 
 . همید عذابم داره که بغض این به لعنت اه...کردم بغض دوباره بابا بادیدن
 .توبغلش کردم وخودموپرت سمتش دویدم

 
 .میگیره گریم بهانه باکوچکترین بیفته بد  اتفاق یه خدانکنه

 
 زاینا من اینکه با..وبسیارحساسم مشکمه دم اشکم که میگه مامان اینوهمیشه

 .نبود خودم دست ، خ  اما میاد بدم خصلتم
 .نیمکت رو منونشوند بابا

ست که تاجایی  رو لیکنتر هیچ امامن بود بد اونم حال اینکه با داد دلداریم تون
 . نداشتم اشکام

 
 :کردوگفت پاک اشکامو بابا

 
 .نمیشه درست چیز  کردن باگریه نکن دلم،گریه باباجونم،،عزیزه-
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 :گفتم لرزان باصدایی

 
 چطوره؟ حالش-
 

یار  هیچ- بت هوشاا عاکن فقط نداره اطرافش به نساا عا  چون د چه د  ب
 .هامستجابه

 
ست سم بچه کلمه به که میدون سا  رصح ،که بیندونه منو که اینوگفت اما..ح

 .بیورم
 

 .رونداشتم ومیالفتی اعتراض هیچ نا  بار این اما
 ااااااااااا

 .آریان  شدن مرخصی از گذشت هفته یک
 .میکرد اوبرخورد با عاد  خیلی فریبا

 همه این از را کامالمنظورش که آریان اما.میکرد مداراش و میرسید بهش بیشتر
 .بود کرده سکوت ، فهمیدبود رسیدگی

 .بود کرده تحمل داشت که ضعفی دلیل به
 .آید شپی چه...میزند رقم واسش چیز  چه روزگار ببینه تا کرده اختیار سکوت

 ااااااااااااااااااااا
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 :باران
 

 .همینه جون مادر حال اما گذشت هفته یه
 بدترمیشدا و بد داشت مامان حال

 .شدم وارددانشگاه
 .نیلوکجاست. ببینم که چرخوندم چشم
 :گفت خوشحالی اظهار با کردوب وبغلم اومد سمتم به دید منوکه

 
 !!نداره، معنی توهیچ بدون دانشگاه جووون باران وا -
 

نداشااتم زدن حرف حال ها رو ند به تن ندکردم  کوتاهی لبی  دیگه باهم. بساا
 .شدیم واردکالس

 
 .استاداخمو ومنتظر بودیم کالس سره

 
 ..نکن توخودتوناراحت میشه چیزدرست همه-

 :گفتم دار  خش وباصدا   کردم پاکشون اماسریع چکیدن اشکام
 

 جون چقدمادر من میدونی خوب که نیلوخودت.. ازمنه بدتر حالش مامانم-
 چیکارکنم؟؟ من بشه چیزیش اگه..دارم رودوست
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 .خداکریمه بدنزن نفوس-
 

  کشیدم عمیقی نفس
 شدا واردکالس آزادمنش   فامیلیش حاالفهمیدم که.استاد

 
 .بود فراگرفته جاروسکوت همه

 .کردن باز  کردم شروع کیفم بادسته
 .زدن کردحرف شروع ومردونش بم صدا  بااون

 
 .رسید آزمونن نمرات خوندن وقت حاضرن همه امروزکه خ -

 .بود آزمون   همین ، بودم نکرده فکر بهش که چیز  تنها
 

 .درگیر وفکرم بود پایین سرم
 

 !!فرهمند باران-
 

 .بهش زدم زل و سرموبلندکردم استاد زبون از اسمم شنیدن با
 

 .بله-
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 :گفت اخم با
 

 ..بفرماییداینجا-
 

 ؟.براچی-
 

 .میکنید اطاعت هم شما دستورمیدم من-
 

 :رفتم سمتشون وبه بلندشدم ازجام.. رونداشتم یکی این حوصله
 

 !بله-
 

 مه درازوحاضاارجواب زبون البته..توکالس زیادداریم وباهوش تقریبازرنگ-
 ..اگر اما...هیچ که باشن زرنگا دسته اون درسطح اگه ولی داریم

 :تگف وباخشم گرفت جلوصورتم سفید  کردوبرگه مکث حرفش اینجا 
 

 .اینجانیس جاشون بدن تحویل سفید برگه اینجور  بیوان-
 

 :پرسیدم گیجی باهمون. نمیشد حالیم ازحرفتش هیچی
 

 چه؟؟ من به میگی که اینایی-
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 :وگفت توصورتم کردوانداخت رومچاله برگه عصبی

 
 نه؟؟ درمیارید باز  غریبم من ننه-

 هالوام؟؟ من کردید خیال
 دستتون یتونوبهزبون بلبل..بیونید درستونو زبونیتون بلبل همه این بهترنبودجا 

 ،کارسیتیه؟؟ برگه به کنیدودستتون منتقل
 

 من؟   برگه میگف داشت چی
 سفیدنبود؟؟ برگم که من

 
 !!نیست من   برگه که این ولی-
 

 :بلندتردادزد
 

 !!منه   البدبرگه پس-
 

 :ناباورگفتم
 

 .باورکنید نیست من   برگه این نوشتم تونستم که تاجایی من-
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 !! نمییوام تنبل آدم من شماحذفید-
 

 .سفیدنبود برگم که من حذفم چی چی
 :گفتم شدوباگریه ازاشک خیس صورتم

 
 .نیست برگم باورکنیداین-
 

 !نریزیدبیرون روهم تمساح اشک این-
 

 کیفم هب زدم چنگ سریع.... رونداشتم کشیدن نفس توان دیگه..بنداومد نفسم
 .زدم پیس وچند آوردم در رو وآسپره

 
 .بیرون زدم ازکالس
 هاخ..تأخیر  خاطریه خاطرچی؟به به بود افتاده لج سره باهام روزاول ازهمون

 رحم؟ اینقدبی آدم..چرا
 
 .شستن نیلوکنارم که میکردم گریه جورداشتم همین نشستم حیاط رونیمکت 

 خوبه؟؟ حالت باران-
 

 .بود جوابش تنهاگریه
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 شد؟؟؟ چی پس دادم عالی گفتی توکه..توروخدا باران-
 

 .نداشت باورم هم نیلو
 :وگفتم سمتش ناباوربرگشتم

 
 میگم؟؟ دروغ دارم میکنی فکر تو-
 

 .نبود این بیدامنظورم نه-
 

 . تنهابمونم نیلومییوام-
 

 ...ولی-
 

 ..میکنم خواهش-
 

 .بلندشدورفت ازجاش
 

 .قوزباالقوز بشه ازسرکالس  شدنم حاالحذف بودکه کم دردم خدا ا 
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شکا این کاش ا  شک ا شن خ سته دیگه ب  شد؟من اینجوو  چرا آخه.شدم خ
 حرفارو اون چرا پس. نوشااتم بودم بلد که جایی تا.دادم خوب رو امتحان که
 !!نکرد باور چرا..نیست من مال که سفید   برگه اون.زد

 ااااااااااا
 :آرتان

 
 .زدم صورتم به آبی

 .انداختم آینه تو خودم به نگاهی
 .لبم کنج نشست همیشگیم پوزخند..کردم رو خودم کار باالخره
 .وسایلم کردن جمع برا  کالس سر برگشتم

 
 منصاارف ازورود منو کالس داخل شاای  دو مکالمه که بودم کالس نزدیک

 .کرد
 

 نکن هات نقشه منوقاطیه دیگه میکنم خواهش ماکان اوووف-
 

 . بودواسش کم-
 

 .کرد  درست مشکل واسش کم برداربابا ازسرش دست-
 

 .نیست ماکان من اسمه بشه رام نذاشتم اگه براش کمه باورکن-
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 . زیرسرماکان   اتفاق این همه یعنی دربیارم بودشاخ نزدیک

تادم اون یاد  پیش برم که خواسااات ازم مسااعود دوسااتش همون که روزاف
 .چرافکراینجاهاشونکردم من به لعنت...مدیر

 .من به لعنت
 .اومد بدم ازخودم افتادم که باورکردنش برا  والتماساش  یاداشکاش

 
 .شدم دانشگاه واردحیاط

 
 کردن گریه صااادادرحال بی.  دیدمش که تا گذروندم نظر از رو دورم تا دور
 چهب مثل..دماغشوکشیدباال.. قرارداده دهنش وجلو  کرده دستاشومشت..بود

 .میکرد هاگریه
 .نبود ، بهش بودن زده زل که بقیه به حواسش

 
 .میکنم آنالیزش دارم ساعته چرایه...اومد خودم به
 

 اون مقابل نمیتونم.. کنم عذرخواهی من غیرممکنه کنم؟نه عذرخواهی یعنی
 .کنم وعذرخواهی غرورموبشکنم دختربچه
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 داره سمآ نمیدونستم...میکرد وگریه سرشوباالگرفته. دوختم چشم بهش دوباره
یه ازشااادت.. باش قرمزشاااده بینیش نوک گر حال ول  به دلموزدم لرزش در

 .رمبدهکا بهش عذرخواهی یه باالخره.رفتم سمتش به آهسته دریاوباقدمهایی
 

سیدم که بهش ضورم متوجه ر شوکرد شد ح شد وازجاش توهم اخما  وبه بلند
 .افتاد راه میالف سمت

 :کردم صداش
 

 !وایسا-
 

 .بود بنداومده زبونم بگم چی نمیدونستم..درجاایستاد
 

 ...از من-
 

 نزدید؟؟ ک مونده حرفی-
ناتون فاتونو هنوزتموم توهی ید نشااادنن؟حر  حذفم. کردم وساااکوت زد

 وتسااک دیگه بدید ادامه توهیناتون به بیواید اگه ولی.کردم کردیدوسااکوت
 .روجایزنمیبینم

 
 چهب الف حاالیه بزنه حرف اینطور  بامن نکرده جرئت دانشجویی تاحاالهیچ

 بزنم؟؟ حرف چجور  یادبده بم مییواد
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 :غریدم باخشم. داد ادامه راهش به
 

 ..وایسامیگم-
 

 .کرد کفریم خیلی این و نکرد توجهی امابهم
 .خودم سمت برگردوندمش و گرفتم محکم وبازوشو بهش رسوندم خودمو

 وجهج آخه... نتونست دربره ازدستم تقالکردکه هرچی..کرد ُکپ حرکت ازاین
 ..کجا توکجامن

 
 ..کن ولااام-
 

 :غریدم باخشم
 

 اتازج نکردم تاحرفموتموم میکنی نگاه من به میزنم حرف باهات دارم وقتی-
 ؟؟.فهماااااید  نمییور  ُجم

 
 حال این امابا..چکیدن واشااکاش فشااارداد چشاااشااومحکم زدم که باداد 

 :وجسورگفت زدبهم سرشوبلندکردوزل
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 هسااتیدکه ؟کی کنم نگاه بهتون زدن حرف درحین هسااتیدکه شااماکی مگه-
 یشمای..کردید زودقضاوت که نیورم؟شمایی ُجم ازجام نشده تموم تاحرفتون

صت که سه گرفتید روازمن زدن حرف فر  هآیاب..کردید حذفم ازکالس سوت   و
 انتظارشااوداریددرقبالتون شااما ک برخورد  همچین که حقتونه این نظرتون

 ها؟؟؟ بدم انجام
 

 ..میزد حرف ترازدهنش گنده...میدونم شده متورم گردنم رگ
 .طرفه باکی بفهمه که بگیرم ازش اساسی حال یه باید اینطورنمیشه نه

شوهم بازو  شاردادم توانم وباتمام گرفتم محکم دیگ شون ف  ادند وتکونش به
 :غریدم دوندونام وازال 

 
 چی..درازترمیشی زبون دار  هی نمیگم بهت هیچی من هی..شودختر خفه-

 ؟؟ زد  اینجورحرف وباهام پیداکرد  جرئت که باخودت کرد  خیال
شته به اینوخوب درمیارم دمارازروزگارت  گمب اینوبت که اومدم من..باش یاددا

فاهمی سااوء یه مدواوراق پیش ت حانی او  کاریکی واین شااادن تعویض امت
 !!  ازهمکالسیاته

 
 .کنید مثالعذرخواهی الکی اومدید شما فهمیدم هه-
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 کوچولوکه تو  به نه باشااه درحدم که میکنم ازکساای کنم عذرخواهی بیوام-
ست ستاخ یه. ..خوردنمیکنم هم تره وا  لعق کرده فک که خیال وخوش دخترگ

 . کله
 

 :وگفت بیشتررییتن اشکاش
 

 اینجا چراتا خ  نیسااتم درحدتون ک منی.. خیال خوش من گسااتاخ من اره-
 میکنید؟؟ چراداریداذیتم...دیگه برید حرفاتونوزدید..مثال چی اومدیدکه

 
ساش شدن اخمام صورتم به خوردن که نف صالنفهمیدم شدم جور  یه... وا . ا
 :وگفتم کردم اخماموتوهم اماسریع

 
 .کالس سره بیا  میتونی بگم که اومدم-
 

 ..شما توکالس بذارم پامو عمرأ دیگه-
 

 ..ازآنجادورشد دادو وهلم روسینم دستاشوگذاشت دوتا
**** 
 .نشستمtv مقابل دردست سینی
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 که شااهریم تو وساارگردون کالفه..ندارم هدفی هیچ....اززندگی بودم خسااته
 .گذاشته منگنه منوال  سیت

 
 .افتادم یادش بردم ک دهنم نزدیک بودوبرداشتم درسینی که اسنکی
قه گاه که ا  ازمو یت درحال مدام چیز  تااالن برگشااتم ازدانشاا  کردنم اذ

 ریایید که چشاااش میشااینه،،یادآبی تنم به لرز  میفتم که هاش یادگریه..بود
 .قرمزش بینی ونوک لرزون لبا .ازموج  

 .معصومانش صورت
 نمیره؟؟ یادم کاراش تک چراتک
 .افتادم تیزش یادزبون

 
 مرگم چه نمیدونم.میشاادم دیوونه داشااتم زدم چنگ موهام به وعصاابی کالفه
 .زدم اسنک به گاز  و شدم بیییال..بود شده

 ااااااااااااااااااااااااا
 :باران

 
 .بود خوندن قرآن درحال مامان. بازکردم آرامی به درو

 .آورد درد روبه دلم آباژور نور زیر صورتش شکستگی
ستم آرومی دروبه ستم وکناش ب ش شت ن ض که مامان...کردم بغلش وازپ  ورمح

 شومنوتوبغل سمتم وبرگشت زد براون ا  هب*و*سو روبست قرآن کرد روحس
 .کشید
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 عزیزم-
 

 :گفتم. گرفته صدایی با و کردم بغض
 

 نه؟ میشه خوب حالش جون مادر!مامان-
 

 .میشه ازنوشروع چی وهمه مابرمیگرده وپیش میشه خوب اره-
 

 :وگفتم کشیدم عمیقی نفس
 

 ؟؟.شد اینجور  چجور  مامان-
 

 :داد جواب پته وباتته کردم روحس مامانم شدن هول
 

 ... من إ-
 

 :وپرسیدم زدم زل وبهش اومدم بیرون مامان ازبغل
 

 شد؟؟ چی-
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 :زدوگفت لبیند 

 
 .هیچی-
 

 .بازشد دراتاق
 ..خلوته خونه شمااینجاییدمیگم-
 

 . خزیدم وتوبغلش بابارفتم وسمت زدم لبیند 
 

یدونم- ید جون مادرجون خاطروضااع به همتون که م  ناراحتم منم..ناراحت
 ..و شایدبیشترازشماها

 
 ...خ -
 

 ؟؟ کنیم وهواعوض حال بیرون بریم دیگه نفرباهم ماسه چیه نظرتون-
 

 :کردوگفت رونوازش کمرم باباپشت
 

 .توبگی هرچی-
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 :وگفتم نشستم وجلوش رفتم مامام وسمت زدم لبیند 
 

ش  یه مامان- شی رومییوام ام شه خوب جون ،مامان. شادبا سم می  بم اینو ح
 حل چیز  گیریامون گوشاااه بااین بعدشاام.گفتید تازه همینو خودتونم میگه

 ههگ*ن*ا* بدترین ناامید ..بشاایم امید نبایدنا..داره جریان زندگی..نمیشااه
 .میگفتی اینوبهم شماهمیشه

 
 ردک بارونم هب*و*سو منوکشیدتوبغلش..بود اشک غرق صورتش که مامان

 
 .اینجام من نره هایادتون میشه حسودیم داره-

 .زیرخنده زدیم منومامان
 اااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 .بود کرده تزئین نحو بهترین به را اتاق

 م  بگیرتاد ازپاتیتی.بود کرده جاپیش همه بود قل  صااورت که هایی شاامع
 .شده خوششان بو  شدن پیش وباعث پرپرشده ها  پربودازگل تیت.در

 .بود شده نورانی شمع نور با تنها اتاق
سیارجلفی خواب لباس  یک ار وموهایش کرده مالیمی آرایش.بود کرده تن به ب
 .انداخته اش شانه طرف

 .جوگیرمیشود آریان حسابی امش  بود مطمئن
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 .ردک قایم بهداشتی درسرویس را خودش سریع ، شنید که  را قدمهایش صدا 
 .باشد داشته دید اتاق داخل به که بازکرد نیمه  را در

 .درظاهرشد چارچوب در آریان قامت
سته صورت شه اش شک شان اوراپیرترازهمی  دشسفی وبیش کم موها .میداد ن

 .کرد ُکپ اتاق ازدیدن.بود سفیدشده کل به
 قایسهم میالد با را او ا  لحظه یک برا  زیرنظرداشت را حرکاتش تمام فریباکه

 .کرد
 .پیروناتوان آریان.تر تروشاداب میالدجوان

 یزچ میالدهمه..پایین کشاند می ازاوج اورا اماآریان.رسید اوج به بامیالدمیشد
ست .آریان اما...بود تمام شتر نمیتوان  و ازکردب کامل را در.کند تحملش ازاین بی
 :زدوپرسید لبیندملیحی.شد اتاق وارد

 
 اومد؟؟ خوشت...چطوره؟-
 

 .نداد وجوابی بیرون داد صدا با را نفسش آریان
 .شده بیزار زن ازاین جدیدا

 پاش ازنوک خودش به هاش اشاااره انگشاات بادوتا ندید ازش جوابی فریباکه
 :کردوپرسید اشاره تاسرش

 
 .خودم..اتاق..خاطرت   اینابه چطورم؟همه-
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 کت. ایینپ وداد گرفت را کتش   یقه.ایستاد مقابلش درست و رفت سمتش به
 .کرد شل را کرواتش   ،گره زمین انداخت را
  

 چیه؟ کاراواسه این-
 

 :موندوگفت حرکت بی فریبادستش
 

 !!نداشتیم باهم رویایی ش  یه وقته تو،خیلی واسه خ  معلومه-
  

 وقتشه؟ االن نظرت به-
 

 اونوقت؟ کیه وقتش-
 

 بی.تیت رو  وانداخت بازکرد را کروات وخودش زد پس را فریبا دستا  آریان
 :داد جواب حوصله

 
 . خستم االن-
 

 :وگفت پهنش ها  شونه رو  گذاشت را سرش شد نزدیکش فریباازپشت
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 !دربره خستگیت که کنم کار  مییوام-
 

 :گفت وعصبی بست حرص از پر را چشمانش آریان
 

 .بردار کثیفتو دستا -
 

 .برداشت را کردودستانش فریباُکپ
 

 :غرید دندوناش وازال  سمتش برگشت عصبی
 

یال- یات منوخام میتونی کرد  خ یال هات وعشااوه دلبر په کردم کنی،خ  ما پ
 هاااااان؟ نمیفهمم یاهالوم

 
 :گفت من وبامن زدبهش زل زددرجاپریدوباترس که باداد 

 
یه تقصاایرمن خودت واس میگی چی تو..تو-  به شااا  یه خواسااتم که چ

 ؟.بسازم یادماندنی
 

 دیگرتحملش روگردنش گذاشااات ودسااات رفت ساامتش به عصاابی آریان
 .بود شده کننده مشمئز برایش چیزش همه.نمیکرد
 .کند ونابودش نیست زودتر داردهرچه دوست
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 :دادزد و فشارآورد گردنش به توانش تمام با
 

یات ازکثافت کرد  نمیفهمم؟؟فک خرم کرد  فک-  ؟؟،فک خبرندارم کار
 ساایت ک بفهمونی بهم کارات این با مییوا  و میدونی که نمیدونم کرد 

 ؟؟ دراشتباهم
 توچی ولی نذاشااتم کم واسااات ،چیز  داشااتم دوسااات فریبا،من بدکرد 

ست..خوبیام جواب ،توچیکارکرد ،اینه شتنم دو  جواب خ* *ا*ن*تروبا دا
 ؟؟ مید 

 .بیرون میشی گم من   ازخونه
 

 .جداکرد را دستانش
 

 نداشااات کشاایدن نفس برا  جونی. میکرد ساارفه ومدام بود آورده کم نفس
 .زدبهش زل نشسته خون به باچشمانی

 
 .خودش دنبال وکشید گرفت را دستش مچ عصبی آریان
 :گفت وبانفرت بیرون وانداختش بازکرد را درخانه.آمد پایین ها ازپله

 
 .ه*ز*ر*ه ببینم رییتتو نمییوام دیگه-
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 .بود شده زخمی دستش آرنج
 :گفت زیرل  عصبی داد قرار هم رو  بادرد را چشمانش

 
 ؟؟.بیرون مینداز  منوازخونم پس شد اینجور  آریان میدم نشونت-
 

  شد بلند زمین رو  از زحمت جون هزار با
*** 

 .بود شده قاطی درهم بقیه وجیغ موزیک صدا 
 .بود جوگیرشده سیت عسل

 .میدرخشید جمعیت همه آن درمیان پولکی آبی دکلته لباس آن با
 .بود کرده مالیمی وآرایش بود فرکرده کامل را موهایش

 نزدیک میالد به بیشااتر را خودش.بامیالدبود ر*ق*ص درحال جمعیت وسااط
 پا  به میکاشااات برلبانش ش*ه*و*تبا میالد که هایی هب*و*سااا باآن.کرد

 نور ر*ق*ص تنها و بود تاریک خانه..بود لذت وچقدرغرق میذاشاات عشااق
 .بود بیشیده روشنایی

 
 :میالدگفت درگوش عسل

 
 .wcمیرم-
 

 .نکشه طول اوکی-
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 :گفت درگوشش و آمد میالد دوست   عسل رفتن با
 

 .فریبابیرون  ..دوقلوزایید گاوت-
 

 .بازشدند چی   اندازه  میالد چشمان  
 او کسی هاینک برا . کرد ُکپ خواب لباس آن با فریبا بادیدن رفت بیرون سریع

 .بام کشاندپشت خودش ودنبال روگرفت دستش مچ سریع ، نبیند را
 

 :پرسید و داد نشان رانگران خودش
 

 شده؟ چت-
 

 :داد کردوادامه اشاره زخمیش وپا  لباسهایش به
 

 وضعیه؟ چه این-
 

 :داد جواب داغون فریبابااعصابی
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مدم ساارم خیره- یان به او مااونجور  برساام آر  پیش خواسااتم من که ا
فت که.نر مه بودم زده حدس همونجور  نداد بروز ولی چیزخبرداره ازه

 بودا مناس  منتظرفرصت
 

 :کشیدوگفت  موهایش به دستی میالدکالفه
 

 .نامته به ک خونه-
 

 .نیست همرام اماسندکه-
 

 تورو یشب ونصف افتاده جونت به شوهرت که ادعامیکنی کالنتر  فردامیر -
 یر م بایکی. بسااوزه حالت به دلشااون که جور  وزار  باگریه بیرون انداخته

 . رومیکنی قضیه وقال خونه
 

 :زدوگفت فریبابرق چشمان
 

 :وگفت انداخت لباسهایش به نگاهی...نرسیدولی ذهنم چرابه فکرخوبیه-
 

 اینجور ؟-
 

 .روخودت بنداز  ک میدم پالتویی یه بهت ولی اره نکنن تاشک-
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 :کشیدوگفت عمیقی نفس

 
 .اخیییش میشم خالص ازشرش باالخره-
 

 ..است پایان روبه که هدفش پرکشیدسمت میالدفکرش
 

 .باتوام-
 

 :وگفت آمد خودش به
 

 چیه؟ چی-
 

 توهپروتی؟ کجایی-
 

 گفتی؟ چیز -
 

 .نیستم من وقتی مینداز  راه پارتی خوب چه میگفتم داشتم-
 

 .من عشق تقصیرم بی من-



 143 زخم کهنه

  
 :ردشدوگفت ازکنارش

 
 .داخل میرم من پس-
 

 :گفت هول با و گرفت را دستش مچ و رساند بهش را خودش سریع
 

 ...تو نبایدبر  نه نه نه-
 

 :زدوپرسید زل بهش فریبامشکوک
 

 چرا؟ اونوقت-
 

 :داد جواب دستپاچه
 

 خواب واسااه حاالهم.. زشااته کن نگاه لباسااات به دیگه نمیشااه..آخه چون-
 . خالیه ک دوستم خونه تورومیفرسم

 
 ..باشه-
 

 .شد خانه وارد ، فریبا کردن دک با
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 .بود ایستاده ا  گوشه در که دید را عسل
 ، نشااود متوجه که جور ..نبود اطرفش به حواسااش ، برداشاات قدم ساامتش

 .کرد نزیک خودش وبه باریکش کمر پشت برد دست
 .گفت"وایی" یک و دلش به زد چنگ ترس

 :گفت و کشید ا  آسوده نفس میالد دیدن با اما
 

 !منو ترسوند -
 

 :گفت و زد شیطانی لبیند
 

 !!شد  خوشکل خیلی امروز-
 

 :گفت گرفتن فیگور با عسل
 

 .میدونم-
 

س و کرد خم را سرش میالد سل گردن به ا  هب*و* شش دم و کرد وارد ع  گو
 :گفت

 
 عروسکم؟ میمونی پیشم رو امش -
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 :گفت ذوق با عسل

 
 .البته صد-

*** 
 .بازکرد را چشمانش  خانه زنگ پی در پی صدا  با
 . انداخت اتاق گذرابه نگاهی 

 !!بود قاراشمیش چیز همه
 درونش که وحرصاای خشاام کردن خالی برا   ، ازخانه فریبا کردن پرت بعداز

 . وشکست زد را بود جلودارش  که هرچیز  بود
شمانش شتی سرویس وارد.مالید را چ شت چند و شد بهدا  صورتش به آب م

 .پاشید
شک از بعد سش صورت کزدن خ  دوتا دوتا را  ها پله و شد خارج اتاق از خی

 .آمد پایین
 . بازکرد را در

 .شدند گرد چشمانش جفت دو وفریبا دومأمورپلیس بادیدن
 

 .داشت برل  پوزخند  و برد کرده گره درهم را دستانش فریباپیروزمندانه
              

 .بله- 
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 .. سرگرد جناب ایشونن:فریبا
              

 !!بیایدکالنتر  ماتشریف همراه باید شما آزادمنش آریان آقا :سرگرد
 
 :وپرسید ریزکرد را چشمانش آریان 
 

                                چی؟ برا  اونوقت-
 .ازخونش زنتون انداختن بیرون دلیل به:سرگرد

                                
 :گفت باُبهت سرگرد آخر حرف شنیدن با آریان

 
   خونش؟-

             
 ؟؟.اومد یادتون منه نام به منه ماله خونه این رفت یادت مگه بله:فریبا
         
شمانش برد پی فاجعه عمق به تازه که آریان شار هم رو  باحرص را چ  و داد ف

 :غرید دندانهایش ال  از
 

   ؟ بیرون برم خونه ازاین من انتظارندار  توکه-
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 :زدوگفت فریباپوزخند 
 

 قیقهد یه نمیذارم دیگه بابرخورددیشاابت  بدم کاروانجام همین اتفاقأمییوام-
 .بمونی خونه تواین هم

 
مد درنمی خونش گاردمیزد  ماده هرآن. آ له   آ که بهش حم  ساارگرد بود

 :وگفت گرفت را جلویش
 

 ..بفرماییدکالنتر  حاالهم بدید انجام نمیتونیدکار  باحضورمن-
 

 ...زد وپهنی فریبالبیندپت.زد زل فریبا به باغض  آریان
 

 بودندکه نشااده سااوارماشااین هنوزکامل بردند  ماشااین ساامت راباخودبه آریان
 :زد فریباصداشون

 
 سرگرد؟ جناب-
 

 :کردوگفت مظلوم را تظاهرخودش فریبابه....سمتش برگشتند
 

 زندان گوشااه نمیادبندازمش ولی،دلم..بدتاکرد بام هرچندشااوهرم..من..من-
 .                                 میگیرم روپس شکایتم من بره بذارید بپوسه
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 .                              گفت"ا  باشه" و وگفت انداخت آریان به نگاهی سرگرد
 .                     شدورفت سوارماشین 
 دندانهایش ازال  و گرفت ازموهایش را آن و آمد فریبا سمت به خشم با آریان 

 :غرید
 

سردررفتی فکرنکن-  .              ه*ز*ر*ه درمیارم دمارازروزگارت ق 
 :فریادزد نسبتأبلند  باصدا . شد درهم قیافش درد ازشدت 
 

 ..                            آریان نیستی درحدم..کن ولم-
 یاقتتل تغییرکنه محاله فاحشس که زنی.رومیفهمیدم ونیتت قصد  ازاول باید- 

 . خونس ف*ا*ح*ش*ه همون
 .ورفت کرد ول را موهایش

 
 .شد اش کشیدوواردخونه جیغی فریباباحرص

 اااااااااااااااااااا
 :باران

                                         
 آرایش یدمپوش مشکی سبزوشلوار  مانتویی. داشتم زبان وکالس بود شنبهیک 

 .کردم مقنعموسرم زدم ور موهامویه...کردم مالیمی
 .شدم خارج وازاتاق وکتاباموبرداشتم کیف
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 جون به ادمافت و ونشستم روکشیدم صندلی..شد تحریک اشتهام صبونه بادیدن
 .مربا و خامه

 
 .بود ترشده بهتروشاداب قبل به نسبت مامان

 :زدوگفت لبیند  بادیدنم
 

 !!                                  اسفنددودکنم واست نره یادم-
 !!                  مامان میکنی مبالغه دار -
 ..باشه باردومم این که کردم تاحاالمبالغه کی من- 

                                   
 :وپرسیدم زدم لبیند  
 

   باباکجاست؟-
       

 .سربزنم مامان به که میرم دیگه چنددقیقه منم کار سره-
                          

       ا  شد گرفته دلم جون مامان بایادآور 
 .شدم دانشگاه راهی و کردم خدافظی بامامان صبونه کردن بعدازتموم
 زدم بناگوش تا لبیند  چزوندم  رو استاد خوب اینکه بایادآور 

 
 .کیفورم حسابی و نمیرم کالساش سره که دوهفتس 
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  شد انشگاهد استادوارد ماشین که بودم ایستاده نیلووپر  پیش دانشگاه توحیاط

 .اومد بیرون وازماشین کرد پارک همیشگی جا 
 .میکرد فرق باهمیشه امروزتیپش 

 . کرده موهاشوفشن و بود پوشیده وشلواراسپرتی کت
 ...ودخترکش   جذاب که کردم اعتراف دردل

 
 ؟؟ وخوشتیپ   اینقدخوشکل چرا مرد این خدایا واا :نیلو

             
 .سگ   اخالقش وقتی فایده چه- 
  

 بهم باخشاام اونم چون انداختم نمی کاش إ  و انداختم بش نگاهی یه دوباره
سش تر  هیزم چه بودنمیدونم زده زل شه که فروختم وا  هب نگاهش جنس همی
 .اینجوریه من

 
 .ازش برگردوندم ورو توهم اخماموکشیدم منم 
 

      دخترا؟ بریم:نیلو
                     

 ..     بریم:پر  
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 .کتابیونه میرم من-

                         
 .افتاده سرلج استادباهام چرا میگی اونوقت:نیلو 

                                          
 . خدافظ میرم من نیس مهم واسم-
 

 .افتادم راه کتابیونه سمت وبه جداشدم ازشون
 

 امازج...نکردم حس رو زمان گذر که حد  به کردم مطالعه رو کتابایی سر  یه
 .گذاشتم توقفسه رو وکتاب بلندشدم

 
 .سرم پشت به برگشتم و کردم بلند رو سرم روشنیدم قدمهایی صدا 

 
 متساا وبه برداشااتمش رفتم کیفم ساامت به. توهم اسااتاداخماموکردم بادیدن
 .درجاایستادم باصداش که برداشتم درقدم
           

 !وایسا-
 

 .بهش زدم زل وطلبکارانه سمتش برگشتم
 :پرسید وجد  خشک
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 سرکالس؟ چرانمیا -
 

 :باالوگفتم ابروانداختم
 

ضحه خیلی- سرک وبعدازحذفم ازتوهیناتون انتظارنداریدبعد شماکه وا  الساز
 نیستا خیالمم وعین کالس سره بشینم بیام

 
 وءساا یه بشااه تحصاایلیت افت باعت ازمن حرف یه نمییوام من دختر ببین-

 ..رومیرسونم ماکان حساب منم باشی ومطمئن اومده پیش تفاهمی
 

 :وگفتم پوزخندزدم خودش عین
 

 بهتر گیرمب استادخصوصی یه بشید من تحصیلیه افت نگران نیست شماالزم-
 ماکان بودحساااب قرار اگه بعدشاام. بشاانوم رو توهیناتون همیشااه که اینه از

 .میکردید کارو این باید وقت خیلی روبرسونید
 .ماجرامیگذره ازاون دوهفته که االن نه 
 

 .قرارداد کمرم وپشت روگرفت دستم مچ سریع اما برم که راهموگرفتم
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 تشااد به که بهش زدم زل و بلندکردم ساارمو کردم دادُکپ انجام که باحرکتی
 .بود خشمگین

 .ودب فایده بی کردم تقال چی هر.میشد له نیرومندش زیردست داشت دستم
 

 :غرید دندوناش ازال 
 

ست به کنم مجبورت نکن نگاکوچولوکار -  خترخوبد یه مثل.. بیفتی وپام د
 فهمیاااااااد ؟؟ میشینی کالس وسره میا 

 
 .لرزید زدتنم که باداد 
 .بود شده ازدردمچاله صورتم

 
 .نک ولم حاالهم نمیام سرکالس دانه بیندپنبه شتردرخواب کن،نییرم ولم-
 

 :گفت فشاردادوعصبی دستمومحکم
 

 گفتی؟ بگوچی باردیگه یه-
 

 :گفتم باگریه دردمیکرد خیلی دستم شدن اشک از پر چشمام
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 وآخرمه اول حرف این نمیام آره،ساارکالس میرسااه من به فقط زورت کن ولم-
 .گرفت دردم کن دستموول

 
 .گفتم" آخ" بلند  باصدا  بیشتروبیشترفشاردادکه

 
 .فهمید  کالس سره میا -
 

 رساا نشااسااتن برا  میلی که فهمه نمی بودیعنی رحم بشاارچقدبی خدااین ا 
 .نداشتم رو کالسش

 
 :کنه ولم بلکه بیفتم التماس به مجبورشدم

 
 .اخ یانیام بیام که داره ربطی شماچه به شیکست دستم کن توروخداولم-
 

 .کرد ول رو دستم
باور  امادرکمال شااادم خالص فکرکردم  ومحکم بازوهاموگرفت دوطرف نا

 :فشاردادوغرید
 

 .بدمیبینی که نیفت لج سره بامن ببین-
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نه بدنموکبودنک نداختم نیسااات کن ول تا  کردم هق وهق پایین ساارموا
  تکون ازیه امادریغ بدم هلش که گذاشتم سینش دستاموروتیت
 :وگفتم زدم زل برزخیش قیافه به و سرموبلندکردم

 
ماهم- ید ساارلج بامن شاا که توگوشااتون خوب اینوهم..نیفت ید  من فروکن

 .بلرزم ازترس تهدیداتون این مقابل بیوام که حرفام لجبازترازاین
 

 .میلرز  دار  فعالکه-
 

 :پریدوگفتم یهوازدهنم
 

 .عوضاااای کن ولم-
 

 .شدم وپرت سوخت صورتم نصف که این جز نفهمیدم چیز 
 
 .وارفتم.روزمین 
 

 چیکارکرد؟منوزد؟
 

 گذاشتم دستموروصورتم بابهت
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 زل وبهش موهاموکنارزدم..بود دیدم جلو  اماموهام زدم زل وبهش برگشااتم
 .میکرد نگام داشت بابهت اونم...زدم

 
 گریه که درحالی سااینش به وکوبیدم کردم ودسااتامومشاات بلندشاادم ازجام

 .میکردم
 دساات من رو  جرئتی کدوم با نمیدونم.منوبزنه نکرده جرئت تاحاالکساای 

 .بلندکرد
  

 ها؟؟ منومیزنی که هستی توکی-
 نه؟ بد  انجام میتونی خواست دلت که هرغلطی استاد  چون کرد  خیال

 
 .زدم باالوهق سرموگرفتم سینش به میزدم توانم باتمام  
 

 .خودش سمت ومنوکشید گرفت تودستاش شدمو مشت دستا 
  

 :گفتم مانند  جیغ صدا  و  باخشم
 

 .کن ولم-
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 سااردر بودکه جور  یه نبودنگاهش واخم ازخشاام آثار  دیگه زدم زل بهش
 . نمیوردم

 شد خارج کردوازکتابیونه دستاموول
 .زدم وهق روزمین نشستم

 برام؟ اومد در کجا از این اخه
 بود؟ کرده بند من به اینقد چرا

 .بهت لعنت..گرفت اوج هقم هق.کشید تیر سیلش جا 
 ااااااااااااااااااا

 :آرتان
 

 .صورتش رو اومد فرود که دستی انداختم دستم به نگاهی
 عوضی؟؟ گفت  چون زدمش چرا. بودم پشیمون سگ مثل َکردم از

 .بودم واقعاعوضی
 دمشوکوبی کردم دستمومشت روفرمون وسرموگذاشتم شدم سوارماشین کالفه

 .فرمون به
 

 . احمقی تویه. احمق-
 برام اینقد چرا. کالس ساار نمیاد که درک به.برنمیدارم ساارش از دساات چرا.

 .مهمه
 .بودم سردرگم و کالفه واقعا

 



wWw.Roman4u.iR  158 

 

 . خورد گره نگاش تو نگام که سرموبلندکردم
تابیونه دم   گاش..بود درک  صااورتش.خودمیکرد بی ازخود منو بودکه چی تون

 .لرزش حال در ولباش بود اشک از پر هنوز
 
 .موندم وا ومن امارفت سمتش برم که شدم پیاده ازماشین 

 رفتم چی واسااه گوشااش تو خابوندم که چکی اون بعد..بود مرگم چه اصااال
 .سمتش
 . شدم ونهخ وراهی توماشین برگشتم. ماشین سفق به کوبیدم رو مشتم عصبی
 اینجور  چرادارم داره من به ربطی چه یانیومدنش اومدن اصال میگفت راست
 .میشم

** 
به ازصاابح  زدمش حقی چه به من َچک درگیراون..بود درگیر فکرم االن تا

 . نتایجش درنظرگرفتم بدون میگیرم تصمیم چراعجوالنه
 قراردادم هم چشمامورو 

 .مشکشه دم هااشکش بچه مثل افتادم گریونش   یادچهره
 

 بود؟ شده چم نشستم روتیت داغون بااعصابی
 !!درازوگستاخه زبون زیاد ..بود حقش چک اصالاون..اصال...زدم که زدم

 دریاییش چشااما  چرایاداون.بود کردنم اذیت درحال درونم چیز  یه اماچرا
 . میفرسم لعنت خودم هزارباربه افتم می که
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 داشت؟ خاصی برق یه چراچشماش
؟ دیدم که دخترایی   چرابابقیه  متفاوت 
 . زیربینیمه عطرتلیش هنوزبو 
سهاش ست که میکرد زنده درونم رو چیز  یه بهم مییورن که نف  دفنش مدتها

 . دریائیش چشمان.. کردم
 میلرزیدنا مدام که لبهایی

 
 چشماش؟

 اینجورین؟ خداچراچشماش ا 
 . میدن آرامش چرااینقدبهم

 . داشتم غریبی حس
 .لرزید دلم سینم میکوبیدبه داشت مشتاش بااون وقتی

 بی نکردم روحس درد  هیچ امامن میکوبید محکم شاااایدداشااات ازنظرش
 . بودم حس

 
 فکرمیکنم؟؟ ااینقدبهش چر

  بقیه مثل یکی اونم اووووف
..                      کااناام روساااارکااوب دروناام حااس حاارف باااایاان امااانااتااونسااااتاام

 ااااااااااااااااااااااااااااا
 :باران
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 دیدزد وضع این منوبا ومامان خونه برگشتم وقتی..بود شده قرمز صورتم نصف
سرش سرت این کی وگفت تو ستم...آورد بالرو شه نگران نیوا  مینخاطره به ب

 :گفتم
 

 .دوستامه شوخی-
 .باورنکرد که امامیدونم 

 .نگذره خداازت
 گوشاایم صااادا .. کورخونده ولی میگذرم سااااده باکارامروزش کرده خیال

 .کشید امروزبیرون اتفاقات به منوازفکرکردن
شت که روزیه دو. شماره همون بازم شه مزاحم دا    ادامه وبه ندادم جواب می

 کردما بازش. اومد پیام برگشتم درسم
 !"ماکانم میکنم خواهش بده جواب:"مضمون بااین پیام یه
 

 لندهوره   عوضی همین میادمسببش پیش واسم داره که هراتفاقی
 .ازش داغون   اعصابم

 
 :توپیدم وبهش دادم خوردجواب زنگ دوباره

 
 یگ*ن*ا*ه چه نمیدونم من برنمیدار  ازساارم مییوا ؟چرادسااات چی-

 .کنم تحمل روتوزندگیم نفهم آدم مشت بایدیه که شدم مرتک 
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 :پیچیدوگفت توگوشی خندش صدا 

 
 !!محلیاته بی همین تگ*ن*ا*ه-
 

 .بگم پر  به وازکارات روآب روبندازم پتت برم نکن کار -
 

 .کردم کات امروزباش-
 

 کرد؟ کات
 البودخوشااح باماکان ازاینکه..افتادم باماکان ازدوسااتیش پر  وشااوق یادذوق

 .اومد بودچطوردلش
 

که- عا یه واق باه تو لت صاافتی رو مداینجور  چطورد تارکنی باش او  اون رف
 .دیوونه داشت دوست

 
 !معناس تمام به   بچه یه اون نداشتم من ولی-
 

 هسااتی،یه ا  عقده آدم یه که مید  نشااون دار  کارات بااین که تویی بچه-
 دنینش تموم   عقده عقده،یه یه برات دختراشده بااحساسات باز  که عوضی

 ..تو
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جازه بت باران بساااه- یدم ا  اونجورکه من بزنی حرف درموردم اینجور  نم

 ! نیستم توفکرمیکنی
 

 کرخودتف به فقط که هستی پستی آدم یه تو که کن اعتراف..نه تلیه حقیقت-
نگ حاالهم هسااتی بت چی که بد  رونشااون چی که زد  ز ثا  کنی رو

 داشاات دوساات که دختر  درمقابل وایسااتادگیت یامردونگیت ؟شاااهکاریت
 دیگه نک قطع حاالهم..رفتارکرد  باطله برگه یه مثل باهاش اماتوچیکارکرد 

 شد؟ خرفهم ببینم روگوشیم شمارتو نمییوام
 
 .کردم نثارش فحش کلی وزیرل  کردم قطع 

 ااااااااااااااااا
 .بود نشده پسرش حال جویا  که است مدتی

 .برد یاد از را پسرش که کرده مشغول را اخیرذهنش اتفاقات قدر  به
 .بود کرده اقامت درهتلی

 .چیزدیگر  نه زد نامش به را خانه فقط که باقیست شکرش جا 
 

 پشاات آریان آلود خواب صاادا   چندبوقی بعداز. گرفت را آرتان   شااماره
 :شد پیش گوشی
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 .الو-
 

 .کشید عمیقی نفس..بود چقددلتنگش
 

 خوبی؟ پسرم سالم-
 

 شماخوبید؟ باباخوبم بله-
 

 :داد کشیدوجواب آهی
 

 کرد ؟ عادت ایران به خبر چه بدنیستم-
 

 .میکنم عادت دارم کم کم-
 

 .تردیدداشت بپرسد خواست که ازسوالی
 برا .میکند و فکر چیز  چه به زد حدس ، برد پدرش سااکوت به پی که آرتان

 :گفت پدرش خیال کردن راحت
 

 .نرفتم-
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 این به بیشااترفکرمیکند هرچه....فشااارداد هم رو  را بادردچشاامانش آریان
   همه تاوان..دهد پس بایدتاوان..بایدبکشااد حاالحاالها که میرسااد نتیجه

 بیو رحم بی اینقد ازاینکه. میکند حسشان حاالدارد که را اش گذشته کارها 
جدان که...بود و قت ازاین تایجش به ، آخرش به ، فکرنکرد االنش به هیچو  ن

 .بودواسش وچقددردناک
 

 بامنیدبابا؟-
 

 :آمدوگفت بیرون ازفکروخیال
 

 .خوش ش  گرفتم تماس ا  بدموقه اینکه مثل باتوام پسرم اره-
 

 .بابا حرفیه چه این-
 

 .باش خودت مواظ -
 

 .خدافظ چشم-
 

 خدافظ-
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 .بایدچیکارکند  که فکرمیکرد این به وآریان شد قطع تلفنی ارتباط
 این اموتم..وهالوبود چقدساااده فکرمیکردکه این به...اشااتباهاتش جبران برا 

 .شکاند را سرش وآخر  میکرد جیبش در نیود فریبا مثل یکی مدت
*** 

 .میالد سمت گرفت را ا  برگه  یک خوشحالی با فریبا
 نشاااان راعاد  تظاهرخود به..پابود به عروساای دردلش که درحالی امامیالد

 :بودگفت کالفه که درحالی..داد
 

 ..کنم قبول نمیتونم من-
 

 ...نشودیگه لوس-
 

 .نمییوام اینوازت من زیادیه ازسرم این عزیزم ولی-
 

 ندار ؟ تودوسم مگه-
 

 .دیوونتم-
 

 یتونمم که چیزیه کمترین واین  هسااتیم یکی تو منو..نمونده حرفی دیگه خ -
 .کنم تقدیمت
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 :وگفت  میالد سمت وگرفت برداشت میز ازرو   را خودکار
 

 .امضاکن بیا-
 

 ..ولی-
 

 .روبکن قضیه وقال امضاکن بیا اصرارکردم که بس شدم میالدهالک اووف-
 

بالبیندگشااااد ... گرفت ازش را میالدباتردیدخودکار  و ر  را وبرگه زد فری
 :کردوگفت اشاره  بایدامضاکند که جایی به و میزگذاشت

 
 !اینجا-
 

 به. شااد تمام چیز همه دیگه فکربودکه این به امضااا درحین.دوالشااد میالد
 .این از بهتر چیز  چه و رسید غایتش

نه آن نمییواسااات دیگرچیز  ماشاااایش همیشاااه که ا  خا  ازدورت
 داد قرار میز رو  را خودکار..شااد امضااازده.اساات شااده میکردحاالملکش

 :وگفت فریبا سمت برگشت
 

 ..دنیاعاشقتم یه-
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 :فریبابانازواطوارگفت

 
 .وخندید میدونم-

 . بیرون داد را نفسش آسوده خیال با میالد
 اااااااااااااااااااااااااااااا

 !!شماباردارید مبارکه-
 

 !!باردارید گفت دکترکه خانم لبا  به بود مانده خیره ومبهوت مات
 .گرفت ازش را پاکت لرزان بادستانی

 .بکشد اینجاها به کار نمیکرد را فکرش
 

 .نیست آن از خبر  هفتس یه که ازمرد  بارداره االن
 مرزدیوانگی به داشاات..نمیداد را پیامکهایش و تماسااهایش جواب هفتس یه

 .شد خارج ازمط ..میرسید
 ؟ بایدچیکارکند االن

 کند؟ چیکار باید است راه در که ا  بابچه
 . شد خانه راهی و داد تکان دست میومد داشت که ماشینی  برا 

 اااااااااااااااا
 : باران

 



wWw.Roman4u.iR  168 

 

 .نمک رومیفی  مغرور استاد شاهکار انگشت اثر پنکیک و باکرم کردم سعی
 .کاسه وهمون آش   اماهمون
 . شدم دانشگاه وراهی کیفموبرداشتم شدم بیییالش

** 
 یه که سممیتر ازش نمه یه بگم دروغ خودم به نمیتونستم بودم نشسته سرکالس

 .بیاره سرم چک از بدتر بالیی
 

 :گفت وعصبی نشست نیلوکنارم
 

 ...رفا دیروزنیومده توکجابود -
 

 زد زل گونم به مات
 :وگفت روگونم دستشوبلندکردوگذاشت

 
؟ چراگونت شده چی واا -  اینقدسرخ 
 

ن باکمی بگم روبهش حقیقت نتوستم ن م   :گفتم م 
 

 کجاست؟ پر  بیییال بابا هیچی-
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 :گفت نیلوباناراحتی
 

 ودبسبدب حالش طفلی کرد تموم باماکان اینکه مثل..شد دیروزچی نمیدونی-
 .سوخت دلم کرد گریه که

 
 اپر ب که گفت وریلکس راحت چجور  اینکه افتادم ماکان دیشاا  یادحرفا 

 .کرد کات
 کردم ماکان نثار عوضی یه زیرل 

 هب شااروع ترس از قلبم ، اسااتاد بادیدن. ساارموبلندکردم گرفت کالس،آروم
 .کرد کوبیدن
 .پوزخندهمیشگیش اون نه داشت اخم نه..بود جور  یه من به نگاهش
 پایین ساارم میکرد تدریس داشااات که مدتی تمام..بود ساارد ساارد   نگاهش

ست..بود شتم دو  رحالد همه شد تموم که تدریس.. بیفته نگاهش به نگام ندا
 :وگفت طرفم روکرد نیلو بودن کالس ترک

 
 برم که بلندشدم ازجام.. گشنمه خعلی سلف بیابریم-
 

 !!فرهمند باران-
 

شنیدن سمم با ستاد زبون از ا ستادم درجا ا ست بازچی..ای  چهبازقراربود مییوا
 بیاره؟ سرم بالیی
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سه  زده زل  باکنجکاو نیلوکه به نگامودوختم میرفت پایین و باال هی سینم قف
 :وگفتم بازکردم دهن بهمون

 
 .میام االن توبرو-
 

 .شد خارج دادوازکالس سرشوتکون
 :گفتم وآروم سمتش روکردم

 
 !!!بله-
 

 :گفت باکنایه
 

 .میشد مدیرکشیده مکت  به حتماکار شداومدیدوگرنه خوب-
 

 زدم زل سفن بااعتمادبه ضااعیفم نبایدبفهمه..ترساایدم ازتهدیداش نبایدبفهمه
 :وجسورگفتم بهش

 
سیدم فکرنکنیدازتهدیداتون- صی. تر صو ستادخ  بیارم اگه هک نیاوردم گیر فعالا

 .منونمیبینید وقت هیچ دیگه
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 ...زدم بلوفی چه

گامودوختم گاهش..بهش ن نه به ن مت   گو قدم..بود چپم ساا ند  باچ
 .این انداختم سرموپایین.ایستاد روم روبه درست.خودشورسوندبهم

 
 ؟؟.شده نزدیک چرااینقدبهم

 افتادم؟؟ می پس داشتم وا 
 

 ..سرتوباالبگیر-
 

 میکردم خالی حرصموسرش وتموم بودم گرفته کیفمومحکم   دسته
 ..وسرموبلندکرد زیرچونم برد دستشو

 
س بهم میکرد جرئت چجور ..شد کوبیده سینم   دیواره به محکم قلبم  تد
 ..ناآرومه چراقلبم..چرا...بزنه

 
 .کشید طول زیاد  سرخم   گونه به کردنش نگاه

 
 :وگفتم بهش زدم زل
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 ونچ..کنید ساارخ هم صااورتمو   دیگه نصااف میتونید نشاادید بازخالی اگه-
 .دارید خاصی   عالقه بدن وکبودکردن سرخ به پیداست

 
 .گرفت نیرومندش تودست چونمومحکم چجور  نفهمیدم

 .نابودمیشد زیردستش داشت چونم
 .امادریغ کنم ولش که گذاشتم دستش رو دوتادستامو

 
 :غرید دندوناش ال  از و آورد صورتم صورتشونزدیک

 
 بینمب مییوام وقت اون کنم قیچی ازته گزندتو زبون این که میرساااه روز  یه-

 ....  دختره کنی زبونی بلبل میتونی بازم
 

 :گفتم باگریه...شد اشک غرق صورتم چجور  نفهمیدم
 

 !!گرفت دردم کن ولم-
 

 :فشارشدوگفت محکم
 

 فهماااااید ؟ میکنم کارموعملی وگرنه زبونتوبگیر  جلواین کن سعی-
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 کرد ولم.. دادم سرموتکون وباترس زدم هق بلند که روگفت بادادفهمید  چنان
 .شد خارج ازکالس و زد موهاش به چنگی. بهم کرد پشت  و

 .ازصندلیانشستم یکی رو 
 

تام بادساا  نیلوواردکالس.. من بدبیتم عج  زدم وهق پوشااوندم صااورتمو
 :شدوپرسید

 
 ..مییاا ازت چی-
 

 :گفت بابهت
 

 گفت؟ بهت میکنی؟چی گریه چرادار -
 

 :گفتم فین وبافین دستاموبرداشتم
 

 ..خدایاااا کردم چیکارش من آخه گیرمیده چراابنقدبهم-
 

 :پرسید ونگران نشست کنارم
 

 ؟ شدم ترک زهره شد چی اخه-
 



wWw.Roman4u.iR  174 

 

 .دادناش گیر از کردناش ازاذیت زدم بهم که سیلی ازاون گفتم وبهش چیز همه
 :نمیشدگفت هنوزباورش نیلوکه

 
 ..گیرباشه وسیت اینقدبداخالق نمیشه باورم-

 :گفت وبامهربونی گذاشت کمرم دستشوپشت
 

 نمیشی ناراحت بگم چیز  یه..ولی.. عزیزم باش آروم-
 

 :وگفتم کردم اشکاموپاک
 

 بگو؟-
 

ید  که موقعی ازهمون!! مقصاار  توهم که کن قبول- یه فهم  چجورآدم
 ولجبازبودن ازحاضاارجوابی معموالهراسااتاد  چون میکرد  لج نبایدباهش

 ...هزارماشاالله توهم و میاد بدشون دانشجو
 

 :وبادادگفتم حرفاش وسط پریدم
 

ید- یذاشااتم با نه توهین بهم همینجور  م گه زور بهم ک  گیرآورده مظلوم ب
 . کنم سکوت که بارنیومدم ور اینج من نییرم..مگه
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 ...شدم خارج ازکالس باسرعت و برداشتم رو کیفم
 :آرتانااااااااااااااااااااااااااا

 
 .بودم عاجز حالم درک از

 .گیرمیدم بهش دارم اینقد چرا نمیدونم
 .حساسم کاراش به چرانسبت نمیدونم

 . گیج و کالفه..بودم کالفه
 موفق کنم روساارکوب حس این کردم سااعی چی هر.شااده مرگم چه نمیدونم

 .نشدم
 .مبهم حس یه گیر.گیرکردم بدجور 
 .میکرد روانیم داشت بهش فکرکردن
 میشم؟؟ جور  یه میکنه میریزه،بغض  اشک چراوقتی

که با کات این قاش هق و اشاا نگ ه نه چ با دلم، به میز ما  دسااات حال این ا
 .میندازم گریه به اونو و برنمیدارم

 
 ستد خیال پیداست که خیالی و فکر هزار با و کردم خاموش رو آباژور عصبی
 .ندارن،خوابیدم رو هنگم مغزه از کشیدن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 :باران
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 :آلودگفتم وخواب چشماموبازکردم میل بی واردشد بهم که باتکونایی
 

اان- ا ا ا ا ا اام ا ا ا ا  ازسرم دست هم جمعه حتی..بیوابم بذار خدا رو تو م
 .برنمیدار 

 
 :میزد موج خوشحالی صداش لحن تو.بود شاد  از پر صداش

 
 .برات دارم خبرخوب یه که پاشو-
 

ستم  ارکنهروبید کنجکاویم مییوادحس بیدارکنه ازخواب منو اینکه واس میدون
 .نیستم بشو بیدار امامن

 
 .کشیدم تاسرم رو پتو

 
ید اگه مادرجون دیدن میریم داریم ما خودته میل-  همراتون باران چرا پرساا

 .دادبهتون خوابشوترجیح اینکه بگم راستشو مجبورم نیومد
 

 شنیدم؟ درست یعنی.نداشتم اعتماد  گوشام به
فت یدن گ فت.جون مادر د گه گ فت ا  هوش به جون مادر یعنی.. یعنی.گ
 :گفتم مامان به رو بابهت پریدم فنرازجام مثل..اومد
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 گفتی؟ بگوچی دوباره-
 

 :گفت میرفت بیرون ازاتاق که ودرحالی کردبهم پشت مامان
 

 .اومد هوش به مادرجون...شنید  همینکه-
 

 .شد ترک زهره مامان که کشیدم جیغی چنان
 

 .عاشقتم... داد  بهم امروز خبرو باااااهتاااارین مااااامااااااان واااا -
 

 :گفت پریدنم پایین و باال دیدن با و شد باباوارداتاق
 

 .روسرت انداختی رو بازخونه پریده ور چیکارمیکنی-
 

 .یوووووهووووو اومد هوش به جون مادر روسرم بندازم بایدم-
 

 :باباخندیدوگفت
 

 .بذارم منتظر رو مادرجون زودباشیددیگه،نمییوام-
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 .نمیاد همرامون.میاد خوابش باران:مامان
 

 :وگفت حرفش وسط پریدم سریع
 

 ..تمگف چیز  یه حاالمن مامان-
 

 .شدن خارج ازاتاق باخنده وبابا مامان
 .گرفتم ا  دقیقه پنج دوش یه حموم پریدم سرسر 

 مادرجون دیدن واسااه.کردم خشااک موهامو سااریع و اومدم بیرون حموم از
 .بود شده تنگ واسش چقددلم میکردم شمار  لحظه داشتم

 
شکی و سفید تریپ  رگلو ترگل باید رو امروز.کردم ا  دخترونه آرایش. زدم م

 .جون مامان خدمت برم
 

شت موهاموباگیر  ستم سرم پ شال ب شکیم و  نتظرم برا  و انداختم سرم رو م
 .شدم خارج اتاق از بابا نذاشتن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 :آرتان
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 .کردم توقف ویالیی   خونه یک مقابل
 .بستم رو ودر شدم پیاده ازماشین

 .رفتم در سمت و کشیدم دست کتم به
  و فشردم رو آیفون   دکمه

 :پیچید صولتی آقا  صدا 
 

 .بفرمایید-
 

 شدم واردخونه...شد باز تیکی درباصدا 
 بو  و بود شااده احاطه یاس ها  ساارتاساارگل هال در تا حیاط در ازقساامت
 .بود جاپیچیده همه خوششون

 .بیرون اومد استقبالم برا  صولتی آقا 
 .داد رو جوتبم محترمانه اون و باهاش کردم واحوالپرسی سالم

 .کرد هدایت خونه داخل به و من
 

 .رفت و کود ترکمون و کرد پذیرایی ازمن پرتقال خدمتکارباشربت
 

قا  خ - ثل صاااولتی آ که م ین که بامن کارمهمی ا ید  ازمن داشااات
 .بیام خواستیداینجاتشریف

 
 :زدوگفت لبیند 
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 دانشااگاه درمورد نیسااات زیادمهم..زدن تاحرف هسااات خیلی حاالوقت-

ستش ترم وامتحانا  ستید حاالکه.نکنید درگیرش رو فکرتون ه  بامن ور ناها ه
شید شون ها بیچاره آقاش خونه فرستادم دخترم روهمراه خانمم..با صل  رس حو

 .نمیچسبه غذابهم تنهایی توخونه،منم رفته
 

 !دارید لطف-
 

 اخدمتکار آشااپز  به که ازعادتامه یکی بزنم آشااپزخونه سااربه یه میرم من-
 .کنم نظارت

 .خندید حرفش این دنبال به
 

 خودموو شاادم بلند ازجام سااریع که بیفته پس بود نزدیک بلندشااد اماهمینکه
 .رومبل ونشوندمش بغلشوگرفتم زیر و بهش رسوندم

 :پرسیدم نگران
 

 صولتی؟ آقا  خوبه حالتون-
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 ازجاش درنگ بی...بود شااده جمع درهم صااورتش نکردم دریافت اماجوابی
 یاهمیت نیساات چیز  میگفت که حرفاش به.رفتم در ساامت و کردم بلندش

 .کردم خارجش خونه از و آروم و ندادم
 

 .ردمک رانندگی بیمارستان سمت ، آور سرسام وباسرعتی کردمش سوارماشین
 اااااااااااااا

 
 :باران

 
یه آروم وخیلی کردم پرت جون مادر آغوش تو خودمو یه کردم شااروع گر  گر

 .میشه مچاله قلبم ببینمش که بیحال اینجور ..نبود خودم دست.کردن
 

 :گفت مهربونی اما خسته لحت با کردو رونوازش کمرم پشت
 

 !خوبم من..عزیزدلم بسه-
 

 وبابغض یدمب*و*ساا رو چروکش و ساافید   گونه ومحکم ساارموبلندکردم
 :گفتم

 
 .شده تنگ برات دلم چقد نمیدونی-
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 !دیگه کافیه..خوبه حالم حاالکه..عزیزم همینطور منم-
 

 دهن بهمون توخونه خالیتون جا ..شااده تنگ واساات مادلمون   همه:مامان
 .میکرد کجی

 
 .شد چندان دو بغضم چکید مامان ازچشم که اشکی باقطره

 
 :گفتم َجو تغییر برا 

 
 ؟.موافقین بیارم نسکافه میرم من-
 

 .برم من بذار:هیراد
 .برم من دارم دوست نه-

 .برو دخترم باشه:مامان
 

 :گفت جون مادر به بابا شنیدم ازاتاق رفتن بیرون حین
 

 .کردید خودتون رونگران همه حسابی-
 

 :گفت مادرجونبابغض
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 ..نیسا من جا  توکه-
 

 .رونمیشنیدم وحرفاشون بودم شدم دور ازاتاق دیگه
 

 .اتاق سمت افتادم راه نسکافه گرفتن با
 یشپ صااورتم به نسااکافه از اومده بیرون بیار.سااینی تو ساارم و توراهروبودم

 .برخوردکردم بایکی که بشم بعد  راهرو  وارد که بلندکردم سر.شد
 

 بش که شاایصاای اون   سااینه رو  شاادن رییته داغ   نسااکافه ها  لیوان
 .کرد ایجاد بد  صدا  و زمین افتاد سینی.برخوردکردم

 .شی  همون به زدم زل گشادم چشما  وباهمون..کردم ُکپ
 .دنش پنگ پینگ توپ   اندازه چشمام و شدم سنکوپ آزادمنش استاد بادیدن

 
 اینجاچیکارمیکرد؟؟

 میبینمش؟؟ چراهرجامیرم
 میشم؟؟ جور  یه روزابادیدنش این چرا

 چرااینقدترسیدم؟؟
 

 محکم افتادکه دسااتش به نگاهم.برزخی نگاهش و بود شااده ساارخ صااورتش
 .اومد می پایین و باال سینش   قفسه.بود کرده مشت
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 .بود زده زل بهم باغض 
 

 :غرید دندوناش ازال  عصبی
 

 جلوتونمیبینی؟؟ کور  مگه چلمن   دختره-
 

 :گفتم باهول
 

 .نبود ببیشیدواقعاحواسم-
 

 نشسی بوده واضح ازاینجا بست رونمی پیرهنش   دکمه سه دو که اونجایی از
 .شده سرخ

 
 :وگفتم سینش به کردم اشاره

 
 ..حتاا بود داغ نسکافه-
 

 :گفت وجد  خشک و باالبرد سکوت معنی دستشوبه
 

 .رودربیار  نگران آدما  ادا  نیس الزم-
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 .ردشد ازکنارم

 راساات هم واقعا..نمیکنی؟؟ نگاه جلوتو میر  راه که ا  موقه چرا..دختر آخه
 .نمیزنم مو چلمن یه با..میگفت

 :گفتم بودم سرش پشت که درحالی و سمتش افتادم راه
 

 که شواساا بزارید چیز  پماد  یه. بمونه نباید اینجور  خدا رو تو ببیشااید-
 ..هم ممکنه اینجوربمونه اگه چون نمونه اثرش

 
 :گفت و حرفم وسط پرید وعصبی سمتم برگشت

 
 .نیست مربوط توهم به نیست مهم هاگفتم میزنی حرف خیلی-
 

 .بدید روانجام گفتم که کار ..وبانیش باعث من مربوطه چرا-
 

 ازهرگونه خالی بهش زدم زل.عق  برم قدم یه شد باعث اومدکه سمتم قدم یه
 :وگفت بودبهم زده زل حسی

 
 هستی؟؟ توکی مگه بدم گوش حرفت بایدبه اساسی برچه-
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 رو گفتم که کار  میکنم خواهش..کن حساااب کنی حساااب مییوا  هرکی-
 .میگیرم وجدان عذاب من اینجور  بدید انجام

 
 :زدوگفت پوزخند 

 
 .وجدان عذاب و تو-
 

 .بزنید طعنه نیست الزم-
 

 .داد ادامه راهش وبه بهم کرد پشت
 وراهشجل دقیق و سمتش افتادم راه دوباره باز بودم حرفا این از تر لجباز من اما
 :وتندگفتم کردم سد رو
قد چرا- ن ی چرا بی ا ید؟ ل یا قد خ ن ی غرور ا باز و م ج نده یه و ل  د

 کنیداگهباور. نیسااتنید فکرسااالمتیتون به هسااتیدکه شااماچجورآدمی..هسااتید
 ازهمینجاهم. میمونه وجاش میکنه ورم نشااه رساایدگی بهش و بمونه اینجور

 .شده سرخ حسابی پیداست
 

 :گفت وخشک سینش،انداخت به ونگاهی پایین سرشوانداخت
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 شااده حک وجودم تو که درد  دربرابر..ودرد سااوختگی این. نیساات مهم-
 .چیزهنا
 

 هنوز که کهنه زخم یه..بزرگ زخم ازیه..میزد چیزاحرف ازخیلی حرفش لحن
 .تره

 
 شااهب رساایدگی بش اگه سااوختگیتون این حاالهم شاادنیه تودنیاحل هردرد -

 .میشه خوب
 

 کنم؟ رسیدگی بش که اصراریه حاالچه-
 

 .موظفم میرسونم آسی  بش که شیصی درمقابل من چون-
 

ند یه چ نا زل ازاین.زد زل بهم همینجور ثان یک زد بازم خودمو بود نزد  ته ب
 نمیکنه؟ ولم روزا این که حسیه چه این.لرزوند دلمو بودکه چیز  یه چشماش

 
 .خودم دنبال وکشوندمش گرفتمش ازآستینش

 
 هک بیفتم پس بود نزدیک..خودش ساامت کشااوند ومنو کرد توقف راه وسااط

 گفت شیوا که آخی صدا . سینش شدبه چسبیده وسرم بازوهاشوگرفتم سریع
 .روشنیدم



wWw.Roman4u.iR  188 

 

 
 .بود شده ازدردجمع صورتش بهش زدم زل هول با و بلندکردم سرمو سریع

 
 ..ببیشید-
 

 برنمیدار ؟ چرادست-
 

 بریم؟..کنم عمل وظیفم توروخدابزاریدبه-
 

 .کرد فوت بیرون نفشو کردو سکوت
**** 

 
 مادپ یک سااریع سااینش قرمز  دکتربادیدن. رفتیم سااوختگی قساامت به

 .دربیاره پیرهنشو که استادگفت به جا در و آورد ضدسوختگی
 .پایین وسرموانداختم شدم سرخ پیرهنش بادرآوردن

سان بین نگاهم ستاددرنو ضله.بود دکتروا سابی هاش ع شم ح  بین.بودن توچ
 .بودم درگیر بهش نکردن نگاه از چشمام کردن منحرف و خودم

 :شدوگفت اتاق وارد سراسیمه پرستار 
 

 ..اصالمساعدنیست حالشون..آوردن اورژانسی بیمار  یه..دکتر..دکتر-
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 .میام االن خ  خیلی-
 

 .شد خارج پرستارازاتاق
 

 .شماخانم-
 

 دکتر به زدم وزل سرموبلندکردم
 

 !بله-
 

 !بیایداینجا-
 

 .نکنم معطوف بهش نگامو کردم سعی..رفتم سمتش به
 

 :وگفت سمتم روگرفت پماد
 

 .!دبمالی سوختگی تمام رو  پمادرو باشه،این سیتی کارچندان فکرنکنم-
 

 ...دکتر به زدم وزل سرموبلندکردم باُبهت
 .روسینش؟؟غیرممکنه پمادروبمالونم من..گفت؟ چی
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 .جرئتشوندارم من..اصالنمیشه

 
 منااا ولی-
 

 ..نمیکشه خجالت که ازشوهرش آدم..چی ولی-
 

 :گفتم بلند  باصدا 
 

 چااااااااااااااای؟-
 

 :کردوگفت استادمداخله
 

 .شمامیتونیدبریدکتر-
 

 .شد خارج اتاق از و دستم داد رو دکترپماد
 

 گفت؟ چی این-
 

 :گفت حال بی بود درهم صورتش که درحالی
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 هی که النا به نه اینجا بیام اینکه واسااه خودتوکشااتی که پیش چنددقیقه به نه-

 .مید  داریدلفتش
 

 ..من اخه-
 

 . نمیشه باورم که میکشی خجالت نگو بم چی اخه-
 

 :وگفتم بهش زدم زل عصبی
 

 کرد ؟ فکر  چه درموردمن-
 

 ونیمیرس آسی  بهش که شیصی درمقابل نگفتی مگه درضمن..نیست مهم-
 گرفتی؟ حرفتوپس..شد چی پس موظفی

 
 هستم حرفم سر هنوز..نگرفتم نییرپس-
 

 :باالوگفت ابروشوانداخت تا  یه
 

 !دیگه زودباش-
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 !!میزنه حرف بانوکرش انگارداره
 .برداشتم سمتش به قدم چند تردید با و ناچار به

 .سینش رو  پمادروبمالونم مییوام رویی باچه من اخه
شت سر  عرق.گرگرفتم ست لبم پ ش ستام.ن س افتادن لرزش به د  سینم   هوقف

 .میرفت باالوپایین
 

 .بازکردم رو پماد سر و کردم فوت نفسمو
ست ستادم روبروش در ستایی با و سینش رو  رییتم رو ازپماد مقدار  ای  د

 .کردم پیشش لرزون
 ولم ودکهب حسی چه این نمیدونستم.کرد تپیدن به شروع تندتند قلبم..شدم داغ

 بهم دهز زل که افتادبهش نگام..میکرد کالفم داشت که گنگ حسی یه..نمیکرد
 .پوزخند اون نه داشت رو همیشگی اخم نه نگاهش

یدونسااتم شااادم هول..بود خالی خالی   کارکنم نم یدچی گاهشااوازم.با  چران
 نمیگرفت؟

 خودموببازم؟ چرامییواست
 میلرزه؟ دقیقاچندباراینجور ...لرزید دلم

 وگمر وپام دساات میفته بهش که چرانگاهم..سااتبرش سااینه به دوختم نگامو
 .میکنم

 :وباتردیدگفتم برداشتم رو بانداژ..شد تموم که مالیدن
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 .ببندم بایددورش-
 

 .سراکتفاکرد دادن تکون تنهابه
 .بانداژدورسینش پیچوندن کردم شروع

 
 .بشم خم جلو به کمی مجبورشدم

 .شد باصورتش مماس صورتم
 به منو داشاات که هرحساای جلو کردم سااعی.بهم زد زل چشاام   ازگوشااه

 تموم هبانداژک پیچوندن شدم موفق که ،بگیرم میداد لو و میرسوند مرزدیوونگی
 :وگفتم ایستادم راست..شد

 
 .کردم عمل وظیفم به من اینجور ..شد تموم-
 

 ..برو-
 

 برم؟ همینجور !!وارفتم
 وخالی؟ خشک تشکر یه بدون

 .مغروربود اینقد چرا
 

 داشااتم دوساات چرا.اومد سااراغم به حس همون دوباره و شاادم خارج ازاتاق
 .بمونم؟ کنارش اتاق تواون
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 .داشتم؟ رودوست چرانگاهش
 میان؟؟ خوشم چراازچشماش

 نگاهش؟؟ تواون داره چی
 .بود شده مرگم چه من

 .ازسرم نمیره بهش چرافکرکردن
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 شد، عسل اتاق وارد فریبا
 :میگفت که درحالی

 
 ..چرَمموندیااا کیف عسل-
 

 .کشید پووفی و زد کمر به دست خواب غرق عسل بادیدن
 

 :باخودغرزد ل  زیر و انداخت ساعت به نگاهی
 

 .شد دیرم خیلی وا -
 

 .داکندپی را کیفش اینکه امید به بازکرد هم سر پشت و رفت کشوها سمت به
 

 .رفت میزتوالت سمت به
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شو  ست.نکرد پیداش بازم.بازکرد را اول ک شو تاخوا شمش ببندد را ک  خورد چ
 .مییورد نباید که چیز  آن به
 

 .عسل سونو    عکسا 
 

شت بابهت شون ودقیق بردا شمانش به.زد زل به شت اعتماد  چ  ینا اینکه.ندا
 .بود اش مییله از خارج باشند عسل به متعلق سرنو عکسا 

 
 .دستش در وعکسها  مادرش دید که را چیز  واولین بازکرد چشم عسل
 .رفت سمتش به و پرید جایش از فنر مانند

 
 :وپرسید بهش زد زل گشاد فریباباچشمانی

 
 ایناچین؟-
 

 .فراگرفت را عسل وجود تمام ترس
 

 :گفت باهول
 

 اینا..اینا-
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 :دادزد
 

 تونیستن؟ مال بگوکه عسل ؟ایناچین ایناچی-
 

شت حرفی صبانی که حالی در فریبا..بزند که ندا سل بازو  بود ع  رفتگ را ع
 :دادوغرید وتکانش

 
 ایناچین؟ کن نطق باتوام-
 

 این کردن پنهان.نمیشااود دوال دوال سااوار  شااتر که اندیشااید خود با عساال
 :گفت آرومی باصدا . ندانست جایز بیشتر را موضوع

 
 .باردارم من..من..من-
 

 .داشت را دیگر  حرف انتظار. وارفت..کرد کپ
 :ناباورگفت

 
 گفتی؟ بگوچی دوباره..باردار چی-
 

 .عسل طرف از بود تنهاگریه جوابش
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 :گفت عصبی
 

 چیه؟ ها؟کیه؟اسمش پدرسگیه کدوم-
 

 .نکن ترم تودیوونه میشم دیوونه دارم من مامان-
 

 تعریف باید مو وکجا؟موبه آشااناشااد  باهاش چیه؟کیه؟چجور  اساامش-
 .درمیارم ازروزگارت دمار وگرنه فهمید  کنی

 
  نمییوامش من سقطش مییوام من مامان-
 !! بد  امابایدتوضیح کاروبکنی این مجبور -
 

 هب تا بامیالد اش ازآشاانایی گفت را چیز همه و کرد پاک را اشااهکایش عساال
 .رییت می اشک و گفت می.االن

 
 چیه؟ اسمش-
 

 .مدآ در صدا به خانه زنگ بیاورد زبان به را میالد اسم و بازکند دهن تاخواست
 

 :گفت موقع بی   خانه زنگ این از حرص با فریبا
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 .میام االن-
 

 .بازکرد را در آمد پایین تندتند را ها وپله شد خارج ازاتاق
 

 .بشود بودسنکوب نزدیک آن ،یه بود در پشت که میالد بادیدن
 

 :گفت ا  آهسته باصدا 
 

 اینجاچیکارمیکنی؟-
 

 .زد ا  میالدقهقهه
 

 .شدند اضافه او به میالد دوستان وادوارد فریدریک و متیو
 

 دیده را نآ کجا که آورد یاد به کرد سعی.کرد راتنگ چشمانش متیو دیدن با فریبا
شته به زد بک فلش.بود ستوران از خارج روز آن به گذ  و دش مزاحمش وقتی ر

 .شد گالویز او با میالد
 :پرسید میالد به رو کردو اشاره او به ناباور

 
 ..همونینبودکه مگه این-
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با میالد مه مجال فری با از را زدن حرف   ادا  همراه و زد پس را او و گرفت فری
 .شدند خانه وارد دوستانش

 :گفت انرژ  پر و ایستاد سالن وسط
 

ست- ست   میبینی که اینی...جونم خورد  رود ستادمش خودم..منه دو  هک فر
 که گالویزشاادم وباهاش نمیشااناساامش که تظاهرکردم منم..بشااه مزاحمت

 هک بشاام نزدیک بهت که دادم دوساات کنم ثابت که تا بدم نشااون بهت خودمو
 .شدم

  
 :میشدگفت بیشتر و بیشتر داشت  اش بهت فریباکه

 
 نه؟ میگی دروغ تودار -
 

 ینوچ ونوچ ایسااتاد فریبا مقابل و کرد گره هم در را دسااتانش خونساارد میالد
 :کردوگفت

 
 .بود نقشه یه کارام تموم درکارنیست دروغی-
 

 :چسبیدوغرید دستی دو را میالد   قهی فریباباخشم
 

 سرهم دار  که چیه وریا در  این-
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 میبافی؟
  

 :وگفت زد پس را فریبا دستان میالد
 

 .کجابود ور  در  عزیزم نه-
 

 :وگفت خندید ومستانه زد خانه در چرخی یه
 

 .بدم انجام خونم تو رو مییواد دلم که هرکار  حاالمیتونم-
 

 خونت؟ چااااااای-
 

 . زد  نامم روبه خونه ذوقی باچه رفت یادت-
 

 بود؟ همین هدفت-
 

 .داره رو ویالیی همچین آرزو  هرکسی خ  اره-
 

 :میگفت ک درحالی آمد هاپایین ازپله عسل
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 ..اوما کی مامان-
 

 :گفت زیرل  ناباور و شد ماسیده دهانش در حرف میالد بادیدن
 

 ..میالد-
 

 :یدوپرس  سمتش برگشت بابهت عسل زبان از میالد نام شنیدن با فریبا
 

 میشناسیش؟-
 

 :شدوگفت قدم پیش سریع میالد
 

 .بودیم ماباهم مدتی یه آخه چجورنشناسه-
 

سل سمت به افتاد دوزاریش تازه فریباکه  ار بازوهایش طرف دو و آورد هجوم ع
 :وگفت گرفت

 
 ؟؟...اینه اره... که همونیه نکنه-
 

 وانت دیگر .داد تکان آره معنی به را ساارش بود افتاده گریه به ساایت که عساال
 رحمانه،خودش بی همچین میالد کرد نمی را فکرش.نداشاات را کردن حرکت
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نه فکر بی که بود سااااده چقد.بود گرفته باز  به را دخترش و  امشن به را خا
 .آریان به کرد پشت و گذاشت اختیارش در کمال و تمام را خود.زد

 
 رتصو   حواله زدن سیل یک برا  را دستش.میالد سمت برگشت غض  با

 .ماند درهوا کرد،اما بلند میالد
 

 را تشصور پهنا  که عسل سمت به و زد پس را فریبا دست   مندانه پیروز میالد
 تحرک یک با و گرفت را راسااتش دساات مچ.برداشاات قدم گرفته بر در اشااک
شید خود سمت ا  حرفه کامأل شت از و ک شش در پ  رخ وبرا  و گرفت آغو

 :گفت اش گوش دم دختر و مادر حماقت کشیدن
 

 خبر یب خدا از و بودم گرفته باز  روبه هالویین،دوتاییتون خیلی مادرت و تو-
 ...میسوزه حالتون به دلم. بودین

 
 تقال شااد منزجر آن از باره یک به که میالد آغوش از شاادن جدا برا  عساال

 :گفت حرص با.کرد
 

 .بفهمم که بزن حرف تودرست میگی چی-
 

 :گفت و زد قهقهه بلند بلند میالد
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 ورخط ذهنت به ؟یااینکه بیرون رفت خونه ازاین خوندت بابا چرا نظرت به-

 گذشت؟ ازش سادگی به بود آریان عاشق که چرامامانم نکردکه
 

 نظر هب  وکالفه بود مرده مشت را دستش عصبانیت شدت از که فریبا به نگاهی
 :داد ادامه و زد شیطانی لبیند.انداخت رسید می

 
 خیلی داشت من به ک زیاد  ازعشق.کاروکرد این من خاطر به جونت مامان-

 موندم من.بیرون انداخت خونه از اونو بگم بهتره یا گذشااات ازآریان راحت
 تصاح  واسه کشیدم هزارجورنقشه..پیشت عاشق ومامان موندم من!ومامانت

 نامم به رو خونه این ک کردم زمزمه عاشااقونه حرفا  ساارش اینقدتو خونه
که..زد جامیبینی حاال مدم منواین ندگار خونم تو که او چه پس. بشاام مو  هر

 .!!چاک به بزنید و ببندید رو بندیلتون و بار سریعتر
 

 زل مادرش به بودند شااده اشااک از پر چشاامانش که درحالی حیرت با عساال
 .باشد داشته صحت میالد حرف که شد نمی باورش.زد

 
   تهشیف و عاشق..بگوید دروغ توانست نمی خودش به.میالد سمت برگشت

 می حرف شاااهکارهایش از تمام پسااتی و رحمی بی با که ساات مرد  این
 دروغین کرد می خرجش که هایی عاشااقانه آن که گنجید نمی درعقلش.زد

 .ودب نمانده باقی شک جا  که بود رفتارهایش و حرفها در غرق قدر  به.باشد
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 :گفت باگریه

 
گه چرامیالد؟چرااین-  که من..داشااتم یگ*ن*ا*ه چه من کاروکرد ؟م

 ...داشتی دوسم توکه داشتم دوست
 

 .نشدم عاشقت هیچوقت من دراشتباهی سیت-
 

 ..دارم دوست من..کرد  باز  احساساتم با چرا-
 

 .ندارم ومن-
 

 .باردارم من-
 

 :گفت نبود مهم برایش که خونسرد،گویا میالد
 

 راحت وخیلی شاانیدم دختر تا هزار از حرفو این نیساات چیزجدید  که این-
 .کردم حلش

  
 :کردوگفت پاک را اشکهایش عسل
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 چیه؟ منظورت-
 

 .شو خالص ازشرش-
 

 .رونمییوام توباشی پدرش که ا  بچه چون کارومیکنم همین-
 

شان بگو شاهد ادواردکه و متیو و فریدریک  رفح به آنها از یکی بودند مگوهای
 آمد
 ییورهم دردکارمون به ورگل   ترگل دخترخانم این دارم پیشاانهاد  یه میالد:متیو

 ..نده ازدستش
 

 .زد را حرف این که متیو به زد زل گنگی با عسل
  

 :وگفت زدند برق میالدچشمانش
 

 .نرسید ذهنم چرابه عالیه-
 

 :دغری عصبی و ایستاد میالد جلو  بود کرده سکوت مدت آن تا که فریبا
 

 ..الشیور شو خفه-
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 چیه؟ منظورتون:عسل

 
 :وگفت روگرفت دستش ومچ رفت عسل سمت به متیو

 
 گرفتی؟ کارش پی میره ومادرت میا  توباما خانمی واضحه-
 

 .خندیدند مستانه هرچهارنفر
 

 ..کن ولااااام برم همراتون که کورخوند  کن ولم-
 

 .کند خارجش خانه از که کرد اشاره متیو به میالد
 شانک کشان و نکرد توجهی دادهایش و جیغ به.کرد تبعیت میالد حرف از متیو

 .کشید خود دنبال
 

 :گفت مانند جیغ و دوید سمتشان به و زد داد فریبا
 

 .کنن ولش بگوکه میالدبهشون..عوضی کن ولش-
 

 ..کن کار  خدایه رو تو مامان-
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 .شدند خارج خانه از و بود شده دیر دیگر اما
 

 :وگفت گرفت موهایش از را واو رفت فریبا سمت میالدبه
 

 کنم کار  مییوام..ببر روتوگور دخترت   دوباره دیدن نشناختی درست منو-
 !!تواونجاکارمیکرد  که جایی همون کاباره میفرسمش..تو مثل بشه

 
 از واردب رو دخترم نمیذارم برسی خواستت به نمیذارم فطرت پست عوضی-

 .بکنی کثیفت
 دخترتو راحت چه دید ..کردم خامت راحت چه دید .کردم وارد که فعال-

ید ..باردارکردم حت چه ود نه این را به خو گه پس..آوردم دسااات رو  دی
بدونی،میتونم ید باره دخترت با کا ثل من..کنم ا  رو هدفمو م  بهش تمبر

 گرفتی؟...نمیشه آسوده خیالم نرسونم مقصد وتابه میچسبونم
 اااااااااااا

 
 شبرای طبیعی و عاد  امرکامال یک.کرد سقط را اش بچه خوردن آب راحتی به

 وزهن خودش او نظر از.بود نشده متولد هنوز که ا  بچه کشتن.میشد محسوب
 دیوار و در بودکه زندانی دراتاقی.رانداشاات بچه بپذیرفتن وآمادگی اساات بچه
 .داشتند تن به ا  زننده و باز ها  لباس که دخترایی ازعکسها  پربود اش

 اینجاچیکارمیکرد؟
 اینجارسید؟؟ به شدکه چی



wWw.Roman4u.iR  208 

 

سیدن حال در.زد چرخی دوراتاق ست هفته دو.بود پو ست زندانی اینجا که  ا  ا
 .میشد زنده و  مرد می روزش هر که است دوهفته.

 .دش داشت،وارداتاق تن به باز  و چسبان لباسی که  فربه زنی و شد باز در
ست نمی باز که بود کرده آرایش چندکیلو  سع   چهره توان  یمیف را ش *و*

 .کنی
 با  شد وارد متیو سرش پشت

 موهایش از را او وسریع متی اما  فرارکند که داد هل را زن آن ناگهانی حرکت ک
فت ید گر غر من:و جود یوا  باو ی خه م نی؟؟آ ین فرارک مه ا ئت ه  جر

شکله خانم روازکجاآورد  سه جات که کن اینوقبول خو شه وا شده همی  اینجا
 تپشاا زن به...نفعته به که بیا  باماراه کن سااعی پس ندار  فرار  راه هیچ

 به..یرومیپوش لباس این امش :کردوگفت بوداشاره دستش که ولباسی سرش
 ا  ویژه ،مهمون..میکنه کمک بهت هم نرجس..میرسی خودت نحوبه بهترین

فارش داریم که وساا گه..بفرساایم واسااش کارو تازه داد باهی ا  ازت اشاات
 ازمونکار همه ک باشی شناخته ماروحسابی فکرکنم سرزددخلتودرمیارم،دیگه

 ...شد خارج کردوازاتاق ول رو عسل موها ..سرمیزنه
غض نه االن..کرد ب توخو ید قش باشاااه با تا میشاااه...توا ین ه قه ا  مو

 نتوای ا  پرنده مثل..کجاشااد..کجابود..بیرون میرفت هامعموالبادوسااتاش
ندش قفس ندانی چ که نداشااات ،راهی..بود آورز هاشااون جزاین  راه با
یاد ید..ب ندمیترسااا ظه یه..هرچ مت فکرش لح یدسااا مانش پرکشااا  ما

 جاهمش این به شاادنش کشاایده..کنه خ* *ا*ن*ت آریان یکردبهفکرشااونم..
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سب  ست مامانش روم شومیکرد زمانی یه هم اون.. میدون  اینجامیومدوخوشیا
 همه که درحالی روداشاات آریان که درحالی حاالهم..بود باپدرش که زمانی
ستون فیلش بودبازم کرده ساپورتش جوره  کارا  تنگ   دلش بازم..کرده یادهندو

سی به نگاهی...شد قدیمیش  رنگ هب دکلته لباس..بودانداخت روتیت که لبا
باساای باال  کال مت..زانو تا مام شااکم قساا باال  توربودوازپشااات ت  تا

 پربوداز کمدش..داشاات لباساااتوخونه چقدازاین...بود بندبند *ن*س*ا*ب
  خبر..ازاونانبود امادیگرخبر ..اسااپرت..بلندوکوتاه..مجلساای لباسااها 

 ردمیک خفش داشت بودکه زورواجباروحبس وفقط فقط..نبود قبل ازآزاد 
   همه خاطرش به که اون...کاروکرد چرااین داشاات دوسااتش که اون...میالد

 ..کرد وصل جدیدشوباهاش   کردورابطه قطع رابطهاشوبابقیه
 گیرکرده وترسااناکی ساایت منجالبی تو .. میرختن همینجور  اشااکاش

 ...نشست تنش به لرز  کنه همکار  جناعت مجبوربودبااین که ازاین...بود
 اااااااااااااااااااااااااااااااااا

 :باران
 آرتان   اسمش حاالفهمیدم که استادبودیم کالس سره

 ...قشنگی اسم چه!آرتان
عدازتدریس فت روکردطرفمون ب  نم نفرجا  یه که گرفتم امروزتصاامیم:وگ

 سد ا جزماکان نیست کسی شی  واون...بده وکنفرانس بیاداینجابایسته
  بهم زدن زل وباتعج  برگشتن همه که زیرخنده بلندزدم
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 خودموجمع..امروزشنیدم که خبریه بهترین اماخدایی.چقدضایعوخندیدم واا 
 ندازها چشماش انداختم ماکان که نگاهی..گفتم ببیشید  وزیرل  وجورکردم

 ..بدم کنفرانس مییواییدکه استادازمن:گفت بابهت شدن نعلبکی  
 ...بله:وگفت ماکان زدبه کردوزل گره دستاشودرهم ریکلس استادخیلی

 ..تونمنمی یعنی روندارم کنفرانس دادن آمادگی استادمن ولی:گفت پته باتته
 هبایدهمیشاا گفتم بهتون اول ازهمون که من:اسااتاددوتاابروهاشااودادباالوگفت

 نگفتم؟..باشید روداشته کنفرانس آمادگی
یی مه گوش به که باصااادا لی برساااه ه حا نده که در  موج دراون خ

 ..شنیدم خودم باگوشا  منم..چرااستادگفتید:میزدگفتم
 ..فشاردادم توهم لبامواززورخنده

 ..دادم تحویلش پوزخند  یه منم زدکه زل بهم باخشم ماکان
 ..شماهستنید منتظرکنفرانس همه اسد  بفرماییدآقا -

 بودواین کرده وپاشااوگم دساات..رفت تیته ساامت بلندشاادوبه ازجاش ماکان
 پیدابود اومدش کش   ازقیافه

 ..کنید شروع..بمونید مجسمه عین مییوایدهمونجور -
 .ازخنده میترکیدم ریزریزداشتم

 .زد پهلوم به ا  نیلوسقلمه
 برو  رو و زد معنادار  پوزخند اساتاد ...بلدنیساتم ازدرس چیز  اساتادمن-

 :ایستادوگفت ماکان
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هت- که بودم توُب مایی چجور  این  در ساار وکنفرانس ازدرس چیز  که شاا
 !دادید روعالی آزمون آخرین نمیارید

 
 ..بهشون کردم حواسمومعطوف دنگ شش..میشد جد  داشت وضع..اوه..اوه

 
 و ردک خارج اون از ا  وبرگه کرد بازش.رفت سامسونتش کیف سمت به استاد

 :پرسید جد  و سمتش روگرفت وبرگه ماکان سمت برگشت دوباره
 

 برگتونه؟ این-
 

 :گفت من پرید،بامن رنگش ماکان
 

 ...برگمه..بله..بله-
 

 :غرید عصبی استاد
 

 شد؟ عوض روزه یه خطتون دست چجوره-
 

 ...منا-
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 انمخ امتحانی   برگه شااما که کنید میفی مییواین تاکی اسااد  آقا  بسااه-
 ببریدولی یپ اشااتباهتون به که منتظربودم..کردید تعویض بابرگتون رو فرهمند

 .بردین فیض کارتون ازاین پیداست
 

 :وگفت طرفم استادروکرد
 

 .بیااینجا-
 

 .رفتم وسمتشون بلندشدم ازجام درنگ بی
 

 .استاد بله-
 

سد  آقا -  عذرخواهی فرهمند خانم از زشتتون کار بابت همه جلو همینجا ا
 !کنید

 
 .دادم قورت رو خندم

 
 :گفت نفس به اعتماد با ماکان

 
 .کنم عذرخواهی بابتش بیوام که نکردم کار  من-
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 .کارتونه ازاین نشون ودستپاچگیتون پریدگیتون رنگ-
 

 :گفت آرومی باصدا  بعد  اما..زدبهم زل برزخی ا  باقیافه ماکان
 

 ..ببیشید-
 

 :گفتم پرویی وبا کردم زرنگی منم
 

 ...نشنیدم-
 

 رسید گوشم به نیلو خندیدن ریز صدا 
 :گفت عصبی

 
 ...عذرمییوام-
 

 :وگفتم کردم گره هم در دستامو
 

شکال- شه گ مادرم و نداره،پدر ا ست ها بچه وقتی گفتن می بهم همی  اپ از د
 .بایدببیشن بزرگترا کنن خطا
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 .گرفتم رو حالش خوب.شد منقبض حسابی فکش
 .کرد مشت محکم رو دستاش

 :وگفت ماکان سمت برگشت استاد
 

 رمت شاامااین.. نمیگذرم کارتون ازاین راحتی به من که باشااه یادتون اینوهم-
 .حذفید

 
 .استاد سمت برگشتم بابهت
 آورد االب سکوت معنی به رو دستش استاد اما بزنه حرفی که کرد باز ل  ماکان
 :وگفت

 
 .بیرون بفرمایید وآخرمه اول حرف-
 

 شد خارج وازاتاق زدبهم زل باخشم ماکان
 ااااااااااااااا

 :آرتان
 

سایلم سد  ماکان حذف از.شدم خارج کالس واز کردم روجمع و  لحظه یه ا
ساس هم شیمونی اح  ور زرنگی خیال اینجور  که آدمایی.بود حقش.نکردم پ

 .بشه برخورد باهاشون اینجور  که بهتر دارن،همون
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 .رفتم ماشینم سمت به
 یکی   خنده صاادا  ماباشاانیدم آوردم بیرون شاالوارم جی  از رو سااوویچ

 .برگشتم خنده صاح  وسمت کردم توقف سرجام
 

 کت نیلوفر دوسااتش به رو و خندید می داد می تکون هوا تو رو دسااتاش باران
 :گفت می ذوق با پور

 
 بلند  وباصاادا ..نگو ک ذوقیدم اینقد نیلو کردم،وا  حال آ  کردم حال آ 

 .زد قهقهه
 

 :گفت باخنده نیلوفرهم
 

 اشتنیازد اساسی حالگیر  یه به..روگرفت حالش خوب گرم استاد دم یعنی-
 .لندهور

 
 :کمرزدوگفت به دست..ایستاد سرجاش باران

 
 ..ممنونشم اماخیلی نگرفت رو حالم کم استاد بااینکه-
 

ست ش شه لبیندن  شده راحتی کار دختره این کنار زدن لبیند روزا این.لبم گو
 .مصنوعی نه و بودن اجبار  نه بودن واقعی لبیتدام..بود
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 .دلم ته از لبیند   یه

 میبینم؟؟ رو هاش خنده که وقتی چراخوشحالم
 ...خیلی..دخترخیلی این چرا
 مهمه؟؟ اینقدواسم چرا
 حساسم؟؟ کاراش به اینقدنسبت چرا
 ...روزا این شده چم من

 
 .زنمب وپا دست حس این تو این از بیشتر نذارم که برم که بهش کردم پشت

 
 .سمتش برگشتم باران گفتن آخ باصدا  که برم خواستم

 
 می دندوناش ال  واز روگرفته باران بازو  وحشاایانه ماکان چطور  که دیدم
 :غرید

 
 نیک پول یه سکه منو که..ازعمدبود کارت که میدونم..ها زرنگی کرد  خیال-

 .جلوهمه
 

 :وگفت شد هم در درد با باران صورت
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 :وتندتندگفت زدبهش زل...کن ولم-
 

 ...حقته میفته واست که بود،هراتفاقی حقت-
 

 ..داد وهلش روگرفت باران بازو  دوطرف باخشم
 

 .همانا رفتنش وازهوش همانا زمین به سرش کردن برخورد
 

 ...پرید ازسرم عقل
 ...کردم نصیبش ا  جانانه مشت وچند ماکان سمت رفتم چجور  نفهمیدم
 ...افتادم جونش به چجور  نفهمیدم
 ...روزمین خابوندمش چجور 
 ...کردم خون روغرق صورتش چجور 

 ..بودم نشده سیر هنوز که درحالی کردن جدا ازش زور به رو من
 :غریدم دندونام ازال  روبهش کنم ونابودش نیست که بود حقش

 
 چی ید فهم..ماکان میکنم نابودت قسم علی وال  به  بفیته سرش بالیی اگه-

 ...میکنم نابودت گفتم
 

 .رو دراومدش ازحدقه چشما ..دیدم
 کرد؟ می نگام چرااینجور 
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 .سمتش برگشتم شنیدم روکه نیلوفر   گریه صدا 
 یه شساامت پریدم جت مثل...شااده زخمی پیشااونیش گرفته بغلش تو رو باران

یه کمرش پشااات بردم دسااات هاش دسااات و پا نداختم زیر ندش ا  وبل
 بود؟ چرااینقدسبک.کردم

 داشتم؟ خوبی حس بغلمه تو ازاینکه چرا
 میزد؟ ناآروم چرادلم

 چرااینقدنگرانشم؟؟
 .شده چم من.جوش به خونم داد هلش چراوقتی

**** 
 :وگفت کرد بهمون رو و شد خارج معاینه اتاق از دکتر خانم

 
 .رفتن ازهوش خورده سرشون تو که ا  خاطرضربه به فقط خوبه حالشون-
 

 .خورد زنگ تلفنش که گفت خداروشکر  ل  زیر نیلوفر..دورشد ازمون
 .داد رو تلفنش جوت  و جداشد ازپیشم 

 شدم وواردش انداختم اتاق به نگاهی
 .زدم روکنار پرده

  
 .زدن پیشونیش رو  زخمی چس 

 داشت؟ فرق اینقد دخترا   بقیه با چرا
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 خوابیده؟ چرااینقدمعصوم
 !کنه اذیتش کسی نداشتم دوست چرا نمیدونم

 میشم؟ چراخوشحال بینم می که رو شیطنتاش و لبیند
 .بردم صورتش سمت وبه بلندکردم رو دستم اختیار بی

 .کردم نوازش رو هاش گونه شستم باانگشت
 .دادم بیرون کالفگی با رو نفسم.بود نرم نرم

 .تندمیزد دلم عجی  درحضورش
گاه ناخد آوردم  .کشیدم لبش رو  رو انگشتم آ

 
 .بلندشدم ازجام ازرفتارم عصبی

یدبرم یدجلو ..با ما..روبگیرم حس این با یداالن... نه ا با قه.. برم ن  هرمو
 .بیدارشدمیرم

 
 :گفت می زیرل  آروم که شنیدم رو صداش

 
 .آب-
 

  رفتم سمتش وبه کردم روپرآب ولیوان رفتم آب پارچ سمت سریع
 :بازکردوگفت حال بی رو چشماش...دادم خوردش به
 

 شده؟ چم من-
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 .رفت گیج کمی سرت-
 

 :شدوگفت درهم کشیدوصورتش پیشونیش به دستی
 

 کنه؟ می درد اینقد چرا اوووف-
 

 .نکن مشغول رو فکرت زیاد. دیده ضربه چون-
 

 :گفت حال بی و کنار کشید رو مالفه
 

 .شدن نگران حتماخانوادم خونه بایدبرم من-
 

ستش آرنج صورتش شد بلند آخش صدا  خورد تیت   لبه به که د  همچال و
 .شد

 
 شد؟ چی-
 

 !کنه دردمی دستم-
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ستین درنگ بی شیدم رو اخمام زخمش وبادیدن زدم باال رو مانتوش آ  متوه ک
 :وگفتم

 
 .نیور تکون ازجات برمیگردم االن-
 

 بود اولیه ها  کمک جعبه دسااتش که پرسااتار  همراه و شاادم خارج ازاتاق
 .برگشتم

  نشست باران روبرو 
 :گفتم روبهش ومن

 
 .شده زخمی چپش دست آرنج-
 

 وخوندرآورد ا  پنبه وسریع انداخت بهش ونگاهی روگرفت باران پرستاردست
 .گذاشت زخم رو  و کرد بتادین به روآغشته پنبه..کرد پاک رو

 .کرد وارد بهش محکمی وفشار گرفت رومحکم دستم مچ
 

 .انداختم شده درهم درد از که باران وصورت دستم به نگاهی
 

 :قراردادوگفت زخم رو  رو زخم چس 
 

 ..شد خارج اتاق از و شد بلند ازجاش..شد تموم-
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شید عمیقی نفس باران ستش که نگاهش..ک  سریعو اومد خودش به تازه افتاد د

 .برداشت رو دستش
 :وگفت شد اتاق وارد نیلوفر

 
 .بیدارشد  باالخره واا -
 

 .منتظرتونم بیرون من-
 

 .شدم خارج ازاتاق
 .کشیدم راحتی نفس ومیتونم شد تیت حاالخیالم

 اااااااااااااا
 :باران

 
 دادوبعدش هلم ماکان یادمه که تاجایی..افتاد اتفاقی دقیقابگوچه-
 

 ..رفتی ازهوش بعدش-
 

 کنه؟ می چیکار اینجا استاد ولی-
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 :وناباورگفت نشست روبروم
 

 اکانم جون به افتاد چنان.کرد پا به قشااقرقی چه اسااتاد باران نمیشااه باورت-
 جداشون هم از زور به که سر آخر بکشتش بود نزدیک آن یه جووید وخرخرشو

 میکنم بیادنابودت سرش بالیی اگه گفت ماکان به عصبی کردن
 

 .دادم می نیلوگوش حرفا  به بابهت
 کاروکرد؟ این آرتان واقعا یعنی

 شد؟ گالویز باماکان خاطرمن به
 کاروکرد؟ این چرا ولی
 .شد حاالچی نیستم مهم واسش گفت بهم بارها که اون

گاه ناخد  ..لبم کنج نشست لبیند  یه آ
 

 !منتظرمونه بیرون.بریم بلندشوکه سریع-
 

 .شدیم خارج ازبیمارستان و شدم بلند ازجام نیلو باکمک
 .چشمش به زده رو دودیاش وعینک یشbmw ماشین به بود داده رو تکیش

 ..لرزید دلم بادیدنش
 .نشستیم پشت نیلو ومن نشست رل پشت بادیدنمون

 .اومد در حرکت به و کرد روشن رو ماشین
 .کرد ُمیتلم باحرفش کل به..زد نیلو که بود درگیرحرفی فکرم
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 .دنفوذکر تامغزاستیونم نگاهش. بهم زده زل دیدم که انداختم آینه به نگاهی
 .نشست جونم تاعمق نگاهش سهمگین تیر

 زیبایی به نگاهی که کردم اعتراف داشااات؛تودل خاصاای گیرایی چشااماش
شت قلبم کنار از تازیانه مثل نگاهش تیرسهمگین.ندیدم نگاهش شیوخ گذ  را
 .داد قلبم به سطحی
 برنمیداشت؟ ازم رو چرانگاهش کردم حس تودلم خفیفی سوزش

 .خدایا میشه چم داره
شترازاین رو خودم که پایین انداختم رو سرم  شهامکف. شدم خونه وارد .نبازم بی

 زا بعد.بود اتاقش تو  مادرجون معمول طبق.آوردم در پا بغل به فشاااار با رو
 .بشینه باهامون که اومد می پیش کم خیلی اومد هوش به اینکه

 .بود تواتاقش همیشه
 برش پیشاانونیم،بهت به افتاده که نگاهش.شاااد خارج خونه آشااپز از مامان
 :پرسید نگرانی با.داشت

 
 شده؟ زخمی پیشونیت شده؟چرا چت-
 

 !نباش نگران مامان نشده هیچی-
 

 روبده؟ جوابم میپرسم سوال ازت وقتی-
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 .زمین افتادم-
 

 اب بار میاد؟یه پیش واسااات اتفاقی یه روز هر که میگذره چی تودانشااگاه-
شونیه بایه هم االن میا  سرخ صورت ستش.زخمی پی  ایمق ازم باران بگو رو را

 !نکن
 

 :گفتم ا  گونه بچه لحن با و کشیدم رو لپاش فکرش کردن منحرف برا 
 

 که میکنه آماده ا  خوشاامزه غذا  واساام میره االن که من برم مامانیم قربون-
 .ازگشنگی شم می هالک دارم

 
 .تو ازدست امان-
 

 . کردم تند پا اتاقم سمت وبه خندیدم
 اااااااااااااااااااااااااا

 .داشت تن بر کالباسی رنگ به ا  دکلته
 .داد می نشان تر بزرگ را اش چهره داشت صورت بر که غلیظی آرایش

 چراخوشاحال...اما..بود شاده افساون و زیبا.زد زل آینه در خودش صاورت به
 نیست؟

شیدن برا  که روزهایی آن مثل شان وذوق شوق ها لباس این پو  چرا داد می ن
 داد؟ نمی نشان االن
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 .بس و بود توجه جل  برا  تنها اش وشوق ذوق وآن
 یافهق فجیعی طرز به.شد وارد تشن غول مرد  و شد باز قیژ  صدتی با اتاق در
شت وحشتناکی   شت و رع  دیدنش با که شیطانی ا  قیافه.دا  دل در را وح

سانی هر شت تن به صورتی رنگ به شلوار  و کت. انداخت می ان  بادیدن.دا
هایش باساااا خت اش بینی به چینی ل ندا قه مورد کارتون یاد به را او.ا  عال

 .انداخت"صورتی پلنگ"اش
 

ست را در شت و ب سل سمت برگ سل موقه آن.ع ست می دلش ع . بزنز داد خوا
ند با مرد آن.شااود آزاد خواسااات می دلش مت به که قدمی چ  عسااال ساا

 بغض اب و بچسباند پشتی دیوار به را خودش ازترس عسل شد برداشت،باعث
 :بگوید

 
 .کنم می خواهش نزن دست بهم-
 

 گرفت بازوهایش از را او و رساااند عساال به را خودش و خندید ها دیوانه مانند
 :وگفت

 
 تونهنمی کسی.مقاومتاشونم این عاشق.خواستم می کار تازه که خاطرهمین   به-
 .بده نجات من دست از رو تو
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 .شود خالص دستش از که کرد وتقال زیرگریه زد
 

 .میکنم خواهش کن ولم-
 

شیانه سل وح شش گوش ها  ضجه وبه تیت رو  انداخت را ع  توجهی خرا
 .نکرد

 .زد خیمه رویش به و خندید مستانه
 .اش کت ها  دکمه سمت برد دست و عسل به دوخت را اش دریده نگاه

 
 .داخل رییتن پلیسی مأمور چند و شد باز بد  صدا  با در حین این در

  
 له را مرد آن توانش تمام با.دادند او به را دنیا انگار هت پلیس دیدن با عساال

 .داد
 

 :گفت التماس با عسل کردند که دستگیرشان
 

 ...اینجا من باورکنید نکردم کار  من-
 

 .کردند بیرونشان اتاق و کردند سل  او از را زدن حرف   اجازه
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 ضااافها هایش بدبیتی به جدید  بدبیتی یک که اندیشااید می این به عساال
 .شد مردخالص آن ازدست که باقیست شکرش اماجا .شد
** 

 یاهمیت حرفش به هیچکس کنند،اما بیرونش که زد زجه زندان ها  میله پشت
 .نداد

 
 :غرید و آمد ستوه به هایش فریاد و داد از ها نگهبان از یکی سر آخر

 
 می ادعایی شه،همچین می کشیده اینجا پاشون وقتی همه ه*ز*ر*ه شو خفه-

 .قماشید یه از همتون که درحالی کنن
 

 :گفت سریع و جووید را لبش پوست حرص با عسل
 

 بیاد؟ بدیدکه خبر مامانم به میتونید-
 

 .جات سره وبتمرگ نمیدم خبر هیچکش به-
سل  دیوارها  به را اش تکیه و شد جدا زندان ها  میله از جوش و حرص با ع
 .گریستن به کرد شروع بهار ابر مانند و داد زندان کثیف
**** 
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 یک.خورد خنک آب زندان در تمام هفته یک.آمد بیرون و شاااد باز زندان در
 ا  آسااوده و عمیق نفس.گذشاات ساایت. گذشاات قرن یک برایش تمام هفته

 .برداشت قدم از قدم و کشید
 

 .کشید می را انتظارش درختی زیر که دید را مادرش
 واستخ رسبد که بهش.رفت طرفش به و زد گشاد  لبیند عسل بادیدن فریبا

 :گفت خشم با و کشید عق  عسل که بگیرد آغوش در را او
 

ست بهم- سره سره از اینجام نزن،من د  امباب با ت،وقتیخ* *ا*ن*ت کارات،از
 اون.زد  کارا بدترین به دساات نکبتی زندگی اون از شاادن خالص برا  بود 

 ور تو که بود ،اون نجاتت   فرشااته بود کرد ،اون ازدواج آریان وبا اومد روز
ید گنداب اون از بازم.عرش به رسااوند رو تو ازفرش.بیرون کشاا ما  نبود کم ا

ست،بازم شباع وا شد  ا سه دلت و ن شتت کارا  وا  چیز  امایه.شد تنگ گذ
 رو دخترت من که رساایدن جایی به اومد؟کارات گیرت چی بدونم رومییوام

تاق اون تو نمیدونی.کرد  وگرفتارات گیر وارد  تمداشاا گذشااات چی لعنتی ا
 ...بزنه دست بهم مرد اون اینکه از قبل کردم رو مرگ آرزو  لرزیدم می ازترس

 :خندیدوگفت مسیرگی با رسید که حرفش اینجا  به
 

صال-  مدل.شه نمی حالیت چیزا این که تو گم می بهت رو حرفا این دارم چرا ا
 دخترش که منی واسااه.نکرد دریغ واساات هیچی اون سااوزه می آریان حال به

 ...ولی نکرد دریغ چیز  نبودم
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 میدونم. شی خالی بذارم که کردم سکوت بسه زد  حرف چی عسل،هر بسه-

 پا از دساات نمیدم اجازه بهت اما گذشاات ساایت بهت خیلی روز چن این
 میدونی؟ توچی.خطاکنی

 ازساارندار .نداشااتیم خوردن واسااه قرون یه.نمیفهمید  وهیچی بود  بچه
 ...و بزنم کار  همچین به دست شدم مجبور

 
 ..نمیومد بدت اماتوهم-
 

فه- که واساااه من..شااو خ با این نه شاا  کارام تموم.دادم تن نیوابی گرساا
 .ازسراجباربود

 
 هیچ چشاامات تو زد  کار  همچین به تن که نیسااتی اماپشاایمون!درسااته-

یاد بدم ازخودم.نمیبینم ندامتی یاد بدم بودنم خواه ازخود. م گذاشااتی.م  تو
باس پول جز چیز  که کرد  پولکیم قدر  به..بشاام اینجور   وگردش ول

 .دیدم نمی گذرونی وخوش
 فهمید ؟ ببینمت نمییوام دیگه.گ.میشه شرمم تومادرمی ازاینکه

 جدا مادرش واز گرفت را راهش خودش کردن وخالی ها حرف آن زدن از بعد
 .شد

 اااااااااااااا
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 :باران
 

 نیومد؟ خوشت نمییور  رو غذات چرا دخترم باران-
 

 .بهش زدم زل و کردم بلند رو سرم پرسید ازم مامان که سوالی با
 

 :گفتم و پاشیدم روش به لبیند 
 

شتها مامان نه- صرونه.ندارم ا ستم،من گرسنه همین خاطر به خوردم ع  میرم نی
 ...کنم مطالعه تایکم

 
 .رفتم اتاقم سمت وبه شدم بلند ازسفره حرفم این با
 

 دیدنش؟؟ کی؟برا  دیدن برا  اما.برسه فردا زود داشتم دوست
 

 رمن بالش و نشستم تیت رو  آخر در و کردم طی رو اتاق عرض و طول کالفه
 :توپیدم خودم وبه گرفتم بغلم تو رو رنگم وصورتی

 
 چرااینقدبیقرار ؟ چته خنگ   دختره-

 گهم.دیوونه برسااه فردا مییوا  چرا.شااو عاقل میکنی رفتار ها دیوونه چرامثل
 برسه؟ زود که میکنی شمار  لحظه که مناسبتیه فرداچه
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 قدمیم درچند هرکس بودم مطمئن که کوبید می شااادید چنان قلبم ضااربان
 .شنید می رو صداش سوته سه ایستاده

 میشدم؟ ذوب نگاهاش زیر همیشه چرا
 میزد؟ تند تند قلبم

شتم بالش سرم سرجاش روگذا شتم رو و    همه چرت یک با حتما.روش گذا
 روهم چشاام همینکه میشاااه امامگه.میشاااه رییته بیرون ساارم از فکرا این

ماش گار.شااادن پدیدار جلوم گذاشااتم،چشاا هام هم خواب ان  کرده لج با
 .واخمو مغرور اما داشتنیه دوست و جذاب نگاهش.بود

 
 اینقدبهش چرا اخه شااده مرگم میکنه؟چه بیتابی اینقد براچشااماش دلم چرا"

 بهش که کنه می وادار منو عجیبی نیرو  یه.نبودم اینجور  که من میکنم فکر
 .کنم فکر

 .خوابیدم خیال و فکر باهزار
**** 

ستی کردن باحس صبح شونیم رو  د شمام سیتی به پی  لیو کردم باز رو چ
 هب سارم.شادید لرز و ت .میکردم درد احسااس.بساتم دوباره که نکشاید طول

 کردا می درد شدت
 .شنیدم نمی واضح رو صداها

 
 .میسوزه توت  داره کن کار  یه مامان-
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 .باش آروم بیمارستان میبریمش و میاد هیراد االن-
 

 شدم هوش بی اینکه جز نفهمیدم چیز  دیگه
**** 
 .کردم می سرفه هم سر پشت

 .کرده رو جونم قصد که بود آنفالنزایی چه دیگه این
  

 :وگفت نشست کنارم.شد اتاقم وارد شیرداغ لیوان یه با مامانم
 

 !شد خوب حالت که تو یهو شد چت-
 

 :گفتم دار  خش وباصدا  گذاشتم مامانم پاها  رورو  سرم حالی بابی
 

 .میمیرم دارم مامان شدم خسته-
 

 :یدوگفتب*و*س رو پیشونیم
 

 .عزیزم میشه خوب حالت زود  به جونم به دردت-
 .رفتم فرو عمیقی خواب به و شدن سنگین مامان،پلکام ها  نوازش زیر

**** 
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 .شد قبل از بهتر حالم دارو مصرف و استراحت روز باچهار

 
 فتنر برا  رو خودم نشدنی وصف ذوق و شوق با...بود بریده رو امونم دلتنگی

گاه به ماده دانشاا ق  درس از حساااابی.کردم آ ندم ع باساااام.مو  تن به رو ل
 شااتپ به رو موهام.بپوشااونه رو صااورتم پریدگیه رنگ که کردم آرایشاای.کردم
  فرستادم هام ریه به و زدم رو عالقم مورد عطر.پوشیدم رو مقنعم.بستم
 .رفتم مادرجون اتاق سمت به.نبود کسی شدم هال وارد
 .نشدن حضورم متوجه و بودن کردن صحبت غرق دو هر

 :گفتم ومعترض زدم کمر به دست
 

 نمیدونید؟ شریک گپاتون تو منو چی یعنی نیست قبول-
 

 خندیدند ومادرجون مامان
 :گفت مادرجون

 
 !میکنیم اضافت رسید  ما سن به موقه هر-
 

 اتاق واز کردم خدافظی کاشتم هب*و*س یه هرکدومشون   گونه رو و خندیدم
 .شدم خارج
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 .بیرون زدم وازخونه روپوشیدم اسپورتم کفشا 

**** 
 وپر  نیلو وسمت شدم دانشگاه وارد

 .رفتم بودن، ایستاده کتابیونه کنار که
 :وگفتم کردم باهاشون علیکی و سالم

 
 .ازسنگینیش میمیرم دارم بذارم کالس تو کیفمو که میرم من-
 

 اینقدسنگینه؟ که المص  داخلش گذاشتی چی:پر 
 

 راضاای همراه کتاب بایه قاساامی وآقا  داریم باقاساامی امروز که رفت یادت-
 درساای کتاب داشااتن خودش قول به باشاای داشااته چندجزوه باید نیساات

 .زرنگیه   زیادنشونه
 

 .من نیوردم نگوووو:گفت بابهت پر 
  

 .زیرخنده نیلوزدیم منو
 

 .روبیون امروزاشهدت پر :نیلو
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 :گفت باحرص پر 
 

 .رفت یادم زهرمار-
 

 .برمیگردم وزود میرم من...عزیزم نیور خونتو باباخون باشه-
 

 صااندلیم رو  رو کیفم.رفتم میصااوصاام جا  ساامت به شاادم کالس وارد
 .شد اتاق وارد آرتان و شد باز درکالس.برم که وبرگشتم گذاشتم

 لفظ بدون آوردم زبون به رو اساامش راحت اینقد چرا.آرتان؟؟؟؟ گفتم چی
 .لبم کنج نشست لبیند  بادیدنش.استاد   کلمه

 
 بودن؟؟؟ بدجورتوهم اماچرااخماش

 :گفت ایستادوعصبی روبروم
 

 چیه؟؟؟ کارات این دلیل-
 

 کردم؟ چیکار من مگه...بود چی منظورش..بهش زدم زل وگنگی بابهت
 :گفتم و آوردم زبون به رو حرف همین

 
 چیکارکردم؟ مگه-
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  و کرد وارد بهش محکمی وفشار گرفت دستش تو رو چونم محکم

 :غرید دندوناش ال  از
 

 حسااااساام بهشااون.میاد بدم شااادت به کارا این از من میدونسااتی که تو-
 روزیرپابذار ؟ کالس قوانین میکنی سعی دار  چرا.چاااااارا
 چاااااارا؟ هاااااان

 
 که چیکارکردم.آوردم نمی سااردر حرفاش از.شااد اشااک از خیس صااورتم
 رفتارمیکرد؟ باهام اینجور 

 کنم جدا ازچونم رو دسااتاش کردم وسااعی دسااتاش رو  گذاشااتم رو دسااتام
 .امانتونستم

 
 روازدساات تکلم وقدرت میشاام ضااعیف پیشااش چرا نمیدونم.کردم هق هق

 .میدام
 :دادزد

 
 نیومد ؟؟ رو روز دو چرااین-

 بساز ؟ مشکل یه بار هر باید چرا
 خیالی؟ بی ودانشگاه درس به چرااینقدنسبت
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 دادمیزنه؟ سرم اینجور  که همین   خاطر به یعنی
 .شدم مریض عمد از مگه

 .بود دیوونه که واقعا.انداختم حال این به رو خودم ازعمد
  

 :وگفتم کردم فین فین
 

 ..من..من..من-
 

 و بدم ادامه رو حرفم نذاشت
 :بیشتردادزد

 
نه چه..بگی که دار  چی.بگی مییوا  توچی؟؟چی-  جور مییوا  ا  بهو

 .بد  نجات رو خودت که کنی
 

شیدن نفس  به  اینجور بذارم نباید.کنم دفاع خودم از باید. برام شد سیت ک
 .برسه ادامه دادنم آزار

 :گفتم سیتی با و بهش زدم زل تار باچشمانی
 

 بلند ازتیت نتونسااتم.بدبود حالم. بودم مریض روز چهار.. این..من..من-
 .بیام نتونستم همین خاطر واس.. بشم
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 دمرسون رو خودم سریع من و جداکرد ازچونم رچ دستاش.افتادم نفس نفس به
 .کیفم به

 زدم یچندپیس.برام میکرد سیت همیشه رو کشیدن نفس که آسم این به لعنت
 .برگشت اول مثل نفسم و

 .میشد رییته موقه بد میکرد،که منوضعیف همیشه که اشکا این به لعنت
 .جاش بی ها  ازقضاوت شدم خسته

 .کردناش ازاذیت
 

 :گفتم گریه با و سمتش برگشتم
 

 میاد؟ گیرتون چی آخه میکنید؟ خالی من روسر دلیتون دق همیشه چرا-
 ربراب در همیشااه.بوده باشااما حق که نیساات این معنیش کردم تاحاالسااکوت

 ستونی هست هرچی کنم باز ل  اگه اما کردم سکوت کردناتون اذیت و توهینا
ست الیق که شتم نگه رو شما اینجاحرمت تا.میکنم بارتون رو شمانی  ونچ دا

شمامثل ببرم ازبین حرمتو این که نکنید کار .منید از تر بزرگ سان هی وبا  بی ان
 .رفتارکنم ارزش

 
 .کشیدم عمیقی نفس

 کرده مشت محکم رو دستش.بود شده منقبض فکش.بودبیرون زده گردنش رگ
 .بود
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 :گفتم اماسریع بزنه حرف که کرد باز ل 

 
 رفتارمیکنید؟ باهام اینجور  که فروختم واستون تر  هیزم چه من-

 میکنید؟ خالی من روسر هاتون عقده روز چراهر
 

 :دادزد
 

 .نیستم ا  عقده من-
 

 :دادزدم بدترازاون منم
 

 میدید؟ گیر من چرااینقدبه پس-
 

 !مهمی واسم چون-
 

نده کم یارم شااااخ زد که ازحرفی بود مو هت با و رفتم وا.درب  زل بهش ب
 ! بازشدن اخماش.زدم

 .بود بهت تو زد که ازحرفی پیداست
 .کشید سوت میم
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 .داشت واقعیت زد که حرفی یعنی
 .شدم خارج کالس از دو وبا برداشتم رو کیفم و نمرندم اونجا دیگه

 
 .شدم بهداشتی سرویس وارد

نه تو خودم به با مشااکمه دم هااشااکام بچه چرامثل.زدم زل آی  کوچکترین و
 میشن؟؟ ریز سر اشکام کار  یا حرکت

 
 .بود شده سیاه زیاد   ازگریه زیرچشمام

شرد رو گلوم بغض ستمال.ف شتم رو کاغذ  د شمام زیر و بردا  دمکر روپاک چ
 رو  رو پام باحرص.شااد خیس دوبارم   گریه از کاغذ  دسااتمال..امانشااد

 .دم می نشون ضعف که من به لعنت.بهش لعنت. کوبیدم زمین
 .بازشد بهداشتی سرویس در

 .ببینه قیافه این با رو من کسی ندارم دوست
 .کیه ببینم تا برنگشتم

 
شکایی ازاین کالفه سابقه باهم که ا شتن م ستم دا  وبرومر دیدنش با که برم خوا

 .شدم سنکوپ
  اما رمب و بگیرم رو راهم خواسااتم.بیاره ساارم بالیی چه مییواد بازم..اینجا بازم

 .گرفت رو جلوراهم
 .کرد می سد رو راهم جلو میرفتم که سمتی ازهر

 



wWw.Roman4u.iR  242 

 

 :گفتم نسبتابلند  باصدا 
 

 .بروکنار-
 

 .نبود خبر  وتیمش اخم اون از
 که  برداشت سمتم به چندقدم.بود گرفته مهربونی و شرمی رنگ نگاهش رنگ

 .بهداشتی سرویس سرد دیوار به خوردم که تا عق  برم چندقدم شد باعث
 

 .قرارگرفت روبروم درست.میرفت وپایین باال سینم قفسه
 .بود دست کف   اندازه صورتامون   فاصله

 
 توچشاماش گذاشاتن چشام جرئت.انداختم روپایین سارم نزدیکی همه ازاین

 استرس زا پر و منظم نا نفسام.کشیدم می نفس هم سر پشت تند تند.رونداشتم
 .بودن

 
 .هام گونه رو نشست دستش
 .بهش زدم زل و کردم بلند رو سرم بابهت

 .خواست می ازم چی.شده نزدیک بهم اینقد چرا
 ساارایت بهم غمش یهو.زد می موج غم چشااماش تو.زد می بود آروم نا قلبم
 .شد
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 :گفت وباکالفگی کرد نوازشم شستش انگشت با
 

 ...بابت..بابت..من..من-
 

 ..توصورتم کرد روفوت نفسش
 مازشرم شده گلگون ها  صورتم،گونه به مییوردن که نفساش از نوازشاش از

ترس داغ پراز حس.بودم شااادن، به پراز ی کی ترس   غر ی نزد  یک به از
 .هروبشکاف سینم قلبم بود نزدیک آن یه.بستم آهسته رو چشام.مردغریبه

 :گفتم زیرل  آروم
 

 ...برواونور-
 

 .گرفت قاب کامل رو صورتم دیگش بادست.بود دگرگون حالم
 

 .نمیوردم سردر ازکاراش
 گنگ.بود درک قابل غیر برام دیگش رو  این.بودم ندیده اینجور  اونو حاال تا

 .بود
 

 ...ازعمدنیستن کارام-
 



wWw.Roman4u.iR  244 

 

 که حسیه چه سوخت،این زدن حرف نوع این لحن،از این صدا،از این از گوشم
 ...منومیسوزوند داشت

 
 .وسرموبلندکرد چونم زیر دستشوگذاشت

 .نکردم حس نشست لبام رو لباش اینکه جز چیز .بود چشمام به نگاهش
 

 .یدب*و*سرو ریزلبام
 .پرید سرم از عقل

 .موندم ومبهوت ومات مسخ.کردن وصل بهم ولتی چند برق انگار 
 .دادم وهلش سینش تیت گذاشتم رو دستام سریع و اومدم خودم به
 

ستم که شدم شوکه قدر  به  ستد از رو کالمم   رشته.بگم چی باید نمیدون
 .دادم

 . ایستادم درکالس پشت
 .بود خشک خشک لبم.میدونستم بود پریده رنگم

 
 .بودم سردرگم

 .لرزید معمول ازحد بیش دلم.شدم داغ یدب*و*س رو من وقتی چرا
؟ چراحضورش  اینقدشیرین 

 !؟ه*و*س یا بود عشق از شب*و*س
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 .بود روگرفته گریبانم وشیرینی تلخ حس یه
 .بود مبهم برام که متضاد دوحس

 .طرف یه پیش دقیقه چند واتفاق طرف یه داشتم بهش که حسی
 .شدم کالس وارد و کشیدم پایین رو دستگیره زحمت باهزارجور

 .بود شلوغ استادکالس ازاومدن قبل همیشه مثل
 .نشستم سرجام

 
 :پرسید نگران نیلو قیافم ،بادیدن طرفم روکردن ونیلو پر 

 
جابود ؟گغتی باران- ته؟ک یذارم رو کیفم میرم چ ماطول میگردم وبر م  ا

 کشیدکجارفتی؟
 

 :گفت باحرص پر 
 

 .بپرس یکی یکی نیلو اه-
 

 :گفتم میتصر
 

 !بودم دستشویی-
 

 میکشه؟ اینقدطول دستشویی:نیلو
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 .کشیدم صورتم به دستی باکالفگی

 
 چرااستاداینقددیرکرد؟:پر 

 
 .همانا قلبم ضربان رفتن باال و همانا سرکالس شدنش وارد

 
 .میچکید آبی قطره چند پیشونیش از و بود خیس جلویش موها 

 
 .شدم رو و زیر نگاها این زیر من و میکرد فرق گذشته با بهم نگاهش

 ااااااااااااااا
 

 .آمد در صدا به مکت  تلفن
ست سی حال در که هایی پرونده از د شان برر شید بود کردن  ار سبز دکمه و ک

 .فشرد
 :شد پیش منشی صدا 

 
 !آوردند تشریف خوندتون ببیشیدآقا،دختر-
 

 .هم در کشید را اخمهایش



 247 زخم کهنه

 .نداشت اینجا را آمدنش انتظار
 
 .کرد قطع را تماس" بگوبیادداخل"باگفتن 

 .کرد گره هم در را هایش پنجه و داد تکیه دار چرخ صندلی به
 

 .شد وارد وعسل شد باز در
 

یدن باساای باد ند  داشااات تن به که ل فت دل در و زد پوزخ  چه:"گ
 !"خوشندپیداست

 
سل شدن نزدیک با اما شش و میزد زرد  به.زد زل صورتش به ع سیده آرای  ما

 .سیاه زیرچشمهایش و بود شده
 .رفت سمتش به و شد بلند ازجابش

 اخم وبا کرد فرو شاالوارش جی  در را ودسااتانش ایسااتاد روبرویش درساات 
 :گفت

 
 اینجاچیکارمیکنی؟-
 

 :گفت ضعیفی باصدا  و کشید عمیقی نفس
 

 ...بیرون اومدم اززندان تازه من...من-
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 :پرسید ناباورانه و باال پریدن آریان ابروها  حرف این با
 

 زندان؟-
 

 :گفت و داد تکان را سرش.عسل گلو  به زد چنگ بغض باز
 

 دارم من مگ*ن*ا*ه بی وسط این واقعامن. شدم خبردار مامانم کارا  از من-
 ...رومیدم مامانم کارا  تاوان

 
 :پرسید باتحکم

 
 کارکرده؟ بازچی-
 

  اش ازآشاااانااایاای وهاامااه هاامااه از گاافاات و کاارد باااز لاا  عساااال
  اناااداخاااتااانشاااااان بااایااارون...ازبااااردارشااااادناااش...باااامااایاااالد

 شدند تمام که حرفهایش..اززندان...ازکاباره...ازخانه
 :گفت تمام باخونسرد  آریان

 
 برمیاد؟ ازمن کار  چه-
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 مییوام،قیمم ساارپناه یه من نیسااات مهم واساام چیز  دیگه من..حمایت-

گه باش،من مانم نمییوام دی ما فاقی..باشاام با تاد واساام که هرات  مقصاار اف
 .ببینمش نمییوام دیگه.بوده

 
 .بیرون داد کالفگی با را نفسش آریان
 :گفت بامهربانی همین است،برا  گ*ن*ا*ه بی که داشت قبول

 
 شرط؟ یه امابه شی وخیابون کوچه   آواره نمیذارم من..باشه-
 

 :گفت باخوشحالی
 

 شرطی؟ چه-
 

 .میکنی روکج راهت دیدیش جایی نمیزنی حرف مامانت با وجه هیچ به-
 مفهومه؟ باشی داشته باهاش ارتباطی هیچ نمییوام 
 

 .زد وهق آریان آغوش   در خزید و داد تکان را سرش باشه معنی به
 

 و بکند را هایش گریه گذاشاات و کرد رانوازش کمرش پشاات دلسااوزانه آریان
 کند خالی را خودش
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 اااااااااااااااااا
 :باران

 
سیده جایی به کارم.  بودم شده حرف کم خونه تو  رمس دقیقه به دم مامانم که ر

 .میپرسید رو هام حرفی کم این دلیل و میزنه داد
 

مم یدم خود م ه ف ی م ین داغ ت  تو دارم روز به روز ن  میساااوزم عشاااق ا
 .وخاکسترمیشم

 
 مزبون سر هرچندکوتاه کلمه این اما ندارم دوسش که کنم قانع رو خودم مییوام

 ودمخ به.دیوونشم میکنم اعتراف.دارم دوسش که میکنم اعتراف آره.نمیچرخید
 دلم تو ناخواسااته مهرش که شااادم مرد  عاشااق من.بگم دروغ نمیتونم که

 که هب*و*ساا اون یاد.شاادم مرد اون چیز همه عاشااق.نگاهاشاام عاشااق.افتاد
 خیلی که ا  هب*و*ساا.شاادم هب*و*ساا اون عاشااق.میگیرن آتیش لبام میفتم
 :گفت هیجان با پر  که بودیم سلف .بود بیش لذت

 
 هم با همه میده حالی چه واااا -

 :گفت مییوند خروس کپکش پر  مثل که نیلو
 

 .خواست می رو سفر  همچین یه دلم وقتی خیلی گفتی آره-
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  سمتم چرخید نگاهشون

 :وگفت زدبهم زل مشکوک نیلو
 

 ...ناقال شد  عاشق نکنه-
 

 :گفتم اماسریع شدم هول
 

 .خودت واس میگی چی مسیره-
 

 !باحضوراستادا دادن ترتی  روزه دو سفر یه دانشگاه ها  بچه:نیلو
 

 :گفتم باخونسرد 
 

 خاُـاا ؟-
 

 اینه؟ واکنشت خوبی این خبربه ومرض خ :پر 
 نیلو؟ نه مگه انگیزه هیحان خیلی باهم همه

 
 !البته:نیلو
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 .ندارم حوصله من-
 

 .باران دیگه بدنباش:نیلو
 

 :گفت وباهیجان انداخت لیست به نگاهی پر 
 

 .آزادمنش استاد میاد همرامون کی ببین-
 

 .سرموباالگرفتم سریع اسمش باشنیدن
 

 .میگیرم ُگر اسمش باشنیدن خواسته نا روزا این
 

 برن؟ قراره کی-
 

 !جمعه:نیلو
 

 کجا؟-
 .توپه شمال امسال شمال،هوا :پر 
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که..گیرکردم راهی دو تو یام بدم.یانرم برم این هاش رو روز دو نم  همساافر با
 کرف این با.ببینمش تونسااتم می کامل شاا  تا صاابح کامل،از روز دو.بشاام

 .لبم گوشه نشست لبیند 
**** 

 
 .بود فرورفته سکوتیگ تو خونه بازم شدم واردخونه

 
 .برداشتم قدم اتاقش سمت به و آوردم در رو کفشام.بازبود مادرجون دراتاق

 
 :میشنیدم ضعیف خیلی رو صداشون

 
 .روبگیرم کهنه زخم درد،این بغض،این این جلو نمیتونم ولی-
 

 :میگفت که میشنیدم رو مامان صدا 
 

 .تهس گشایشی حتمایه..تقدیر چیزروبسپاردست همه مامان میکنم درکت-
 

 میزدن؟ حرف اتاق تو باهم داشتن چی مورد در یعنی
 .شدن هول دوبادیدنم هر.کردم سالمی و شدم وارداتاق

 
 اومد ؟ کی:مامان
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 !تازه همین-
 

 .شدیم ترک زهره تو میا  چرایهویی-
 

 حضااورم که بودین کردن صااحبت غرق اونقدر شااما ولی نیومدم یهویی-
 .نکردین روحس

 
 .بودن سرخ سرخ چشماش انداختم مادرجون به نگاهی

 
 :پرسیدم نگرانی با و نشستم کنارش

 
 سرخه؟  چشماتون اینقد چرا جون مادر-
 

 :گفت من بامن مامان
 

 .خاطرهمین به میکردیم رنده پیاز داشتیم-
 

شتر.زدم زل بهش گنگ ستم این از بی ضوع نیوا س.بدم روکش مو  ا  هب*و*
 :وگفتم بلندشدم وازجام کاشتم مادرجون روولپا 
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 .کنم روعوض لباسام که میرم-
 

سا  رفتم اتاقم سمت وبه شدم خارج ازاتاق  وضع خونگی بالباس رو تنم لبا
 .بستم اسبی موهامودم.کردم
 بودم نای فکر حاال از.سفر این سمت کشید پر فکرم و کشیدم دراز تیتم رو 

 .بودم گیج واقعا.بدم نشون العملی عکس چه باهاش شدن روبرو از بعد که
 

 به ساافر کردن بودیم،بامطرح خوردن شاااام درحال هم دور همگی که شااا 
  .بستم رو بندیلم و بار و اتاقم رفتم موقه اون از و کردن قبول همه خونوادم

 ااااااااااااا
 .عوضی زنتیکه  کردم تحملت کافی   اندازه به بیرون شو گم-
 

 بیرون انداختش که زنی آن به  زلزد بارید می خشاام آنها از که باچشاامانی
 :وگفت

 
 .دارید آدما مثل ا  مسافرخونه که نه-
 
 .بهش نمیچسبید  َکنه مثل تااالن نبود آدم مثل اگه ا
 

 .بست را خانه مسافر در
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 ولپ.بود شده سردش.کرد رابغل بازوهایش.شد آواره کلمه واقعی معنا  به االن

 .نداشت رفتن برا  وجایی بودند کشیده ته هاش
 کجابرود؟

 کجابیوابد؟
 بیورد؟ چی

 .باد خودش بر لعنت که کرده خودش
 .زد ذهنش به ا  جرقه

  نداشت این جز حلی راه
 .رفت بدبیتی نسبت به سو  آن به رمقش بی باپاها  رفت و رفت

 
 .فشرد را خانه زنگ.بود راکنده خانه سقف فریادهایشان و جی د  صدا 

 
 یکارای چه که حیاطی.کرد راطی خانه بزرگ حیاط.بازشااد تیکی درباصاادا 

 .میکرد قبالدرآن
 

 سااالن در از متیو.رفت ورود  در ساامت به شااده مندرس که لباسااهایی باآن
 :گفت لودگی با و باال پریدن ابروهایش دیدنش با و شد خارج

 
 کرد ؟ گم راه فریباخانم َبه-
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 :گفت حوصله بی

 
 .میالدروصداکن-
 

 .مادمازل اوکی-
 

 .آمد بیرون میالد بعد دقایقی و شد واردخانه
 :وگفت زد لبیندگشاد  فریبا بادیدن

 
 عزیزم؟ امرت...سراغم میا  ازروزها روز  که بودم زده حدس-
 

 .بزنم حرف بات دوکلوم اومدم-
 
 !میشنوم خوب ا
 
 ...مییوام من ا
 
 مییوا ؟ پول نکش خجالت ا
 

 :گفت باحرص
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 حرفموبزنم؟ میذار -
 

 :گفت خنده با و باالبرد را دستانش تسلیم صورت میالدبه
 

 !بگو نزن، باشه-
 
 ... کارکنم مییوام ا
 

 :وگفت داد سر ا  قهقهه حرف این میالدباشنیدن
 

 چیه؟ کارم میدونی-
 
 . باشه چجورکار  نیس مهم واسم...کارکنم مجبورم...میدونم اره ا
 

 کرده؟ مجبورت چی-
 

 یزارب ازم دختر.وروزافتادم حال این به که.آوارم االن من که توئه تقصیر همش ا
 ...شده
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 .ایول داد  روفرار  عسل خوب.دیگه همینه کارم ا
 
 .ادممید خبر پلیس نرسه،بایدبه بهش آسیبی تا میکردم کارو این باید ا
 

 :وگفت زد َکفی میالدیه
 

 میتونم پس..مید  کارانجام همه دخترت جون حفظ واسااه اومدکه خوشاام-
به اون بدم بت مییوام که کار  که باشاام داشااته اطمینان  نحواحساانت رو
 ...اجراکنی

 
  آدما روز هر.آمد بیرون داشاات که یکنواختی زندگی از میالد با کردن کار با

 یم بدبیتی فصل را آن شدکه جدید  واردفصل.جدید هرروزترفندها .جدید
 .نامید

 اااااااااااا
 :باران

 
 .کردم تن به شیر  کتون شلوار با همراه رنگ شیر  مانتو

 .زدم ور یه رو وموهام کردم مالیمی آرایش
 .نظربرسه به تر ایی قلوه لبام که کشیدم لبی خط

 .بستم پاپیونی وحالت پوشیدم روهم شکالتی ساتن روسر 
 .کردم دستم هم مو شکالتی ورنی کیف
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 به.تواتاق   مادرجون معمول طبق.بود خوندن روزنامه بابادرحال.شاادم واردهال
 .ببینم هال تو رو باراون یه مونده دلم

 
 :گفتم برسه مامان چ بابا گوش به که بلند  باصدا 

 
 .میرم دارم من-
 

 :وگفت روبست روزنامه بابا
 

 برسونمت؟ مییوا -
 
 .میرم خودم نه ا
 

 :وگفت دستم داد و طرفم اومد ا  جعبه بایه همراه مامان
 

 .غذاته ظرف این-
 

 :وگفتم زدم لبیند 
 

 !محاله خوشبیتی همه واین من-
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 .سرم رو  کشید دست و خندید

 ازشااون و پوشاایدم رو شااکالتیم کفشااا   بابا و مامان ها  ساافارش از بعد
 .بیرون زدم خونه از و کردم خدافظی

 
 ساارعتی با دانشااگاه آدرس دادن با و میومد داشاات که ماشااینی سااوارآخرین

 .کرد رانندگی دانشگاه سمت سرسام
*** 

 
 ادهایست محوطه تو کالس دخترا  از تا چند همراه وپر  نیلو شدم دانشگاه وارد

 .بودن
 

 .کردم سالم وباهمه رفتم سمتشون به
 

 بیرون ماشااین از و کرد پارک همیشااگی جا .شااد دانشااگاه وارد ماشااینش
 ا  یروزهف آبی پیرهن مشکی،زیرکت اسپرت کت.بنداومد نفسم بادیدنش.اومد

 .مشکی شلوارکتون
 .زده وژل بوز کرده باالشونه به رو رو موهاش

 که بهش زدن زل شااده کارم. دانشااگاه میام ببینمش اینکه امید به فقط روزا این
 .یدر*ق*صمی بندر  حضورش با عجی .کنم روآروم آرومم نا دل  
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 .زنش حال به خوش:پر 
 

 ایداصالش.باشه غیرمن ممکنه یعنی.زنش گفت.پر  به کردم معطوف رو نگام
 روچجور  هب*و*ساا اون اما.باشااه نداشااته دوساام شااایداصااال.نباشاام من

 بگذرم کرده روم و زیر که یب*و*ساا ازاون ساااده میتونم چجور .تعبیرکنم؟
 افتاد؟ که اتفاقیه وبگم

 
 مثلش اگه میشاااد چی وا ..میشاااه قطعاخوشاابیت زنش خدایی اره:هد 

 بیاد؟ گیرمون
 

 .اومد جوش به خونم میکردن نظر تبادل موردش در دارن اینجور  ازاینکه
 .بزنه حرف درموردش کسی ندارم دوست

 
 .کردن رفتن اعزام همه

 
 .پرشدن هم همه.نبودن بیشتر ماشین تا پنج

 
 :وگفت کرد من روبه ماکان

 
 .بیا  همرام میتونی دارم جاخالی یه-
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یدم رو اخمام   کرد منوداغون بود زده ندیدم عمرم تو پرو اینقد آدم.توهم کشاا

 .دارم خالی جا یه میگه بهم ریلکس حاالهم
 .لندهور.بریزم هم روبه صورتش دکوراسیون بزنم دارم دوست خیلی

 
 :اومدوپرسید ماکان سمت ازپسرا فرشیدیکی

 
 جادار ؟؟؟ من واسه ماکان-
 

 :وگفتم زدم پوزخند 
 

 .پرشد جاخالیت-
 

 .نبود ماشین تو ونیلو وپر  برادرش و نامزدش با همراه دخترا از یکی سمانه
 نمونده؟ من واس جایی یعنی...عج  
 

 !بیا  همرام میتونی خالیه ماشینم-
 

 .نبودجزآرتان کسی..صدا صاح  سمت برگشتم
 :پریدوگفتم یهوازدهنم
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 .نمییواد نه-
 

 :سردگفت
 

 واس وجایی پرشااادن ماشااینا همه دیگه چون خونه برگرد پس خودته میل-
 .تونمونده

 
شت شینش سمت وبه بهم کرد پ  این هب لعنت...شانس این به لعنت...رفت ما
 .شه می باز موقع بی که دهنی

 
 
 

 :کردم صداش دلی دو با
 

 !استاد-
 

 رنگشت اماب ایستاد
 :گفتم باکالفگی

 
 .میام باشه-
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 :غرید دندوناش ال  از که بازکردم رو پشتی در رفتم ماشین سمت

 
 .بشینی پشت مییوا  که نیستم شیصیت راننده-
 

شیدم پووفی ستم ک ش ضا  عطرش بو .وجلون شین ف گاهناخود.روپرکرده ما  آ
 .کشیدم هام ریه وبه کشیدم عمیقی نفس

 
 .افتاد راه به و کرد روشن رو ماشین حرفی هیچ بی و نشست رل پشت

 
 :وگفت اومد حرف به ساعت نیم گذشت از بعد

 
 .هواتوداره خیلی اون میرفتی باماکان-
 

 .ندادم رو وجوابش پنجره به سرموچسبوندم باحرص
 

 :گفت عصبی
 

 ..باتوام-
 

 :گفتم وباحرص طرفش روکردم
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 .روبدم مسیرتون سوال جواب نمیبینم دلیل-
 

 .بود کردن طرزصحبت چه اخه شدم الل
 

 :وغرید زدبهم زل ا  نشسته خون به باچشما 
 

 .بزن حرف درست-
 

 :وگفتم نباختم رو خودم امابازم
 

 میگم؟ دروغ مگه-
 

 .درسی گوشم به وتندش عصبی ها  نفس صدا .بودبیرون زده گردنش رگ
 .کردم کپ قیافش دیدن زدم،اما زل بهش پیروزمندانه

 
 رانندگی ممکن سرعت آخرین وتا کرد عوض رو دنده.فشرد پدال رو  رو پاش
 .کرد

 
 .صندلی به شدم چسبیده وحشت با
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 :گفتم بلند  باصدا 

 
 .آرومتربرو-
 

 .روبیشترکرد سرعتش و نکرد توجهی حرفام امابه
 

شکا این به لعنت اما کنم نبایدگریه نه شه که ا شش منو همی  یکردم ضعیف پی
 :دادزدم

 
 ...آروماااااتااااار-
 

شت شک غیر صورتم تو نمیدونم سمتم برگ  ردک روکم سرعتش که دید چی ا
 .داشت جانگه ویه

 
 .بیرون انداختم رو وخودم کردم باز رو ماشین در سریع

 .بودم مردن درحال
 .میرییتن محابا بی اشکام و بود شده بسته نفسم راه

 
 :گفت پته وباتته اومدسمتم باهول
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 شد؟ چت-
 

 می هم حاال بکشااه رو من بود نزدیک لعنتی.نداشااتم هم رو زدن حرف قدرت
 شد؟ چت پرسه

 
 پس.درآورد رو وآسااپره کرد رو و زیر رو کیفم رفت ماشااین ساامت سااریع

 یپیس چند و قرارداد سرم رواااپشت دستش یه.اومد سمتم.دارم آسم میدونست
 .زد دهنم داخل

 
 .بستم رو وچشمام کشیدم عمیقی نفس اختیار بی

 
 .زدم بیادهق سرم بالیی چه بود قرار اینکه فکر.بهش روکردم پشتم

 
 اما نهنمیک اذیتم نداره،دیگه کارم به کار  دیگه فکرمیکنم خودم با که موقه هر

 .باطل خیال زهی
بت روواساام چیز  یه داره کاراش این با روز هر نه ثا که میک  فقط من این

شم شتر نه.شاگرد سش.کمتر نه و بی ستم مهم وا  واین بودم زندگیش آخر من.نی
 .شد افزوده گریم شدت بر امر

 
 .کرد روکرده قصدجونم که اون.باشه؟ چرانگران.بود نگران روشنیدم صداش
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 خوبی؟-
 

 :گفتم بغض با بود بهش پشتم که همینطور
 

 میکنید رو کارا این بامن چرادارید بدونم مییوام..چرا فقط مهمه؟ واسااتون-
 روکردید؟ قصدجونم که میاد بدتون ازم اینقد یعنی

 
 :گفت سریع

 
 ...من نه-
 

 :وگفتم حرفش وسط پریدم
 

 کنید؟ توجیه رومییواید شماچی؟چی-
 

 :غرید دندوناش ال  واز خودش سمت برگردوند ومنو روگرفت بازوم
 

 نمیتونساات هم کساای میکردم وقت   خیلی بودم روکرده واقعاقصاادجونت اگه-
 .دار  آسم کردم فراموش لحظه یه واسه...بگیره جلومو
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 گفت؟ چی
 .میکرد کارشوعملی وقته خیلی روکرده قصدجونم اگه گفت
 چرا؟ آخه.نیستم مهم واسش اینکه بودم زده حدس درست یعنی

 .دلبستم بهش اینجور  چرا
 .تمنیس قائل پشیز  واسش که فکرکنم این به اینکه بدون چرادلبستم

 ید؟ب*و*سمنو روز  اون چی؟چرا هب*و*س امااون
 

 گذاشت؟ هب*و*س اون ید؟چرامنوتوخمار ب*و*س و من دلیل چه به
 

 بسوزم؟ هب*و*س اون داغی تو هرروزوهرش  چراگذاشت
 

 دادم؟ وا زود چراخیلی
 

 .کردم هق هق نداره دوسم اینکه فکر به پایین انداختم رو سرم
 

یده کالمش لحن تو کم خیلی که مهربونی با و کرد قاب رو صااورتم  شاان
 :میشدگفت

 
 !ببیشید-
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 .بگیره شدت تاگریم بود کافی حرف همین
 

 !عذرمییوام میکنم خواهش بسه..باران...باران..باران-
 

 شد متوقف گریم
 .گذاشت گفتناش منوتوشیرینی،باران

 .نشست دلم به که کرد روصدا اسمم خاص خیلی
 

گاه که کرد نگام چور   .شد تزریق وجودم به آرامش ناخودآ
 

 خوبه؟ حاالحالت-
 

 .سراکتفاکردم دادن تکون تنهابه
 

 بریم؟-
 .دادم سرموتکون بازم

 
 .شدم داخل مکث کمی با و کرد باز برام رو ماشین در

 .روند کمی بارباسرعت این
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 صندلی پشتی به رو سرم بیرون بیام پیش ساعت چند خیال و ازفکر کردم سعی
 ..گذاشتم هم رو  رو چشمام و دادم تکیه

 اااااااااااااااا
 ایران؟ بود دوخته چشم آریان به بابهت

 برود؟ اوکجا پس
 

 .زیادگشادشدند ازتعج  چشمانش بعدیش حرف باشنیدن
 

 ایران؟ باشمابیام من چی-
 

 :وگفت انداخت کاناپه رو  را خودش ریلکس خیلی آریان
 

 !شنید  که همین آره-
 

 :بازکردوگفت ل  باتردید عسل
 

 اونجاچیکار؟ برم من آخه-
 

 اینجاچیکار؟ بمونی-
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 :داد ادامه آریان کردکه سکوت عسل
 

 . بمون اینجابمونی مییوا . کنم مجبورت نمییوام خودته میل اما-
 

 :ایستادوگفت پنجره ومقابل برخاست ازجا
 

 مدار اعتماد بهش چشمام   اندازه که یکی دست سپارم رومی شرکت کارا -
 .کنم وهواعوض حال که آرتان پیش ایران ومیرم

 
نه بهترین پس برود که نداشااات جایی.نبود بد ازنظرعسااال  هک بود ا  گزی

 چهی که مادرش سمت برود که بود محال.نوبسازد از را  اش زندگی میتوانست
 ندارد آن از رد 

 را شهرش مییواهد.دیگر عسل یک بشود مییواهد. بشود عوض که مییواهد
 سرکوفت بهش را ومیالد مادرش خ* *ا*ن*ت مدام که شهر  کند عوض هم

 جدید،بارفتار  جدید،بادید  عساالی مییواهد ها کردن عوض این با.میزند
 تو  چیزها اوخیلی نظر از چون کند تکمیل را خوش جدید زندگی با و جدید
ست اش زندگی شد باید که ه شد رونق و امید آن به که با سلی.ببی  یلیخ که ع

 .بود کرده وکدر راکور دنیایش..دنیا مال اما میشد تکمیل باید وقت
 

 .کرد اعالم ایران به رفتن برا  را موافقتش سرم دادن باتکون
 ااااااااااااااا
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 :باران

 
 .کردم باز آرومی به رو چشمام

 . انداختم اطراف به ونگاهی دادم کمرم به وقوسی کش
 :گفتم دراثرخواب گرفته باصدایی  و کردم بهش رو ویال بادیدن

 
 رسیدیم؟ کی-
 

 :وخونسردگفت ریلکس
 

 !میشه ا  دقیقه چند-
 

 نکردید؟ چرابیدارم-
 

 :شدوگفت خم پنجره رو و اومد بیرون ازماشین
 

یا ولی کردم صااادات خیلی-  خیال که میدید  رو پادشااااه هفت خواب گو
 .نداشتی رو بیدارشدن

 .ویالرفت سمت به
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 تالفی برا  و اومدم بیرون ازماشااین دادم فشااار هم رو  رو دندونام باحرص

 .کوبیدم هم به محکم درو
 

 :وگفت هم تو کرد رو اخماش سمتم برگشت
 

 چیه؟ در با مشکلت-
 

 :گفتم بیاره در رو حرصش که لحنی با و باال انداختم ابرومو تا  یه
 

 شدید؟ اوخ ماشینتون جا شما آخی-
 
 .ویالشدم داخل و
 

باب مدرن ویالیی قا  ویال .روز و یا بود صااولتی آ  بهش پدر  ارث از گو
 .بود رسیده

شجوها شنید که وقتی  وناختیارم در رو ویال دادن،این ترتی  رو سفر این دان
 .گذاشت

 ااااااااااااا
 

 :آرتان
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 .دیگه اتاق تویه وآقایون بودن اتاق تویه خانماا

 .شلوغی به میدم ترجیح رو تنهایی من اما
 

 .دریابود روبه که کردم انتیاب ودلبیشی بزرگ اتاق یه
 .قراردادم هم رو  رو وچشمام تیت رو  انداختم رو خودم

 .مش *و*سب بود نزدیک چشماش نکردن باز با پیش دقیقه چند راحت چه
 .افتادم دانشگاه تو روز یادآن

 .مکرد بس آتش لباش از هب*و*س یه با که.بودم جنگ درحال دلم با که روز 
س یه س یه.کرد ُمیتلم که ا  هب*و* س یه.غوغاکرد که ا  هب*و*  ا  هب*و*
 .کرد طوفانی رو حالم که

 
 .کرد منوجذب بودنش جسور که دختر  برابر در باختم رو خودم من

 
یه که دختر  برابر در باختم رو خودم من یاییش چشاامان به نگاه با  عخل در

 .میشم سالح
 

 عشااوه بدون.باهمه داشاات فرق واساام که دختر  برابر در باختم رو خودم من
 .لرزوند رو دلم ودلبر 
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سم بهش شدت به که دختر  برابر در باختم رو خودم من سا  نیومدناش به.ح
 .حساسم چیزش همه به.رفتاراش به.سرکالس

 
 مقلب ناراحتیش.ساامه واساام اشااکاش که دختر  برابر در باختم رو خودم من

 .میکنه رومچاله
 ااااااااااااااااااا

 
 :باران

 
 روسریم.کردم عوض بودم آورده خودم همراه که شلوار  و تونیک با رو لباسام

 .شدم خارج اتاق از و بستم رو
 که ودمراهروب تو.نداشااتم حوصااله که نرفتم من تنها دریا کنار بودن رفته دخترا

 .رسید گوشم به یکی صدا 
 ...اوکنجک که منم نیلوفره صدا  که فهمیدم تیزکردم رو گوشام بیشترکه

 
 برنمیدار ؟ ازسرم چرادست-

** 
 !باشم فتهگ روآب رومیندازم پتت بزنی زنگ بهم دیگه بار یه فقط سامیار ببین-

** 
 !زرنگ آقا  چند  چند بده نشونم میدم کاروانجام اتفاقاهمین-

** 
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 ...نفهم بفهم عوضی نمییوامت...مییوره هم به ازت حالم عوضی گمشو-
 

 ..زیرگریه کردوزد روقطع تماس
 

 میزد؟ حرف باهاش داشت بودکه کی
 بود؟ عصبی اینقد نیلو چرا

 :پرسیدم ونگران رفتم سمتش
 

 میکنی؟ گریه نیلو؟چرادار  چته-
 

 کرد بیشترگریه و بغلم روانداخت خودش
 :پرسیدم ازقبل تر نگران و رییت هر  دلم

 
 !کرد  جونم نصف توکه نیلو شده چی-
 

 :گفت باگریه
 

 .ناندارم دیگه شدم خسته دیگه باران-
 

 زدم زل وبهش کردم جداش ازبغلم
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 :گفتم عصبی
 

 .بگودیگه د   میکشم زبونت زیر از خودم یا چته یامیگی-
 

 .نمیاد بدش هم نظرگرفته،سامیار در سامیار پسرش واسه منو عموم-
 جواب.کنه نابودم که اینه قصدش چیه من با ازدواج از قصدش که میدونم البته

سم خوب سامیارو من.حرفابود ترازاین سیریش اما دادم رد  ازبهدخترب یه میشنا
مام ناس ت ع لی آدم..م ی یه خ ک نا طر توازش..خ گه که دارم آ  روبشاااه ا

 . میترسم ازش خیلی..چیکارکنم نمیدونم.فنامیشه
 

 چیکارکرده؟ مگه خطرناکیه آدم ازاینکه چیه منظورت-
 

 .کنم رومشغول ذهنت نمییوام-
 

 .بگودیگه-
 

 :وگفت زدبهم باتردیدزل
 

 ...کردت*ج*ا*و*ز ا  ساله۱۸دختر یه به میرفت که هایی تویکی،ازپارتی..تو-
 

 :داد ادامه واونم شد باز غار   اندازه دهنم
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 بالیی میترساام..خبرنداره ازکاراش عموم...سااروپاس بی الت بازه خمار یه-

 .بیاره سرم
 

 !رومیکنی قضیه وقال میگی عموت به نداره ترس-
 

 .بزارم مایه ازجونم نمیتونم من آسونیاست همین به فکرکرد -
 

 مییواد؟ دقیقاچی چیکارکنی حاالمییوا  خ -
 

که- هاش مییواد  مییواد اون..نمییواد خودم واس منو اون.. کنم ازدواج با
 .بشه کشیده باهاش منم پا  جابره هر که خودش مثل شم یکی

 
 هستن زیاد  دخترا ..تو اومدسمت مییوادچرا شه*و*س واسه تورو که اون-

 ...بهت کرده چرازوم زودپامیدن که
 ...اخه خ -
 

 :گفتم ورک کاسس زیرنیم کاسه یه فهمیدم
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 ونستیمت دیگه شایدباهم چیه موضوع بگو دیگس چیز یه قضیه که نیلومیدونم-
 ...پیداکنیم حلی راه یه
 

 .بعد واسه بذار بگم نمیتونم االن-
 

شه- شار  نمییوام عزیزم با صرارام همه این.. کنم زیادپاف سه ا  که نهای گفتن وا
 رارق آمپاس تحت تا کنی سبکی واحساس شی راحت که کنی روخالی خودت
 .نگیر 

 
 داد زدوسرشوتکون جونی لبیندبی

 اااااااااااااا
 

 :آرتان
 که من به هاشااون قهقهه وصاادا  بودن جوجه کردن کباب درحال باغ تو مردا

 .رسیده بودم، نشسته کناردریا
 

 .بودم گم خودم عالم وتو ام نشسته ساحل رو 
 .میبرد بود عذابم   مایه که سویی هر به منو که عالمی

 .شده تنگ بچگیام واسه دلم
 ناراحتی،غمی،بغضی،درد ،بدون ترسی،بدون بدون.وفنگ دنگ بدون بچگی

 رمی،سرگ شادیام از وچ من بتونه که زندگی،طوفانی   کننده خراب طوفان هیچ
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نه موردعالقم باغ تو عالقم مورد ها  باز  با یام ماحیف.دورک چه که ا  هر
 نجاای اومدم.کنم خالی جور  یه دارم دوست.ترمیشه بزرگ غمم میشم بزرگتر

 یزچ همه که حیف.شاااادیام گذار بنیان خونه به برگردم اول مثل نتونسااتم اما
 لشد شدکه ساخته انسانی وشیطون گوش باز    پسربچه اون واز شد خراب

 اشهب سیت واسش که باشه داشته غمی و باشه داشته دل به کینه.شده ازسنگ
 .گیرشدن وگوشه دوربودن سیته چه.باشه شده بدبین همه لبیندزدن،به

 
شدم ازجام شدم،بو  وارد که همین.افتادم راه ویال سمت وبه بلند  جوجه ویال
 .بینیم به خورد شده کباب

 که باران به خورد چشمم.خوردم غبطه بهشون.بودند خوش.بودند مشغول همه
 بهش زدن زل که دختر  محو.بهش شاادم محو.بود ها بشااقاب چیدن درحال

یداد آرامش بهم ته خیلی که آرامشاای.م ثه ریز دختر آن.نکردم حسااش وق  ج
 هم رو  رو چشاامام.کنه نرم رو ازساانگه که دلم و نفوذکنه قلبم به تونساات

 من:"کردم زمزمه خودم باخدا  وآروم گرفتم آساامون به رو،رو ساارم .قراردادم
 دم،منمی دارم بدم،ولی اهمیت حد از بیش یکی به اینونمییواستم،نمییواستم

 ییبال ونیواستن،خدایاچه ونشدن،ازشدن ازخواستن وشد،میترسم نیواستم
 "میکنی؟ ا  معامله همچین بامن نبودم،چرادار  اینجور  میاد،من سرم داره

 
سم  زده هتب نگاهه تو نگام که پایین انداختم رو سرم.بیرون دارم صدا با رو نف

فت دو تو.خورد گره اش ماش.وحشاای آبی چشاام ج ی  چشاا ی  عج  غر
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شت آبیش نگاه اون بودن،با بودن،خاص شنم دا  نه ممیرفت رو از من نه.میکرد ت
 .خودش

 .رفت شدن دیوونه که کرده خیال خودش با هام خوردن تکون ل  این از البد
 .مظلوم.بودن پاک.داشتم دوست رو نگاهش

 .نگرفتم ازش نگاه و چشماش به بودم کرده زوم که شد چم دونم نمی
 .ویالشد وداخل پایین انداخت رو سرش خودش تااینکه

 
 .خوردن رو غذاهاشون صدا و سر با همه
 .خندید می گفت،یکی می یکی

 .انداختند راه شطرنج و قلیون بساط ناهار،آقایون بعدازصرف
 وواردویالدشدم جداشدم ازشون

 اااااااااااااااااا
 

 :باران
 

با بد  پساار بازم ولی بهش بود کرده زوم-   را ب اینکه بود،کاراش،نگاهاش،
 بدش هم هیزبود،سااتاره دخترا تموم به نگاهاش بازم اما مییواسااتش ازدواج

 .شد می شیفتش اول نگاه از دختر  هر چون ازش یومد نمی
 .ناق  اخالقی نظر از اما بود کامل وقیافه ازنظرتیپ

ست ازم سطه که خوا شم وا ستم نزدیک روبهش ستاره که ب  ر اینجو کنم،نیوا
 .بشم دوستم بدبیتیه شاهد بشه،نمیتونستم
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 بهش..نیمیک فکر توبهش که نیست اونی سامیار ستاره که خوندم اینقدتوسرش
 االخرهب..کردهت*ج*ا*و*ز بدبیته دختر اون به گفتم بهش..آدمیه چجور گفتم

 داد بتمث جواب خواستگارش اولین به.بیرون بندازمش وقلبش ذهن از تونستم
 میدونست مسب  رو منن سامیار هنوزه که هنوزم که حاال تا.آب ور اون رفت و
! 

 گیرممی ازت رو زندگیت چیز ترین مهم گرفتی ازم رو  ستاره که همونجور میگه
 .دربیاره تالفی که کنه ازدواج باهام مییواد اصل در

 
 با حق رفتم فرو فکر به حرفش شاادن تموم با بودم شاانونده مدت تموم که من

 .باشه دوستش نگران که بود نیلو
 

 .تودنیاهست آدمایی همچین نمیکردم فکرشو-
 

 گولرو طرف چجور  میش،بلده لباس تو گرگیه یه سامیار هست هم بدترش-
 .میبر  درونیش ذات به پی ببینیش اگه بزنه،مطمئنم

 
 :گفت و شد بلند جاش از
 

 .داخل میرم من-
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 .رفت و کرد ترک دریا کنار تنها رو من
 

 .نیلوبودم نگران.بیرون دادم صدا با رو نفسم
 بعید ازش هیچی مطمئنم زد که حرفایی با.بیاره ساارش اتفاقی که بودم نگران
 .نیست

 
 .شدم بلند جام از

 .درجاایستادم ماکان دیدن با که ویال سمت چرخیدم
 .بود گرفته قیافش
 :گفت التماس با که کنم کج رو راهم هم،خواستم تو کشیدم رو اخمام

 
 فرصاات این بزنم حرف باهات مییوام دقیقه چند فقط میکنم خواهش باران-

 میکنم؟ خواهش نگیر روازم
 

 :گفتم وجد  خشک و کردم گره هم تو رو دستام
 

 !شنوم می-
 

 .دز لبیند  و کشید عمیقی نفس دادم روبهش طالیی فرصت این که ازاین
 

 .ایستاد روبرم و شد نزدیک بهم قدم یه
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 :شدگفت می شنیده ازش کم که لحنی با و زد زل بهم
 

   همه بیدا آوردم،ولی در رو اشااکت کردم،میدونم اذیتت خیلی میدونم-
 خودم مشااغول رو ذهنت بتونم بود،اینکه آوردنت بدسااات واساااه فقط کارام

 .دارم دوست خیلی خدا به.دارم دوست خیلی من باران...من...من باران.کنم
 

 :داد ادامه حرفاش به حال این با اما شد می گرفته رفته رفته صداش
 

 ...مییوامت من باران-
 

 و کرد نزدیک بهم بیشااتر رو خودش و کرد پیدا جرئت که زدم زل بهش باگنگی
 :وگفت بغلش انداخت رو من و کرد حصار دستاش بین رو بازوهام طرف دو

 
هام که مییوام ازت-  عشااقم بشاای،مییوام زنم کنی،مییوام ازدواج با

شی من مال وفقط فقط شی،مییوام خونم خانم شی،مییوام  چیز  باورکن ب
 .بریزم پات به رو دنیا تا بله بگو توفقط نمیذارم کم واست

 
 :گفتم وباحرص امانتونستم بیام بیرون بغلش از که کردم تقال

 
 چیه؟ کارا این ماکان کن ولم-
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 :گفتم وتهدیدکنان طرفش گرفتم رو اشارم انگشت و دادم هلش محکم

 
 تچیه،دوس جوابم که بگیر  باید رفتارام فهمید ،ازاین شو دور  راهم سر از-

 .باشه درحدت که کسی بریزپا  روهم داشتنت
 

 .کرد سد رو راهم جلو که برم خواستم
 :گفت بغض با.بودن اشک از پر چشماش

 
شقم ندار ؟چرا قبولم میکنی؟چرا کارو  این من با دار  این چرا؟چرا آخه-  ع

 میزنی؟ روپس داشتنم ودوست
 

شکاش بهت اینقدتو ستم که بودم ا ست.بزنم حرفی نتون ش س زمین ن  رو رشو
 :گفت درد  پر صدا  با و گرفت دستاش میون

 
مه،فقط خط بود دختر هرچی دور خاطرت به- ناز،دوره ید،دورپری  به کشاا

 ...بیارم دستت به خاطراینکه
 

 ریش دلم.دیدم نمی هم کاش ا  و  بودم روندیده مرد  هیچ   تاحاالگریه
سیت.دریا سمت کردم رو شد،روم  ها  گریه..مرد یه   گریه دیدن بود چقد
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شتباه...دلش ازته شتباه قلبت ماکان کرد  ا  متعلق لبمق  که وقته خیلی... کرد ا
 .نیست خودم به
 

 :گفت ا  دورگه صدا  با رسید.گوشم به هقش هق صدا 
 

ست- ست خدا به!لعنتی دارم دو  هوزند میمیرم دارم محلیات بی بااین.دارم دو
گاه  .میشااام لی ن نم می که رو حسااات از خا ی  خودم دارم دوسااات ب
 !کرد  توچیکارم.روبکشم

 
شق که امامیدونم کرد اذیتم خیلی بااینکه  من هک چون بدیه خیلی درد شدن عا
 .شم گرفتار

 :گفتم آرومی صدا  با و زدم زانو جلوش
 

کان- ته تو به رو حساای همون نمیتونم من...من ما  بهم تو که باشاام داشاا
 ... من..دار 

 
 .بلندشدم ازجام کالفه

 :گفت می که شنیدم پشت از رو بمش صدا 
 

 ...میمونم منتظرت-
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 :گفتم وسریع سمتش برگشتم

 
 ...باشم داشته دوست نمیتونم من نمیفهمی چرا ماکان نه-
 

 :وگفت رییتن اشکاش و پایین روانداخت سرش
 

 ...نیستم داشتنت دوست الیق که دارم کم چی-
 

 ...نمیشی حرفام متوجه چرا ماکان نیست اجبار  داشتن دوست-
 

 واز ردک حلقه کمرم دور سفت سفت رو دستاش کرد بغلم و روگرفت دستم مچ
 دش رییته جلوم وموها  شده شل باد،کمی اثر بر بود سرم شال که اونجایی

 .داشت برم بهت..بیرون
 

 :وگفت گوشم به چسبوند رو لباش
 

 ...باران منی مال توفقط-
 

 .شدم مور مور گوشم رو  لبش برخورد از
 :گفتم وعصبی دادم هلش داشتم بد  حس توبغلشم ازاینکه
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 .وتو میدونم من تروکنی دراز گلیمت از پا بیوا  دیگه بار-
 

شدم ازش ست.ویالدویدم سمت وبه جدا شتنش دو شقش نمی رو دا  خوام،ع
 .خوام نمی رو

 .مباش داشته آورد،دوستش سرم که بالیی همه اون از بعد داره انتظار ازم چطور
 .ندیدم عمرم تو اون خیالی خوش به آدمی

 من آرتان اگه.جاش گذاشتم رو خودم لحظه یه برا .سوخت چرا،دلم دروغ اما
 اام.بد خیلی...بود بد  حس.مردم می قطعا من...چی باشه نداشته دوست رو
 . باشم داشته دوست رو ماکان تونستم نمی حال این با

 اااااااااااااااااا
 

 :آرتان
 

 .خورد گره باران عصبی نگاه تو نگام که شدم خارج اتاق از
 .شد اتاق وارد و هم تو کرد رو اخماش بادیدنم

 بود؟ چش این رفتم وا
 بود؟ چراعصبی

 .بودن هم تو اخماش چرا



 291 زخم کهنه

 اخماش این نداشتم دوست جورایی یه.شدم جور  یه دلم ته اخماش دیدن از
 .من برا  رو،حداقل

 
 .اومدم پایین ها ازپله
 :گفت بادیدنم صولتی آقا  که بودن شطرنج باز  درحال مردا هنوز

 
 کنیم؟ باز  دور یه نمیا  جان آرتان-
 

 :دادم جواب همیشه مثل
 

 .ندارم حوصله نه-
 

 ...حرفی نه کار  نه ا  مجسمه عین اومد  که موقعی از که تو بابا-
 

 .بزنم که نداشتم حرفی.کردم سکوت
 .بودم فرار  ها باز  این از که وقته خیلی

 
 .شد سالن وارد گرفته ا  باقیافه ماکان

 .بودن سرخ سرخ چشماش
 .داشت برشون بهت دیدنش با همه
 :پرسید و رفت سمتش و شد بلند جاش از صولتی آقا 
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 رییتیه؟ این قیافت چرا شده چی-
 

 .کنم استراحت یکم میرم.خستم کمی فقط نیست هیچی-
 

 .رفت باال دوتا دوتا و رفت ها پله سمت و شد جدا ازمون
 .افتاده بینشون اتفاقی یه که افتاد دوزاریم

 می زبونه آتیش ازشون که باران عصبی چشما  و ماکان سرخ چشما  دیدن با
 .بردم ماجرا به پی کشید

 .شه می چیزیم یه من واقعا.توهم اخماموکشیدم
 می دهکشاای ساامتش فکرم بیرون،بیشااتر بیان فکرش از کنم می سااعی چی هر

ثل اونم که فکر این با رو خودم کنم می سااعی چی هر.شاااد یه م    بق
 .رسم می نتیجه این به دختراس،کمتر

 .خوام نمی دلبستگی.خوام نمی عشق من
 !شه می داره خواستم نمی که چیز  هر من...خوام نمی مشغولی دل

 ااااااااااااااا
 :باران

 
 بزنیم؟ گشتی بازاریه بریم چیه نظرتون دخترا:سمانه
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 کنی؟ بازش ا  موقه چه بلد  که برم دهنت اون قربون:پر 
 

 .خبربدم عشقم به میرم من:سمانه
 :گفت سمانه که آورد در رو زدن عق ادا  پر 

 
 .بیاد گیرت من عشقه مثل یکی بیواد دلتم شوآشغال خفه-
 

 ...میاد گیرم بهترشم:پر 
 

 .شد خارج ازاتاق سمانه
 

 یی؟ جور  یه برگشتی ازوقتی باران چته:نیلو
 :گفتم اختیار بی و نیلو به دوختم رو نگام و اومدم خودم به
 

 !ماکان-
 

 چشه؟ ماکان-
 

 .داره دوسم که گفت بم-
 

 .داره دوست که پیداست اولم از نیست جدید  چیز اینکه-
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 .کرد گریه روم جلو میشه باورت.داشت فرق همیشه با اینبار اما-
 

 :گفت بابهت
 

 ...نمیشه باورم..کرد واقعا؟گریه-
 

 .طور همین منم و-
 

 :پرسید که کردم سکوت
 

 نمید ؟ فرصت چرابهش-
 

 ...ندارم دوستش-
 

 دار ؟ رودوست کی پس-
 

 هی که ازحسی.بشه خبردار حسم ،از داشتنم دوست از نمییوام..زدم زل بهش
 :گفتم خاطرهمین بشه،به طرفه دو که نیست معلوم و طرفست
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 بشی؟ آماده نمییوا  بیییال..باشه کسی باید مگه-
 

 .شد جدا ازم و شد بلند تیت رو  از و داد تکون رو سرش
 .کردم آماده رو خودم و شدم بلند.بگیرم ماکان از رو فکرم کردم سعی

 
 .پیوستیم سالن به دخترا همراه آماده و حاضر
**** 
 .شدن ماشیناشون سوار همه

 .رفتم دخترا با من و بودن ماشین تو آرتان همراه نفر چند اینبار
 . ننک صرف رستورانی یه تو رو شام بعدشم بازار برن اول که شد این بر قرار

**** 
 

 .رسیدیم بازار به
 .شدم پیاده ازماشین

 
 بزنم؟ حرف باهات میتونم-
 

 .بود مسعود صدا صاح  سمت برگشتم
 

 :پرسیدم و کردم اشاره بودن آمد و رفت حال در که مردم از جمعیتی و بازار به
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 زدن؟ حرف واس مناسبیه جا  این نظرت به-
 

 !نمیکشه زیادطول-
 

 شنوم؟ می-
 

 !درموردماکان  -
 

 !نکنی دخالت تو بهتره مسعود ببین-
 

 اینجور  رو اون که باریه اولین زد  نمی رو حرفا این میدید  رو حالش اگه-
 !بینم می شکسته و داغون

  
شقم و بیا گفتم بش من مگه- شم عا  یلیخ آورد سرم که بالهایی بعد شو،بعد

 .نیس خیالمم وعین برخوردکنم نرم باهاش که داره جایی بی انتظاه
 

 دش رییته که آبی خ  ولی وشرمندست ناراضی کرده که کارایی از خودشم-
شه صت یه مییوام ازت کرد جمعش نمی شونت که بد  بش ا  دیگه فر  دهب ن

 ...داره چقددوست
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 که برسااون بهش رو حرفا واین برو درکارنیساات غیره و وبعد  دیگه فرصاات-
 .ببینمش برم و دور نمییوام

 
 .ندیدم رو دخترا اما برم و دور به دوختم رو نگام و جداشدم ازش 

 .بهتره میکنم رو خریدام تنهایی خودم بیییالشون
 .شدم مانتوفروشی واردمغازه

 
 .بود زده مشکی آبی تریپ که بود زن یه فروشنده

 :گفت خوشرویی با و اومد سمتم و شد بلند ازجاش شدنم باوارد
 

 کنم؟ کمکتون میتونم چجور ..اومدید خوش سالم-
 

 .بندازم نگاهی یه مییوام-
 

 .بفرمایید-
 

 .بودن وشیک خوشکل همه کردم نگاه بودن مانکن آویزون که مانتوهایی به
سی که مانتویی سمت  و ودنب طرفه یه طالییش ها  دکمه.بودرفتم رنگ کالبا
 .مییورد کمر رو ا  ساده بسیار و ظریف کمربند

 
 ..زیرصفره سلیقت-
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 .برخوردکردم وگرمی سفت جسم به که سرم پشت برگشتم

 .خورد گره طوسی چشم جفت دو تو چشمام.سرموبلندکردم
 جداشدم ازش و فرستادم هام ریه روبه عطرش بو 

 :وگفتم بهش کردم رو پشتم
 

 .نداره شماربطی به من   سلیقه-
 

 :کردوگفت اشاره طالیی مشکی مانتویی به
 

 .سلیقه میگن این به-
 

 حال این اب بود،اما شیکی بسیار مانتویه میگفت راست.زدم زل مانتو به دقیق
 :وگفتم نباختم رو خودم

 
 !عالیه گفت نمیشه-
 

 .مییندن سلیقت به همه بگیر  رو مانتو این اگه مطمئنم-
 

 :وگفتم گرفت حرصم
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 کنید؟ می اینجاچیکار اصالشما-
 

 .بگیرم مانتو یکی واس   اومدم-
 

 :گفت و کرد اشاره مشکی مانتو  به و فروشنده طرف روکرد
 

 .مانتورومییوام این-
 

 یکی؟ واسه...وارفتم.شد خالی بازم
 گرفت؟ رو مانتو این کی واسه کی یعنی

 .دستش وداد گذاشت پالستیک تو رو مانتو فروشنده
 .انداخت بهم گذرایی نگاه

 
 طرهق نداره دوساام آرتان اینکه به کردن فکر محض به...لعنتی..گرفت بغضاام

شک شمم ازگوشه سمجی ا  نبیرو مغازه از و گرفتم رو مانتو اون .شد رییته چ
 .اومدم

 و مغرور تونه می حد چه تا آدم یه.بهش لعنت.منوپکرکرده بدجور  حرفش
 .باشه خودخواه

 
 .کردم برخورد دخترا با
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 .بودن شده کیفور و بودن خریدکرده کلی
 

 :پرسید ازم بااشتیاق پر 
 

 بارن؟ گرفتی چی-
 

 !مانتو یه-
 

 :گفت ا  اومده کش   باقیافه
 

 فااقاااط؟-
 

 .کرد نثارم" ا  دیوونه" یه که سراکتفاکردم دادن تکون تنهابه
 

 .کردیم کور بازارو چشم ماکه:سمانه
 

 .باشه مبارکتون-
 

 باران؟ نیومد  چراهمراهمون:نیلو
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 .شدم بیییال دیگه نکردم پیداتون-
 

 ...کجان ببین بزن نامزدت به زنگی یه:پر 
نه ما یت به ساا ماره و درآورد کیفش از گوشاایشااو پر  حرف از تبع    شاا

 .نامزدشوگرفت
 

 کجایین؟ الوعزیزم-
* 

 !میایم االن
* 

 .خدافظ
 

 :وگفت کرد بهمون رو کرد قطع که رو تلفن
 

 .شابن کافی تو همگی-
 

 کافی وارد که همین شاادیم،اما شاااب کافی راهی همگی حرف این دنبال وبه
سته کجا ببینم که چرخوندم سر شدیم شاب ش سرا دیدن با.ن  ستادا دور که پ

 .شد خالی نیست،بادم باهاشون آرتان و بودن بیند و بگو حال در صولتی
 

 .کردیم رفتن عزم غروب دم شاب توکافی نشستن بعدازکمی
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 که حالی و طرف یه ماکان.بود دار  کش و ساایت خیلی روز من برا  امروز
 .طرف یه گرفت ازم آرتان

ست شتم دو شک تنها.بمونم تنها دا ست این به بریزم ا شتن دو  وچیپ و هیچ دا
 .شدم گرفتارش که

 
 .رفتیم بودند کرده رزرو رو میز  قبل از که مدرنی و شیک رستورانی به

 تعداد دلیل به.نشااساات صااندلی رو خودش خاص صاادا  و ساار با هرکدوم
 .بودن درنظرگرفتنه واسمون رو بزرگی میزه زیادمون

 
 .بودم آرتان روبرو  خوشکلم شانس از

 .میرفتم ور غذام با فقط اشتها بی منم و بودن مشغول بش و باخوش همه
 .شد کور اشتهام آرتان از حرف اون بعدازشنیدن

 کیی کنم باور یعنی.کیه مانتو صاااح  بدونم که مردم می ازکنجکاو  داشااتم
 مییواد؟ رو دیگه

 ه؟ب*و*س اون آخه اما
 .کنه پولم یه سکه و نترکه که گرفتم رو بغضم جلو  زور به
 

 .اومدن بیرون دهنده آزار فکر همه اون از گوشیم صدا  شدن بلند با
 .شدم بلند ازجام و زدم لبیند اختیار باباابی خوشکل نام بادیدن
 .دشواربود خیلی اونجا زدن حرف
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 .روبرقرارکردم اتصال دکمه و شدم بهداشتی واردسرویس
 

 !بابایی سالم-
 

 خوبی؟ دخترم سالم-
 

 مادرجون؟.شماخوبید؟مامان خوبم من-
 

 کجایی؟ خوبن همه-
 

 ...رستورانیم االن همگی-
 

 میگذره؟ خوش-
 

 .شده تنگ واستون دلم نگی بگی-
 

 هستی؟ که خودت مواظ ..همینطور ماهم-
 

 .رودارم خودم هوا  خیلی..بابا خیلی-
 

 :گفت خنده با و خندید ریز بابا
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 .بیور غذا خوب ومیگن میرسونن سالم مادرجونت و وروجک،مامان-
 

 :بندش پشت و گفتم بلندباالیی چشم
 

 .رسم می خدمتتون چله و نباشید،چاق نگران شما-
 

 ندار ؟ کار عزیزم امیدوارم،ه -
 

 .خدافظ نه-
 

 .خدافظ-
 

 .کردم سبکی احساس شد قطع که تلفنی ارتباط
 .شدم خارج بهداشتی سرویس از

 هداشااتیب باساارویس بودیم نشااسااته ما که جایی و بود بساایاربزرگی رسااتوران
 .داشت زیاد  فاصله

شیم تو که سرم راه بین شیم و کردم برخورد نفر یه به که بود گو  و زمین تاداف گو
 .شد داغون

 :زدم غرمی میکردم جمعش که درحالی و شدم دوال



 305 زخم کهنه

 
 ...نمیبیند مگه-
 

 .زدم زل برخوردکردم که شیصی به و شدم بلند جام از
 .جلف بسیار و ساله 2۴ حدودا شیصی
 .داشت ا  برنزه پوست و فشنی موهایی
 کرده خالکوبی کلی بازوهاش رو. پوشیده بسیارتنگی کوتاه آستین بلوز 
 .کرد نگام سرم تا پا ازنوک

 .کثیف و هیزبود نگاهش
 :غریدم عصبی

 
 !آقا کن درویش چشماتو-
 

 :گفت کشدار  بالحنی و آدامسش جویدن به کرد شروع
 

 نکنم؟ اگه و-
 :گفتم ترازقبل عصبی

 
 !میارم در کاسه از چشماتو-
 

 :وگفت زد دار  صدا پوزخند 
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 شااما مثل انگیز  ه*و*س و داف دخترا  به رو چشاامامو ندارم عادت من-

 .کنم درویش
 

 هک شاادم حد ،کفر  به.خوردم می خونمو خون و گرفتم آتیش حرفش این با
 .بردم فرو دستم توکف رو بلندم خونا  نا
 

 .بود شیصیتم آوردن پایین با مساو    بهش دادن جواب
 .نشستم وسرجام رفتم میز سمت به و کردن نگاش خشم با

شمام بلندکردم روکه سرم کردم روحس یکی نگاه سنگینی شماش چ  رهگ توچ
 .شدم می حل اونا در که بودن جور  یه.بودن سوالی چشماش.خورد

 .دادم ادامه خوردم غذا به و توهم کشیدم اخمامو امروزش حرف یادآور  با اما
 

عد مام از ب قایون شاااام ات  قدم خروجی در ساامت و کردن پرداخت رو پول آ
 .برداشتن

 
 .دش کشیده کنارم از نیلو که بودیم خروجی در سمت رفتن حال در نیلو و من

 .همانا کشید که ا  خفه جیغ و همانا شدنش کشیده
 :وگفتم توهم اخماموکشیدم پسره همون بادیدن که کیه ببینم برگشتم
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 دنبالمون؟ اومد  چرا عوضی-
 

 :گفت چندشی گوشش،بالحن دم و گرفته تودستش رو نیلو بازو 
 

 !دار  خوشکلی این به دوست بود  نگفته-
 

 :گفت زور با بود هم در نیلو صورت که حالی در
 

 ...سامیار کن ولم-
 

 پسرعموش؟...سامیار؟ همون یعنی..سامیار؟ گفت چی چی
 

 یداتپ باشاای که هم ؟زیرزمین فرارکنی دسااتم از میتونی کرد  خیال:سااامیار
 .عقد   سرسفره ومینشونمت میکنم

 
 ...امادریغ...کنم جداش که خودم سمت بکشم که گرفتم رو نیلو دسته

 
 :گفتم بهش رو عصبی

 
 !کن ولش-
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 :گفت من روبه
 

 هستن؟ بنده نامزد دوست وحشی خانم پس-
 

 :گفت حرص با نیلو
 

 ...احمق نیستم نامزدت من-
 

ثل..میشاای زود  به- فام به دخترخوب م ید  گوش حر  منو بیرون میر  م
یام همرات که میکنی معرفی نامزدت نه..ویال ب  آبروت مجبورمیشاام وگر

 .ببرم رواینجاجلوهمه
 

 .رییت اشک صدا بی نیلو
 

 :گفتم نیلو به رو و شدم عصبی
 

 میترسی؟ پاپتی پسر این چراساکتی؟از-
 

 دیگم یکی باطنأ ولی آرومیم آدم ظاهرا من جوجه باش زدنت حرف مواظ -
 .بدم رونشونت باطنم که نکن کار  پس
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 .کشید بیرون به خودش همراه نیلورو

 
 :گفت بادیدنمون صولتی آقا  افتادم راه سرش پشت

 
 !آوردید تشریف باالخره-
 

 !سالم:سامیار
 

 شد کشیده نگاهشون همه
 .سامیار سمت

 
 :گفت و بازکرد ل  تردید با نیلو

 
 .نامزدم سسسامیار-
 

 بود ؟ نگفته قبل از چرا نامزدت؟پس:سمانه
 

 ...روکنه گرانبهاشو چیزا  نداره عادت نیلوفر:سامیار
 

 .لندهور خودراضی از.گرانبها گرفت عقم
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 .کرد خوشوقتی اظهار و احوالپرسی و سالم باهمه

 
 :گفت دماغیش تو صدا  اون با و رفت سمتش پر 

 
 صداکنم؟ سامی رو شما نداره اشکال البته!سامی آقا خوشبیتم-
 

 :وگفت پر  زدبه زل هیز سامیار
 

 .شد قشنگ اسمم اینجور ...اشکالی چه نه-
 

 :گفت و کرد دراز سامیار سمت رو دستش پر 
 

 .خوشحالم دیدنتون از-
 

 خوشحالی اظهار و گذاشت پر  دستا  تو دستاشو خداخواسته از سامیارهم
 .کرد

 
 .گشادشدن چشمام

 .سامیار دیدن با داد رنگ تغییر چیجور  نیگا...جلف   دختره
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 .نمیشه راحت نده نشون وخودشو نریزه تارکرم...نیست بشو آدم پر 

 
 بیام؟ همراهتون که نیست مشکلی:پر 

 
 .نداره اشکالی هیچ نه:سامیار

 
 خانم؟ باران-
 

 صاادام چی جمع جلو بلده خوب.بود آرتان..صاادا صاااح  ساامت برگشااتم
 .خانم پسوند بدون باران میشم میشیم تنهاکه..کنه

 
 بله؟-
 

 !بیاید میتونیدهمرام-
 

سته ازخدا شینش داخل پریدم خوا شو.ما شت.بلعیدم وجودم تمام با عطر  لر پ
 .کرد روشن رو وماشین نشست

 
 .بود گرفته رو وجودم تمام استرس

 بیاره؟ سرش بالیی نکنه
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 .جونوریه چه که دستم اومد کار حساب اول برخورد با
 

 نیستید؟ نرمال..خوبید-
 

 !سردمه کمی فقط خوبم نه-
 

 :وگفت کرد روشن رو بیار 
 

 ...میشه گرمتون االن-
 

 کیهر اومدکه یادم یهو رفت،اما غنچ دلم روپرسااید حالم و بود فکرم به ازاینکه
 .میپرسید سوالو این باشه اون جا 
 :اومد حرف به که نشدتا بدل و رد بینمون حرفی دیگه

 
 ندار ؟ چرادوسش-
 

 :وپرسیدم سمتش برگشتم باگنگی
 

 گفتید؟ چی-
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 ؟.نمید  ا  دیگه فرصت یه بهش چرا میگم رو ماکان-
 

ضم صت دادن از حرف راحت چه گرفت بغ  ونبد.میزنه ماکانبگ به دوباره فر
 .نمییوام غیرش رو وهیچکس مییوام اونو من اینکه به فکرکردن ذره یه
 

 :گفتم تلخ
 

 !داره ربط خودم به این-
 

صی همچین یه آروز  دختر  هر- شون دل ته از که داره رو شی س شته دو  دا
 .باشه

 
 .ندارم آرزوها این از من-
 

 .باشم داشته اونو که اینه آرزوم   همه من
 

 ا ؟ جدابافته تافته تو بگی مییوا  یعنی-
 

 :گفتم وباحرص سمتش برگشتم
 

 حرفا؟ این از میاد گیرتون چی-
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 !کنه برانج اشتباهاتشو که بده بهش ا  دیگه فرصت یه نظرمن به فقط هیچی-
 

 چیه؟ مشکلت-
 

 :گفت بیییال و انداخت باال ا  شونه
 

 .ندارم یکی تو با اللیصوص مشکلی هیچ-
 

 .شما میشم بارهم تو،یه بارمیشم یه هه
 .بفهممش نمیتونم من

 
 :وگفتم پنجره سمت کردم رومو

 
 .بدید ادامه رانندگیتون به پس-
 

 :گفت می که عصبیشوشنیدم صدا 
 

 .نیستم شوفرت من نده مستور دستور من به ببین-
 



 315 زخم کهنه

 :گفتم بیارم در حرصشو اینکه وبرا  زدم پوزخند 
 

 شااوفرم جورایی یه پس.شاامایید برم باهاشااون کرده درخواسااات که اونی-
 ...میشید محسوب

 
 .ادنیفت واسم اتفاقی خداروشکرکه.شدم پرت جلو به که ترمز رو  زد محکم
 .شدم الل برزخیش   قیافه بادیدن که سمتش برگشتم

 
 :غرید دندوناش ازال  عصبی

 
 .شو پیاده-
 

 !رفتم وا
 

 :گفتم بهت با
 

 چاااای؟
 

 .پایین برو شنید  که همین-
 

 :گفتم باترس
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 شبی؟ تواین-
 

 .نداره ربط من به-
 

 لرزونی دسااتا  با و دادم قورت بغضاامو.فشاااردادم هم رو محکم دسااتامو
 .شدم پیاده ماشین از و پایین کشیدم درو   دستگیره

 .رفت و گرفت گازشو رو چشمام تو و ترس ببینه که بهم کردن نگاه بدون
 .رفت و کرد ولم واقعا

 .اومد دلش چطور
 سنگدله؟ اینقد چرا خدابندت ا 

 
 شدم؟ سنگی آدم این عاشق من چرا

 .میشدند سرازیر خود خودبه اشکام
 هق هق آروم و کردم بغل وبازوهامو نشااسااتم بود رو پیاده تو که صااندلی رو

 وککشاام وبره کنه ول وتنها تک اینجا رو من شااد باعث ازمن حرف یه.کردم
 .زبونم این به لعنت...نگزه

 
 .تاآخربلندبود 2afmآرمین صدا  که کرد ترمز جلوم فرار  ماشین
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 نیشیند اب من به رو نشسته شاگرد سمت که پسر  تاپسربودن دو سرنشیناش
 :گفت

 
 کردن؟ ولت راه نصف خوشکله-
 

 حاالبایدچیکارکنم؟ داشتم کم رو همین
 بربیام؟ والشیور تاگرگ دو این پس از چجور  من

 
 .زد زل صورتم به دقیق و زد زانو جلوم و شد پیاده ازماشین پسره

 .جورکردم و روجمع خودم
 

 .بدنمیگذره بهت سوارشو بیا-
 

 ...گرفت فرا رو وجودم تموم ترس.رفتم عق  وکی بلندشدم جام از
 :باتمسیرگفت نشسته رل پشت که پسر 

 
 .بیاد کن سوارش حمید لوس چه اوووف-
 

 .افتادم هق هق به.آورد سمتم به دستشو
 .لرزیدم می بید عین
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 .رووو کثیفت دست اون بردار-
 

 پشاات و ساامتش دویدم و رفت یادم چی همه آرتان دیدن با و کردم بلند ساار
 .گرفتم سنگر سرش

 :پرسید آروم و کرد خم سمتم به سرشوکمی
 

 خوبی؟-
 

 .دادم تکون رو سرم تنها
 

 :ریدغ و رفت سمتش. بگیره رو دستم خواست که پسره همون سمت برگشت
 

 .شرمیشه وگرنه کن گم گورتو-
 

 خواهرته؟ چیه-
 

 .اومدپایین صداش روداد،چون جوابش چی نفهمیدم موقع واون
 

 :وغرید گرفت محکم رو پسره   یقه
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 .عوضی گمشو هم حاال-
 

 .رفت و شد سوارماشین پسره
 .سمتم برگشت آرتان

 .شدم خالص ازدستشون که بودم خوشحال
 خماموا دربیفتم پساارا اون با که شااد این بانی و باعث اون اینکه یادآور  امابا

 . توهم کشیدم
 

 .سرده هوا سوارشو بیا-
 

 .روبگیرم خودم جلو  نتونستم بازم
 .میشدم منفجر وگرنه میزدم بایدحرفمو

 
 :گفتم بلند  باصدا 

 
 من کرد  خیال مید  انجام خواساات دلت هرچی که هسااتی کی فکرکرد -

 .بدم انجام رو بدترش نمیتونم
 .بگیرم منم که روبگیر زبونت جلو

 
 .دادم رییتن اجازه اشکام به و کردم بهش پشت

 اااااااااااا



wWw.Roman4u.iR  320 

 

 :آرتان
 و کردم پیادش ماشااین از و اومد جوش به خونم زد که حرفی از لحظه یه واس

 .نمیکردم کاش ا 
ستم من ستم.بودم احمق واقعا من من کنم ولش شبی این تو چجورتون  برم نتون

لش و نم و ین به ک م طره یر خا تی ز خ مه کردم پارک در ه تش و کا  حر
 .روزیرنظرگرفتم

 رو ناراحتیش تحمل که من آخه.شاادم پشاایمون سااگ مثل هاش گریه بادیدن
 .میکنم عجله زود خیلی چرا ندارم

 .لرزید می دلم زد می که هقی هر با
سره اون بادیدن شتم که پ شد مزاحمش دا ست و می شو خوا ستا ست د  اییبگیره؛د

 مرفت و شااادم پیاده ماشااین از.روبگیرم جلوخودم نتونسااتم منن حق فقط که
 .سمتشون

 متمس به دویدنش.دیدم رو شد نمایان دیدنم با باران چشما  تو که شاد  برق
 .رودیدم اشکاش.دیدم رو چشماش تو ترس.دیدم

 چیکارکردم؟ لعنتی من
 .وپارکنم لت رو پسرسوسول اون جا در داشتم دوست

 هک بودم گرفته رو خودم جلو  ساایت خیلی که حالی در و ایسااتادم روبروش
 :غریدم دندونام ال  از کنم داغونش نزنم

 
 .چاک به بزن-
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 :وگفت بهم زد زل باتمسیر

 
 خواهرته؟ چیه-
 

 :گفتم آروم هوا بی
 

 .کن گم گورتو و برو حاالهم شد حالیت کسمه همه-
 

 .رفت و شد ماشین سوار
 

سم صبی رو نف شتم و بیرون دادم ع شتش باران سمت برگ  شونه و بود من به پ
 .لرزیدن درحال هاش
 .کردن بیداد و داد کرد شروع باز رفتم سمتش که همین

 .بزنه خودشو حرف باید باشه که هم حالت بدترین تو
 .میدادم بهش رو حق چون کردم سکوت منم

 کوناز حساااساای به دختر  حاال تا.کرد وگریه بهم کرد پشاات زد که حرفاشااو
 .ندیدم باران بودن نارنجی
شکاش حرف یا حرکت کوچکترین با و زودرنج   شن رییته ا  لمقاب در من و می
 .میشم ضعیف اشکاش
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 دیدن با تلیی و بد حس یه..میشاام جور  یه..دلگیرمیشاام..میشاام عصاابی
 .نیست خوشایند که میده دست بهم اشکاش

ما ید داشااات ازساار نگ بی میلرز نداختم و درآوردم رو کتم در نه ا  روشااو
شت.هاش شمان با و سمتم برگ شک چ ست کارام.زدبهم زل آلودش ا  خودم د

 بود کرده یخ گرفتم دستشو.نبود
 :گفتم روبهش بانگرانی

 
 .شو سوارماشین بیا کرد  یخ که تو-
 

شیدم خودم دنبال اونو و افتادم راه وجلوتر سط ک ستش راه و شی پس رو د  و دک
 :گفت تیس

 
 .نمیام باهات من-
 

 .نیست کن ول نیاره در کوره از منو کامل تا دختر این..شدم عصبی
 ودمخ دنبال و گرفتم ازش فرارو وراه زدم گره انگشتاش داخل محکم انگشتامو 

 .ندادم اهمیت تقالهاش به و کشیدمش
 شدست لرزش از شد باعث این و گرم گرم   من دستا  و بودن سرد سرد   دستاش

 .بشه کم
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شین در شوندمش داخل زور به و کردم باز رو ما شت من و ن ستم رل پ ش  وبه ن
 .اومدم در حرکت
 .بودم حرکاتش تموم گر نظاره چشم ازگوشه.کردم روشن رو بیار 

شت کتم شت انداخت و روبردا سه میدونم.پ صم اینکه وا  نای بیاره در رو حر
 .کرد کارو

 
 شد؟ گرمت-
 

 :غریدم و دادم فشار هم رو  حرص با دندونامو. نکردم دریافت جوابی اما
 

شکل میدونی- ست چیه تو م  بره پیش بیوا  تو جورکه هر چی همه دار  دو
صف ستی اینو تو چون کردم ولت راه ن شه خوا  این جلو.ُدمم رو میذار  پا همی

 نزبو همین.کنم رفتار  بد باهات نشاام مجبور که بگیر رو ل*خ*تت زبون
 .میده دستت کار دارت نیش

 
 :گفت باکنایه

 
یدونسااتم وا  وا  وا - نده نم مل و هسااتن نارنج نازک ب  حرفارو اون تح

 که میذار ؟من ساارم منت بیام همرات خواسااتی خودت خوبه هه.نداشااتن
 مجباا
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 .بود گستاخ حد از بیش دختر این...دادزدم
 

 که تویی..الیقته نظرت زدنت،لحنت،رفتارت،به حرف طرز این ببین،میبینی-
فت هر نده حر ئه،تویی از تر گ مه میکنی فک که تو  وتموم نارنجن نازک ه

 کاا تویی...عادیه حرفات
 

 :وگفت حرفم تو پرید
 

 اینجوریم من...خودش خاص رفتار و زد ،هرکی حرف خواهشا،زیاد  بسه-
 نمیاد خوشااش ازاونا که خاطرکساای به رو رفتارم و لحن نیسااتم حاضاارهم و

 .کنم عوض
 

 اااااااااااا
 :باران

 
ستاش...بود شده متورم گردنش رگ شدت بودن دورفرمون که د شار  از  هک ف

 .شدن سرخ بود کرده وارد بهشون
 .ترمز رو  زد بازم
 .سمتم برگشتم.شو پیاده بگه که بودم منتظر بازم

 .بودن سرخ سرخ چشماش
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 تحماا گفتم دید -
 

 .شاااااااااو خااااااااافہ-
 

 به چساابوندم رو خودم ترس با ساامتم شااد خم شاادم ساانکوپ زد که باداد 
 .میبارید خشم ازچشماش.در

 
 .بود دست کف   اندازه صورتامون   فاصله

 
 اردیگهب یه ،فقط دارم بال و پر بت درازترمیکنی،زیاد  ازگلیمت رو پات دار -

 فهااااامید ؟ میکنم نابودت و نیست زد  حرف بام اینجور 
 

سی امامن..شدم جمع توخودم ستم ک  شبه زدم زل باجرئت کنم سکوت که نی
 :وخونسردگفتم

 
 جایی به هم تهدیدکردناتون این..کنی تهدیدش بتونی که نیسااتم کساای من-

 ....و نمیرسه
 .شد خورد چونم

 
 :توانش باتمام..زد داد
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 هیچی هرچی کنم خفت خودم یا میشاای خفه پروووووو   دختره شااو خفه-

 . میشی تر وگستاخ تر پرو نمیگم
 .رسیدمت ازحرفاش نبایدبفهمه.بشن رییته اشکام نباید نه اما گرفت بغضم

 
 ...محسناتتاا به که بوده کم همینم..کنی خفم چجور  مییوا  بده نشونم-
 

 .پرید سرم از عقل آن یه...شدن بسته لبام
 .شد بسته نفسم راه یدکه *و*سمی لبامو باخشم چنان

ستامو شتم د ست با اما بودم هلش که تا سینش رو گذا ستا دیگش د  مودوتاد
 .اسیربودم کامل حاال.کرد محار
 کم..میکرد داغونم داشاات باز..میکرد اسااتفاده سااوء ازم داشاات باز لعنتی

 .بچشم این از باید االن که چشیدم اول   هب*و*ساز
 ارتک این با نمیاد،چرادار  خوشت ازمن که ندار ،تو دوست منو توکه لعنتی

 .میکنی هواییم
 

 کی..بود خیس صااورتم.لرزید بدجور لرزید دلم.شااد نرم یدنشب*و*ساا یهو
 نفهمیدم؟ من شدکه خیس

 .نیست نرمال چیز همه چرا روزا این
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شت هنوز اون اما تقالکردم س این زیر من میدادو ادامه کارش به دا  ا  هب*و*
 .شدم ذوب بود ناخواسته که

 .زد زل آلودم اشک صورت به ناباور و کرد ول دستامو..لباشوجداکرد
 .فرمون به کوبید رو مشتش و موهاش به زد چنگ کالفه

 دوست خاطر به زدم هق.دارم بهش که عشقی زدم،به هق و پایین سرموانداختم
 .طرفم یه داشتن

 خاطر به زدم ساانگیش،هق خاطرقل  به زدم هق..دلم خاطردرد  به زدم هق
 ردنک یادآوریم رو چیزایی یه و شدن سرایت بهم لحظه همون تو که چیزا خیلی

 .نیست من مال اون که
 .نیست ازسرعشق یدنشب*و*س که

 :گفتم دار  بغض وباصدا  گرفتم دستم تو رومحکم کیفم   دسته
 

 ...ویال برگردون منو-
 

 و کرد روشن رو ماشین..خورد گوشم به نامنظمش نفسا  اماصدا  نزد حرفی
 دراومد حرکت به

 هگرفت دسااتش تو کیفشااو. دیدم رو نیلو بازکردم چشاامامو که صاابح*****
 .شد خارج اتاق از زود خیلی که کنم صداش ؛خواستم

 .بود ۶:۳۰انداختم ساعت به نگاهی
 مییوادکجابره؟ صبح وقت این
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 .شدم خارج ازاتاق و پوشیدم رو شالم و مانتو بلندشدم ازجام
 .اومدم پایین دوتا دوتا هارو پله

 
 .بیرون رفت حیاط از کامل..دیدمش.شدم حیاط وارد نبود کسی توسالن

 .کردم طی رو حیاط سریع قدمهایی با
 .سامیاره دیدم شدم که دقیق.میرفت ماشینی یه سمت داشت که دیدمش

 چیکارمیکرد؟ داشت این
 ..گوشش،برسه به بلندکه...زدم صداش...مییوادکجابره

 
 ...نیلوفر-
 

 کردا کپ بادیدم سمتم وچرخید ایستاد درجا
 

 ...قراره چه از موضوع زدم حدس
 

 :زد صدا و کرد لهش پا با و زمین انداخت سیگارشو سامیار
 

 ...شد دیرمون باش زود نیلوفر-
 

 .بود نوسان در سامیار و من بین نیلوفرنگاهش
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 :پرسیدم و بهش رسوندم خودمو
 

 میر ؟ کجادار -
 

 :گفت آرومی باصدا 
 

 ...بایدبرم من..ویال،من برگرد باران-
 

 :وگفتم دادم تکونش باحرص و گرفتم بازوشو
 

 بر ؟ مییوا  بااین-
 

 .کنم راحت رو وهمه کنم ازدواج باهاش مییوام گرفتم رو تصمیمم من-
 

 چاله وت افتادنش ندارم دوست..ببینمش اینجور  نداشتم دوست شدم عصبی
 :سامیاروغریدم سمت رفتم خشم با.روببینم

 
 واساات بزنی که رو هرساااز  دار  دوساات.عوضاای هسااتی آدمی چطور تو-
 ،هرچقدر هرچقدزوربگی کن گوشت   آویزه خوب اینو ولی آره؟ نر*ق*صب

گه جایی یه روز  یه بازم کنی نهی و امر یا دی مت به دن  و هر*ق*صااانمی کا
 مامنا..درست ترسیده تهدیدات از نیلوفر.عوضی و الشیور آدم یه تو میمونی
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 یلهم پشاات میشاای بازکنم دهن اگه و دارم خبر کاریات کثافت ازتموم چی؟من
 نه؟ واست میشه تموم گرون خیلی کنم وفک زندون ها 

 
 .بیرون بود زده گردنش رگ

 .پوکیدم می نمیزدم حرفارو این اگه کشیدم عمیقی نفس
 

 :غرید دندوناش ازال 
 

 ؟ پیاز  سر پیاز  ا ؟ته کاره توچه-
 

 این از هبهتر حاالهم..پیاز خود میشام میکنه پیدا ربط دوساتم به قضایه وقتی-
 .شد فهم شیر همه جلو میکنم پولت یه سکه گرنه و شی ویالگم

 
 .بود کرده تهی قال  ازترس برگشتم نیلوفر سمت به

 .ویالکشیدم سمت به خودم دنبال و گرفتم دستشو
 :گفت باگریه و کشید پس رو دستش نیلو که بودیم توحیاط

 
 !میزد  رو حرفا نبایدراون..باران بدکرد -
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 اشب تهران،مییوا  برگرد  پسااره بااون مییواسااتی واقعا نه شااد  تودیوونه-
 اب ازدواج از تادیروز تو میکنم شک عقلت هابه موقه بعضی من کنی ازدواج هم
 شد؟ عوض تصمیمت ش    یه شد چی.بود  میالف اون

 
 وخونوادم من مییواد که مشااکلی به میدم روترجیح اون با ازدواج...میترساام-

 .بندازه توش رو
 

 اربسااپ رو چی همه و باش قو  نیلو نبود  اینجور  که تو میترساام چی چی-
 ..میشه حل چی همه..خدا به
 

 .ویالشدیم وارد وهردو پاشیدم روش به لبیند  و کردم پاک اشکاشو
 

***** 
 

 .بریم بیرون ناهار امروز که بود این بر قرار
 باهاشااون که لباسااایی همون بودن،منم خودشااون کردن آماده حال در دخترا
 .شدم خارج ازاتاق نیلو وهمراه کردم میتصر  آرایش.پوشیدم رو اومدم

 
 .بودیم آالچیق تو کناردریا

 .مینداختن خنده به رو بقیه و میرییتن مزه هی دخترا و پسرا
 .ایستادم دریا وکنار اومدم بیرون آالچیق از
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 .بهش خورد چشمم
 .زده زل دریا موج به و شلوارش توجی  دستاشوکرده مغرورانش باژست

 .لرزید بدجور دلم افتادم که شب*و*س یاد
 .میبود واقعی شب*و*س اگه میشد چی
 .داشت دوسم اگه میشد چی
 ...اگه میشد چی

 .زیاد داشتن دوست ازاین بودم سردرگم و کالفه
 :گفت باترس و ایستاد نیلوکنارم

 
 که تنیساا آدمی سااامیار بودم گفته نکن،بهت دخالت بودم گفته بهت دید -

 ...کنار حرفابکشه این با بشه
 

 :وپرسیدم بهش زدم زل باگنگی
 

 مگه؟ شده چی-
 

 :وگفت سمتم گرفت گوشیشو
 

 ...نوشته چی ببین بیون-
 



 333 زخم کهنه

 ...خوندم رو پیام و گرفتم ازش رو گوشی
 

 :مضمون بااین پیامی
 دش دوستت اون نکن دربر ،فک نمیتونی که رو بعد  رفتی،روزا  در امروز-

شته ست اینجوریا نجاتت،نییرم فر ستت که باحرفی..نی  اونم ا پ زد امروز دو
 یکنمم بدجورتالفی.کنه مرگ آرزو  که میارم سرش بالیی یه وسط شد کشیده

شی درجریان که گفتم ست به هم حرفامو.با شکلت دو سون خو ش که بر  تربی
 .باشه خودش مواظ 

 
 :وگفتم سمتش گرفتم رو وگوشی زدم پوزخند 

 
 .بکنه نمیتونه غلطی هیچ-
 

 ...واقعاا سامیار چرانمیفهمی باران-
 

 ودیگهت زده زر  یه فکلی جوجه این.گفتی صددفه فهمیدم اینو خطرناکیه آدم-
 ..بیدبلرزم مثل تهدیداش مقابل در که نیستم کسی من.چته

 ...بقیه پیش بریم بیا
 

 هستن؟ یاپوچ گل باز    پایه کیا:صولتی آقا 
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 زیرخنده زدن همه
 :گفت باخنده اساتید از یکی

 
 ...گذشته ازمون کارا استاداین-
 

 ...پایست؟ کی بگید فقط ندارم کاربقیه به کار  من:صولتی
 ...کردن قبول ذوق چندنفربا

شتن ا  وانگیزه شوق چه.شد شروع بقیه صدا  و سر با باز   انرژ  وچه دا
 ...نمیرفت تحلیل هرگز که یی

 
 سااتهاینقدخ خوابیدم گرفتم راساات ویه ویال برگشااتیم خوردیم روکه ناهارمون

 ...نانداشتم که بودم
 ااااااااااا

 :آرتان
 

 ...میکردن وباز  بودن شده جمع توهال همه و بود غروب نزدیکا 
 ...سرشون رو بودن گذاشته ویالرو...نمیشدن خسته ازباز 

 .رارکردم روبرق تماس سریع بابام اسم دیدن با خورد زنگ تلفنم
 

 الو؟-
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 خوبی؟ پسرم سالم-
 

 شماخوبید؟ ممنون-
 

 پسرم؟ کجایی خوبم منم-
 

 چطور؟ شمالم من-
 

 ...ایرانم من آخه-
 

 ...خبر بی اونم..میکرد چیکار ایران..ایران..کردم کپ
 

 خبر؟ ؟چرابی ایران-
 

 رضا؟ مش دست روسپرد  خونت کلیدا  مفصله قضیش-
 

 .فردامیرسم من بگیر ازش دستشه آره آره-
 

 .خدافظ پس باشه-
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 .جنع به دوختم رو نگام
 .بودن شده دقیق باران پانتومیم باز  به دقت با همه

 
 ...برسونه رو مقصودش وصورت دست باحرکات میکرد سعی باران

 
شنگ قدر  به...کردم زوم قیافش به ست لبیند  که میکرد باز  ق ش شهگ ن  و

 .چقدشیرین و بود ناخواسته که ا  هب*و*س. افتادم هب*و*س اون یاد....لبم
 .کرد پشیمون کارم از منو کرد خیس رو صورتم که اشکاش

 .میشم پشیمون سگ مثل بعد و میکنم کارامو
 یه به میکنه محول منو که هایی هب*و*ساا اون خیر از نمیتونم چرا امانمیدونم

 .بگذرم دیگه آدم
 ...پراحساس   که آدمی یه به

 ...پرعشق
 اینو داشتن دوست این به معشوقش دیدن با روز هر که زیاد داشتن پرازدوست

 میشه افزوده عشق
 ...پرازُعقدم

 ...هستم داشتن دوست یه محتاج
 ...عشق یک محتاج
 ...منت بی آغوش یه محتاج
 ...محتاج
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 ..باران محتاج
 ..محتاجم من آره

تاج تاج..بارانم مح  تازگی واساام همیشاااه که هاشاام هب*و*سااا اون مح
شماش اون تو شدن حل محتاج...بهش زدن زل محتاج...داره  آرامبیش   که چ

 زندگیمه
مام ساااال۱9 یازام این ت ما کردم روساارکوب ن یدن با ا با د یدن باران،  د

 .سربازکردن ها عقده این...نازکش دل...بودنش جسور..معصومیتش
 

 .ببنده دل بچه دختر یه به آزادمنش آرتان..میکرد رو فکرش کی
 

 دختربچه؟ گفتم
 ...لرزوند دلمو که ا  بچه..بود بچه واقعا باران آره خ 

 
 .آورد بیرون باران به فکرکردن از منو کشیدن هورا و زدن کف صدا 

 
 .کرد تعظیم همه جلو داشت برل  که لبیند  با باران

 .شد عوض نگاهش رنگ افتاد که من به چشمش
 می موج اون از دلیور  و اخم که نگاهی رنگ.ندارم دوست رو نگاه رنگ این
 .نمییوام رو زد

 .شدن هاشون اتاق راهی شام بعد همه
 اااااااااااا
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 :باران
 

 .بازکردم چشم شد وارد بهم که تکونایی با
 :گفت ترس با پر 

 
 ...شو بیدار روخدا تو باران-
 

 :گفتم آلود  خواب باصدا 
 

 کرد ؟ بیدارم شبی نصف چرا شده چی-
 

 چیه؟ ببین پاشو شنیدم ازبیرون صدا یه-
 

نت معرکه برخرمگس یدارکرده.لع  ماکورا خبره چه ببینم پایین برم که منوب
 .خونده

 
 :گفت التماس با و واردکرد بهم محکمی تکون نمیشم دیدبلند وقتی

 
 ...میترسم خدامن رو تو شو بیدار-
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 :گفتم بهش رو و نشستم و مالیدم چشمامو
 

 ...دختر نمیر  چرا تو-
 

 ...میلرزم بید مثل بشه که وتوقی تق یه میشناسی منو که تو-
 

 .شدم بلند جام از ناچار به..خدااا ا 
 .بیرون زدم ازاتاق
 ...ترسیدم نمه یه چرا دروغ

 
 ...نبود توهال کسی.اومدم پایین سالنه سالنه رو ها پله
 ...ترسو   دختره شده خیاالتی هم پر  این

 
 .شد گرفته قرار دهنم جلو دستی هاوکه پله سمت برگردم خواستم
 مدهن به محکمی فشار که بکشم جیغ خواستم.شدن گشاد چی اندازه چشمام

 .شد خفه جیغم و شد وارد
 :شنیدم گوشم دمه رو کشدار  صدا 

 
سر میتونی کرد  فکر کوچولو- شت   آویزه اینوخوب هم تو..دربر  ق  کن گو

 دچق ماست من یه بدم نشونت مییوام حاالهم.نمیشم تهدید میکنم تهدید من
 ...درمیارم سرت امش  بدجور  رو صبحت امروز حرفا  تالفی میده کره
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یت هر  دلم ید بدنم تموم...ری که حس...لرز ندگی این نه به رو ز یا  بهم پا

 .داد دست
 .بود فایده بی زدم زور هرچه..تقالکردم هرچقدر

 بکشاام جیغ خواسااتم تا.تشاان غول مرد دو طرف انداخت و حیاط تو برد منو
 .دهنم رو گذاشت دستشو لعنتی خوده

 
ستامو طرف دو ستی..بودن گرفته د شو..زدم گاز محکم رو رودهنمه که د ست  د
 :وفریادزدم کردم استفاده ازفرصت برداشت که

 
 ...کناااایااد کااااامااکم کاااماا-
 

 :غرید کنارگوشم و بست دهنمو سریع سامیار
 

ست فرار  راه جوجه نکن مقاومت- شاه هفت وخواب خوابن االن همه.نی  پاد
 ...کنه کمکت نمیتونه کسی...میبینن رو

 
 .زدم صدا رو خدا اسم دل ته از
 ودناب حس.داد دست بهم شدن تباه حس نالیدم.کردم گریه.زدم ضجه دل ته از

 .خودشون دنبال منوکشیدن محکم اما دادم فشار زمین به پاهامو شدن



 341 زخم کهنه

 
 .ماشین یه سمت میرفتن داشن شدیم دور ویال از
  تمومه کارم بکنن ماشین اون سوار که منو رییت هر  دلم ماشین دیدن با

 .خودت دست سپردم خودمو خدایا
 .نذار خدایاتنهام بده نجات اینا ازدست منو خدایا

 .کردم دعا دل ته از و بستم رو چشمام
 

 .برداشتن خراش دستام کف و زمین شدم پرت یهو
 

 .بلندکردم سرمو
 .دادن بهم رو دنیا کردم حس آرتان بادیدن

 هب کوبید رو مشااتاش حشاایانه و زمین خابوندش و چساابید سااامیارو   یقه
 .صورتش

 :بودوغرید خشمگین قیافش
 

  ؟زد دست بهش جرئتی چه بکنی،به خواستی غلطی چه..آشغال عاااوضی-
 

  آبروریز و نشنوه رو صداش کسی که کردم دعامی دعا من و بود بلند فریادش
 ...نشه

 
 ...شدن سوارماشین سریع بودن سامیار همراه که دواتامرد 
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 توانگش سمتم برگشت خونی صورت و سر با و داد هل رو آرتان سامیارسریع

 :وگفت سمتم گرفت اشارشو
 

 ...وحشی   دختره نمیکنم ولت-
 

 :زد فریاد آرتان
 

 .شوعوضی خفه-
 

 ...گرفت گازشو و شد ماشین سوار که برداره یورش سمتش خواست
 :آرتان

 
 .رسید گوشم به هقش هق صدا  رفتن که همین

 
 .بود شده مچاله خودش تو ترس با.سمتش برگشتم

 
گار  هوا واساااه بیرون بزنم ازخونه شاابی نصااف که بوده خدا خواسااات ان

 .بشنوم صداشو خور ؛تاکه
 .دیدم رو زدنش پا و دست وقتی
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 .بست یخ رگام تو خون
 

 ...جونش به افتادم چجور  نفهمیدم
 .شد مچاله دلم شنیدم که هاشو گریه

 
 .بغلم تو وکشیدمش بهش رسوندم خودمو سرسام باسرعتی

 ساارش پشاات دیگمو دساات و کمرش پشاات دسااتمو یه.میلرزید بدنش تموم
 :گفتم کردنش آروم واسه و گوشش به لباموچسبوندم گذاشتم

 
  هییشششششش-

 .نداشت رو اومدن بند خیال اماگریش
 

 :مگفت مطمئنی لحت وبا صورتم جلو وگرفتم کردم قاب صورتشو دوطرف
 

 .برسونه آسیبی بهت نمیتونه کسی دیگه باش آروم..اینجام من-
 

 .زد چنگ پیرهنم به ازپشت و بغلم تو انداخت خودشو
 

 .بود نشده برطرف ترسش هنوز
 

 .تیت رو  نشوندمش و کردمش اتاقم وارد
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 :گفتم دستش کف رو زخما  دیدن با
 

 ...برمیگردم االن من-
 

 یکی رو کابینتا و آشپرخونه به رسوندم رو خودم دو با شدم خارج اتاق از سریع
 رفتم و برداشتمش دیدم رو اولیه ها  کمک   جعبه که تا کردم بسته و باز یکی
 .نشستم روبروش و شدم وارداتاق.باال

 .بود دهنده آزار برام هاش گریه چقد و میکرد گریه داشت هنوز
 .آوردم در پنبه ازجعبه

 .کشیدم زخمش رو  و دستشوگرفتم
 :وگفتم شدم عصبی رسید گوشم به که فینش فین صدا 

 
 ...شدرفت تموم دیگه کافیه-
 

 :گغت بابغض
 

 منو هاینک قبل کردم مرگ آرزو  ترسیدم چقد.کشیدم چی من که نمیفهمی تو-
 .بکنن ماشین اون سوار

 .نمیکنی نمیفهمی،درک
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 .زد هق و پوشوند دستاش با صورتشو
 

 :فتمگ آرومی لحن با و کشیدم پایین صورتش از و دستشوگرفتم...لرزید دلم
 

 ...آروم باشه-
 

 .میکنه سالحم خلع داره...میکنه ُمیتلم داره هاش گریه این با داره دختر این
 

 نبودن خودم دست همشون کارام
 .توبغلم کشیدمش

 
 :گفت لرزونی صدا  با
 

 .نذار تنهام-
 

 موهاش چقد بودن خوشاابو موهاش چقد. بازش موها  تو بردم فرو ساارمو
 .دارم دوست رو دختر این چیز همه.دارم ودوست

 
 :گفتم و گوشش به چسبوندم لبمو

 
 .نمیذارم تنهات..برسونه آسی  بهت کسی نمیدم اجازه.. پیشتم من-
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 ...دارم دوست رو چشماش چقد..بهم زد زل و بلندکرد سرشو

 
 .کشیدم آتیش به لباشو و تربردم نزدیک سرمو و نیاوردم طاقت

 .یدمشب*و*س آروم
 .گرفتمش دستی دو و ندادم اجازه که کنار بکشه خودشو خواست

 .یدمب*و*سرو گوشش الله.گوشش سمت کشیدم لبامو
 .کردم حس رو بدنش لرزش

 :گفتم باالخره گفتم ناآروم لحنی با گوشش دم
 

 چندروزیه..وقرارندارم آروم که روزیه چند..دارم دوست خیلی...دارم دوست-
 بهت گیردادنام همه اون...حساااساام روت..میسااوزم عشااقت آتیش تو دارم که

 سااالح خلع چشاامات درمقابل..مهمی واساام که بود این خاطر به وفقط فقط
 اینوهم..ندیدم حاال تا هیچکی چشما  تو که داره آرامشی یه چشمات..میشم
 .مییونم ازچشمات اینو دار  دوسم هم تو که میدونم خوب

 نبودم اینجور  من..میکنه دور منوازغم که هساات چی توچشاامات نمیدونم
 تدوساا..کردم حس رو خوشاابیتی بودن باتو از من باران..کرد  تواینجوریم

 دارم دوست..دارم دوست..دارم
 

 .میکرد سنگینی داشت که دلم حرفا ..شدم وراحت گفتم
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 .میکرد تولوپ تاالپ دلم عجی  بودم ناآروم عجی 
 یه که منتظربودم...زدم لبیند جون بی..بودبهم زده زل بابهت...زدم زل بهش

 هول با و بلندشاااد ازجاش اما داره دوساام بگه اونم که منتظربودم..چیزبگه
 :گفت

 
 .بیوابم که اتاق..تو..تو میرم...من..من-

 ...شد خارج اتاق از دو با که بزنم حرفی خواستم
 اااااااااااااااااا

 :باران
 

 .در به دادم رو تکیم و شدم اتاق وارد
 ....میزد تند تند.. قلبم سمت بردم دستمو

 داره؟ واقعادوستم یعنی
 مهمم؟ واقعاواسش یعنی
 بودن؟ راست زد تازه که حرفایی اون یعنی

 به هاتن و بیفته اتفاقی چه واساام بود نزدیک که کردم فراموش لحظه یه واساااه
 .کردم فکر آرتان حرفا  شیرنی
 ...بکشم جیغ...مر*ق*صب داشتم دوست...زدم عریضی لبیند

 دسااتم...گفت خودش داره دوساام آرتان.بود الکی دلهره و ترس همه اون پس
 .میزد تند بود،هنوز رویقلبم
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یدم که حاال  کنم اذیتش گرفتم تصاامیم مهمم واسااش..داره دوساام فهم
  و فکرخبیثم این به زدم شیطانی لبیند..کرد می اذیتم که همونجور 

 ...چشماموبستم توسرم ها  نقشه و فردا به وبافکرکردن فرشم تو خزیدم
**** 

 .بازکردم چشمامو بقیه صدا  و سر با
 .دادم کمرم به قوسی و کش. بودن وسایلشون کردن جمع درحال همه

 
 .لبیندزدم هاش هب*و*س و ،حرفاش آرتان اعتراف  .دیش  بایادآور 

 
 .بیرون اومدم و گرفتم دوش یه و شدم حموم وارد

 .کردم خشک سشوار با موهامو
 .پوشیدم سفید  شلوار و مانتووسفید

 .زدم قرمزوجیغی رژ و کردم مشکی چشمامو دور
 .کردم سرم مشکی ساتن روسر زدم  ور یه جلوییمو موها 

 .گرفتم دوش محبوبم باعطر کمی
 .خورد قل وجودم تو حسی یه

 .آرتان چشم تو بودن متفاوت حس
 .برسمنظر به تر خوشکل دیشبش حرفا  شنیدن از بعد رو امروز داشتم دوست

 
 جیگرکیه؟ این اوالال-
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 .دیدم رو نیلو و سرم پشت به برگشتم

 :گفتم گرفتم که فیگور  با و زدم لبیند 
 

 .جیگرمنم این-
 

 بد ؟ کشتن روبه ماکان کارات این با دار  قصد-
 

 ماکان فکر به هم ذره یه حتی...توهم کشاایدم اخمامو ماکان اساام شاانیدن با
 .کنم خوشکل همه این خاطرش به رو خودم بیوام که نبودم

 
 .کردم کارو این خودم دل واسه نییرم-
 

 .  کننده قانع دلیل چه!!خودت دل آهان-
 

 :گفتم اخم یا و بازوش به زدم
 

 ...دختر زربزن کم-
 

 خارج اتاق از باهم دو هر این از بعد و داد تکون بابا برو معنی به رو دسااتش
 .شدیم
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 .شدم چشم تو چشم ماکان با که بودیم ها پله رو

 .کردم کیفم با رفتن ور مشغول رو خودم و دزدیدم ازش نگامو سریع
 

 !!نیلوفر سالم باران سالم-
 

 ...سالم:نیلوفر
 

 :پرسید نشنید که من از جوابی
 

 کنی؟؟ سالم نمییوا -
 

 پله از و گرفتم سبقت نیلو از و کردم سالم آروم رل  ز  بهش کردن نگاه بدون
 .اومدم پایین ها

 
 ونا در خوردن حرص که لحنی با گوشاام دم و ایسااتاد کنارم نیلو بعد دقایقی
 :پرسید بود مشهود

 
کان دار  چرا..باران میکنی اینجور  چرا- ما  میکنی برخورد اینجور  با

 داره؟ دوست که بدکرده..زده رو دلش حرف که ؟بدکرده
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 :دادم جواب جان  به حق و سمتش برگشتم

 
 .شده عاشقم که کرده بد آورده سرم که بالهایی همه بعداون! کرده بد آره-
 

 :وگفت بیرون کرد فوت رو نفسش نیلو
 

 نمید ؟ ا  دیگه فرصت یه چرابهش نمیفهممت اصال من-
 

 میزنی؟ سینه به چرااینقدسنگشو نمیفهممت اصال منم-
 

 .دردیه بد شدن عاشق که میدونم چون میسوزه حالش به دلم فقط من-
 

 من که زمانی چیکارکنم خ  اما ساایته خیلی که میدونم خوب..میدونم آره
 .میتپه آرتان واسه فقط دلم وقتی چیکارکنم.ندارم دوسش

 
 !سمتش برگشتم نیلو حرف با
 

 دیگه ایشاااال باشااه هرگور ..بهتر همون ولی..گوریه سااامیارکدوم نمیدونم-
 .ازش برنگرده
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 .نشست تنم به لرز  دیش  اتفاق آور  یاد با
 .رییتم می سرم تو خاکی چه باید من نبود آرتان اگه نمیدونم

 
 .میومد هاپایین پله از داشت که آرتان به خورد چشمم

 .همانا قلبم کردن تولوپ تاالپ و همانا ها پله از اومدنش پایین
 .مشکی شلوارکتون و داشت تن به سفید  اسپرت کت

 .کرده شونه پشت به قشنگ خیلی رو حالتش خوش موها 
 .بودن هم ست لباسامون..موند باز دهنم تیپش بادیدن

 راه دل به دل میگن که قضاایساات همون مثل این یعنی.قشاانگی تصااادف چه
نه عاهمی ج  تیپم دیدن با اونم!داره؟قط ماسااریع.کرد تع ند  یه ا  ومر به لبی

 .بود جذاب چقد و رومیدیدم لبیندش بودکه بار  اولین.پاشید
 ..ازش گرفتم رومو حال این با بودم گرفته عروسی تودلم.رفت ضعف دلم

 
 :گفت گوشم دم نیلو

 
 ...استاد این ایه تیکه عج -
 

 آرتان چون.راجبش بزنه حرف اینجور  ندارم دوساات هم تو کشاایدم اخمامو
 .نظربده نداره حق کسی من جز و منه حق

 .گذاشت تنها منو و رفت سمتشون دخترا دیدن با نیلوفر
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 که بودن رفتن   آماده همه
 :ایستادوپرسید کنارم پر 

 
 شد؟ چی دیش  باران راستی-
 

 شد؟ چی-
 

 :گفت و سرم به زد
 

باران چقدخنگی-  از هک صااداهایی خبره؟اون چه ببینی پایین فرسااتادمت تو
 بود؟ چی از شنیدم پایین

 
 .بدم بزرگی سوتی بود نزدیک اووف
 :گفتم من بامن

 
 .نبود هیچی..هیچی..إمم-
 

 ...جداشد ازم آهانی وباگفتن خودتی خر یعنی که کرد نگام جور 
 

 که سالن خروجی در سمت برم که کردم تند پا
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 :گفت آروم و ایستاد بروم رو ماکان
 

 !بزنم حرف باهات مییوام-
 

 .ندارم تو با حرفی من ولی-
 

 .میکنم خواهش-
 

 ...شدم کشیده دستم کردم حس که بدم رو جوابش خواستم
 

 .بود شده حلقه دورش نیرومند  دست که کردم نگاه دستم مچ به
 

 .بلندکردم سرمو
شم عین که بود آرتان ست خیال شو محکم خودش دنبال داره که اونی نی  نهمیک

 .منم
 
 :مپرسید عصبی و کشیدم پس رو دستم رسیدیم که ویال سالن در نزدیک 
 

 چیه؟ کارا این-
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 :داد خونسردجواب
 

 .کرده پیله بت دیدم-
 

 !نداره شماربط به-
 

 ...باال پریدن تعج  با ابروهاش
 

 ...برخوردکنم دیگه جور یه دیش  اتفاق بعد تصورکرده زدم حدس
 :گفت اماسریع برم که بهش کردم پشت

 
 نمیا ؟ میرم دارم من-
 

 و دادم نشون متعج  خودمو و سمتش برگشتم نشوندم لبم رو شیطانی لبیند
 :پرسیدم

 
 بیام؟ شما با چی واسه-
 

 !اومد  بامن چون-
 

 ...باشمابیام برگشتنی که نمیبینم دلیل اما-
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 :داد جواب و باال انداخت ابروشو یه روگرفت دستم

 !برمیگرد  منم اومد ،با من با
 
 ...کشید خودش دنبال منو حرفش این دنبال به و

 این با اما نشااساات دلم به ناجور بودنش مالک حس این.گرفت خندم بدجور
 .هم تو کشیدم رو اخمام و دادم نشون عصبی رو خودم حال

 
 .نشست رل پشت هم خودش و ماشین داخل نشوند منو

 :پرسیدم عصبی و سمتش کردم رو نشست رل پشت همینکه
 

 بگی؟ زور همیشه دار  دوست چرا-
 

 :دادم جواب ریلکس
 

 ...آرتانم من چون-
 

 :گفتم و زدم رو معروفش پوزخندا  اون از
 !خیلیه کرده خیال که کسی-
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 .جوویدم رو لبم پوست حرص با من و نداد جوابی دیگر
 

 .کرد پلی رو آهنگی و ضبط سمت رفت دستش
 

 *نیست هیچکی توچشما  که رهدا آرامشی چشات*
 *نیست هیچکی جا  جزمن به قلبت تو  که میدونم*
 *ازغم میکنه دورم که داره آرامشی چشات*
 *کم کم میشم عاشق دارم میگه بهم احساسی یه*
 *بیشید  خوشبیتی بهم آرومت توباچشما *
 *مید  منم یاد رودار  وخوبی خوبی خودت*
 *داد  رونشون عشق بهم لبیندشیرینت توبا*
 *داد  تکون دست من واس   که توبودم تورویا *
 *میدفرداما باتوباشی بگیرم تاجون رویام توکل باشی مییوام توخوبی ازبس*
 *میدفرداما باتوباشی بگیرم تاجون رویام توکل باشی مییوام توخوبی ازبس*
 شکی دوباره چشاامات توباز    ببین میشاام پابندنگات که آرامشاای چشااات*

 *میشم ومات
 *کن ومهربونی باش،بمون من وعاشق بمون*
 (صفو  آرامش،بهنام)
 

 .گذاشته منظور روبا آهنگ این کردم احساس
 .بود شده نهفته آهنگ تواین حرف کلی
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 .زدم زل بهش و سمتش برگشتم
 .زدبهم زل و برگشت اونم

 .شدم رو و زیر بانگاهش
 .ماشین از بیرون به دوختم و دزدیدم ازش نگامو

 .بشم سرگرم باهاش که درآوردم کیفم از گوشیمو
 .قاپید دستم از یهو آوردم درش که همین

 .سمتش برگشتم و کردم کپ
 .مینوشت داخلش چیزایی یه داشت دیدم

 
 :گفتم و سمتش گرفتم رو دستم باحرص

 
 گوشیموبده؟-
 

 .نکرد توجهی اون اما
 .ندیدم عمرم تو پروئیش به آدمی

 .بلندشد گوشیش صدا 
 .روگوشیش انداخت تک که افتاد دوزاریم

 .گرفت سمتم رو تلفن
 :گفتم وزیرل  کشیدم دستش از رو گوشی حرص با
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 .دیوونه-
 

 !خودتی-
 

 .اومد خوشم نکنه خیال که گرفتم رو خودم جلو  اما گرفت خندم
**** 
 .گذشت ساعتی چند

 .میشدم کالفه داشتم واقعا.شد فرما حکم بینمون سنگینی سکوت
 .زدم زل بیرون به و دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو
 کردم حس..شیرین حس وهمون آهنگ همون.کرد روپلی آهنگ همون دوباره
 .دستم به زدم زل.شد داغ دستم

 .بود محارکرده نیرومندش دسته میون رو دستم محکم
 .شدم جور  یه دلم ته
 

 فرارمیکنی؟ ازمن چرادار -
 

 فرارمیکردم؟ داشتم واقعا...گرفت دلم
 ...همین میکردم اذیتش داشتم فقط من نه
 .بهم زد زل و سمتم برگشت و داشت نگه جا یه

 :پرسید دوباره
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 فحر که دیش  از دارم دوست گفتم بهت که ازدیش .نمید  رو جوابم چرا-
 چیه؟ رفتارات از این دلیل...چرا؟.فرارمیکنی من از دار  زدم بهت رو دلم

 اشوحرف داره راحت خیلی اخموه و سیت سر اینقد که آرتانی نمیکردم فکرشو
 .میگه ازاحساسش راحت خیلی..میزنه

 .احساس   با اینقد نمیکردم فکرشو
 

 .دن نمی یاریم ها کلمه...اومدم بند زبونم
 بگما که دارم چی..بگم چی نمیدونستم

  
 روبده؟ جوابم-
 

 ...بگم چی آخه...آخه-
 

 !دارم رو این از بهتر رفتار انتظار-
 

 چشونه؟ رفتارام مگه-
 

 دار ؟ دوست منو کالم ختم کالم یک. ازم میکنی فرار-
 

 .بهش زدم زل بهت با
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 .پرسید رک چقد
 ...دارم دوسش هم خیلی..دارم دوستش

 ...کنم اذیتش بودکه وقتش..بود نقشه اجرا  وقت
 

 ..نبودم خودم توحال دیش  من-
 

 یعنی؟-
 

 .ترکردم زبون با لبامو
  

 ...بود ناشایسته که هرکار  بگیر  نادیده بهتره یعنی-
 

 حرفا؟ این چی یعنی-
 

 .نیست تکرار به الزم پس شنید  درست کامال-
 

 من زدم کامل اطمینال با زدم که حرفی هر.بودم خودم حال تو من ولی..ولی-
 !دارم واقعادوست

 
 ...ندارم من ولی-
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 .شد شل دستم میون از دستش
 

 .شدم پشیمون ازحرفم حالش تغییر دیدن با بهش زدم زل
 

شین شن رو ما شارمحکمی.کرد رو  اهر به حرفی هیچ بی و کرد وارد فرمون به ف
 .افتاد
 .نشد زده بینمون حرفی هیچ دیگه

 
 .کرد توقف خونمون جلو

 ...بیرون به بود زده زل خونسرد...سمتش کردم رو
 

 خدافظ-
 

 .نکردم دریافت اماجوابی
 .اومدم بیرون ماشین از کرده بغ

 ...برداشتم رو ساکم
 .ورفت روگرفت گازش سریع

 
 ...مییره نازمو کمی حرف اون زدن با کردم خیال که من به لعنت

 ...خشک   و سیت سر آرتان میدونی که تو خل   دختره آخه
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 به خورد کردن اذیت ه*و*س چیه من به نساابت حسااش میدونم که حاال چرا
 ...سرم

 .بکنه برخورد اینجور  باهام نمیکردم رو فکرش
 .کرده جذبش منو فرقش وهمین داره فرق خیلی پسرا   بقیه با آرتان

 شااکسااتن ساایته خیلی مرد یه واس   میدونم.شاادم پشاایمون سااگ مثل ازکارم
 .کردم خوردش بلکه شکوندم رو غرورش تنها نه من و غرورش

 ...من به لعنت..آوردم یاد به رو زد بهم دیش  که قشنگی حرفا  اون
 

 .اومدم وجد به مادرجون و بابا مامان دیدن از شدم واردخونه
 ..نپرسیدن که ممنونشونم وچقد نیستم نرمال که فهمیدن

  
 .رفت فرو خاموش و سکوت تو خونه که ش  آخرا 
 ات امروز میده حالی چه و شااده تنگ تیتم و رختم برا  دلم.تیت تو خزیدم

 .روش خوابیدن ظهر   لنگه
  که برداشتم عسلی از دل،گوشیمو ناراحت،دو. بودم جور  یه دلم ته اما

 .زد زنگ گوشیش به گوشیم از امروز اومد یادم
 .روگرفتم شمارش و تماسا آخرین رو رفتم وصفی قابل غیر باخوشحالی

 
 و شااد پیش گوشاای پشاات مردونش و بم صاادا  بوقی چند خوردن از بعد

 .کرد سرازیر وجودک به رو آرامش
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 ..بله-
 

 ...صداشم عاشق کشیدم عمیقی نفس
 

 !حرفتوبزن-
 

 .نداشتم دوست رو زدنش حرف لحن این
 

 سالم-
 

 :گفت باخونسرد 
 

 مییوا ؟ چی-
 

 ...میزد حرف اینجور  که منه تقصیر همش کردم بغض
  

 :گفتم لرزونی باصدا 
 

 ...شدم ببیشیدمزاحم-
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 .شد  که فعال-
 

یدم زبونش از رو قشاانگ حرف اون که حاال نه.شااادن روون اشااکام  شاان
 ...میشد نبایدواینجور 

 منم این اما کنم اذیت محلیام بی با رو آرتان بود ساارم تو که ا  نقشااه با اومدم
 .محلیاش ازبی میسوزم دارم که

 
 !مییوام عذر امروزم رفتار بابت-
 

 .نیست مهم برام-
 

 .میدونم بگیره رو حالم مییواد تمام بدجنسی با
 

 بیوابم؟ مییوام ندار  کار -
 

 .محلیاش بی از بکشم باید حاالها حاال.کردم روقطع تلفن بااکراه
 دمخوابی خیال و فکر هزار با و بالش رو گذاشتم سر امروزم رفتار از حرص با

**** 
 

 انآرت محلیا  بی از داشتم من و میگذشت شمال از برگشتم موقع از روز چند
 .میمردم
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ساش سره هم بار چن  هیچ یغدر...اما بده گیر بهم کنه توبییم بلکه نرفتم کال
 .سوختم رفتاراش این از درون از من و نکرد کار 

 
 .رفتم سمتش پر  دیدن با شدم کالس وارد

 :وپرسیدم کردم احوالپرسی و سالم
 

 نیومده؟ هنوز نیلو-
 

 !خریدعروسی برا  بازار رفت  -
 

 :پرسیدم دوباره و بهش زدم زل پرسشی
 

 کی؟ عروسی؟عروسی  -
 

 !دیگه عروسیش-
 

 باکی؟-
 

 !باسامیاردیگه ها شد  خنگ جدیدأ باران واا-
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 .پنگ پنگ توپ   اندازه شدن چشمام
 

 چییییییییی؟؟-
 

 :گفت حرص با و گرفت گوشاشو پر 
 

 !آرومتر شد پاره گوشم پرده چته هوو -
 

 !شده دیوونه-
 

 :پرسید و زدبهم زل گنگ و کرد ریز چشماشو
 

 مگه؟ چرا-
 

 :گفتم موضوع کردن مالی ماست واسه
 

 .هیچی-
  

 .میده تن ازدواج این به داره که نمیشه باورم
 .خنگ   دختره.ببینمش زودتر چه هر باید
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 هک دختر  دیدن با اما رفت ویلی قیلی دلم دیدنش با.شاااد کالس وارد آرتان
 .شد ماسیده لبیندم شد واردکالس همراهش

 
 .گرفت سرتاپامو عمیق اما غری  حسادتی

سی و داره تعلق من به فقط آرتان  نهم حق   منه مال   آرتان.گ.نداره اون به حقی ک
 اخم همون.شکست دلم گرفته قرار نمیشناسمش که دختر  این مورد که این از

 ..بود روصورتش همیشگی
ست اون رو  و رفت صندلیا از یکی سمت دختره ش شه نگاه یه تو.ن  فتگ می

 .بود وجذابی دخترخوشکل
 .انداخت بهم نگاهی نیم آرتان

 .بدکردم خیلی بدکردم.چیکارکردم من واقعا.نمییوام رو نگاها نیم این نه
 

 :گفت گوشم دم پر 
 

 کیه؟ نظرت به-
 

 .شد دادنش جواب مانع بغض اما
 

 :داد ادامه پر 
 



 369 زخم کهنه

 !افشه بی البد-
 

 .دربیاد اشکم تا نمونده چیز 
 .شدم رنج زود و حساس خیلی روزا این

 .جویدم درد با رو لبم پوست
 ریادف تا باشه خالی کالس داشتم دوست بودم عصبی.کردم حس رو خون طعم
 .شدم بغضم دادن قورت به مجبور اما.بزنم
 تو تنگذاش چشم و سرم گرفتن باال جرئت.بود پایین سرم همش تدریس موقع

 .نداشتم رو چشماش
 ...من بودم خیال خوش چه

 
سید پایان به کالس  و ستادهای آرتان پیش دختره همون دیدم کردم بلند که سر ر

 من با داره چرا گرفتم می آتیش داشااتم درون از.بود باهاش زدن حرف حال در
 میکنه؟ کارارو این
 .ندارم طاقت من

 وسااایلش صااندلیش ساامت برگشاات دختر همون و شااد خارج ازکالس آرتان
 .کرد روجمع

 .زدم صداش داشت کرد که رو خروج قصد
 

 !دخترخانم-
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 .سمتم برگشت و ایستاد جاش سره
 

 !بله-
 

 .درازکردم سمتش دستمو باالجبار
 :گفتم و دادم تحویلش لبیندمصنوعی

 
 !خوشوقتم آشناییت از بارانم من-
 

 :وگفت گذاشت دستم تو دست و زد لبیند  متقابال هم دختره
 

 ...عسلم منم همچنین-
 

 :پرسیدم تردید با و کردم مزه رومزه بپرسم خواستم که سوالی
 

 دارید؟؟؟ آزادمنش باآقا  نسبتی-
 

 !دخترداییمه-
 

 .درگاه به شد دوخته نگام
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 .بود آرتان
 داییش؟ دختر

 
 .گرفت قرار عسل وکناره اومد تر نزدیک قدم چند

 .کرد گره عسل انگشتا  تو انگشتاشو
 .بود دستاشون میخ   نگام
 نجور ای حاال پرمیشااه انگشااتام با انگشااتاش   فاصااله میکردم فکر که منی

 .گرفته محکم دستاشو
 

 .شنیدم وضوح به رو قلبم شکستن صدا .سوختم بعدیش حرف با
 .کردم روحس دستام لرزش

 
 ...ونامزدم-
 

 .شکوند رو قلبم که حرفی اون  زد و بهم زد زل تمام رحمی بی با
 

 :گفت و عسل سمت کرد رو
 

 ...عزیزم بریم-
 

 .شد خارج کالس از و کشید خودش همراه با رو دختره چشمام مقابل در
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 .شد اشک از خیس صورتم کی نفهمیدم

 !بشه تموم چیز همه یهویی اینجور .نمیشه باورم
ست دلم ساس..شیک ست ظریفم اح  تیاراخ بی نمونده برام جونی دیگه..شیک

 .کردم زارزارگریه و پوشوندم دستام با سرمو. دست دم صندلی رو نشستم
 بود؟ غلفتی حرفاش اون   وهمه نداشت دوسم آرتان یعنی
 .داره دوسم که میزد گولم داشت یعنی
 کرد؟ کارو این چرا آخه

 چی؟ هاش هب*و*س
 ...میکردم فکر اینجور  من شاید...بودن عشق با هاش هب*و*س   همه
 .بودم کورشده من

 .عشق پا    میذاشتم میکرد که رو هرکار  که شدم عاشقش حد  به
 .میشدم دیوونه داشتم
 .میشد دیگه یکی زندگیه از جزئی داره شد زندگیم از جزئی که حاال
 .میشد دیگه یکی مال   داره آرتان شده ذکرم و فکر تموم که حاال
 ...داره...دیوونشم واقعا که حاال

 ...زدم هق
 .کنه نمی ولم و گرفته رو گریبانم که تلییه و بد حس چه دیگه این

 
 .شد باز کالس در



 373 زخم کهنه

 طرف دو.نداشااتم شااده وارد شاای  دیدن برا  ساارم کردن بلند برا  نایی
 ردنک بلند سر برا  منو شی  اون نگران لحن و شد قاب یکی توسط صورتم

 .داشت وا
 
 :پرسید نگران لحتی و نگران نگاهی با ماکان 
 

 میکنی؟ گریه دار  چرا...چرا باران شده چی-
 

 .گرفت شدت گریم
 رو وت خاطرش به که کسی دارم دوسش که کسی بگم بهت.بهت بگم چی آخه
 ..نداره دوسم زدم پس
 زده پس فهمیدم تازه...بردم پی داره من به نساابت ماکان که عشااقی بهعمق تازه

 ...چی یعنی شدن
 نای سیته چقد و چی یعنی نداره دوست و دار  دوسش که کسی فهمیدم تازه

 .باماکان چیکارکردم من...حس
 .میزد موج نگرانی فقط توچشماش

 
 و آروم لحن با و گوشاام پشاات زد رو  بود شااده رییته صااورتم رو  که موهام

 :گفت مالیمی
 

 ...دربیارم بگوتادمارازروزگارش..بگو عزیزم کرده رووناراحت تو کی-
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 بود؟ مهربون اینقد کی ماکان

 ...ندیدم روشو این هیچوقت من چرا
 

 :گفتم و کردم باز ل  اختیار بی
 

 !ببیشید-
 

 :وپرسید بهم زد زل باگنگی و کرد ریز چشماشو
 

 چی؟ برا -
 

 ...و باهات کردم بد خیلی میدونم وشمال ت رفتارم بیاطرم-
 

 ا..شد حرفم دادن ادامه مانع لبام رو  انگشتش باگذاشتن
 

حت خودتو نمییواد- هت اول از من...کنی نارا ته ب  میمونم منتظرت بودم گف
 حاضاارم ارزش چیزبا آوردن بدساات واسااه من چون بیفتم پات به شااده حتی

مه...بجنگم گاه تو رو تو که بار اولین یاد یدم دانشاا یت تو بدجور د  ن
ند بگو پساار  هیچ با و بود  ساارساانگین...بودم  همین...نداشااتی بی
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 صمیمت نمید  محل بهم اینجور  میدیدم وقتی.کرد جذبت منو سرسنگینیت
یارم بدسااتت گرفتم  من با که اینه مهم...نیسااات مهم روشاای هر از حاال ب
شی ست کلی کردم اذیتت کلی خالصه..با سر وا  کرتوف بلکه کردم درست درد

ماهیچ کنم خودم مشااغول  میکردم فکر که ازاونی.نداد جواب ازکارام کدوم ا
 نم باران ا  چیزدیگه نه بود دلم حرفا  زدم توشاامال که حرفایی.تر  ساایت

 ...باشی بامن فقط بدم انجام رو بگی تو هرچی حاضرم من دارم دوست واقعا
 

 خوشاابیترین میشاادم بشاانوم،قطعا آرتان زبون از رو حرفا این اگه میشااد چی
 ...دختردنیا

 
 :گفت و ایستاد روبرم...شد نزدیک بهم

 
 ...ورآب میکنم،اون سفر دارم من-
 

شد نزدیک شو.شدم کالفه نزدیکی همه این از..تر ست شت د  با و گونم رو گذا
 :داد ادامه و کرد نوازشم شستش انگشت

 
 ل  ما رو تو و برمیگردم.باشااه یادت همیشااه اینو منی واسااه تو بمون منتظرم-

 ...میکنم خودم
 

 .فهمیدم نمی و شدم گیج



wWw.Roman4u.iR  376 

 

 .کرد سل  ازم رو کار  هر انجام قدرت میزدکه حرفاشو اطمینال با اونقد
 .بودم توشوک

 ..آورد تر نزدیک سرشو
 ...بود لبام نزدیک سرش...چیکارمیکرد داشت نمیدونستم

 بود؟ شده چم من
 نمیکردم؟ کار  ازکارش کردن جلوگیر  برا  چرا

 ...بیفته اتفاق این نباید
 

 .بود نمونده شدنم یدهب*و*س تا چیز 
 جون بی چقد بزنم پسش نداشتم جرئت..دادم فشار هم رو  محکم چشمامو

 .لحظه اون بودم شده
 

 .بازشد درکالس
 .کردم بلند سرمو.سرشوبلندکرد

 .بود شده ظاهر در چارچوب تو آرتان هیکل
 

 .بود شده وحشتناک قیافش
 .شد خارج کالس از و موهاش پشت کشید دست کالفه ماکان

 
 .کردم پاتند در سمت و  برداشتم رو کیفم دلهره از ماالمال دلی به
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 کوبیدا هم به درو محکم آرتان اما بشم خارج کالس از که رفتم در نزدیک
 

 وندخاب محکم سیلی و بلندکرد رو دستش که بهش زدم زل شده گرد باچشما 
 .گوشم رو 

 
 .میسوخت شدت به صورتم چپ سمت .شد خم میالف طرف به صورتم

 !داشت برم بهت
 زد؟ منو چرا

 علتی؟ چه به
شما  با شک چ شماش به زدم زل آلود ا شون که چ شید می زبونه شراره از . ک

 .بود نگاهش رنگ چاشنی خشم کمی
ستاش به نگام شت که افتاد د  داییص با و شد نزدیک بهم قدم یه...بود کرده م

 :گفت گرفته جلوشو سیت که
 

 هاااااان؟ جرئتی چه داد ؟به اجازه بهش جرئتی چه به-
 

 ...لرزید تنم دادش باصدا 
 که بودم چک اون شااوک تو قدر  به اصااال.فهمیدم نمی میگفت داشاات چی
 .بگم باید چی دونستم نمی

 .دیوار به چسبوند منو توانش تمام با و گرفت بازوهامو طرف دو
 .شد خورد کمرم کنم حس شد باعث دیوار به برخوردم شدت
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 :غریدم دندوناش ال  از
 

 وخودت داشااتی!!شاالی اینقد نمیکردم کرد ؟فکرشااو می غلطی چه داشااتی-
 ....اینقدهر نمیکردم فکرشو!یدنب*و*س یه جلو میباختی
 .کرد سکوت و خورد حرفشو

 
 .داشت کشید سوت میم

 .میچسبوند بهم رو ه*ر*ز*گ*  انگ داشت
 .بودم اینجور  من واقعا..اینجوریم؟ من
 هب داشاات برم شااوک زد که حرفایی مقابل در فقط من..نبودم اینجور  من نه

 .بایدچیکارکنم نفهمیدم خاطرهمین
 .فکرکنه راجبم اینجور  نداره حق

 بود؟ چم امروز
 ونداشتم؟ ر کار  هیچ قدرت چرا
 شدم؟ جون بی اینقد چرا
 نمیکنم؟ دفاع ازخودم چرا

 
 !بود نمایان صورتش تو خشم آثار هنوز.بود هنوزعصبی.بهش زدم زل

 بود؟ چش دیگه اون اینجوریم من لفرض با
 بود؟ چراعصبی
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 بیرون؟ بود زده گردنش رگ چرا
 مهمه؟ واسش یعنی

 .روداره عسل که اون.نیس مهم نه
 

 نامزدمه،خشاام وگفت گذاشاات چشاامم تو چشاام چجور  اینکه آور  یاد با
 .گرفت فرا رو وجودم تموم

 .دادم هلش و سینش تیت گذاشتم دستامو
 متشس گرفتم تهدیدکنان رو انگشتم و دادم جرئت خودم به.رفت عق  به کمی

 :خودش زدم،مثل داد و
 

 ه*ر*ز*گ*  برچساا  بهم ندار  حق.بزنی حرف بام اینجور  ندار  حق-
 ...ندار  حق.بزنی

 
 خستم.ردمیک تلفم داشت که عشقی ازاین خستم.خدا خستم.بدم ادامه نتونستم

 .میده لوم همیشه که دلم از خستم.تهمتا این از
 .دربرابرش میشم ضعیف اینقد که خودم از خستم

 .زدم هق و بود کنارم که صندلی اولین رو  نشستم
 .دلم درد خاطره به

 .دروغن که حالی در شده زده بم که تهمتایی به خاطره زدم هق
 

 :گفتم آرومی صدا  با و پایین انداختم سرمو
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 بی قدچ..پسااتی تو چقد.کنی قضاااوتم ناعادالنه اینقد نمیکردم فکرشااو منم-

 شلم؟ هرزم؟من من.رحمی
 میدوز ؟ و میبر  ازخودت یهویی اتفاق حده؟بایه درهمین من از شناختت

 
 .میرسید نظر به کالفه که بهش زدم وزل بلندکردم سرمو

 :گفتم بود شده آمییته باداَدم گریم که درحالی
 

 این من چون نیسااتم اینجور  من چون کنی فکر راجبم اینجور  ندار  حق-
 .نیومدم بار جور 

 
 :گفت آرومی نا لحن با و زد زانو پام جلو

 
 نمیومدم من تت؟اگه *و*سااب که میداد  اجازه بهش چرا؟چراداشااتی پس-
 بکنی؟ کارو این خواستی چرا یدتت *و*سمی

 
 .بهش زدم زل باگیجی
 .نمیوردم در سر هیچ ازکاراش

 مهمه؟ واسش اینقدر این چرا
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 مهمه؟ واست-
 

 :زد داد و شد بلند جاش از
 

 بیام کهاین قبل پس نیومد  بار اونجور  میشه ادعات که تویی!آره کن فکر تو-
بده جوابم میکرد  غلطی چه داشااتی مه رو  پس رو زدم که حرفایی   تاه

 .بگیرم
 

 :زدم داد و ایستادم روبروش و بلندشدم ازجام
 

 نمی بهم رو ه*ر*ز*گ*  انگ میکرد  من با غلطا این از تو که قبال چطور-
 چسبوند ؟

 
 .کرد تعج  حرفم از که بود پیدا وضوح به

 .بکشم رخش روبه گرفت ازم که هایی هب*و*س نمیکرد فکرشو
 

 :گفت من من کمی با
 

 ...خ ...من...من-
 

 :گفتم و زدم پوزخند 
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 بگی؟ چی چی؟مییوا  تو-
 

 :گفت باهاش کرد دیوونم که لحنی با و شد نزدیک بهم قدم یه
 

 .باهام کرد  بد باران کرد  بد-
 

 برداشت سوویچشو و رفت میز سمت
 گنده تعج  عالمت یه با منو و شااد خارج کالس از ساارسااام باساارعتی و

 !ورفت گذاشت
 اااااااااااا

 :آرتان
 

ستم ست" گفتن با آرتان من...شک ستم یه جان  از" ندارم دو شک  این و دختر
 .بود فاجعه عمق واسم شکستن

یدنش با قلبم اینجور  باختم،وقتی رو خودم اینجور  که حاال ند د ن ت  دت
 .زد پسم دارم دوسش میدونست که حاال.میزند

صمیم شم گرفتم ت شگی آرتان همون ب ساب ازش همه که آرتانی همون!همی  ح
 .میبرن

 .رفتم و گرفتم گازمو خدافظی بدون خونه به باران رسوندن با
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 .بدم نشون ضعیف رو خودم نباید من و نداره دوسم اون
شون ستم که نبایدبفهمه قویم که بدم بایدن  شونن بهش خودمو جور  آره.شک

 "دارم دوست" گفتم بهش زمانی یه کنه شک که میدم
 

 حرف کلی و بودم دلتنگش خیلی.شاادم خوشااحال بابا دیدن با خونه برگشااتم
 .کرد می سنگینی دلم رو  داشت که دارم براش شده تلنبار

 .رفت یغما به بودم کرده آماده که حرفی هر عسل دیدن با اما
 .کنم تحملش نمیتونم جوره هیچ.اومد جوش به خونم
 !گفت بهم بابام
 .رو ایران به اومدنش دلیل

 .گفت فریبا کاریا    ازکثافت
 .آدمیه چجور فریبا که میدونستم اول از
 

 .فریباست جنس از فریباست از عسل
 .کرد مادرش که میکنه پدرم و من با رو کار  همون میاد روز  یه
 

 !!نمیفهمم واقعا.میزنه سینه به رو سنگش اینقدر بابا چرا نمیفهمم
 

 .مکرد نامش ثبت میکردم تدریس اونجا در که دانشگاهی تو بابا اجبار به
 .کنم تحملش روز هر باید

 .رفتنی و اومدنی
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 .بود توانم از خارج متنفرم ازش حد از بیش که منی واسه
 

 .شدیم کالس ارد دیگه هم با
 .رودیدم لباش رو لبیند باران به خورد که چشمم

 .بودن چی از لبینداش اون معنی نمیدونم
 .شد ماسیده لبیندش عسل دیدن با اما

 .فهمیدم صورتش ناگهانی   تغییر از رو این
 .نداره حضور کالس تو انگار  کردم رفتار جور  و کردم طی بیییالی اما

 
 .نیورد باال وهرگز بود پایین همش سرش تدریس حین

 
 و اومد عساال که بودم وسااایلم کردن جمع حال در رسااید پایان به که کالس
 :گفت و ایستاد کنارم

 
 !برمیگردم تنهایی خودم من بر  میتونی-
 

 :گفتم و زدم حرفش به پوزخند 
 

 تونمنمی چون تنهایی برگشااتنی میا  من با اومدنی.نبودم دسااتورت منتظر-
 .کنم تحملت
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 .شدم خارج کالس از

 .بود تحمل قابل غیر.بمونه ایران باید تاکی نمیدونم
 

 .نکردم پیداش اما بیارم در رو سوویچم که جیبم تو کردم دست
 .مونده جا کالس تو حتما

 .برگشتم رو اومده راه
 نیساات کساای شااک بی که روشاانیدم یکی صاادا  که بودم کالس نزدیکا 
 !جزباران

 
 دارید؟ آزادمنش باآقا  نسبتی-
 

 .بود باز درکالس
 :گفتم برسه گوشش به که صدایی با اختیار بی و شدم وارد

 
 !دخترداییمه-
 

 .سمتم برگشتن هردوشون
 .وارفت عسل
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 دروغ دارم نبایدبفهمه هرجورشااده ولی زدم رو حرف اون چرا نفهمیدم اصااال
سوندم خودمو میگم سل به ر شتا  و ع ستم انگ شتا  تو رو د ستاش انگ  رهگ د

 .زدم
 .بود دستامون میخ نگاهش

 .سردرنمیوردم ازش که شد جور  یه صورتش
 

 :گفتم یهویی و زدم رو خالص تیر
 

 ...ونامزدم-
 

 .بهم دوخت رو اشکش از پر چشما 
 .داشت برم بهت

 اشکیه؟؟ چراچشماش
 بود؟ سنگینی خیلی   جمله یعنی

 .نداره بهم حسی هیچ که اون
 :وگفتم بهم بود زده زل اومده در ازحدقه چشما  با که عسل سمت کردم رو

 
 ...عزیزم بریم-
 
 .شدم خارج ازکالس.کشیدمش خودم دنبال و
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شونش مییوام ستم بقیه مثل من که بدم ن  به ستنشک شدن زده پس بایه که نی
 .بشه نمایان صورتم تو وضوح
 :گفت بهت با و بیرون کشید رو دستش عسل که بودیم ماشین نزدیک

 
 نوم داییتم؟چرا دختر چی زد ؟یعنی رو حرفا اون گفتی؟چرا چی...تو...تو-

 کرد ؟ معرفی نامزدت
 

 :غریدم دندونام ال  از و شد خورد اعصابم درپیش پی ها  سوال از
 

 ...بدم پس جواب یکی تو به مجبورنیستم إإإإإ -
 

 !بد  پس جواب مجبور  داره ربط من به موضوع وقتی-
 

 !هستی وچی هستی توکی نرفت که یادت خانمی نیستم مجبور-
 

 پس رو حرفت برو نداره ربط موضااوع اون به موضااوع این ولی نرفت یادم نه-
شه منفجر بم  مثل خبر اینکه بگیرقبل  کلی شگاهدان تو روزم اولین نمییوام ب

 .بشه زده راجبم حدیث و حرف
 

 :گفتم و زدم پوزخند
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 فحر تاکام الم مجبور  هم تو نمیگیرم پس حرفامو من!باش خیال همین به-
 فهمید ؟ نزنی

 
 .توجیبم کردم دست
 .بیرون زدم ازکالس  برنداشااته رو سااوویچ نمونده واساام عقل که من به لعنت
 .رفتم کالس سمت دوباره

 راه تمگف که دروغی با باید.بودم خوشحال گفتم که دروغی از دلم ته جورایی یه
 .ببینم رو العملش عکس و بیفتم

  
 .ویدد صورتم به خون.لرزید دلم روبرم صحنه دیدنم با.بود باز نیمه درکالس

 !!نداره امکان نه
 .نداشتم اعتماد  چشمام به

 .باران روبرو  درست ماکان
 .میشنیدم داشتم چی

 
 .میکنم خودم تورومال-
 

 .بود باران ها  گونه رو دستش
 .میکرد نوازشش داشت

 .بست یخ رگام تو خون..نشست لبم پشت سرد  عرق
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 .میشد تر نزدیک داشت سرش
 میکرد؟ غلطی چه داشت

 
 نمیزد؟ پسش باران چرا

 بده؟ ادامه کارش به چراگذاشته
 ...بباو نداره حق من:جز کسی!تش *و*سب نداره حق
 چمه؟ من پس نداره دوسم که باران میگفتم داشتم چی من

 ارانب دیدن با بود قرار که بیییالی اون بسااتم خودم با که عهد  اون رفت کجا
 بزنم؟ بهش رو خودم
 .میگرفتم آتیش داشتم ازدرون شد داغ بدنم
 قح فقط لباش اون و داره تعلق من به فقط باران که کردم بارحس اولین واس  
 .منن

 
 .بود سیت واسم قضیه این هضم.باشه داشته دوست رو ماکان باران محاله
شتم شدم منفجر دا ستم روبروم   صحنه از می شت محکم رو د  دنبای! کردم م
 .برسه خواستش به بذارم

 .شدم واردکالس
 .شدن جدا هم از دو هر دیدنم با

 رو خرخرش داشتم دوست. بود نفرت فقط داشتم ماکان به موقه اون که  حسی
 .بجووم
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 .موند کمی باران اما شد خارح ازکالس سریع ماکان
 حنهص و رسیدم موقع بی...بشه هل بایدم.بود شده هل که پیداست صورتش از
 .دادم فنا به رو عاشقونشون  

 .کوبیدم هم به محکم درو که بود در نزدیک.کرد جمع رو وسایلش
 .بهم زد زل بهت با

 .صورتش رو وکوبیدم بلندکردم رو دستم
 

 ...بود خوردحقش که سیلی...بود حقش
 ور روحن زخم باعث که تهمتایی اون.زدم رو میزدم نباید که حرفایی اون و زدم
 ها حرف این زدن با که دریاییش چشااما ...دیدم رو صااورتش تو بهت...زدم

شدن دریایی شه مثل و دیدم رو تر شیمون همی شو گریه.شدم پ  از دیدم که ها
 .میزنم حرفامو فکر بی که اومد بدم خودم

 بگم؟ رو نیست باران الیق که زشت حرف اون تونستم چطور من
 چیکارکردم؟ من

 ...زدم گند همیشه مثل
 .میشدم خفه داشتم.بود شده تکمیل گنجایشم.ندارم تحمل دیگه

 
 گازم و شاادم سااوارش و رفتم ماشااین ساامت راساات یه و بیرون زدم ازکالس
 .رفتم و روگرفتم

 ااااااااااااااااا
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 :باران
 

 .شدم خونه وارد
 .بود رفته فرو سکوت تو خونه

 .گرفته غم رنگ و بو خونه چیزه همه.بیزارم خونه سکوت این از
 

 .شد باز خونه در کهاتاقم  سمت رفتم
شتم شت برگ  فتهروگر مادرجون بازو  طرف دو که حالی در مامان و بابا سرم پ

 .شدن واردخونه بودن
 

 .رییت هر  دلم مادرجون حال بی صورت بادیدن
 .سمتش دویدم و مبل رو  انداختم رو وسایلم و کیف

 :وپرسیدم کردم بابا و مامان به رو نگرانی با
 

 شده؟ چی-
 

 .اتاق تو ببریمش که کنار برو نیست مساعد یکم حالش:بابا
 

 .تواتاق بردن رو مادرجون و کنار رفتم
شمام با شون چ ستم بیرون اومدن بعد دقایقی.کردم دنبال  که شمب اتاق وارد خوا

 :گفت و گرفت رو جلوم مامان
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 .باشه تنها بذار نیست خوب جونت مادر حاله.باران نه حاال-
 

 .نبود همیشه مثل بود جور  یه هم مامان
 :پرسیدم و نشستم کنارش نشست که مبل رو  خسته و زار حالی با
 

 اید؟ گرفته اینقد شده؟چرا چیز  مامان-
 

 :وگفت بیرون داد مانند کالفه نفسشو. کشید صورتش به دستی مامان
 

 .نباش نگران نیست هیچی-
 

 .نباشم نگران میشه امامگه
 .تمرف اتاقم سمت ا  اجازه با گفتن با اصرارکنم این از بیشتر نیواستم

**** 
 

 .خورد نیلو به چشمم شدم که دانشگاه شاب کافی وارد
 .کرد سالم خوشحالی با اونم کردم سالم بهش رسوندم خودمو سریع خیلی

 :پرسیدم و شدم موضوع وارد
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 درسته؟ شنیدم که خبر -
 

 خبر ؟ چه-
 

 ازدواجت؟-
 

 .بگم میتونم جرئت اینوبه بود اماتظاهر  زد پهنی و پت لبیند نیلو
 

 آره-
 

 :گفتم بلند  نسبتأ صدا  با و شدم عصبی
 

 بشی؟ لندهور این زن مییوا  واقعا تو؟تو شد  دیوونه-
 

 باهاش که مییواد دلم من خودمه زندگیه این مییور  رو خونت خون چرا تو-
 !کنم ازدواج

 
 میزد؟ حرف ریلکس اینقدر بود؟چرا شده چش بهش زدم زل بهت با
 

 خوش ذکرش و فکر همه که دختربازیه مرد یه.نیساات خوبی مرد که اون ولی-
 شی؟ب زنش مییوا  بازم کاریاش کثافت همه این وجود با دختراس با گذرونی
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 طرهق و انداخت پایین رو سرش ناراحتی با و شد خسته کردن تظاهر از باالخره
 :گفت محزونی لحن با و پایین رییت چشمش گوشه از اشکی

 
 که کساااایی ببینم بده،نمیتونم اینقدکشااش موضااوع این نمییوام دیگه من-

 .میبینن آسی  دارن دارم دوسشون
 

 :داد ادامه و بهم زد زل و بلندکرد سرشو
 

 !بکنه غلطی چه باهات سامیارخواست اینکه!دارم خبر چیز همه از-
 

 ...نمیاا چاارا تو گذشت-
 

 نم از جواب یه با اگه بگذرم موضااوع این از سااادگی به نمیتونم من باران نه-
 توسرش رو تو سامیار کنم قبول رو ریسک این حاضرم من میمونن امان در همه

 .میداره بر ازسرت دست موافقتم اعالم با تنها و گذاشته
 

 ...امانیلو-
 

 .نمیتونی کنی منصرفم بیوا  که هم چقدر هر-



 395 زخم کهنه

 
 :گفت و زد تلیی لبیند  کرد که مکثی از بعد

 
 رو همه تقریبا کنی شاارکت عروساایم تو دارم دوساات اما اجبار  چند هر-

. دادم تن ازدواج این به خودم   اراده با که کنن خیال همه مییوام کردم دعوت
 ...ببره وسطه این که اجبار  به پی کسی ندارم دوست

 
 :داد ادامه و شد بلند جاش از و کرد جمع رو وسایلش

 
 .اومدنتم منتظر هفتست همین   پنجشنبه-
 

 .شد خارج شاب ازکافی
 یتبدب خودشو داره دودستی.شد اضافه مشکالتم به جدید مشکالت از یکی

 .نبینن آسی  اطرافیانش که این خاطر به فقط میکنه
 سااوء دیگران ضااعف از مییواد حد چه تا.باشااه رذل میتونه حد چه تا آدم یه

 کنه استفاده
 .شدم خارج ازکافه و بلندشدم ازجام

 
**** 

 .کردم تن به سبز  و مشکی عروسکی کوتاه پیرهن
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 راحت من هم اینجور .پوشیدم روش کت یه نشه نمایان برهنم بازوها  که تا
 .بود شده شیک خیلی هم ترم

 .شده کار  سنگ راست سمت و بود تنگ کمر قسمت بود تنم فیت
 

 .دبو کرده ایجاد قشنگی هارمونی سفیدم پوست با و بود قشنگی پیرهن
 

 فرق باهمیشااه آرایشاام.انار  رژ و زدم آجر    رژگونه و ا  گربه چشاام خط
 .بستم سرم باال  و بودم کرده فر رو شالقیم ل*خ*ت موها .میکرد

شکی شلوار  جوراب شیدم هم م  رو  رو مانتوم.کتونم شلوار هم روش و پو
شکیم شال انداختم تنم شم. سرم رو  رو م شیدم رو کف ش رو کیفم پو  تمبردا

 .شدم خارج وازاتاق
 

 رو آرتان روز هر ساایت چه و میگذرن روزها زود چه.رسااید زودپنجشاانبه چه
 .عسل همراه اونم میدیدم

 
 .کردم خدافظی بابا و مامان از

 .رودادم میشد برگزار عروسی اون در که تاالر  آدرس و گرفتم ماشینی
*** 
 .بود زیاد صدا و سر و بود شلوغ خیلی شدم تاالر وارد
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 رفتم ساامتشااون دیدم رو دانشااگاه دخترا  از چندتا و ساامانه و پر  دور از
 .رفتم پرو اتاق سمت باهاشون کردن واحوالپرسی بعدازسالم

  آوردم در رو شلوارم و مانتو
 .شدم خارج پرو اتاق از و درآوردم سرم رو  رو شال

 
 :گفت بهت با بادیدنم پر 

 
 !ها عروسی اومد  بیار در رو شال و کت اون باران وا-
 

 ...ترم راحت اینجور  من-
 

 تور تمام کمر ازپشت که قرمز و سفید بلند پیرهن یه انداختم لباسش به نگاهی
 .بازگذاشته روهم موهاش بود
 .بذارم دید معرض تو رو چیزم همه و باشم اون مثل نمیتونم من

 بهش دبو وبرق پرزرق که ساااتن آبی کوتاه پیرهن یه انداختم ساامانه به نگاهی
 .میومد

 
 !ببینید رو اونجا:سمانه

 
 .گلوم به زد چنگ کسی کردم حس روبروم   صحنه دیدن با چرخوندم سرمو
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 شونه دور بود انداخته دست و بودن ایستاده صولتی آقا  کنار عسل همراه آرتان
 ..عسل ها 
 بجوئه خرخرمو بود نزدیک ه *و*سااب رو من خواساات ماکان که روز  اون

 ...اماحاال
 ...نیست کردن گریه وقت االن یسن وقتش باران نه
 .شدم رییتنم اشک از مانع حرق این با
 

 .اومدن داماد عروس که کردن اعالم جیغ و دست صدا  با
 .بود شده فرشته خوده غلیظ آرایش و شده مدل موها  و سپید لباس نیلوفرتو

 بغض ناراحتیش دیدن با من و زد می داد رو نارضااایتی و ناراحتی  صااورتش
 .کردم

 ...ارزه می اینا از بیشتر نیلو..نیست حقش سامیار..نیست حقش این
 .نمونده خوبی حس هیچ دیگه چرا
 وبسازن؟واقعاچرا؟ بسوزن دخترا همیشه باید چرا

 .اشتد لبیندعریضی سامیارکه به زدم زل بانفرت نشستن که جایگاهشون تو
حاال انگیزیش نفرت به موجود  هه.ندیدم عمرم تو تا گا ت بهم که نیلو ن  اداف
 .زد لبیند 

 .گرفت دلم.آمیز لبیندحسرت یه
 به کردن شااروع و ر*ق*ص پیسااات وسااط رییتن جوون پساارا  و دختر

 .یدنر*ق*ص
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 چراتنهاایستاد ؟-
 

 !کیه تاببینم برگشتم
 سفرکنه؟ نبود قرار مگه.شدم ماکان چشم تو چشم

 :دادم جواب تیس و کردم اخم خوردم که وسیلی اخیر اتفاق یادآور  با
 

 !توچه به-
 

 .باال پریدن ابروهاش باتعج 
 

 شده؟ چیز -
 

 بشه؟ چیز  باید مگه-
 

 شد ؟ جور  یه اما نه-
 

 :گفتم و سمتش برگشتم عصبی
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! ند کورخو کنم برخورد نرم باهات افتاد که اخیر  اتفاق با کرد  خیال اگه-
 هم دقیقه به ودم نیسااتم تو مال   من.باشااه یادت همیشااه اینو ندارم دوساات من

 .میکنم خودم مال رو تو که نکن وز وز توگوشم
 

 .شد آشکار صورتش تو کامال بهت
 :وگفت گرفت باال تسلیم معنی به دستاشو

 
 رییته؟ هم به اینجور  رو تو چی.میگیر  پاچه چرا بابا باشه-
 

 .فهمم نمی رو حالم خودمم
ست بارم یه میگیرم وجدان عذاب باهاش بدم ازبرخوردا  بار یه  هسرب دارم دو

 .بردار ازسرم دست- .نباشه تنش
 

 .تگرف محکم که بکشم پس رو دستم خواستم. دستم رو  نشست دستش
 .اسیرکرد منو ازپشت و کمرم رو  انداخت دستشو یه
 

 کولم رو میره بدم رو تابهش...شدم کفر  نزدیکی همه این از
 :گفتم باحرص

 
 !ماکان کن ولم-
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 :گفت انگیز  نفرت لحن   با و گوشم به چسبوند لباشو

 
 دست ات.بمونه یادت به همیشه که یادآوریه یه نیست وز وز میگی تو اونی،که-
 !نکنی خطا پا از

 ...نکن وانکار ر حقیقت این باران منی تومال  
 

 .بودم رفتاراش بهت تو
 .انگیز نفرت بارم یه میسوخت حالش به دلم که میشد بارخوب یه
 

 .آرتان به خورد چشمم که بشم جدا بغلش از تقالکردم
 .لرزید دلم اخماش دیدن با..بودن هم تو وحشتناک اخماش
 ..ازحدترسیدم بیش..ترسیدم

 به کوبیدم محکم دسااتم آرنج با.کرد نمی  ول و بود گرفته دسااتی دو منو هنوز
 .کرد ولم واوخ آخ با که شکمش
 :غریدم دندونام ال  از و سمتش برگشتم

 
 !متنفرم ازت..لندهور عوضی-
 

 با دیدنم با چرا.بود شاااده کرخت بدنم.میلرزید بدنم تموم..جداشااادم ازش
 کرد؟ اخم ماکان
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 .مرموزه اینقد آفرید  که موجود  این چرا خدا ا 

 .دارم دوست اینقد رو مرموز موجود این چرامن
 .باشم متنفر ازش نمیتونم چرا
 بغلم تو و نشااسااتم کنارش و بهش رسااوندم رو خودم دیدم تنها که رو نیلو

 .گرفتمش
 :گفتم و کردم نوازش رو کمرش پشت

 
 !خوشکلی عروس چه-
 

 :گفت و تلخ   خنده یه..خندید
 

 !اومد  که خوشحالم-
 :گفتم و میزنم زل غمگینش صورت به شدم جدا ازش

 
 .کرد  چیکار تو-
 

 !بود همین راه بهترین باورکن-
 

 .رسید سر سامیار که بدم رو جوابش خواستم
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 .اینجاست کی ببین به به-
 

 .زدم زل بهش نفرت با
 :گفتم و کردم نیلو به رو و دزدیدن ازش رو نگام

 
 .برمیگردم باز بعدا-
 

 .شدم بلند ازجام و یدمب*و*س هاشو گونه
 

 :گفت گوشم دمه آروم که برم خواستم
 

 .تو وقت سر میام باش مطمئن شد نیلوفرتموم با که کارم-
 

 .جام سره برگشتم و بهش زدم زل خشم با و ندادم بروز اما لرزید تنم تموم
 .اومدن در گردش به شی  یه دنبال بع چشمام
 .آرتان جز نیست کسی که شی 

ما ما  بود دانشااگاه از ایسااتاده دختر  کنار که دیدم رو عسااال فقط ا  نمی ا
 .شناختمش

 
 :وگفت گرفت رو دستم و اومد سمتم پر 
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 .دختر بده قر وسط بیا ایستاد  مجسمه چراعین-
 

 :وگفتم بیرون کشیدم دستش از دستمو
 

 .کن ولم پر  نیست حسش-
 

 .وسط رفت و کرد ایشی
 .نشستم بود دست دم که صندلی رو 

شن سی ج سل عرو ستم می که منی برا  اقل حد.بود آور  ک  چی آخرش دون
 .میشه

 .نیست حاصل نیلو برا  بدبیتی جز عروسی این
 

 .رفتیم غذا بوفه سمت پر  و سمانه همراه رسید که شام صرف موقه
 .کشیدم برنج خودم برایه و برداشتم بشقابی

 
 عزیزم؟ بکشم واست مییوا  چی-
 

 ...شنیدم اشتباهی فکرکنم...بود؟ کی صدا  این
 ...بود خودش خوده...میشه مگه اما
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 !دیگه عسل البد..بود؟ کی به بکشم؟خطاب چی واست گفت؟گفت چی
 رییت؟عزیزم؟ هم به منو اینجور  بودکه چی جملهه اون نه
 

 دوجو به بد  صاادا  و زمین افتاد و خورد لیز دسااتم از بشااقاب اختیار بی
 .لرزیدن می زلزله عین دستام!آورد
 !شد چرخیده سمتم همه نگاه

 
 میشنوم؟ زبونش از رو عزیزم پسوندگفتن که باره اولین مگه شده چم من
 شد؟ اینجور  چرا.شیکست بدجور دلم اما

 .دادم قورت بغضمو
 

 بودما معذب مردم همه اون نگاه زیر
 .کرد چندان دو رو بغضم گوشم دمه پر  صدا 

 
 !دختر تو پاچلفتی اینقددست چرا-
 

 .رفتم بهداشتی سرویس سمت  بلند باگامهایی و زدم پسش سریع
 .شیرآب به رسوندم رو خودم سریع و بازکردم رو بهداشتی درسرویس

 .کردم بازش لرزون دستا  همون با
 هک بود درونم آتیش بود مهم واسم که چیز .بشه خراب آرایشم نبود مهم واسم

 .شد می خاموش باید شده جور هر
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 .نشد خاموش آتیشم هنوز و مشت پنج شد مشت دو.مشت دو شد مشت یه
سته شت این از خ شیدم می صورتم به که هایی آب م  و واردی به دادم تکیمو پا

 .زمین نشستم و خوردم ُسر
 

 .ببینم دیگه یکی با اونو نذار و بکش منو خدایا.زدم زار
 .کردم اشتباه.دارم دوسش خیلی.دارم دوسش خدایا

 .براش میمیرم من کردم اشتباه ندارم دوسش گفتم بش اینکه از
 .گرفتم می رو موندم وا زبون اون جلو  کاش ا 

 .هام گونه رو رییتن می وقفه بی اشکام
ستام با سرمو شم باید ها حاال حاال.زدم هق و گرفتم د  فتنگر نادیده این از.بک

 .بکشم باید ها
 

 .نشست بازوهام رو  دستی
 .بروم رو شی  به زدم زل آلودم اشک چشما  با و گرفتم باال سرمو

 
 باشه؟ کشیدنم عذاب شاهد دنبالم؟که اومده چرا...بود خودش

 
 :پرسید آرومی باصدا 

 
 خوبی؟-
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 .گلوم بیخ نشست بد  بغض

 .شدم بلند جام از و دادم هلش عسل آور    یاد با
 :توپیدم و بهش کردم پشت

 
 میپرساای،اصااالمگه منو حال   که هسااتی توکی مگه!نداره ربطی هیچ تو به-

 مهمه؟ واست
 

 ساامت کشااید منو و دسااتاش میون کرد محصااور بازوهامو طرف دو محکم
 :غرید و خودش

 
 چیه؟ مشکلت میداره برت هوا میپرسه حالتو تایکی چیه-
 

 بهش زدم زل میرفت پایین و باال سینم قفسه که حالی در اشک خیس باصورتی
 :گفتم لرزونی صدا  با و
 

 .تویی مشکلم-
 

 هک حالی در و آورد جلو صااورتشااو.دیوار به چساابوند منو.باال پریدن ابروهاش
 :گفت میکرد رو و زیر رو دلم و صورتم به مییوردن نفساش
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 عسل؟ وجود یا...یا میکنه ناراحتت کردم؟وجودم من؟چیکار-
 

 :گفتم و بهش دوختم چشم باخشم عسل اسم باشنیدن
 

 !نیست مهم واسم عسل-
 

 چته؟ پس-
 

 !کجا اون زور و کجا من زور اما کنه ولم که کردم تقال
 

 کنا ولم-
 

 نکنم؟ ول اگه و-
 

 .طوسیش و جذاب چشما  تو شدم غرق.بهش زدم زل
 !نیست من مال   که نمیشه باورم
 :گفتم گریه با و زدم هق و زیر انداختم سرمو

 
یدن عذاب میکنی؟یعنی کارو این من با دار  چرا- قد من کشاا  واسااات این

 قشنگه؟
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 .بشیم حل درهم که االنه کردم حس که جور ..ترشد نزدیک بهم

 من و بود سانت یه صورتامون فاصله.بلندکرد سرمو و چونم زیر انداخت دست
 !افتاد تولوپ تاالپ بع دلم نزدیکی همه این از
 

 چیکارکردم؟ من نمیگی روشن چرا-
 

 بساااه.کنم خالی رو خودم مییوام فقط بگه چی راجبم نبود مهم واساام دیگه
 .کشیدن بیدار  ش  بسه.کشیدن عذاب

 
 دیگه؟ یکی سراغ رفتی نکرد  دریافت من از گرفتی،جوابی پس حرفتو زود-

 .میشه دار جریحه من احساسات نکرد  فکر اینجور 
 

 .بهم بود زده زل باگنگی
 

 :دادم ادامه بغض با
 

 .هعمیق که داشتم تو به حسی یه من بگی اینکه قبل...دارم دوست من...من-
 هک نکرد خطور ذهنت به.کرد  میتلم که ش ،بس شبم نه و بود روز روزم نه

نه تت که بودم کرده ه*و*س..نبود قلبی جوابم.بشاام حالی چه ممک  اذی
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 دختره ونا با فرداش نمیکردم فکرشم.بشه اینجور  که نمیکردم کنم،امافکرشم
 ...دوسا من..کنی معرفیش نامزدت و بیا 

 
 دهنم کاشت لبام رو آرتان که مهرسکوتی با شد ماسیده دهنم تو حرفم   بقیه

 .تبرشس سینه رو  گذاشتم دستامو.داشتم دوست رو یدناشب*و*س.شد بسته
 .کنه آروم رو قلبم ته تا مییواست همراهی یه دلم
 .زد می آروم نا قلبم..یدمشب*و*س آروم منم

 .پیشونیم به چسبوند پیشونیشو و کرد جدا لباشو
 .خودش به چسبوند منو و باریکم کمر پشت برد دست
 :گفت بودم دچار بهش خودمم که آرومی نا لحن با و کرد جدا لباشو

 
 !منوببیش-
 

 .بریزن اشکام که بود کافی حرف همین
 .گنجیدم نمی خودم پوست تو خوشحالی ازشدت
 :وگفت..کرد پاک شستش انگشت با اشکامو

 
نداختم،به نگاهی نیم دختر  هیچ تاحاالبه-  هب ورود   اجازه دختر  هیچ ن

 مهه با نلرزوند،تو رو دلم تو غیر دختر  هیچ حاال ندادم،تا رو شیصیم حریم
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 دوسااات خیلی من..من بمون من واس  ! باران دار  فرق برم رو دو دخترا   
 .دارم

 
 شد؟ تموم یعنی...خندیدم گریه میون..شیرینی اعتراف چه

 میکشیدم؟ عسل با آرتان دیدن با که زجرایی   همه
 دوساات خاطر به میشااد نمایان ماکان با دیدنم هنگام آرتان اخما  اون یعنی

 داشتنشه؟
 چی؟ عسل پس

 
 :پرسیدم سریع سوالو همین

 
 چی؟ عسل-
 

 :گفت و زد مرگی مکش لبیند
 

 !داییم دختر نه و نامزدمه نه-
 

 :بلند ،گفتم صدا  با. گردشدن چشمام
 

 چییییی؟-
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 !بود نقشه همش-
 

 :گفتم باحرص و بازوش به زدم اخم با
 

لی- ی نی خ یدو م می، ح یر عی ب ق مزدت که مو یش نا ف عر  چی کرد  م
 رسوندم؟ صبح به گریه با رو شبام که کشیدم؟میدونی

 
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 
 حرصاات آوردن در واسااه منم.برخورد غیرتم به ندار  دوساام گفتی که وقتی-

 دادا جواب خوب که کردم کارو این
 

 !کیه؟ پس-
 

 .میکنم تعریف واست دیگه روز یه مفصله قضیش-
 

 !کرد  فراموش اگه حالت به وا  باشه-
 

 :گفتم و زدم لبیند منم.جذاب لبیندا  اون از زد لبیند 
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 لبیندبزنا همیشه-
 

 !نمیکنم هرکسی صرف رو لبیندام-
 

 :گفتم باشیطونی
 

 اونوقت؟ میکنی کی صرف-
 

 :گفت آروم و کرد نگام طوالنی
 

 .دارم دوسش که کسی صرف-
 

 .شد آب دلم تو قند کیلو کیلو
 .آرتان   این نمیشد باورم

 .کردم بغلش وجودم باتمام و کردم حلقه گردنش دور رو دستام
ستم دیگه ضرنی ستش از حا  علقت من به وفقط شد من مال   دیگه آرتان...بدم د
 !خوب ها  حس   همه خوشبیتی،نهایت نهایت یعنی واین داره

 
 :وگفتم شدم جدا گرمش آغوش   از
 

 .بیرون بریم-
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 .انداخت خنده به رو من که کرد نوچی

 
 !دیگه بریم-
 

 !بنداز خودت به نگاهی یه توآییه-
 

نه تو خودم به نگاهی یه و برگشااتم نداختم آیی یافم ا  ودب شاااده وحشااتناک ق
 بود شده سیاه زیرچشمام

 :گفتم حرص با و سمتش برگشتم
 

 !شده داغون صورتم که نمیگی بهم چرا-
 .شده بامزه قیافت اینجور -
 

ستمال شتم کاغذ  د  شتمبرگ و کردم پاک رو صورتم دقیقه  یه درعرض و بردا
 :وگفتم سمتش

 
 !شد تموم-
 

 .خوشکله همینجور  صورتت نکن آرایش هیچوقت دیگه-
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 :گفتم تیس اما اعترافش ازاین رفت ضعف دلم

 
 !منی منصرف نمیتونی توهم میکنم آرایش من نییرم-
 

 ...ولی اوکی-
 

 چی؟ ولی-
 

 !نمیاد خوشم نزن رژجیغ-
 

 !میاد خوشم اتفاقامن-
 

 .میکنم پاک خودم روش با من بزن باشه-
 

 !ادب بی:وگفتم بازوش به زدم
 

 ادب بی باشای من غیر کسای دید تو ندارم دوسات چون.شادم ادب حاالبی-
 شدم؟

 
 .نزدم حرفی هیچ و شدم ساکت
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 .بودم خوشحال
 .نداشت اندازه خوشحالیم این

 .شدیم خارج بهداشتی سرویس از هم با دو هر و گرفت دستمو
**** 
 :عسل

 
 .میگذره نیلوفر عروسی از هفته یه

 .برم که کردم قبول آریان عمو اصرار به نمیشناختم رو دختره
 .نمیوردم در سر کاراش از اصال. بودم آرتان گفتنا  عزیزم بهت تو هنوزم

 بودما سپرده بیییالی امابه
 

 ...ودیمب رستوران تو شدم آشنا باهاش تازگی که دانشگاهیم هم دختره ستاره با
شی شتم باگو ستا ستاره که میرفتم ور دا  وبا ریدمپ جا در که کوبید هم به شو د

 :گفتم حرص
 

 .ترسونیدم-
 

 .سرم پشت به کرد اشاره ابرو و باچشم ستاره
 

 .انداختم سرم پشت به نگاهی و برگشتم منم
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سر  یه شونه پ سابی که ا  سورمه پیرهن یه با چهار سبون ح   ا چهره.بود چ
 .داشت وجذابی قشنگ

 .بهم بود شده میخ
 

 :گفتم و ستاره سمت برگشتم باحرص
 

 بندازم؟ نگا گذاشتی چرا کوفت-
 

 .برنداشت ازت چشم اومدیم که وقتی از-
 

 !درآد چشش برنداره،ایشاال-
 

 .پسره داره گ*ن*ا*ه نه-
 .گفتم ل  زیر بابایی برو یه

 .اومد گارسون
 .ورفت گذاشت تنهامون و میز رو  چید غذارو

 
 دماغ و دل دادن،بااینکه ترتی  روزه ساافرساایزده یه فامیل کل هفته این آخر-

ضرم بودن با ولی ندارم رو رفتن  وزار این برم،نمیدونی هم دنیا آخر تا ساالرحا
 .دیدنش واسم چقدسیته
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 :گفتم و زدم زمینیا سی  خالل به چنگی بود دستم که باچنگالی
 

 باهمین؟ که چقده-
 

 !سال پنج-
 

 :وگفتم باالانداختم ابرویی باتعج 
 

 جدأ؟-
 

 .داد تکون آره معنی سرشوبه
 

 اید؟ وابسته هم به البدخیلی-
 

 :زدوگفت لبیند 
 

 !بابامه مشکلم تنها اندازه از بیش-
 

 :پرسیدم و شدم کنجکاو
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 چرا؟ اونوقت-
 

 تربه نظرگرفته؛میگه در دوسااتش پساار واسااه منو و نمیاد خوشااش ازش چون-
 .داره ویالیی خونه.بهترازساالره آمدش در.ازساالره بهتر شغلش.ازساالره

 .شدم ساالر متانت و سادگی عاشق نیستن،من مهم واسم اینا من ولی
 :داد ادامه و کشید آهی

 
 .بدم تن بابام خواسته به محاله من اما-
 

 :پرسید و کشید عمیقی نفس یه
 

 نیست؟ زندگیت تو کسی چی تو-
 

 ...نشست گلوم بیخ بغض...کردم کپ ناگهانیش سوال با
 

شته یاد نمییوام روال   رو زندگیم که حاال  نه شته.بیفتم گذ  پر که سیاهی   گذ
 .تلخ   هایه خاطره از
 

 :گفتم من من با
 

 !برمیگردم االن دستشویی میرم من من-
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سی نمییوام چون بگم نمییوام سیرم نمییوام.شه باخبر ازحماقتم ک  ننک م

 .بودم هالو و ساده چقد که
شق همه اون برابر در بود من جا  هرکی اما  ردمیک نثارش میالد که محبتی و ع

 .باخت می رو خودش
ست من شق میالد،از از خوردم شک سلط هدفش تنها که دروغینش ع  مال   به ت

 .بود ومنالمون
شید باال مامانم که آریان عمو ومنال مال!ومنال مال هه ستی دو و ک  تقدیمش د

 .میکشید یدک به رو مادر اسم فقط که میالد،مادر  کردبه
 

 .بودم نادون که مییوره هم به ازخودم حالم
 به همیکردک رو فکرش کی.کردم خالی بهداشتی سرویس فضا  تو رو هقم هق

 اینجابرسم؟
 !شد می شرمم کارام درشت و ریز از که جایی به
 

 !میشه مظلوم قیافتون میکنید گریه وقتی-
 

 و همب بود زده زل که پسر  بود،همون پسره همون.صدا صاح  سمت برگشتم
 .شدم کفر  نگاهاش اون از من
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گاه من که میکرد رو فکرش کساای چه بازم و یالف جنس ها  ازن  کفر  م
 ...االن اما و توجه جل  برا  میکردم که هرکار  قبأل که منی.بشم
 .میکنم حس دارم خوب خیلی رو تغییر این.تغییرکردم من

سه دیگه که ازاین.تغییرخوشحالم ازاین  ذارمنمی دید تو رو خودم توجه جل  وا
 .خوشحالم

 
 .بهش زدم زل اخم با و کردم پاک رو اشکام

 .سمتم اومد روش و سر از غروررییته کلی با پسره
 :تگف بمی باصدا  و کرد شلوارکتونیش جی  تو رو ایش عضله دستا 

 
 !رضایی متین..هستم متین-
 

 ؟!داره من به ربطی چه اسمتون-
ست جذابی لبیند ش شت با و لبش کنج ن شاره انگ شید ا  جواب و بینیش زیر ک

 :داد
 

 !نیست بد آشنایی یه واسه-
 

 :گفت سریع که زدم زل بهش پرسشی
 

 !بیواید اگه البته-
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 ...نیستم خیرمایل نه-
 

ستم ست.کرد سد جلومو که برم و بگیرم راهمو خوا  رشلوا جی  سمت برد د
 و سمتم گرفت و کشید بیرون اون از کارتی و آورد در رو پولیش کیف و پشتیش

 :گفت
 

 .شد عوض نظرتون ا  لحظه یه شایدتو دارید نگه پیشتون اینو-
 

 :گفتم سرد و زدم پوزخند 
 

 برگردونید رو خوشااکلتون کارت این و دورشااید ساارراهم از محترم آقا -
جاش یاجی چون ساار ظه یه اون پره،و وقتم و ندارم بهش احت  قول به رو لح

 ...فعال.میکنم پر بهتر  باچیزا  خودتون
 

 که کرده فکر  چه باخودش نمیدونم..شااادم خارج بهداشااتی ازساارویس
 اینقد مآد هه.کنم قبول که داشاات انتظار و ساامتم بود روگرفته کارتش ریلکس

 .واال نوبره پرتوقع
 

 .نشستم سرجام
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 :پرسید و دوخت بهم نگاشو ستاره نشستنم با
 

 خوبی؟-
 

 .زدم مصنوعی لبیند یه و زدم زل ستاره نگران   چهره به
 

 !خوبم-
 

 :گفت و کرد اشاره نیورده دست غذا  به
 

 .کنم شروع بیا  تو تا گفتم-
 

 .پاشیدم روش به لبیند 
 خوش ها  خاطره.شااد کردسااپر  تعریف سااتاره که هایی خاطره با شاااممون

 .خوردم غبطه بهش لحظه اون من و داره دوسش که کسی با بودن
 .خوردم غبطه قشنگشون عشق به
 .خوردم غبطه سال پنج مدت به کنارهم بودنشون به

 .خوردم غبطه ابله من
شدن شیه زنگ صدا  بابلند  ایانپ خوردنام غبطه و موند نیمه حرفش ستاره گو

 .یافتن
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 ...شد باز گوش بنا تا لبیندش و انداخت گوشی صفحه به نگاهی
 :گفت میزدن برق که باچشمانی و من به کرد رو

 
 ...ساالره-
 

صال شون چیز  که زد،حرفایی حرف و کرد برقرار رو ات شنیدم از سم و ن  حوا
 ...نداشت تمومی که بود وگشادش گل لبیند معطوف  فقط

 .سرمیکرد تلفن پشت مرد با که هایی قهقهه به
 !میشن؟ عاشق هم مردها مگه

 !بشه؟ عاشق عاشقانه اینطور  که مرد  هست یعنی
 !معشوقش؟ به ببیشه امید اش مردونه و بم صدا  با که مرد  هست
 بشه؟ عاشق واقعا که مرد  هست

 بندازن؟بلندن؟ خنده به رو معشوقشون چجور  بلدن مگه
 .غلفتیش نوع از اما بلدن...بلدن اره

 مردها   همه.شکوند رو سرم آخرش و کرد جیبم تو  چی نیود که میالد مثل
 .هستند کرباس یک ته سرو

 
 ؟!بود شده ؟چم گذشته سمت پرمیکشه ذهنم اینقد چرا امروز

 
 ...عسسسسل عسل-
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 .شدم دور ام ازگذشته کمی و اومدم خودم به
 

 !بله-
 

 .میکنم صدات دارم ساعته یه دختر کجایی-
 

 خواستی؟ چیز ..نبود ببیشیدحواسم-
 

 !شرمندم راستش:گفت من من با
 

 :پرسیدم و بهش زدم زل گنگ
 

 چطورمگه؟-
 

 .ببینه منو مییواد ساالر-
 

 چرانمیر ؟ خ -
 

 !توچی-
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 .خونه میرم تنهایی چمه من-
 

 !نمیشه که اینجور  آخه-
 

 ینا از بیشااتر نذار برو تو رمیگردم وب میگیرم ماشااین دختر،یه کاریه چه-
 .بمونه منتظرت

 
 رو  ا  هب*و*س محکم و اومد سمتم و شد بلند جاش از و زد عمیقی لبیند

 :گفت و کاشت هام گونه
 

 . عزیزم مرسی-
 

 :گفتم و زدم لبیند  متقابأل
 

 !بگذره خوش-
 

 !خدافظ مرسی-
 

 . خدافظ-
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 .ومدما بیرون رستوران از و کردم پرداخت رو حساب صورت منم ستاره رفتن با
سه سرخیابون شینی هر وا ست که ما شت نگه میکردم بلند د سرع.نمیدا  تبا

 .میشدن رد زیاد 
 

 .ترمزکرد پام جلو ماشینی که میشدم مأیوس داشتم دیگه
 .رییت قلبم

مد پایین پنجره ته فرمون پشااات پسااره همون.او  چی اساامش.بود نشااساا
 .نیس مهم واسم چی هر حاال اه..مبین..بود؟معین

 
 یه تمگف نمیداره نگه واسااتون ماشااینی هیچ دیدم..ترسااوندمتون ببیشاایدکه-

 .برسونم بیواین که جایی تا رو شما و بکنم خوبی
 

 .بود سیریش عج 
 

 .بدید ادامه راهتون نیستم،شمابه زحمتتون به الزم ولی ممنون-
 

ست و دلپذیر ش  تواین- شتنی دو سی نکنم فک دا ساف به فکرش ک شیم  رک
 !خودشونن وحال عشق دنبال همه برسه

 
 :وگفتم زدم پوزخند 
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 نیستید؟ بقیه چراشمامثل اونوقت-
 

 :گفت و کرد ا  خنده تک
 

 !وحال عشق تا میکنم مردم به کمک صرف   رو وقتم من-
 

 خودم نیسااتم کمکتون گدا  بگم یابهتره نیسااتم کمکتون محتاج من قطعا-
 اشاام ساامت گرفتم رو کارت وقتی محترم ظاهر به خانم- برمیام خودم ازپس
 وسااتی  د بودم،یه ساااده دوسااتی   یه دنبال فقط من نییر.دخترقحطه نکنید خیال
 !نکنید باخودتون ا  فکردیگه..دربیام یام تنهایی از بتونم اون ازطریق که پاک

 
 ...نیستم من شی  اون و-
 

 :گفت کالفه و کشید پوفی
 

 مشاادی اینجور ..میرسااونمتون ندارم،فقط بهتون بشااید،کار  سااوار میشااه-
 !عابرا   همه جلو نما انگشت

 
 .شدم ماشین وسوار بازکردم رو جلویی در ناچار به

 !دراومد حرکت به ماشین
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 !هستید-
 

 :پرسیدم و بهش زدم زل پرسشی
 

 بله؟-
 

 ...شماهستید شی  اون-
 

 دادید؟ تشیی  چجور -
 

 .چشماتون تو غم  -
 

 :گفتم و زدم پوزخند 
 

شتباه شی  دنبال- صی اومدید،دنبال ا  یاتونتنهائ از رو شما که بگردید شی
 .تنهائیاشه گیر علنأ خودش که کسی نه دربیاره

 
 :گفت و کرد عوض رو دنده
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 رو یکس باشه،من نداشته احساس و باشه پر وقتش که نمییوام رو کسی من-
سی خودم شبیه که مییوام شه،ک سی درکم که با شکل هی دوتاییمون که کنه،ک  م

 هم ونوا دربیارم ازتنهایی رو خودم اون ازطریق بتونم که باشیم،کسی داشته رو
 شدید؟ حرفام متوجه دربیارم خودم همراه

 
 !هستید تنهایی آدم شما که نیست پیدا ولی-
 

 .نمیدم بروز اصوال-
 

 .نمیدم بروز منم-
 

 ؟!بدین رو منزلتون آدرس و کنار به اینا حاال.داده لو رو شما که چشماتون-
 

 .میزد چقدحرف آدم این
 

 !خونمونه نزدیک دارید نگه همینجا-
 

 :گفت و زد جذابی لبیند
 

 نکنم؟ ول و بگیرم یاد رو خونتون آدرس میترسید چیه-
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 .نکردم فکر  همچین-
 

 .برسونم رو شما خونتون در دم تا بدید اجازه پس-
 

 برسونید؟ منو در دم تا که اصراریه چه-
 

 ...یا یا کمک یه..درکارنیست اصرار  هیچ-
 

 :گفتم و پریدم حرفش تو
 

 ..نیستم کمکاتون محتاج من-
 

ستید شجاعی آدم شما شدم متوجه بله-  کارهاتون   همه پس از میتونید و ه
 اینو یول.ندارید نیاز پساارا ما اللیصااوص بشاار  بنی هیچ کمک به و بربیاید
ید خوب  ونت تنهایی بگیرید کناره بریاتون و دور و مردم از که چقدر هر بدون
نه میشاااه تر عمیق هایی این وممک  دیگران به شااادن متوسااال به منجر تن

 د،شیصیکنی تکیه بهش که دارید نیاز یکی به شما باشید تنها بشه،هرچقدرکه
 .هست کنارتون اونم و هست فردایی که باشه قرص این به دلتون که

 
 :گفتم باحرص
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 چیه؟ شمامشکلتون-
 

 :داد وادامه انداخت باال ا  شونه هیچ معنی   به
 

 ونادعات که چقدر هر خانما شما که کنم ثابت بهتون رو این مییوام فقط هیچ-
شه  کیهت بهش که مرد  حامی،یه مرد دارید،یه نیاز مرد یه به میتونید،آخرش می

 ...بزارید دراختیارشون جسمن و روحن رو خودتون بتونید که مرد  کنید،یه
 

یدم آره.کردم بغض یارش وجساامن روحن رو خودم که مرد  اون د  دراخت
 !گذاشتم

 .زد خنجر بم که مردحامی اون دیدم
 

 .سربازکرد میکرد سنگینی دلم رو که حرفایی اون.ترکید بغضم
 

 :گفتم گریه با بود شده آمییته که بلند  باصدا 
 

 هب که میشااه ادعام.میتونم که میشااه ادعام.شااجاعم میشااه ادعام آره!کنید بس-
 رو دمخو اینکه تا تنهام که میکنم افتیار..ندارم نیاز میالفی جنس هیچ کمک

 ...که...کااه بزارم یکی اختیار در
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 تسی که حالی در حال این با اما.گریستم ها  ها  و بدم ادامه نتونستم دیگه

 :دادم ادامه  زدم می حرف
 

 قلبش رو گذاشاات رو دسااتم که مرد  اون.میگی تو که حامی مرد اون دیدم-
 ...تومیتپه واسه فقط وگفت

 
 ...دادم سر هق هق دوباره و
 

 .سمتم برگشت و داشت نگه گوشه یه رو ماشین
 .دادم تشیی  صداش از اینو بود شده هول

 :گفت ا  دورگه باصدا 
 

 !نداشتم منظور  من...من...باشید آروم-
 

 :زدم داد
 

 همیشاا ادعاتون که ازشاامایی.کرباسااین یک سااروته همتون متنفرم ازهمتون-
 پارچه همون دخترهارو که هسااتید گاو  یه نیسااتیدشااما واقع در ولی مردید

 ...شید بریدگم...اونید به حمله   آماده آن یه و میکنید قرمزتصور
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بازکردم درماشااین یدم بارید کی نفهمیدم که باران ساایل زیر و رو  جاک به دو
 .نمیدونم

 
 *دلیور  من از میدم حق تو به من*
 *بر  اینجور  میدم حق تو به من*
 *بیار طاقت بمون پیشم امشبو*
 *مییور  سرما که بارون این زیر*
 *تو سمت بودم آورده پناه من روزگار آدما  ازتمام*
 *تو قل  من   واسه نداره جا من عشق دادم دست از رو تو من*
 *من از برید  دل و زدم دلتو*
 *من از کشید  دست دید  اشکامو*
 *من از دید  چی تو عالقه از غیر کن قانع منو حرف   آخرین این*
 *دنیاش بود  که اون پیش مسئولی باش آروم دارم حرف من بر  نمیشه*
 *چشماش توهوا  گرفته بارون باشی بارون زیر نمییواد که اون*
 * بمون اما کنی ترکم دار  حق*
 * بر  ساعت این تو  نباید تو*
 * همین بودم عاشقت زیاد  من*
 *بر  تووراحت اینکه دلیل شد*

 ااااااااااااااااا
 :باران
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 که نرآرتا کنا بودن چسبید می چقد سرد هوا  و ستاره از پر و سیاه آسمون زیر

 .زندگیم   همه شده
 

 :گفت و شد آالچیق وارد قیفی بستنی دوتا با
 

 !تو ازدست امان-
 

 :وگفتم کردم لوس رو خودم و خندیدم ریز
 

 !خواسته دلم خ -
 

 :گفت و سمتم گرفت رو بستنی و نشست کنارم
 

 .نکنه ه*و*س این از بیشتر دلت این تا..بگیر-
 

 .زمستون دل تو اونم بستنیم عاشق.گرفتم ازش رو بستنی باذوق
 .میده حالی چه.مییوردم ولع با و بهش میزدم لیس

 .بهم بود زده زل و نیورده هنوز دیدم آرتان سمت برگشتم
 .توش موندم که زده زل ر جو یه
 :وگفتم بستنیش به کردم اشاره ابروهام با
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ستنیت وقت سر میام و میکنم تموم االن نمییور  چرا-  هک باش مواظ  ها ب

 .خطریم بدجور
 کرد نزدیک بهم بیشتر خودشو
ستش ست د ش سبوند منو و پهلوم رو ن شم دمه و خودش به چ  هک لحنی با گو

 :گفت آروم   نا کردم حس
 

 .منوبکن حال   مراعات یکم خدا رو تو-
 

 .نفهمیدم رو منظورش اصال..بهش زدم زل باگیجی
 

 .د* *س*و*ب رو پیشونیم و آورد تر نزدیک سرشو دید که نگامو
 .کرد ملحق بهم رو خوبی حس لباش گرمی

 :گفت آرومی لحن با و بهم دوخت نگاهشو
 

 .نزن لیس بستنی به اینجور -
 

 بود؟ بستنی به زدن لیس خاطر به یعنی.افتاد زاریم دو تازه
 

 .میزدم لیس داشتم فقط چیکارکردم مگه-
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 :گفت و داد تکون سرشو

 
 .نمیفهمی رو حالم اصال-
 

 .آشغال توسطل انداخت رو دستش تو بستنی   و اومد بیرون آالچیق از
 مبه میداد بیوره نداشت دوست انداخت رو بستنی چرا آخه.شدن گرد چشمام

 .مییوردمش سوته سه
 

 حرص با و افتادم راه دنبالش و اومدم بیرون آالچیق از و پوشاایدم رو کفشاام
 :گفتم

 
 انداختی؟ رو بستنی چرانیورده-

 .بهم میدادیش خ  بیرحمی چقد.نیست حیف
 

 .زمین به کوبیدم پامو حرص با
 :گفت میزد موج ها اون در خنده که چشمانی با و سمتم برگشت

 
 .باران توعجیبی-
 

 .ورچیدم و*ام*ب*ل
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ستنی   ستم تو ب ستمال با و خوردمش سریع بود شدن آب حال در د  کاغذ  د
 .کردم تمیز
 .بودم سرش پشت من و میرفت راه اون

 .ازش شد خورد اعصابم
شت من چی یعنی سر یه و اومدیم.میرم راه سرش پ شت نباید.شد مزاحمم پ  پ
 .باشه حامیم که بره راه جفتم یا سرم

 
 :گفتم برسه گوشش به که باصدایی

 
 .هگذشت خوش بهت خیلی پیداست ها ننداز  نگاه سرت پشت به وقت یه-
 

 .بود خندون صورتش سمتم برگشت
 :گفت آروم و زد گره انگشتام تو انگشتاشو و طرفم اومد

 
 .دختر غربزن کم-
 

 .بهش زدم زل اخم با
 .میکشید خودش همراه منو و میزد قدم

 !من نه و میزد حرف اون نه
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 :پرسیدم و اومدم حرف به
 

 نمیزنی؟ حرف چرا-
 

 !میکنم فکر دارم-
 

 چی؟ به-
 

 !تو به-
 

 .پیشتم که من-
 

 .طرفم برگشت و ایستاد
 شتپ به ا  ه*س*و*ب آروم و آورد باال رو دستشه تو که دستم.شد نزدیک بهم

 .لرزید دلم.زد دستام
 

 :وگفت بهم زد زل طوسیش چشما  با
 

صبح خوشی زندگیم تو من..من- شدم بیدار ندیدم، شگاه، میرفتم و می  ش دان
 یه.ودب یکنواخت و ساااده زندگیم!خونه برمیگشااتم کوفته و خسااته بدنی با هم

یه ندگ ندگیم.مزه بی ز ثل ز یه م قت.نیسااات بق  رو خوشاابیتی   مزه هیچو
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 یانب اینکه.نداشتم رو هیچکس تحمل چون نداشتم هم فابی نچشیدم،دوست  
 کسیهیچ پیش.مییورم غبطه بهشون بگن خوبشون چند هر زندگیه از و پیشم

یه از له کوفتیم زندگ ما نکردم گ  هک زندگیی خسااتم،از که میگم،میگم حاال ا
 با ور زندگیم آرامش..کردم حس تو با رو خوشبیتی من حاال اما.خستم داشتم

 نم باران.ببینم ناراحت رو تو ندارم شد ،تحمل وجودم همه کردم،تو حس تو
ست خیلی  تو اب فقط من نکنی؟چون ترکم که بده قول بهم.بده قول بهم دارم دو

 !!خوشبیتم
 

نگ قد چرا..زدم زل بهش گ  ازوزندگیش هیچی من میزد؟چرا حرف درد با این
 نمیدونم؟

 
 حساااب که گذشااته چی زندگیت تو میزنی؟مگه حرف اینجور  دار  چرا-

 کرده؟ غمگین و ناراحت اینقد رو تو نیستی؟چی بقیه مثل میکنی
 

 !مهمه کنارم نیست،بودنت مهم گفتنش-
 

 بدونم؟ که نیستم این الیق-
 

 :داد جواب و کرد نوازشم و گونم رو گذاشت رو دستش
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 به ذاشااتیگ تو چون.برگردوند  زندگی به منو تو چون الیقی اینا از بیشااتر تو-
 یمن چند هر لبیند یه سااال چند بعد گذاشااتی بشاام،تو امیدوار آینده و زندگی
شینه لبام رو  لبیند شتی تو.ب شه زنده وجودم تو چیزایی یه گذا  که قلبی لمث.ب
 گهدی چیزا  خیلی مثل.بود سرد که احساسی مثل. بود سنگ ازجنس ها مدت

 زبونت زا رو این مییوام باران.میشه اضافه باریم و بند بی طومار به بگم اگه که
شنوم شم و کنی تحملم گندم اخالق وجود با که ب  دل هازت واقعا چون بمونی پی

 !نداره معنی دنیا تو بدون میگم دارم
 

 بی و خشاان اسااتاد یه داریم که خشاانی و اخمو اسااتاد کردم می فکر همیشااه
 هک بردم پی واقعیت این به حرفاش این شاانیدن با حاال اما.باشاااه ا  عاطفه
 ها  حس چه و کردن تحمل رو درد  چه خشاان خودم قول به و اخمو آدما 

 .کردن میفی رو قشنگی
 :گفتم و زدم لبیند

 
 هک بودم داده قول خودم به بگی داشااتنت دوسااات از اینکه قبل امروز،تا تا-

شی من سهم اگه حتی نکنم دل ازت هیچوقت شقت تاوآخرعمر نبا  بمونم عا
 صاااح  چون کندنم دل میشااه ساایت دیگه ببندم دل کساای به اگه من ،چون

 .گمشدم   نیمه میشه..وجودم کل میشه دلبستگی
 

 :گفت و زد لبیند  آرتان
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 .منی   گمشده   همه تو نیستی من   گمشده   نیمه تو-
 

 .کردم عادت بهش چقد.دارم دوست رو بروم رو آدم این چقد خدایا
 .دادیش بهم که مرسی خدایا

 
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 
 .ببینم نمیتونم تو غیر که کرد  چیکارم تو-
 

 !ساختی ا  دیگه آدم یه من از که تویی این واقع در نکردم کار  من-
 

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس
 

 رگ؟ تو بزنیم ساندویچی یه چیه نظرت-
 

 ود ف فست سمت بلند هایی گام با و کردم اعالم رو موافقتم سر دادن تکون با
 .افتادیم راه

**** 
 .بارید بارون که بودیم برگشت راه تو
 :گفتم و میکرد رانندگی داشت که آرتان سمت برگشتم ذوق با
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 !دار نگه آرتان-
 

 چرا؟-
 

 !میباره بارون داره نمیبینی-
 

 خ ؟-
 

 :گفتم باحرص
 

 .زیربارون برم مییوام دار نگه-
 

 :گفت و کرد اخم
 

 .سرمامییور .نکرده الزم خیر نه-
 

 :گفت آروم ل  زیر بعد
 

 .زیربارون بره مونده همینم-
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 :گفتم التماس با
 

 !خاااادا رو تو آرتاااااان-
 

 .نه یعنی نه گفتم-
 

 .صندلی به دادم تکیمو سینه به دست آویزون ا  لوچه و ل  و اخم با
 

 .داشت نگه خونمون از دورتر کوچه یه
 .بودم بارون عاشق من.بارون زیر برم نذاشت چی یعنی.بودم ناراحت ازش

 کشااید منو و گرفت رو بازوم..بازکردم درو همینکه.خدافظی بدون خواسااتم
 بینیش به خورد بینیم که طور  خودش سمت

 :گفت آروم
 

 ازم؟ ناراحتی-
 

 !!میرفت ویلی قیلی دلم صورتم به مییوردن که نفساش
 

 :گفتم تیس
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 ...آره-
 

 .د* *س*و*ب رو پیشونیم
 

 :وگفت کرد جدا پیشونیم رو  از و*ش*ا*ب*ل
 

 .ناراحتیت کردن برطرف واسه اینم-
 

 .گر استفاده سوء:گفتم حرص با و بازوش به زدم
 

 .لبیندزد
 

شو گونه ا  غافلگیرانه حرکت یه تو س ها شین جت ومثل یدمب*و*  یدمپر ازما
 .بیرون

 .بود زده زل بهم بهت با.سمتش برگشتم
 

 .افتادم راه خونه سمت به و کردم خدافظی ازش دست با
 .ببرم حالشو که نذاشت حیف اما بود اومده بند کمی بارون

 اااااااااا
 :آرتان
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 .کاشت هام گونه رو  که بودم ا  ه*س*و*ب بهت تو هنوز
 رو قشاانگی حس کاشاات هام گونه رو  که ا  ه*س*و*ب...بودم خوشااحال

 .ناتوانم توصیفش از که کرده ملحق بهم
 .آینده برا ..زندگی برا ..مییوامش خیلی

 ارت تو دوونده ریشه که یهویی داشتن دوست این از که خودم خود  ..خودم برا 
 ُبهت   جور یه بودم سنگ از و سیت که منی واسه که ا  ه*س*و*ب.پودم و

 .خوشحالم بچشم رو خوشبیتی طعم گذاشت که بهتی این از امامن
 

 .شدم واردوخونه
 .دیگه روز هر از شادتر..شادبودم

 .بود تکمیل۰۰:۰۰ساعت
 هک سااوالی هزار و بود  کجا که.کنن پیچ سااوال رو باران نکنه که بودم نگران

 .بشه هول دادنشون جواب از باران میترسم
 .عادت جور یه شده.نمیتونم اون بدون

 
 .بود رفته فرو مطلقی سکوت تو خونه

 .شد باز خونه در که افتادم راه اتاقم سمت احتیاط با
 .دیدم خیسی رو  و سر با رو عسل که سرم پشت به برگشتم

 
 .در به داد تکیشو و بست درو میزد نفس نفس که درحالی



 447 زخم کهنه

 
 بود؟ تاحاالبیرون

 ...مادرش مثل یه یکی...هه
 

 :پرسیدم و رفتم سمتش
 

 روهم؟ بود  رییته کی با حاال تا بود  کجا-
 

 .زیرگریه زد
 :گفتم و هم تو کشیدم اخمامو

 
 .نشناستت بریز کسی واسه رو تمساح اشک این!مظلوم چه اووخی-
 

 :گفت گریه با
 

 بارم رو بد  حرف هر که دار  بزنی،حق حرف من با اینجور  دار  حق-
 بد بات که بودم،منی خواه خود که منی.بَدساات آدم واس   بد حرف کنی،چون

 ممیکن نکاشت،اعتراف وجودم تو مامانم جز کسی هم رو بد  این ریشه.بودم
 و وربپاش،بی و بریز توزندگی تنهاهدفم که بودم هوا بودم،سااربه بد  آدم که

 به که ودب این کارا این از هدفم   همه.بود پارتی به بازار،رفتن تو بیواب،پرسه
 بگذرونما خوش خودم
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 :داد ادامه مانند  جیغ صدا  با و گرفت شدت گریش

 
 داد البته.نمیداد دساات بهم خوشاابیتی حس کارا این   همه انجام اخر ولی-

 اهاشااتب چند هر که حساای یه غلفتی پره حس یه.دروغ حس یه.بدداد خیلی اما
 .برد رویا به منو اما
شتباه حس این از من ست رو میبرد رویا به منو که ا ست رو یه.خوردم د  رمؤث د
سم رو تأثیرش حاال تا که سه چرا؟خوشبیتی...چرا؟ ولی.مونده روحم و ج  وا

 من شااده؟مگه نوشااته من واسااه بد اتفاق همه این نشااده؟چرا نوشااته من
 ..آره بودم بد...چندسالمه

طا ما..آره اونم بودم کار خ  عوض گرفتم تصاامیم که حاال..خوبم که حاال ا
 خوشاابیتی احسااااس چرا میکنم حس تغییرو این دارم که حاال..بشاام

 ؟!!!!چاااااارا...کنم ولمس ر خوشبیتی نمیتونم چرا.نمیکنم
 

 .سمتش برگشتم شده چی میگفت باباکه نگران باصدا 
 .فهمید میشه بازش نیمه چشما  از اینو و بود خواب

 میداد نشون مظلوم خودشو چجور .بیزارم شدت به دختره ازاین
 !مارمولکیه چه میدونم که من اما

 
 :وگفت رفت بابام سمت عسل



 449 زخم کهنه

 
شنا غری  نه یا.عمو بگم بهتره یا! بابا شما- ش از بهتر که ا  غریبه..آ سم ناآ  وا

ما کرد خوبی  زبون به رو شااما اساام که نیسااتم این الیق من.ندید خوبی ا
ستم محبتاتون الیق من..بیارم  وجود چرا.یدنگفت نازکتروبهم ازگل که شمایی نی

 کردید؟ تحمل بینتون اینجا منو
شت که ازفریبام،فریبایی من  رو  ماروش وقتی که منی.خنجرزد و بهتون کرد پ

 .نلرزید تنم ذره یه دیدم بیمارستان تیت
 

مام تان؟چی.  شااادن گرد چشاا مارساا فت داشااات بی یت رو  میگ  ت
 .بود شده هول که بابام به زدن زل باگنگی..بیمارستان

 
 :گفت مالیم لحنی با و گرفت بازوهاشو طرف دو و رفت عسل سمت بابا

 
 .نشی مریض تا کن عوض رو خیست لباسا  این اتاق تو برو-
 

 .رفت اتاق سمت به سست قدمهایی با و فین بافین عسل
 

 :پرسیدم باگیجی
 

 بود؟ چی میگفت؟منظورش داشت چی-
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 :وگفت بیرون داد نفسشو بابا
 

 .نیست هیچی-
 

 افتاده؟ اتفاقی چه نبودم تو بمالی شیره سرم که نیستم بچه من بابا-
 

 ...فقط نیفتاده چیزخاصی-
 

 چی؟ فقط-
 

 .ردکردم رو خفیفی   سکته..یه..یه-
  

 خفیف؟   سکته؟سکته...کردم کپ
 :پرسیدم وناباور بهش زدم زل بابهت

 
 نداد؟ خبر بهم چراکسی-
 

 !کنم نگرانت نیواستم-
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 عسااال اگه یعنی..کردید میفی من از رو مهمی این به چراقضاایه..بابا چرا-
 نمیگفتید؟ بهم هیچوقت شما نمیگفت

 
 ...پسا آرتان-
 

 :گفتم حرص با
 

 .بیزارم ازش کنم تحمل خونه این تو  رو دختره این وجود نمیتونم من بابا-
 

 .تقصیره بی وسط این عسل نگیر سیت-
 

 .بود ساده زیاد  بابام زدم پوزخند 
 

 نشنیدید؟ رو زد که حرفایی مگه-
 

 ...اونا-
 

   همه ه*ز*ر*ه   زنتیکه اون ندیدم عمرم تو شااما یه خونساارد  بی آدمی-
شیده باال رو ندارت دارو ستی دو و ک ست تقدیم د سره دو  دهکر خودش مثل پ

 ...مامانش مثل یه یکی اونم.میکنید دفاع دخترش از دارید شما اونوقت
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 ...تغییرکرده عسل فریبانیست مثل عسل-
 

 .نمیبینم تغییر  هیچ که من-
 

 .ببینی نیستی حاضر و بستی رو توچشمات-
 

 مونه نیست مهم نزدنشون یا زدن که حرفایی از..تکرار  ازحرفا  بودم خسته
 .کاسست وهمون آُش 

 
 .رفتم اتاقم سمت بییر  ش  باگفتن

 اااااااا
 :عسل

 
 .شد اتاق وارد آریان عمو بفرمایید  گفتن با.خورد در به ا  تقه
 حبس اتاق تو رو خودم کرده حک دلم رو بد    خاطره که بارونی روز اون از

 .نمیومدم بیرون آشپزخونه و دستشویی به رفتن جز به و کردم
 

شید،بر رو پنجره ها  پرده آریان عمو شید برخورد اثر کنارک  شامچ به نورخور
 .شد درهم صورتم
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 :پرسید مهربونی با و نشست کنارم
 

 خوبی؟-
 

 .آروم   خیلی آرتان برخالف
 .دادم تکون سر 

 
 کرد ؟ کز اتاق تو چراهمش عید   نزدیکا  نمیا  بیرون چراازاتاقت-
 

 :گفتم دار  خش صدا  با
 

 نبود ؟ اینجور  توکه- .روندارم هیچی   حوصله..ندارم حوصله-
 

 !بیزارم خودم از بودم بد اینکه از.میاد بدم خودم از-
 

 :گفت و زد بیشی آروم لبیند
 

شو هم حاال.بلدنبود  نبود  بد تو- ستات با بیرون برو پا  هوا و لحا کمی دو
 .کن وزندگی بیرون بیا گیریات گوشه این از.کن عوض

 
 .بشم محو دنیا ازاین دارم زده،دوست آدم شدم که دیدم بد اینقد بده حالم-
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 وسااط این تو هرچند الیطاساات جایز انسااانی میزنی؟هر که چیه حرفا این-

یه  و کار گ*ن*ا*ه نکن تلقین خودت به اینقد.بود  مادرت کاراها  قربان
 .نکن سرزنش هم خودتو

 
ست و انداخت بهم گذرایی نگاه.شد بلند جاش از شه خارج اتاق از خوا  که ب

 :گفتم سریع
 

 میبیشید؟ منو-
 

 :داد جواب بود نمایان لباش رو لبیند  که درحالی سمتم برگشت
 

 .بیابیرون زود...بشم دلیور ازت که نکرد  توکار -
 

 .شد خارج ازاتاق
 و دش برداشته دوشم رو  از سنگینی بار یه کردم حس.شدم آروم دلم ته کمی
 .کردم می سبکی احساس چقد

 وابج.نبود این آریان عمو حق.اومد بدم خودم از ندونستم بیشتر قدرشو این از
 که دمرساای واقعیت به دیر که حیف اما نبود این کرد مامانم منو با که خوبیایی

 .کنن نمی رو داشتن که چیزایی قدر ندن دست از رو چیز  تا آدما
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 .اومدم بیرون خودم پیش روز چند خاطرات از گوشیم زنگ صدا  با

 .بود ستاره انداختم گوشی صفحه به نگاهی
 .دادم جوابشو و کشیدم رو سبز دکمه

 
 .سالم الو-
 

 :شد پیش گوشی پشت انرژیش پر و شاد صدا 
 

 خوبی؟ عسل الو-
 

 میگذره؟ توخوبی؟سفرخوش خوبم من عزیزم سالم-
 

 .شد کنسل نه..بیوبیت-
 

 چرا؟ آخه-
 

 !بستریه بیمارستان االن شد بد حالش داییم-
 

 !بده سالمتی خدا-
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 چیکارمیکنی؟ کجایی-
 

 . هیچ..خونم-
 

 .خونست خانم اونوقت هستن صفاسیتی و گردش درحال همه واا-
 

 .برم که ندارم رو جایی-
 

ش - ساالر مییوام فردا ست با بدبیتی جور هزار با اونم بیرون برم با  که شدو
 بیا ؟ همراهمون چیه نظرت تاحاالندیدمش

 
 ...راستش-
 

 .منتظرتم فرداش -
 

 .میگیره تصمیم خودش بعدش میده پیشنهاد اولش گرفت خندم
 

 .باشه-
 

 .با  ب*و*س ب*و*س.میبینمت ورگل ترگل پس،فردا حاالشد-
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 .کردم آماده جدید  روز برا  رو خودم و کردم بالبیندقطع

 اااااااااااااااا
 :باران

 
 .اومدم بیرون فروشی ساعت مغازه از

 انداختم بود دستم که ا  جعبه به نگاهی
 یهته آرتان واسااه ا  هدیه عید  واسااه بودم گرفته تصاامیم و اساافندبود اواخر

 .کنم
 

 .ارزید می اما گرون چند هر
 .گرفتم رو آرتان   شماره و آوردم بیرون مانتوم جی  از رو تلفنم

 .شد پیش آلودش خواب صدا  خورد که بوقی چند با
 .شد تزریق بهم آرامش آن یه
 رفت غنچ دلم آلودش خواب صدا  با

 .بودم پیشش فقط.بودم پیشش االن کاش ا  که کردم آرزو
 .میداد مثبت انرژ  بهم اما بود حال بی چند هر

 
 خوابی؟ هنوز چرا-
 

 .شنیدم رو آلودش خواب صدا  فقط من و نزد حرفی



wWw.Roman4u.iR  458 

 

 
 :گفتم خنده با
 

 !میگیرم تماس دوباره بعد بزن صورتت به آبی یه برو کن قطع-
 

 .نکن قطع نه نه-
 

 :گفتم شیطونی با
 

 چرا؟ اونوقت-
 

 :بود شده بم صداش
 

 .شم می سرحال باصدات-
 

 .شد آب دلم تو قند کیلو کیلو
 

 !ببینمت مییوام-
 

 :بزارم سرش سربه سرم به زد
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 .نه امروز-
 

 چرا؟-
 

 .دارم کار-
 

 چهار شااده تنگ واساات دلم که من پیش میا  میکنی موقوف کاراتو   همه-
 .ندیدمت که هفتست

 
 .درمیار  ازعزا دلی دیگه روز یه عوضش داره اشکالی چه خ -
 

 :گفت حرص با
 

 .ببینمت مییوام االن همین نکن اذیتم باران-
 

 .کنم اذیتش میکنم ه*و*سبیشتر میکنه اصرار چجور  میبینم وقتی
 

 !کنم،خدافظ قطع باید من آرتان-
 

 ال-
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 .ریزخندیدم و کردم  قطع

 ...رو دور  طعم بکش آرتان بکش
 .دادم بهش رو خونه آدرس و گرفتم تاکسی یه

**** 
 بودن ها پاتیتی رو  که رو گوشاای و شاادم اتاقم وارد شااام صاارف از بعد

 خرذوق منم و گرفته تماس بار۱۰.برداشتم
 .بودم شده کیفور حسابی

 
 .میره ضعف دلم میزنه له له داره دیدنم واسه اینجور  میبینم وقتی
 .روبدم جوابش گرفتم تصمیم و گرفت تماس۱۱بار واسه

 
 .رییت هر  دلم که گفت کلمه یه برقرارفقط رو اتصال دکمه همینکه اما

 
 !منتظرتم سرکوچتون-
 

 .بود باخشم.بود جد  لحنش.شد قطع وتماس
 .لرزید تنم

 در و کنم اذیتش بودم گرفته تصاامیم که روز  اون مثل بازم.زدم زر  یه بازم
 .شدم اذیت من واقع
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 .انداختم مانتو یه خونگیم لباس رو
 اومدن بیرون اتاق از و برداشتم رو گوشیم کردم تنم رو مشکیم شال
 :زدم صدا

 
 مامااان؟-
 

 .بلاااہ-
 :گفتم تر آروم همین برا اومد خونه آشپز از صداش

 
 .سرکوچه مغازه میرم دارم من-
 

 .برگرد زود باشه-
 

 .بیرون زدم خونه از و پوشیدم رو راحتیم کفش
 دیدم رو یشbmwماشین سرکوچه

 .بهش رورسوندم خودم بلند باگامهایی
 .ندم نشون ضعف و باشم آروم کردم سعی

 .ردمک باالیی بلند سالم و کردم بهش رو و شدم سوارماشین گشاد لبیند  با
 .روند سرعت آخرین تا و کرد روشن رو ماشین حرفی هیچ بدون

 .شدم سنکوپ
 .بود تفاوت بی انداختم رخش نیم به نگاهی



wWw.Roman4u.iR  462 

 

 :گفتو بینیش رو روگذاشت شستش انگشت سریع که بزنم حرفی خواستم
 

 .ببند رو دهنت نباشه حرف هیییس-
 

شکی جلو سیت میزد؟خیلی حرف اینجور  چرا..کردم بغض ست که ا  خوا
 .کرد توقف جلوخونش.گرفتم رو بچکه

 
شه آرتان که بار  چند...اومدم اینجا چندبار   هک میکرد یادآور  بهم اینو همی

 .خونه آقا  وخودش.خونه این خانم شممی روز  یه من
 

 .شو پیاده-
 

 .اومدم پایین ماشین از. نداشتم اعتراض نا  که بود آمرانه لحنش قدر  به
 و فتگر رو دستم مچ یهو که برمیداشتم قدم سستی با..اومد پایین هم خودش

 .کشید خودش دنبال منو
 بود؟ شده چش اخه دلم به زد چنگ ترس

 در و ردک ول رو دستم.شدیم خونه وارد و کرد باز درو بود دستش که کلیدایی با
 .کوبید هم به محکم رو

 
 .پریدم ازجام باترس
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 :گفت ترسناک لحنی با و سمتم اومد
 

 نه؟ دادنم ازعذاب میبر  لذت-
ست میبینی ازاینکه شی کیفور نمیتونم تو بدون لحظه یه و دارم دو  ه؟میبینین می

 ناہ؟؟.بدنیست منم اذیتش یکم میگی خودت با وابستم بهت
 

 :گفتم من بامن
 

 ...نداشتم منظور  من آرتان-
 

شید منو و گرفت بازوهامو دوطرف شتم خودش سمت ک شار زیر میمردم دا  ف
 .دستاش

 
 :گفتم درد اثر بر هم در صورتی با
 

 .گرفت دردم کن ولم آرتان-
 

 :گفت هیستیریک
 

 .جالبه!چیه درد میفهمی یعنی-
 



wWw.Roman4u.iR  464 

 

 چیکارکردم؟ مگه میکنی کارو این دار  چرا شد چت تو آرتان-
 

 :زد داد و شد بیشتر بازوهام رو دستاش فشار
 

 از ودتوخ شده تنگ واست ببینمت،دلم مییوام میگم بهت.نکردم چیکار بگو-
 ههمیشاا حال این با اما مریضاام بهت که میدونی لعنتی تو .میکنی دریغ من

 .ببینی خاطرت به رو زدنم له له دار  دوست
 

 :گفتم بغض با
 

  روخدا تو کن ولم آرتان-
 :گفت قاطع و آورد تر نزدیک سرشو دیوار به چسبوند منو

 
 کشاایدم ندادنات جواب با پیش ساااعت چند که درد  مییوام.نمیکنم ولت-

 .بکشی خودت االن رو
 

باه از اینم  کارش به دسااات فکر بی که دومم تصاامیم از اینم.دومم اشاات
 .میزنم گند همیشه.شدم

صبی صبی که میدم حق بهش..بود ع شه ناراحت و ع  بهم وقتی زمانی  یه منم ب
 .میسوختم درون از میکرد محلی بی
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یه وقت االن ته.نبود گر  مآرو وقت فقط االن.نبود کردنم ول واساااه التماس وق
 این و حرفا این مال   آرتان..کنم اذیتش خواسااتم که کردم اشااتباه.بود کردنش
 .میذاشتم دمش رو نیست،نبایدپا شوخیا

 .کنم آرومش باکارام کردم سعی
 :گفتم آرومی لحن با و ستبرش سینه رو گذاشتم و آوردم باال دستامو

 
 من نکن ناراحت رو خودت تو نمیشااه تکرار دیگه.ببیشااید کردم غلط باشااه-

 .میدم قول بهت نمیکنم غلطا این از دیگه
 

 پاشااو و  نشااساات مبل رو  و موهاش به زد چنگ کالفه و آروم نا و کرد ولم
 .دادن تکون کرد شروع عصبی

 
 .نشستم کنارش تردید با و بیرون دادم نفسمو
 .روبازوش گذاشتم و بلندکردم آروم آروم رو دستم

 :تندگفت و سمتم برگشت
 

 .میمیرم که نکن تکرارش دیگه-
 

 کردم چیکارش من.بغلش تو کردم پرت رو خودم درنگ بی و کردم بغض
 .عقلم بی اینقد چرا
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 .فشرد خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو
 که نفسااهایی صاادا .موهام تو کرد فرو ساارشااو و انداخت ازساارم رو شااالم

 .شنیدم رو میکشید
 .کردم حس گردنم رو  رو اش*ب*ل گرمی
 د* *س*و*ب عمیق

 
 :گفت آرومی لحنی با گوشم دم

 
 .دارم دوست خیلی-
 

 قتهیچو داره تازگی واساام همیشااه اما وگفته گفته بارها اینکه با..لرزید دلم
 .نمیده دست از تازگیشو

 
 !منی توواسه-
 

 .کردم فرو بغلش تو بیشتر خودمو
 

ه خیلی موهات-  !خوشبو 
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ستم تنش بو  شو وجودم تمام با.کرد م ستادم هام ریه به عطر ستامو. فر  ورد د
ستم جوره همه.محکم...محکم...کردم حلقه بازوهاش  بیرون ازبغلش نمییوا

 .بیام
 

 :گفت و موهام به کشید دست
 

 .نکن کوتاه موهاتو هیچوقت-
 

 :گفتم بودم بغلش تو همونجورکه
 

 !شد  استادمون شد خوب چه-
 بار هزار خدارو باید داشااتنت واس   من.شااد  من واسااه تو شاادکه خوب چه

 .شکرکنم
 

 :دادم ادامه و چشماش به زدم زل و شدم جدا ازبغلش
 

 .بمون من واسه همیشه-
 

 .دارم دوسش چقدر که فکرمیکردم این به من و د* *س*و*ب پیشونیمو
 .وابستم بهش چقد

 ااااااااااااااا
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 :عسل
 

 کمربند  با همراه مشااکی کوتاه مانتو  کردم پا به ساافید  کتون شاالوار
 .زدم انار  رژ و کردم مالیمی آرایش.مشکی
 بودا عالی آرایشم
 .کردم سر به سفید  روسر  و فرکردم رو بودن بلند جلوکه از موهام

 .ددی معرض بدون و پوشونده..شیک و قشنگ.دارم دوست اینجارو لباس طرز
 

 .شدم خارج خونه از و برداشتم دستیمو کیف
 

 .تلوزیون تماشا  حال در و بود هال تو عموآریان
 :گفتم و رفتم سمتش

 
 .میرم دارم من عمو-
 

 :گفت و انداخت بهم نگاهی
 

 .میریم خونه ازاین فردا پس کن جمع رو وسایلت خونه برگشتی-
 

 میریم؟
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 هترینب این اره.میشه عصبی دیدنم با کم آرتان اینجور .بهتره اینجور  حداقل
 .بود آرتان ندیدن زیاد واسه راهیه

 
 باشه-
 

 !بر  میتونی-
 

 .خدافظ-
 

 .بیرون زدم خونه از و کردم خدافظی
 

شین   با ستاره اومدم بیرون خونه از همینکه شت نگه کنارخونه 2۰۶ ما  سوار.دا
 .بهش کردم سالم و کردم ماشین

 
 الشاا.مشااکی کتون شاالوار.کاربنی آبی مانتو.بود رساایده خودش به حسااابی

 .آرایش قلم هفت.مشکی
 

 :وگفتم کشیدم سوتی
 

 ..ندزدنت بابا-
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 :گفت فیگوگرفتن با ستاره
 

 .نمیدزدن نزن مارو توجی -
 

 .خندید اونم..خندیدم
 

 .اومد در حرکت به و کرد روروشن ماشین
 :پرسیدم ستاره از بودیم که راه تو

 
 بریم؟ قراره کجا-
 

 .منوساالره پاتوق  .رستوران همون-
 

سیدن تا ستوران به ر شتن.انداخت خنده منوبه و رییت مزه کلی ستاره ر  یه دا
 .نعمت   هم خل دوست

 
 هآین جلو و درآورد کیفش از رو رژش سااریع خیلی.داشاات نگه رسااتوران جلو

 .اش*ب*ل رو کشید
 

 .دختر نکشی خودتو-
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 شدم؟ خوب-
 

 .شد  خوب خوب اره-
 

 .شدیم رستوران وارد و اومدیم بیرون ماشین از دو هر
 

 .اونجاست ساالر-
 هشب سااتاره که یکیشااون..مرد دوتا کردم نگاه داد نشااون دساات با که جایی به

 .ساالر دوست حتما بود ما به پشتش که دومی و ساالره کرد اشاره
 

 .کردیم سالم رسیدیم که بهشون
 .کرد سالمی و شد بلند جاش از ساالر دوست

 .آوردن هجوم بهم هفته چند اون خاطرات.کردم کپ دیدنش با
 کرد؟ تعج  دیدنم از اونم.میکردم فراموش داشتم تازه

 
 :رسید گوشم به ستاره صدا 

 
 !شما إ-
 

 میشناسید؟ همدیگرو:ساالر
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 .دیدم رستوران این تو پیش چندهفته رو ایشون فقط نه: ستاره

 
 :گفت باشیطونی ساالر

 
 تاحاال؟ ازکی اینجا میاد ما ازچشم دور روشن،خانم دلم و چشم-
 

 :گفت و خندید ستاره
 

 .بودم اومده باعسل کوفت-
 

 نمیکنی؟ معرفی:ساالر
 

 .واسم نمیذار  حواس رفت یادم إ:ستاره
 

 ...ساالره ایشونم عسل..عسل:گفت و کرد اشاره بهم
 

 مردونه   چهره داشت سفید  صورت و بور موهایی.بود چهارشونه و بلند قد
 .داشت ا 

 .کردم خوشوقتی اظهار
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 :گفت و متین به کرد اشاره ساالر

 
 :گفت و زد جذابی لبیند متین متینن آقا ایشونم-
 

 .خوشوقتم آشناییتون از-
 

 !همچنین:ستاره
 

 .نشستیم همگی
 .کنم حفظ خونسردیمو کردم سعی اما بودم معذب بینشون جورایی یه
 

 مییورید؟ چی خ :ساالر
 

 !تکه سلیقشون غذا تو چون بدن پیشنهاد خانما میدم ترجیح:متین
 

 !دارید شمالطف:گفت و زد محجوبی لبیند ستاره
 

 .نگرفتم باال سرمو اما کردم حس نگاهشو سنگینیه
 

 دارید؟ میل چی خانم عسل شما:متین
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 :گفتم سرد

 
 .بده پیشنهاد ستاره چی هر-
 

 .شد کوفتم اما بگذرونم خوش اومدم خیرسرم
 .آوره اشتها بیشتر باشه متنوع غذا نمیشه اینجور  دیگه نه:ساالر

 
 .انداختم نگاهی لیست به دقت با و برداشتم رو منو ناچار به

 .رفت کردنشون ویادداشت  سفارشات بادادن.اومد گارسون
 

 !خانم عسل ساکتید چرا:ساالر
 

ست این:ستاره ضی من دو شمابه الل ها موقه بع شه،  نگیرید،بیماریش دل می
 .میشه بعدخوب اینطوریه دوساعت یکی نیست مسر 

 
 :گفتم و بسندکردم مصنوعی لبیند  به من و خنده زیر زدن همگی

 
 .ندارم گفتن واس   حرفی-
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 دوستید؟ خانم ستاره با کی از:متین
 

 .بهش زدم زل گرفت حرصم پروییش همه ازاین
 .روندارم باهاش زدن حرف رو  که کنم حالیش زدنام زل نوع این با خواستم

 
 واستون؟ مهمه-
 

 .کرد کپ دادم که جوابی از
 

 .نگفت چیز  که متین آقا عسل:ستاره
 

 .باشید راحت من با و کنار بزارید رو آقا   کلمه این خواهشا:متین
 

 .شد چیده میز سر دقیقه چند عرض در و رسید غذا
 

 :گفت و مالید هم به دستاشو ساالر
 

 ...به به-
 

 ...شکمو:ستاره
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 :گفت آروم خیلی ساالر
 

 !ها مییورم هم رو تو-
 

 :گفت اعتراض با ستاره
 

 سااااالر؟-
 

 .خنده زیر زد ساالر
شم از لبیند این اما.زدم لبیند سش دنگ شش که متین چ  ورد بود من به حوا
 .نموند

 .نداشت تمومی ستاره و ساالر مگوها  بگو شام آخر   لحظه تا
 .اومدیم بیرون رستوران از شد تموم که شاممون

 
 بریم؟ کجا حاال خ :ساالرگفت

 
 سینما؟ بریم:ستاره

 
 !خوبه:متین
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 .بینشون بودم معذب ندارم حوصله دیگه من اما
 

 .خونه برمیگردم من-
 

 .دیگه نشو بد عسل:ستاره
 

 .شماهابرید خستمه باورکن-
 

 !نمیشه که اینجور :ستاره
 

 !خونه میرم راست یه من چرامیشه-
 

 مزاحم برید عشااقا مرغ   شااما دلیل،  بی هم من رفتن اینطوره اگه خ :متین
 .نمیشیم خوشیتون

 
 .میگذره خوش بیاید بابا حرفیه چه این:ساالر

 
 خانم سلع که بده رو ماشینت سوویچ فقط.فکرمانباشید شماهابریدبه نه:متین

 .روبرسونم
 

 :گفتم کردم دخالت سریع
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 !میرم تنهایی من نه نه نه-
 

 ...برو متین آقا با جون عسل کاریه چه:ستاره
 

 .میرم و میگیرم ماشین نه-
 

 .بیاد گیرتون ماشین نکنم فک:متین
 

 :پرسیدم و کردم نگاش تیز
 

 کردید؟ فکر  چراهمچین-
 

 !مطمئنم چون:متین
 

 .برید باهاش..متین   با حق:ساالر
 

 :وگفت متین سمت گرفت رو سوویچ
 

 .مامیریم پس-
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 .کنم تحملش روز  اون مثل باید باز.خوردبود شدت به اعصابم

 .نشست رل پشت متین و شدم ماشین سوار
 

 درهمه؟ چرااخماتون-
 

 .روندادم جوابش
 

 .خانم عسل خورنیستم آدم-
 

 .روندادم جوابش بازم
 

 .افتاد راه به و کرد روشن رو ماشین
شد ردوبدل بینمون حرفی هیچ صال.بهتر.ن ست ا  دهن به دهن باهاش ندارم دو
 .بشم

 
 :وگفت شکست رو سکوت باالخره

 
 !مییوام عذر روز  اون بابت-
 

 :وگفتم ترکردم زبون با لبامو
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 !نیست مهم-
 

 دادید؟ نشون واکنشی همچین و نیست مهم-
 

 .کردم سکوت
 

 بدونم؟ رو کارتون دلیل میتونم-
 

 :گفتم تمام خونسرد  با
 

 !شمابگم به که نمیبینم دلیل-
 

 ...ولی-
 

 :گفتم و حرفش وسط پریدم
 

 !!بزنم حرف درموردش نمییوام ببندید رو بحث متین آقا میکنم خواهش-
 

 شنیدم رو کشید که عمیقی نفس
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 :اومد حرف به دوباره
 

 بزنیم؟ اطراف این دور  یه چیه نظرتون-
 

 خونه مبر میدم ترجیح خسااتمه گفتم چی رسااتوران تو نشاانیدید اینکه مثل-
 .کنم واستراحت

 
 بپرسم؟ سوال یه-
 

 :گفتم باکالفگی
 

 ...روزه اون به راج  اگه-
 

 :گفت و حرفم وسط پرید
 

 !چیزدیگست یه نیست روز اون مورد در نه نه-
 

 میشنوم؟-
 

 :پرسید پرده بی و رک
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 هست؟ زندگیتون تو کسی-
 

 :گفتم عصبی
 

 .بشه پرسیده سوالی نمییوام روز اون راج  که گفتم-
 

 .مییوره خوره منومثل داره سوال این-
 

 میاد؟ گیرتون چی موضوع این به کردید زوم چرا-
 

 زده زل روبروش به و داشت نگه جا یه
 :زد حرف خودش بزنم حرفی تاخواستم

 
 خوشااکل،موقر،ساانگین،از خانم دختر یه.نفرآشااناشاادم یه با کارم محیط تو-

 و عاشااق کم کم.اومد خوشاام ازش خیلی.نداشااات کم چیز  بودن خانم
صمیم.شدم دلباختش  و دادن اهمیت اما زدم.بزنم بهش رو دلم حرفا  گرفتم ت

 از.میکرد روانی منو ندادناش محل همین.شاادند شااروع محلیاش بی کم کم
  نیست میل بی من به نسبت اونم فهمید میشه نگاهاش طرز



 483 زخم کهنه

شو دلیل اما ضع تمام ماه یه.سرکار نمیومد ماه یه.فهمیدم نمی دوریا  روحیم و
مدم بدم حال اون با.میگرفتم رو بهونش مدام.بود فجیع که ساارکار میو  بل

 .نمیومد بیاد،اما ببینمش،بلکه
 .کنم تحمل نمیتونستم دیگه چون خونشون رفتم

 . بگه چیز  نکرد قبول گرفتم سراغشوکه.برام دراومد پدرش
 حس رو درد  هیچ موقع اون اما روسرم رییتن برادراش و کرد بدرفتار  باهام

 واقعی درد نتونساات کنه جدا هم از رو ما که کرد هرکار  اومد مامانش.نکردم
 طانساار شاایدا که گفت بهم لگدهاشااون و مشاات زیر که کردم حس وقتی رو

 دمکر حس موقع اون.میمیره داره که بیمارسااتانه،گفت روتیت که گفت.داره
یا چه ساارم دوره داره دن مام.میپی یاهی چشاا فت،یخ ساا  جون بی و بسااتم ر

 رو خودم خونی صورت اون با کردن که ولم...کنن ولم که شدم،دعادعامیکردم
سوندم ستان به ر ستار  از رو اتاق آدرس.بیمار سیدم پر  ندیده که بود ماه یه.پر
ستان تیت رو  رو اون وقتی.بودمش شناختمش،الغر دیدم بیمار  فضعی و ن

 ..شد مچاله دلم...لرزید بود،،دلم شده سفید گچ عین صورتش.بود شده
 

سط نمیکنی باور ضع اون با دیدنش. زیرگریه زدم اتاق و  با.ودب توانم از خارج و
 .زد صدام دلنشینش و آروم صدا  اون

 
 !متین-
 

 .نشستم تیت   لبه رو تیتاکنارش به رسوندم رو خودم
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 .بود اشک از خیس صورتش
 :گفت لرزونی باصدا 

 
 نکرد ؟ اومد ؟چرافراموشم چرا-
 

 :گفتم دار  خش صدا  با
 

 !زندگیمی تو چون نمیکنم فراموشت!دارم دوست چون اومدم-
 

 .بدم عذاب من با رو تو نمییوام-
 

 خودت از منو باشاام کنارت بذار  اینکه جا  نداد ؟چرابه خبر من چرابه-
 دورکرد ؟

 
 :دادم ادامه و کردم مکث

 
 ...ارزشا بی واست حد این تا یعنی-
 

 !متیاااان-
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 .منداشت روشون وکنترلی محابامیرییتن بی موقع اون اشکام.کردم سکوت
 

 داد؟ خبر بت کی-
 

 غرور با تو که اینه میدونم،مهم رو چیز همه االن که اینه داره؟مهم اهمیتی چه-
 این اب میشاام؟فکرکرد  خوشااحال اینجور  من فکرکرد  چرا!گرفتی تصاامیم

 میکنی؟ زندگی به مجاب منو کارت
 

 .داد قرار هم رو  آروم چشماشو
 :گفت ا  گرفته صدا  با
 

 ...کاروکردم این خودم خاطر به من-
 

 :داد ادامه که بهش زدم زل تعج  عالمت یه با
 

شته،توبهونه از منی،جزئی اززندگیه جزئی تو- سم ا  گذ  بی سموا متین،تو وا
 ...ازوجودمی جزئی نیستی،تو ارزش

 
 وت رو نحیفش جساام و شاادم خم ساامتش به.لرزید بغض با ظریفش   چونه

 :گفتم ا  پرگالیه لحن با و کشیدم آغوشم
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ستم زندگیت از من- سه نمیکرد ،من ترکم وگرنه نی ستم بهونه تو وا  به وگرنه نی
 .میکرد  شریکت منو شده که سالمتیت خاطر

 
 .فشردمش بغلم تو بیشتر من و کرد هق هق

 
 ...نیستم زندگیت از من-
 

 .نزن آتیشم حرفات نکن،با داغونم متین بسه:شیدا
 

 :گفتم و م*د* *س*و*ب رو عسلیش موها  رو  باخشونا
 

 .دارم دوست من-
  

 :گفت هق باهق
 

 ...همینطور منم...منم-
 

 باید منمیدونست واقعا من و بود اشک از خیس صورتش که متین سمت برگشتم
 .کنم چیکار
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 :گفت دردناکی لحن با
 

 به و میبردم لذت کنارش بودم،ازبودن کنارش بیمارسااتان تو کامل هفته یه-
شتر رسید،من نمیکردم،روزعملش فکر غیراون هیچی سترس اون از بی  شتمدا ا

 .بدم مثبت انرژ  بهش کردم سعی کارام با اما
 .شدم زنده و مردم عمل اتاق کنار من و بود عمل اتاق تو اون ساعتی چند
 .بیرون اومد دکتر

 ردد گریش.کرد گریه ها  وها  فرمون به چسبوند سرشو گرفت شدت گریش
 سیک سیته سرگذاشته،چقد پشت رو سیتی روزا  چه.شد ریش دلم.بود آور
 .کنه نرم پنچه و دست خطرناکی یه بیمار  تویه دار  دوسش که

 
 :مگفت آرومی صدا  با و شونش رو گذاشتم و بلندکردم رو دستم تردید با
 

 ...متا آقا باشید آروم-
 

شیده جلو سمت به  کممح و سفت منو متین اینکه جز نفهمیدم چیز  شدم ک
 .گرفت بغلش تو

 
 :گفت هاش گریه میون
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شت رفت،تنهام من شیدا ..رفت-  رفت،داغونم و کرد بیچاره رفت،منو و گذا
 بود؟ بود؟حاااقم حقم این بگو بم تو خداااا رفت،ا  و کرد

 
شکی قطره اختیار بی شه از ا شمم   گو ستامو.چکید چ شت د  رارق کمرش پ

 :گفتم و دادم
 

 .باش آروم-
 

 .نداشتم کردنش آروم جز کار 
شو.جداکرد خودش از منو شونی شونیم به پی  رو مصورت طرف دو و داد تکیه پی

 :گفت و کرد قاب
 

هه خیلی تو...تو- یدایی،تو شااابی په شااا یدایی ک تت،حرف..شااا  صاااور
 .شبیهشه چیزت زدنت،لبیندات،همه

 رفت، شاایدا رفتن با که سااالم چند لرزید،آرامش دلم دیدمت که بار  اولین
 .شیدا نذار تنها منو.نذار تنها منو.نیازدارم بت من.برگشت

 
 من و دارم شیدا با که شباهتی خاطر به اونم مییواد منو اون بگم که داشتم چی

 .بودم سردرگم و کالفه واقعا
 ااااااااااااااا
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 :باران

 خبر  اما انداختم گوشاای   صاافحه به بود،نگاهی رفته ساار خیلی حوصاالم
ستادم آیینه برو  رو و اومدم پایین ازتیت.نبود ازآرتان ش رو شونه.ای  و تمبردا
 .کردم شونه رو بلندم موها 

 بهل به شااد کوبیده زانوم که تیت رو پریدم جت مثل گوشاای زنگ صاادا  با
 .چلفتیم پا دست چقد اه.گازگرفتم لبامو درد شدت از.تیت
 گهدی شااد درهم صااورتم درد با بدم رو جوابش نمیتونسااتم واقعا اما.بود آرتان

 رو کشااو سااریع دارم کشااو تو پماد  یه که اومد یادم.میگرفت گریم داشاات
 .مالیدم زخم جا  رو سریع و داشتم برش.کردم پیداش.بازکردم

 .اومد در صدا به دوباره تلفنم
 .برقرارکردم رو اتصال دکمه

 
 .الوسالم-
 

 تو؟ کجایی خانم سالم-
 

 .آرتان کی؟به به اونم.بده توضیح و بیا حاال
 

 !خونم-
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 نمید ؟ چرازودجواب پس-
 ...زدم پماد بهش..بود شده زخم پام-
 

 :شنیدم رو نگرانش صدا 
 

 شد ؟چجور ؟ زخمی-
 

 .تیت   لبه به-
 

 نمیکنی؟ روجمع چراحواست-
 

 ...که گوشی سمت دویدم زد  زنگ تو اخه-
 

 صااد مییوام نباشااه جلوت به حواساات که بد  رو جوابم اینجور  قراره اگه-
 .ند  جواب سیاه سال

 
 .شد خوب االن-
 

 .ببینمت مییوام شو آماده توباران ازدست-
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 .حسابی کردم ذوق
 

 .سرکوچتونم دیگه ساعت نیم جد ؟آره:گفتم ذوق با
 

 .میشم حاضر سوته سه االن-
 

 !خدافظ اوکی-
 

 .خدافظ-
 

 . کمد سمت رفتم و و تیت رو  انداختم رو گوشی
شلوار مانتو شکی، شیدم آبی لی م  رمس سفید  شال و کردم فرق موهامو. پو
 .زدم قرمزجیغی رژ و کشیدم باریکی چشمی خط.کردم

 دور از رو ماشااینش بیرون زدم ازخونه و  کردم خدافظی مادرجون و مامان از
 .دیدم

 .شدم ماشین سوار شعف و شور با
سپرت کت شت تن به لی ا  فرق شههمی با تیپش امروز.سفید بلوز زیرکت و دا

 .کردم می حس اینجور  من یا میکرد
 .میره ضعف دلم تیپش دیدن با بار هر

 برداشت ازچشمش هاشو دود  عینک
 :وگفتم زدم لبیندگشاد 



wWw.Roman4u.iR  492 

 

 
 سالم-
 

 :داد جواب آروم
 

 .سالم-
 

 زل یجگ.سمتم گرفت و آورد بیرون کاغذ  دستمال و کتش جی  تو کرد دست
 :گفت و کرد اشاره ام*ب*ل به که بهش زدم

 
 .کن پاک-
 

مامو ندلی به دادم رو تکیم تیس و هم تو کردم اخ گام و صاا  به دوختم رو ن
 :وگفتم بیرون

 
 .نمییوام-
 

 .دیگه کن پاک-
 

 :گفتم و باال دادم لجاجت با رو هام شونه
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 .نمیااایوام-
 

شید منو و گرفت رو بازوم ستمال و خودش سمته ک شید رو کاغذ  د  رو  ک
 .م*ب*ل

 دنمخور ول مانع و سرم پشت گرفت رو دیگش دست اما کنه ولم که کردم تقال
 .شد

 :گفت و کشید ا  آسوده نفس و برداشت رو کاغذ  دستمال
 

 .شد حاال-
 

 :گفتم حرص با
 

 بگی؟ زور دار  دوست چراهمیشه-
 

 دید توومعرض دارم دوساش که کسای ندارم دوسات مییواد،چون دلم چون-
 .باشه

 
 .بهم زد زل اون و کردم سکوت

 دم و د* *س*و*ب رو هام گونه و ترکرد نزدیک خودش به منو و زد لبیند 
 :گفت گوشم
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 .میشه سیاه زندگیم کردنت اخم با که نکن اخم-

مام ند .بازکردم رو اخ ند یه.زد لبی  لپش رفت ضااعف دلم مرگ مکش لبی
 :.گفتم ا  گونه بچه لحن و شیطونی با و روکشیدم

ام لبیندااات اون قلبونه- ا  لبیندات که میکنم اخم بعدهمش به این من،از بل
 .بد  نشونم لو

 
 :گفت و کرد بغلم و شد عریض لبیندش

 
 .دختر دارم دوست خیلی-
 

 :گفتم خودش مثل و کردم حلقه بازوهاش دور دستامو
 

 .پسر.بیشتر من-
 

 .خندیدم همراش خندید،بلندخندید،منم
 :گفت و کرد جدا خودش از رو من

 
 بریم؟ کجا خ -
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 !نمیدونم-
 

 خونه؟ بریم-
 

 عسل؟ و بابات پس-
 .گرفت خونه بابام که نگفتم بت مگه-
 

 .اومد یادم اره اره-
 

 باباش از. گفت بهم نیلو عروساایه بعد روز دو دقیق آرتان رو عساال   قضاایه
 انشااگاهد تو بار  چند فقط رو عساال.عساال به نساابت تنفرش از.ازفریبا.گفت
 .نداشتم ازش شناختی هیچ و دیدم

 
 .خونت بریم باشه-
 

 !خودمون   خونه-
 

 .شد آب دلم قندتو کیلو کیلو
 فقط گفتنش خودمون   خونه این از مرگ ذوق من و خودمون   خونه گفت
شنگی   واژه چه! خودمون   خونه.زدم زل بهش سه یعنی.ق  که روز  اون میر

 .بشم آرتان زن   من که روز  اون میرسه.بشیم یکی آرتان و من
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 .روز اون میرسه کی..من شوهر آرتان و آرتان زن من قشنگیه حس چه خدا وا 
 شدیم، خونه وارد

 
 بد ؟ خوردمون به چی قراره گرسنمه من:آرتان

 
 :گفتم و بهش زدم زل باز دهن با
 

 بکشی؟ غذا ازم که اینجا آورد  منو-
 :گفت و خندید

 
 کرد ؟ فکرد  چه خودت با پس-
 

 :گفتم و بازوش به زدم حرص با
 

 !بدجنس-
 

 .بکن ناهار واسه فکر  یه توهم کنم عوض لباسامو من تا هست که همینه-
 

 .رفت اتاقش سمت
 کنم؟ درست حاالچی خ .شدم آشپزخونه وارد
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کارونی..نبود بدک دسااتپیتم کارونی گزینسااات بهترین آره!ما  درسااات ما
 .مبپرس ازش که شدم آرتان اتاق راهی.کجان وسایلش نمیدونستم اما.میکنم

 :پرسیدم و بازکردم درو
 

 ...موافا باماکارونی-
 

 .شد ماسیده دهنم تو حرف   بقیه
شلوارگرم آرتان   برهنه   تنه باال بادیدن شرم و  و ایینپ انداختم رو سرم کن،با

 :گفتم
 

 .میکرد  عوض لباس داشتی رفت یادم مییوام معذرت-
 

 که ور ج سمتش منوکشید و گرفت رو دستم مچ که بیرون برم اتاق از خواستم
 .اسیرکرد بغلش تو منو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو.بغلش تو افتادم

 
 کشید ؟ خجالت که نگو-
 

 .بودم معذب خیلی برهنه   باالتنه با اونم بغلش تو
 

 .سرخن سرخ االن مطمئنم که هام گونه رو گذاشت دستشو
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 :گفت آرومی باصدا 
 

 !وسفیدشدنتم سرخ همین   دیوونه-
 

 :وگفتم دادم هلش ا  دستپاچه باحالت
 

 !منتظرتم آشپزخونه تو..تو-
 

 ساامت رفت دسااتم.شااادم آشااپزخونه وارد.اومدم بیرون اتاق از جت مثل
 .میکرد تولوپ تاالپ عج  اوووف.قلبم

 
 :گفت و شد آشپزخونه وارد بود جذب که آسمونه آبی پیرهن یه با
 

 کنی؟ درست ماکارونی مییوا  اینکه مثل خ -
 

 . اره-
 

 نمیکنی؟ شروع چرا پس خ -
 

 .کجان وسایلت نمیدونم-



 499 زخم کهنه

 
 !میکنم آمادشون واست االن-
 

 گذاشاات و کرد تهیه اون و گفتم بهش رو بود الزم ماکارونی واسااه که چی هر
 .میز رو 

 
 .گردنت میفته یا زمینی سی  زحمت اینطوره اگه پس-
 

 :پرسید و کرد اشاره خودش به اشارش انگشت با و زد زل بهم ناباور
 

 من؟؟؟-
 

 :دادم جواب و سپرکردم سینه
 

 !بدبیت من   دوش رو بیفته قرارنیست که کارا   همه!تو آره-
 

 !بکنم پوست چجور  که نیستم بلد اصال من خدا رو تو بیییال-
 

 :گفتم و کردم بهش رو و برداشتم چاقویی و زمینی سی  یدونه
 

 .کن توجه دستام حرکت به-
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 .ایستاد سرم پشت درست

 
 :فتمگ آمرانه و سمتش بعدگرفتم و کندم پوست رو زمینی سی  از نیمی یه
 

 !توئه نوبت حاال بگیر-
 

 نکنم؟ پوست :گفت و گرفت ازم عاجزانه
 

 باال دادم نه معنی به ابروهامو
 .کند پوست رو زمینی سی  نصف دست به چاقو.کشید پووفی

 
 زیرخنده زدم بلند کندنش پوست دیدن با
 :پرسید و بهم زد زل و سمتم برگشت بهت با
 

 .میکنم پوست درست دارم که من چیه-
 

 :گفتم خندهام میون بریده بریده
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 خودم.من به بده. زد رو زمینی ساای  قید باید کندنت پوسااات طرز این با-
 .کرد  روکم َمرده چی هر رو .میکنم پوست

 
 کرد نگاه بهم غره چشم با

 منتونست نگاهاش زیر اما.کندن پوست کردم شروع من و صندلی رو  نشست
 :گفتم و بلندکردم رو سرم حرص با.بدم ادامه

 
 !کن گرم چیز  یه با رو سرت برو آرتان-
 

 !شده دیدنی قیافت میکنی درست ناهار دار  تو خوبه جام که چرا؟من-
 

 دارشدم؟ خنده-
 

 !شد  خواستنی-
 

 :داد ادامه خاصی لحن با اون و زدم لبیند
 

 !بردارم چشم ازت نمیتونم-
 

 .میرفت پایین و باال باهیجان سینم قفسه
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 :گفتم تیس و کشیدم کار از دست
 

 .نمیکنم درست غذا من پس-
 

 :گفت و شد بلند جاش از
 

 .خدا رو تو نذار روگرسنه ما فقط میرم بابا باشه-
 

 .خندیدم
 .شدم کار به دست من و شد خارج ازآشپزخونه

 ویاس وکمی کردم خاللی پیازهارو.کردم قطعه قطعه کوچیک هارو زمینی سی 
 .کردم سرخ و رییتم رو محتویات   همه ماهیتابه تو وآخرسر کردم خیس

یه کارونی بعد و کردم جوش آب دیگی تو کارونی رو ما نداختم،ما  آبکش رو ا
 .بود آماده و حاضر چیز همه تقریبا.دادم انجام تند تند کارارو   بقیه .کردم

 .میز رو  وگذاشتم دیز  یه تو رییتم رو آماده ماکارونی
 .آوردم چنگال و دوتابشقاب

 .میز رو  وگذاشتم آوردم بیرون ییچال از رو نوشابه
 .باشه همینطور هم مزش امیدوارم نبود بدک قیافش

 
 :زدم صدا
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 .آمادست ناهار آرتان-

 :تگف و ایستاد کنارم و زد جذابی لبیند سفره دیدن با.شد آشپزخونه وارد
 

 !باشه همینطور هم مزش کنه خدا آوره اشتها خیلی که بوش-
 

 :دادم جواب جان  به حق ا  باقیافه
 

 !همینطوره یقینأ-
 

 .بروش رو هم من و نشست صندلی رو  و خندید
 

 .ببینم رو العملش عکس که نظرگرفتم زیر رو حرکاتش
 .رییت خودش واسه کمی و برداشت رو چنگالش و بشقاب

ست ازخوردن.خورد ماکارونی از کمی شید د  سرفه کرد شروع بلند بلند و ک
 .کردن
 :گفت درهم ا  باقیافه میکرد سرفه که حالی در.برد ماتم

 
 !بد  کشتن به رو ما دختر،مییوا  تو رییتی فلفل چقد-
 

 :گفتم هول با و سمتش رفتم باونگرانی
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 .نرییتم زیاد که من شد اینطور  واقعا؟چطور-
 

 آبی نلیوا یه واسش سریع.قلبم به زد چنگ یکی انگار  مکررش ها  سرفه با
 :گفتم و سمتش رییتم،گرفتم

 
 .بیور یکم بگیر..بگیر-
 

 .گرفت ازم رو لیوان
 

 !نبوده حواسم حتما روخدا تو ببیشید-
 

 .خنده زیر زد بلند و میز رو  کشیدگذاشت سر الجرعه که رو آب لیوان
 مییندید؟ داشت چرا.برد ماتم بیشتر

 
 چرامییند ؟-
 

 :گفت هاش خنده میون و داد ادامه خندیدنش به و دوالوشد
 

 .ا  چقدتوساده.باران شده باحال قیافت چقد وااا -
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ندازه دهنم ند باز غار   ا غذا دروغ داشااات یعنی.مو فت؟  هیچیش میگ
 صبیع و سینش تیت به زدم حرص با و کردم مشت دستامو و منفجرشدم.نبود

 :گفتم
 

 !میشه چیزیت یه حاال گفتم داد  سکتم!آرتان بدجنسی خیلی-
 

 ساامت کشااید و گرفت رو شاادم مشاات دسااتا  مییندید هنوز که حالی در
 .کرد بغلم و خودش

 .داشت نگه بغلش تو منو سفت اما بیام بیرون بغلش از که کردم تقال
 

 :گفتم حرص با
 

شونت که کن ولم آرتان کن ولم- ست کی بدم ن شونت.ساد  رس به سر بدم ن
 .کن ولم داره عواقبی چه گذاشتنم

 
 :گفت میزد موج اون در خنده که لحنی با
 

 !!کنی کار  نمیتونی بغلمی تو که وقتی تا-
 

 !کن ولااام-
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 .بگیرم آرامش یکم بذار دختر نیور ول-
 

 .کنه نرمم چجور  بلده خوب.کنه آرومم حرفاش با چجور  بلده خوب
 

 داج  خودش از منو نمیکنم تقال ازبغلش اومدن بیرون واساااه دیگه دید وقتی
 من که لحنی با و بهم زل عشااق با و کرد قاب رو صااورتم طرف دو و کرد

 :گفت دیوونشم
 

 تر پررنگ و تر عمیق داره تو به نسبت داشتنم دوست..هرروز،همیشه،عشقم-
شه،یه سی می سبت داره که درونمه ح شه تر وبزرگ بزرگ تو به ن  تو ور ج تو می

 منو دنتنبو لحظه نمیتونم،یه هم تو بدون ثانیه یه که کرد  نفوذ وجودم و قلبم
نه نه،دین دیوو به میبینم رو تو برم که جا ربود ،هر ازم رو وایمونم میک  ره ،
 نوم بچه دختر یه که نمیشاااه میبینم،باورم جاش به رو تو میزنم زل که کساای

 .آورده در پا از اینجور 
 

شقی همه اون شو آخرش حرف کردم،با زد که حرفی هر با که ع  گرفت اخم جا
 :گفتم و
 

 بچه؟ شدم حاال-
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 :داد ادامه جد 

 
، که ا  بچه دختر ا ،یه بچه یه من دید آره،تو-  بدون که خاصااه،دختر  تک 

شوه هیچ ست برد،واقعا دلمو دلبر  و ع  بار هر با که دار  چی تو دارم،آخه دو
 رمهب و دور دخترخوشکل تا هزار که کسی..آرتان میشم،من سالح خلع دیدنت

 با مواس تو.لرزید،نلرزید دیدنت با که اینجور  دلم هیچکدومشون دیدن با اما
ستنی و متفاوت بقیه ست خوا ستی،د ستی،این نیافتنی ه شمات ه  دارن یچ چ

 آرامشن؟ منبع واسم که
 

 .کردم ذوق تمجیدش و تعریف همه این از
 .ببینه متفاوت بقیه با رو تو که باشه داشته دوست اینقد کسی خوبیه حس چه
ست   کلمه روز هر که خوبیه حس چه سی زبون   از رو دارم دو سش که ک  دو

 .بشنو  دار 
شق خوبیه حس چه شنگ.شدن عا شه ق شه دنیات،رنگارنگ می  رویات،از می
 .کنی ذوق قلبت درپی پی ها  لرزش این

 از شااده رنگین که هسااتم رویایی و دنیا این عاشااق.هام لرزش این عاشااق
باحرفاش اینجور  که آرتانم عاشااق.حضااورش یا  تو.میبره اوج به منو  دن

 چجور  نفهمیدم که وربودم غوطه گرفت   شااکل آرتان حضااور با که قشاانگی
 از.شدم داغ داغ   ام*ب*ل چجور  نفهمیدم.ام*ب*ل رو  نشستن اش*ب*ل
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 وجد به احساسش با و نرم ها  یدنب*و*س این از.شدم مست سر داغی این
 .کردم وهمراهیش بستم چشمامو.اومدم

 
 اااااااااااااااااا

 :عسل
 

 .اومد حال جیگرم.اومدم بیرون ازحموم تازه.بودم موهام کردن خشک حال در
 :دادم جواب.بود ناشناس انداختم صفحش به نگاهی.خورد زنگ تلفنم

 
 الو-
 

 !عسل سالم-
 

 شما؟-
 

 !متینم-
 

 متین؟
 آورده؟ کجا از رو شمارم

 .ذشتگ باسیتی.بود بد  ش  چه.شد راست تنم به مو افتادم که روز اون یاد
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 خوبید؟ متین آقا سالم-
 

 !معذبم اینجور  آخه کنید صدا آقا بدون منو خواهشا ممنون-
 

 .چشم-
 

 گیر جاک از رو شمارتون که میپرسید خودتون از دارید حتما..بال بی چشمتون-
 که فتمگر تماس.گرفتم خانم ازسااتاره.نگرفتم اجازه ازتون که ببیشااید.آوردم
 کنترلی و نبود خوب کمی حالم راسااتش کنم خواهی معذرت روز اون بابت
 .نداشتم رفتارام رو 

 
 .گذشت نداره اشکال-
 ببینمتون؟ میشه-
 

 :گفتم خاطرهمین به تکراربشه روز اون دوباره ندارم دوست
 

 !دیگه وقت یه بذارید نمیتونم نه راستش-
 

 .خدافظ نمیشم مزاحم پس نیست مشکلی اوکی-
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 ..خدافظ-
 

 کارچی باید نمیدونم.زدم موهام به چنگی کالفه من و شاااد قطع تلفنی ارتباط
یااِـش در پی ها  سوال اون از بودم خسته واقعا.کنم  .پ 

 
 .قرارنمیگرفتم موقعیتی همچین تو  تا نمیدیدمش هیچوقت کاش ا 

 
 ااااااااااا من میشه حاال-
 

 :باران
 

 . کردم مالی تف رو مادرجون و پریدم جام از جدید سال اعالم با
 .کنم مالیش تف که رسید بابام نوبت اون از بعد

سرمامانم سم خوب رو مامانم.آخر شنا س این سر که می  تف ها  یدنب*و*
 .مییوره حرص چقد شده مالی
 .گفتم تبریک بهشون رو جدید سال

 و دمقاپی ازش بدیدا ندید عین منم سمتم گرفت ا  خورده پیچ کادو  یه مامان
 یه. مکرد باز رو قل .بود قل  شااکل به گردنبد یه خوشااکل واا ،چه.کردم باز

با و مادرجون عکس قل    دیگه ساامت و بود عکساام قل  ساامت  و با
 .حسابی کردم ذوق..مامان
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 !!خوشکله خیلی مامان واااا -
 

 .عزیزم نداره رو تو قابل-
 

 .کردم مالیش تف و بغلش پریدم دوباره
 !!خوشکل پیرهن یه هم مادرجون.بود گرفته واسم ا  گنده خرس یه هم بابا

 یه بابا دادم،واسااه بهشااون رو بودم کرده آماده واسااشااون قبل از که هایی هدیه
 ازهدیه نماز  جا یه هم مادرجون شااال،واسااه یه هم مامان گفتم،واسااه پیرهن

 .شدن خوشحال خیلی هام
 

 .ودمب دلتنگش خیلی ولی بودم آرتان پیش دیروز اینکه با.شدم اتاقم وارد
سی مانتو یه و کردم باز رو کمدم شیدمپ و آوردم بیرون طالیی کمربند با کالبا  و
 وروسر  کردم ور یه کردم،موهامو رو همیشگیم شلوارسفید،آرایش یه با همراه
 و کیفم لداخ انداختم رو آرتان کادو  و گوشیم.بستم پاپیونی رو سفیدم ساتن

 خداجون.دوسااتام دیدن میرم دارم که وباباگفتم مامان به.شاادم خارج اتاق از
 .بود مصلحتی دروغ ببیشید

 
 .بیرون زدم وازخونه کردم خدافظی

 اااااااااااااا
 :آرتان
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 باران دیدن با.کردم باز رو خونه در و شاادم خارج اتاق از خونه زنگ صاادا  با

 :گفت کشدار  لحن با و شد واردخونه و زد ناز  لبیند یه اونم.زدم لبیند 
 

 !مبارک عیاااادت ساااالم-
 

 :گفتم گوشش دمه و کردم بغلش ازپشت
 

 !مبارک هم من دل   عزیز   عید-
 

 :پرسیدم و کردم تر تنگ رو دستام   حلقه که بشه جدا بغلم از خواست
 

 کجا؟-
 

 .داخل-
 

 بمونی؟ همینجا نمیشه-
 

 .رفت ضعف هاش خنده واسه خندید،دلم بلند
 :گفتم آروم گوشش دم
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 باشه؟ نیند اینجور  من غیر کسی واسه-
 

 :گفت شیطونی با و خندید دوباره
 

 .بیندم اینجور  همه واسه بعد به این از میدم قول بهت باشه-
 

 .بیاره در رو حرصم چجور  بلده خوب
 

 . کنارش منم.نشست ها مبل از یکی کردم،رو جداش ازبغلم
 .متمس گرفت و آورد بیرون ا  خورده پیچ کادو    یه و کیفش سمت برد دست

 
 :پرسیدم و باال دادم ابروهامو

 
 چیه؟ این-
 

 !است هدیه-
 

 مناسبتی؟ چه به-
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 که دارم رو یکی دارمت،اینکه اینکه مناساابت   جدید،به سااال مناساابت به-
 !داره دوستم

 
 اجباریه؟ هدیه دادن-
 

بار  نه- یه دادن نیسااات،ولی اج هار جور یه هد یت اظ  طرف به اهم
 مقابل طرف به که قشنگی ها  حس   داشتن،اظهارهمه مقابله،اظهاردوست

 !دار 
 

 به.ودب شیک خیلی.بود طالیی مچی ساعت یه.کردم باز و گرفتن ازش رو کادو
 با همیشاااه که بود حساای چه این.زدم زل بود العملم عکس منتظر که باران

 میشه؟ تر عمیق و عمیق دیدنش
شو ست ش.شدم متمایل سمتش به.کردم نزدیکش خودم به و گرفتم د شما  وچ
نه رو  ا  ساااه*و*ب من و بسااات  شاارمش از شاااده گلگون ها  گو

شتم ساز.کا شدم یدنشب*و*  یرس قلبمه صاح  که دختر  ازاین من.سیرنمی
عد گذاشااات که دختر  این از.نمیشااادم  بزنم قهقهه دل ته از ساااال چند ب

 :گفتم و پیشونیش به چسبوندم رو پیشونیم.سیرنمیشدم
 

سل وقتی میفهمم حاال- شید  چی کردم معرفی نامزدم رو ع  و سوخت دلم.ک
 :دادم ادامه و زدم لبیند.دادم عذابت اینجور  که اومد بدم خودم از
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 .هسیت واسم میکنم،باورش صحبت اینجور  دارم که منم این نمیشه باورم-
 

 وسمد دنیا مرد بهترین چون دنیام دختر ترین خوشبیت که میکنم باور امامن-
 .داره

 
 دلم.میکرد طاقتم بی حرفاش با.گرفتمش بغلم تو محکم و شااادم  طاقت بی

 زدناش،کاراش،همه لبینداش،حرف واسه.میکنه که هرکار  واسه میره ضعف
 .میکنه رو و زیر منو چیزش

 :گفتم و گوشش به چسبوندم لبامو
 

 کساای تو جز کنم،محاله آرزو تو جز محاله،محاله کنم رو و زیر اگه دنیارو-
 حالمخوشاا چقد من و میفته تو با داره زندگیم اتفاقا  کنم،بهترین روانتیاب

 .دارمت اینکه بابت
 

 .زد گردنم به ا  هب*و*س و گردنم گود  تو کرد فرو سرشو
 میکرد فوران داشاات که حساای جلو ساایت.میشاادم طاقت بی داشااتم واقعا

 جداش خودم از.گرفتم میکرد تولوپ تاالپ محکم که قلبی جلو سیت.گرفتم
 :گفتم خرابی حال با و شدم بلند جام از و کردم

 
 ...میگردم بر االن...االن-
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 آب داغم صااورت به و کردم باز رو آب شاادم،شاایر بهداشااتی ساارویس وارد

 .کنم خاموش خواستم پاشیدن آب با جور  یه رو درونم آتیش.پاشیدم
 هک ایه هدیه بهترین.زدم لبیند .خریدمش شاامال تو که افتادم مانتویی یاد

 یرونب بهداشتی سرویس از و کردم خشک حوله با رو صورتم.بدم بهش ممکنه
 ردمک که پیداش.گشااتم مانتو دنبال و بازکردم رو درکمد.شاادم اتاقم وارد.اومدم

 .شدم خارج اتاق از و گذاشتم پالستیکی تو
 :گفتم و سمتش گرفتم رو  پالستیک و نشستم کنارش

 
 !ات هدیه اینم-
 

 :پرسید و بهم زد زل ناباور چشمانی با
 

 بد ؟ هدیه بلد  توهم مگه-
 

 :وگفتم کردم اخم
 

 !بلد  تو فقط نه-
 

 .زدن برق چشماش آورد بیرون روکه مانتو ازم روگرفت پالستیک و خندید
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 با.بودن خندون چشماش

 :پرسید بهت
 

 ...مانتو این..این-
 

 :گفتم و رفشح وسط پریدم
 

 !بودم گرفته تو واسه اصل در-
 

 .نفهمیدم شدکه آویزون گردنم از و بغلم پرید اینقدیهویی
 

 :گفت خودش خاص ذوق   با و بلند صدا  با
 

 .عاااااشقتم آرتان وا -
 .شد عریض لبیندم

 :گفت و اومد بیرون بغلم از
 

 .باشه من واسه مانتو این که نمیکردم فکرشم کلک ا -
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 وقت دیگه انداختم ساااعت به نگاهی.خوردم الکی حرص مانتو این ساار چقد
 :گفتم و شدم بلند جام از.بود رفتن

 
 !برم باید دیگه من آرتان-
 

 !کردم ماکارونی ه*و*س-
 

 !کنه روشیطون خودش بلده خوب
 

 :وگفتم زدم زل بهش
 

 ..شد دیرم االن کن ه*و*س دیگه روز یه-
 

 و چسبوند خودش بهگه منو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو و بلندشد جاش از
 :گفت

 
 نر ؟ میشه-
 

 :گفت آروم و ترکرد تنگ رو دستاش   حلقه که کردم نووچی
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نگ واسااات زود خیلی دلم روزا این- نارمم میشاااه ت گت باشاای که ک  دلتن
شم ستگاریت میام زود خیلی.می  ازت لحظه یه نمیتونم میکنم، زنم رو تو و خا

 داره نتنبود واقعا باشاای،چون کنارم باید تو دقیقه هر تو ثانیه هر تو.باشاام جدا
 .میکنه اذیتم

 
 دوست منو اینجور  اینکه نامحدوده،از بهش قشنگه،حسم خیلی بهش حسم

 .نمیگنجم خودم توپوست خوشحالی شدت از طاقته بی و داره
 

 شد ؟ حرفام متوجه-
 

 !دادم تکون سرمو و اومدم خودم به
 

 .میرسونمت-
 

 . میرم خودم نمییواد نه-
 

 .میرسونمت خودم..بییود-
 .داد وجواب میزبرداشت رو  از.خورد زنگ تلفنش

 
 .بابا الوسالم-

** 
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 !خونم آره-
** 

 و کشااید پوفی کالفه و انداخت بهم نگاهی میزد حرف داشااات که درحالی
 :گفت

 
 !خدافظ!باشه-
 

 :گفت و کرد قطع رو تلفن
 

 .میاد داره بابام برسونمت نمیتونم-
 

 :گفتم و زدم لبیند
 

 .میرم من پس-
 

 :گفتم و کردم بهش رو.اومد دنبالم در دم  
 

 .طاقتم بی تو مثل منم چون میبینمت بازم فردا-
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. شاادم جدا ازش.ساایدم*و*ب ریشاایشااو ته ها  گونه و شاادم خم ساامتش
 بلند دساات ماشااینی واسااه خیابون ساار.بیرون زدم خونه از و کردم خدافظی

 .نشستم پشت و داخل پریدم من و داشت نگه جلوم کردم،ماشینی
 

 .برام روزیه میشه،بهترین گذرونده آرتان با که بود،روز  زخوبی رو چه
 تصالا دکمه.بود ناشناس شماره آوردم در کیفم از. شنیدم رو تلفنم زنگ صدا 

 :دادم جواب و برقرارکردم رو
 

 بله؟-
 

 .نشنیدم جوابی
 

 .الوبفرمایید-
 

 :گفتم عصبی و هم تو کشیدم رو اخمام.خورد گوشم به دختر  هق هق صدا 
 

 شما؟-
 

 .نیلوفرم من...من!باااران-
 
 .هق هق دوباره و
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 یشااهم تقریبا ندیدمش دیگه ازدواجش بعد..نیلوفر. دلم به زد چنگ یکی انگار
 جواب یا بگیرم تماس باهاش کردم سااعی موقع هر حاال تا روز اون از.دوماه

 .بود خاموش یا نمیداد
 

 :پرسیدم نگرانی با
 

 میکنی؟ گریه دار  چرا چته..نیلو خوبی-
 

 :گفت گریه با
 

 .میمیرم باران،دارم نمیکشم دیگه-
 

 :گفتم نداشتم براون کنترلی که بلند  صدا  با
 

 کرده؟ اذیتت کرد ،سامیار دیوونم دختر شده چت-
 

 .پیشم بیا خدا رو تو نیست خونه سامیار ببینمت مییوام باران-
 

 :گفتم سریع
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 !میرسونم رو خودم سوته سه بده آدرس باشه باشه-
 

 دلم.هبرسون منو که دادم رو آدرس راننده به رو تلفنی ارتباط قطع و آدرس دادن با
 .کرد میتل منو باشه افتاده براش اتفاقی اینکه از ترس. زد می اآروم ن
 

 نماشاای از و کرد حساااب رو کرایه سااریع.کرد توقف آپارتمانی یه جلو ماشااین
 خودم و شد باز آسانسور. زدم رو۸طبقه دکمه.شدم آپارتمان وارد.اومدم بیرون

سترس.داخل کردم پرت رو سور.بود گرفته رو وجودم تمام ا سان ستاد،بی آ  رونای
 .زدم صدا و شدم خونه وارد.بود باز در.اومدم
 ...کجایی نیلوفر...نیلوفر

 
 .ممکنه غیر نه کردم کپ دیدنش با که رفتم جلوتر قدم چند
 تو سااالمی جا  جرخورده،یه لبش و کبود چشااماش دور.نیساات نیلوفر این

 .شد ریش دلم.نمونده صورتش
 

 که بود چیز  یه چشماش تو. زد صدا رو اسمم میومد در چاه از که صدایی با
 که ارمبرد سمتش به خواستم ا  دیگه قدم یه.التماس جور یه.نمیفهمیدم اصال

ستمالی شت.شد قرارگرفت بینیم جلو  مرطوب د  فسن کردم سعی.کردم وح
شم،امابی سی یه با و بود فایده نک شیدم که نف شمام ک  دیگه و رفت سیاهی چ

 .نفهمیدم چیز 
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**** 
شمامو سعی باز سیتی با چ  اب رو دهنم آب کنم درک رو موقعیت کردم کردم،

 .دادم قورت سیتی
 .انداختم برم و دور به نگاهی

مه قات و آوردم فشاااار میم به یکم.بود مبهم برام چیز ه فا  یاد به رو اخیر ات
 .آوردم

ض اون با اونم نیلوفر دیدن...آپارتمان همون به رفتن...نیلوفر از تماس  فجیع عو
 .شدنم بیهوش درآخر و
 

ستم شم بلند جام از خوا ستم که ب ستام به نگاهی. نتون  دوطرف از که انداختم د
 .تمیرف پایین و باال ترس از سینم قفسه.بودن شده بسته تیت تاج به
 :زدم داد بلند.واردکردم تیت به فشار  آزادم پاها  با
 

 !کااااناااہ کااامااااک باایاد کااامااااکاا،یااکیااا-
 

شکام ستگیره.کردن باریدن به شروع محابا بی ا  در و ترف پایین و باال در   د
 .شد ظاهر در چارچوب تو مرد .شد باز

 .روفراگرفت وجودم تمام ترس آن یه بادیدنش
 

 :گفتم سیتی با و گرفتم زبون لکنت
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 آورد ؟ ایاناجا مااناو چاای اہ اار،واساا ایا اااماا سا-
 

 زا گذاشت تیت طرف دو دستاشو دوتا کف.شد خم سمتم و زد قهقهه مستانه
 رییت ساارهم پشاات یدونه یکی اشااکام.شااد چندشاام نزدیکی همه این

 .شد درهم صورتم اکراه گونم،با رو  گذاشت دستشو.میشدن
 

 یه درازت زبون این البته.اینجا نیووردم رو تو درازت زبون   اون خاطر به فقط-
 .اینجا آوردمت هم چیزدیگه یه خاطر به ولی.همین هم نمونش داره عواقبی

 
 :گفتم میزد موج اون در ترس که لرزونی صدایی با و کردم فین فین

 
 .کن ولم خدا رو تو-
 

 :گفت و کرد نوچی نوچ
 

 شد؟ چی میکرد ،االن زبونی بلبل خوب شمال تو روز  اون-
 

 .بود هق هق من جواب تنها
 

 اینجا؟ آوردمت خاطراچی به میدونی-
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 .داد رو خودش جواب خودش

 
 .بودنت بودنت،خوشکل انگیز ه*و*س خاطر به-
 

 :گفتم هقام هق میون و کردم هق ریزهف
 

 .خدا رو تو کن ولم-
 

 .لرزید تنم.کردم وحشت.برداشت سرم از رو شالم
 

شه رو خودم خاص ها  سامیارم،روش من-  جور  بهترینش نوع از دارم،همی
 .میکنم پذیرایی خوشکل دخترا  از بمونه همه خاطر در که

 
 :داد ادامه و زد ا  مسیره ترس،چشمک شد وجودم تمام

 
 از بیرون به راهی هیچ من نظر از مهمونی البته.منی   ویژه مهمون امروز تو-

 .نداره اینجا
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شتناکی   قهقهه شد،ازم سیخ تنم به مو فکرش از حتی.زد وح  و شد جدا می
 :زد صدا و رفت در سمت

 
 .بیااینجا-
 

 .شد اتاق وارد یکی بعد دقایقی
 

ید،کپ ازساارم عقل کردم هنگ روبروم شاای  دیدن با  و کردم،چطور پر
 .نفهمیدم چراشو

 
 .زدم صدا سیتی با اسمشو

 
 پااار ؟-
 

 :فتگ کاذبی ناراحتی   با و نشست کنارم.اومد سمتم و زد شیطانی لبیند پر 
 

 .نیست کن ول نرسه هدفش به تا که افتاد  سمجی بیچاره،گیرآدم-
 

 :گفتم ناباور  با. سیته واسم باورش هنوز
 

 پر ؟ اارا؟چرا اا چا-
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 کنده ریشااه از دارن موهام کردم حس.گرفت موهام از منو.زدبهم زل خشاام با

 :غرید گوشم کنار.میشن
 

شمه تو ماکان ها  گریه هنوز-  هک کرد،منی ولم ماکان لعنتی تو    خاطر به!گو
 گرفتی، ازم رو ،توماکان باران میاد بدم بودم،ازت عاشقش دل و جون با

شتی چی تو آخه شتم من که دا  قتیو.منن از نگاه یه منتظر نفر هزار که منی.ندا
 بدم ازت میکرد اعتراف داشااتنش دوسااات به داشااات گریه با چجور  دیدم
 با همونجورکه کنم نابودت چجور  که کشاایدن نقشااه کردم شااروع پس.اومد

 .کرد  نابودم ماکان قاپیدن
 

 بهش که چیز  آخرین.باشاااه همدسااات عوضاای این با پر  نمیشاااه باورم
 .بود ماکان فکرنمیکردم

 
 :داد ادامه

 
 پذیرایی گفتم بهش که رو مشکلم.جورم باهاش منم داداشمه دوست سامیار-

 بد منم نظر بدترش،به نوع از اما داره رو مشااکل همین اونم حال هر به.کرد
 جرا ا واسه شمال تو شبی اون.روبچشی عذاب طعم من از بیشتر یکم نیست
 با حیف ماا پایین فرستادمت میاد صدایی بیرون از اینکه   بهونه به نقشه اولین
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سیدن ستاد ر شتیم چه هر ا سی حاال اما.شد پنبه بر  فقط دهب نجاتت نمیتونه ک
 .بیونی رو اشهدت باید یعنی.وسامیار هستم من

 
 .دادم قورت رو بغضم و بستم چشمامو

 
 ش،خود بدبیت نقاپیدم رو ماکان من!تویی این نمیشااه نمیشااه،باورم باورم-

 .برنمیداشت سرم از دست
 

 :زد داد
 

 نیم قید خاطرتو کشاید ،به خودت سامت رو ماکان دلبریات و عشاوه با تو-
 .زد رو دارم دوسش که

 
 :زدم داد و صورتش تو انداختم رو تفم و بهش زدم زل خشم با
 

 .نبردم کثیفت ذات به پی چجور  ذاتی،من بد اینقد که بروت تف-
 

 آمادست؟ یندورب پریناز بعدیه تئاتر نوبت االن.بود جالبی تئاتر کافیه:سامیار
 

 :گفت و زد لبیند پر 
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 .البته-
 

 :گفت و سمتم کرد رو سامیار
 

 .امروز واسه الزمه یادگار  فیلم یه-
 

مه ترس زور از یاراتم   ه ته ازم اخت مانی هیچ مغزم.شاااد گرف  بهم فر
 از.زیدلر بدنم قبل از بیشااتر.بود شااده قفل بدنم ساایسااتم   انگارهمه.نمیداد
 و زدم جهض دل ته از و بستم چشمامو.داشتم وحشت بیفته سرم قراره که بالیی
 .زدم صدا رو خدا اسمه

 
ها به من و گرفتن فیلم کرد شااروع پر  جابت میکردم فکر که چیز  تن  من
 هق هق بلند  صاادا  با.بدم دساات از سااامیار توسااط قراره که نجابتی.بود

 جیغ و هام وگریه التماسااام به عوضاای اون اما کنه ولم که کشاایدم جیغ.کردم
 خدارو اسم دل ته از و کشیدم جیغ دل ته از.نمیداد اهمیت میکشیدم که هایی
 .زدم فریاد

 
 .شد باز شدت به اتاق در
 .زدم صداش جون بی دادن بهم رو دنیا انگار آرتان دیدن با
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 دیدم.نداشااتم کار  هیچ واساااه قدرتی دیگه.بودم شاااده جون بی جون   بی
 کرد،دیدم سااامیار صااورت   حواله رو رحمش بی مشااتا  آرتان چجور 

 ...تارمیشد داشت
 .رفت تحلیل کشیدم که جیغهایی اثر بر انرژیم   همه

 سامیار چم به که دیدم،دستبندهایی رو داخل رییتن که پلیسایی تار دید اون با
 جسام تو شادم کشایده که میشاد تار تار داشات چیز همه دیدم رو زدن پر  و

شتر خودمو.کردم فراموش رو چیز همه.گرم و سفت  مداد جا آرتان آغوش تو بی
 :گفت آروم و گوشم به چسبوند لباشو. زدم چنگ پیرهنش به پشت از و
 

 .پیشتم عزیزم،من پیشتم من هییششششش-
 

 :پرسید تردید با گوشش دم دوباره اون و دادم سر هق هق
 

 نکرد؟ که کار ...کار -
 

 آغوشااش بیشااترتو منو اون و دادم تکون نه معنی   به رو ساارم هق باهق
 .نفهمیدم چیز  دیگه و رفت سیاهی چشمام.فشارداد

**** 
 لبا .بود مامان گریون صااورت دیدم که چیز  اولین بازکردم که رو چشاامام

 :بود این آوردم زبون به که تنهاچیز  و کردم باز رو خشکم
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 !آرتان-
 

 .رسید کسی گوش به نکنم فکر که گفتم ضعیف قدر  به اما
 .زدن خیمه باالسرم بابا و مادرجون

 .شنیدم میکرد رروشک خدا که مامان صدا 
 :فتگ دار  بغض و آروم صدا  با و سید*و*ب رو شد،پیشونیم خم سمتم بابا

 
 .بشم مرگت پیش الهی کرد  نگرانت رو همه دلم عزیز-
 

 نشست بدنم به لرز  شدن تداعی واسم فیلم مثل چیز همه
 :گفتم میومد در چاه ته از که صدایی با
 

 .نباش نگران بابا خوبم من-
 

 .دکترروصداکنم میرم من...من:مامان
 

 خودم فقط رهاکنم،مییوام امنش آغوش   تو رو خودم مییوام،مییوام رو آرتان
 .هزیرگری زدم بیفته سرم بالیی چه بود قرار اینکه یاد باشیم،با خودش و
 

 :گفت آروم و کرد بغل رو من مادرجون
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 خدارو.نشااد طور  که شااکرکن خدارو نکن اذیت نکن،خودتو گریه عزیزم-

 .رسیدن موقع به پلیسا که کن شکر
 

 سالهاست انگار  بود آروم نا حامیم،دلم َمردم،بغل مییوام،بغل رو آرتان بغل
 گ..ندیدمش که

 .شد اتاق وارد بازپرس دکترهمراه
رم  .کرد روچک س 

 
 :پرسید و کرد من به رو بازپرس

 
 بد ؟ جواب سواالتم به میتونی-
 

 رونداشتم پیششون زدن حرف انداختم،رو  مادرجون و بابا و مامان به نگاهی
 .کنن روخالی اتاق که کرد درخواست مادرجون و بابا و مامان از پرس باز
 :پرسید رفتن بیرون که اتاق از
 

 میشنوم؟ خ -
 

 :زدن حرف کردم شروع و کردم تر زبون با لبامو
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 .شمال بودیم رفته دانشگاه استادا  و دانشجوها همراه بار یه-
شنا سامیار با اونجا ستم نامزد.شدم آ  اول گاهن از.اجبار  نامزد البته.نیلوفره دو
شه ستم.الدنگ   و باز دختر یه که فهمید می  بهش هک تهدیدایی خاطر به فقط دو

 که کنه دراز  دساات بهم خواساات هم اونجا.کنه ازدواج باهاش کرد قبول کرد
 نیلوفر امروز بار اولین برا  گذشاات ازدواجشااون از که ماهی چند بعد.نشااد
 وتهس سه منم.پیشش برم که خواست من از و بود بد حالش.گرفت تماس باهام

سوندم رو خودم سی به ر  صداش و شدم خونه وارد.بود باز خونه در.داد که آدر
شت قیافش دیدن دیدمش،از که تا کردم  کار.بود زخم و کبود  از پر. کردم وح

 همین نیلوفر با ازدواج از هدفش اولم از چون بودم مطمئن ازاین  و بود سامیار
 ز چی دیگه و کرد بیهوشاام پشاات از یکی ساامتش برم خواسااتم همینکه.بود

شم وقتی که تا نفهمیدم  شما ور بقیش و دیدم اتاق اون تو رو خودم کردم باز چ
 .میدونید

 
 :پرسید و کرد ثبت رو هام گفته   همه بازپرس

 
 چی؟ آقا اون-
 

 م؟دیدن نمیاد چرا کجاست؟ االن.نشست گلوم بیخ بغض آرتان آور  یاد با
 .میده دقم داره پیشم نبودنش
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 .استادمه اون-
 

 فهمید؟ کجا از اون-
 

 !نمیدونم-
 

 !کردید همکار  ما با اینکه از ممنون-
 

 بشه خارج اتاق از خواست تا
 :گفتم سریع

 
 چیز؟ یه ولی-
 

 !بفرمایید-
 

 :گفتم ترسی هیچ بدون
 

 آدم یه اون که کنم روشاان واسااتون بذارید.کرده هم بدتر  کارا  سااامیار-
 ازش بشااه که اونیه از تر ساانگین خیلی یه،جرمشت*ج*ا*و*زم و قاچاقچی

 رسیدب زندانیه خونه اون   گوشه که دوستم اون داد   به که مییوام گذشت،ازتون
 .بود فجیع خیلی حالش چون
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 !میکنیم رسیدگی کارا   بقیه به ما و بدید رو خونه اون آدرس-
 

 .کشیدم عمیقی خونه،نفس آدرس دادن با
 

ست کنارم مامان.شدن اتاق وارد مادرجون و بابا و مامان ش  نوازش موهامو و ن
 :پرسید مهربونی با و کرد

 
 خوبه؟ حالت-
 

 .دادم تکون آره معنی به سرمو
 

 اره؟د باتو دشمنی کیه،چه سامیار پسره اون ببینم کن تعریف واسمون:بابا
 

 بودم هخست موضوع این بودم،ازتکرار کالفه بگم،واقعا بهشون چی نمیدونستم
 .نداشتم رو زدن حرف نا  و
 

سرم:مادرجون ست،حالش ها حرف این وقت االن پ  این بعد شد خوب که نی
 !بپرس رو ها سوال
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قدردانی با ها  سااوال از که مادرجون به با جاتم با گاه داد ن  با که کردم ن
 .داد رو لبیندجوابم

 
 میشم؟ مرخ  کی-
 

 !شه تموم سرمت تا-
 

 :پرسیدم باخستگی
 

 میشه؟ تموم کی اونوقت-
 

 !بمونی اینجا باید رو امش  باران بده امون:مامان
 

 .کشیدم پووفی یه
 آرتان اینجان بابا و مادرجون و مامان چون نکنه که خطورکرد ذهنم به لحظه یه

 نیومده؟
 :گفتم سریع موضوع این به فکر با
 

 .نمونید اینجا برید شماها-
 

 :گفت اخم با مامان
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 .میمونم پیشت نکن،من فکرشم-
 

 .میمونم پیشش خودم برید شماها:مادرجون
 

 .هستند مواظبم همه اینجا برید.نداره ا  فایده هیچ اینجا موندنتون-
 

 .بمونه پیشت نفر یه باید باران نمیشه:بابا
 

 .بشید اذیت من خاطر به نمییوام.خدا رو تو برید بابا نه-
 

 :گفت لجاجت با مامان
 

 .نمیرم که من-
 

 :گغتم خستگی با و کشیدم پوووفی
 

 .خدا رو تو مامان-
 

 .ایممی صبح اول اما میریم نمیشیم،باشه حریفت که باران تو دست از:بابا
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 :گفت و یدب*و*س رو پیشونیم مامان.زدم لبیند

 
 .عزیزم باش خودت مواظ -
 

ها ند  به تن ند لبی تاق همگی و کردم بساا  عمیقی نفس.شااادن خارج ازا
 .بگیرم آروم که بیاد کاش ا .کشیدم

 .شدن سنگین پلکام کم کم
**** 

 باز رو چشاامام نوازشااهایی حس با که بود گذشااته خوابم از چقد نمیدونم
شم جفت دو دیدم که چیز  اولین.کردم سی چ  خودم.اومد باالخره.نگران طو

 آرتان پیرهن و رییتن آمادم حاضاار همیشااه بغلش،اشااکا  تو کردم پرت رو
 پشاات از بلندم ناخنا  اون با و بغلش تو فشااردم رو خودم محکم.شااد خیس
 :گفتم باگریه و پیرهنش به زدم چنگ

 
 .نبودنت از میمردم داشتم واست زد لک دلم تو کجابود -
 

 .گفت هیش آروم گوشم دم و کرد نوازش رو کمرم پشت آروم
 

 .وجودم زندگیم،آروم عزیزم،آروم آروم-
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 .مالکیت م اون شنیدن با گرفتم آروم چقد من و
 

 :گفت بودم بغلش تو همونجورکه
 

 خوبی؟-
 

 :دادم جواب ضعیفی صدا  با و دادم تکون رو سرم
 

شم تو- شی پی شم؟چقد بد و با سم رو تو که خدام ممنون با ستاد وا شی ات.فر  ب
 .سیت ها  لحظه تو ناجیم بشی تا.نجاتم   فرشته

 میزد موج ها اون در خسااتگی که چشاامایی اون با و کرد جدا خودش از منو
 :گفت

 
 .شدم زنده و بیفته،مردم واست اتفاقی ترسیدم خیلی-
 

 :وپرسیدم کردم پاک رو اشکام دست باپشت
 

 کرد ؟ پیدام چجور -
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 مب وقتی داد رو جوابم کرد ،نیلوفر فراموش رو کادوم بگم بت که زدم زنگ-
 بردتش کجا که پرساایدم ازش پیچه می ساارم دوره داره دنیا کردم حس داد خبر
 امانج اونجا یاشااو کار  کثافت همیشااه معموال که داره پاتوقی یه گفت اونم
سام سرعتی با و گرفتم ازش رو بردتش،آدرس اونجا ممکنه.میده  ور خودم سر

 واست قیاتفا اینکه از میکوبید،ترس گنجشک بچه یه عین قلبم.اونجا رسوندم
 .جونم به افتاد خوره مثل بیفته

 
شکام دوباره شو ا س  و ر بود افتاده که موهام از ا  تره و بیرون داد چکیدن،نف

 .بغلش تو کشید منو و زد گوشم پشت رو صورتم
 

 اونجا؟ بود  رفته چرا-
 

 :گفتم گریه اثر بر دار خش باصدایی
 

 درنگ بی منم پیشااش برم که خواساات ازم و بود بد حالش.زد زنگ بم نیلو-
 .رفتم

 
 :گفت عصبی

 
 وفرنیل-سااامیارچجورآدمیه؟ تونمیدونی مگه!میکنی فکرعمل بی چراهمیشااه-

 .بدونم باید کجا از نیس خونه سامیار که گفت بم
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 :گفت و فشرد بغلش بیشترتو منو

 
 .فکر  بی خیلی که باران تو دست از-
 

 .فکرکنم بهش نمییوام روببند،دیگه بحث این آرتان-
 

 .نکن خودتواذیت باشه-
 

 .بودم بغلش تو همینجور
 .میزدم حرف من نه و میزد حرف اون نه

 :گفتم همین خاطر به زد سرم به خودم کردن لوس ه*و*س
 

 آرتان؟-
 

 .بله-
 

 .نبود این خواستم که جوابی نه
 

 :روصدازدم اسمش دوباره
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 آرتان؟-
 

 چیه؟-
 

 چیه؟ زدنا صدا این از قصدم که نمیفهمه یعنی عهه
 

 آرتان؟-
 

 مییوا ؟ چی جانم-
 

 :فتمگ و سینش به چسبوندم رو چونم و کردم بلند رو سرم.زدم گشاد  لبیند
 

 نمیگی؟ جانم اولش از چرا-
 

 .نمیاد خوشم یا باز  قرتی ازاین-
 

 باز ؟ قرتی شد شد،حاال باز غار اندازه دهنم
 حرص با و صااورتش به کوبوندمش و برداشااتم رو بالش و جداشاادم بغلش از

 :گفتم
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 .چیه باز  قرتی میدم یه،حاالنشونت باز  قرتی اینا نظرت به-
 

 از رو بالش آخرش.گرفت می بیشااترحرصاام من و مییندید اون و میزدمش
 :گفت و کشید دستم

 
 .کردم غلط بابا باشه-
 

 .گرفتم رو ازش قهر حالت با
 :گفت گوشم دم و آغوشش تو کشید منو

 
؟ من فندق-  ناراحت 
 

 :گفتم اخم با
 

 .نیستم فندق من-
 

 .خودم چرافندقی،فندق-
 

 له کردم حس که جور  فشارد آغوشاش تو بیشاتر منو نشانید من از که جوابی
 :گفتم درد با.شدم
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 .شدم له آرتان-
 

 .میکنم ولت کن باز رو اخمات-
 

 :گفتم حرص با
 

 !آرتااااان-
 

 بازکن؟-
 

 .بازکردم رو اخمام ناچار به
 

 لبیندبزن؟-
 

 ...داده گیر  چه اووووف
 

 .زدم لبیند
که از نه این عا فاش به مطی هه دادم گوش حر یت رو  از و زد قهق  پایین ت

 آرومی لحن با و تیت رو  خابوند رو من و گرفت رو هام شونه دوطرف.اومد
 :گفت
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 .کنی استراحت باید.بگیربیواب-
 

 سااریع.دلم به زد چنگ ترس یهو که بره خواساات.کشااید گردنم تا رو مالفه
 :گفتم بود مشهود اون در ترس که لحنی با و گرفتم رو دستش

 
 !نرو-
 

 :گفت مهربونی با و نشست کنارم و پاشید روم به دلگرمی لبیند
 

 !اینجام نمیرم-
 

 :گفتم و گرفتم رو دستش دستی دو
 

 !میترسم نذار،من تنهام-
 

س و شد خم سمتم شونیم رو  ا  هب*و* شت پی  ماگر تنم به داغش لبا .کا
 .بیشید

 :گفت قبل از تر آروم و داد تکیه پیشونیم به رو پیشونیش
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 .باش مطمئن نمیذارم تنهات-
 

 ...اصال.اصال..بمون کنارم مییوابم که تاوقتی-
 

 با و برد زبونم   ساار که حرفی به پی سااریع اون اما.کشاایدم خجالت گفتنش از
 :گفت زد می موج اون در خنده که لحنی

 
 .کنی میالفت تو ترسیدم فقط خدامه از که من -
 

 .رفتم کنار.شد گشاد لبیندم
 .کشید دراز کنارم و زد لبیند کردم باز جا براش دید وقتی

 خاص جور یه.زدم زل بهش.کردن تولوپ تاالپ به کرد شااروع قلبم ضااربان
 .پایین انداختم رو سرم.میشدم ذوب داشتم نگاهاش این زیر.میکرد نگام

 
 :گفت گوشم دم و شد نزدیک بهم

 
 .بیوابم منم تا بیواب زندگیم آرامش-
 
 که عااااااشااااااااااق"

 و عزیااازم" گفتن به همیشه
 !! …نیست" دارم دوستااات 
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 یعنی عاشاااااق
 باشه بہش حاااواسااات

 بد  جاون بہش بااودناات با تااا
 "همیاان نفہمه اگه حتی 
 

سم نگه اگه حتی.میده جون بهم بابودنش ست که همین.داره دو  بودنش با و ه
 .میده جون بهم میبیشه گرما بهم

 .رسوند صبح به شه می رو بیشی لذت ش    چه آرتان آغوش تو
 ااااااااااااااا

 :آرتان
 

ته یه فاق اون از هف گذره شااوم ات ظه.می یت ها  لح ناکی و ساا . بودن درد
به،همین باران حال میبینم اماگذشااات،همینکه  ومر میینده،به میبینم که خو

 ...بسه برام میپاشه لبیند
 

 میکنم حس میکنه تزریق آرامش بهم که چشاامایی لبینداش،اون این با من
 ...دنیام مالک

 .بابابود.کردم باز درو و برداشتم قدم در طرف به زنگ صدا  با
 

 !بابا سالم-
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 .میومد نظر به همیشه از تر خسته

 
 .پسرم سالم-
 

 .کنارش من و نشست مبل رو .کردم هدایتش هال سمت به
 .بود شده خیره معلومی نا نقطه به

 .رفته فرو خودش تو جور این که افتاده اتفاقی زدم حدس
 :پرسیدم و دادم تکونش

 
 .بابا شده طور -
 

 :گفت و اومد بیرون کرد می سیر اون در که هپروتی عالم از و اومد خودش به
 

 منی؟ با-
 

 شده؟ طور !فکرید تو-
 

 .بودم عاجز حالش درک از.زد زل طوالنی.زد زل بهم و کشید عمیقی نفس
 

 .مادرت دیدن رفتم امروز-
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 مامان؟ دیدن..شدن گرد کردم،چشمام کپ

 
 گفتید؟ چی-
 

 .شنید  همینکه-
 

 :گفتم و زدم پوزخند 
 

 نرم؟ سراغش که کردید سفارش کلی اومدنم از قبل نبودیدکه شما مگه-
 

 ببینیش؟ نمییوا -
 

 .نیست نرمال.شده طوریش یه بابا امروز
 :گفتم و خندیدم هیستیریک

 
ستم من.تغییرکرده قبل با حرفتون!شده؟ چیزیتون بابا- ضرنی صیش حا  که ی

صی.ببینم زده قیدمو ضر که شی شد حا سه ن  روب صدام شده که بارم یه وا
 !!شنوه
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 :گفت و کشید عمیقی نفس بابا
 

 .گذشته چی توگذشته کن فراموش-
 

مام خشاام له!گرفت فرا رو وجودم ت حا له بچگیم درد کنم فراموش م حا  رو،م
 .میزد کردن ازفراموش دم داشت راحت رو،چه شبونم ها  گریه کنم فراموش

 
ست همین به مگه- سونیا  هک کنم فراموش محاله...محاله کنم؟نه فراموش که آ

سه بالش رو  سر دیدنش امید به بود سالم9 وقتی شتم،وا  دنشنی بار یه میذا
 ...هیچوقت نمیکنم فراموش میزدم،من له له صداش

 
 :گفت سیتی با و کشید موهاش به بابادستی

 
 ...نکرد کار  اون-
 

 :گفتم و زدم پوزخند 
 

 شدید؟ مهربون ا  دفه یه شد چی.شده طوریتون یه امروز شما بابا-
 

ما که بود من از بد  واقع نکرد،در بد  هیچ مادرت-  دور هم از رو شاا
 اون که میگفتم بهت و بزنی حرف مادرت با نذاشااتم که بود من از بد .کردم
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 من تقصاایر چی همه.بود من از دید  که بد  هر.بزنه حرف باهات نمییواد
 باگریه یوقت نمیبرم یاد از رو هاش گریه باورکنیاااازنگ که گفتم بد راجبش.بود

سم شتم تمام رحمی بی با من و بزنه حرف باهات بذارم که میکرد التما  من.نذا
 .بگیر  دل به کینه مادرت از که کردم کار  لعنتی

 
 میشه؟ داشتم،مگه شک میزد که حرفایی به

 .بکنه کارو این باهام نداره امکان قطعاهمینه.میکرد شوخی حتماداشت
 .بیندم بلند بلند مسیره شوخی این به داشتم دوست

 :گفتم شد ضعیف باره یک به که صدایی با
 

 نه؟ میکنید شوخی-
 

 :گفت و داد تکون تأسف با جور یه سرشو
 

ست سیته بود،میدونم شوخی کاش ا - سیته این شنیدن وا ضم حرفا،  ه
 ...کنم انکارش نمیتونم و اینه حقیقت ولی این، مثل موضوعی

 
 :اینه آوردمش زبون به که تنهاچیز 

 
 اارا؟ چاا-
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 از هک روبروم مرد این نمیشاه باورم.کرد پاک دسات با رو پیشاونیس رو  عرق
 .کنه تا اینجور  باهام پدرمه قضا

 با و گفت می.شااکسااتم درون از من و گفت می.زد حرف ا  دورگه باصاادا 
 .شد بد حالم گفتنش

 
با- ته بهش حد از بیش.نبینم رو کساای اون جز که کرد کار  فری  وابساا

 رو تو چون آب ور اون بردمت و گرفتم رو دساتت دادم طالق رو مادرت.شادم
ست خیلی شتم دو شتم دوریت تحمل و دا صمیم.روندا  هب و بود ا  احمقانه ت

 لجن به رو همه زندگی گرفتم که تصاامیمی این با من.شاااد تموم ضااررهمه
 .نمیبیشم رو خودم هیچوقت.رو ومادرت تو میصوصا کشیدم

 
 اون.مبشنو چیز  نمییواستم دیگه.شد می بیشتر سردردم من و میداد ادامه اون

 اشکی   چشمه اون.اومد یادم رو میکردم مادرم  دور  خاطر به که هایی گریه
 .نشد خشک که

شتم تازه شتم موندگاره،تازه و عمیق دارم درد  که میکردم فراموش دا  گیزند دا
شتم میکردم،تازه شروع رو جدیدم شبیتی   مزه دا سرم رو خو شیدم،  رد میچ

 تار و تیره داشااات چیز همه.گرفتم رو ساارم دسااتام دوتا با.بود انفجار حال
شد شکایی اون سال۱9 از بعد.می شون پنهان در سعی سیت خیلی که ا  کردن

 .چکیدن بودم
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صدا   ضعیف باره یک به این از.صدا این از اومد بدم.زدم حرف ا  دورگه با
 .شدنم

 
 می رو گوشاای زنگ صاادا  هروقت.نزد  دم و دید  سااالگی9تو اشااکامو-

 هک بشنوم،صدایی رو صداش که میومد وجود به دلم تو امید  کورسو   یه شنیدم
 اما.میرفتم خواب به گفتناش الالیی همون با من و مییوند الالیی واساام شاابا

 ....رفت می بین از زود و نمیورد دوام زیاد امید کورسو   این
 

 می یهتیل باید.بود گرفته فرا رو وجودم تموم خشاام.زدم داد و طرفش برگشااتم
 .شده جور هر...شدم
ست کارام شت و کرد باز سر ام کهنه زخم سال۱9بعد.نبودن خودم د  به منو دا

 .میرییت هم
 :بشه داغون حنجرم االنه کردم حس که جور  داد با دادم ادامه

 
 تداش رو الالیی حکم واسم شبا که برد ،صدایی بین از رو امیدام   همه تو-
 من و کرد  محروم من از خواهیت خود با رو چیزا خیلی.کرد  محروم من از

شه میکردم فک شکالت این   همه   ری ستی چطور.مامانمه از م  همچین تون
 چرا.بودم ساخته اسطوره یه خودم واسه تو از که بکنی؟منی من با رو ا  معامله

شتی سطوره این گذا شه تبدیل ام ساخته تو از که ا  ا  نگ؟چران یه به...یه به ب
 خیال بی و فکر بی زن یه اون از گذاشتی کرد ؟چرا خراب پیشم رو تصویرش
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 خاطر خاطرکی؟به کرد ؟به حقش در و حقم در بد  همه این بساااازم؟چرا
 و زن و کرد  پایمال رو پساارت احساااسااات ه*ز*ر*ه زن یه خاطر فریبا؟به
 لد به کینه ازش گذاشتی و دورکرد  ازش منو و سوزوند  ریشه از رو فادارت

یدن و ندیدن از رو زجر و درد همه این گذاشااتی چرا.بگیرم  صاااداش نشاان
گذاشااتی با مثل یکی بکشاام؟چرا  تساارکوف بهم رو مامانم معرفتی بی فری

ستم...بزنه؟ شریف خودخواه نمیدون  من و مامان به رو فریبا مثل زنی و دار  ت
 !بد  ترجیح

 
 :زدم داد بلند اما اومد سمتم آهسته گامهایی با و بلندشد ازجاش

 
 ...ببینمت نمییوام نیا،ازاینجابرو،دیگه جلوتر-
 

 ...ببیش منو میکنم خواهش پسرم-
 

 ...وار دیوونه و بلند...خندیدم
 

 .نمیکرد  تا اینجور  باهام بودم پسرت اگه پسرت؟من-
 

ستی.رفت درخونه سمت آروم آروم  اندازه به کرد می داد بی کمرش از که شک
 .نبود داد دست بهم که شکستی  

 :گفت آرومی صدا  با و انداخت بهم آخر  نگاه و ایستاد در کنار
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 .پسرم دارم دوست خیلی که بدون اینوهمیشه-
 

 ...رفت و بازکرد رو درخونه
 

 ...روزا اون به کشید پر فکرم.بود دوران حال در سرم
.... 

 ...بودم نوشتن تکلیف حال در من و زمین پیش وسایلم
 

 .بود نشدنی حل سیت برام که بودم ا  مسئله گیر
 

 !مامانی...مامان-
 

سید کمرش تا بلوندکه موها  و شاداب صورت اون با مامان شپزخونه از میر  آ
 :گفت مهربونی با و نشست کنارم و شد خارج

 
 ...دلم عزیز چیه...پسرم گل چیه-
 

 :گفتم کالفگی با
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 .نشدم متوجه رو ریاضی اینجا  مامان-
 

 :گفت و زد کنار صورتم از رو مشکیم ل*خ*ت موها  و زد لبیند  مامان
 

 .بده نشونم-
 
 ...دادم نشونش رو داشتم اشکال که جایی مطیعانه من و

 :وگفتم زدم گشاد  لبیند ذوق از سرشار من و کرد حلش سوته سه
 

 !مامان ممنون-
 

 :گفت و یدب*و*س رو سفیدم لپا 
 

 .پسرخوشکلم خواهش-
 

 بت و کرد مامان به رو و شااد خارج اتاق از بود آموز دانش موقه اون که آبجیم
 :گفت حسود 

 
قدرکه کاش ا - قا آرتان درس به همون یدگی آ ید رساا  هم من درس به میکن

 .کنید رسیدگی
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 :داد رو جوابش خنده با مامان
 

 میکنی؟ مقایسه آرتان درس با رو درست تو دخترم آخه-
 

 و زمین به کوبید پاشاو.خورد حرص بیشاتر اون که آوردم در زبون واساش منم
 ...شد اتاق وارد
.... 

 رو اومدن بند خیال و میشااادن ساارازیر هم سااره پشااات محابا بی اشااکام
 نکردم؟ انتیاب رو مامانم با زندگی چرا.نداشتن

 محکم رو مشااتم.بودم جوابشااون دنبال که ذهنمه تو ا  دیگه چراها  و چرا
 .دادم قرار دهنم جلو

 مامانم دلتنگ بود،چقد آتیش   کوره عین سرم.پوچ فکرم و بود قفل قفل مغزم
یش گ ن ت هم داشااات بود،،دل هن ب جی د نگ ک ت کرد،دل ی بونی   اون م هر  م

ید و میموندم گرمش،اگر آغوش   هاش،اون ذاتیش،دلسااوز   میزدم رو رفتن ق
 .افتادن نمی اتفاقا این هیچوقت

 کشیدن دقیقه به.کنم خاموش رو م گرفته آتش بدن این بلکه که شدم حموم وارد
 ینا.خدا نیست حقم این.کوبیدم دیوار به محکم رو مشتام.شدم آب خیس که

رخوردم دادم تکیه دیوار به.نیساات حقم درد همه  احساااس.زمین افتادم وسااُ
 محبتاش،دلسااوزیاش،دیگه آغوشااش،بدون مادر،بدون میکردم،بدون تنهایی
 .کشیدن ونفس شدن بلند برا  جونی..نمونده برام جونی



 559 زخم کهنه

 اااااااا 
 :باران
ستم بیوابم که کردم کار  هر.فرار  ازم خواب و بود ش  نیمہ  لتغ هی.نتون

 ساعت هب ونگاهی برداشتم گوشیمو.نشستم و کشیدم پوووفی...تیت تو میزدم
 انداختم

 ...بود 2:۱۵
سه دلم ست شده تنگ آرتان وا شتم بود،دو شنوم رو صداش دا  االن قطعا اما ب

 .خوابه
 ...مییونه بیدارشد بدم،هروقتsms بهش که سرم به زد

 :نوشتم مضمون این با پیامی
  الکیه؟ بودن تو مال کرد  فکر"

  بودنم باتو   لحظه به لحظه عاشق
  دستاتم لمس عاشق
  زندگیم تموم کردناتم بغل عاشق

  مت *و*سب بغلت بپرم خوام می
  چیه؟ میدونی اصن

  دارم غیرت روت من
  منه مال تو تمام
  داشنت دوست تو بازم لج من
  داشتنت تو خودخواهم من
  بودنت به مغرورم من
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 "منی هستی   تمام تو چون
 ...میینده کلی پیام این خوندن با دارم حتم
 ...دارم غیرت روش و دارم دوسش دیگه گفتم رو راستش خ 

 سااریع و پریدم جام از گوشاای زنگ صاادا  با...نمیاد چراخوابم خدا اوووف
 ...زنگیورگوشیم و من به لعنت...کردم قطع رو صداش

 ساانکوپ رو آدم کنم عوضااش باشاااه بود،یادم صااادایی چه دیگه این آخه
 ...بود آرتان انداختم گوشی به میکنه،نگاهی

 بیداربمونه وقت این تا نداشت سابقه
 ااااااا

 :آرتان
 ...زدم جونی بی لبیند پیامش باخوندن

سکین یه به و بودم داغون شتم ا  دهنده ت  تکون هی.دارم نیاز تکون یه به...نیازدا
 .زارم حاله به دادن

 .داد رو جوابم خورد،پرانرژ  که بوقی چند بعد.گرفتم رو شمارش
 

 .الو-
 

 آرامش صاااداش چقد...بسااتم رو چشاامام صاااداش شاانیدن با اختیار بی
 میتونم فقط باران وجود تو رو آرامش نهایت طوفانیم که منی واساااه.داشااات
 ...کنم احساس
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 :شنیدم رو پرآرامشش صدا  دوباره
 

 منی؟ با آرتان-
ست شتم دو شم رو  که درد  از کردم خالی رو خودم دا  که درد .تلنباره دو
 .میکنه سنگینی

 
 و زمبسااو باید کی پابزنم؟تا و دسااات باید کی میشاااه؟تا تموم کی درد این-

ندگیم بهم خوشاای بشاام؟چرا خاکسااتر مده؟چراز ثل نیو یه م  آدم   بق
 لبریز صاابرم   اومده،کاسااه ساار صاابرم...باران خسااتم...هانیساات؟خسااتم

 .آدمم دارم،منم گنجایشی یه شده،منم
 

 شدرگیر حرفام با که فرسااتادم لعنت خودم به شاانیدم که رو نگرانش صاادا 
 .کنم می چرا چرا دارم هی که داره اون به دخلی چه آخه.کردم

 
 شده؟ میزنی؟طور  حرف اینجور  آرتان؟چرا شده چی-
 

 :گفتم گلوم بیخ نشسته بغض از پر و کشیدم عمیقی نفس
 

 بود  پیشم االن کاش-
 ...کاش..میگرفتم جون بابودنت تا
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 بیام؟-
 

شیدم رو اخمام صف که فکریه بی دختر هم،عج  تو ک  شهب پا مییواد شبی ن
 .بیاد

 
 ...بدم بهت رو اجازه این که نیستم غیرت بی اونقدر-
 

 .بشه اومدنم مانع نمیتونه کسی ا  رییته هم به اینجور وقتی-
 

 ...چون بیا  ندار  حق تو باران نه-
 

 :وگفت حرفم وسط پرید
 

 شده؟ چی بگو پس-
 

 .بود گرفته دلم فقط هیچی-
 

 !نمیگیره دلش دلیل بی آدم-
 

 :گفتم و کشیده پووفی کالفه
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 .نیست خوش حالم خدا رو تو گیرنده-
 

 :دلیورگفت
 

 بد ؟ دقم بگیر ،که هم منو حال زد ؟که زنگ چرا پس-
 

 .نیازدارم دهنده تسکین یه به چون  زدم زنگ-
 

 ...رسید گوشم به عمیقش ها  کشیدن نفس صدا  فقط و نزد حرفی
 و گرفتم جون هاش کشیدن نفس این با

 :زدم صداش
 

 باران؟-
 

 .رفت ضعف دلم داد که جوابی با
 

 ...دلم جون  -
 

 ...نذار تنهام-
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 :گفت بغض با
 

 ؟.میزنی حرف اینجور  چرا آرتان-
 

 .نارنجی نازک دختر این برا میمیرم
 

 :گفتم و زدم لبیند اختیار بی
 

 میکنی؟ بغض چرا آخه-
 

 ...شد مچاله دلم شنیدم که رو هاش گریه صدا 
 :گفتم و کشیدم پووفی زدم موهام به چنگی کالفه

 
 .کنم چیکارت من آخه باران بسه-
 

 :گفت فین فین با
 

 آرتان؟-
 

 :گفتم دلم ته ته از
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 میکنی؟ گریه دار  چرا..آرتان جون  -
 

 ...یا...یا شده چی یامیگی.ندارم دوست رو زدنت حرف لحن این-
 

 چی؟ یا-
 

 .کن قطع که یا-
 

 .کنم ایناذیتت از بیشتر نمییوام نکن ناراحت رو خودت تو میکنم قطع باشه-
 

 آروم اسهو چیکارکنم باید نمیدونستم قبل از تر کالفه من و گرفت شدت گریش
 .کردنش

 
 کرد ؟ روانیم که تو شده بازچی-
 

 :گفت گریه با
 

 .نمیکنی درکم اصال تو آرتان-
 

 .کرد قطع بدم جوابشو خواستم تا



wWw.Roman4u.iR  566 

 

 .زدم زل گوشی به مبهوت و مات
که از بود چی منظورش باره.نمیکنم درکش این ماس دو  جوابم که گرفتم ت

 .رونداد
 .قوز باال قوز بشه درد این حاال که نیست کم دردم
شم نمی دیگه  کینه اون از خالی.شدم خالی خالیه که تهی ادم یه شدم.خدا ک
 .دلتنگی از پر...شدم پر.شده انباشه ها 

 نبود خط ته حس تلیی چه.مییوا  چی ندنی تلیه چه.تلیی پارادوکس چه
 .بده دست بهت
 شمامچ پشت که باران صورت از تصویر  با و تیت تاج به دادم تکیه رو سرم

 .برگرده شد ربوده آرامش گذاشتم و بستم رو چشمام گرفته شکل
 اااااااااااااااا

 :باران
 .کنه عمل خالفش بزنم رو حرف اون تا داشتم دوست

 .کن قطع باشه گفت راحت چه اما
 صاادا  اون با گرفت رو حالم که میدونساات چی.حالم از میدونساات چی

 .خوابیدم گرفتم و ندادم اهمیتی تماساش به.گرفتش
 رگیرد.صااوتیش ها  تار تو شااده نهفته غم اون درگیر.درگیربود همش فکرم اما

 آرتان.خوام نمی ناراحت و غمگین اینجور  رو آرتان.بغضش از پر صدا  اون
 .محکم و استوار.صالبت   پر و قو  همیشه من
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 ومآر که بود زده زنگ اون.اومد بدم از کردم قطع صورتش تو اینجور  اینکه از
 .ردمک فکر خودم به فقط و صداشه تو که درد  اون به زدم پا پشت من و بگیره
 فکر به کمی کردم سااعی و گذاشااتم هم رو  چشاام و کشاایدم عمیقی نفس

 بدم استراحت قاراشمیشم
**** 
 .بمدیش بد برخورد و بود آرتان اومد یادم به که چیز  اولین کردم باز که چشم

 ام اس.ازش اومده ۵sms و کال میس۱۰دیدم که گوشاای به زدم چنگ سااریع
 .بازکردم ترتی  به رو ها اس

 
 .نبود این کردم،قصدم نارحتت که ببیشید:اولی پیام

 
 .نکن اینم از تر بده،داغون رو خداجوابم رو تو:دومی پیام

 
 خوابید ؟ باورکنم یعنی:سومی پیام

 
 ..میکارن رو غم وجدت تو آدماهستن بعضی:چهارمی پیام
 .خوابن َبرداشت ُموقع   ولی

 
 .زندگیم دارم دوست خیلی.ببینی خوبی خوابا :پنجمی پیام

 
 .کاشتم رو غم وجودش تو من یعنی...شد حبس توسینه نفسم



wWw.Roman4u.iR  568 

 

 غماشم؟ این دلیل من یعنی
 حاال..بود۶:۳۰.انداختم ساعت به نگاهی.حرفاش این با میکرد ُمیتلم داشت

 .بشم حالش جویا  و برگردم و برم راحتی به میتونستم خوابن همه که
 

 بدون موهامو شدم اتاق وارد.زدم آب صورتم به و شدم بهداشتی سرویس وارد
 .سرم انداختم شالی و بستم گیر  با کردن شونه
 .بیرون زدم خونه از و برداشتم رو گوشیم آرایشی گونه هیچ بدون

 .دادم تکون دست میومد داشت که ماشینی اولین واسه سرکوچه
 .داخل انداختم رو خودم و کرد توقف پام کنار ماشین
 ااااااااااااا .رسوند منو سرسام سرعتی با و دادم بهش رو آرتان   خونه آدرس
 :آرتان

 
 .بودم چقدخسته.کردم باز رو چشمام خونه زنگ صدا  با

 .نداشتم شدن بلند برا  میلی
 .بود داده دست بهم کندن کوه حس

 .کردم بازش و رفتم در سمت راست یه و بلندشدم جام از کرخت با
 .میومد نباید.شدم شوکه باران دیدن با

 .میدید رییتی این منو نباید
 :پرسید و بهم زد زل نگرانش چشما  اون با و شد خونه وارد

 



 569 زخم کهنه

 کرد ؟ آرتان؟گریه سرخن چراچشمات-
 

 :گفتم خواب اثر بر دار  خش صدا  با و بهش کردم پشت
 

 اومد ؟ صبح وقت این چرا-
 

 :گفت بغض با
 

 برم؟ بگی یعنی-
 

 .میگیره دلم میکنه بغض اینجور  وقتی
 :گفتم و هم تو کشیدم رو اخمام

 
 !نگیر آبغوره هم ها بچه نبود،عین این منظورم-
 

 رفت؟.در سمت برگشتم بهت با.شنیدم درو شدن بسته صدا 
یدم دو با...من به لعنت  ساارکوچه بیرون پریدم و کردم بازش در ساامت دو

 .نکرد توجهی اما زدم صداش.بود دویدن درحال
شیدم سرعت پاهام به سوندم رو خودم و بی ستش آرنج.بهش ر  و گرفتم رو د

 .بود اشک از خیس صورتش.خودم سمت کشوندمش
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 :گفتم ا  خسته صدا  با
 

 میرفتی؟ داشتی کجا-
 

 :گفت هقاش هق میون و کرد هق هق
 

 کردم؟ بد...حالی چه در ببینم بیام بودم،گفتم شده نگرانت-
 

نه یس ها  گو کش از خ یق رو اشااا م خودم.یدمب*و*سااا ع  رو کار
 .بکشم رو نازش باید آخر در و میکردم ناراحتش.میکردم

 :گفتم آروم و سرش به دادم تکیه رو چونم.گرفتمش آغوشم تو
 

 !ببیشید-
 

 دلم.بهم زد زل دریاییش چشااما  اون با و کشااید بیرون بغلم از رو خودش
 .لرزید نگاه این زیر بدجور

 :وگفتم  زدم گره ظریفش انگشتا  تو انگشتامو
 

 داخل؟ بریم-
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 .کشیدمش خونه سمت خودم همراه.داد تکون رو سرش
 :گفتم و سمتش کردم رو.شدیم خونه وارد

 
 !بشورم رو صورتم که میرم-
 

 .رفتم بهداشتی سرویس سمت من و داد تکون رو سرش
شیدم آب صورتم به و کردم باز رو آب شیر صویر  به.پا  زل فتادها آینه تو که ت
 شااونه رو  مادرش دلتنگی حقیقت شاانیدن از بعد که مرد  تصااویر به.زدم

 .است دیدنش مشتاق که مادر .کرد می سنگینی هاش
باره  دلم.بشاام جدا همه از لحظه یه مییواد دلم.کردم رو روزها اون هوا  دو

 .بشم ور غوطه خودم درد تو و بزنم رو دنیا قید مییواد
 یرونب بهداشتی سرویس از.کردم خشک حوله با رو صورتم و بستم رو آب شیر

 .اومدم
 :سیدمپر  و کشید می رو انتظارم و بود نشسته مبل رو  که باران طرف کردم رو

 
 بیارم؟ چایی-
 

 :دادم جواب و سمتم برگشت
 

 .نمییوام نمییوام،چیز  نه-
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 .کرد حس میشه صداش از اینو دلگیره و ناراحت هنوز
ستم کنارش ش شم و ن شم تو خزید.بازکردم براش رو آغو شو آغو سر شت و  گذا

 .سینم رو 
 .فشردمش بغلم تو محکم محکم

 .کردم فراموش کردنش بغل با چیزو همه لحظه یه واسه
 .دنیامه همه باران که وقتی دنیا زدن قید.هام خواسته بودن احمقانه خیلی

 
 .نکن نگرانت اینجور  منو هیچوقت دیگه-
 

 :گفتم و زدم جونی بی لبیند
 

 .میشی نگرانم اینجور  وقتی میشی مهربون چه-
 

 :پرسید و بهم زد زل و بلندکرد رو سرش
 

 نکنی؟ باهام رو کار  همچین دیگه که بده قول-
 

 :گفتم آروم و یدمب*و*س رو پیشونیش
 

 ...میدم قول-
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 .کشیدم سرش از رو شالش.زد بیشی آروم لبیند

 .شد فوران شالقیش ل*خ*ت موها  و بازکردم رو سرش   گیره
 .کشیدم بو عمیق و موهاش تو بردم فرو رو سرم

 تممس مست   موهاش بو .فرستادم هام ریه به موهاشو مطبوع بو  و کشیدم بو
 .کرد

 
 .موهاتم عاشق-
 

 :پرسید و کرد بلند رو سرش
 

 موهامی؟ عاشق فقط-
 

 :گفتم و کردم نوازش هاشو گونه دست پشت با
 

 .وجودتم عاشق-
 

 .رفت ضعف دلم که زد مرگی مکش لبیند
 .کاشتم لباش رو  ا  هب*و*س و کردم خم رو سرم درنگ بی

 اااااااااااا
 :عسل
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 .نوروزه عید بعدتعطیالت دانشگاهاست شروع روزه اولین فردا

 .درسام به بچسبم که گرفتم رو تصمیمم
صمیمم سات گرفتن باز  به امکان که موضوعی نذارم که گرفتم رو ت سا  رو ماح

 .بدم خطور ذهنم داره،به
 ششاا گرفتم تصاامیم االن همین از که گرفتم آیندم برا  زیاد  ها  تصاامیم

 .کنم ها تصمیم این معطوف رو حواسم دنگ
 

 .خورد زنگ گوشیم که درس بهر تو بودم رفته و بودم خوندن درس درحال
 

 .انداختم گوشی صفحه به نگاهی
 "متین"
 

 .دادم جواب ناچار به
 

 .الو-
 

 خوبی؟ عسل سالم-
 

 هستید؟ خوب شما متین آقا سالم-
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 .نیستم خوب-
 

 شده؟ طور -
 

 .کن صدا متین همون منو ناراحتم میکنی خطاب آقا منو اینکه از-
 

 ...آخه-
 

 .ترم راحت من اینجور  آخه بی آخه-
 

 .میلتونه جور هر باشه-
 

 :پرسید بعد و شد فرما حکم تلفن پشت سکوت دقیقه چند
 

 کجایی؟-
 

 :دادم جواب و پیچوندم انگشتم دور رو موهام از ا  تره
 

 !خونه-
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 میکنید؟ چیکار خونه-
 

 :میزدگفتم موج اون در خنده که صدایی با و گرفت خندم
 

 میکنه؟ چیکار خونه آدم-
 

 :داد جواب و خندید متقابال اونم
 

 .منن مثل همه میکنم خیال خونم از بیرون ها وقت بیشتر من چون-
 

 ولگردن؟ که هستید آدمایی دسته اون از-
 

 :گفت و گرفت غم بو  صداش لحن
 

 شاایدا دنبو به کمتر بیرون،تا بیام گیریا گوشاااه این از تا بیرونم همیشاااه من-
 .رنگردمب افسردگیم حالت به دوباره تا.نده آزارم تنهائیام تو تانبودش.فکرکنم

 
 :گفتم ناراحتی با و شدم پشیمون سگ مثل زدم که ازحرفی

 
 .نبود این منظورم مییوام،من معذرت واقعا-
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 :گفت و کشید سوزناکی آه
 

یه به دارم که عمره یه- ظاهر با بق بت ت که که میکنم ثا  وت غمی هیچ شاااادم،
 .بیزارم ازترحم نکنن،چون ترحم بهم اینکه واس   فقط ندارم زندگیم

 
 .خدا رو تو ببیشید..نکشید رخم به رو اشتباهم هی-
 

 رو مدرد نتونستم هنوزه که هنوزم که ناراحتم خودم از من.نیستم ناراحت تو از-
 .کنم فراموش

 
 باهاش مییواد چجور  که آدم خود   به برمیگرده منتها دارن همه که رو درد-

 میذاره،بعضیان تأثیر بهشون ضربه محکمترین که بیییالن اونقد بعضیا.سرکنه
 .میکنه نابودشون ضربه یه اون که ناتوانن اونقد هم

 ماش خوشبیتانه و بیاره پادرشون از ضربه اون نمیذارن و اند محکم هم بعضیا
 .موندید پایدار که هستید سومی دسته ازاون

 
 .میاد بدم اراده بی و سست آدما  از-
 

 ناساا .گفتم بفرمایید  و گرفتم رو گوشاای   دهانه جلو .درخورد به ا  تقه
 :گفت و شد اتاق وارد کرده استیدامش عمو تازگیا که جدید خدمتکار خانم
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 .آمادست شام خانم عسل-
 

 .میام االن-
 

 .شد خارج اتاق از
 :گفتم و گوشم به چسبوندم رو گوشی

 
 .الو-
 

 .جانم-
 

 ...شدم رو و زیر جور  یه.لرزید دلم اختیار بی
 .کردم فراموش بزنم خواستم که حرفی و کردم گم رو پام و دست

 
 بامنی؟-
 

 :گفتم من من کمی با
 

 ...بله-
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 .بیا  همراهم میشم خوشحال دوستامه از یکی تولد فردا راستش-
 

 ...آخه-
 

 .میکنم خواهش-
 

 .برم که نمیومد بدم.شدم خواستش تسلیم
 

 .باشه-
 

 :گفت میزد موج  اون در شاد  که باصدایی
 

 .خدانگهدار ش  فردا تا پس ممنون-
 

 .خدافظ-
 

  کردم فکر باهاش شدنم رو در رو دوباره و ش  فردا به.کردم قطع رو تلفن
 .شدم خارج اتاق از و
 

 اااااااااااااا
 :باران
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ستم تو  رو کتاب صله بی و گرفتم د صال.میزدم ورق حو  ماغد و دل روزا این ا
 .طور همین هم خوندن درس و نداشتم رو کار  هیچ انجام

ستادم آینه روبرو  و اومدم پایین تیت از ست به شونه.ای  ونهش کردم شروع د
 .بلندم موها  کردن

 افتادم آرتان امروز حرف یاد
 "موهاتم عاشق"

به چه.کرد خوش جا لبم   گوشااه لبیند  یه اختیار بی  چه و دارمش که خو
 .مهمم براش اینقد که خوب

 کجاست؟ گردنبند عهه.افتاد گردنم به نگام
 نیست؟ چرا االن اما گردنم انداختم رو مامان   هدیه گردنبند پیش روز چند

 .نبود بازم.زدم کنار رو پتوم و رفتم تیتم سمت
شوها کالفه شه؟از ممکنه کجا.نبود اما کردم باز دونه به دونه رو ک  یرونب اتاق با
 .ماااامااان...مامان...زدم صدا و اومدم

 
 :پرسید نگرانی با و اومد بیرون اتاق از مامان

 
 شده؟ چی-
 

 ندیدیش؟.گردنبنده،نیستش همون داد  من به که ا  هدیه مامان-
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 .شده چیز  یه حاال کردم فک دختر شدم ترک زهره-
 

 .مامان شده گم-
 

 .میگیرم واست دیگه یدونه-
 

 .زد میگیرم،می واست دیگه یدونه گرفتن از حرف راحت چه
 :گفتم فشار  پا با و زمین به کوبیدم رو پام حرص با
 

 .اوووف مییوام رو همون من نه نه نه-
 

 .کردم رو و زیر رو اتاق گردنبند کردن   پیدا برا  دوباره و شدم اتاق وارد
 ااااااااااااااا

 :آرتان
 

 .ردمک برقرار رو تماس و گرفتم رو شمارش خودم با رفتن کلنجار بار هزار با
 :رسید گوشم به خستش صدا  خورد که بوقی چند از بعد

 
 .پسرم سالم-
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 :گفتم احوالپرسی و سالم بدون
 

 دید ؟ کجا رو مامانم-
 

 ناراحتی؟ من از هنوز-
 

 :گفتم تلخ
 

 دیدیش؟ کجا بگو فقط-
 

 !خواهرت خونه-
 

 :گفتم ا  دورگه صدا  با و هم تو کشیدم رو اخمام
 

 و ها دروغ همه اون جبران قدرتی چه کنم؟با نگاه صااورتش تو رویی چه با-
بت با رو تونخ* *ا*ن*ت  رو آدرس...خیلی.کرد  بد بدم؟خیلی بش مح

 .بفرس واسم
 

 .کردم قطع و ندادم بهش زدن حرف واسه مجالی
 .وجودش لمس تاب دیدنش،بی تاب بی.بودم تاب بی عجی 
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 رو نگام پام زیر چیز  کردن حس با.رومبل رویانداختم خودم و شدم هال وارد

ند  دیدن با.پایین به دوختم کل به اونم گردنب ل  شاا  برش و شااادم دوال ق
 .لرزید دستم تو گوشی.داشتم

 :دادم جواب و زدم لبیند باران اسم خوندن با
 

 .میشه تنگ واسم دلت زود چه-
 

  ا دیگه چیز یه خاطر به ولی.میشااه تنگ واساات دلم دقیقه به دم آره که اون-
 .گرفتم تماس

 
 :پرسیدم کنجکاو  با
 

 چیه؟-
 

 نمونده؟ جا خونت ببین کردم گم رو گردنبند  یه من ببین-
 

 :گفتم و انداختم گردنبند به نگاهی
 

 !دستمه-
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 :گفت دنبالش به و شنیدم رو کشید که ا  آسوده نفس صدا 
 

 .شدم راحت حاال-
 

 .عزیزه خیلی پیداست-
 

 کرد ؟ داخلشه،بازش عکسمون چون مامانمه   هدیه-
 

 .نه-
 

 .ببین و بازکن-
 

 صااویرت به و کردم باز رو قل  دسااتام تا دو با و داشااتم نگه ام شااونه با رو تلفن
 .کردم نگاه داخلش

 
مانی و کردم کپ کان نه.زدم زل باران خانوادگی تصااویر به گرد باچشاا  ام
 مبود دور ازش سالها که ا  آشناست،خانواده واسم که خانوادگی تصویر.نداره

 .نکردم فراموششون اما
 ونابودکنه؟ نیست کامل منو که مونده ا  دیگه   ضربه چند
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شی اختیار بی شمام.افتاد ام شونه رو  از گو  و بودن رفتن سیاهی حال در چ
 .دوران حال در سرم

 معاشقش وار دیوونه که دختر .باران جز به کنم تحمل رو چیز همه بودم حاضر
 .مییواستمش آینده واسه و

 ...که دختر 
 

 .شد تار دیدم موضوع این به فکرکردن محض به
 ا  تکیده و شکسته صورتی که زنی تصویر میخ نگام و بود دستم تو  گردنبند
 چرا؟.دارشد خدشه روحم داشت ل  به که قشنگی لبیند اون با.داشت

 شده؟ نوشته من واسه بد اتفاق همه این چرا
 میدم؟ پس رو گ*ن*ا*ه کدوم تاوان دارم
 شده؟ سل  ازم راحت زندگی چرا
 و لمد که کساای...کنم زندگی دارم دوسااش که کساای با بقیه مثل نمیتونم چرا

 کرده؟ انتیابش وجودم وکل عقلم
 

 نقطه.دادم فشار هم رو  درد با رو دندونام و گرفتم مشتم تو محکم رو گردنبند
 .ضعف نقطه این رو  گذاشت دست بدجور روزگار و بود باران ضعفم
 لرزه.دادمی چیزا خیلی از خبر که ا  لرزه.افتاد لرزه به بدنم کل.شدم بلند ازجام

شه قراره که طوفانی از  قراره هک طوفانی.میکرد شدنی خراب اعالم که طوفانی.ب
 .بریزه هم به رو چیز همه

 .چسبوندم گوشم به و برداشتم مبل رو  از رو گوشی لرزان دستانی با
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 :پیچید گوشی پشت جیغوش جیغ و حرص از پر صدا 

 
 .داد  دقم بزن المص ،حرف بزن حرف د  -
 

 بالکنت و دادم قورت ساایتی با رو دهنم آب.نداشااتم رو زدن حرف قدرت
 :گفتم

 
 .خدافظ میاد خوابم من...ااماان ماا-
 

 :گفت سریع
 

 .جواب یه از دریغ میزدم حرف داشتم ساعت یه بود  کجا.لحظه یه وایسا-
 

کا  حت اخیلی روز این که لعنتیم اشاا ته میگیرن رو خودشااون راه را  ریی
 :مگفت داشتم دگرگونم حال کردن پنهون در سعی سیت که صدایی با.شدن

 
 .بازکنم که رفتم زدن رو خونه زنگ-
 

 .بیار  در رو حرصم بلد  مید ،فقط حرصم چرا میگفتی خ -



 587 زخم کهنه

 
 به ام کالفه نفسااها  صاادا  که دهنم جلو  گرفتم و کردم مشاات رو دسااتم
 . نرسه گوشش

 
 .ندار  کار -
 

 .دیوار به کوبوندم محکم رو تلفن و کردم قطع :گفتم ضعیفی صدا  با
 .شد تیکه هزار و افتاد ا  شیشه گلدون زدم میز به که لگد  با
 ...همه از بودم پر
 ...عالم و آدم از
 ...شده حک برام که بد  سرنوشت از

 شی  ارزشاترین با و مهمترین از باید حاال مامانم از دور  غم نیسات بس
 .بگذرم زندگیم
 ور تلخ حرفا  اون بابا روز  اون که وقتی از تر ساایت.ساایته واساام باورش

 .زد
 .زمین انداختم کشیدم رو هال   پرده.زدم فریاد بلند
سایی قاب تمام ص  دیوار به که عک شتم رو بودن ن  خونه.زمین انداختم و بردا

 .زمین نشستم زانوهام رو ناتوان جسمی با آخر در و زدم هم به رو
 رفته دست از اونو و بگذرم ازش سادگی همین به باید.گرفتم مشتم تو رو موهام
 ببینم؟

 شدم نمی عاشقش هیچوقت کاش ا 
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 بود؟ خودم دست مگه اما
 تا دو ما و رساایده پایان به چیز همه که بگم بهش رو تلخ حقیقت این چطور 

 نیستیم؟ هم واسه
 گمب بهش میتونسااتم چطور.ترم نزدیک بهت خون از من که بگم بهش چطور

 من؟ که
 ...من که...من که

 "شاام دایاای"
ضم غیرقابل دایی کلمه  چطور.دش کوبیده سرم تو پتک مثل دایی کلمه.بود ه

 .چطور...چطور...چطور.بود اشتباه اول از عشقمون بگم بهش میتونم
 

 :برداره خراش حنجره این گذاشتم و زدم فریاد
 

 نم حال به نگاهی یه.بیچارتم   بنده منم.بندتم هم من که نره یادت خاااداا-
جا من که نره یادت.بکن هم کت به این یاز کم مده ساار صاابرم...دارم ن  او

 بال؟خادااااا همه این ندارم،چرا ناا خااداا،دیگه
 میدم؟؟ پس رو گ*ن*ا*ه کدوم تاوان دارم

 
 زمزمه ل  زیر آرومی صاادا  با. رفت تحلیل انرژیم.پایین روانداختم ساارم
 :گفتم و کردم
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 ازبین شااد؟چراباران؟چرا اینجور  چرا.نمیتونم اون بدون.خدا دارم دوسااش-
 .باران....دختر همه این

 
یه بلند  صااادا  با یه گر  کردنشااون پنهون به قادر دیگه که هایی کردم،گر

کنده هایی گریه.نبودم  .درد از آ
 .میزدم نفس نفس.افتادم مبل رو  غم از ماالمال ا  سینه و درد از پر دلی با

 بارش صدا ...کشیدم غمبار  آه..دادم قرار هم رو  رو اشکم از پر چشما 
 هه..شنیدم رو باران

 میکرد؟ گریه حالم به داشت آسمون
 چشاان شااا  ساایاه دل به و ایسااتادم باران تند بارش زیر و رفتم حیاط به

 یرز که کردم حس.افزود دردم سر به و کرد رخنه استیونم مغز تا سرما.دوختم
 کامال تا ایسااتادم باران زیر قدر اون.افتادن فعالیت به هام رگ باران بارش این

 .شدم خیس
 

سا  همون با شستم تیت رو  خیس لبا  یبزرگ غم اون از فارغ مییواد دلم..ن
 نهات.نمیومد چشمام به خواب اما..بیوابم آسوده و آروم کرده لونه قلبم تو  که

 .میکرد خیس رو صورتم و میشد رییته چشمام از محابا بی که اشک  
 .کردن سنگینی اعالم هام پلک کم کم

 ...خواب برا  نه سنگینی
 ...اشک   دوباره آوار برا  سنگینی
 ...بودنشون بغض از پر برا  سنگینی
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شم کنه می تحمل رو درد  چه  و شه می تار و تیره..کنه می ُبهت..بینه می.چ
 .شه می آب از پر آخر در

 هب داشاتم،و آرزو کلی دیدنش واساه که شاومم،باران،مادر    آینده به اونقدر
 از و برد خوابم موقع چه نفهمیدم که فکرکردم کرد تا باهام بدجور  که پدر 

 .کردم پیدا نجات لعنتی ب*و*سکا این
 ااااااااااااااااااا

 :باران
 

 .کردم تن به مشکی شلوارکتون با خاکستر  مانتو
 .زدم ور یه موهامو.کردم مالیمی آرایش
شکیمو   مقنعه سه کتاب چی هر.کردم سرم م شتم الزم امروز وا شتم دا  و بردا

 .شدم خارج اتاق از
 .بودم شنگول و شاد و انرژ  پر امروزحسابی

 .طوره همین قطعا.داشتم کالس آرتان با امروز که بود این خاطر به شاید
 .گفتم یباالی و بلند بییر صبح و سالم همگی به و نشستم صبونه سفره سر

 .انداختم بود چایی زدن هم حال در صدا بی که مادرجون به نگاهی
 

 ساار باهامون رو روز یه که دادین بهمون رو افتیار این مادرجون عج  چه-
 بشینید؟ سفره
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 اشااتد حرف خیلی لبیندش.داشاات فرق طبیعی لبیند یه با اما..زد لبیند 
 .نبودم تفسیرش به قادر که

 :پرسیدم دلیور من و نزد حرفی
 

 کردین؟ محروم ماهتون دیدن رو  از رو ما چرا-
 

 نشد؟ دیرت تو ببینم...نکن پیچ سوال رو مادرجون اینقد-مامان
 

 بزنم؟ حرف دوکلمه مادرجون با نمیشه-
 

 ..وقتش امابه میشه-بابا
 

 :گفتم و شدم بلند جام از و کشیدم پوفی کالفه
 

 ندارید؟ کار   میرم من-
 

 .میرسونمت راهم سر-بابا
  و کاشتم جون مادر چروک ها  گونه رو  ا  هب*و*س
 .شدم خارج خونه از بابا همراه و  کردم خدافظی

 
 .اومد در حرکت به بابا و  شدم ماشین سوار
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 :نوشتم مضمون این با پیامی و آوردم در کیفم از رو گوشیم

 
 تنگ واساات دلم بیاکه زود دانشااگاه میرم دارم من..عزیزم بییر صاابح سااالم"

 "شده
 ..واسندکردم

 .دادم رو جوابش حوصله با منم پرسید سوال دانشگاه از کلی بابا راه تو
 

 .شدم وارد و کردم خدافظی بابا از.کرد توقف دانشگاه جلو ماشین
 

 .گشتم دخترا دنبال چشمام با
 رفتن رو حال در کتاب با و نشااسااته نیمکتی رو  تنها و تک که دیدم رو نیلوفر

 .بود
 .بود ازبیمارستان شدنم مرخصی از بعد روز دو دیدارمون آخرین

 .نیست خونه سامیار که گفت دروغ بم اینکه از.کرد عذرخواهی ازم
 .نمیره یادم رو روز اون هیچوقت.بود کرده تهدیدش اینکه از گفت رو چیز همه

 .بود دردناک خیلی واسم نیلوفر کبودیه از پر صورت
 پاتیل و مست هرش  اینکه از.رییت می اشک و گفت می درداش از

 ردارب دست نجوئه خرخرشو تا و میکرد حوالش کتک کلی و خونه گشت برمی
 .نبود
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 لمد میبینم اینجور  اونو وقتی.شااده حرف کم و گیر گوشااه حاال تا روز اون از
 ساارنوشات.نمیزنه رقم آدما واساام که هایی ساارنوشاات چه روزگار.میاد درد به

 به دیلتب رو شاانگول و شااااد نیلوفر که خورد،اونقدتلخ رقم تلخ خیلی نیلوفر
 .کرد منزو  و حرف نیلوفرکم

 
 :گفت و زد لبیند  دیدنم با و سمتم برگشت.نشستم کنارش

 
 چطور ؟-
 

 :گفتم و دستاشوگرفتم
 

 .خوبم منم باشی خوب تو-
 

 :گفت و زد پوزخند 
 

 باشم؟ خوب-
 

 .سرت پشت بنداز رو چیز همه...گذشته ها گذشته-
 

 .نبود این وضعم که باشه حرفا همین به اگه-
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 .نداشتم گفتن واسه حرفی..کردم سکوت

 
 :اومد حرف به
 

 .گرفتم طالق ازش دیروز-
 

 :گفتم خوشحالی با
 

شاال- شی خوش واقعا؟ای شحال چقد نمیدونی خبربا  شر از باالخره.شدم خو
 .شد  خالص آفت این

 
 .کنم شروع رو جدیدم یه زندگی میتونم حاال..شدم راحت آره-
 

 :گفت ناراحتی با و زد زل بهم
 

 .باران شرمندتم-
 

 :پرسیدم و بهش زدم زل گنگی با
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 چی؟ برا-
 

 .کردم مشکالتم وارد رو تو اینکه از-
 

 :گفتم و آغوشم تو کشیدمش
 

شه شرمنده باید که اونی- شد ب ست الزم.ن شی شرمنده تو نی  افتاد هک اتفاقیه.با
 .نکن ناراحت رو خودت تو

 
 :گفت و کشید عمیقی نفس.اومد بیرون آغوشم از
 

ه استاد اون با.بریم بهتره میشه شروع کالس االن-  .داریم اخمو 
 

 :گفتم و توهم کشیدم رو اخمام اختیار بی
 

 .دختر باش زدنت حرف مواظ -
 

 :گفت و خندید
 

 .اینجایی تو رفت یادم اوه-
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 .خندیدم منم
ستان تو روز اون سید ازم وقتی بیمار ش زده زنگ بهم آرتان چرا که پر  دممجبور
 .کنم تعریف واسش کامل رو قضیه که

 
 .کردم احوالپرسی و سالم پسرها و دخترها بقیه با شدیم کالس وارد

 
 .داد رو جوابم اون و کردم سالم خشک افتاد عسل به که نگام

 
 .نشد پیداش آرتان اما میگذره کالس وقت از ا  دقیقه پنج

 .نمیداد جواب اما زدم بهش زنگی یه
 

 :پرسید و ایستاد کنارم نیلو
 

 نمیده؟ جواب شد چی-
 

 :گفتم نگرانی با
 

 !نیلو نگرانم نمیده جواب نه-
 

 .مونده خواب حتما نده راه دلت به بد-
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 .کشیدم پووفی کالفه
**** 

  و کردم خدافظی نیلو از نگران دلی و خطی خط اعصابی با
 .دادم تکون دست ماشینی واسه خیابون سر

 .دادم رو آرتان   خونه آدرس و شدم سوارماشین
 .جواب یه از دریغ اما فرستادم sms و زدم زنگ کلی راه تو

 .میمردم دلشوره و نگرانی از داشتم
 ینماش از و کردم حساب رو پول سریع کرد توقف آرتان   خونه جلو که ماشین

 .فشردم رو خونه زنگ.شدم پیاده
 

 .نمیکنه باز درو چرا خدا ا 
 

 .فشردم رو زنگ دوباره
 .رییته هم به موهاش و بودن سرخ سرخ چشماش روز  اون مثل.شد باز در

 .افتاد خونه به نگام بزنم حرفی خواستم تا شدم خونه وارد
 .زمین پیش شیشه ها  تیکه و بود قاراشمیش

 
 :پرسیدم و کردم آرتان به رو گرد چشمایی با.کردم کپ

 
 رییتیه؟ این خونه چرا-
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 .داد هتکی مبل پشتی رو،به سرش و نشست مبل رو  من به توجه بدون آرتان
 .شده طوریش یه گفت نمی دروغ بهم حسم

 
 :پرسیدم و نشستم کنارش

 
 عزیزم؟ خوبی آرتان-
 

 .بگیره گریم بود نزدیک حالش این از.نداد رو جوابم
 

 .شدم نمید ؟نگران رو تلفنت جواب کالس؟چرا نیومد  چرا-
 

 :گفت دار خش صدایی با
 

 .خونتون برگرد پاشو بشی نگرانم که نیستم بچه ندادم که ندادم جواب-
 

 :گفتم دارم بغض صدا  گرفت،باهمون بغضم
 

 شده؟ چی نمیگی بهم چرا-
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 :گفت و شد عصبی
 

 .ندارم حوصله و حال خونتون برگرد برو باران بذار راحتم-
 

 .شده عصبی و طاقت چقدکم اخیر روزا .گریه زیر زدم
 

 :گفتم هام گریه میون
 

 رم؟ب میتونم کجا من پریشونی و رییته هم به اینجور تو برم؟وقتی کجا-
 

 :گفت تحکم با و بلند صدا  با و شد بلند جاش از
 

 .خونتون برگرد برو گفتم که همین-
 

 .گذاشت تنها زار حال این با منو و رفت اتاق سمت به
 .نمیرم چشه نفهمم تا.کردم قو  رو ارادم.کردم پاک رو اشکهام

 .بیارم در کاراش از سر باید
 .شدم اتاقش وارد و بلندشدم جام از

سته تیت رو  ش شو آرنج و بود ن ستا شته د شو و زانوهاش رو  گذا  نمیو سر
 .بود گرفته دستاش

 :گفتم بود بغض از پر که لحنی و نشستم پاش جلو
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 و بگو...خدا رو تو شاااده چی بگو کرد  داغونم که تو جونم به دردت الهی-

 .کن راحتم
 

 قیلی دلم که زد زل جور .زد زل بهم و برداشاات ساارش میون از رو دسااتاش
 .آغوشش تو  کردم پرت رو خودم.رفت ویلی

 نکرد؟ حلقه دورکمرم رو دستاش همیشه مثل چرا
 :گفتم دار  بغض وباصدا  دادم فشار آغوشش تو  رو خودم

 
 بزنی؟ حرف نمییوا -
 

 شده؟ حرف کم اینقد چرا.نزد حرفی
 

 زدم زل بهش بودم آغوشش تو که همونجور و کردم جدا سینش رو  از رو سرم
 .گرفتن غم رنگ زد،چشماش زل اونم
 رو  مگذاشت رو لبام و شدم قدم پیش من اینبار کردم نزدیک سمتش به رو سرم

 .دمیب*و*س رو لباش نرم.نکرد کار  اما کنه مب*و*س که بودم منتظر.لباش
 رو  نشااساات و اومد پایین تیت از یدمش *و*ساامی داشااتم که همونجور

 .زمین
 .یدنمب*و*س کرد شروع خشونت با و گرفت رو صورتم طرف دو
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ست سر س این از م شونت این ها،از یدنب*و* ست   سپردم رو خودم ها خ  د
 .جداکرد لباشو.خودش

 
 :گفتم و زدم لبیند جون بی

 
 .میکردم کارو این وقته خیلی میشی نرم اینجور  میدونستم اگه-
 

 یب*و*س رو لبام دوباره
 

 ..خادافظ-
 .بود همراه خشونت با یدنشب*و*س بار این اما.عمیق عمیق  .محکم محکم  .د

 نفس که حالی در.ید *و*ساامی رو من خشااونت با اینجور  که بود بار اولین
 :گفت و گوشم به چسبوند رو لباش میزد نفس

 
 .خونتون برگرد-
 

 .شد خارج اتاق از.شد بلند جاش از و کرد ولم.رفتم وا
 بد؟ میشه،یهو خوب یهو چرا

 .نمیفهمیدم رو حالش
 .شد چشمام مهمون اشک دوباره

 .شدم هال وارد و شدم بلند جام از
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 :گفتم و سمتش کردم رو بغض با
 

شی من با کرد  ه*و*س وقت هر اما.کنم راحتت که میرم من-  ال  ح تو بهتره با
 .باشی خودت

 
 .بیرون زدم ازخونه سریع
 .غم کلی.بود حرف کلی چشماش تو.نمیشناسمش کنم می حس
 . بودم عاجز وصفش از که.بیونمش نبودم قادر که دیگه چیزه کلی

 ااااااااااااااااااا
 :عسل

 
باس کردن رو و زیر بار هزار با و بود شااا  باساای یه باالخره ل  می که رو ل

 .کردم پیدا مییواستم
 .بود بند  بند کمر پشت که زانو باال  قرمز دکلته پیرهن یه

 آرایش.رییتم دورم و فرکردم موهامو.جشاان این مناساا  و بود شاایکی لباس
 .کردم غلیظی

 پاشنه شا کف و پوشیدم رو سفید  کتون شلوار.پوشیدم پیرهن باال  مانتویی
 .کردم پا به هم رو رنگ مشکی دار
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 رو مکیف انداختم سرم رو  شالی سریع خیلی رسید متین از که اسی ام اس با
 .شدم خارج اتاق از و برداشتم

 
 .اتاق   تو همیشه.میدیدم رو عمو کم خیلی روزا این

 .میشد برده اتاق تو واسش هم غذاش
 .میشم نگران دارم کم کم

 .شده دچارش که حالی از نگران
 .دونم می مامان مسب    رو االنش حال  .ندیدم اینطور  اونو هیچوقت

 
 مامان؟هه گفتم

 .بود که خوبی چیز هر کرد مال لگد که مامانی.برام نبود مامان که مامانی
 برا  رو چیز  نکرد دریغ که مهربونی و خوب عمو  اون سااوزوند ریشااه از

 .آسایشمون
 

 .بود منتظرم سرکوچه بیرون زدم خونه از
 .ببینم میتونستم رو تیغش سه صورت   ماشین ها  شیشه اون پشت از
 

 .کردم سالمی و شدم ماشین سوار
 

 .شد  خوشکل چه سالم-
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 .پایین انداختم رو سرم شرم با.خورد قل دلم ته چیز 
ضا  عطرش بو  شین ف شمام ولع با.بود مرده پر رو ما ست  امه ریه به و کردم ا

 .فرستادم
 .افتاد حرکت به و کرد روشن رو ماشین

 هم کت زیر و بود کرده تن به رنگی مشااکی شاالوار و کت.ساامتش کردم رو
 .مشکی کروات یه با رنگ خاکستر  پیرهن

 .بارید می روش و سر از آقایی.بود اش برازنده واقعا بود کرده تن به که لباسایی
 

شو شنگ خیلی موها شت ا  غافلگیرانه حرکت یه با.بود داده باال ق  بهم و برگ
 :پرسید و زد زل

 
 شد؟ تموم-
 

 :پرسیدم و کردم نگاهش گیج
 

 چیو؟-
 

 :گفت و زد جذابی لبیند
 

 کردنم؟ آنالیز-
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 میزدم؟ دیدش داشتم ضایع چقد اینقد یعنی.رفتم وا

 .پایین انداختم رو سرم و زدم گاز لبمو
 

 .نکن کندیش-
 

باره نگ و گیج دو  گل بدجور گرفتنش مچ حس امروز.بهش زدم زل م
 .کرد اشاره لبام به و زد مرگی مکش لبیند.کرده
 .بود پرو چقد پشر این

 :پرسیدم کنم عوض رو بینمون جو اینکه برا .کشیدم پووفی کالفه
 

 بزرگیه؟ جشن-
 

 .تقریبا-
 

 اومدم؟ همراهت من نیست زشت-
 

 .زشته کجاش نه-
 .نیووردم خودم همراه ا  هدیه من بعدشم-
 

 .نباش این نگران تو-
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 .نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه

 
 .کرد توقف ویالیی جلو

 .انداختم ویال بیرون نما  به نگاهی
 

 .باال مدل اونم بودند شده پارک ویال جلو زیاد  ها  ماشین
 .باشه شلوغ اینقد نمیکردم رو فکرش

 
شین از شتی در.شدیم پیاده ما سته و کرد باز رو پ  وردهخ پیچ   هدیه یه و گل د

 .آورد بیرون ا 
 :گفت و ایستاد کنارم

 
 !روبگیر دستم-
 

 .برداشتم قدم شونش به شونه و گرفتم رو بازوش حرفش از تبعیت به
 .شدیم ویال وارد دیگه هم با
 .بود بسیارشیکی و بلکس دو ویال  یه
 گرفته قرار ویال جا  جا  تو که هایی مجساامه اقسااام انواع به ورود محض به

 .شدم مواجه بودن شده
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 .کردم مسحورم داشت که قشنگی دکوراسیون
 یروشنای اونجا فضا  به کرد می خودنمایی پیست وسط که رنگی ها  چراغ

 .بود بیشیده کمی چند هر
 

 .اومد سمتمون به پسر  ورودمون با
 :پرسید و کرد علیکی و سالم متین با صمیمانه و گرم خیلی

 
 پسر؟ کرد  دیر اینقد چرا-
 

 :گفت و گرفت باال دستاشو تسلیم معنی به متین
 

 .ام شرمنده-
 

 .پسره همون دسته داد رو خورده پیچ کادو  و گل دسته متین.خندید پسره
 

 کشید ؟ زحمت چرا-پسر
 

 .وظیفست-متین
 

 :پرسید متین از دوباره و دوخت من به رو نگاهش
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 کنی؟ معرفی نمییوا -
 

 :گفت و کمرم پشت گذاشت دست متین
 

 .عسل-
 

 :گفت و سمتم کرد رو بعد
 

 ...شاهرخ ایشونم-
 

 کردیم که خوشوقتی اظهار
 :پرسید متین

 
 کجاست؟ سمیرا-
 

 !بااجازه.کنم صداش میرم وراست و دور همین-شاهرخ
 

 :گفت و سمتم کرد رو متین رفتنش با
 

 بیار ؟ در رو مانتوت نمییوا -
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 برم؟ کجا ولی چرا-
 

 ...بیا همرام-
 

 .رفت باال ها پله از. سرش پشت من و میرفت راه جلو اون
 

 ازب هارو اتاق از یکی در.میشاااد ختم ها اتاق به که بود راهرویی یه باال طبقه
 :گفت و کرد اشاره داخل به.کرد

 
 .منتظرتم بیرون من کن عوض تو-
 

 .شدم اتاق وارد و دادم تکون سر
 گاهین آینه تو.همینطور هم رو کتون شلوار.آوردم در رو شالم و مانتو رفتنش با
 .انداختم خودم به

 .بودم عالی.شم نمی این از بهتر
 

 .سمتم برگشت متین اتاق از اومدنم بیرون با.شدم خارج اتاق از
 

 نشون بیییال رو خودم بود چی ازهر ولی بود چی از خوردنش جا این نمیدونم
 .دادم
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 :پرسید و برگشت اولش حال به
 

 بریم؟-
 

 .اومدیم پایین ها ازپله و شدم همقدم باهاش و گرفتم رو بازوش
 

 شاهرخ که متین دوست.بودن ر*ق*ص حال در پیست وسط جوونا از تعداد 
 :گفت شوخی لحن با و اومد سمتمون دختر  یه همراه داشت نام

 
 .کردم پیداش زحمت جور هزار با.خانم سمیرا اینم-
 

 .خنده زیر زدیم شوخش لحن این از
 

،همراه اسمش روبروته که خانمی این جان سمیرا-شاهرخ  .متین عسل 
 

 .کرد خوشوقتی اظهار داشت برل  که لبیند  سمیرابا
 

 ندورا نیسااات تون زندگیتون؟بساااه  و خونه سااره برید قراره کی شااما-متین
 نامزد ؟
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 :گفت و خندید شاهرخ

 
 .برگذارکنیم رو عروسیمون مراسم قراره هفته همین آخر-
 

 .جون عسل هستم شما اومدن   منتظر-سمیرا
 

 من؟-
 

 .نمیکنم قبول که نه نگو عزیزم آره-
 

 .شدم اش خواسته تسلیم
 گفتن اب سمیرا همراه و گرفت رفتن اجازه متین با کردن صحبت کمی با شاهرخ

 .شدن دور ازمون ا  جازه با
 

 .اومد سمتمون مشروب حاو  سینی با گارسونی
 . کردم ه*و*س عجی  امروز و نزدم مشروب به ل  که هاس مدت

 .برداشتم مشروب گیالس یه
 

 :گفت می که شنیدم رو متنین متعج  لحن
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 .هستی مشروب اهل نمیدونستم-
 

 :گفتم و خوردم قلپ یه
 

 .عادته بگی میتونی مییوردم مشروب زیاد بودم که خارج-
 
 

 خارجی؟ اهل-متین
 

 .شدم بزرگ خارج-
 

 رگبز خارج تو اینکه بر دال کردنت طرزصااحبت یعنی.یاد نمی بهت اصااال-
 .نیست شد 

 و شدن جدا هم از مادرم و پدر که بودم سال و سن کم خیلی.ایرانیه مامانم-
سی زبان از غیر باهام که میومد پیش کم خیلی.مامانم با رفتم من  بتصح فار
 .خارجی زبان تا دارم تسلط بیشتر فارسی زبان به یعنی.کنه

  
هانی"گفتن با گاهم"آ  حال در ساامیرا و شااااهرخ.دوختم موجودین به رو ن

 بود روش بزرگی کیک دارکه چرخ میز یه با گارسااونی که بودن تانگو ر*ق*ص
 .رفت سمتشون
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 .شد قاطی باهم بقیه هورا  و کف و جیغ صدا 
 دلبر  با و میزبرداشاات رو  از رو شااده تزئین چاقو  عشااوه و ناز با ساامیرا
 ازش رو چاقو و یدب*و*س رو سمیرا پیشونیه هم شاهرخ.شاهرخ سمت گرفت
 .گرفت

 .گذاشت بشقاب تو ا  تکه و زد برش کیک به
 .داد سمیرا خورد به آروم و کیک به زد چنگ چنگال با

 ل  رو  ا  هب*و*س شاهرخ ش *و*سب گفتن با و زدن دست براشون همه
 .کاشت سمیرا ها 

 
 .یدنر*ق*ص به کردن شروع مالیمی آهنگ پیش با
 .وسط رییتن جوونا همه کارشون این با
 رعهج ال و برداشتم مشروب گیالس یه دوباره بود گذر حال در که گارسونی از

 .سرکشیدم
 اااااااااااااااا

 :متین
 

 متشس.میشد نمایان داشت مستی میداشت،اثرات بر گیالس هم سر پشت هی
 :گفتم حرص با و گرفتم ازش رو مشروب گیالس و رفتم

 
 !کافیه-
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 :گفت کشدار  لحن با
 

 .میکنی دخالت چرا کردم ه*و*س امروز سننه رو تو-
 

 :گفتم و مبل رو  نشوندمش و گرفتم رو دستش
 

 .نیور ُجم جات از.بیارم آب لیوان یه واست میرم-
 

 و اشااتمبرد آب لیوان یه.بود آب لیوان سااینیش تو که رفتن گارسااونی ساامت به
شتم ص حال در مرد  یه آغوش تو که دیدنش با.سمتش برگ  ونخ بود یدنر*ق*

 .منجمدشد رگام تو
 

ستام صبانیت و حرص شدت از رو د شت ع ش بلند گامهایی با.کردم م  ونسمت
ست.رفتم سل د شیدمش و گرفتم رو بوده مرد اون ها  شونه رو که ع  سمت ک

عادلش و بود مسااات.خودم ما داد دسااات از رو ت ندمش سااریع ا  تو کشااو
 :غریدم دندونام ال  از و زدم زل مرد اون به عصبی.آغوشم

 
 .چاک به بزن-
 

 .شد دور اونجا از و باال گرفت رو دستاش باشه معنی به مرده
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 وارد.کشیدم ها پله سمت خودم همراه و کردم سفت دستش مچ دور رو دستم
 :گفتم حرص با و رویتیت کردم پرتش و شدم اتاق همون

 
 شروبم به ل  اگرم.نمیکردن زوم بهت اینجور  میپوشید  بهتر  لباس اگه-

 چشااماش.نداد جوابی داد  نمی قلوه و دل َمرده اون بغل تو اینجور  نمیزد 
 .نشد متوجه زدم که حرفایی از چیز  زدم حدس.بودن بسته

 هک ساامتش انداختم و برداشااتم لباساای چوب از رو شاالوارش و مانتو عصاابی
 .کنه باز رو چشماش و بیاد خودش به شد باعث

 
 :گفتم آمرانه

 
 .نیست جایز دیگه موندنمون بپوش سریع-
 

 :گفت کشدار  لحن با و خندید
 

 .نشده تموم هنوز که شد ؟چشن عصبی چرا حاال-
 

شوندمش رو مانتو و رفتم سمتش.شدم کالفه  و سرش انداختم رو شال و پو
 :گفتم

 
 .منتظرتم بیرون رو،من المص  شلوار این بپوش-



wWw.Roman4u.iR  616 

 

 
 یدر*ق*صاامی داشاات مرد اون آغوش تو چجور  اینکه به کردن فکر محض به

 .شدم کفر 
 .شدم عصبی اینقد چرا نمیدونم

 بود؟ شیدا شبیه چون شاید
 

شتم اه شت باره یک به که فکرایی هجوم از میگرفتم سرگیجه دا  کوره زا منو دا
 .میاورد در

 تلو تلو عساال و شااد باز اتاق در بعد دقایقی.کردم پاک رو پیشااونیم رو  عرق
 از و بهش رسااوندم رو خودم سااریع که بیفته بود اومد،نزدیک ساامتم خوران
 :غریدم و پهلوش رو  گذاشتم دست پشت

 
 .خورد  می رو زهرمار  اون اینکه قبل میکرد  رو اینجاهاش فکر باید-
 

 .بس و بود خنده جانبش از جوابم تنها
 .اومدم پایین ها پله از

 .نبود اما کنم خدافظی ازش که تا گشتم شاهرخ دنبال
 .بیرون زدم ویال از و شدم بیییالش

 
 .صندلی رو  نشوندمش و بازکردم رو ماشین در
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 .دراومدم حرکت به و کردم روشن رو ماشین و نشستم رل پشت منم
 .گرفت خندم رسید گوشم به که عسل   سکسکه صدا 

 .افتاد می خنده به داد می سر که ا  سکسکه هر با اونم
 .بود دیگه چیز یه دختر این واقعا

 
 .خونم ببرمش که گرفتم تصمیم پس خونشون ببرمش نمیتونم وضع این با
 

 و بازکردم رو عساال ساامت در.شاادم پیاده ماشااین از و کردم توقف خونه جلو
 .شدیم خونه وارد.بازکردم و آوردم در رو کلیدا شلوارم جی  از.آوردم بیرونش

 
 پیچ کفشااش   پاشاانه.رفت مبل ساامت خوران تلو تلو و شااد جدا ازم عساال
شت خورد شت از که میفتاد پس دا ستامو پ  نگهش و پیچوندم شکمش دور د
 .داشتم

 عجیبی العاده فوق حس   یه بود آغوشاام تو اینکه از.خودم ساامت برگردوندمش
 .داد دست بهم
 .آنالیزکردم رو صورتش اجزا  تک تک

 هب رو دلم و لبم رو  کشااید اشااارش انگشاات با.خورد گرده نگاهم تو نگاهش
 .انداخت لرز

 :گفت کشدارش لحن همون با
 

 .جااذاب و خوشکل!خوشکلی توخاااایلی-
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 .لبام رو  نشست عمیقی لبیند هاش تعریف این از

 رد تند تند دلم.کرد نزدیک بهم رو خودش و کرد حلقه گردنم دور رو دسااتاش
 .دممیش هوایی میکرد که هرکار  با.بود سینم   دیواره به شدن کوبیده حال

 
 .پرید سرم از عقل کرد که باکار  اون اما

 .یدب*و*س نرم و  لبام رو گذاشت رو هاش ل  تمام باگستاخی
 .کردم همراهیش و کردم حلقه کمرش دور رو دستام اختیار بی
 نسوخت.کرده ریشه دلم در که جدید  عشق تو سوختن.بودم سوختن حال در
 .آورد می در پا از منو داشت که هایی هب*و*س این از
 

 باشه؟ شیدا شبیه باید عسل چرا؟چرا
 بیفتم؟ شیدا یاده دیدنش بار هر با باید چرا
 .سرنکردم باهاش رو ا  عاشقونه   لحظه هیچ که شیدایی یاد

 .جداکرد رو لباش
  بار این.بودم نشده سیر هنوز امامن
 .کشیدم آتیش به رو لباش و شدم قدم پیش خودم

 .نداشت تمومی که نبودم تشنه اونقدر
 نیمه کامال که رو عساال و کردم فوت مانند کالفه رو نفساام..شاادم جدا ازش

 .کشیدم اتاق سمت خودم همراه بود هوشیار
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 .شدیم اتاق وارد
 .آوردم در کفشاشو.تیت رو  خوابوندمش

 .کندم سرش از رو شالش حرکت یه با و نشستم کنارش
 

 خرماییش موها  به کشیدم دست
 .بشم عاشق دوباره میتونم که کردم حس بار اولین واسه

 
   هگوش که   کاناپه رو  خودم با رفتن کلنجار بار هزار با.شدم خارج اتاق از

 .رفتم خواب به بود کرده خوش جا هال
 ااااااااااا

 :عسل
 

 ردیوا رو  روبروم که تصااویر  دیدم که چیز  اولین کردم باز که رو چشاامام
 .بود شده نص 

 به کیمش پیرهن یک و بود داده باال قشنگی طرز به رو موهاش که متین تصویر
 .بود گرفته قشنگی ژست داشت تن

 
 .میکرد درد خیلی سرم

ش  از هیچی ست خیلی میدونم که جایی تا.نمیاد یادم دی  بعدش اما شدم م
 .نمیاد یادم به رو

 .شدم خارج اتاق از.انداختم بود تیت رو  که شالم به نگاهی
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 .دبو صبونه سفره کردن آماده حال در آشپزخونه تو که متین به خورد چشمم
 :دنبالش و گفت بییر  صبح و زد لبیند  دیدنم با بلندکرد رو سرش

 
 .رگ تو بزنیم رو خوشمزه صبونه این که بشور رو صورتت برو-
 

 !بایدبرم من-
 

 .افته نمی اتفاقی که خوردن صبونه یه با-
 

 :گفت و کرد اشاره راهرو انتها  به
 

 .اونجاست بهداشتی سرویس-
 

 .افتادم راه دستشویی سمت به و کردم قبول ناچار به
گاهی و شااادم واردش نه تو خودم به ن نداختم آی  فجیع وضااعم اووووف.ا

شتناک شت قیافم از متین چجور .بود وح شمام زیر.شدم داغون.نکرد وح  چ
 با و دمز صورتم به مشت چند و کردم باز رو آب شیر سریع.بود شده سیاه سیاه

 .تمیزکردم رو چشمام زیر کاغذ  دستمال
 .بیرون زدم و کردم خشک رو صورتم بود آویزون که ا  حوله با
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 .فتگ بفرمایید  و بیرون کشید واسم صندلی دیدنم با.شدم آشپزخونه وارد
 

 .بود دیش  اتفاقات درگیر ذهنم.نشستم منم
 

 :پرسیدم سریع
 

 زیاد اگه منم کردم، رو  زیاده مشااروب خوردن تو دیشاا  یادمه که جایی تا-
 نکردم؟ که نیست،کاراشتباهی دارم جلو چیز  دیگه بشم مست

 
 .شد جور  یه باره یک به شد محو بود لباش رو  کهلبیند  

 کردم؟ کاراشتباهی نکنه
 .جوییدم رو لبم پوست حرص با فکر این با
 

 :کشیدم عمیقی نفس زد که حرفی با اما
 

 .نکرد  تیت،کار  خیالت نه-
 

 .زدم گاز  و مالیدم پنیر و عسل بهش چاقو با و برداشتم تست نون یه
 

 .بهش زدم زل گنگی با پرسیدم ازم یهویی متین که سوالی با
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 چیه؟ من مورد در نظرت-
 

 نفهمیدم؟-
 

 .بیرون کرد روفوت نفسش
 :گفت خونسرد

 
 چیه؟ من مورد در نظرت واضحه خیلی سوالم-
 

 :دادم جواب من من کمی با
 

 و خوب آدم گفت میشااه داشااتم باهاتون که برخورد  چند با که شااناختی با-
 .هستید مهربونی

 
 .خوردم جا بعدیش سوال با
 

 چیه؟ خودمون مورد در نظرت-
 

 خودمون؟-
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ستاش آرنج شیک خیلی شت رو د شتاش و میز رو  گذا  و  زد گره بهم رو انگ
 :داد جواب

 
 !وتو من یعنی خودمون.خودمون آره-
 

 :گفتم هول با
 

 .ندارم جوابی و بهتم تو ناگهانیتون سوال از راستش-
 

 .باشه تر نزدیک مییوام باشه دوست دو از بیشتر رابطمون مییوام من-
 

 .نداشتم جوابی هیچ.میکردن کالفم داشتن سواالش.شدم بلند جام از
 

 :گفتم دستپاچه
 

 .برم باید شد دیرم من-
 

 :گفت و سدکرد رو  راهم جلو  و بلندشد جاش از اونم
 

 .برو بعد بده رو سوالم جواب-
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 .ندارم سواالت واسه جوابی که گفتم-
 

،من خیلی سوالم ندار ؟جواب چرا-  عشق باشی،یعنی من مال مییوام راحت 
 من به متعلق باشاای،مییوام باشاای،باهام همرام باشاام که جا هر من،مییوام

 .باشی
 

سه چه میکرد دیوونه منو هم فکرش حتی نه ش نمییوام.کردنش عمل به بر  تباها
شتم شق چی هر از.تکرارکردم رو گذ  هم اعتماد  دیگه و دارم هراس رابطه و ع

 .ها رابطه اینجور به ندارم
 

 :گفتم مرتعشی صدا  با و بهش زدم زل
 

 ینکها خیال به منو تو.مییوا  دارم شاایدا با که شااباهتی خاطر به فقط منو تو-
 .مییوا  شیدام

 
 ...من نه-
 

 سریع تاداف بود مبل   گوشه که کیفم به نگام.بده ادامه حرفش به نذاشتم دیگه
 .بیرون زدم ازخونه زدنام صدا به توجه بدون و بهش زدم چنگ
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سل نه شتباه دوباره باز.بکنی کارو این نباید...ع شته ا  که نکن تکرار رو ات گذ
 .نیست پشیمونی جا  بار این

 ااااااااااااااا
 :آرتان

 
 .نمیشه باورم حاال تا

 همچنان من و نبود خواب اما.باشه خواب یه اینا   همه کاش ا  که کردم آرزو
یت این تو داشااتم ید و اضاااافی موجود رو خودم.میزدم پا و دسااات واقع  زا

 .میدونستم
 .بود شده معنی بی و پوچ برام چیز همه
شتم ازش باید.نداره تعلق بهم باران دیگه  چطور؟چطور اما.کنم رهاش و میگذ
 ذهنم،قلبم،وجودم،   ملکه شده وقتی بگذرم ازش

 چیکارکنم؟ شیدا و اله و دل این با
 کنم؟ چیکار عطش و عشق و شور همه این با

 خورد؟ ورق راحتی همین به زندگیم دفتر یعنی
 .کنم شکایت وفا بی روزگار این از بزنم فریاد مییواست دلم

 
عد ته دو ب مه گرفتم تصاامیم نگرفتنش سااراغ و ندیدنش هف  بهش رو چیز ه
 رو گام این باید.کنم تموم رو چیز همه و بگم باید اما ساایت چند هر.بگم

 .بردارم
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سش که باپیامی شون به رسوندم رو خودم فرستادم وا  زانمعزی که ا  خونه.خون
 .حقیقت فهمیدن تلخ   چه.میکشن نفس اون در

 .دیدنش بیقرار.بودم بیتابش چقد.بودم اومدنش منتظر و ایستادم سرکوچشون
 .سوارشد و شد باز ماشین در

ضا  تو شیرینش عطره بو  شین ف  ریه هب رو عطرش وجودم تمام با.پیچید ما
 .نیستم عطر این استشمام به قادر دیگه چون فرستادم هام

 
 .آغوششم محتاج   چقد
 کنم،لمساش کنم،حسااش شب*و*سااکنم، بغلش نمیتونم دیگه نمیشااه باورم

 .کنم
 .کرد سالم دلنشینش صدا  اون با

 .نداشتم رو زدن حرف قدرت
 .کردم روشن رو ماشین

 
 .بود شده تنگ واست دلم چقد نمیدونی-

 .بود شده خوشکل چه.انداختم بهش نگاهی
 :داد ادامه بغض با
 

 کارو این چرا.کشاایدم چی من نمیدونی.گذشاات ساایت بهم چقد نمیدونی-
 آرتان؟ کرد  باهام
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شرد می رو گلوم شدید  بغض که حالی در  گله به و نزنم حرفی دادم ترجیح ف

 .کنم گوش هاش
 

 :پرسید التماس با
 

 شد ؟ غریبه اینقدباهام نمیگی؟چرا چیز  من به افتاده؟چرا اتفاقی چه-
 

 :گفتم بود برو رو به نگام که همونجور و کردم توقف ا  گوشه
 

 .بگم بهت رو چیزایی یه باید امروز من-
 

 :گفت اشتیاق با
 

 !گوشم سراپا من بگو خ -
 

ضاع بر کردم سعی شوب پر او شم فائق درونم آ  درد پر دلی اما آروم لحنی با.ب
 :گفتم

 
 اساامو گفتنش باورکن.بدم ادامه نمیتونم دیگه که رساایدم نتیجه این به من-

 .بشیم جدا هم از زودتر چه هر باید که حقیقتیه این اما سیته
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 :پرسید ناباور

 
 نه؟ میکنی شوخی آرتان؟دار  چیه حرفا میگی؟این دار  چی-
 

ست کار در شوخی- سیدم نتیجه این به من نی  هم هب رو ما نمیتونه چیز  که ر
 .بده پیوند

 
 چی؟ دالمون پس-
 

 زدم داد
 

ست کار در دلی:- شتباه من.نی شت اولش از ما   کردم،رابطه خریت کردم ا  باها
نه میبینم میکنم فکر که حاال.بوده نه کار ترین عاقال  مهه زودتر چه هر که ای
 .کنیم تموم رو چیز

 
 :بود شده آمییته گریه با دادش اما دادازد اونم

 
 شااد  که کرد ؟حاال خودت روانی منو که کرد ؟حاال اشااتباه میگی حاال-

 بدم؟ بهت رو جونم حاضرم که برات؟حاال میمیرم که زندگیم؟حاال   همه
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 دار ؟ دوستم میگفتی بهم بار صد روز  توونبود ،که مگه..مگه
 کرد ؟ چیکارکرد ؟چیکار تو آرتان

 
 .کردن گریه کرد شروع ها  ها 
گین زهر ا  دشنه همچون هاش گریه  چاره اما.اومد می فرود دردم پر قل  به آ
 .بکنم میتونستم چیکار و بود چی

 :گفت فین فین با
 

 بشی؟ دلیور ازم که کردم زده؟کار  سر من از خالفی-
 

 :گفتم و زدم زل بهش
 

 ..بدم ادامه نمیتونم من اما نیست تو از عی  باران نه-
 

 رو تو اشهب کرده دگرگون رو تو طور این که باشه افتاده اتفاقی یه چرا؟باید آخه-
 .ندارم طاقت بیدا.بگو بهم خدا

 
 :گفتم خیالش کردن راحت برا 

 
شده هیچی- سم...شدم خسته ازت...نمییوامت دیگه...دیگه اما ن  تکرار  وا

 .ندار  برام جذابیتو اون دیگه..شد 
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 .اومد درد به خودم بیرحمی همه این از دلم..زد زل بهم مبهوت

 :گفت بود اشک از خیس صورتش که حالی در و ناباور
 

 .امرد ن خیلی.آرتان پستی خیلی.بودم شده تو دست عروسک یه نمیدونستم-
 

 .دویدن به کرد شروع و اومد بیرون ماشین از
 

 کردم صااداش چی هر دویدم دنبالش و اومدم پایین ماشااین از ساارش پشاات
 :غریدم و گرفتم رو دستش رسیدم که بهش.نکرد توجهی

 
 میر ؟ دار  کجا-
 

 :گفت زار حال با و دوخت بهم رو آلودش اشک نگاه
 

 .باشم تنها مییوام.خونه برگردم مییوام.ندارم حرفی باهات دیگه.کن ولم-
 

 :گفتم تحکم با
 

 .ماشین تو  برگرد-
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 :گفت دلیور و گرفت ازم نگاهشو

 
 .خونه برگردم مییوام گفتم کن ول رو دستم-
 

 :زدم فریاد
 

 گفتم؟ چی نشنید  ماشین تو  برگرد-
 

 .نشستم فرمون پشت و کردمش ماشین سوار.کشیدمش خودم دنبال
 

 .کنم تحملت نمیتونم دیگه خونه برگردون منو-
 

 .بود آشوب از پر دلم میکردم گریه خون درون از
 .نزدم حرفی دیگه خونه به تاارسوندنش
 و ترف.کوبید هم به محکم درو و شد پیاده ماشین از کردم توقف سرکوچشون

ستم تر راحت حاال من شک میتون صومش نگاه دیگه حاال.بریزم ا  ابرمبر در مع
 .بگیره رو جونم خدا که کنم اونقدرگریه میتونستم و نبود
 .نمیرسوندم حال این به رو باران و بودم مرده کاش ا 
 .داغونم حال این با کنم چیکار خدا ا 

 اااااااااااااااااا
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 :باران
 

 توجه بدون و شاادم خونه وارد نبودم هام گریه کردن میفی به قادر که حالی در
ست یه میکردن صدام که مادرجون و مامان به  محکم درو و شدم اتاقم وارد را

 که دمنمیکر رو فکرش.زمین رو  نشستم و خوردم ُسر.دادم تکیه بهش و بستم
 شواساا جذابیتی هیچ دیگه و شاادم تکرار  واسااش که بگه بهم صااریح اینقد
 .ندارم
 .کرده استفاده سوء اعتمادم از که نمیشه باورم

 
 .کنم باز درو که رسید گوشم به بابا و مامان صدا 

 
 عزیزم؟ شده چی.دخترم کن باز درو-بابا

 
 شده؟ چی بگو و کن باز درو این بیا عزیزم مامان باران-مامان

 
 :زدم داد بلند

 
 .بذارید خودم منوتوحال بذارید تنهام.کنید ولم-
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 خفه  صدا با و گرفتم بغلم تو  رو رنگم صورتی بالش و رفتم تیت سمت
 .برنجونه اینجور  منو و روبزنه حرفها اون اومد دلش چطور.کردم گریه ا 

 .بره بین از باره یک به عشق همه اون ممکنه چطور
 داد؟ می باز  منو داشت مدت این تموم یعنی
 دستش؟ بودم بازیچه یه مدت این تموم یعنی
شه باورم شنگی ها  حرف همه اون شه نمی باورم.نمی شم در که ق  زمزمه گو

 .بود تهی عشقش از پر نگاه اون شه نمی باورم.بود هیچ کرد می
 وهار حرف این نیساات بلد آرتان.نبود آرتان زد هارو حرف این تازه که اونی نه

 .بزنه
 .مطمئنم من و داره دوستم آرتان

 ازشون زمانی یه که چشمهایی اون محاله.بگه دروغ محاله عشق از پر نگاه اون
 .باشن پوچ  بیرون رییت می عشق

ست نامرد اینقد من آرتان.شده چیز  یه حتما نه  اراشک از سر باید.مطمئنم.نی
 .میوردم در

 اااااااااااا
 :عسل

 
 یشهم پرسیده تکرار  ها  سوال باز بدم رو جوابش اگه.متین از کال میس 2۰

 .ندارم نا دیگه من واقعا و
 

 :زدم داد بلند و کردم برقرار رو اتصال دکمه بالجبار
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 نمیکنی؟ ول مییوا ؟چرا چی بله-
 

 .اعصابم رو  انداخت خط خستش صدا 
 

 .واسم نذاشتی تو،اعصاب کرد  نمید ،روانیم رو جوابم که است دوهفته-
 

 :گفتم و بیرون دادم مانند کالفه رو نفسم
 

 ...که نمیفهمی چرا.نمیکی درکم چرا تو-
 

 :گفت و حرفم وسط پریدم
 

 هاگ...مییوامت بگم چرا؟اگه اما کنی عمل ام خواسااته به فهمیدم،نمیتونی-
 رومیزنی؟ اولت حرف بازم چی دارم دوست بگم

 
 .رنداشتم باو رو میزد که حرفایی.میزد حرف راحت چه..کردم کپ

 
 میگی؟ دار  چی حالیته تو-
 



 635 زخم کهنه

 ...خیره نیتم من که بفهمی نمییوا  حالیمه،چرا آره-
 

 ...چون..چون باشم تو با نمییوام من-
 

 چی؟ چون-
 

 .داشتم شرم گفتنش از
 

 .کنم،خدافظ قطع باید من-
 

شتم هراس بود زبونم سر که حرفی از.کردم روااااقطع تلفن  نمتی چرا دروغ.دا
 .میشه عوض من به نسبت دیدش حتما نیستم ویرجن بفهمه اگه.آلیه ایده پسر

 
  و کردم دور ذهنم از رو داشت ربط بهش به که موضوعی هر و متین

 درساات که مدتیه.افتاد آریان عمو   بسااته در به نگام.شااادم خارج اتاق از
 .ندیدمش حسابی

 
 گفتن با و زدم در به ا  تقه.برداشتم گام اتاقش سمت.نیست بد بپرسم حالشو

 .شدم اتاق وارد بفرماییدش
 رو  روبروش.شااده خیره نامعلوم ا  نقطه به و بود کشاایده دراز کاناپه رو 

 .نشستم تیت انتها 
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 خوبید؟ سالم-
 

 .کرد اکتفا سر دادن تکان به تنها
 

 نمیاید؟ بیرون اتاقتون از نیستید؟چرا خودتون حال شده؟تو چیز -
 

 :گفت دار  خش صدا  با
 

 رو د ب عواق  که میشن اشتباهاتی یه مرتک  زندگیشون تو  آدما از بعضی-
 یصیش چندین زندگی کوچیک اشتباه بزرگ،چه اشتباه دارن،حاالچه پیش به

 به دست ندونسته ممکنه آدما ما میبینم میکنم فکر بیشتر چی هر.میده باد به رو
 .بشیم بیشیده ممکنه و بزنیم اشتباه این
 .کرد می داد بی اش چهره ته از شکست.سمتم کرد رو

 
 ببیشم؟ رو خودم خودم نمیتونم من چرا اما-
 

 :پرسیدم و بهش زدم زل گنگی با نمیوردم در سر هیچی حرفاش از
 

 شده؟ چی مگه نمیشم حرفاتون متوجه من-
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 :گفت ا  گرفته صدا  با و برگشت اولش حال به عمو

 
 .نشی متوجه که بهتره-
 

 ...اما-
 

 .ببند سرت پشت هم درو.باشم تنها مییوام بیرون برو-
 

 ااااا .اومدم بیرون اتاق از و شدم بلند جام از ناچار به
 :باران

 
 .بود اعصابم رو  زدن در صدا 

 .نداشتم رو هیچکسی   حوصله
 .آرتان دست بشم ملعبه یه که نمیکردم فکرشم
 هاستفاد سوء اعتمادم از و بگیره باز  به رو وااااغرورم احساس تونست چطور

 کنه؟
 :رسید گوشم به در پشت از مامان صدا 

 
 دانشگاه؟ بر  نمییوا .بیور رو بیاصبونت و بازکن درو باران-
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 .بود دانشگاه همین نکردم فکر که چیز  تنها به دانشگاه هه
 

 :گفت نشنید من از که جوابی
 

 .بازکن درو بیا دار  دوستم اگه-
 

 .بازکردم رو اتاق در و شدم بلند جام از کرخت با
 .نشستم جام سره و برگشتم

 
 :گفت مهربونی با و نشست کنارم و شد اتاق وارد مامان

 
 کرد ؟ حبس اتاق تو  رو خودت دلم؟چرا عزیزه شده چی-
 

 .رییتم اشک صدا بی و پایین انداختم رو سرم
 :گفت و گرفت مهرش پر دستا  تو رو دستام

 
 .رمب قربونت بگو.کن خالی رو خودت و میگی؟بگو کی به نگی من به اگه-
 

 .زدم هق و کردم پرت آغوشش تو رو خودم
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 :گفت مهربونی و آروم لحن با و کرد نوازش رو موهام مامان
 

 ...تو کرد  لبم به جون بگو د  -
 

 :گفتم میزدم هق که همونجور
 

 ...من...من اان ااماا مااا-
 

مه نتونسااتم کار.بدم ادا هام کرد  چی تان با  ازم رو تکلم قدرت که آر
 .کنم فراموشت نمیتونم که کرد  چیکار.گرفتی

 
مان.دارم دوسااات خیلی رو یکی- مان.دارم دوسااتش خیلی ما  میمیرم ما

 .زندگیمه   همه اون.براش
 

 .اومد درد به دلم دیروز اتفاق آور  یاد با و زدم هق دوباره
 

 .کرد ُمیتلم که زد بهم حرفایی یه دیروز مامان-
 

 :پرسید و کرد قاب رو صورتم طرف دو و کرد جدا آغوشش از منو مامان
 

 حرفایی؟ چه-
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 .بزنی شدن زده پس از حرف سیته چقد

 .دردیه بدترین زده پس رو تو یکی که این
 

 .نداره دوستم دیگه که نمییواد،میگه منو دیگه که میگه-
 

 :گفت و کاشت پیشونیم رو  ا  هب*و*س حرفم این شنیدن بعد مامان
 

 کیی که میبینه ضرر خودش درک به خ  نداره دوست.دخترم نداره رو لیاقتت-
 .داد دست از رو تو مثل

 
مان ولی- فاقی یه مطمئنم من ما تاده واسااش ات  جدایی به تصاامیم که اف

 ...شد عوض رفتارش.بود ناجور وضعش مدتی یه گرفت،چون
 

 .هواست به سر و الت پسرا  این از شاید-
 

 ...تک   اون.داره فرق همه با اون.نیست اینجور  اون مامان نه-
 

 ونبار هب*و*س رو صورتم و کشید آغوشش تو منو مامان و گرفت شدت گریم
 .کرد
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ندگی آروم- ما  و پیچ باش،ز یاد  خ ید داره ز با فاق یه با ن  رو خودت ات

 .هستی ضعیفی دختر تو که کنه فکر نذار باش بباز ،قو 
 

 .مییواستم رو آرتان بغل اما.مامان بغل   تو گرفتم آروم چقد
 .پرصالبت و گرمه که آغوشش.امنیت تو میشد خالصه که بغلش

 .ببینی رو روزم و حال که آرتان؟کجایی کجایی
 .ندارم رو دور  همه این طاقت من خدا ا 

 ..ببینمش نمیتونم دیگه که میسوزه خودم حال به دلم
 ...دیگه نمیبینمش؟یعنی دیگه یعنی

 .کردم گریه خون درون از
 بیرون دلم از نمیدم اجازه.شدم گرفتارش اینجور  وقتی بگذرم ازش نمیتونم نه

 .زندگی   ازهمه من حق اون.بره
 ...بهش نکردن فکر   اراده.بگذرم ازش که ندارم اینو   اراده من

 
 .اداشت پ یه مرغم بیورم صبونه باهاشون برم که کرد اصرار چی هر مامان

 .رفت و گذاشت تنها کرده لونه دلم تو که بزرگی غم یه با منو
 .گوشی سمت شد کشیده نگام

 .داشتم برش تردید با
 .رفتم گالر  سمت و کردم بازش
 .زدم ضربه عکسش رو 
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 .همانا چشمام جوشیدن و همانا بهش نگام
 

 .برگردوند بهم رو رفته تحلیل که جونی لبیندش
 پس.دارم دوستش چقد میدونست که اون.عزیزه واسم چقد میدونست که اون
 گرفت؟ غرورم و احساس گرفتن نظر در بدون رو تصمیمی همچین چرا...چرا

 .باشم متنفر ازش نمیتونم
 .آرومه همیشه دنیام باشه که عشقش

 .آرتان کجایی رییت هم به دنیام
 .ببینی رو طوفانیم حال که کجایی

 .نداشت قرار و آروم دلم.زدم عکسش به ا  هب*و*س آلود اشک چشمانی با
 .گذشت منوال همین به حالم و شد ش 
 .ام سینه تو درد یه و موندم من و شد ش 

 و شد ایینپ و باال تیت.کیه ببینم که نکردم بلند رو سرم اصال.شد باز اتاقم در
 :رسید گوشم به مادرجون صدا 

 
 کرده؟ اراحت منون خوشکل دختر کی-
 

 .دادم سر هق هق دوباره و کشید آغوشش تو منو
 :گفتم ا  دورگه صدا  با
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 ...جووون مادر گرفته دلم-
 

 .شده گرفتگیت دل باعث که اونی بگیره دلش-
 

 .شد بیشتر هقم هق
 

تا گاهی آدما ما   همه-  و میکنیم قهر اطرافمون آدما  با و میگیره دلمون وق
 میتونه شاای  اون تنها چون.نمییوایم گرفته رو دلمون که کساای جز چیز 

نه آروممون نت.ک ما مه ما فت بهم رو چیز ه  کارت که بگم بت نمییوام.گ
 دوساات که هرچقدر...نه...میگیر  ساایت خودت به دار  اینکه از اشااتباهه

ته رو  که درد  انبوه اون از رو خودت و کن گریه دار   اینو اما کن خالی دل
 ور اشااکت قطره یه لیاقت گذشاات ازت که اونی که باش داشااته یاد به خوب
 .رو روز  همچین یه داشت هم آتوسا.نداره

 .بود کرده پنهون من از و بود همسایمون پسر   شیفته و عاشق
 بشم خبر با اگه کرده خیال.میره پیش خوب چیز همه کار  پنهون با کرده خیال

 رارق یواشکی باهاش.بددردیه شدن عاشق میدونم که حالی در میکنم توبییش
شت شته قرار که جایی تو.میرفت و میذا شون بودن گذا  سیدمتر گرفتم رو مچ

 که تمگف بهش و کردم نصاایحتش همین خاطر به بشاااه بد و ببینتشااون یکی
 .بکشه پیش رو ازدواج   زمینه خیره هم پسره نیت اگه و اشتباه کارشون

 
 :گفت و کرد ا  خنده تک رسید که حرفش اینجا  به
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 و چی زیرهمه زد جا.زد جا پسره وسط شد کشیده ازدواج زمینه که همین اما-

 گذرونی خوش پسااره هدف تنها فهمید که اونموقساات.کرد تموم رو چیز همه
سا رو سیتی روزها .بس و بود  گریه با رو شباش و روزاش همه.گذروند آتو
 .میکرد سر

 
 لد دیر و میبندن دل زود.هستن حساسی و ظریف موجودات دخترا متأسفانه-

 نذار.میاره در پا از رو اونا مییوره بهشااون که ا  ضااربه کوچکترین.میکنن
 .دربیارن پا از رو تو زمونه رو دو این پسرا 

 
 :گفتم بغضی از پر و لرزون صدا  با
 

 لقو.نکنه ولم که بود داده قول.عاشااقمه اون.داشااتیم هم با رو روزا بهترین ما-
هام و باشاااه آخرش تا که بود داده مه دارم،اون دوسااش منم.نذاره تن    ه

 دور  همه این از دارم من مادرجون.میشاام داغون نبینمش روز یه زندگیمه،اگه
 قراراش،من و قول   زیرهمه زد که شااده چیز  یه مطمئنم من.میشاام داغون

 .باید...بدونم رو کارش این علت باید
 اااااااااااا

 :عسل
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 .اومدم بیرون دانشگاه از
 

 شاب؟ کافی بریم میا -ستاره
 

 . ندارم حوصله خدایی-
 

 .دیگه نشو بد-
 

 .باال پریدن ابروهام متین دیدن با.سرم پشت برگشتم ماشینی بوق با
 

 نیست؟ متین این مگه-ستاره
 

 :گفتم ل  زیر آروم
 

 .آره-
 

 میکنه؟ چیکار اینجا-
 

 ...نمیدونم-
 

 .اومد سمتمون و اومد بیرون ماشین از
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 .بود کرده پا به مشکی کتون شلوار و نفتی آبی پیرهن
 .بود شده جذاب و خوشتیپ.باال بود داده موهاشو

 .میگذره هفته دو اخیرمون خورد بر از
 .نرسیدم ا  نتیجه هیچ به و رفتم کلنجار زد که حرفایی با و خودم با که هفته دو

 
 .خانما سالم-
 

 کردین؟ گم کجا؟راه اینجا کجا شما متین آقا سالم-ستاره
 

 :گفت و زد لبیند 
 

 .نگی بگی-
 

 :پرسید و بهم دوخت رو نگاهش
 

 .عسل سالم-
 

 .کردم سالم آروم
 چرا؟ نمیدونم میشم کالفه باهاش شدن همکالم از و دیدنش از
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 رقرارب رو اتصال   دکمه و آورد در کیفش از.شد بلند ستاره گوشیه زنگ صدا 
 .کرد

 
 ساالر؟ بله-

** 
 ..میام االن..جد -

** 
 ..خدافظ-
 

 :گفت و کرد ما به رو ارتباط قطع از بعد
 

 .برم باید منتظرمه شاب کافی ساالر-
 

 !باشید خوش-متین
 

 .عسل میبینمت فردا..مرسی-ستاره
 

 .رفت و کرد خدافظی
 .میزد داد صورتم تو کالفگی االن

 
 !بایدابرم منم-
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 بزنم؟ حرف باهات میشه-
 

 .ندارم تو با حرفی من-
 

 .دارم من اما-
 

 :گفت و کرد اشاره ماشینش به
 

 .بفرمایید-
 

 .اومد در حرکت به و نشست رل پشت اونم.شدم ماشین سوار ناچار به
 

 .بود شده فرما حکم بینمون سنگینی سکوت
 :گفت و شکست سکوتو باالخره

 
 نمید ؟ رو تلفنام جواب چرا-
 

 .بدم جواب نمیبینم دلیل-
 

 چی؟ یعنی-
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 .شنید  همینکه یعنی-
 

 .شد عصبی
 

ست خوب اینو بذار- شن وا ست نگیرم ازت رو سوالم جواب تا من کنم رو  د
 .نیستم بردار

 
 کنم روشن اینو بذار منم-

 .نیستم سواالتت واسه خوبی پاسیگو  من
 

 .بیرون بود زده گردنش رگ.سمتم برگشت عصبی و داشت نگه
 :غرید و گرفت بازوهام طرف دو از منو

 
 .بیاد باال سگم رو  اون نذار-
 

 :گفتم حرص با
 

 با که ینیست قائل پشیز  هیچ واسم تو بعدشم.باالست سگت رو  اون فعال-
 .کن ولم.بلرزم صدات ولوم
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 :گفت ا  شده منقبض فک با و کرد ولم
 

 .میدم نشونت-
 

 .کرد روشن رو ماشین و زد رو مرکز  قفل بازکنم درو خواستم تا
 

 کرد ؟ قفل درو چرا-
 

 .داد ادامه رانندگیش به و نکرد توجهی بهم اون اما
 

 :زدم داد
 

 !دار نگاااه-
 

 :زد داد من از بلندتر
 

 ...شو خااااافاااه-
 

 .شدم خفه کلمه واقعی معنا  به
 .گیرکرد گلوم بیخ بغض
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 .ترسیده هم بودم عصبی هم
 .ندیدم عصبی اینجور  اونو حاال تا

یه طوالنی رانندگیه یه از بعد  رفح که بازکردم دهن تا.کرد توقف خونش جلو
 .اومد بیرون ماشین از و بازکرد رو قفل بزنم

 
 .آورد بیرونم ماشین از و گرفت رو دستم مچ.گ.بازکرد رو سمتم در

 
 .نکرد توجهی هیچ کردنم تقال به
 .کرد خونم وارد و کرد باز کلید با رو خونه در

 و طول کردن طی به کرد شااروع کالفه و عصاابی خودش و مبل رو  کرد پرتم
 .زد چنگی موهاش به.هال عرض
 .رفت یورتمه اعصابم رو  هاش قدم صدا 

 :گفتم حرص با و شدم بلند جام از و دادم رو تکلم جرئت خودم به
 

 آمدت و رفت به هی آورد ؟که اینجا منو چی کرد ؟واسااه که کاریه چه این-
ر و بر   میره رژه اعصاااب رو که  تا و بزنم زل بهت وامونده خر مثل کنم؟یا نگاه ب 

 ا..باا بشی آروم که وقتی
 

 .شااو خفاااه-
 

 :زدم داد و بهش زدم زل نشسته خون به چشمانی با



wWw.Roman4u.iR  652 

 

 
 تو الاص.بزنی حرف باهام اینجور  که نمیدم اجازه بت من.شی خفه تو بهتره-

 شااااخ دادم رو بت.بزنی حرف اینجور مید  اجازه خودت به که هسااتی کی
 .شد 

 
 :گفت عصبی و کرد نزدیک خودش به و گرفت بازوهام طرف دو از منو

 
 .میکنم ساکتت دیگه جور یه میگم،وگرنه شو عسل،ساکت شو ساکت-
 

 :گفتم و زدم پوزخند 
 

 ...هرچه من بگیرم اللمونی که چیکارکنی مییوا  مثال-
 

 .شد ماسیده دهنم تو حرفم   بقیه
 .بده ادامه کارش به گذاشتم همینجور که شدم شوکه اینقد

 
 .دادم هلش سریع اومدم که خودم به

 .کردم پاک قدرتم تمام با و لبام به کشیدم دست
 .داشتم هب*و*س این از بد  حس
 .نبود خوشایند برام که جور .شدم جور  یه.شد مور مور بدنم
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 :گفتم حرص با و بهش زدم زل خشم با
 

 !آشغالی خیلی-
 

 .برم که بهش کردم پشت و برداشتم مبل رو  از رو کیفم
 

 .ایستادم درجا زد که حرفی با اما
 

 .شدم عاشقت کم مدت این تو که میکنم اعتراف آره...عاشقتم-
 ازم رو ایمونم و دین.گرفتی ازم رو خوراکم و خواب کم مدت همین تو

 چیکارکنم؟ بگو فقط تو.ربود 
 

 .بستم بود گرفته سرچشمه قلبم از که درد  با رو چشمام
 برام؟ اومد در کجا از شد؟متین اینجور  چرا

 داره؟ دوسم کنم باور یعنی
 .نمرده هنوز عاشق و خوب آدم که کنم باور

 .ا  دیگه چیز نه مییواد خاطرخودم به رو من که باورکنم
 ...که کنم باور

 
 .بود هم بر هم در و آشفته ذهنم
 .شدنم دیوونه با شد می مساو  اینجا موندنم بیشتر
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 :پرسید و بهم زد زل ناراحتی با و ایستاد روبروم
 
 بگو؟ چیز  چراساکتی؟یه- 
 

 .افتاد جونم به خوره مثل گذشته تلخ گرفت،خاطرات رو گلوم راه بغض
 

 ییجورا یه شااد ،مییوا  وابسااتم دارم شاایدا با که شااباهتی رو  از فقط تو-
 .نیستم قائل پشیز  واست من وگرنه پرکنی من طریق از رو خالیش جا 

 
 :گفت و کرد فوت کالفه رو نفسش

 
 به شااااید اول دیدار تو.مییوام خودت خاطر به رو تو من نمیفهمی منو چرا-

 فرق عوض حاال اما بشم نزدیک بهت خواستم داشتی شیدا با که شباهتی خاطر
 .مییوام رو وجودت و وابستم بهت واقعا من کرده

 
 .شدم می خفه میزد که حرفایی از داشتم

 
 .بایدبرم من...من-
 

 ...ولی-
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 ...بده رو فکرکردن فرصت بهم میکنم خواهش-
 

  اومدم بیرون خونه از
 .کشیدم عمیقی نفس

 .مییواد آروم زندگی یه دلم
 .دغدغه بی زندگی یه

 .مییواد مطلق آرامش یه دلم
 .نشده نوشته من آروم،واسه زندگی مطلق،این آرامش  این انگار اما

 اااااااااااااا
 :باران

 فکرا  همون بازم و بود ش .ناآروم دلم و بود ش .طوفانی حالم و بود ش 
 .آسپره بازم و تنگی نفس بازم.دهنده آزار
 بغضام، تنهائیام،خوراک دردام،خوراک خوراک.خوراکم شده آسپره روزا این

 .انداختم ساعت به نگاهی
 .کنم آرومش مییوام که بود دلی این نبود،مهم مهم برام هم بود،زمان2
 .برداشتم رو گوشیم.انداختم لباسام باال  مانتویی و بلندشدم جام از

 تو شدم،خونه خارج اتاق از سالنه سالنه و انداختم بازم موها  رو  شالی
 .دردم با من و میکردن سیر خوابشون تو بود،همه رفته فرو مطلقی سکوت
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سی و اومدم بیرون خونه از شیدم نف سی.ک سم که نف سم تازگی وا شت،وا  ندا
شت آلودگی شامم به که نفسی هر آرتان از دور دا ست مییوره م  ا  پرنده.آلود
 .دلم به زد چنگ ترس و پرنمیزد
 ماشین از یک کدوم بودن،واسه وآمد رفت هادر ماشین هنوز.خیابون به رسیدم

 شتپ اختیار بی همینجور  کنم،اشکام اعتماد کدومشون ،بهبلندکنم دست ها
 .میرییتن سرهم

 
 .میتپید گنجشک عین کرد،قلبم توقف پام جلو پراید 

 شد داده پایین پنجره
 .بود نشسته رل پشت پیرمرد 

 .گون گندم صورتی با چاق نسبتأ
 .گرفتم آروم اش چهره از
 :گفتم لرزونی صدا  با
 

 میرسونید؟ جایی یه تا منو-
 

 .دخترم سوارشو-
 

 .نشستم و کردم باز رو پشتی در سریع
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 :گفت و سمتم برگشت
 رگگ پره شهر این تو.بیرون زد  خونه از ش  وقت این نداره خوبیت دخترم-

 .کنه اعتماد کی به نمیدونه آدم
 

 :میومدگفتم در چاه ته از که باصدایی و دادم قورت رو بغضم
 

 .مجبورم ولی میدونم-
 

 برسونمت؟ کجا بشه،حاال حل دار  که ایشاالهرمشکلی-
 

 .دادم بهش رو آرتان   خونه آدرس
*** 

 .کرد توقف اش خونه روبرو  بعد دقایقی
 .نیوردم خودم با پولی هیچ که افتاد یادم تازه

 :گفتم شرمندگی با
 

 .بیارم پول خودم با کردم فراموش بیروم زدم خونه از عمو،سریع ببیشید-
 

 :گفت و زد مهربونی لبیند پیرمرد
 

 .نکن فراموش رو نصیحتم نداره،ولی اشکال-
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 .اومدم بیرون ماشین از و تشکرکردم ازش باخوشحالی

 
 .شدم حیاط وارد و انداختم خونه به نگاهی تردید با
 .فشردم رو زنگ تردید کمی با و لرزون دستی با

 .لعنتی.بیقرارم دیدنش واسه چقد
 .شد باز در و آورگذشت زجر دقایق

 
 .شد نمایان چشمم جلو ژولیدش موها  و ریش از پر صورت

 .بهم بود زده زل شده گرد چشمانی با
 

 .گرفت ازم رو خواب که کسی به زدم زل اشک از پر چشمانی با
 

 .شدم واردخونه
 

 .در به دادم رو ام تکیه و بستم درو
 .دادم قورت سیتی با گلوله یه مثل رو دهنم آب

 صاادا  یک به که دار،صاادایی لرزون،دورگه،خش صاادایی با و زدم زل بهش
 :گفتم نیست شبیه طبیعی
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شق از بعد شدم نترس- شم که شدنت،هرچند عا  که میزدم نهی  خودم به با
 .کرد خاک باید رو ترس این چیزا بعضی فهمیدن واسه چون.باشم نباید

 
 :دادم ادامه و برداشتم سمتش به چندگام و برداشتم در از رو م تکیه

 
 ور خوراکم و آورد ،خواب در پا از منو حرف یه با تمام هفته تمام،یه هفته یه-

 ...کرد  امیدم گرفتی،نا ازم
 

 .شدن رییته نو از دوباره اشکام و شکست بغضم
 

 :گفتم هقام هق میون و دادم سر هق هق
 

 فراموشااشااون مطمئنم که چیزایی بیارم،یه یادت به رو چیزایی یه که اومدم-
 .کرد 
 میکنی؟ حس رو خوشبیتی من با که میگفتی بهم همیشه یادته..یادته
 زندگیتم؟ من که میگفتی بهم یادته
 گفتم؟ بهت چی موقه اون منم

 .کندنم دل میشه سیت ببندم دل اگه گفتم
 :گفتم مانند  جیغ صدا  با و گرفتم مشتام یقشوتو
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 تو قولت؟مگه زیر زد  زد ؟چرا نارو بم چااااااااارا؟چرا بگو چااااااااارا؟فقط-
 شد؟ زندگیتم؟حاالچی آرامش من که نگفتی  ؟مگه نبود عاشقم
یه؟نامرد حالش زندگیت آرامش که نمیبینی کور   دلساانگ اینقد چرا طوفان

 شد ؟
 شدم؟ اینقدازشت یعنی

 اومد؟ من جا  قلبت تااو  کاااای
 

 .پرشدم. برید رو امونم گریه
 .گرفت شدت هقم هق و زمین نشستم

 :گفت َبمش صدا  با و زد زانو جلوم
 

 .خونه برگرد-
 

 :کشیدم زدم،جیغ داد بدتر
 

 سااواالتم   همه جواب تا بده،من رو خونه،جوابم بلد ،برگرد رو همین فقط-
 .نمییورم ُجم اینجا از نگیرم رو

 
 :غرید و کرد وارد بهم محکمی فشار و گرفت بازوهام طرف دو از منو

 



 661 زخم کهنه

شنو ؟از مییوا  چی- ساس ب شیمونیم؟یا اح شتباهم؟از ازکار پ  زها؟ا چی ا
 بگم؟ازچااای؟ حالم

 
 :گفتم ضعیفی صدا  با
 

 آرتان؟ میدونی؟چرا اشتباه رو داشتی دوستم اینکه چی؟از از پشیمونی-
 

 بعد دقایقی.داد فشار هم رو  محکم رو چشماش
 :گفت و بهم زد زل مستقیم و کرد باز رو چشماش

 
 داد ؟ رو دار ؟آمادگیش رو حقیقت شنیدن قدرت-
 

 .بدونم باید اما..میداد بد گواه دلم
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 
 .بده نجات عذاب این از رو من و بگو-
 

 .شد بلند جاش از و کرد ول رو بازوهام
 

 :گفت و بهم کرد پشت
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 وقت االن که دالیلی به گرفتن،بنا طالق هم از مادرم و پدر که بود ساااالم 9-
   ادامه منتظر من و کرد سااکوت مطل  اصاال ساار میرم و نیساات ذکرشااون

 .بودم حرفش
ستش و سمتم کرد رو شونم رو گردنبند  و گرفت باال رو د شکافان.داد ن  به همو

 .زدم زل بود اومده در ر*ق*ص به دستش تو که گردنبند 
 جا اینجا پیش روز چند که گردنبندیه همون فهمیدم شاادنش راساات و چپ از

 .گذاشتمش
 :گفت سیتی با و کرد اشاره گردنبند به
 

 این به بذار  پا اینکه از بشاان،قبل خانوادت اینکه از قبل!خانوادگیتون عکس-
شون رو سال9فقط که ا  بودن،خانواده خانواده،خانوادم  حاال و گذروندم باها

 رد برشون،حسرت و دور نشستن بار یه حسرت.مونده دلم به دیدنشون حسرت
سرت.مامانم رفتن   آغوش شتن سر به سر بار یه ح  ل مط گرفتی...خواهرم گذا

 رو؟
 

شتم منگ و گیج  حرف کردن حالجی حال در.دادم می گوش هاش حرف به دا
 یلتحل و تجزیه هاش،نتونسااتم حرف کردن ساانگین ساابک از بعد.بودم هاش

 .کنم
 مادرش؟

 خواهرش؟
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 .بهش زدم اومده،زل در حدقه از چشمانی با
 نداشتم باور رو زد می که حرفی

 با و ادمایست مقابلش و درست و رفتم سمتش خوران تلو تلو و شدم بلند جام از
 :گفتم زبان لکنت

 
 ها حرف این که بگو!کنی وا ساارت از منو که مساایره دروغ یه بازم..دروغ   نه-

 ؟!!بگاو.دروغه همش که بگو..دروغن
 

 .گرفت شدت ام گریه حرف این دنبال به
 .کردم وحشت گرفت شکل ذهنم تو یهویی که ا  کلمه اون از
 

 .شده مرتعش صداش کردم حس.اومد حرف به
 

 .کنم تموم رو چیز همه خواستم چرا بفهم!نیست کار در دروغی-
 

 :گفتم گریه میون و گرفت اوج هقم هق دوباره باز
 

مان بودم؟چرا خبر بی وجودت از من چرا پس..پس- با و ما  بم مادرجون..با
 ...تو که نگفتن

 
 ...اون که...کنم باور تونستم نمی.خوردم رو ام حرف   بقیه
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 .تمگرف آتیش پا تا سر بچرخونم زبون سر رو کلمه این نتونستم اینکه از
 .بود دشوار برام"دایی"  کلمه کردن هضم
 تو هک بزرگی عشق اون از کنماااابعد قبول دایی عنوان به اونو تونستم می چطور

 .بود گرفته شکل دومون هر قل 
 رو شتن بو  تونم نمی ها گذشااته مثل دیگه که کنم باورم تونسااتم می چطور
 .ببویم
 .نرم اش صدقه قربون ها گذشته مثل دیگه
 .بکشه رو نازم اوم و کنم ناز ها گذشته مثل

 گرفت،چه می قرار هدف مورد رو روانم و روح موضااوع این به کردن فکر حتی
 .کنم زندگی باهاش و کنم قبولش باید اینکه به برسه

 .کردم خفه رو ام هق هق و دادم فشار دهنم به رو دستام و بهش کردم پشت
 برام؟ اومد در کجا از

 خودش؟ چرا
 شدم؟ عاشقش چرا
 شد؟ اینجور  چرا
 جوابی و پرسایدم می خودم از داشاتم ها دیوونه عین که بودن ساواالتی ها این

 .نکردم نمی پیدا ها اون برا 
شق شغول فکرت اراده بی که همین.خواد نمی چینی مقدمه که ع شه م  گاه و ب

 چه و"..عشااق"نام به چیز  دچار..شااد  دچار بر ،یعنی فرو فکر به گدار 
 .یهویی عشق   این با کردن برخورد درست خواد می قدرتی
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 .زد می آرام نا ام قل  حاال از.شم می زمین پیش آن یه کردم حس
شتم شمهایی با که دیدمش و سمتش برگ  هر و نگرانی که حالی ،در محزون چ

 .اومد می سمتم بود،به روحم سوهان که چیز  آن
 :گفتم لرزونی صدا  با  اما کنه نوازشم که کرد بلند دست رسید که بهم

 
 .نزن دست بهم-
 

 .ماند معلق هوا تو دستش
شک اون رییتم سام و آرتان دیده تو رو ها ا  ا  که در  سمت دویدم آور سر

 .شدم نمی واردش کاش
 .دویدم میوف و تاریک   کوچه اون در

 .کنه ام سست که ا  دیگه حرف هر تاب.نداشتم رو زجر همه اون تاب دیگه
ست به که روم می سگ حرفش بودن در شم مطمئن که میرم.بر  لمد این چون.ب

 .کنه باور خواد نمی
 .دونستم می زندگیم   همه.دونستم می جونم.دونستم می عشقم رو آرتان
 ندب بند تو که حالی در کنم ساارکوب رو حس همه این شاابه یه تونسااتم نمی

 .کرده رسوخ وجودم
 .ا  دیگه کس دونستم،نه می خودم مال رو آرتان
 !داییم نه نفسمه  آرتان

 .باشه داییم که ممکنه غیر
 .رسید گوشم به آرتان بلند فریاد صدا 
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 !!!بااااااش ماااااااواظاااااا  باااران-
 

 !نکردم شدم،حس زمین پیش اینکه جز چیز  دیگر
 ااااااااااااا

 :آرتان
 

 .زدم زل خون   غرق که باران به درشت چشمانی با و ناباور
 :گفت ناله با و توسرش زد و اومد پایین ماشین از راننده

 
 .خدا شدم بدبیت-
 

 .نداشتم رو رفتن راه قدرت و شدن سنگین پاهام
 ماومد خودم به.گنگ صدا  اون به.بدم گوش راننده صدا  به نداشتم دوست

 .تمگرف آغوشم تو رو خونش در غرق سر.کنارش نشستم ها گرفته برق مثل و
 .نیست باران این نه

 .نیست من واسه حداقل
 نمیکرد؟ حرکت چرا
 اس؟ بسته چشماش چرا

 اس؟ بسته چرا اش کننده دیوونه آبی چشما 
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 ..میشد تار و تیره داشت دیدم
 :گفتم ا  دورگه صدا  با
 

 .نده بازیم اینجور  و شو بلند خدا رو تو..شو بلند باران-
 

شک که منی  صداش سرش باال ها دیوونه مثل و زدم زار بود صدا بی رییتنم ا
 .کردم
 :زدم فریاد و باال گرفتم رو سرم

 
 .خاااااااااااداااا-
 

 .انداختم اش پریده رنگ صورت به نگاهی
 به چساابوندم رو لبام.زدم کنار رو چساابیده صااورتش به خون با که موهاش
 :گفتم آروم نا و گوشش

 
 نبند رو ببینم،چشاامات دوباره رو درشااتت چشااما  مییوام من عزیزم باران-

 .کن باز رو چشمات المص  د  .میشه پاره من عمر   رشته وگرنه
 

 .دادم سر هق هق و چسبوندم خونیش صورت به رو صورتم
 نشد؟ نازل سرم به که موند چی دیگه
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 بین از داره داشااتم خوش روز چی هر چرا.کنه فنا کامل منو تا موند چی دیگه
 میکشه؟ لجن به رو زندگیم داره بدبیتی   سایه و میره
 بشه؟ خشک قراره کی اشکم   نیومده،چشمه من به خوشی چرا

 .رسید گوشم به آمبوالنس صدا 
 

شکی کادر ستن تا.سمتمون اومدن برانکارد همراه پز ست باران به خوا  زننب د
 :زدم فریاد

 
 .خوابه اون نزنید دست بهش-
 

 :دادم ادامه و کردم پاک رو اشکام دست پشت با
 

 .عق  برید نیست چیزیش اون-
 

 .کنن جداش ازم که نمیذاشتم ها دیوونه عین
 :زد داد یکیشون باالخره

 
 .بوریمش بذار کن ولش میشه تر نزدیک مرگ به بگذره که دقیقه هر-
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شمام حرف این با س.شدن گرد چ شونیش به ا  هب*و*  شاز سیتی با.زدم پی
 .شدم جدا

 .دار نگه سالم رو باران خدا ا 
 .مییوام تو از رو باران من خدا ا 

 
 زمین به زانوهام بدنم لرزش شاادت از.بردنش اورژانس ساامت روان تیت با

 .میزدن هب*و*س
شم با.راننده به افتاد نگام شمانی و خ سته خون به چ ش  از اونو و سمتش رفتم ن

 :غریدم و گرفتم اش یقه
 

 .میارم در روزگارت از دمار بیاد سرش بالیی اگه-
 

 :گفت  چشماش و صدا تو شده رییته ترس با
 

 ...نماا زدم بوق چی هر نبود،من ازعمد بیدا-
 

 .شو خفه-
 

 .شدم آمبوالنس سوار و دادم هلش
شان زوزه آمبوالنس سیژنی.اومد در حرکت به ک شت صورتش رو  که اک  هگذا

 .بود شده خونی بود
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 .میکشم رو خودم بیدا بیاد سرش بالیی اگه
سته شونیم و گرفتم رو سردش د سبوندم رو پی شت به چ ستش پ  هق ومآر و د

 ...باران نمیر.زدم
 ...کن زندگی و نمون

 ...نیستی من مال که چند هر
 .نده عذابم خدا رو تو.کن مقاومت خدا رو تو

**** 
 .گذاشتم بیمارستان روح بی و سرد دیواره رو  رو سرم
 .باران   عمله اتاق تو االن که اونی نمیشه باورم هنوز

 .ندارم رو عذاب و درد همه این تحمل دیگه.پرشد گنجایشم
 .زدم چنگ موهام به و نشستم ها صندلی از یکی رو

 .خون   کاسه شدن که جوشید چشمام تو اشک اینقد
 دیرگذرن خیلی برام ولی بودن گذر در ها ها،ثانیه ها،دقیقه ساعت
 .اومد بیرون از آهسته دکتر و بازشد عمل اتاق در.شد تموم باالخره

 :پرسیدم دیوونگی با و سمتش پریدم جت مثل
 

 چطوره؟ حالش دکتر-
 

 :گفت آرومی لحن با و انداخت بهم نگاهی دکتر
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 .من حفظ رو آرامشت-
 

 .بودم دادن جون حال در کردناش مکث این با من و کرد مکث
 :گفت و کرد باز ل 

 
 ناحیه دو از راساتش پا  و دسات.واردشاده بیمار سار به شادید    ضاربه-

 ...ولی نرسیده آسیبی هاش دنده به شکر رو خدا.شکسته
 

 .کرد سکوت
 

 .کرد نطق تا رسید لبم به جونم
 

مه ما- ها رو تالشاامون   ه مار کردیم،منت یاتی عالئم بی مالی ح  و نداره نر
 .میبره سر به کما در حاضر حال در که بگم باید متأسفانه

 
 .بود شده قفل مغزم.دکتر به زدم زل مبهوت و مات
 ؟؟...کما

 میچرخه سرم دوره داره بیمارستان دستگاه و دم   همه کردم حس
 .نداشتم باور رو میشنیدم که چیز 
 .میمونه زنده باران.نداره امکان

 .بودن رفتن سیاهی حال در چشمام
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 .نداشتم رو ا  دیگه چیزه شنیدن تحمل
 .نداشتم رو رفتن راه توان
 .شدم خارج بیمارستان از خوران تلو تلو

 .دادم تکون دست ماشینی واسه
 .پوشوندم دستام با رو صورتم و داخل پریدم ماشین توقف با
سیدن تا ضعم خونه به ر ست.بود همین و شتم دو سی ندا  و رهبب حالم به پی ک

 .کنه ترحم بهم
 .شنیدم رو راننده صدا  بعد دقایقی

 
 .رسیدیم-
 

 :گفتم دار  خش صدا  با و برداشتم رو دستام
 

 .بیارم پول برم کنید صبر لحظه یه-
 

 .اومدم بیرون ماشین از
 

 .خونه داخل برگشتم راننده به پول دادن با
 .شدم ولو مبل رو  ضعیف و خسته

 .بودم نشده ناتوان و ضعیف اینقد عمرم تو
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 .بودم بیزار ازش همیشه که احساسی
 .بود کرده سست عملی گونه هر از منو بودن ضعیف پوچی،احساس احساس

 .کردن گریه کردم شروع بهار ابر مثل و ترکید بغضم
 ...باران پریشون حاله

 ...لعنتیش اشکا 
 ...لرزونش صدا 
 .افزود گریم شدت به و انداخت تنم به ا  رعشه
 .کرد گذشته از تر ناتوان منو دهنده آزار افکار هجوم

 .دلم به زد چنگ ترس و پیچید سرم تو دکتر حرفا 
 

 ابخو به مبل همون رو  و شدن سنگین پلکام خستگی فرط و گریه شدت از
 .رفتم
*** 

 .کردم باز رو چشمام گوشی زنگ صدا  با صبح
 .کردم وارد چشمام به فشار  اشاره و شست انگشت با
 

شی مکرر صدا  شتم صدا دنبال و آورد خودم به منو گو شی یه که تا گ  یرز گو
 .داشتم برش و شدم دوال.دیدم مبل

 
 .بود باران گوشی

 .میاره درد به رو دلم هم فکرش حتی باران آخ
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 .انداختم گوشی صفحه به نگاهی
 "مامان"

 .آتوسا یعنی
 

 بزنم؟ حرف باهاش چجور 
 کرده؟ تصادف دخترت که بگم بهش چجور 

 .شد القا بهم تماس این از غریبی و عجی  حس
 .بودم دور اون از سال۱9که کسی صدا  شنیدن

 ..خدا تلخ   چقد
 .گوشم به چسبوندم رو گوشی و برقرارکردم رو اتصال   دکمه

 
 رفتی؟ کجا شد  پا صبحی اول الوباران-
 

 ..کرد تپیدن به شروع تند تند دلم
 

 .کردم سالمی ا  گرفته صدا  با
 

 شما؟-
 

 .دادم قورت سیتی با رو دهنم آب
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 ...فقط...فقط نیست مهم...من...من-
 

 :پیچید گوشی پشت نگرانش صدا 
 

 کجاست؟ میکنه؟دخترم چیکار شما دست دخترم گوشی بپرسم میشه-
 

 .ندونستم جایز رو تعلل دیگه
 

 .کرده تصادف گوشی این صاح  بیمارستان برسونید رو خودتون-
 

 .مییوندنشنیدم رو آتوسا اسم که مردونه صدایی جز به  صدایی دیگه
 

 .کردم قطع سریع
 .شدم بلند جام از باکرخت

 .برداشتم رو ماشین سوویچ
ستان بایدبرم شه چی.حالیه چه در بدونم باید بیمار  به که گنب بهم و برم اگه می
 .اومد هوش

 
 .دیدم رو عسل کردم باز که درو

 شدن گرد وضعم دیدن با چشماش
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 .بود ندیده رییتی این منو حاال تا.داشت حق
 

 :گفت و شد خونه وارد
 

 .شدم نگرانت گذشته همیونه یه عنوان به و بییبرم ازت که مدتیه چند-
 

 .حالم از میدونست چی
 

 :پرسید آروم و بازوم رو  گذاشت دست
 

 نگرانته؟ آرتان؟عمو شده چی-
 

 :زدم داد عصبی اسمش شنیدن با
 

 .کشید لجن به رو اونه،زندگیم ازسر میکشم نیار،هرچی پیشم رو اسمش-
 

یدونم نزن،من رو حرف این- فاقی چه نم مده،ولی پیش بینتون ات  چی هر او
 داره نمیزنه غذا به نیساات،ل  خوب حالش عمو که بدون خوب رو این باشااه

 ...آرتان نگرانشم من میشه تلف
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 :گفتم بغض با
 

 .نیست که من از بدتر-
 

 گ..گرفتن رو راهشون اشکام
 .کردم میفی رو درونم حال چی هر بسه.بریزن بذار
 .میشم پر دارم.میریزم درونم و میبینم چی هر بسه

 
 .کردم زارگریه زار و گرفتم دستام میون رو سرم و مبل رو  نشستم

 
 :گفتم هام گریه میون

 
 .میکشم رو خودم بیدا بیفته براش اتفاقی اگه-
 

 :پرسید نگران و نشست کنارم
 

 .شدم زهرترک آرتان شده چی-
 

 :گفتم و شدم بلند جام از افتادم که باران یاد
 

 .برم باید من-
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 کجا؟-
 

 .شدم ماشین سوار.شدم خارج خونه از و ندادم اهمیتی سوالش به
 .شد ماشین سوار هم عسل

 .نداشتم رو بحث و جر نا 
 ..روندم بیمارستان سمت و کردم روشن رو ماشین

** 
 .شدم بیمارستان وارد دو با و اومدم بیرون ماشین از

 .شدم کریدور وارد و کردم یکی دوتا دوتا رو ها پله
 .کرد جل  رو توجهم زنی   گریه صدا 
 .دوختم راهرو انتها  به رو نگاهم

 .شدن اشک پر چشمام روبروم   صحنه دیدن با
  میزد ضجه مامانم بغل تو...بغل آتوساتو

 آروم در سااعی نداشاات مساااعد  حال پیداساات دور از که چند هر مامانم و
 رو کردن حرکت قدرت و شاادن سااساات پاهام کردم حس.داشاات کردنش

 هک قلبم   تنها و شد منجمد رگام تو خون خواهرم و مامانم دیدار شوق نداشتم،از
 .لرزیدن محسوسی نا طور به لبام میتپید داشت

 .شد گرفته راه پشتم تیره از سرد  عرق
 .پایین دادم گلوم از محکم و سفت ا  گلوله مثل رو دهنم آب
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 پاهام چجور  نفهمیدم.اومد در ارتعاش به آتوسا و مامان دیدن با وجودم تمام
 .بهشون رسوندم رو خودم و دادن یاریم

 رنج و درد از حکایت که صااورتش اجزا  تمام به ولع با و زدم زانو مقابلش
 و گنگی ساامتم،با شااد کشاایده نمناکش نگاه.زدم زل بود کشاایده که بزرگی

 .بهم زد زل تنگ چشمانی
 .فرستادم هام ریه به رو خوشش بو  وجودم تمام با و بستم رو چشمام

 سااراغم به داد می دسااات بهم حضااورش تو بچگی تو که امنیتی اون حس
 .گرفتم دستام تو رو چروکش و سفید دستا .اومد

ستا  ستا .برکتش پر د شه که مهربونش د سه به رفتن موقه همی  سرم هب مدر
 .سرمه پشت همیشه که خیرش دعا  و میشد کشیده

 اگنگی،ب با.بود زده زل بهم هنوز.زدم زل بهش و یدمب*و*س محکم رو دستاش
 .شک

 .شدن رییته بودم گرفته رو جلوشون سیت خیلی که اشکایی
 :گغتم دار  خش صدا  با
 

 ...شده،دلم تنگ واست دلم مامان،مااامااان-
 

 مکرد شاروع ها  ها  باشاه خودم دساته اینکه بدون.بدم ادامه نتونساتم دیگه
 .گریستن

 .بهش دوختم رو نگام و کرد بلند رو سرم
ردش چشما   .بودن شده اشک پر گ 
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 :گفتم دیدم که شو ناباور نگاه
 

سر مامان،منم منم-  مییوابه،آرتانی هات الالیی با شبا که بارت لوس آرتان،پ
 وچولوک آرتان همون من چشم تو بشه بزرگ اگه حتی میگفتی همه به همیشه که

 ...میمونه
 

 .نشست زمین رو  بروم رو و اومد پایین صندلی از
 :گفت لکنت با و کرد باز دهن

 
 سارم؟ سا سا اپا پا ااان تا تا  ؟آرتا نا اتاانا آرتا تاو تا تا-
 

 .دادم تکون رو سرم درد از شده مچاله صورتی با
 :گفت هاش گریه میون. محکم و سفت.آغوشش تو کشید منو

 
نت الهی- جا مادر،تو بشاام فدات برم،الهی قربو  که ببیش بود ؟منو ک

 ...اینا باعث که ببیش پدرت،منو دست سپردمت
 

 :گفتم و پریدم حرفش وسط و شدم جدا آغوشش از
 

 .کنم خواهی عذر باید که منم نکرد ،این کار  تو مامان نه-
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ست شید د شک میون.صورتم به ک  ا صد با و زد لبیند رییت می که هایی ا
 :گفت ا  دورگه

 
 ،هزارانببینم رو شدنت بزرگ تا نبودم که افسوس...افسوس.شد  بزرگ چقد-

 هشاااهد خدا ولی.نبودم کنارت زندگیت خوب و بد روزا  تو اینکه از افسااوس
 .بود  قلبم و فکر تو همیشه

 
 .یدمب*و*س رو سرش رو  و دادم قورت رو بغضم

 
 :فتمگ بهش رو و شدم بلند جام از.آتوسا   تکیده صورت به شد کشیده نگام

 
لت تو- نگ واساام چی؟د هامون؟واساااه نشاااده؟واساااه ت  به ساار دعوا

 ...خودت واسه میصوصا شده تنگ خیلی دلم که سرگذاشتنامون؟من
 

 :گفت گریه با و آغوشم تو کرد پرت رو خودش و گریه زیر زد بلند
 

شه مگه- شه،دلم تنگ می سه زده لک ن ست دلم چقد که روزا،آخ اون وا  تنگ وا
 .شد  مرد  خودت واسه من برم هیکلت و قد اون شده،قربون

 
 :گفتم و کردم جداش آغوشم از
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 ...آجی ببیش منو-
 

 :گفت و کرد پاک دست پشت با رو اشکاش آتوسا
 

 .دش جدایی این باعث باباست،اون تقصیر چی داداش،همه تقصیر  بی تو-
 

 :گفت و کرد نگاه سرم پشت به
 

 .اینجا بیا هیراد-
 

 .انداختم نگاه سرم پشت به
 .دسفی کنارشقیقه موها  و شکسته صورتی با.چهارشونه و بلند قد مرد 

 :گفتم سریع بزنه حرف خواست آتوسا تا
 

 نه؟ شوهرت  -
 

 :گفت و زد جونی بی لبیند
 

 ...آره-
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ست هیراد شت د شار  صمیمانه و وگرم ام شونه رو  گذا  و کرد وارد بهم ف
 :گفت

 
 قرارش بی مدام و نداشاات خوش روز یه دیدنش واسااه مامان که آرتانی پس-

 .تویی بود
 

گام تاد ن مان به اف ند با که ما ند روش به منم بهم زده زل عریض لبی  لبی
 .امابادرد.زدم

 اااااااااااا
 :عسل

 
 .زدم زل بود گریستن حال در زن یه آغوش تو که آرتان به منگ و گیج

 .میبینم وخیم وضع این با رو آرتان که بود بار اولین
 و بود تر جوون کمی که دومی زن و بود ماماتش زنه اون فهمیدم که اونجایی از

 .خواهرش ایستاده مرد  یه کنار
 

 میکردن؟ گریه اینقد چرا
که.میزد حرف داشااات کی از آرتان گه این فاقی ا ته واسااش ات  رو خودش بیف

 میکشه؟
 .نمیوردم در سر چیز  از اصال
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 .اومدم پایین ها پله از و گرفتم رو راهم

 هم ونا نگاه.بود دکتر  یه با صااحبت حال در که ساااالر به افتاد نگام راهرو تو
 .اومد سمتم دکتر با صحبتش شدن تموم با افتاد من به که

 
 .خانم عسل سالم-
 

 .ساالر آقا سالم-
 

 میکنم؟ چیکار اینجا بپرسید نمییواید إمم-
 

 :دادم جواب و زدم لبیند
 

 .نیستم فضولی آدم اصوال-
 

 .کردن وصل سرم بهش تازه بده اینجاست،حالش متین-
 

 .میکردم فراموشش داشتم رییتم،تازه فرو متین آور  یاد با
 .میکردم خاک رو میدووند ریشه داشت که جدید  عشق داشتم تازه
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 همب احساااسااش از داشاات صااداقتی چه با که قبل هفته چند به زدم بک فلش
 .نمییوامش که گفتم بیرحمانه من و میگفت
 .نزدم دم اما شنیدم رو قلبش شکستن صدا .کردم خورد رو غرورش

 غمگین چشااما  مدام.شااد بد حالم و خونه برگشااتم که افتادم روز  اون یاد
 قدچ و میرسوندم صبح به گریه با رو شبام روز اون از.میومد چشمم جلو متین

شت سیت ستم.گذ صرفم چیز  یه میرفت تلفن سمت که د  اونم و میکرد من
 ...متین واسه خودم واسه سوخت شومم،دلم   گذشته

 ...چکید چشمم   گوشه از اشک قطره یه اختیار بی
 

  گذشت سیت واسش خیلی.داره دوست واقعا اون-ساالر
 :گفتم ضعیفی صدا  با
 

 .گذشت سیت بیشتر من به-
 

 :پرسیدم و کردم بلند رو سرم
 

؟ کدوم تو-  اتاق 
 

 :گفت و کرد اشاره راهرو انتها  به
 

 ...اونجاست-
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 .رفتم اتاقش سمت و تندکردم پا
 

ستگیره شیدم پایین درو   د  رمیس و تیت رو  دیدنش با.شدم اتاق وارد و ک
 .شد مچاله دلم وصله دستش به که

 کردم؟ چیکار االن پس بشم خوب نگرفتم تصمیم من مگه
 .میشه پنبه داره برشتی چی هر که برتوعسل وا 
 .بشه اینجور  نیواستم من

 .نشستم کنارش
 

 .گودوافتاده چشماش زیر و بود پریده رنگ صورتش
 .گرفتم رو سردش دستا 

 
 .رسوندم روز و حال این به اونو من.شد من تقصیر همش

 :کردم زمزمه آرومی اصدا  ب و گریه زیر زدم
 

 از هک کردم،وقتی اشااتباه من.ببیش منو خدا رو تو.مییوام عذر من من متین-
 ...آخه کرد  کارو این باخودت گفتم،چرا دروغ احساسم

 
 .کردن گریه کردم شروع صدا بی و پایین انداختم رو سرم
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 .رسید گوشم به ضعیفش صدا 

 
 .عسل-
 

 .زدم لبیند .بهش دوختم رو نگام و بلندکردم رو سرم
 :گفت آروم و کرد وارد دستم به فشار 

 
 .دارم دوست دارم،خیلی دوست-
 

 .مطمئنم این از..اس صادقانه لحنش.پاکه احساسش.شد عمیق لبیندم
 

 .طور همین منم-
 

 توچی؟-
 

 وجود بی وجودم کردم حس بده حالت گفت بهم ساااالر دارم،وقتی دوساات-
 کرده ساارکوب حساامو فهمیدم ک اینجاس. رفت واساات دلم.لرزید قلبم شااد
 .میگفتم دروغ خودم به داشتم و بودم

 
 ...و نبود درست اخیرم رفتار که میدونم.ببیش منو تو-
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 .بزنم حرف روز اون راج  نمییوام-
 

 :گفت و زد لبیند 
 

ستم اگه- ستت به روش این از که میدون  حال این به خودمو وقته خیلی میارم د
 مینداختما روز و
 

 .خندید اون و کردم تصنعی اخم
 ااااااااااااا

 می شاارمش هم خودش ازدیدن.انداخت آینه در خودش تصااویر به نگاهی
 شااد ساارد اش زندگی.کند خوش را دلش آن با که نداشاات چیز  دیگر.شااد

 زندگی تمام.لرزید می مطلقش سرد  از انسانی هر که زمستان سرد  همانند
ستش. شده معنا بی و پوچ اش شت قلبش رو  را د  تیلعن قل  این حتی گذا
 .تپید نمی و بود قهر او با هم

 
 را خودش زحمت جور باهزار.کشید تیر قلبش.شد خارج بهداشتی سرویس از
 اش دیوانگی مرز تا چرخید،چیز  شااد،دورخودش وارداتاق.رساااند اتاق به

 .بود نمانده
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ست،با تیت   لبه رو  ش سترس ن  جایش از زحمت با.زد چنگ موهایش به ا
 .همانا زمین به زدنش زانو و همانا شدنش بلند اما.برخاست

 .میزتوالت به رساند را خودش زحمت با
شیدن.میزد نفس نفس شتر لحظه هر قلبش تیرک شد بی شانی.فتادا سرفه به.می  پی

شیدنش نفس.بود شده خیس عرق از اش  بلعیدن برا .بود شده سیت هم ک
 .کرد بسته و باز را دهنش ماهی مثل اکسیژن ا  ذره

 .انگیز نفرت و کهنه زخم کهنه،یک درد بود،یک سینش تو  بد  درد یک
 .نیست دورش کسی اینکه از بود بود،غمگین پر دلش
ست افتاد،با زمین به پهلو رو  شت سعی لرزانش د  اما .شود بلند زمین از دا

 .کرد می خس خس اشش سینه   افتاد،قفسه دوباره
 .زمین افتاد پشت به چک کو حرکت همان با اما کرد سعی دوباره
 .میسوخت و خشک لبانش و بود انفجار حال در سرش
 ریه به را مرگ کشاایدن نفس جا  امابه.میکرد سااعی کشاایدن نفس  برا  هنوز

 .میکشید هایش
 اتاق سقف به نگاهش که حالی در.چکید چشمش   گوشه از اشک قطره یک
 .نفهمید چیز  دیگر و شد تار دیدش بود

 ااااااااااا
 :آرتان

 
 نمییورد جم پیشاام از دیدمش وقتی از که مامانم از گوشاایم زنگ صاادا  با

 :دادم جواب اسم به کردن نگاه بدون و جداشدم
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 بله؟-
 

 :رسید گوشم به عسل   شده آمییته گریه با صدا 
 

 ...آرتاااان-
 

 شده؟؟ چی-
 

 :گفت و کرد هق هق
 

 ...مو ا ا عا اان تا آررتا-
 

 ...بفهمم که کن صحبت درست-
 

 .کرد خبرم خانم سنا..شد بد حالش آریان عمو..عمو-
 

 .نشست گلوم بیخ سنگینی بغض..وارفتم
 .انبیمارست ورود  در به رسوندم رو خودم سرعت با و گفت چی نشنیدم دیگه
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ستان جلویه آمبوالنس بعد دقایقی شت نگه بیمار  رو  هک حالی در رو بابا و دا
 .آوردن بیرون ازآمبوالنس خوابیده برانکارد

 راردادهق بینیش رو  که اکسیژنی ماسک و اش پریده رنگ صورت به افتاد نگام
 .بود شده

 :پرسیدم نگرانی با و سمتش رفتم خانم سنا دیدن با
 

 شده؟ چی-
 

 :گفت گریون
 

سه بودم اومده آقا-  بی همینجور  دیدم شدم که آریان آقا اتاق وارد.نظافت وا
 .زدم زنگ بود دستم دمه که ا  شماره اولین به سریع منم.افتاده جون

 
شین سل و کرد توقف بیمارستان جلویه رنگی زرد ما ش با.اومد بیرون ع  ما چ

 :پرسید و سمتم اومد گریه از افتاده گود
 

 کجاست؟-
 

 .شدم بیمارستان وارد بهش توجه بی
 .ایستاد روبروم و دنبالم اومد

 :غرید دندوناش ال  از و اشک پر یه باچشما و گرفت ام یقه از منو
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 چیز  بود،یه داغون زدم حرف باهاش که بار  آخرین توئه،از تقصاایر همش-

ستم بود،اما کرده داغونش شک چی نمیدون شتهد ربط تو به که بودم کرده بود،  ا
شه،باحرف  این به هک کرد  چیکارش شد،بگو تبدیل یقین به شکم امروزت با

 افتاد؟ روز و حال
 

 :گفتم آروم و برداشتم ام یقه از دستاشو
 

 .نکردم کار  کرد،من چیکارم اون بگو-
 

 .کردن کردگریه شروع زار زار و پوشوند دستاش با رو صورتش
 

 .آرتان-
 

 .بود صدا،مامانم صاح  سمت برگشتم
 

 .همانا پیشمون از عسل رفتن و همانا سمتم اومدنش
 

 بود؟ کی دختره این-
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 .دخترفریبا-
 

 :گفت و هم تو کشید رو اخماش
 

 مییواست؟ چی-
 

 :گفتم بغض با
 

 .کرده اینجاست،سکته بابا مامان-
 

 طرف دو دید که رو رییت صااورتم رو  که اشااکام.شااد گرد مامان چشااما 
 :تگف مهربونی با و کاشت پیشونیم رو  ا  هب*و*س و کرد قاب رو صورتم

 
 .میشه خوب حالش برم،ایشاال قربونت نکن گریه-
 

 .بشه طوریش نمییواد دلم هممون،اما درحق بدکرد چند هر-
 

 .آینده هب بچس  و آرتان شو گذشته خورد،بیییال رو مکار زن اون گول بابات-
 

 بیشیدینش؟ شما-
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 .چی پا  بزارم نمیدونم رو سکوتش این من و کرد سکوت
 

 :گفت و زد لبیند 
 

 .شد پاک داشتم ازش چرکی دل چی هر دیدم روبروم رو تو همینکه-
**** 

 تنها.نمرونمیدو بکشم راحتی نفس یه قراره ،کیزخم درد،فقط فقط شده زندگیم
شم،باید باید ها حاال حاال که اینه مطمئنم ازش که چیز   رو ضموبغ ببینم بک
 و ددر از دلم میفتم که بیشیدنش واسه دارش بغض صدا  اون بدم،یاد قورت

 .میشه مچاله خودم رحمی بی
 زندگی سااال۱9کنم، فراموش رو کمبود یه با کردن زندگی سااال۱9 نمیتونم اما

 .نداد اهمیت اما دید رو صداش شنیدن واسه رو زدنم پر پر.حسرت با کردن
 .انفجاربود حال در چیکارکنم،سرم باید نمیدونم

 
 ساارد   دیواره رو  رو دسااتم زحمت با من و اومد بیرون عمل اتاق از دکتر

 .گذاشتم شدن پا سر برا  بیمارستان
جدان عذاب از منو که بودم حرف یه بودم،منتظر کردنش منتظرنطق  ننگفت و

 .بده نجات بهش" بیشیدمت"
 رو شااادن ساانگین گوشاااام اینکه کردن،درک پیدا انعکاس ساارم تر حرفاش

 .شدن تار چشمام اینکه نفهمیدم،درک
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 .کنن گیر زمین منو که شدن جمع هم با بد ها  حس   همه
 ..نفهمیدم هیچی دیگه اما شنیدم زد می صدا رو اسمم که مامانم صدا 

*** 
 که چشاام جفت دو دیدم که چیز  اولین و کردم باز ساایتی با رو چشاامام

 رو بازم چشما .بودن اشک پر که چشم جفت میزد،دو موج ها اون در نگرانی
 :گفت آروم و شد گشاد لبیندش دید که

 
 .نگرانی از مردم-
 

شونیش سبوند رو پی شت به چ ستم پ  رو اخمام درد سر شدت زد،از هق و د
 در چاه ته از که صاادایی با و ترکردم رو خشااکم لبا  زبون با و توهم کشاایدم

 :میومدگفتم
 

 نه؟ ندارمش دیگه-
 

 .بیشترشد هقش هق صدا 
 دانوج عذاب یه با منو و ،رفت رفت دیگه که نمیگنجه عقلم نمیشااه،تو باورم
 .کرد داغدار همیشه واسه منو و رفت.کرد ترک

 دوسااات خیلی که باشاااه یادت اینوهمیشاااه"آوردم یاد به رو آخرش حرف
 ...،التماساشبیشیدنش واسه کردنش خواهش"دارم
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 .داشت قلبی بیمار  میگفتن-
 

 رمساا تو پتک مثل قلبی بیمار    کلمه...مامانم به زدم زل گرد باوچشاامایی
 .شد کوبیده

 ندارم؟ خبر من چرا داشت؟پس قلبی بیمار  ازکی
 

 اینجا وقتی دادم،از بهش رو زدن حرف   اجازه من مگه زدم پوزخند حرفم به
 گرفتم؟ ازش هم سراغی من مگه اومد
 گرفتم باال رو سرم اشکام ازریزش جلوگیر  برا .خدا داشت درد چقد

** 
 که نمیشااه باورم هنوز من و میگذره بابا مرگ از روز گذشاات،چهل روز چهل
گه جام توان که متحرک   مرده یه ندارمش،شااادم دی  رو کار  هیچ ان

 مییورد،از زنگ گوشاام تو آخرش حرف مدام و گذشاات روز چهل.نداشاات
 ورهخ عین چیز،پشیمونی همه جبران واسه دیگه فرصت یه دادن بیشیدنش،از

 .دیگه تفرص یه ندادن از مشمئزم،پشیمونی برخورد از افتاد،پشیمونی جونم به
 عهده به مامان و هیراد کارهارو   دارم،همه یاد به رو جنازه تشاایع هنوزمراساام

 باهاش ردک بد بابا اینکه میشد،با شرمم مامان مهربونی همه این گرفتن،دربرابر
 .گذاشت تموم سنگ اش جنازه تشیع مراسم تو اما

 
 .ایستادم سرد آب دوش زیر و شدم حموم وارد
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 یهای بلندم،ریش ها  ریش به افتاد منجمدکرد،نگام رگام تو رو خون سرد آب
 داره؟ طاقت چقد دیگه دلم کردم،مگه  حملش که دردیست از حکایت که

 .کرد خارج تنم از رو خستگی سرد آب
مدم بیرون حموم از یدم رنگی مشااکی کتون شاالوار او  پیرهن یه و پوشاا

 .شدم خارج اتاق از و کردم شونه باال به رو رو موهام.مشکی
 

شین سوویچ شتم رو موبایلم و ما شین سوار.بیرون زدم خونه از و بردا  دمش ما
 .خورد زنگ گوشیم که

 بود مامان انداختم صفحه به نگاهی
 

 .میچرخید دورم پروانه عین.نکرد ترکم هم لحظه یه روز چهل توااین
 .کردم برقرار رو اتصال دکمه

 
 عزیزم؟ خوبی پسرم سالم-
 

 خوبید؟ شما مامان سالم-
 

 :گفت و کشید آهی
 

 .میشم خوب بد  گوش حرفم به اگه-
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 :گفتم کالفه
 

 ...مامان اما-
 

 هنوز و بوده تلخ واسااات بابات مرگ ک میکنی؟میدونم جور بهونه چراهی-
ستی باش شم تازه من.کنم چیکار اما بیا  کنار نتون شنر دیدنت با دلم و چ  و

شتی سال چندین شد،بعد شم برگ شیب دور ازم هم لحظه یه نمییوام دیگه پی  ا
 .میکنم خواهش نده بهم هم رد جواب پیشم بیا  تر سریع چه هر دارم دوست

 
 .میگم ا  باشه ناچار به
 

 :میگه خوشحال
 

 امشاا  من نمیزنی سااینم به رد جواب اینبار میدونسااتم برم قربونت الهی-
 .منتظرتم

 
 !مامان چشم-
 

 ..خدافظ دلم عزیز بال بی چشمت-
**** 
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 .رفتمicuقسمت به و شدم واردش.کردم توقف بیمارستان جلو
 

 .شدم اتاق وارد و کردم تن به میصوص لباس
 

 .آورد درد به رو دلم دستگاه و دم همه اون زیر باران دیدن
 بکشه؟ نفس دستگاه و دم همه اون زیر قراره کی تا
 ببنده؟ رو چشماش اینجور  قراره کی تا
 

 باران،خوبی؟ سالم-
 بریزم اشااک ت پیش و بیام روز هر اینکه نه؟از اومده خوشاات وضااعم این از

هل میبر  لذت هل این تو من و گذشااات روز نه؟چ  مرز تا چیز  روز چ
ت لعنتی.نمونده دیوونگیم ت َبساا   نخوابیدن؟او همه این نیساات نیساات،َبساا 
 چه وببین کن باز رو کرد ؟چشمات داغونم بدجور که کن باز تو آبی چشما 

شو شم؟پس تنبیه آورد ؟مییوا  روزم و سرحال بالیی  بلند قدچ ببین و بلند
 ببین؟ رو شدنم آب ذره ذره و شو بلند.ریشم ته شده

 
 :دادم ادامه و دادم سر هق هق

 
 نوزمه بگم بت که بلندشااو!بگیرم روااااپس پیش ماه چند حرفا  تا بلندشااو-

 .تپهتومی واسه فقط دلم این نباشی من مال اگه حتی عاشقتم دارم،هنوزم دوست
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 .زدم هق
 

تم زخم یه - یه زخم یه داشااا نه، ه بودن زخم ک ن یق، م تن و ع  نداشااا
 ودارم،حقیقت شدن،مامانمو بیشتر زخمام االن ولی زدنم مامانم،نیواستنم،پس

 گفتنن از پدرم،پشیمونی نداشتنش،نبیشیدن غلطم،حسرت فهمیدم،قضاوت
 چقده من طاقت اینجور ،مگه ک هم پدرم،تو رفتن بیشیدن   کلمه

 ..اوردم عذاب،کم همه این ظلمه خدا به
 .کن آروم آروممو نا و اشوب دل این و کن وا چشاتو

 شااکساات،مامانت کمرش همه؟پدرت ل  رو برگردونی رو لبیند نمییوا 
 تنیس اونا از کمی دست حالش اینکه با پژمرده،مامانم گل مثل و شده افسرده

 و یفشظر دسته پشت به چسبوندم رو پیشونیم دادنشون دلدار  شده اماکارش
 :گفتم و زدم هق نداشتم اون بر کنترلی که بلند  صدا  با
 

 خدا پیش زدن ضجه و کردن التماس.کردن گریه فقط شده کارم ببین-
 تو پیش

 میشنوین؟ صدامو
 کرد ؟ سل  ازم رو راحت زندگی چرا خدا نکنین،ا  اینم از داغونتر

 
شیدم عمیقی نفس. بود شده دار خش گریه شدت از صدام  خم سمتش و ک

 :گفتم و کاشتم پیشونیش رو  ا  هب*و*س.شدم
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 !خدافظ..دارم دوست خیلی-
 

 .کردم عوض رو داشتم تن به که لباسایی و شدم خارج اتاق از
 اااااااا

 :عسل
 رفتن با تنهااااااااایی حس   نداشتن، پشتوانه حس   ، کسی   بی تاااااالخ   حس  
 ؟؟؟؟؟...چرا شده، گیرم گریبان دوباره آریان عمو
 ؟؟؟؟...بشه اینطور باید چرا
سی هر به چرا سته کنم، عادت میام ک ک شم،،ترکم واب  من هب...میره و میکنه می

 کردن؟ زندگی آرامش با راحت و خوب نیومده
ستم شته، فکر   دغدغه بدون مییوا شم با که آریانی عمو کنار گذ  از یپوش چ

ستی   و خ* *ا*ن*ت  ور جدید  زندگی داده پناه کس بی و تنها من   به مادرم پ
 .شد تموم نشده شروع...کنم شروع

یام تا یا این به بین خوش خودمو م  باد هب بینیم خوش تموم  ...کنم روزگار و دن
 میره،
 دنیا اعتماااااااااادم بی بهت

 بامن؟؟ لجاجت   کی تا
 بامن؟؟ نامهربونی   کی تا
 کی؟؟؟ تا

 تم سااا خاااا...خستم...اوردم کم
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 کسه نهات...زندگیه تو خوشیم دل تنها...بگیر  ازم هم متینمو روز  یه میترسم
 .زندگی تو مونده باقی

  نمیذارم نمیذارم،..نه..نه
 ...بگیر  ازم نمیذارم یکیو این

 
 بعد،دیگه هباا جایی یه میشیم،از نمیشیم،پایار بزرگ بعد،دیگه بااه جایی یه از

اّریم ،می نمیشیم خسته ا اه جایی یه ،از ُب ا اگه ب اکرار  بعد،دی ا  یم؛نیست ت
 ..هستیم زیاد 

 .کرد پیرم داشتم اونو فقط دنیا دار از که عموآریان مرگ
 .کرد ترک رو بزرگی خالء زندگیم تو نبودنش با

 بریدم، دیگه
 .میدونستم کار و کس بی رو خودم

 .آدم مثل پدر بقیه،نه مثل مادر نه
 کسی منم گمب بقیه به میتونستم جرئت با که کسی داشتمش،تنها که کسی تنها
 ترک دهنده آزار ها  حس عالمه یه با منو و رفت دارم، گاهی تکیه دارم،منم رو

 .کرد
 .دارم رو اضافی موجود یه حس

 .رفتن پیشش از همه که اضافی موجود یه
ته یادش نداره،کساای دوساام کساای میکنم حس یا این تو هم من که رف  دن

یاز آدمم،منم یه میکشاام،منم نفس دارم هسااتم،منم یاز محبت به ن  به دارم،ن
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یاز یاز ها  نوازش به آرامش،ن نه،ن یه به مادرا یاز گاه تک نه،ن یت به پدرا ما  ح
 .خانواده

 
 .اومدم خودم به راننده صدا  با
 

 !رسیدیم-
 

مان گذر بودم فکر تو که بس یه.نکردم حس رو ز  از و کردم حسااااب رو کرا
 .اومدم بیرون ماشین

 .ایستادم در جلو تردید با.شدم خونه حیاط وارد
 نه؟ یا درسته میدم انجام دارم که کار  نمیدونم

ست رو متین من ستان تیت رو  اونو که فهمیدم وقتی رو این و دارم دو  بیمار
 مفهمید که اونجاس.کرد قل داشااتم بهش که قشاانگی حس   هر دیدنش با.دیدم

 .برده رو دلم وقته خیلی که
 

 کار  میفی با زندگیمون نمییوام من و مییواد زندگی واساااه رو من متین
 .بشه شروع
 .فشردم رو خونه زنگ و بیرون دادم رو نفسم

 
 .پاشید روم به دلگرمی لبیند.کرد باز درو متین بعد دقایقی
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 دنیا ها  آغوش   همه با آغوشش.کشید آغوشش تو رو من و شدم خونه وارد
 !میکنه فرق

 
 .میشه تنگ واست زود خیلی دلم روزا این-
 

 :گفتم آرومی صدا  با و کردم حلقه کمرش دور دستامو
 

 .بیشتر من-
 

 :گفتم و زدم زل بهش و شدم جدا بغلش از
 

 .بزنم حرف باهات چیز  یه راج  اومدم-
 

 :گفت و کشید هال سمت خودش با و گرفت رو دستم
 

 .بیارم شربت برم من تا بشین بیا-
 

 .ندارم میل نمییوام متین نه-
 

 .نشست کنارم اونم و نشستم مبل رو 
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 چیه؟ مهم شده؟موضوع چی-
 

 .کنم باز چجور  رو بحث نمیدونم
 

ن کمی با ن م   :گفتم م 
 

 ...فقط یانه دار  رو شنیدنش آمادگی نمیدونم-
 

 چیه؟ مورد در-
 

 ...ام گذشته-
 

 مهم واساام گذشااته،گذشااته چی هر گذشااتت تو گفتم بهت بارها که من-
 .همیم با تو و من که االنه مهم.نیست

 
 .داره ربط ام آینده به چون بشی خبر با ام گذشته از باید تو متین نه-
 

 :پرسید و بهم زد زل گنگی با
 

 داره؟ ربط ات آینده به که چیه اون-



wWw.Roman4u.iR  706 

 

 
 .نداشتم رو تلیم حقیقت گفتن و چشماش تو  زدن زل جرئت

 
 .بهش کردم پشت و برداشتم قدم هال   پنجره سمت و شدم بلند جام از
 

 :گفتم لرزونی صدا  با
 

 رس از که مادر  یه و معتاد پدر یه تو میشد خالصه زندگیم بود سالم ۵ وقتی-
 ااونج.میکرد کار خونه ه*ش*ح*ا*ف تو معتادم بابا  ها  سرکتک از و ندار 

 .میشه آشنا مرد  یه با
 بهش ازدواج قول و میاد خوشش مامانم از. روغن   تو دستش که دار مایه مرد یه

 پدرم از مادرمو طالق و میکنه ریس و راست طالق واسه رو مامانم کارا .میده
 .میگیره
 .شد مرد اون زن زود خیلی گرفت طالق بابام از که مامانم
 .عرش به رسیدیم فرش از و شدیم دور زار محله،ازفقر،ازلجن ازاون

 که جا شاادم،هر آزاد  دختر شاادم که بود،بزرگ العاده فوق جدیدمون زندگیه
 حد از دوسااتیمون شاادم،اما دوساات پساار جور میرفتم،باهزار مییواساات دلم

 اب واساام بود،میالد میالد اساام به یکی با ام رابطه نمیگذشاات،آخرین خودش
 ود،نانب مهم واساام اما بود تر بزرگ من از سااالی چند اینکه میکرد،با فرق بقیه
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سته شق دلم به مهرش خوا ست شدم،اما میالد   شیفته و افتاد،عا  به وقتی در
 ...که تا نشد ازش خبر  دیگه و کرد ولم رسید اش خواسته

 
شتم شت برگ شکام شا شده منقبض فک و متین سرخ   قیافه دیدن با سرم پ  ا

 .بیرون بود زده گردنش شدن،رگ رییته
 .داشتم هراس دادن ادامه از
 

 :گفتم گریه با
 

 .شدم مرتک  اشتباهی یه من..من متین-
 

 :غرید و گرفت بازوهام طرف دو از منو و سمتم اومد
 

 چی؟ تو-
 .شدم باردار میالد از من..از من..من من-
 

 بهد و بهم زد زل گرد چشمایی با.شدن شل بازوهامه رو که دستاش
 .کرد پشت

 
 :گفتم گریه با و سمتش رفتم
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یت.بودم نادون خدا به- باس تو بود گرگی یه اون زد گولم کردم،میالد خر  ل
 .میش

 
 لوج گرفت و کرد مشت محکم رو دستش و مبل رو  نشست بهم توجه بدون

 .دهنش
 

 نمیزد؟ حرفی چرا
 

 :گفتم آروم و کردم پاک رو اشکام نشستم کنارش
 

 نمیگی؟ چیز  چرا-
 

 !بذار تنهام عسل-
 

 .رفتم وا کلمه واقعی معنا  به
 

 ...بگ ادامشو بذار حداقل-
 

 :زد داد
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 ...بذر تنهام گفتم عسل-
 

 ..حرفا این شنیدن سیته واسش چقد میدونم
شکام شتم اونها بر کنترلی که ا ست و کردم پاک رو ندا  لندب جام از ناتوان و س

 .رفتم در سمت و شدم
 .انداختم بهش نگاهی و ایستادم در کنار
شو پا  ست صبی را  با رو دیدنش تحمل.میزد چنگ موهاش به و میداد تکون ع
 .نداشتم وضع این

 .کردم خالی بیرون رو هقم هق و بیرون زدم خونه از سرعت با
 .شد اینجور  چرا
 .بودم نکرده بینی پیش رو العملش عکس این

 .مبکش هم ا  اه روزه چند دور  این از باید حاال کشیدم که درد  نیست بسم
 

 اااااااااااا
 :آرتان

 
 .هیراد و آتوسا خونه اومدم که میشه وروز  د

 ،میکشید نفس توش باران که ا  خونه تو کردن زندگی سیته واسم چند هر
 .کردم قبول مامانم دل نشکستن برا  و ناچار به اما
 .شدم خارج اتاق از و شدم بلند تیت از میومد بیرون از که صدایی با

 .میرییت اشک و گرفته بغل تو رو مامان سفت که دیدم رو آتوسا
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ست از ترس.آوردن هجوم بهم دهنده آزار فکرا .رییت هر  دلم  باران دادن د

 :پرسیدم نلرزه کردم سعی که صدایی با.افتاد جونم به
 

 شده؟ طور -
 

 .کرد پاک رو اشکاش و اومد بیرون آتوسا آغوش از مامان
 :گفت و زد لبیند 

 
 .اومد هوش به باران-
 

 دبو شااده آمییته خنده با اش گریه که حالی در و باال به رو گرفت رو ساارش
 :گفت

 
 .برگردوند  بهمون رو باران که ممنونتم شکرت،خدایا خدایا-
 

 .گذاشتم در چارچوب رو  رو دستم که بیفتم پس بود نزدیک
 .کشیدم سرآسودگی از نفسی

 .دادم قرار هم رو  چشمامو
 .بوده چیز  باران و من بین روزا از روز  ک بفهمن نباید اونا
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 .ببرن خرابم حاله و لرزون صدا  به پی نباید
 

 :گفتم آتوسا به رو خراب حالی با
 

 .روشن دلت و چشم-
 

 :گفت سرد و کرد پاک رو اشکاش
 

 ...ممنون-
 

 .در به دادم رو ام تکیه و شدم اتاق وارد
 بود سیت چقد.گرفتم دستام میون رو سرم.زمین نشستم و خوردم سر حال بی

 ...خبر اون شنیدن با اشک قطره یه نچکیدن از کردن جلوگیر 
 :فتمگ پوشونده اشک رو صورتم پهنا  که حالی در و باال به رو گرفتم رو سرم

 
کار خدا ا - کار دلم این با...حاال کنم چی  ساارش منطق که کنم چی

 یزمان یه کنم فراموش که چیکارکنم.کنم فراموشااش که کنم چیکار.نمیشاااه
 بهش که نمیتونم دارم؟چرا دوسااش اینقد باران،چرا اساام به بودم یکی عاشااق

 نکنم؟ فکر
 .میشم دیوونه دارم که کن کار  یه خدا
 .کردم هق هق صدا بی و پایین انداختم رو سرم
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 والتمیزت رو  گذاشتم رو دستام کف. ایستادم آینه روبرو  و شدم بلند جام از
 .زدم زل سرخم چشما  به.شدم خم جلو به و
 :گفتم قاطعی لحن با
 

 تو نی،آرهک فراموشش نیست،باید تو نیست،سهم تو مال آرتان،باران میتونی تو-
 تهداشاا چشاام بهش نباید نیساات تو مال که چیز  بکنی،چون کارو این باید

 .باشی
 

ما نبودم مطمئن زدم که حرفایی به چند هر  و کنم عمل که مجبورم،مجبورم ا
 .میشدم روانی گرنه

 رانبا اینکه بدون و برم،برم مامان،آتوسااا،هیراد به توجه بدون داشااتم دوساات
 اه فرصاات این از دیگه میدونم بشاام،چون ساایر دیدنش از و بشااینم کنه حس
 .بشم لذت غرق دیدنش از و بشینم که نمیاد پیش

 تنجا افکار این دسااات از تا بیوابم و بگیرم غم هرگونه از فارغ دادم ترجیح
 .کنم پیدا

 .برد خوابم سوته سه و کشیدم و دراز تیت رو 
 ااااااااااا

 :باران
 

 .بودم کرده بغل رو زانوهام و نشستم تیت رو  خونه آدما  از فارغ
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سه اومدنم هوش به از هفته سه سه زدن حرف بدون که هفته میگذره، شت،  گذ
 شااانس به رییتن اشااک و اتاق تو کردن کز شااده کارم تنها و گذشاات هفته

 .تمگرف سکوت   روزه و نذاشتم بیرون اتاق از رو پام که است هفته بدم،سه
 

 پیش، ماه یه به پرکشید فکرم
 .کرد وارد بهم آرتان که ا  ضربه آخرین به
 .شد رو برام که تلیی حقیقت به

 .نمیکردم باز چشم لعنتی تصادف اون تو کاش ا 
 هوش به با امید ذره یه همون داشااتم امید حرفاش بودن دروغ به موقه اون اگه

 .هوا رفت شد دود خونه تو دیدنش و اومدنم
 نوهامزا رو  گذاشتم رو سرم شد سپر  آرتان با که قشنگی روزا  آور  یاد با
 اما هساات.من برا  نه اما هساات که آرتانی خاطر به کردم گریه.کردم گریه و

 ...اما هست.کنم لمسش گذشته مثل نمیتونم
 

 .آینه تو خودم به افتاد نگام و بلندکردم سرمو
 .رفتم آیینه سمت و اومدم پایین تیت از
 .ام شالقی بلند وها م به زدم زل خودم به

 "موهاتم عاشق"افتادم حرفش یاد
 "بزنی دست بهشون ندار  حق"
 

 بمونن؟ باید چی واسه نیست،پس دیگه حاال اما
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 گ..آوردم بیرون رو قیچی و بازکردم رو کشو لرزون دستایی با
 .متنفرم بلند مو  نمییوامشون،از دیگه

 .بیارم در موهام سر رو دلیم دق همه مییوام
 

 !نیست مهم برام چیز  دیگه
 .بود عاشقشون نفر یه زمانی یه که موهایی این نه و زندگی این نه
 .شکست بود گلوم بیخ غده یه عین که بغضم و کردم قیچی ته تا

ست،قیچی دلم و کردم قیچی ستم زمین رو  و کردم شک ش  جهض دل ته از و ن
 گهدی و رفتن که خوشاای روزایه به زدم شااد،ضااجه گیرم گریبان بد  زدم،حس
 .انتظارمه در که نحسی روزایه به زدم نمیگردن،ضجه بر هیچوقت

 ااااااااااا
 :عسل

 
 چیا پا  بذارم رو سردیش این نمیدونم

 بود؟ حرف فقط حرفاش که کنم باور یعنی
 نداشت؟ دوستم باورکنم

 مییواست؟ خوشگذرونی واسه رو من که کنم باور
 .بودم کندن جون حال در هفته سه این تو من و میگذره هفته سه

 .گیره نمی من از سراغی
 .میکنه برخورد باهام تمام سرد  با میزنم زنگ بهش هم وقتی
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 .نمیتونم بکشم دست ازش مییوام چی هر
 .کردم عادت بهش بدجور.شدم عاشقش جون و دل با
 رو بود آویزون لباساای چوب به که مانتویی و ساارم رو  انداختم شاااالی یه

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم رو گوشی.برداشتم
 

شت تنهام هم لحظه یه خانم سنا شد فت آریان عمو وقتی از  وت دیدنش با.نذا
 :گفتم و رفتم سمتش آشپزخونه

 
 .بیرون میرم دارم من خانم سنا-
 

 .باش خودت دخترم،مواظ  همرات به خدا-
 

 .بود دلنشین چقد نشنیدم مامانم از حرفارو این که منی واسه
 .شدم خارج خونه از و کردم خدافظی ازش

 .دادم بهش رو متین   خونه آدرس و گرفتم دربست ماشین یه کوچه سر
 .بود پیشش فکرم که بس نکردم حس رو زمان گذر

 .شدم پیاده ماشین از و دادم رو پولش رسیدیم میگفت که راننده صدا  با
 .نمیکرد باز بار،اما بار،دو دادم،یه فشار رو خونه زنگ.شدم خونه حیاط وارد

 
 .کرد توقف خونه جلو ماشینش که در سمت رفتم امید نا
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 .زدم لبیند اختیار بی دیدنش با
 .دلتنگشم چقد

 .اومد بیرون ماشین از
 .بهم زد زل خمار نگاهی با و برداشت چشماش از هاشو آفتابی عینک

 
 .بود افتاده گود چشماش زیر

 .کردم سالم و رفتم سمتش به رییته هم به موهاش
 

 داشتی؟ سالم،کار -
 

 .شده بیرحم چقدر
 

 :گفتم دار  بغض صدا  با
 

 .ببینمت اومدم نه-
 

 .افتادم راه سرش پشت اختیار بی منم شد خونه وارد من به توجه بدون
 

 .شد خونه وارد و کرد باز کلید با رو خونه در
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 .بزنیم حرف هم با باید-
 

 .دیگه وقت یه واسه بذار خستمه االن من-
 

 .بزنیم حرف هم با باید بشنوم،ما رو حرف این که نیومدم رو راه همه این-
 

 ...من ولی-
 

 .بزنیم حرف هم با باید میگم چی باید،میفهمی متین-
 

 :گفتم نلرزه کردم سعی که صدایی با و رفتم سمتش
 

 ممنداشتم،چش آرومی خواب من که هفته بیشتر،سه شایدم میگذره هفته سه-
شی   صفحه به شک گو  هک تماس یه.بودم جانبت از تماس یه منتظر.شد خ

ما منو هنوزم کنه امیدوارم  و میذاشااتم خودم پارو که بودم من این مییوا ،ا
 ساااابق مثل زدنت حرف لحن   باهام؟چرا شاااد  ساارد چرا.میگرفتم تماس

 ...نیست؟چرا
 
 

 ...چکید اشکم
 ...گرفت غم رنگ بهم،نگاش دوخت رو نگاش
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 :گفتم لرزونی صدا  با
 

یت این- که روشاان واساام رو چیز  یه ساارد نه،این  منو هم اولش از میک
 سابقم عشق شبیه میگی که متین؟اونجاست کجاست درد میدونی.نمییواستی

 خاطر فقط به رو من که میرساام باور این به دارم اومد،من خوشاام ازت بود 
 .مییواستی شیدا

 
 ...من عسل-
 

 نیاد این از من سااهم شاااید.گرفتم رو جوابم بگی،من چیز  نمییواد متین نه-
،حق زندگی تنها  ترم سک بی و برو بقیه مثل هم تو. نیوا  منو اگه باهاته کردن 
ست حرفی نمییوا  منو تو دیگه،اگه کردم عادت کن  یرونب میرم زندگیت از نی

 ...کُـ تحمیل بهت رو خودم نمییوام
 

 رو مدهن تو حرف   بقیه لباش با و خودش سمت کشید منو و گرفت رو دستم
 وجودم تمام با و بهش سااپردم رو خودم بعدش اما شاادم شااوکه اولش.ماسااید

 .کردم همراهیش
 تخشون با و سرم پشت رو اش دیگه دست و کرد حلقه دورکمرم رو دستش یه

س رو لبام ست سر اینقد.یدب*و*  یب خود از و نفهمیدم چیز  که بودم شده م
 .شدم خود
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 .پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش و کرد جدا رو لباش
 :گفت آرومی نا لحن با
 

 .دیوونه دارم دوست-
 

 :گفت اون و زیرگریه زدم
 

 واساام بود اماساایت کردم بد خیلی ببیش،میدونم آروم،منو هیشااشااشااش-
 زده دساات تو به من غیر کساای اینکه فهمیدن بود حرفا،ساایت اون شاانیدن

 .کن باور نبود خودم دست اما میدونم بود بد العملم عکس.باشه
 

 :گفتم و کردم حلقه بازوهاش دور رو دستام و گذاشتم اش سینه رو  رو سرم
 

 .دارم دوست خیلی من نکن،متین کارو این باهام دیگه متین-
 

 مییوادن بود،دلم ازگذشته نکش،شیدا وسط شیدارو بحث هم بیشتر،دیگه من-
 .کنم فکر گذشته به
 

ستم زدم زل و کردم بلند اش سینه رو  از سرمو شت و گرفت رو بهش،د  گذا
 :گفت و میتپید قلبش که اش،قسمتی سینه رو 
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 .نیست کسی تو غیر کسی دلم این تو-
 

 .بشه متوقف لحظه همین زمان داشتم دوست
 .نمییوام چیز  دیگه

صله این که همین  نیاد تو یکی که دارمش،همین که شد،همین کم بینمون   فا
 .بسه برام داره دوستم که هست

 .داد قرار راهم سر رو متین که ونم ممن خدا از
 ااااااااااااااااا

 :باران
 .نکردم توجهی کوبیدناشون در به
 .شدم بلند جام از بود اشک از خیس صورتم پهنا  که حالی در

 یتجذاب میرساایدن،دیگه شااونم تا که موهایی به.کوتاهم موها  به افتاد نگام
 .ندارن رو قبل

 :میگفت که شنیدم رو مامان صدا 
 

 .خدا رو تو بازکن درو بیا دخترم-
 

صبانیتی با صف،با قابل غیر ع ست اون و  بازش. مرفت در سمت گچ تو پا  و د
 :زدم داد و کردم
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 میفهمید؟ باشید نداشته کارم به کار .بذارید خودم حال به منو-
 

 .بود موهام به مادرجون و بابا و مامان ناباور نگاه
 :ناباورگفت مامان

 
 باران؟ کرد  چیکار تو-

 .بهش افتاد نگام که بشم اتاق وارد خواستم
 .بود ایستاده در کنار

شماش برقی شد حس هم دور از چ ست،بی گلوم بیخ بد  بغض.می ش  هاراد ن
 .شدن سست پاهام

 .نمیتونستم فکرکنم بهش نباید که میزدم نهی  خودم به چی هر
 دمش کشیده.بودن گرفته غم رنگ اش،چشماش شده مشت دست به افتاد نگام

 :اومدم خودم به مامان گریون صدا  شنیدن یکی،با بفل تو
 

 .داد ادامه مامان و کردم سکوتعزیزم؟ کرد  کارو این چرا آخه-
 میفته؟ برات داره اتفاقی چه-
 
 تاااو، بنشیند؛ قلبت بر اگر زخمی"

 بکنی، وا قلبت از را زخم توانی می نه
 بینداز ، دور را قلبت توانی می نه و

 .توست قل  از ا  تاکه زخم
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 .نیست هم قلبت نباشد، اگر زخم
 .بینداز  دور بتوانی باید را قلبت باشد، نیواهی اگر زخم

  انداز ؟ می دور چگونه را قلبت
 "هستند یکی قلبت و زخم"
 

 .نبود حالیم زد می مامان که حرفایی از بود،هیچی بهش نگام
 .نمک قبول کنم،نمیتونم باور نمیتونم دیوونشم،اصال محتاجشم،چقد چقد

 
 وارد مامام که ببندم درو خواسااتم شاادم اتاق وارد و شاادم جدا مامان آغوش از

 :گفت تحکم با بهم رو و بست درو و شد اتاق
 

 کنی؟ فراموشش نمییوا -
 

 آرتانم؟ عاشق من که فهمیده؟فهمیده بهشایعنی زدم زل بهت با
 

 :گفت سریع که کنم باز دهن خواستم
 

ت که پساار  اون خاطر به مییوا  کی باران،تا نمییواد رو تو اون-  زده َپساا 
به داغون رو خودت گا یه خودت کنی؟ نداز ن یا،این خودت به.ب  تا وضااع ب

تاق تو خودت کردن کی؟حبس  داغون رو خودت حاال تا روز اون تاکی؟از ا
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خه کرد  مه با هنوزه که هنوزم تو و زندگیش پی رفت نیس؟اون بسااات آ  ه
 .قهر 

 
 رت بزرگ دردم.بود همین به فقط کاش ا .زدم پوزخند مامان حرفا  به دلم تو
 .شدنه زده پس از

 :گفتم آروم ل  زیر و کردم بغض
 

 .دارم دوسش خیلی نیست خودم دست-
 

 :غرید دندوناش ال از و داد تکونم محکم و گرفت بازوهام از منو و سمتم اومد
 

سر باران،اون میگی دار  چی بفهم- سره اون نمییوادت،فکر پ  سرت از رو پ
 .بیرون بنداز

 
 .زدم هق و پایین انداختم رو سرم.گرفتن رو خودشون راه اشکام

 .بکنه نمیتونه هم کار  هیچ و شه می اسیر سادگی،آدم همین به
مان یدونسااات چی ما گه م ته خیلی بود کردن فراموش به فقط ا  فراموش وق

ست درد میکردم؟ولی شته هم رده این از که اونجا سیر من و گذ  این تو شدم ا
 ...حس

 شااتربی گریم نوازشاای هر کرد،با نوازش رو کمرم پشاات و کشااید بغلش تو منو
 .میشد
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 افتد، می فاصله خواستن و بودن میان گاهی ولی ، نه همیشه"

 کنارش نباید ولی خواهی می وجود تمام با را کساای که هساات وقتها بعضاای
 "باشی

 اااااااااااااا
 :آرتان
 .کوتاهی اون با بودن دنیام که موهاش دیدن بود سیت چقد

 .نمیدیدمش جور  اون و بودم شده کور کاش ا 
 .شدم بهداشتی سرویس وارد راست یه و شدم خارج اتاق از

شت چند و کردم کردم باز رو آب شیر  مدرون آتیش که تا زدم صورتم به آب م
 .بیوابونم رو

 .آینه تو خودم به افتاد نگام
 شدم؟ سست اینقد شدم؟کی ضعیف اینقد من کی دقیق

 
 کند می بغض دارد مرد  آینه در"

 کنید بغلش بیایید
 بمالید را پشتش

  درست چیز همه بگویید او به
 شود می

 بشنود دروغ کمی خواهد می دلش
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 کنید نص  تر پایین را آینه
 "آمده در زانو به دیگر گمانم

 
 .نکنه پیدا راه بیرون به گریم صدا  که گذاشتم باز رو آب شیر

 روز میرساااه،اون خوب روز اون بشاام،کی آروم گریه با قراره چرا من!چراآخه
 بگیره؟ شاد  و خنده جاشو قراره دارم غصه چی هر که خوبی
شت چند دوباره شیدم صورتم به آب م شک حوله با رو صورتم.پا  از و کردم خ

 .شدم خارج بهداشتی سرویس
 

سته مبل رو  پکر که هیراد به افتاد نگام ش  شده رهخی نامعلومی   نقطه به و ن
 .بود

 .بودن خودشون تو جور یه خونه تو همه
شپزخونه وارد سط میز رو  که پارچی از و شدم آ شپزخونه و  بآ لیوان یه بود آ

 .رییتم
شمانی با آتوسا شپزخونه وارد سرخ چ  وت انداخت رو کثیف ها  ظرف و شد آ

 .ها ظرف جون به افتاد و کرد باز رو آب شیر.شویی ظرف سینک
 :گفتم دار  خش صدا  با بدم دلداریش کمی کردم سعی

 
 .نباش نگران میشه خوب حالش-
 

 :گفت تمام سرد  با
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 میکنه،مجبوره فراموش چیزو همه و میشاااه اول از میشاااه،بهتر خوب حتما-

 نداره حق نیس خودش ماله که چیز  چون بیاد کنار قضیه این با و کنه فراموش
 .باشه داشته چشم بهش

 
 باشه؟ فهمیده نکنه.بود بودار لحنش
ستم.ننداختم تا و تک از رو خودم شپزخونه وارد مامان که بدم رو جوابش خوا  آ
 :گفت و کرد من به رو و شدم

 
 .دارم کارت اتاق بیا آرتان-
 

 :گفت و تیت رو  نشست و بست درو.شدم اتاق وارد مامان دنبال
 

 !بزنم حرف باهات دختره اون راج  مییوام-
 

 :پرسیدم و کردم نگاش پرسشی
 

 دختر؟ کدوم-
 

 اسمش؟ بود دخترفریبا،چی-
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 .عسل-
 

سل،خدا آره-  کنه،اونجور سیر بزرگ خونه اون تو تنها و تک نمیاد خوش رو ع
شه،بهتره کارا  قربانیه اون دیدم من که  ور خونه اون و اینجا بیار  رو اون مادر
 درپ که بود پیدا و کشااید عذاب دختره اون کافی   اندازه به بذار  فروش به

 .داشت دوست رو بیامرزت خدا
 

 این کافی   اندازه به.کردم فراموش کل به رو مامان،عسااال به میدادم رو حق
 .شده تنبیه مامانش جا  به دختره

 
 .دادم تکون باشه معنی به رو سرم

 
 ی ترت کوچیکی جشاان یه آخرهفته برگشااتنت مناساابت به قراره ضاامن در-

،میگه   بدیم،ایده  !خوبه باران اللیصوص و همه  روحیه واسه هیراد 
 

 اااااااااااا
 

 :باران
 .رفتیم کی نفهمیدم

 .بازکردن رو پام گچ کی
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 .خونه برگشتیم کی
مه اینو فقط  خودش ساارجا  هیچی روزا این.نبودم خودم تو اصااال که یاد

 ..نمیفهمم دنیا این تو رو نیست،هیچی
 .کنم قفل درو رفت یادم شد،باز اتاق وارد مامان

 
 .بیور رو شامت بیا-
 

 !ندارم میل-
 

 :گفت میکرد بلندم جام از که حالی در و گرفت رو دستم و سمتم اومد
 

 فردا.میشینی سفره سره و میا  باهام خوب دختر بسه،مثل خوردن غصه دیگه-
 .جشن وسایل خرید واسه بازار بریم قراره هم

 
 جشنی؟ چه-
 

 !داییت برگشتن مناسبت به-
 

 .تیت رو  نشستم و شدن سست پاهام اختیار بی
 .داییت نگو بگم بهش و بزنم فریاد که داشتم رو این جرئت کاش ا 
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 .دادم دست از رو تکلم قدرت اما
 پیسی ندچ و بود پاتیتی رو  که آسپره به زدم چنگ سریع.شد بسته نفسم راه

 .زدم
 

 :پرسید نگرانی با مامان
 

 خوبی؟-
 

 .ندن لوم که گرفتم رو اشکام جلو سیت
 :گفتم ضعیفی صدا  با
 

 .برید نیستم،شما گرسنه ،منخوبم آره-
 

 :گفت تحکم با
 

 !گفتم پاشو نیست خودت دست-
 

 .یورممی چیز  یه میام خودم شدم گرسنه که نیستم،بعد گرسنه گفتم مامان-
 

 ابشی؟؟ آشن بیشتر داییت با نمییوا  تو شام از دور حاال-
 



wWw.Roman4u.iR  730 

 

 .کنه بس کاش ا .میشد ساکت کاش نذار،ا  دلم رو دست.مامان کن بس
 

 :گفتم بغض با
 

 خبرم؟ بی دایی این وجود از من اومد؟چرا در کجا از دایی این-
 

 خودت واسااه که ا  پیله از گرفتی تصاامیم تو موقه مفصااله،هر اش قضاایه-
 !میکنم تعریف واست بیا  ساختی

 
 .نبینه رو چشمام دور زده حلقه اشک تا پایین انداختم رو سرم

 سیت چقد.دادم رو ریزش   اجازه اشکام به شنیدم که درو شدن بسته صدا 
 .بسازم معمولی آدم یه ازش قراره وقتی روزا این میگذره تلخ چقد.خدا بود

 
 آمدم کنار من" 
 پوچ رویایي با

 گریه و بود شیَون روزي چند فقط
 حاال اما

 گذرد مي تلخ هایم روز
 ُمرده یك هاي نفس صداي   یه   تلیی به
 دستش دور در حتي که... رنگ بي آسمانم و
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 پرستویي زند نمي پر
 نسیت ماللي

 گلو در ست بغضي فقط
 رود مي فرو نه که
 کند مي فوران نه

 "جانم از کاهد مي ذره ذره فقط
 

 .زدم هق ا  خفه صدا  با و بالش تو بردم فرو رو سرم
 

 کنم؟ چیکار خدا ا 
 .نمییوام آرتان بدون رو زندگی
 .نباشه زندگیم تو زندگیم سیته
 .نیست من برا  که برسم باور این به و ببینم اونو سیته

 .میپیچه سرم تو داره"داییت"  کلمه همچنان و بود گذشته ش  نیمه از
 .شدم خارج اتاق از و شدم بلند جام از

 .رفتم آشپزخونه سمت حال بی و خسته
 .گرفتم رو تصمیمم

 .کنم خالص رو خودم مییوام
 .کشیدن   عذاب و موندن از بهتر مردن چون

 .رفت چاقو سمت دستم لرزون دستایی با
 .میتپید گنجشک عین دلم
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 .برگشتم اتاق سمت و برداشتمش تردید با
 مصمم کارم تو بیشتر افتم می گذروندم آرتان با که قشنگی ها  لحظه اون یاد

 .میشدم
 .ست گزینه بهترین مردن نیست من برا  دیگه اون وقتی

 .دستم مچ رو گذاشتم رو چاقو میکرد تولوپ تاالپ که دلی با
 .بود هگرفت راه پیشونیم از سرد  عرق و میرفت پایین و باال سینم   قفسه
 :کردم زمزمه ل  زیر آروم و زدم هق و پایین انداختم رو سرم

 
 نبراتو دخترخوبی هیچوقت من میدونم..ببیشااید منو مامان،بابا،مادرجون-

 .دارم دوستون خیلی..میکنم کم شرمو نبودم،دارم
 

 .واردکردم چاقو به فشار  و بستم رو چشمام
 گمر با ا  فاصااله که وقتی میکردم،درساات تموم کارو داشااتم وقتی درساات

 .شد کشیده دستم از چاقو نداشتم
 

 .زدم زل روبروم شی  به و بازکردم رو چشمام وحشت با
 .بهم بود زده زل ناباور چشمانی با آرتان
 .میومد نباید

 
 :گفتم خشم با
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 بده؟ رو چاقو-
 

 :پرسید ناباور
 

 میکرد ؟ چیکار داشتی-
 

 دو زا منو اما بگیرم دسااتش از رو چاقو که جلو رفتم.نکردم توجهی سااوالش به
 نره بیرون که آرومی صاادا  با دندوناش ال  از عصاابی.گرفت بازوهام طرف
 :غرید

 
 باران؟ میکرد  چیکار نه؟داشتی شد  دیوونه تو-
 

 :گفتم آروم و بهش زدم زل آلوداشک چشمانی با
 

 چرا؟ بزنم،میگی رو رگم مییواستم..میکردم چیکار داشتم نفهمید  تو یعنی-
 

 :دادم ادامه و کردم اشاره بینیم باال  به دستم با
 

 ادممر وفق بر که نمییوام،زندگی رو زهرمار  زندگه رسید،این اینجام تا چون-
 دهزن نمییوام،نمییوام رو افتاده لج سر باهام که نمییوام،زندگی رو نمیچرخه
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  فهمید شد،حاال پر ظرفیتم دیگه،چون ندارم نا شدم،چون خسته چون بمونم
 .بکنم کارو این خواستم چرا

 
 .هم تو کشید رو اخماش

 .زدم زل صورتش اجزا  تک تک به
 ابروهاش، طوسیش،به چشما  به

 .عاشقشم قبل از بیشتر شده؟؟چرا خواستنی واسم اینقد چرا
 موهاش به چنگی و بهم کرد پشاات و کرد ول رو بازوهام دید که رو خیرم نگاه

 .زد
ستم ش ساس این چی هر چرا.تیت رو  ن  تر عمیق داره میکنم سرکوب رو اح

 میشه؟
 میشم؟ ترش دلتنگ میبینمش که بار هر چرا

 .زدم هق آروم
 .کردم حس کنارم رو حضورش و رفت پایین باال تیت
 .فرستادم هام ریه به وجودم تمام با رو تنش عطر

 
 کرد ؟ کوتاه رو موهات چرا-
 

 شده؟ جذاب اینقد صداش چرا
 :دادم جواب و غمگینش چشما  به زدم زل و برگردوندم رو سرم
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 که روز  اون میشد ،کاش خفه موهاتم عاشق گفتی که روز  اون کاش ا -

 سااردرگمی این تو من تا میشااد  خفه نکن کوتاه رو موهات هیچوقت گفتی
 !آرتان  میشد خفه کااش..نزنمشون ته از تا نگیرم دستم به رو قیچی نباشم،تا

 
 :دادم ادامه من و گرفت میالف سمت به رو وسرش بست رو چشماش

 
 این؟ شد آخرش عشقمون همه اون شد؟چرا اینجور  چرا-
 اون تو کاش نمیشاادم،ا  عاشااقت هیچوقت کاش هنوز،ا  نمیگنجه عقلم تو

 .ندارم طاقت نبینم،بیدا رو روز  همچین تا میمردم تصادف
 

 .ن بود سرخ سرخ سمتم،چشماش برگشت
 و رفتم نزدیکش.بگیرم آروم وجودش از مه،مییوام دایی که نیساات مهم واساام

 با چساابوندم رو ساارم و کردم حلقه بازوهاش دور رو بغلش،دسااتام تو خزیدم
 :گفتم زدم هق و ستبرش سینه

 
ست خیلی- ست همه این دارم،با دو شتن دو شق همه این کنم،با چیکار دا  ع

 چیکارکنم؟
 

 .شد خیس اشکام از پیرهنش
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 نا لحن با.کرد جدا خودش از منو و بازوهام طرف دو گذاشااات رو دسااتش
 :گفت آرومی

 
 ...نبا ما باران-
 

 :گفتم گریه با
 

 از دارم،نمیتونم دوساات نیساات خودم دساات بگی،اما چی مییوا  میدونم-
 .کردنت فراموش سیته و کرد  رسوخ وجودم کل بیرون،تو بیام در فکرت

 
 بهم رو خوبی حس زبرش صورت.گذاشتم زبرش صورت   طرف دو رو دستام
 .بودن اشک از پر کرد،چشماش ملحق

 نکهای فکر از اینطور  عاشااق دو باید چرا.کرد باهامون روزگار تلیی بازیه چه
 بکشن؟ زجر نیستن هم مال
شته رفتارام به کنترلی اینکه بدون اختیار بی شم دا  فت،بودنشر جلو صورتم با
 اننوس در لبام و چشمام بین دقیقه،چشماش یه واسه شده مییواستم،حتی رو

 .بیونم میتونستم چشماش از رو بودن،خواستن
 بود سانت یه لبامون   فاصله

 رو لبام و کردم پر رو فاصااله ذره یه همین.موهام داخل برد فرو رو دسااتاش
 .لباش رو نشوندم
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 توقفم زمان مییواستم و رفتم فرو شیرینی   خلسه تو.یدب*و*س رو لبام نرم
 .بشه
 .حسرت یه بود شده یدنشب*و*س.چشیدم رو لباش طعم ماه چند بعد
 گرفتن رو خودشون راه اشکام یدمش *و*سمی که جور همون اختیار بی

 ومن و کمرم پشت رو اش دیگه دست و ام گونه رو  گذاشت رو راستش دست
 شیدنب*و*س خشونت چقد.یدب*و*س خشونت با رو لبام و فشرد خودش به

 این که اینکه بود مهم واسم که چیز  تنها.نبود حالیم هیچی.داشتم دوست رو
 .کنم آروم رو آرومم نا دل

 
 ازجام ها گرفته برق مثل شاایصاای کشاایدن هین با که چقدگذشاات نمیدونم

 .پریدم
 

 .زدم زل بروم رو شی  به ترس با
 .دادم قورت سیتی با رو دهنم آب

 .بود زده زل بهمون اومده در حدقه از چشما  با مامان
شیده نگام ستی کالفه.آرتان سمت شد ک شت به د شید موهاش پ ش و ک  ستن
 :گفت دار  خش صدا  با و مبل رو 

 
 !!آتوسا میکنم تعریف واست-
 

 .میدونم رو چیز همه من-
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 .زدیم زل مامان به اومده در حدقه از چشمانی با آرتان و من

 
 میدونستی؟-آرتان

 
 میکردید؟ چیکار داشتید بود حالیتون شما-مامان

 
 .پایین انداخت رو سرش شرمنده آرتان

 :گفت من من کمی با و شد بلند جاش از
 

 ...من من آتوسا-
 

 :گفت عصبی مامان
 

 اشااتیدد اما اشااتباهه کارتون میدونسااتید اینکه وجود چی؟با آرتان؟تو چی تو-
 .شی دایی تو داییشی،آرتان تو که بفهمی میرفتید؟نمییوا  پیش

 
ستاش.آرتان به زدم زل بابغض صبی رو د شت ع  و سمتم کرد رو مامان.کرد م
 :بارگفت شماتت
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 ور پدرت و کنی؟من تمومش بیا ؟نمییوا  خودت به مییوا  چی؟کی تو-
 نیستید؟ هم واسه شما که کنی باور نیست؟نمییوا  بست کرد  داغدارت

 
 .تیت رو  نشستم و زدم هق

 :گفت قبل از تر عصبی و کرد بلندم و گرفت بازوهام طرف دو از منو مامان
 

 کی؟ تا باران بده رو جوابم-
 

 .کن ولش آتوسا-آرتان
 

 :گفت خشم با و آرتان سمت کرد رو نشسته خون به چشمانی با
 

 نه؟ بدید ادامه کارتون به که-
 

 .بگیرم نادیده باید دارم که رو عشقی همه اون بود سیت چه
 

 اشااتباهه،دوساات کار که میاید خودتون به خواسااتن اوج تو وقتی ساایته چقد
 .رفتین اشتباه رو چیز اشتباهه،همه هب*و*ساشتباهه، داشتن

 
 هی همون کنه آرومم ممکنه که زد ساارم به که چیز  تنها بودم بغلش تو وقتی

 .بود هب*و*س
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 .نکرد کار  اون آتوسا منه تقصیر-آرتان

 
 ...اما شدم قدم پیش من اینکه با.آرتان سمت برگشتم بهت با

 .عشق و داشتن دوست همه این با کنم چیکار خدا ا ..بیشترشد هقم هق
 

 ...که نمیدونی مگه بکنی کارو اون خواستی آرتان؟چرا چرا-مامان
 

 :فتگ بود رفته باال ولومش یکم که صدایی با و مامان حرف وسط پرید آرتان
 

 نرفت نزن،یادم سرکوفت بهم رو سرکوفتی   جمله این نرفته،هی یادم نه نه نه-
 بگذرم،خیلی خودم حد از نباید که نرفت داییش،یادم من و دخترته باران که

 ...ولی نرفته یادم که هست چیزا
 

 :داد ادامه و شد ضعیف صداش رسید که حرفش اینجا  به
 

 خواهر دختر یه چشاام به نبود،نمیتونم خودم دساات نبود،بیدا خودم دساات-
گاهش  اونو که منی دارم،واساااه دوساااش آتوساااا،خیلی کنم،نمیتونم ن

 ساایته میدونسااتم وجودم،زندگیم   خونم،همه زنم،عشااقم،همساارم،خانم
 .کن درکم خدا رو تو سیته خیلی
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سه،این سه،دیگه درد ب  دمخو اگه یا وبگیر ر جونم خودت ندارم،خدایا طاقت ب
 .بگیره رو راهم جلو کسی نذار بکنم کارو این خواستم

 .نره بیرون ام گریه صدا  که دادم فشار دهنم رو دستامو دوتا
 

 من و شااد خارج اتاق از آرتان.کردم گریه خون درون از و نشااسااتم تیت رو 
 :گفتم گریه با بزنه حرفی خواست تا.مامان و موندم

 
 .نگو چیز  میکنم خواهش!نگو چیز  خدا رو تو مامان-
 

 آزاد رو هقم هق و باال کشاایدم ساارم تا رو پتو و بالش رو  گذاشااتم رو ساارم
 ...کردم
**** 

 برا  دیدن تدارک حال در مادرجون و مامان ش   ۸ساعت که حاال تا صبح از
 و کرد نمی قبول مامان برم نمییوام که کردم کردم اصرار چقدر هر.بودن جشن

 .بازار کشید خودش همراه منو زور به
 .دادممی خاتمه بحث به خودته میل گفتن با میپرسید رو ام سلیقه هم چی هر

 
 .خرید،انداختم خودش   سلیقه با مامان که لباسی به نگاهی

 به اما ودب شیک اینکه مییورد،با هم طالیی کمربند بود،یه تنگ تمام تونیک یه
 .ننشت دلم
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 .نداشتم رو جشن این   حوصله
 :گفت مهربونی با و شد اتاق وارد مادرجون و شد زده اتاق در

 
 دار ؟ مهمون-
 

 بهشا زدم زل پرسشی
سش دلم اینقد.شد اتاق وارد نیلو  و دمپری جام از فنر مثل که بود شده تنگ وا

 .کردم بغلش و سمتش رفتم
 

 .شده تنگ واست دلم دختر؟خیلی چطور -نیلوفر
 

هاتون من"گفتن با مادرجون باران تن یذارم، ماده کم کم توهم م تاق از"شااو آ  ا
 .شد خارج

 :گفتم بود زده حلقه چشمام دور اشک که حالی در و اومدم بیرون نیلو زبغل ا
 

 ..داشتم نیاز بهت چقد روزا این تو بود ؟نمیدونی کجا-
 

 روبروم خودش و تیت رو  نشااوندم..تیت ساامت برد و گرفت رو دسااتم
 :گفت ناراحتی با و نشست
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 اینجور  چرا میشاااه،آخه داییت که نمیره باران،توَکَتم نمیشاااه باورم اصااال-
 .میشه داییت که شد  کسی عاشق آدم همه این بین از شد،چرا

 
 :گفتم و زدم هق و پایین انداختم رو سرم

 
مه فکر بش که نیلو،نمیتونم میمیرم دارم- مه،   نکنم،ه  هشب بدجور-زندگی

 ...یلیخ نیلو سیته تصورکنم،خیلی اون بدون رو زندگی کردم،نمیتونم عادت
 

 :گفت و کرد نوازش رو کمرم پشت و بغلش تو کشید منو
 

 .میکنی عادت کم من،کم برم قربونت-
 

 :گفتم میزدم هق که حالی در
 

 ...میمیرم نیلو،دارم آوردم کم-
 

یدونم- ته عزیزم،م ما ساای یت با مجبور  ا نار واقع مه ک یا ،ه  تو ما   ب
شیدیم سیتی زندگیمون شیم،اگر قو  باید اما ک ستی هر با  زمین ولا تازه شک

شه ما خوردن شه اینطور اگه پس با  گذاروا رو زندگی سیتی اولین با هرکس با
 خودت.نکن داغون اینجور  رو خودت.نشی    و فراز از پر آدما ما زندگی.کرده

 از بود  آرتان شیدا  و عاشق زمانی یه تو!باران خودته دست چیز همه.نباز رو
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شتی،اما خبر ازهیچی که اونجایی  همونجور باید شدن رو حقایق که حاال ندا
 عشق این آخر بکنی،چون کارو این باید سیت چند هر. بکنی دل بستی دل که

 .آرتان و تو خوده اولشون و میکشونه تباهی به رو همه
 

 .کردم هق هق ریز و پایین انداختم رو سرم
 که عشقی اوله،از مثل هنوزم که حسی این از...ُبریدم بگم،دیگه که داشتم چی
 انیهث یه با که دلی میشااه،از عمیق و پررنگ داره آرتان از بودن دور با روز به روز

 .میشه رو و زیر و میلرزه دیدنش
 

 .میرسن دارن کم کم ها کن،مهمون آماده رو خودت ،پاشوپاشو-
 

 وارد و مزد چنگ تیته رو  که تونیکی به و کردم پاک رو اشکام دست پشت با
 .شدم حموم
 اومدم و کردم جمع حوله با رو موهام نکشید طول هم دقیقه پنج کشیدنم دوش
 .بیرون

 چرخوند رو ساارش حموم از اومدنم بیرون با.بود منتظرم تیت رو  هنوز نیلو
 :گفت و زد لبیند.زد زل بهم و
 

 .میاد پوستت به خیلی سفید رنگ.میاد بت چه-
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 .رفتم توالت میز سمت به و کردم بسند مصنوعی لبیند  به
 :گفت و سمتم اومد نیلو

 
 .میکشم سشوار رو موهات من-
 

 .میکنم کارو این خودم-
 

 :گفت و کرد اخم
 

 .نزن حرف من حرف رو-
 

 .آینه برو  رو صندلیه رو  نشوند منو
 .درآورد موهام از رو حوله و زد برق به رو سشوار

 :پرسید ناباور و شدن گرد کوتاهم،چشماش موها  دیدن با
 

 بلندت؟ موها  اون رفت اینجوریه؟کجا موهات چرا-
 

 :دادم جواب حوصله بی
 

 !کردم کوتاشون-
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 کرد ؟ کارو این چرا دختر بود محشر موهات که چرا؟تو آخه-
 

 !بدم پس جواب ندارم حوصله که چرا نپرس نیلو-
 

 و خشااک دقیقه دو عرض در رو موهام و برق به زد سااشااوارو حرف بدون نیلو
 .کرد صاف

 
 .زد ور یه رو جلوییم موها  و بست پشت از رو موهام گیر  با

 :پرسید که بشم بلند خواستم
 

 کجا؟-
 

 !بیرون-
 

 :گفت و کرد اشاره صورتم به
 

 داغون؟ و درب   قیافه این با-
 

 چشه؟ ام قیافه مگه-
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 !یمیش عالی آرایش یه با.نمایانه صورتت رو هنوز زخم آثار.نیست چش بگو-
 

 ...ما نیلو-
 

 !ها میزنی حرف خیلی دختر هیس-
 

 .کشیدم پوفی کالفه
 

 کجاست؟ موچینت-
 

 کنی؟ چیکار مییوا -
 

 میکنن؟ چیکار موچین با معموال کل عقل-
 

 !بردار دست نیلو-
 

شم- سم ورگل ترگل رو تو نزن،تا حرف ستم،یه کن ول بیرون نفر  قیافت به انگ نی
شگاه میریم هم با روز یه.آورده در مو کلی بنداز  دازنبن بند رو صورتت که آرای

سفانه ستم،اما بلد من متأ شتن ابرو تو نی  به بذار وش ساکت پس ایم حرفه بردا
 .برسم کارم
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 .برداشتن ابرو کرد شروع وااون بستم رو چشمام ناچار به
 

شتنش ابرو شت انگار.کردنم آرایش کرد شروع شد تموم که بردا  ور عروس دا
 .داد لفتش که بس میکرد آرایش

 
 .بیورمت شد  ا  تیکه عج  شد،واا  تموم-
 

 .زدم زل آینه تو خودم به و زدم لبیند
 .داده حالت بهشون ا  قهوه مداد با و برداشته قشنگ رو ابروهام

 
 نمایش به قشاانگ رو آبیم چشااما  بود کشاایده واساام که پهنی چشاام خط با

 ...انار  رژ و آجر  گونه رژ.بود گذاشته
 

 .نکردم آرایش اینجور  که بود وقت خیلی
 

 ...رو خودت خورد  خوشکلی، فهمیدیم دختر بسه-
 

 .سرم انداختم رنگی طالیی شال و شدم بلند جام از
 

 .ساختم ا  تیکه عج  نکنه درد گلم دسته-
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 :گفتم و بازوش به زدم و خندیدم

 
 ...شد  ممنون،راحت دختر،مرسی بسه-
 

 :گفت و کرد نگام جان  به حق
 

 .طلبکارشم انگار پرو   دختره-
 

 .ها میزنی زر زیاد -
 

 .شدیم خارج اتاق از دیگه هم با و گرفت رو دستم
 .بودن رسیده مهمونا نصف تقریبا
 چیکارمیکرد؟ اینجا این.لود نشسته هال مبل رو  که عسل به افتاد نگام

 
 و دز لبیند .بهم زد زل و کرد بلند رو سرش کرد حس که رو نگاهم سنگینیه

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو دستس.اومد سمتم و شد بلند جاش از
 

 باران؟ چطور -
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 سالم و نیلو سمت کرد رو.دادم رو سالمش جواب و گذاشتم دستش تو دست
 .کرد

 
 .میبینمت که خوشحالم-
 

 :وگفتم دادم تکون رو سرم
 

 .ممنون مرسی-
 

 دار ،منم داره؟حق من به ربطی چه چشن این میپرسی خودت از دار  حتما-
 .کردم قبول آرتان اصرار با بیام نیواستم

 
 اینجا؟ بیاد کنه اصرار بهش باید آرتان چرا.بهش زدم زل اخم با

 ...بودن سرم تو دیگه فکر جور هزار
 .شد خونه وارد باغ از آرتان که بدم رو جوابش خواستم

 کت یرز و بود کرده تن به رنگی مشکی شلوار و کت.اومد بند نفسم دیدنش با
 .کرده شونه باال به رو شل*خ*ت رنگ،موها  آبی پیرهن

 ا ؟ قهوه یا مشکیه موهاش نفهمیدم من آخر
 .بود شده خیره بهم اونم

 :گفت و ایستاد کنارم بردارم،مامان چشم ازش نتونستم
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مه و هومن عزیزم،عمو باران- غت بیرون ا هلم ع  ازم رو منتظرتن،سااارا

 .پیششون گرفتن،برو
 

 .رفتم باغ سمت و برداشتم چشم آرتان از سیتی با
شتم قدم هال سمت کردم سالم که عمه و عمو به  و شد باغ وارد مامان که بردا

 :گفت
 

 میر ؟ دار  کجا-
 

 .ندارم حوصله.داخل-
 

 :گفت و ها مهمون سمت کشید خودش با و گرفت رو دستم مچ
 

 .باشه نمییور  ُجم پیشم از.کنی عمل باید میگم من که چی هر به امروز-
 

 .بگم کی به باید ندارم حوصله من کردم،بابا گیر  عج 
 

 بوق عین اونجا منم.بش و خوش به کرد شااروع و ایسااتاد هومن عمو زن کنار
 .نمیفهمیدم رو مامان کارا  معنی.بودم
 :گفت و ایستاد کنارم.رهام.هومن عمو پسر
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 خوشکله؟ چطور -
 

صال شم ازش ا شتر نمیاد،تو خو صال اما میپلکه برم و دور مهمونیا بی  رو شبه ا
 .قرتیه و دخترباز نمیدم،خیلی

 
هاش یده تنگی کرده،پیرهن فشاانی رو مو له جین شاالوار یه با پوشاا  لو

صورت شیده تفنگی، شت،بینیش ا  سبزه و ک س  لباش و پهن دا  کل ،درمتنا
 .نبود بد اش قیافه
 :دادم رو جوابش سرد

 
 ...سالم-
 

 هم؟ تو میکشی میبینی،اخماتو رو من تا چرا شده سوال واسم ها یعنی-
 

 خوداگاه نا که هسااات چیز  یه وجودت تو البد.کنم نمی اخم دلیل بی من-
 .میکشه هم تو رو اخمام

 
 ینیبب منو وقت هر که کنم کار  و کنم اصالح که هست چی بگی میشه خ -

 بشکفه؟ گلت از گل
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 منوکشااید و گرفت رو دسااتم مچ که بشاام رد کنارش از خواسااتم پوزخندزدم

 .خوردیم سینه به سینه. سمتش
 :گفتم عصبی و کشیدم هم تو بیشتر رو اخمام

 
 .کن ول دستمو-
 

 :داد جواب التا عین
 

 نکنم؟ ول اگه و-
 

 .بودن موجودین با صحبت گرم سیت که مادرجون و مامان به افتاد نگام
 

 .بکنم کار  تو با نمییوام کمک،بابا واسه ننداز نگا اینجور -
 

 .کن ول دستمو رهام-
 

 :گفت و زد زل چشمام به و فشرد خودش به بیشتر منو
 

 .نمیکنم ولت نکنم رام رو تو تا دختر،من داره سگ چشات-
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 .کنم پولت یه   سکه جمع جلو نکن کار  میزنی،ببین زر زیاد  تو-
 

کار مییوا  مثال- کار حرف عموم دختر با کنی،دارم چی  که خالفی میزنم،
 .نکردم

 
 .نکرد ،ول کنه ول دستمو کردم تقال چی هر

 .عق  به شدم کشیده و شد نیرومند  دست یه حصار دیگم دست
 

 .دادم بم دنیارو انگار آرتان دیدن با
 

 :گفت گیراش و مردونه صدا  اون با
 

 کنی؟ برخورد دخترا با چطور  ندادن یاد بهت-
 

 .ایم افتهب جدا تافته آدم من داره،کال فرق بقیه با همیشه دخترا با برخوردم طرز-
 

 :وگفت زد پوزخند آرتان
 

 ...نپلک برش و دور-
 



 755 زخم کهنه

 .گرفت رو دستم بهش،مچ کرد پشت
 :میگفت که شنیدم رو رهام صدا 

 
 !غیرتی دائیه چه اوه-
 

 .ایستاد جا در آرتان
 .حساسه اونم حساسم کلمه این به من که همونطور میدونستم

شیده نگام  هال سمت و کرد تند پا.بود شده منقبض که صورتش سمت شد ک
 با و موهاش به زد چنگ کالفه و کرد رها بود،دسااتمو خلوت هال داخل.رفت

 :گفت بلند  صدا 
 

 بود ؟ ایستاده پسره اون پیش چرا-
 

 .شدم جمع خودم ترسیدم،تو ازش یکم
 :زد داد تر بلند

 
 ده؟ روب جوابم توام با-
 

 :گفتم و کردم بغض
 

 .ایستاد پیشم اومد خودش-
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 .اومد سمتم و بیرون داد دار صدا رو نفسش

 :غرید دندوناش ال  از و داد تکونم و گرفت بازوهام طرف دو از منو
 

سره اون-  شی دهن به دهن باهاش نمیاد میکنی،خوشم کج راتو دید  که رو پ
 فهمید ؟

 
 !داره ربطی توچه به-
 

 .برگشتم صدا صاح  سمت
 :گفت و کرد ولم آرتان.بود ایستاده در کنار درهمش اخما  با مامان

 
 .میکرد اذیتش داشت-
 

 :گفت و شد هال وارد و باال انداخت ابروشو تا  یه مامان
 

 .نکنی دخالت تو آرتان،بهتره نداره ربطی هیچ تو به-
 

 .مامان به زدم زل گرد چشمانی با
 میزد؟ حرف باهاش اینجور  چرا
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 :گفت و کرد نگام تند مامان
 

 .نیور ُجم کنارم از نگفتم بت من مگه-
 

 .میکرد اذیتم داشت رهام مامان-
 

 !همه به میگیر  سیت دار  زیاد  بزنه،تو حرف باهات کلوم دو نمیشه-
 

 ...ماما-
 

 .سرجات برگرد و ببینم شو ساکت-
 

 :گفت و آرتان به دوخت رو نگاش
 

 .نشو آش از داغتر   کاسه و باشه خودت کار به حواست بهتره هم تو-
 

 .کشید خودش دنبال و گرفت رو دستم مامان بزنم حرفی خواستم تا
 .گرفت انداختم،دلم آرتان غمگین   چهره به نگاهی

 بشه؟ رفتار باهاش اینجور  باید چرا
 :گفتم عصبی و بیرون کشیدم مامان دست از رو دستم راه وسط
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 بد  کار که زد ؟اون حرف باهاش اینجور  بود،چرا کار  چه این مامان-
 کرد؟ همین،بد نپلکه دورم که دارد هشدار رهام به فقط نکرد

 
 هر.مکن تکرار دوبار رو حرفم ندارم دوساات میگم چی باران کرد،ببین بد آره-

 .بمون دور آرتان از میتونی که چقدر
 

 میزد؟ حرف آرتان راج  اینجور  چرا.زدم زل مامان به باز دهنی با
 

 هک خوبه ساات غریبه انگار میزنی حرف جور  یه چی یعنی حرفا این مامان-
 ...دادا

 
گه جور یه گرنه و بمون دور آرتان از میگم دارم همین خاطر به-  برخورد دی

 ...بشه ناراحتیت باعث که میکنم
 

 .نیست برخورد این آرتان گرفت،حق دلم.پایین انداختم رو سرم کرده بغ
 

 :رسیدپ ام گرفته حال دیدن با و سمتم برگشت نشستم،مادرجون مادرجون کنار
 

 عزیزم؟ شده طور -
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 :گفتم و دادم تکون نه معنی به رو سرم
 

 .نشده چیز  نه-
 

 شدن؟ صمیمی اینقد دوتا این اومدن،کی سمتم نیلو و عسل
 

 ایستاد ؟ تنها چرا-نیلو
 

 !همینجور -
 

 :پرسید و کرد بابام به رو هومن عمو
 

 هیراد؟ کیه خوشکله دختر این-
 

 .پرید عسل رنگ وضوح به
 .شد فرما حکم بینمون لحظه یه واسه سکوتی

 ..بگه باید چی ندونست کسی
 :گفت کنان من من بابا

 
 ...چیزه..خ -
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 .باباش از آرتان خواهر-مادرجون
 

شتم بهت با سرد خیلی که مادرجون سمت برگ   جار زبون رو حرفو این خون
 مادر به زد زل دانی قدر با و شدن اشک از پر چشماش که زدم زل عسل کرد،به

 .جون
 .داد جوابشو لبیند با هم جون مادر

**** 
 .رسید پایان به جشن باالخره

 
 .میشدم خفه بود،داشتم مزخرفی جشن العاده فوق

تاقم در که بکشاام دراز خواسااتم کردم مرت  رو تیتم  گفتن با.شاااد زده ا
 :گفت و شد اتاق وارد عسل و شد باز در بفرمایید 

 
 نمیچسبه؟ بهم تنهایی..بیوابم پیشت میشه-
 

 .پریدن باال تعج  از ابروهام
 کنارم و دروبساات اونم کردم قبول ندارم دروایساای رو باهاش که اونجایی از

 .کشید دراز تیت رو 
 :کرد صدام که قراردادم هم رو  رو چشمام
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 باران؟-
 

 هوم؟-
 

 نه؟ متنفر  من از تو-
 

 :پرسیدم و سمتش برگشتم بهت با
 

 میکنی؟ فکر  اینجور  چرا-
 

 .کرد خراب پیشت رو تصویرم داشتم،آرتان باهات که برخورد  اولین با آخه-
 

 :گفتم و هم تو کشیدم رو اخمام
 

 .نکرد کارو این هیچوقت آرتان-
 

 :گفت و زد لبیند 
 

 کردم شااک کرد معرفی دخترداییش و نامزد رو من آرتان که اول روز همون از-
 !!بعیده آرتان از رفتار این داره،آخه تو به نسبت حسی یه که

 



wWw.Roman4u.iR  762 

 

سل طریق از چجور  که روزها آن یاد به صم ع شیدم آهی آورد در رو حر  و ک
 :گفتم

 
 .روزا اون به برگردم کاش ا -
 

 دار ؟ دوسش خیلی-
 

سه ست میزنم،فقط حرف کی با دارم که کردم فراموش لحظه یه وا شتم دو  اب دا
 .نکنه توبییم هی که کنم دل و درد کسی

 
 .براش میمیرم-
 

 نیومد ازش صدایی دیگه
 :پرسیدم و سمتش کردم رو

 
 هست؟ زندگیت تو کسی چی تو-
 

 .کردم حسادت بهش لحظه یه واسه عریضش لبیند دیدن با
 

 !زندگیه تو امیدم تنها اون میدم بهش رو جونم!متین-
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 ...خوردم غبطه بهش
 .نگفتم چیز  دیگه و کردم بغض
 :گفت ام گرفته   قیافه دیدن با و سمتم برگردوند رو سرش

 
 اون اما میزنن له له واسااش دخترا   مغروریه،همه و ساایت آدم خیلی آرتان-
 مهشده،یاد نرم سنگیش دل اون که نمیشه نمیداد،باورم سگ محل هیچکدوم به

 رو  من نه و داشاات رو من دیدن رو  اون بودیم،نه تشاانه هم خون به اون منو
 گفت میشااه دیده کم ازش که مهربونی با و خونه اومد امروز رو،وقتی دیدنش

شت برم بهت. خونه بیا  باید ،آر این واقعا یعنی گفته باخودم و دا  که تانیآرتان 
 تغییر خیلی آرتان فهمیدم که نباشااه،اونجاساات تنم سااربه داشاات دوساات

 خدا حکمت گرفته،نمیدونم منشااأ داره تو به که عشااقی از تغییرش کرده،واین
 .بده قرار بینتون مانعی یه و بکنه هم شماروعاشق که بوده چی

 
 :گفتم بغض با و چکید اشکم قطره

 
 .بیارم دووم بدونش چجور  باید نمیدونم نمیتونم،من آرتان بدون من-
 

 .داغونه اونم..باران نیست تو از کمی دست هم آرتان حال-
 

 .گرفت دلم آرتان غمگین چشما  یادآور  با
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له دلم زد حرف آرتان با رحمی بی با چجور  مامان که میاد یادم وقتی  مچا

 :گفتم و زدم کنار رو میشه،پتو
 

 بیارم؟ واست مییوا  بیارم آب میرم من-
 

 .ممنون مرسی نه-
 

سمت خارج اتاق از و اومدم پایین تیت از شپزخونه شدم،  رو رفتم،ییچال آ
 .رییتم خودم واسه آبی لیوان یه و کردم باز

 دا ص.مادرجون اتاق باز نیمه در به خورد چشمم که اتاق سمت میرفتم داشتم
 .شد کشیده اتاق سمت پاهام ناخداگاه.خورد گوشم به پچشون پچ

 
 :گفت می مادرجون به خطاب که شنیدم رو مامان کالفه و عصبی صدا 

 
 .ببند رو بحث خدا،این رو تو کن بس مامان-
 

 آرتان؟ با باران؟یا آتوسا؟با میکنی لج دار  کی با-مادرجون
 

 !شن خبر با موضوع این از آرتان و باران که نمیذارم من اما باهیچکس-مامان
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 بشیم؟ خبردار ازش نباید که موضوعیه چه توهم،اون کشیدم رو اخمام

 
 گند هب رو آرتان و باران زندگی لجبازیت با نمیذارم من!کافیه آتوسااا-مادرجون

 !بکشی
 

مان مان-ما به اینجور  دار  چرا ما مان مرور میگی؟  فراموش هردوشااون ز
 !زندگیش پی میره وهرکدوم میکنن

 
 که یا شااد  کور واقعا یا حرفاساات،تو این از تر عمیق عشااقشااون-مادرجون
 خودت ای میدم تذکر دارم که آخریه بار این ببین!بساتی واقعیت به رو چشاماتو

 جلو میگم،باران بهشااون چیزو همه خودم یا میگی بهشااون ماجرارو اصااال
 رحم بی اینقد حاال تا کی شااده،از خم کمرش میشااه،آرتان پرپر داره چشاامام

 چینمیزنی؟ دم و میبینی رو دخترت کشیدن عذاب حاال تا کی آتوسا؟از شد 
 کرده؟ عوض اینجور  رو تو

 
 .شدم اتاق وارد و ندونستم جایز درو پشت موندن دیگه

 
 .کردن کپ دیدنم با دو هر

 
 کردین؟ میفی من از که چیه اون-
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مان ید رنگش ما ما پر خت تا و تک از رو خودش ا ندا هایی با و ن  درهم ابرو
 :گفت

 
 ایستی؟ می گوش فال حاال تا کی از-
 

 چیه؟ موضوع شنیدم،اون زبونتون از رو اسمم که وقتی از-
 

 انوآرت من به موضوع میشدم،وقتی روانی داشتم کردن،دیگه سکوت هردوشون
 .نمیبینم جایز رو سکوت باشه داشته ربط

 
 :گفتم بلند  نسبتأ صدا  با
 

 .بده رو سوالم جواب نمیزنین؟یکیتون حرف چرا-
 

 .میگم من خ  خیلی-مادرجون
 

 :گفت و مادرجون حرف وسط پرید مامان
 

 !هنمیکن تغییر هیچی گفتنش با بکنیدچون کارو این نباید شما مامان-
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 !کنم راحت رو خیالش و بگم بذار خ -مادرجون

 
 :گفت التماس با مامان اینبار

 
 میکنم؟ خواهش مامان-
 

 !بزنید حرف د  -
 

 .باشه باید هم آرتان-مادرجون
 

 چیه؟ موضوع اون مگه-
 

 :گفت بود دستپاچه که حالی در مامان
 

 .نیست مهمی موضوع-
 

 :گفت و گرفت رو سمتم،دستم اومد
 

 ...چا بیوابی بر  بهتره-
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 :گفتم و بیرون کشیدم دستش از رو دستم
 

ستم بچه من مامان- ضیه تو  و ته تا بمالی،من شیره سرم که نی  از هممنف رو ق
 !نمیرم اینجا

 
 انکنیم،بار رو حقایقو االن که بهتر چه پس بفهمن باید آخرش و اول-مادرجون

 !کن صدا رو آرتان برو
 

 :گفت اعتراض با مامان
 

 ...خا مامان-
 

 :گفت و حرفش وسط پرید مادرجون
 

 شااد آخرش یدمر*ق*صاا تو ساااز به چی آتوسااا،هر نزن حرفی هیچ دیگه-
 !دهب انجام رو گفتم که کار  میگیرم،باران تصمیم که منم این االن این،پس

 
 .برداشتم گام آرتان اتاق سمت و شدم خارج اتاق از تردید با

 .شدم اتاق وارد بزنم،همینجور در رفت یادم اصال
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 از نمدید بود،با کشاایده دراز تیت رو  کنی شاالوارگرم و برهنه ا  تنه باال با
 .شد بلند جاش

 .پایین انداختم رو سرم شرم با
 

 :رسید گوشم به نگرانش صدا 
 

 شده؟ چیز -
 

 :گفتم هول با
 

 .کنم صدات یعنی کنم صدا رو آرتان گفت مادرجون یعنی... نه...پدرجون-
 

 هک لبش.بهش زدم زل و کردم بلند رو سرم رسید گوشم به که اش خنده صدا 
 .لبام رو  نشوند رو لبیند بود بازشده خنده به

 .هاشم خنده دلتنگ چقد
 

 :گفت خنده با
 

 :زدم غر و پیشونیم به کوبیدم بیرون اومدم که اتاق از .میام االن برو تو-
 

 .چل.و خل   دختره-
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 .رفتم مادرجون اتاق سمت

 و طول مادرجون و داد می تکون رو پاش عصاابی مامان دیدم شاادم که واردش
 .میکرد طی رو اتاق عرض

 
 .نمیکنم درک رو حالشون اصال

 :پرسید دیدنم با مادرجون
 

 کجاست؟ آرتان پس-
 

 !میاد االن-
 

 :پرسید آشفتشون وضع دیدن با و شد اتاق وارد آرتان
 

 شده؟ سالم،طور -
 

 :گفت آمرانه مادرجون
 

 !بشین-
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 .نشست تیت رو  کنارم آرتان
 :گفتم و مادرجون به زدم زل

 
 بگید؟ نمییواید خ -
 

صبی هم که مامان به نگاهی اولش سترس هم و بود ع شت ا  بعد و انداخت دا
 :گفت و سمتمون کرد رو

 
 صااد وگرنه میگمش داره ربط تا دو شااما به چون بگم مییوام االن که چیز -

 .ندارم موضوع این کردن باز به نیت سیاه سال
 

 :کرد شروع و کشید عمیقی نفس اولش
 

 خواهرم واقع ام،در مدرسه دوران جونیم،دوست جون بود،دوست دوستم آتنا-
 نبود،من خوب اونقدرا مالیش وضااع.کرد ازدواج مسااعود اساام به یکی با.بود

سطه ست آریان از و شدم وا سه شرکتش تو کار  یه که کردم درخوا سعود وا  م
ستی آغاز شد اینجور  و کرد قبول هم آریان.کنه پیدا سعود و آریان دو  همه.م
که اقوام از یکی که تا بود خوب چیز بار مسااعود ندگی رود  فوت میکرد ز
 فاتحه واسااه میرن و دسااتم میسااپرن رو بود ماهه یه که آتوسااا دخترشااون.شااد

 .خونی
 .میدن دست از رو جونشون همه میاد که ا  زلزله اثر بر اونجا
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 .شکستم رسید گوشم به مسعود و آتنا مرگ خبر وقتی
 بود،خیلی ساایت واساام باورش.میشااد بدتر و بد داشاات روز به روز حالم

 .سیت
 .دادنم دلدار  بود شده کارش نداشتم،آریان آرومی خواب ش  یه

 .داد دست از رو مادرش و پدر ندیده که میسوخت آتوسا واسه دلم
 .آتناست دوستم یادگار تنها بهزیستی،چون بسپرمش نیومد دلمم

 ..داشتم اش نگه
 .نداشتم رو دوریش تحمل لحظه یه که قدر  به شدم وابسته بهش خیلی

 
 بودم، غرق من و میداد ادامه جون مادر
 .کرد  رو و زیر رو حالم که واقعیتی در غرق

 .بود اشک خیس صورتش که مامان به زدم زل ناباور چشمانی با
 .رفتم فرو آغوشش تو..کنارش نشستم و شدم بلند جام از

 ...نیست مادرجون واقعی دختر مامان
 ...نیست آرتان واقعی خواهر یعنی
 ...نیست م دایی آرتان یعنی

 بود،زل زده زل بهمون منگ و گیج که آرتان به بودم مامان بغل تو که همونجور
 ..زدم لبیند زدم،ناخداگاه

 .تانآر درکنار اونم کردم بینیش پیش که قشنگی ها  لحظه خاطر به لبیند
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 من دخترمه،چون هنوز آتوساااا چون نمیکنه تغییر چیز  حقیقت این باگفتن-
 هی که تا زدم خوابم از شاابا واسااش،من گذاشااتم تموم ساانگ کردم،من بزرگش
 .تنمه   وجودمه،پاره از نیمی باشه،آتوسا داشته آرومی خواب

 
شک غرق صورتی با مامان شت ل  به لبیند که حالی در ا  زل مادرجون به دا
   دانی،محبت،عشااق،همه بیونم،قدر میتونم رو چیزا خیلی نگاهش زد،از
 ...داشت مادرجون به مامان که قشنگی ها  حس
**** 
 گذشته، ازنیمه ش 
 ...افتاد ساعت به نگام

شفته ست غوغایی دلم بودم،تو آ شتم بود،دو شم گم دا  و هرم اون در که جایی ب
 .بشه حس محبت

 .برسه پایان پایان،به بی ش  این زودتر چه هر کاش
 .بود شده وکور سوت ش 

 .سمتش شد کشیده گوشی،نگام زنگ صدا  با
 :کردم باز بودو اومده که پیامکی و داشتم برش

 
 ...زود اتاقم،خیلی بیا-
 

 .کردن تولوپ تاالپ به کرد شروع دلم
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 هک اولیه بار انگار .گرفت فرا رو وجودم ساارتاساار غریبی عجی  احساااساای
 .بود خواب غرق که انداختم عسل به ببینمش،،نگاهی مییوام

 .برداشتم گام اتاقش سمت و شدم خارج اتاق از پاورچین پاورچین
 .مبازکرد درو و پایین کشیدم و گرفتم درو   دستگیره لرزون دستانی با

 .مسمت برگشت شنید درو صدا  میکشید،همینکه رو انتظارم پنجره کنار
 .در به دادم رو تکیم و بستم درو

 .بودم شدن ذوب حال در نگاهاش این زیر.بهم بود زده زل خاص جور یه
 :شنیدم رو آرومش صدا 

 
 !!اینجا بیا-
 

 .انداختم باال نه معنی به رو هام شونه
 .گرفت ام خنده ازکارم

 .یشدم تندتر قلبم تپش میداشت بر که قدمی هر برداشت،با گام سمتم به
 
 .آغازشد من قل  تپش باتو"
 حیات یعنی زندگی یعنی قل  تپیدن میدانی و

 خواهم دوست میتپد قلبم وقتی تا همیشه برا  را تو ام زندگی و حیات   بهانه
 "داشت
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 ..ایستاد روبروم دقیق
 .بغلش تو کشید منو ناگهانی حرکت یه با

 .شدنم له حال در کردم حس که کرد بغل منو جور 
 :گفت میکرد خودش   دیوونه منو که لحنی با
 

 .دارم دوست خیلی-
 

 ..گریه زیر زدم
 آوردم؟ دووم بدونش چجور  من
 پوچ   و هیچ زندگیم آرتان بدون من

 .بودم باتالق تو آرتان بدون
 .پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش و کرد قاب رو صورتم طرف دو

 .سرخش چشما  به دوختم رو نگام
 .رفت ویلی قیلی دلم صورتم تو نفسش کردن فوت با
 

 ...دارم دارم،دوست دارم،دوست دارم،دوست دوست-
 

 شچشاام از که اشااکی قطره دیدن میگرفت،با شاادت گریم گفتنش بار هر با
 :زدم صدا رو اسمش گریه با و اش سینه به کوبیدم رو مشتام چکید

 
 !آرتااااان-
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 .زد اونها به ا  هب*و*س و گرفت رو ام شده مشت دستا 

 
 کنیم،منب رو قضیه قال بیا نمیتونم،آرتان تو بدون هم لحظه یه دیگه آرتان،من-

نت مییوام  من مال فقط و فقط بشاای،مییوام شااوهرم بشاام،مییوام ز
 .ندارم طاقت دیگه باشم،بیدا تو مال بشی،مییوام

 
 ...من منی،فقط مال فقط بکنم،تو کارو همین مییوام-
 

 .میکنم صحبت مامان با صبح
 :گفت و کرد پاک رو اشکام

 
 .میشه درست چیز همه نکن گریه دیگه-
 

 :وگفتم کردم فین فین
 

 .نکن گریه هم تو-
 

 :گفت و پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش دوباره
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شت،بدون سیت چقد بدونی اگه- شت،بدگذ  تیوق.زهرماربود زندگیم تو گذ
 .زندگیمی آرامش آرومم،تو داشتنت با میگیره،من مدام دلم نیستی تو

 
 :گفت و زد زل چشمام به و کرد مکث

 
 .شده تنگ چشمات واسه دلم چقد که آخ-
 

 .نشوند چشمام رو  ا  هب*و*س
 

 دوساات بدجور...کردم،بدجور عادت بهت باران،بدجور کردم هواتو بدجور-
 .دارم

 
 .زدم جونی بی لبیند

 
 .میشد قویتر کنم سرکوب رو احساس این کردم سعی چی هر-
 

 .ستبرش   سینه رو  روگذاشتم سرم
 .کرد تزریق بهم رو قشنگی حس قلبش تپش صدا 

 .زدم چنگ پیرهنش به پشت از
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 شااده،باورم تنگ صاادات واسااه نمیگی؟دلم چیز  نمیزنی؟چرا حرف چرا-
 .شد تموم ب*و*سکا این که نمیشه باران،باورم نمیشه

 
 .فرستادم هام ریه به رو تنش بو 

 
 :گفتم بغض با
 

 .نیستی م دایی که خوشحالم،خوشحالم-
 

 کیتمومه،ی خوردن تمومه،غصااه کردن گریه دیگه!نکن فکر چیزا این به دیگه-
سمونه تو شه که آ شو بنده هوا  همی  داره،خدا خبر آدما دل از که داره،یکی ها

 .داره رو هموامون
 

 .نشوندم گردنش به ا  هب*و*س
 .فشرد بغلش تو تر سفت منو

 :گفتم و بهش زدم زل و کردم بلند اش سینه رو  از رو سرم
 

 .برم دیگه من-
 

 .کشید آتیش به رو لبام و کرد خم رو سرش
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 بده راکش هایت ہب*و*س"
 

 "کنم زندگی را ها لحظہ این تا میمیرم من
 

 ..ید *و*سمی منو آروم و موهام تو برد فرو رو دستاش
 .بودم لذت غرق

 
 :گفت و کرد جدا رو لباش

 
 .بییر شبت-
 

 .نیووردم طاقت اما برم که بهش کردم پشت سیتی با
شتم شیش ته   گونه و سمتش برگ س رو ری  تاقا از نور سرعت با و یدمب*و*

 ...شدم خارج
 .یدر*ق*صمی بندر  داشت..گذاشتم قلبم رو  رو دستم
 .شدم اتاقم وارد و کشیدم عمیقی نفس

سوده خیالی با شتم بالش رو  سر آ س آخرین یاد با و گذا  هک حالی در هب*و*
 .رفتم خواب به و بستم رو چشمام بود لبام رو  عریضی لبیند
**** 

 .شد صبح زود چه کردم،اوووف باز رو چشمام سیتی با
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 کرخت نکردم،با حس رو خوابی همچین وقته خیلی میکردم راحتی احساااس
 سرویس وارد و شدم خارج اتاق از آلود خواب صورتی با و شدم بلند جام از

 دمکر خشک حوله با رو زدم،صورتم صورتم به آب مشت چند.شدم بهداشتی
 .شدم خارج بهداشتی سرویس از و

 ارجخ اتاق از شااده منقبض ا  قیافه با آرتان و شااد باز تند  با آرتان اتاق در
 .گرفتن غم رنگ چشماش بهم،یهو افتاد رییت،نگاش هر  دلم.شد

ستم  و نهاپ رو که هاش سوویچ به زد چنگ من به توجه بی که برم سمتش خوا
 .تعج  عالمت یه با موندم من و شد خارج خونه از
 

 .بود چیشد؟؟چش االن دقیقا
 .شدن خارج هم مادرجون و مامان آرتان اتاق از

 .عصبی مامان و کالفه و ناراحت مادرجون
 :پرسیدم نگرانی با و سمتشون رفتم بود خبر چه اینجا

 
 بود؟ عصبی آرتان چرا...چرا شده چی-
 

 :گفت سریع مادرجون بزنه حرفی خواست تا کرد نگام تند مامان
 

 .نیست هیچی-
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 :گفت حرص با و عصبی مامان
 

 خیال و فکر خودش با تا بدونه باید بگید،اون بهش میکنید پنهون دارید چرا-
 !نبافه الکی

 
 .مامان به زدم زل گنگی با

 :گفت و سمتم گرفت رو اشارش انگشت
 

یه آخرین این باران ببین- یدم تذکر دارم که بار  از ور آرتان با ازدواج فکر. م
 .نیستم راضی من بیرون،چون بنداز سرت

 
 نیست؟ میگفت؟راضی داشت چی شد،مامان خالی دلم ته
 :پرسیدم همین خاطر میکنه،به شوخی باهام داره حتما نه
 

 نه؟ میکنی شوخی دار  مامان-
 

 مفهومه؟ بیار در گوشت از رو پنبه این نیست کار در شوخی خیرم نه-
 

 هدار مامان میرفت پیش خوب چیز همه داشت که حاال.گلوم به زد چنگ بغض
 .میشه مانع
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 :گفتم بود مشهود اون در بغض که صدایی با
 

 .مامان دارم دوست رو آرتان من-
 

 :غرید و داد تکونم و گرفت بازوهام طرف دو از منو.ایستاد روبروم
 

شش- شش مجبور  میکنی فرامو سه شما چون کنی فرامو ستید،اون هم وا  نی
 .تو دایی و منه برادر

 
 :زدم داد و زدم پسش

 
شن دیشا  چیز همه میفهمی،خوبه نیسات داییم داییمه،اون که نگو هی-  رو

 ...دنایا اون بگذرم ازش حاضرنیستم شد،من
 

 .موند نیمه نصف خوردم که چکی با حرفم   بقیه
 :رسید گوشم به مادرجون مبهوت صدا 

 
 کرد ؟ چیکار آتوسا-
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ستم شما  با و دادم قرار سیلیش جا  رو  رو د شکی چ  به زدم زل ناباور و ا
 .میکشید زبونه چشماش از آتش ها  شراره که مامان

 
 شده؟؟؟ خشن اینقد مامان حاال تا کی از
 میکنه؟؟ بلند دست من رو مامان حاال تا کی از
 شده؟؟ اینجور  مامان حاال تا کی از

 .کوبیدم هم به محکم درو و اتاقم سمت دویدم
 .نیست مامانم این نه

 مهربونه من مامان  
 .نمیکنه بلند من رو  دست
 .دادم سر هق وهق ترکیدم بغضم

 .آخه شد اینجور  چرا
 هک بوقی تا چند گرفتم،بعد رو آرتان   شااماره و گوشاای به زدم چنگ سااریع

 .پیچید گوشی پشت اش خسته صدا  خورد
 

 ....الو-
 

 دنیامه، آینده،اون ،واسهزندگی مییوام،واسه مردو این من نه
 .نمیتونم..بگذرم ازش نمیتونم

 
 چته؟ باران-
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 .شنیدم رو ترمزکردنش زدم،صدا  صدا رو اسمش و زدم هق

 
 :پرسید نگران

 
 میکنی؟ گریه دار  چرا-
 

تان- مان چرا آر نه؟یعنی اینجور  داره ما نه میک یدو  دوسااات من که نم
 داغون چقد ندید ماه دو وصااله؟این هات نفس به هام نفس که دارم؟نمیدونه

 !!دوریت از شدم
 

 :گفت ناراحتی با
 

 گفت؟ بهت چیز -
 

 :گفتم گریه با
 

 ...بده،مییوامت باشم،حالم پیشت کجایی؟مییوام آرتان-
 

 بیرون؟ بزنی خونه از میتونی-
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 بیام؟ کجا فقط آره-
 

 !منتظرتم کوچه سر من-
 

 .باشه-
 

 .کردم قطع رو تماس
 پوشیدم دست دم مانتویی یه
 .لی شلوار با

 درکه ساامت میرفتم داشااتم.شاادم خارج اتاق از و انداختم ساارم رو  شااالی
 :شنیدم رو مامان صدا 

 
 کجا؟-
 

 :گفتم خشک و دادم بیرون مانند کالفه رو نفسم
 

 !بیرون،هواخور -
 

 .اتاقت برگرد.بمالی شیره سرم که نیستم بچه من باران-
 .شد پر ظرفیتم دیگه
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 .بود توانم از خارج خونه تو کردنم زندانی
 

 .بگیر  ازم رفتنو بیرون جلو  نمیتونی-
 

 :زد داد عصبی
 

 میکنی؟ بلند من رو  صداتو حاال تا کی از-
 

 .بردار سرم از دست میکنم خواهش مامان-
 

 ...دیدنش بر  چی؟که که-
 

 :گفتم ناباور
 

 میزنی حرف راجبش اینجور  دار  که شد ،اونی سنگدل اینقد چرا مامان-
 !برادرته

 
 ...ت دایی کرد ،برادرم،یعنی اقرار هم خودت خوبه-
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 در رو حرصاام تا میکرد تکرارش باز حساااساام،اما کلمه این به که میدونساات
 .بیاره

 
 !نباشه کاریت برو باران-
 

 .برگشتم زد رو حرف این که مادرجون سمت
 

 به چی میدونم نکن،من دخالت دخترم و من بین شااده که بارم یه مامان-مامان
 !میکنی ترش پررو کارات این با نیست،دار  صالحش به چی صالحشه

 
 .مادرجون به زدم زل غمگین چشمانی با
 

 .گفتم برو باران-
 

 ...ماما اما-مامان
 

 .نباشه حرف آتوسا:مادرجون
 

 .شدم خارج خونه از دو با و کردم نگاه مامان به دانی قدر و خوشحالی با
 

 .برسم بهش که تندکردم دیدم،پا دور از رو آرتان ماشین
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 .زدم هق و بغلش تو کردم پرت رو خودم و شدم ماشین سوار
   همه شااادم،وقتی معتادش اینجور  وقتی کنه جدا ازش منو نمیتونه مامان

 !میطلبه رو وجودم،وجودش
 

 !کنه آرومم کرد سعی و کرد نوازش رو کمرم پشت آرتان
 

 .من نه و میزد حرفی اون نه
 :پرسید و شکست رو سکوت باالخره

 
 بهتر ؟-
 

 لز و بلندکردم رو میکنه،سرم آرومم اینجور  که داشت چی آغوشش نمیدونم
 .بهش زدم
 .شد ناباور و خشمگین نگاش یهو

 :گفت و گرفت میالف سمت به رو صورتم و گرفت رو چونم
 

 کرد؟ کارو این کی-
 

 !آرتان نیست مهم-
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 :زد داد عصبی
 

 نه؟ کرد؟آتوسا کارو این کی گفتم-
 

 .دادم تکون رو سرم بغض با
 

 .فرمون به کوبید و کرد مشت رو شد،دستش منقبض فکش
 :گفت خشمگین

 
 میذارم رچی ه رو دسااات نداره؟چرا رو م خوشاای دیدن رو  هیچکس چرا-

 باشم؟ داشته رو تو نباید من؟چرا شانسم بد اینقد میشه؟چرا غیرممکن
 

 .بود ها حرف این از قویتر من،خیلی من،مرد من،آرتان بمیرم
 .کردم هق هق و پایین انداختم رو سرم
 .نداشتم زار حال این با رو دیدنش تاب

 
 !کن بس-
 

 .گفت آروم رو حرف این
 تو خر و کرد نزدیک خودش به منو و کمرم پشت برد دست و شد متمایل سمتم

 :گفت قاطعیت با رخ
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سا نمیذارم- شبیتیمون جلو  آتو  اب مدت همه باش،این بگیره،مطمئن رو خو

 که کردم کشاایدم،وانمود پس پا ام داییت من اینکه زادمی خواهر تو اینکه فکر
 همه که حاال کردم،اما دفن رو داشااتم تو به که حساای ندارم،هر دوساات دیگه
شن چیز ضر من و منی حق تو بگیرن،چون ازم رو تو نمیذارم دیگه شد رو  حا

 .بگذرم حقم از نیستم
 

 .داد دلگرمی بهم کلی حرفاش
 .باشم داشته رو آرتان فقط بایستم مامان رو  تو حاضرم

 :تمگف آرومی لحن با و ریشیش ته   گونه رو گذاشتم و بلندکردم رو دستام
 

 .نذار تنهام هیچوقت-
 

 .کنم ول رو ا  فرشته همچین دیوونم من بذارم،مگه تنهات بکنم غلط-
 

 .زدم جونی بی لبیند
 .لبام رو  کشید شستس انگشت با و کرد بلند دستشو

 .تپیدن کرد شروع دلم
 .لبام رو چسبوند رو لباش و کرد خم رو سرش

 .کردم همراهیش داد،منم دست بهم قشنگی حس بستم رو چشمام
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 .... *و*سمااارابا"
 

 ...است پاایااش در ساایتااے روزاے
 

 "اناادازکاااانم راپااس تااو کاامااے بگااذار
 

 .میزد داد رو آرتان اسم وجودم تمام
 .رفت غنچ دلم که ید *و*سمی منو احساس با قدر  به

 .نشوند لبام رو کوتاهی ب*و*س یه دوباره و کرد جدا رو لباش
 .زد لبیند متقابال اونم زدم لبیند
 :وگفت ام گونه رو  گذاشت دست

 
 .میشم دیوونه دارم میشی،دیگه من مال کی آخه-
 

 :گفتم شیطونی با و خندیدم
 

 .ام نیافتنی دست من چون!کنی صبر خیلی باید ها حاال حاال-
 

 :گفت و شد عمیق لبیندش
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 .کردم خودم مال رو تو و کردم یکسره کارو دید  یهو ها ندارم ایوب صبر من-
 :گفتم اخم با و بازوش به زدم شرم با
 

 ...کنار برو-
 

 .راحتم نوچ-
 

 .ناراحتم من ولی-
 

 باشی؟ ناراحت و باشی پیشم-
 

 .بگیر باال دست رو خودت کم-
 

 ..بگیره کم دست رو خودش و داره رو تو آدم-
 
  ای️هستا که همین"

  کلماتم ال  به ال که همین
  ڪشی می َنَفس

  رو  می راه
  گیر  می آغوشم در
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  ا  شده هایم واژه  پناه که همین
  هستاااااا اتاااااا سایه که همین
 اند نشده یتیم یی"  تااااااااااو"  بی از کلماتم که همین
 " آرامش عمر یک برا  ستااااااکافی

 
 :گفت و کرد توقف فروشی بستنی جلو

 
 موافقی؟ بستنی یه با-
 

 .دادم تکون رو سرم ذوق با
 

 شرط؟ یه به ولی-
 

 شرطی؟ چه-
 

 بستنی؟ به نمیزنی لیس ا  دفه اون مثل-
 

 :گفتم و خنده زیر زدم بلند
 

 یادته؟ هنوز-
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 .روز  اون کرد  کفریم خیلی-
 

 .خندیدن کردن شروع ریز
 .اومد پایین ماشین از و زد لبیند
 .داد  قرار راهم سر رو آرتان که شکرت خدایا

 .افتاد زندگیم تو که خوبیه اتفاق یه
 .دش می رد خیابون از میومد داشت کیمی بستنی تا دو با که دیدمش دور از
 .شدم رفتنش راه   صدقه قربون دلم تو

 کشید بگیرم خواستم تا سمتم گرفت رو ها بستنی از یدونه و شد ماشین سوار
 :گفت و عق 

 
 نرفت؟ یادت روکه شرط-
 

 :گفتم خنده با
 

 .نه-
 

 .کاکائوش خوردن کردن شروع ولع با و گرفتمش باالخره
 

 !!!خوشمزست چه اوووممممم-
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 ..بهم زده زل خاص جور افتاد،یه بهش کردم،نگام حس رو نگاهش سنگینیه

 شده؟ خاص نگاهش طرز روزا این چرا
 

 .نشه آب که بیور رو بهم؟بستنیت زد  زل جور  این چرا-
 

 .لبام رو نشستن بستم،لباش رو شد،چشمام خم سمتم
 دارن تازگی واسم هاش هب*و*س

 .ام سینه به شد کوبیده محکم دلم
 

 :گفت گوشم دم و کرد جدا رو لباش
 

 !دارم دوست خیلی-
 

 ندارم طاقت من بود،بیدا کرده رو جونم قصد
 .میدم دومون هر دست کار یهو

 
 .میارمشون زبون به دارم که چیه حرفا این برسرم خاک وا 

 .بیرون دادم کالفه رو نفسم.خوبه نشم دیوونه
صال سم ا سم کردن فوت روبرومه،با آرتان صورت که نبود حوا  شصورت تو نف

 :گفت آرومی لحن با و بست رو چشماش
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 .باران نکن دیوونم-
 

 :گفتم تیسی با.شد عریض لبیندم
 

 !کنار برو خ -
 

 .نمییوام-
 

 .چه من به پس-
 

 .یدب*و*س رو لبام خشن یهو که صورتش تو کردم فورت رو نفسام دوباره
 .شدم شوکه العملش عکس از
 

 :گفت شیطونی با و کرد جدا رو لباش
 

 کارت؟ به مید  ادامه هی که نه اومده خوشت پیداست-
 

 :گفتم و بغلش تو خزیدم
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 آرتان؟-
 

 چیه؟-
 

 :گفتم اخم با
 

 جانم؟ نمیگی چرا-
 

 :گفت و خندید
 

 .جانم-
 

 :گفتم و زدم گشاد  لبیند
 

 .شد حاال-
 

 بگی؟ خواستی چی خ -
 

 نه؟ توام مال من-
 

 .کنه تصاح  رو تو من غیر کسی نمیذارم نکن،من شک-
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 :گفتم و اومدم بیرون بغلش از و کشیدم عمیقی نفس

 
 .میترسم من اما-
 

 :گفت و زد گوشم پشت رو موهام از ا  تره
 

 .نترس ازهیچی کنارتم من که وقتی تا-
 

ستش ستم تو رو د شردم د س و ف ستش کف به ا  هب*و*  لکهب بار یه نه.زدم د
 .بار چند
 .بهم زده زل عشق با دیدم بلندکردم که رو سرم

 
 خونه؟ بریم-
 

 :گفتم و اومد کش ام قیافه.افتادم برخوردش و مامان یاد یهو
 

 !میده گیر خیلی مامان.آرتان-
 

 .میزد سر ازش برخورد  همچین بود اون جا  عادیه،هرکی دادناش گیر-
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 .گفتم ا  باشه و کشیدم پووفی
 .روند خونه سمت و کرد روشن رو ماشین

**** 
 :گفت و کرد توقف خونه جلو

 
 .میام سرت پشت من بعدش برو تو-
 

 چرا؟-
 

 .بودیم هم با ما بدونه نباید-
 

 :گفتم و کردم اخم
 

 دهب گیر چقدر هر که برساااه باور این به باید مامان.میریم دیگه هم با نییرم-
 دچق که ببینه خودش چشااما  با باید.نمیکشاایم دساات دیگه هم از ما آخرش

 .مییوایم همدیگرو
 

 ور انگشااتام.ایسااتاد کنارم و اومد پایین ماشااین از شاادم،اونم پیاده ماشااین از
 :گفتم و بردم فرو اش مردونه و بزرگ انگشتا  داخل
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 نه؟ همگ بترسم نباید که گفتی خودت.نمیترسم هیچی از پیشتم وقتی-
 

 .یدب*و*س رو پیشونیم و زد لبیند 
 .زدیم قدم خونه سمت دیگه هم با

 .بود آشوب پر دلم
 

 الح در مبل رو  مادرجون و بود نشسته و  تی روبرو  شدیم،بابا خونه وارد
 .خوندن قرآن

 .برگشت ما سمت سرشون ورودمون با
 

 .شد آرتان و من دستا  قفل بابا نگاه
 .نداره خبر آرتان و من   قضیه از حاال تا اون که میدونم

 .زدم زل آرتان به و بیرون دادم کالفه رو نفسم
 .گذاشت هم رو  باش آروم معنی به رو چشماش

 :گفت و شد خشمگین یهو دیدنمون با و شد خارج اتاق از مامان
 

 اومدین؟ هم با خور ؟میبینم هوا میر  گفتی-
 

 :گفت و شد بلند جاش از بابا
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 شده؟ چی-
 

یل-مامان  آب به گلی چه که رو،ببین گلت دسااته دختر بگیرهیراد،ببین تحو
 ...زده

 
 میگم؟ شده چی-
 

 .هیراد میکنم تعریف واست من-مادرجون
 

 ا  زمونه و دور چه میکنم،نمیدونم تعریف شااما،خودم چرا مامان نه-مامان
 .میشه ش دایی عاشق دختر که شده

 
شمام شار هم رو  درد با رو چ  نره باال ولومش کردم سعی که لحنی با و دادم ف

 :گفتم
 

 .نیست م دایی نکن،آرتان خطابش داییم هی میگم دارم صدم بار واسه مامان-
 

 .میداد آزارم داشت بابا ناباور نگاه
 .کرد تزریق بهم آرامش کمی و کرد وارد دستام به فشار  آرتان
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 باران و آرتان دار  خبر که آتوسا؟خودت میگیر  سیت دار  چرا-مادرجون
 .دارن دوست همدیگرو وقته خیلی

 
 کنم؟ خاستگار  ازت رو باران مییوام من هیراد-آرتان

 
 .آرتان به زدم زل اشکی چشما  با
 

 :کرد زمزمه ل  زیر ناباور بابا
 

 خاستگار ؟-
 

 :گفت جد 
 

 دوساات آتوسااااسااات دختر بدونم اینکه قبل رو باران خاسااتگار ،من آره-
شتم،تو شگاه دا شدم،وقتی باهاش دان شنا ست دختر فهمیدم که آ سا  هزار اب آتو

ما ازش ساایتی جور یدم که حاال گذشااتم،ا  غیر نیسااتم ش دایی من فهم
،غیرممکن    .بکشم دست ازش ممکن 

 
 .کنم قبول محاله من-مامان
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 :وگفتم مامان به زدم زل بغض با
 

؟چرا واساات من کشاایدن عذاب اینقد یعنی-  زجرم دار  دوساات شاایرین 
 .نشو مانعمون خدا رو تو دارم دوست رو آرتان من بد ،مامان

 
سا-مادرجون شیطون از آتو ضایت ازدواج این به و پایین بیا خر ش و بده ر  وندل

 .بکن رو قضیه قال و کن شاد رو
 

 :گفت مادرجون به رو بغض با مامان
 

حق حق- یی، تان طرف دار  دار چون رو آر یر ، گ یز اون ب عز ته،  پسااار
ته نده تسااکین فقط من هیچیم من و ته،گمشاااد  آرتان نبود تو دردات   ده

 .همین.بودم
 

 .مامان به زد زل ناباور  با مادرجون
 .شده اینقدسیت شده،چرا تلخ مامان اینقد چرا

 
 گرفت رو بازوهاش طرف دو.رفت مامان سمت و شد بلند جاش از مادرجون

 :پرسید ناباور و
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 کم واساات چیز  مادر  از که آتوسااا؟منی اینجوریم دلته؟من از حرفا این-
 ...نذاشتم

 
 .کوبید هم به محکم درو و رفت اتاقش سمت و گریه زیر زد مامان

 .موند ثابت مامان اتاق در به که اشکیش چشما  و موند مادرجون
 

 .خزیدم بغلش تو و رفتم مادرجون سمت و کردم ول رو آرتان دست
 :گفت گوشم دم آروم و کرد نوازش رو کمرم پشت

 
 .میکنم قانعش.چیه دردش نباش،میدونم نگران میکنه،تو قبول-
 

 .بود کالفه که بابا به افتاد نگام
 :گفتم و رفتم سمتش و شدم جدا مادرجون بغل از
 

 بابا؟-
 

 :وگفت بهم زد زل غمگینش چشما  اون با
 

 بابا؟ جان-
 



 805 زخم کهنه

 ی؟نیست میالف که نه؟بگو یی راضی آرتان و من ازدواج یی؟به راضی بابا-
 

 :گفت و زد تلیی لبیند
 

 .بگم نه تو به نمیتونم من-
 

 :گفتم و رفتم فرو آغوشش تو و خندیدم گریه میون
 

 !بابایی دارم دوست خیلی-
 

 :گفت و یدب*و*س سرمو رو 
 

 .باش آروم.میشه حل چیز کم،همه دختر نکن گریه-
 

 .بود گوشی با رفتن ور حال در که اتاق تو عسل دیدن با.شدم واردااتاق
 

 :پرسیدم
 

 بیرون؟ نمیا  نشستی؟چرا اینجا چرا-
 

 :گفت و کنار گذاشت گوشیشو
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 .بشم حرفاتون مزاحم نیواستم-
 

 :گفتم میکردم باز رو مانتوم ها  دکمه که حالی در و کندم سرم از شالمو
 

 .شد  خودمون از دیگه تو-
 

 .ممیکرد چیکار باید نمیدونم شما بدون من.کردین قبولم که ازتون ممنونم-
 

 :کشیدم عمیقی نفس و تیت رو  نشستم
 

 عسل؟-
 

 جانم؟-
 

 :پرسیدم غمگین
 

 میشه؟ چی قضیه آخراین نظرت به-
 

 قضیه؟ کدوم-



 807 زخم کهنه

 
 آرتان؟من؟ازدواجمون؟زندگیمون؟-
 

 :گفت و کشید پووفی کالفه
 

 .بدونه صالح خدا چی نمیدونم،هر-
 

 :گفتم و شدم بلند جام از.میگرفت ام گریه داشت کم کم
 

 میا ؟ باهام مادرجون پیش میرم دارم من-
 

 :تردیدپرسید با
 

 بیام؟-
 

 !آره خ -
 

 .باشه-
 

شالی ازجاش اونم شد،  خارج اتاق از هم با دو هر و انداخت سرش رو  بلند
 .شدیم
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 .برداشتیم قدم مادرجون اتاق سمت
 .شدم اتاق وارد مادرجون بفرمایید گفتن با و زدم درو

 
 .بود نشسته تیت رو 

 
 :پرسیدم در دم

 
 نمییواد ؟ مهمون-
 

 :گفت و زد مهربونی لبیند
 

 .اومد ،صفاآورد  خوش-
 

 .محبتش پر آغوش تو خزیدم و نشستم مادرجون کنار بست درو عسل
 

 بزنه؟ مادرجون به میسوزونه رو دل که حرفایی اون اومد دلش چطور مامان
 :گفتم و کردم بغض

 
 نه؟ نیستی ناراحت مامان ازحرفها -
 



 809 زخم کهنه

 :گفت و کشید عمیقی نفس.موهام به کشید دست
 

 این از لج،ولی   دنده رو افتاده چیه،االن دردش میدونم چون نیستم ناراحت-
ت میشه،مامانت نرم که مطمئنم  .نداره رو کشیدنت زجر تحمل و داره دوس 

 
 :گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 
 !!خداکنه

 
 :پرسید و کرد باز ل  بود کرده سکوت مدت این تا که عسل

 
 .نیست وقتش االن بگم،میدونم چیز  یه میشه-
 

 .دخترم بگو-مادرجون
 

 :گفت من من کمی با
 

 سرم از شما مثل ا  عاطفه با و مهربون   خانواده من..بگم چجور..راستش-
 تو میشااه شاارمم نکرده که کارایی چه اینکه میفتم که مامانم کارا  زیادیه،یاد

شماتون شتگیا،محبتاتون خود از مهربونیا،این این ارزش من.بزنم زل چ  ور گذ
 ...و رگامه تو ازفریبام،خونش من هرحال به چون ندارم
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گه بار جون دختر کن بس-مادرجون یدونم من زد  هارو حرف این دی  و م

  ا دیگه کسه اشتباهات جور هرکی قراره میدونی؟اگه مقصر رو خودت تو،چرا
 .میشه نوشته خودش پا  هرکس نامردیه،اشتباه آخر   ک بکشه رو

 
 .پایین انداخت رو سرش.دیدم رو عسل چشما  دور زده حلقه اشکا 

 
 .بغلم بیا هم نیور،حاال رو هیچی   غصه دار  رو من که تاوقتی-مادرجون

 
 .رفت فرو مادرجون بغل تو زده خجالت عسل.کرد باز عسل برا  رو آغوشش

،پره پره که مادرجون،بغلی بغل تو دو هر حاال  من آرامش،مادرجون از ازمحبت 
 .تک   من داره،مادرجون   فرق باهمه

 
سه تا سه من حاال-مادرجون شون دل و جون با که دختر  تا دختردارم، س  دو

 .دارم
 

 .مهربونید خیلی شما-عسل
 

 مادرجون؟-
 



 811 زخم کهنه

 جانم؟-
 

 نه؟ میکنه قبول مامان نظرت به-
 

نت- ما یال ما تان برگشااتن با کرده خ  خاطر به کردم،دردش فراموشااش آر
   پاره دخترمه آتوسااا..نیساات اینطور که قساام خدا خداوند  به همینه،اما
 .ایینبیادپ شیطون خر از امیدوارم کنم،فقط فراموشش میتونم چجور  تنمه،من

 
 مادرجون؟-
 

 جانم؟-
 

 .دارم دوست رو آرتان خیلی من-
 

 .داره دوست هم میدونم،آرتان-
***** 

 .شدم اتاق وارد و پایین کشیدم درو   دستگیره
 .نشد حضورم متوجه که بود خودش تو قدر  به عسل اما

 
 .بود شده خیره معلومی نا   نقطه نشستم،به کنارش
 .زدم صداش و دادم تکون صورتش جلو دستمو
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 :گفت و اومد خودش به
 

 چیه؟ هان-
 

 .خودتی تو-
 

 :گفت و کشید آهی
 

 .نیست چیز -
 

 نیست؟ چیز  مطمئنی-
 

 هرظا رو  از نباید که رسایدم نتیجه این به خونمه عسال که روز  چند این تو
 لطغ میگفتم بهش شوخی به همیشه که ظاهرش خالف بر کرد،عسل قضاوت

،باطن  .داره پاکی اندازه 
 .نیلوفرشده و من   رابطه مثل اون من   رابطه روز چند این تو

 .گرمیه خون و مهربون دختر
 

 ...متین باران-
 



 813 زخم کهنه

 چشه؟ متین-
 

 :گفت و پایین انداخت سرشو ناراحتی با
 

 بذار تنیساا نرمال خونه جو که گفتم خاسااتگاریم،بش بیاد که بود قرار متین-
 ...اما...بیات تشریف خانواده با بعدش بیفتن آسیاب از آبها

 
 چی؟ اما-
 

 :گفت و شد بلند جاش از و کشید پووفی
 

 ریمن هفته این تو اگه گفته گرفته،بهش نظر در واسااش دخترخالشااو مامانش-
 .میشم دیوونه دارم کنی،باران ازدواج خالت دختر با باید خاستگاریش

 
 .بیان که بگو بهش کاریه چه خ -
 

 .قاراشمیش   خونه وضع نمیبینی-
 

 :گفتم و ایستادم روبروش و شدم بلند جام از
 

 میکنی غریبگی باهامون میکنم حس اینجور ..حرفیه چه این -
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 وقت ها حاال حاال شااه خوب تا ما دیده،وضااع تا دو رو قدمشااون بیان بذار
 و نم کار که شد سببی شاید دید  چه رو نندازیم،خدا عق  رو خیر میبره،کار

 حکمتی مون خونه وضاع این تو خواساتگارت اومدن و شاه درسات هم آرتان
 باشه دنبالش به خیر  و باشه
 .بیان بگو نگو،بهش نه پس

 
 :گفت خوشحالی با
 

 واقعا؟-
 

 !واقعا آره-
 

 :گفت و کرد بغل منو
 

 .محشر .تو باران واا -
 

 :گفتم و زدم لبیند 
 .نیستم هم ا  تحفه همچین-
 .خندید صدا با

*** 



 815 زخم کهنه

 .میگذره ماجرا اون از هفته دو
شگاه شتم رو چیز  هیچ دماغ و دل من و شدن باز ها دان  ماجرا اون از بعد.ندا

 .دلیورم ازش نزدم،هنوز مامان با حرفی هیچ
 .گرفتن نامزد  جشن یه هم روز دو از بعد و خاستگاریش اومدن که هم عسل

 
 :کردم باز رو پیام و نشستم تیت رو  اومد واسم که پیامکی صدا  با
 
 چطور ؟"

 "میکنی؟ چیکار
 

 بشیم؟ خبر با هم احوال و حال از اینجور  باید چرا.گرفت دلم
 

 :نوشتم مضمونی این با پیام یه
 

 !آرتان گرفته دلم .نیستم خوب-
 

 .سندکردم
 .لرزید دستم تو گوشی که نشد دقیقه به

 .دادم جواب و بیرون دادم مانند کالفه رو نفسم
 

 ..الو-
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 :پیچید گوشی پشت ش خسته و غمگین صدا 

 
 برم،چته؟ دلت قربون-
 
 لحاظاااہ هامیااان در ماااااےشاود"

 برساااااے راه از
 بگیاااارے آغاااااوش در مااارا جاااااورے 

 هاام هااا حتاااااےعقرباااااہ ڪہ
 نکنااناااااااد جرات

 کناانااااد؟ عباااااور لحظااااه ایاااان از
 روزهاااے تمااااااام اناادازه بہ مااان و

 بودناااات کاااام
 باباااااویام را تو
 و

 متوقااااف زمااان ایاااان در
 کنااااام زندگااے آغوشااات در ساااالهاااااااا

 "هااا فاااردا تاااارس باااے
 

 .کرده ناتوان منو روزا این که رییت،اشکی اشکم



 817 زخم کهنه

 :گفتم ضعیفی صدا  با
 

 ...شدم خسته کی؟من تا وضع کی؟این تا آرتان-
 

 :گفت و کشید پووفی
 

کارکنم میگی- جام کردو خطور ذهنم به که کار  هر چی  همین فقط دادم ان
 .دربیارم عقدم به رو تو و ببرمت یواشکی که مونده

 
 :گفتم و خندیدم گریه میون

 
 !فکرخوبیه-
 

 .خندید اونم
 

 شد؟ تموم کالست-
 

 .خونم راه تو آره-
 

 .شده تنگ واست بیا،دلم زود-
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 :گفت.شنیدم کشیدو که آهی
 

نگ خیلی واسااات طور،دلم همین منم-  خواب بد خیلی روزا شاااده،این ت
 بغلت تو دارم کنم،دوساات بغلت دارم میگیرم،دوساات رو بهونت شاادم،مدام

 .بیوابم
 

 .گریه زیر زدم اختیار بی
سم راه سته نف سریع ب شو شد، سپره و کردم باز رو ک سیپ چند و آوردم در رو آ  ی

 .زدم
 .بمونم منتطر کی تا

 .دید  اون با رو آیندت که کسی موندن منتظر استرسه پر چقد
 :رسید گوشم به فریادش صدا  چسبوندم گوشم رو،رو  گوشی

 
 هاااان؟ نمید  جواب چرا-
 

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 

 .الو-
 

 نه؟ گرفت بود؟نفست چت-



 819 زخم کهنه

 
 .اوهوم-
 

 :زد فریاد بلند
 

 که یعشق این به میکنی،لعنت باز  من اعصاب با دار  که باران بهت لعنت-
 عنتمیکشه،ل بیراهه به منو داره که دلم این به میسوزونه،لعنت ریشه از منو داره

 ...به
 
 .میکردم گریه همچنان من و
 :گفت آرومی صدا  با
 

 !نکن گریه-
 

 .گرفت شدت اماگریم
 

 :زد داد
 

 !نکن گریه میگم-
 

 .نرسه گوشش به گریم صدا  که دادم فشار دهنم رو  دستمو
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 :گفت حرص با
 

شن رو تکلیفمون امروز یا- شم مجبور یا میکنم رو ست می  که زنمب کارایی به د
 .خدافظ نداره خوشی عاقبت و آخر

 
 .کرد قطع رو تماس
 .کردم پاک رو اشکام و کشیدم صورتم به دستی

 
شتی سرویس وارد و شدم خارج اتاق از شت چند.شدم بهدا  صورتم به آب م

 .کشیدم عمیقی نفس و پاشیدم
 .میکنه سنگینی هام شونه رو داره آرتان دلتنگی

 رو، آرامشو،زیبایی کنم تماشا و ایستم به روبروش مییواد دلم چقد
 دلم میشااه تکرار صااداش چی میشااه،هر تکرار ذهنم تو محزونش صاادا  هی

 .میگیره بیشتر
 .آوردم باال رو دستم

 .لبام رو  نشوندمش
 آرامش هب هاش هب*و*س با که وقته خیلی.لبام رو  ننشستن لباش وقته خیلی

 .وجودم بند بند تو رویاهام تو زندگیم تو مییوام رو نرسیدم،حضورش
 .میپوسم دوریش از دارم



 821 زخم کهنه

 
سته شمی زیر شبا که بس شدم خ شش آنالیزش شمام   سفره سر چ  کردم،

 بدم،حتی انجام مییوادو دلم که کار  نمیذاره و منه به حواسااش مامان دنگ
 .ببینمش برم نمیتونم هم شبا نصف
 در رو  گذاشتم رفتن،دستمو سیاهی چشمام و رفت گیج سرم لحظه یه واسه

 .بگیرم رو افتادنم جلو  تا
 .شدم اتاق وارد راست یه و شدم خارج بهداشتی سرویس از

 تاقا وارد مامان و شد باز در که گرفتم دستام میون سرمو و نشستم تیت رو 
 :گفت مقدمه بدون و شد

 
 .بریم خونه این از مییوایم کن جمع دار  وسایل چی هر-
 

 رییت،بریم؟؟ هر  دلم
 کجا؟؟؟

 برم؟؟؟ اینجا از محاله آرتان بدون من
 .ببینمش روز هر و باشم پیشش فقط چشمی زیر ها  نگاه همون به قانعم

 :گفتم میومد در چاه ته از که صدایی با و شدم بلند جام از
 

 کجا؟-
 

 .اینجا از غیر به جا هر-
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 داره؟ خبر چرا؟بابا-
 

 .آمادست هم کرده،خونه گفتم،قبول بهش-
 

 .کنه قبول بابا محاله. مامان به زدم زل ناباور
 .موافقه که گفت خودش

 
 :گفتم قاطع

 
 .نمیام من-
 

 :گفت خشم با
 

 .نیست که خودت دست-
 

مان-  دوسااش که کنی کار  به مجبور منو دار  دوسااات همیشاااه چرا ما
 میاد؟ گیرت ندارم؟چی

 



 823 زخم کهنه

یدونی خوب خودت باران ببین- یل م ته منشاااأ چی از کارام این دل  پس گرف
 ...و نزن راه اون به رو خودت

 
 اطرافم و دور از چیز  و رفتن ساایاهی چشاامام و نشاانیدم رو صااداش دیگه

 .نفهمیدم
***** 

 .کردم باز رو چشمام سیتی بود،با ترکیدن حال در سرم
 .میدیدم تار و تیره چیزو همه
 .دیدم سرم باال عسلو و بابا و مادرجون و مامان و چرخوندم سر

 
 کجاست؟؟ آرتان پس
 .نیست چرا

 .اومد نزدیکم گریون چشمانی با مامان
 "اینجا از غیر به جا هر"شد اکو سرم تو حرفش

 
 عزیزم؟ خوبی-
 

 :وگفتم گرفتم میالف سمت به رو صورتم دلیور  با
 

 مامان نمیرم،نمیرم خونه این از کنی،من مجبورم نمیرم،نمیتونی جا هیچ من-
 .نمیرم
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 :گفت و نشست کنارم مادرجون که میگرفت اوج داشت صدام

 
 .که کرد  داغون رو برم؟خودت قربونت نمیر  باشه-
 

 :گفتم گریه با و خزیزم بغلش تو
 

 .برم اینجا از نمییوام من مادرجون-
 

 .عزیزم نمیر -
 

 :گفت مند گله و مامان سمت کرد رو
 

ستی رو همین- شحالی مییوا  شده؟تو ضعیف اینجور  دخترت که نه؟خو
 .هستی مادر  چجور دیگه

 
 .شد خارج اتاق از سریع مامان

 
 :گفت و سرم به کشید نشست،دست کنارم بابا

 



 825 زخم کهنه

 .برم قربونت کرد  نگرانم-
 

 :گفتم دلیور
 

 .بود  راضی اینجا از رفتنمون مامانی،به مثل شماهم-
 

 دیگه،حسااابی ساامت یه از ساامت،مامانت یه از کنم؟تو چیکار من بگو اخه-
 .درگیرکردین رو من

 
 :گفتم بغض با بهش رو و شدم جدا مامان بغل از
 

 .نکن قبول-
 

 :گفت و یدب*و*س رو سرم بغلش،رو  تو کشید منو
 

 .نکن داغون اینجور  رو توایودت فقط باشه-
 

 :گفت کردو جدا خودش از منو بابا
 

 .میزنم حرف باهاش میرم-
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 .شد خارج اتاق از بابا و دادم تکون رو سرم
 :پرسیدم و کردم مادرجون به رو

 
 کجاست؟ آرتان-
 

 :گفت ناراحتی با
 

 .کنم صداش میرم من ببینتت که نیست دلش تو اتاقه،دل تو بچم-
 

 .شد خارج اتاق از عسل همراه مادرجون و زدم گشاد  لبیند
 

 .شد اتاق وارد آشفته وضعی با آرتان و شد باز در
 .بهم زد زل غمگین چشمانی و درهم ابروهایی با و نشست کنارم

 .بغلش تو کردم پرت خودمو و کردم کم رو فاصله این
 

 بارانم؟ خوبی-
 

 مالکیت میم" 
  میشود جار  زبانت بر نامم وقتی صدایت دارد آرامشی چه

 عشقم دارم دوستت میگویی وقتی نگاهم دارد شوقی چه و



 827 زخم کهنه

  زیباست چه مالکیت میم این
 (م)عشق منو

 (م)زندگی
 (م)وجود
صله هایم نفس  اممن انتها  در را مالکیتش(میم) ک زمانی از هایش نفس به و
 نهاد

  کند صدایم لحظه هر دارم دوست انگار
  میکنم وجودش وقف بیشتر را خودم دفعه هر میکند صدایم وقتی

 "کردنحس تو برا  را وجودم تمام زیباست
 .انداخت تنم به ا  لرزه پیشونیم رو  لباش گرما 

 :گفتم هام گریه میون و پیرهنش به زدم چنگ پشت از
 

 .نمییوام غیرتو ببر،هیچکسو اینجا از منو ببر،آرتان منو آرتان-
 .باشیم تو و من فقط که جایی ببر،یه دور  جا  یه به منو

 !آرتاااااان اومده سر شده،صبرم طاق طاقتم دیگه
 

 .بودن سرخ چشماش.زد زل بهم و کرد قاب رو صورتم طرف دو اون و زدم هق
 

 .میبرم اینجا از رو تو زور به شده کنن لج اینجور  قراره میبرمت،اگه-
 

 .کشیدم عمیقی نفس و گردنش تو بردم فرو سرمو
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 .داشتم دوست رو تنش بو 
 .بودم مست سر

 
 نه؟ ناراحتی من زدم،از داد سرت که ببیشید-
 

 .نمیشم ناراحت تو از نیستم،من ناراحت نه-
 

 .کشیدم ش سینه رو  مفهمومی نا خطوط م اشاره انگشت با
 

 :گفتم و کشیدم بو عمیق و توگردنش بردم فرو رو سرم دوباره
 

 .آرتان مید  خوبی بو  چقد-
 

 .فشرد بغلش تو سفت منو
 

 .نکن خودت نگران منو اینجور  دیگه-
 

 .زندگیمی اتفاق   بهترین دارم،تو رو تو شدکه خوب چه-
 

 .هب*و*س این لذت تو شدم غرق.یدب*و*س رو پیشونیم



 829 زخم کهنه

**** 
 بهش،واسااه رساایدن واسااه که مییوره گره مرد  با پیوندم امروز.نمیشااه باورم
 .زدم آتیش و آب به رو خودم کنارش بودن

 جی ع میزد،هیجانی تند تند قلبم این گذاشتم آرایشگاه داخل پا که ا  موقه از
 نا که یزمان.پیش هفته دو به پرکشااید فکرم.بود گرفته پامو تا ساار عمیق اما

 .چیز همه از امیدبودم
شم که۸ساعت صبح شمانی با که دیدم رو مامانم کردم باز چ  در و گریون چ
 .بهم بود زده زل میزد موج ها اون از شرمندگی که حالی

 :گفت و زد گشاد  لبیند دید که رو بازم چشما 
 

 .برم قربونت-
 

 بود مشااهود اون در دلیور  که لحنی با و برداشااتم چشاام ازش دلیور  با
 :گفتم

 
 ..بذار تنهام مامان-
 

تت دار ،کم حق- یدونم ببیش نکردم،منو اذی باه بد دخترم،م  کردم،اشاات
 اون تموم کنم جبران کنم،مییوام درسااات چیزو همه که اومدم االن اما.کردم
 .کردم آرتان و تو حق در که هایی بد 
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 :گفتم حال این با نداشتم اعتماد  گوشام بهش،به زدم زل ناباور
 

 میگی؟ راست-
 

 .داد تکون سرشو خوشحالی با
 

 آرتان از اینقد زد؟؟چرا سر ازت رفتار  همچین چرا؟چرا بدونم مییوام فقط-
 ...بدتا

 
 از که کیه آخه دارم دوسااتش من نمیاد بدم آرتان از نیساات،من اینجور  نه-

ما بدش برادرش یاد،ا یدم وقتی م ید تان طرف همیشاااه مادرجون م  رو آر
 حسااودیم لحظه یه واسااه آرتان   صااالح   به بزنه که حرفی هر میگیره،همیشااه

 .کرد فراموشم دیگه که کردم شد،خیال
 

 .داره دوست خیلی مادرجون ولی-
 

 :گفت ناراحتی با
 

 .میدونم-
 



 831 زخم کهنه

 .میگیره خندم میکنم فکر که روزا اون به
 .نکشید طول هفته دو عروسی وسایل خرید داشت عجله آرتان بس

 
فا  تان حر فاش آوردم یاد به رو آر ندتر رو قلبم تپش همیشاااه که حر  ت

 دربر  دسااتم از نمیتونی من،دیگه میشاای،فقط من مال دار  باالخره"میکرد
 "افتاد  گیر بدجور

 
 ممنونتم خدایا

 .آرتان   بودن با فقط میکنم حسش دارم االن که طراوتی
 .آرتان   فقط زندگی تو امیدم تنها

 .آرتان   فقط کشیدنم نفس دلیل
 .آرتان اسم از شده پر زندگیم

 .مییوام آرتان بودن با فقط رو زندگی این
 موجود به آرامش بودنش با میشاااه،وقتی ممکن ها غیرممکن بودنش با وقتی

 .میشه سیت ازش کندنم دل میشه،دیگه تزریق
 

 لز آینه تو خودم به و شاادم بلند جام از شااد تموم گفت که آرایشااگر صاادا  با
 .زدم
 منم؟؟ این

 منم؟؟ این واقعا
 .تغییرکردم چقد
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 .خواستم می که بود همینی و نبود غلیظ زیاد آرایشم
صف ش ازشون ا  چندتره و تیره ا  قهوه رنگ به بود گیس کاله موهام ن  ونرنگ
 .قرمز و سبز رنگ به بود فانتز 
 .اومد خوشم خیلی

 
 .باران شد  محشر وایییی-
 

شتم سل سمت برگ شکی بلند پیرهن اون تو.ع  آرایش و شده مدل موها  و م
 :گفتم و زدم لبیند.بود شده ماه دخترونه

 
 .شد  معرکه هم تو-
 

 .نمیرسم تو به-
 

 :فتمگ استرس با و قلبم رو  گذاشتم و گرفتم رو دستش ایستادم روبروش
 

 ..اووووف!میزنه تند چقد میکنی حس-
 

 .واال نوبره...ندیدم هول اینقد عروس عمرم تو-
 



 833 زخم کهنه

 :گفتم و رفتم غره چشم بهش
 

 .میرسه هم تو نوبت-
 

 دوران کنم،حداقل ازدواج نکشاایده هفته دو به نیسااتم شااماها مثل که من-
 .بکشه طول دوماه باید نامزد 

 
سه ماه دو این بله،ولی که اون- سایی وا سن،اما همدیگرو که هستش ک  نمیشنا

 ...بدیم لفتش چی واسه پس داریم همدیگه از کافی شناخت آرتان و من
 

 .اومد داماد-آرایشگر
 

 .گرفت فرا رو وجودم سر تا سر هیجان و استرس
 

 :گفت و صورتم رو  کشید رو تور عسل
 

 .دختر بگیر آروم-
 

 .دیدم در چارچوب تو رو آرتان قامت.زدم لبیند
 .بود اش برازنده چه داماد  شلوار و کت
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صال ستم ا شم ازش نمیتون شکل قدر  به.بردارم چ  هک بود شده دیدنی و خو
 .افتاد تولوپ تاالپ به قلبم

 .باال داد رو تور و ایستاد روبروم
 

 .پیشونیم رو  نشستن لباش و شد خم دیدم،سرش رو چشماش برق
 

 :گفت آروم گوشم دم
 

 .شد  خواستی شد ،چقد دیدنی چقد-
 

 :دادم جواب و بلعیدم رو تنش عطر و بستم رو چشمام
 

 .طور همین هم تو-
 

 :گفت شیطنت با
 

 .شدم تو از تر خوشکل من ولی-
 

 .گفت می هم راست.خندیدم
  



 835 زخم کهنه

 بکن جور بگیر،این بکنید،دستشو کارو این میگفت هی که فیلمبردار صدا  با
 .کردم فوت رو نفسم حرص با

 :گفت و کشید دستش از آرتان که بندازه سرم خواست رو شنلم عسل
 

 .نکن فضولی تو-
 

 :گفت و کرد اخم عسل
 

 تشکرته؟ عوض-
 

 .کنم تشکر ک نکرد  کار -
 

 .مییندیدم من و مییورد حرص عسل
 جور یه میبساات رو شاانل بند که حالی در و ساارم رو  انداخت شاانلو آرتان

 :گفت خاص
 

 ...تا نبود اینجا هیچکس کاش ا .بردارم چشم ازت نمیتونم-
 

 .شد عمیق لبیندم
 

 .کرد  اسیرم-
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 .محاله خوشبیتی همه این منو.میشد آب دلم تو میزد،قند که حرفی هر با

 .زد دستم پشت به ا  هب*و*س و گرفت رو دستم
 .اومدیم بیرون آرایشگاه از کمرمه پشت دستش که حالی در

 .شدیم شده مزین ماشین سوار
 

 :گفت هیجان با و نشست رل پشت
 

 .امش  بشه شبی چه-
 

 .نگیر ازم رو خوشبیتی این خدایا
 .نگیر ازم رو قشنگ حس این

 
 :گفت و داشت نگه آتلیه جلو

 
 .پایین بیا-
 

 .شدیم آتلیه وارد و اومدم پایین ماشین از کمکش با
ست با عکس چند باگرفتن شین سوار متفاوت ها  ژ  الرتا سمت و شدیم ما

 .رفتیم



 837 زخم کهنه

 
 :گفت شیطونی با
 

 من مثل داماد  یه همه.بگو راستشو شوهرتم؟خدایی من که دار  حسی چه-
 .آرزوشونه

 
 :دادم جواب اون مثل منم

 
 .منی حق فقط کنن،تو آرزو رو تو میکنن غلط بقیه-
 

 .خنده زیر زد بلند
 'بیناااد' باااارایاام"
 

 ...میاایااناادے کااہ بااارایاام
 

 ..هاایااچ کاااہ چاشاماهاایات
 

 "زیاابامیشااود هاام آساماااان
 

 سااالم ساار با میشااادم رد که کی هر کنار از.بودن زیاد خیلی مهمونا تعداد
 .میکردم
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ستم،مامان صندلی رو  ش  ام صدقه قربون هی و اومدن سمتم مادرجون و ن

 .میرفتن
مد،نفس دور از که دیدم رو نیلو با ساامتم به زنان میو مد،  ازش رومو اخم او

 :گفتم و گرفتم
 

 وزامر خواستم دوستمی سالمتی خونه،نا تو دست از دلم که نزن حرف من با-
 .باشی پام به پا رو

 
شرمنده بود ترافیک- شکل چه واییی...برم قربونت بدجور، ش خو  و مشد ،چ

 ...میکشه چی داره االن که روشن آرتان دل
 

 .زدم لبیند گاه خدا نا
 

 .بازشد نیشش چجور حیا،نیگا بی   دختره-
 

 :گفتم و سرش به زدم رو سفیدم گل
 

 .مشکلیه مییواد دلم-
 



 839 زخم کهنه

 :گفت و کرد اخم
 

 دبای کنم ازدواج دوباره نیوام اگه ساارم،من به میکوبی گل دساات با چرا عهه-
 .کنم چیکار

 
 .زدم قهقهه بلند

 
 .کوفت-
 

 .زد غیبش کجا یهو نمیدونم هم م،آرتانر*ق*صب پاشم مییواد دلم
 

 .خوردن حرص حال در من و بودن ر*ق*ص حال در همه
 :گفت و نشست کنارم آرتان

 
 .گذاشتم تنهات که عزیزم ببیشید-
 

 رفتی؟ کجا-
 

 یم؟ر*ق*صب نیست،پاشیم مهم-
 

 .دادم تکون سرمو ذوق با
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 .شد پیش مالیمی آهنگ
 ...آرتان دست تو دست
 ...رفتیم ر*ق*ص پیست سمت

 ...کرد حلقه کمرم دور دستاشو
 ...کردم حلقه گردنش دور دستامو

 ...هم چشم تو چشم
 ...روبروم دنیا  تو شدم غرق

 ...پیشونیش به چسبوندم رو پیشونیم
 ...میداد تابم توبغلش

 
 یادته؟ رو مون آشنایی روز اولین-
 

 :گفتم و زدم لبیندعمیقی روز اون یاد با
 

شه مگه- ش گفتم بیراه و بد کلی دیدار اولین از بعد بره،یادمه یادم می  سرت تپ
 .همه جلو کرد  ضایعم بدجور آخه

 
 :گفت و خندید

 



 841 زخم کهنه

  اینجور نمیکردم برساام،فکرشااو اینجا به که نمیکردم فکرشااو هیچوقت-
شقت شم،اینجور  عا شی ب سم،نیمی دنیام،همه همه ب شو از ک  وجودم،فکر
 پیش یهویی چی نابودم،همه من نباشاای اگه که برساام جایی به که نمیکردم

شقت رفت،یهویی سم،منو شد  زتدگیم،یهویی شد  شد ،یهویی عا  وت نف
 .نگیره ازمون هارو یهویی این کشیدیم،خدا سیتی خیلی شدن ما واسه

 
 سنگی و مغرور و خشن ظاهر ب آدم یه درون نمیکردم فک منم -

 و شدن سنگیش دل این باعث آدماش و روزگار که باشه عاشقی و مهربون دلی
 .شده ادما از دل خسته

 
 :گفت و یدب*و*س رو پیشونیم

 
 .کنم خوشبیتت میدم قول بهت-
 

 :گفتم و کردم بغلش وجودم تمام با و کردم حلقه بازوهاش دور دستامو
 

 دادم مثل کرد  رنگی رو زندگیم و اومد  ،تو آرتان نبود زندگیم تو کساای-
 .لبات مثل قرمز   داد  بهم که رو اول رنگ.رنگی
 .پاکت دله مثل سفید   داد  بهم که رو دوم رنگ
 ...گذاشتی مشکالتم رو که ا  پرده مثل مشکیه داد  بهم که رو سوم رنگ

 .خندیدم
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 خیلی..بود منت بی که داشااتنت دوسااات کل بود،مثل رنگ بی چهارم رنگ
 .آرتان دارم دوست

 
  و زد ا  هب*و*س هام سرشونه به
 :گفت گوشم دم

 
 .داشت خواهم دوست آخر تا-
شقتم دیوونگی مرز تا ست جور  یه,عا شی اگه که دارم دو  وزاره،ت من حال نبا
 ارمد االن که قشنگی حس کرد ،این اسیرم اینجور  که رسید  من به کجا از

 .توام مدیون
 
 بوَدناَـااتاااا مےُکااَنااد آرامَـاام"
 

 دیَدناَـاتااا مےکُـااَناااد آراَمااام
 

 صِـداَیاتا مےُکاانَـااد آراَماااام
 

ه کُـاناَـاد مے آراماَـاام  هایَـاتاا َخاناد 
 

ااش انار َماان آرام   تاوسااتاا َدرک 



 843 زخم کهنه

 
اش ِـ ان آرام َـ َـن م ات ا خواس ا ات  ماذیت داشت و بود سنگین لباس بدجور"توس

 .میکرد
 .شدم خونه وارد میزدم غر ل  زیر که حالی در

 .من   خونه شد االن که آرتان   خونه
 

 .بود عمرم تو ش  بهترین امش 
 .بهم زده زل درو به داده تکیه که آرتان سمت برگشتم

 .بودم میعان حال در نگاهاش زیر
 .میکرد سالحم خلع که زده زل عشق با جور خاص،یه جور یه
 

 آرتان؟-
 

 .آرتان جون-
 

 :گفتم ا  بامزه لحن با
 

 .کنم تحمل نمیتونم دیگه کن باز رو سرم ها  گیره این بیا-
 

 .اومد سمتم و برداشت در از رو ش تکیه
 :گفت و بهم زد زل و ایستاد روبروم
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 .خونت به اومد  خوش-
 

 .نمیگنجیدم خودم پوست تو خوشحالی شدت از
 .فشرد خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو

 .بود سانت یه صورتم با صورتش   فاصله
 .شد رو و زیر دلم صورتم به خوردن که نفساش

 
 .میشی من مال کامل دیگه امروز-
 

 .دارم دوست هم بعدو ها  ش .دارم دوست رو امش 
 شاا  یه هساات کنارم آرتان میکنم فکر این به که بیاد،همین قراره که شاابی هر

 .بود خواهد خرمی و خوش
 .خوشبیتی از پره که شبی یه

 شوهرم،آقام، مال..بشم آرتان مال جسمأ قراره امش 
 رو دلم ش مردونه صاادا  که نامشااه،کساای به قلبم که وجودم،کساای همه

 .دنیااااس نیست کس برام که میلرزونه،کسی
 .نشسته قلبم تو که تنهاکسیه دنیا این تو که کسی
 .شدم می پریشون دلتنگیش و دور  غم از زمانی یه که کسی
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 میکنم باز چشمامو اون عشق به صبحها و بیادشم روز و ش  که کسی همون
 .میگذرونم اون عشق گرما  با رو زندگیم  ها  لحظه و

 .دارم دوستش کسی هر از بیشتر
 ...جونمه

 ...عشقمه
 ...نفسمه

 ....زندگیمه
یه نه من برا  که کساا  اینقد من چرا خدا ا .میپرسااتمش وار دیوونه و بهتری
 .دارم دوسش

 .کردم همراهیش وجودم کردم،باتمام حس لبام رو  رو لباش گرمی
 .ندارم آینده از نگرانی و ترس هیچ باهامه که وقتی تا دیگه حاال

***** 
 .کردم باز سیتی با چشمامو

 .کردم وارد کمرم به قوسی و کش و نشستم تیت رو 
  و مالیدم چشمامو.انداختم آرتان خالی جا  به نگاهی و کشیدم ا  خمیازه

 .شد آب دلم تو قند دیش  اتفاقات یادآور  با
 .بود ش  بهترین دیش  شک بی

 شوهر سما واا ...و بودم شوهرم بغل بودم،تو آرتان بغل تو شبو تموم اینکه فکر
 .برام شده شیرین چقد
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 یمشااک تاپ و ا  فیروزه کوتاه دامن یه و کردم باز کمدو.اومدم پایین تیت از
 .تیت رو  گذاشتم و آوردم در رنگی

 .نکشید طول گرفتنم دوش مین پنج و شدم حموم وارد
 .اومدم بیرون حموم از

 .میشد بلند داشت موهام کم کم.کردم خشک موهامو و نشستم آینه روبرو 
 .پوشیدم رو بودم کرده آماده که لباسایی

 .سرم گذاشتم دار  پاپیون تل و کردم مالیمی آرایش
 .بود خوب چیز همه خ 

 کردن آماده حال در که دیدم رو آرتان و چرخوندم چشاام.شاادم خارج اتاق از
شپزخونه وارد و زدم پهنی و پت لبیند.بود صبونه  نظیر یب صبونه سفره.شدم آ

 .بود
 

 .بییر سالم،صبح-
 

 پیشااونیم رو  ا  هب*و*ساا و اومد ساامتم.شااد عمیق لبیندش دید که منو
 :گفت و کاشت

 
 .بییر صبح-
 

 نکرد ؟ بیدارم چرا-
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 .بود  خوابیده ها فرشته عین.کنم بیدارت نیومد دلم-
 

 :گفتم و زدم لبیند
 

 کرد ؟ آمادش تو.خوشکلی   سفره چه-
 

 :گفت شیطونی با
 

 پا ُتک یه زحمت گفتم،بی و گرفتم تماس خیابون ساار رسااتوران گارسااون به-
 .تنبل خانم عروس برا  سفره چیدمان واسه خونمون بیاید تشیف

 
 :گفتم و بازوش به زدم و دادم سر ا  قهقهه

 
 !مزه بی-
 

 .نمینداختی راه وکر هر اینجور  که بودم مزه بی اگه د  -
 

 .دیوونه-
 

 .دندون به بکش و بشین بفرما بیدا،خ  دیوونتم میگی راست اره-
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 یه با آرتان هالبت]کشید واسم رو صندلی جنتلمن آدما  این عین گرفتن فیگور با

 [جنتلمن   خود   نداره،آرتان فرقی جنتلمن
 .نشست روبروم اونم و نشستم صندلی رو 

 
 .لباسا این با شد  خوشکل-
 

 :گفتم جان  به حق
 

 .بودم-
 

 .لعنت برمنکرش-
 

 .نشستم پاهاش رو  و رفت سمتش و شدم بلند جام از
 :گفتم و کردم حلقه گردنش دور دستامو

 
 حالیمخوش این.نشدم خوشحال اینقد حاال تا.بود زندگیم ش  بهترین دیش -

 .هیچم تو بدون من هستی که توام،مرسی مدیون رو
 

 :گفت و زد گوشم پشت رو موهام



 849 زخم کهنه

 
 نبدو میتونه که آدمی ساااختی،یه ا  دیگه آدم یه من از اینکه از مرساای توهم-

 .بینده نگرانی و ترس هیچ
 

 .زدم لبیند
 :گفت شیطنت با
 

 .سنگینی پریده،خیلی ور پایین برو-
 

 :گفتم و توهم کشیدم رو اخمام
 

 سنگینم؟ من-
 

 :گفت دید که رو اخمام
 

 .کردم اشتباه نه-
 

 :گفتم و خندیدم بلند
 

 .میبر  حساب ازم میاد خوشم-
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 .زد گاز رو بازوم
 :گفتم و اومدم بیرون بغلش از و کشیدم خفیفی جیغ

 
 .شد  وحشی چته-
 

 ...چسبید خیلی-
 

 .برم بیرون آشپزخونه از که بهش کردم پشت
 :گفت و کرد بغل پشت از محکم منو

 
 آخرش چیدم رو صاابونه ساافره عشااق با همه این بعدشاام!!ندار  فرار  راه-

 ...بزنی ل  نمییوا 
 

 ...شد بسته اشتهام-
 

 چرا؟؟ اونوقت-
 

 ...شد صرف-
 

 من؟ گاز با-
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 :گفتم حرص با
 

 .آرتااااان-
 

 :گفت و خندید بلند
 

 .داره ضرر واست نیور حرص بابا،اینقد باشه-
 

 .نیورم که میذار  تو مگه-
***** 

 .میکنم حس کمالش و تمام با دارم رو خوشبیتی
 .خوشبیتی آخر یعنی آرتان با بودن

 .د ب بروز رو آمیزت محبت احساسات و کنی باز رو قلبت یعنی خوشبیتی
 عاشااقونه هب*و*ساا باید صاابح باهاش،یعنی خوبه حالم یعنی خوشاابیتی

شه،یعنی ست اتفاقی اتفاقی هیچ با سه.نی شق وا ست انتهایی دادن ع  تو یعنی.نی
 عانایی خوشبیتی. دیوونگیشم همین   دیوونه منم پیشمو میمونه شرایطی هر
 من.رفتناش صدقاه قرباون و ش،آرتان یهو  ها  هب*و*س و آرتان،آرتان و من

 گاهدانش به آرتان با گهگاهی وقتی دانشگاه تو دخترا  به کردنام حسااااااود  و
 اخم و میریزن،آرتان عشااوه و میپرساان سااوال ازش هی که میبینم و میزم ساار

 بازهامون کردناش،دیاوونه کردنااش،باغل
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 یعنی خوشبیتی کردنمون من،دعواهامون،َقهاااارمن،آشتی ها  باز  لااااوس
 بس و همین

 .میگذره ازدواجمون از ماه دو
 .وتحرک   شور و عشق سراسر آرتان کنار زندگی
 حساس،درا و عشق از بود مملو شدم،زندگیمون آرتان   وابسته بیشتر و بیشتر

 .کنیم نمی دریغ اصال محبت ابراز
 .میپرستم و دارم دوست رو جدیدم زندگی

 .ورزه می عشق بهم نهایت بی آرتان
 ااااااااا

 :مگفت عسل به رو حرص با و شدم خونه وارد وسایل کلی با کوفته و خسته
 

 .بازار بذارم رو پام تو با محاله دیگه-
 

 :گفت و خندید
 

 .بیا  باهام خواستم ازت بار یه بابا،خوبه تو مییور  حرص چقد-
 

 کار خودم از اینقد عروساایم آورد ،واساااه در روزگارم از دمار بار یه همین-
 .کردنت خرید این با کورکرد  بازارو نکشیدم،چشم
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 .پسندم مشکل نهایت دیگه،بی اینیم ما-
 

 ...پوووف برسه متین داد خدابه-
 

 .بیواد دلشم-
 

 .گرم هواااا و بود تابستون
 آخییشاایی و کشاایدم ساارم از شااالمو و مبل رو  انداختم خودمو کولر جلو 

 .گفتم
 .آورد در کیفش خورد،از زنگ عسل تلفن

 :گفت زده ذوق و زد گشاد  لبیند
 

 .متین واا -
 

 .نمیر -
 

 .داد جواب و رفت ا  غره چشم
 .کرد تغییر درجه هشتاد و صد صداش

 .پوکیدم که الو گفت ناز با چنان
 

 الو-



wWw.Roman4u.iR  854 

 

** 
 خوبی؟ تو خوبم-

** 
 .خریدم پیرهن یه هم تو کردیم،واسه خرید هم اوهوم،کلی-

** 
 :داد ادامه و خندید

 
 .متین میرسه پنجشنبه کی.همینطور منم-

** 
 .خدافظ..منتظرتم باشه-
 

 م،منمسمت کردن پرت و برداشت بودو دستش دم که بالشی کرد قطع که همین
 .قاپیدمش هوا تو

 
 .رو و چشم بی   دختره-
 

 :گفتم خنده میون
 

 .رکردتغیی ولومش چقد میبرد  پی که کردم می ضبط رو صدات باید خدایی-
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 .کرد ناز باید شوهر واسه عزیزم-
 

 .بود ضایع بدجور تو ولی-
 

ستش از و پریدم جام از حرکت یه با اما سمتم بیاد که شد بلند جاش از  سرق د
 .رفتم در
 .داخل اومد آرتان و شد باز خونه در
 :گفتم خنده با و کردم بغلش پشت از و سمتش دویدم دو با
 

 .کنه ناکار رو زنت مییواد ببین آرتان-
 

 :گفت و کرد عسل به رو ساختگی اخم با آرتان
 

 دار ؟ زنم چیکار-
 

 .داره نیاز حسابی گوشمالی یه به ننرت و لوس زنه-
 

 :گفتم شیطونی با
 

 .گفتی الو چطور نرفت تو،یادت یا لوسم من-
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 :گفت و گرفت راهشو جلو آرتان که سمتم بیاد خواست دوباره
 

 .بزنی دست زنم به مییوا  من وجود تو،با پرویی چقد-
 

 .توئه سره زیر از همش نگو..شده خراب چرا بگو پس-
 

 و گرفت رو سینشه رو  که خندید،دستم آرتان هم من   خندیدم،باخنده بلند
 :گفت و بغلش تو منوکشید

 
 .بزنه دست زنم به نداره حق کسی-
 

 .آوردم در زبون عسل واسه پیروزمندانه
 

 :گفت و زمین رو  کوبید پاشو باحرص
 

 .بده نشونتون که نیست اینجا متین حیف-
 :گفتم و خنده زیر زدم

 
 شد ؟ حسود وااا -
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 .نییرم-
 

 .سوختنی حال در حسود  از میزنه داد قیافت-آرتان
 

 :گفت و داد تکون رو سرش تأسف با عسل و خندیدم
 

 .نیستید بشو نداره،آدم فایده-
 

 .انداختم سرم رو  و رفتم شالم اومد،سمت در صدا به خونه زنگ
 

 .کرد علیکی سالم و زد لبیند متین دیدن با.کرد باز درو آرتان
 

 !آقا متین سالم-
 

 هستید؟ خوب خانم باران سالم-
 

 .شما بیوبیه-
 

 .انداخت بود پکر که عسل به نگاهی
 .گرفتیم رو حالش حسابی اووخی
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 .عسل چته-
 

 .هیچی-
 

 :گفت خنده با آرتان
 

 .میگه دروغ-
 

 :گفت و کمرش پشت گذاشت دست و رفت عسل سمت متین
 

 چشه؟ خانمم-
 

 .گرفت خندم که کرد نگام تند عسل
 

 .خستمه خیلی برداریم رو وسایل این بیا متین هیچی-
 

 .نمییورم تکون اینجا از چته نفهمم تا من-
 

 .کشید پووفی عسل
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 :گفتم خنده با من
 

 .شد حسودیش دید که رو آرتان و من خانمی-
 

 .شد بلند آرتان   قهقهه
 

 :گفت اعتراض با عسل
 

 .باراااان-
 

 .گفتم دروغ مگه-
 

 :گفت و خندید هم متین
 

 .حسود  بی حسود  اینجام من،من برم خانمم قربون-
 

 :گفتم و خنده زیر زدم.آورد در زبون و کرد نگاه بهم.شد گشاد عسل لبیند
 

 .عسل ا  بچه خیلی-
 

 :زد صدا و کرد اخم باز عسل
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 ...ببین متین-
 

 :گفت خنده با متین
 

 .داره شباهت بچه به کجاش خانمی این به من خانم،خانم باران عهه-
 

 .گفتنش الو اون پاش،میصوصا تا سر-
 

 .نمیرم نزنم کتک رو تو تا من-
 

 :گفت و گرفت رو دستش متین که سمتم بیاد خواست
 

 .بریم باید جان عسل-
 

 .دادم قورت زور به رو خندم
 

 .باشید اینجا رو شام-آرتان
 

 .اجازه با سرم رییته کار کلی ممنون-متین
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 .شدن خارج خونه از و کردن خدافظی وسایل حمل در عسل به کردن باکمک

 .میبارید روش و سر از خستگی که آرتان سمت برگشتم و بستم درو
 

 :گفتم و کاشتم اش گونه روس ا  هب*و*س و بغلش تو خزیدم
 

 .شده تنگ واست نباشی،دلم کنم،خسته استقبال ازت حسابی درست نشد-
 

 :گفت و زد لبیند
 

ظه یه واساااه بود،حتیتو پیش فکرم تدریس حین میکنی باور-  تو مرفت لح
 .اومدم خودم به و کرد صدام دانشجوها از یکی که هپروت

 
 .شد عمیق لبیندم

 
 نه؟ کشیده ازت کار کلی عسل پیداست-
 

 .اوهوم-
 

 .میدم نشونش-
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 :گفتم و خندیدم
 

 .داره شوق و ذوق شه،کلی عروسی هفته همین آخر طفلی-
 

 :گفت آروم و بست رو پیشونیم،چشماش به چسبوند رو پیشونیش
 

 .تو کنار مییواد خواب یه دلم-
 

 تمزن من که نمیشه باورم حاال تا اما میگذره ازدواجمون از دوماه اینکه با آرتان-
 .شوهرم تو و
 

 .درنیار باز  غریبم من باورکنی،ننه باید-
 

 :گفتم و خنده زیر زدم بلند
 

 روزا؟ این میپرونی تیکه خیلی کرد  توجه-
 

 .باتوه اثرهمنشینی-
 

 واسش رفتم ا  غره چشم یه
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**** 
مام اونور و اینور هی یدونسااتم.بودن هم تو بدجور میرفتم،اخ  چی شاااام نم

 .کنم درست
 :گفت و گرفت اش خنده دیدنم با و شد آشپزخونه وارد آرتان

 
 اخموه؟ زنم چرا-
 

 .کنم درست چی شام نمیدونم آرتان-
 

 :گفت و خندید بلند
 

 همین؟ خاطر به-
 

 .اوهوم-
 

 .میدم سفارش رستوران از چیز  یه نداره،االن کردن تیم و اخم اینکه خ -
 

 .کنم تهیه رو شام خودم دستا  با مییوام نه-
 

ش  ما پیداس پس- ضعی این میمونیم،با شام بی ام  ایدب انداختی راه تو که و
 .زد رو شام قید
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 :گفتم و کردم اخم

 
 .نذار سرم به سر آرتان-
 

 :گفت و کرد قاب رو صورتم طرف دو
 

ست که چیز  هر- سم کنی در شمزه وا ست،حاال غذا  ترین خو  یه هم دنیا
 .کردم ه*و*س بدجور که کن درست املتی

 
 .باشه-
 

 .رفت بیرون آشپزخونه از و یدب*و*س رو پیشونیم
 ا  تابه ماهی یه تو و کردم رنده هارو فرنگی گوجه.شااادم کار به دسااات منم

 .کردم اضافه بهش جاتو ادویه و گاز اجاق رو  گذاشتم
شپزخونه از شا  حال در که آرتان جفت و بیرون رفتم آ ش بود و  تی تما  ستمن
 :گفتم و
 

 بازار؟ بریم قراره کی آرتان-
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 نرفتی؟ امروز مگه-
 

 اسهو مییوام بیا  باهام تو باید روز یه.بود عسل واسه اختصاصی امروز خ -
 .باشه تو   سلیقه با مییوام و بگیرم پیرهنی یه عروسی

 
 :گفت شمرده شمرده و شد نزدیک بهم

 
 .نمیذار  باز پیرهن رو دست باشم گفته حاال از-
 

 چی؟ بود خوشکل اگه-
 

 .وجه هیچ به باشه باز اما باشه خوشکل چه-
 

 .عروسیه بابا.مید  گیر خیلی آرتان-
 

 کردم؟ بد باشه دید معرض تو زنم نمییوام اینکه از-
 

 .گرفتم رو ازش قهر حالت با
 

 :گفت و یدب*و*س رو م گونه و بغلش تو کشید منو
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 تو نخندید و مهمونیا تو باز لباس باشاای،پوشاایدن من مال کرد  قبول وقتی-
 .میفهمی منی مال فقط تو چون ممنوع   دیگه جورچیز هزار و مهمونیا

 
 .کنه آرومم چجور  بود بلد خوب.شدن باز اخمام
 :گفتم آروم و زدم زل بهش

 
 .دارم دوست-
 

 .یدب*و*س نرم و لبام رو  نشستن لباش
 

 .توموهام برد فرو رو دستاش
 
 دارم دوساااات را باااااودناات"
 

 کاااہ میااااکنے وادارم
 

 کاااس هایاچ بااہ
 

 فااکاارنکااناام
 



 867 زخم کهنه

 " تاااااااااو جاااز
 

 :گفت خنده با و کرد جدا رو لباش
 

 .سوخت غذا کنم فکر-
 

 دویدم و دمپری جام از فنر مثل و گفتم واایی یه خورد بینیم به که سوختگی بو 
 .آشپزخونه سمت
 :گفتم ناراحتی با و کردم خاموش رو اجاق بود،زیر سوخته فرنگی گوجه

 
 .غذاسوخت آرتاان واا -
 

 :گفت و ظرفشویی سینک تو انداخت رو تابه ماهی دستمالی با
 

 .نکن ناراحت رو خودت بیییال-
 

 .شد بدم،کوفتمون خوردمون به خونگی غذا  یه مییواست دلم سرم خیر-
 

 صد مییوام کنی ناراحت اینجور  رو خودت قراره اگه سوخت که سوخت-
 .نکنی درست سیاه سال
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 .شد آویزون لوچم و ل 
 

 .کنم درست غذا خودم دستا  با خواست دلم آخه-
 

 .کافیه خواست دلت بشم،همینکه دلت قربونت-
 

 :گفتم و زدم لبیند
 

 .همسرم لوسه چه میگی بعد میشم لوس نباش مهربون اینقد-
 

 :وگفت موهام  رو  کشید دست
 

 .مییوام رو همین من-
 

 :پرسیدم و ش سینه رو  چسبوندم سرمو و کردم بغلش
 

 بیوریم؟ چی حاال-
 

 .روبرومه غذام که من-
 



 869 زخم کهنه

 :گفتم و شدم جدا بغلش از و سینش به کوبیدم مشت با
 

 .پروویی خیلی-
 

 .کنم پوشی چشم خوشمزه غذا  این از نمیتونم کنم چیکار خ -
 

 .زد گازم و گردنم تو برد فرو سرشو ناگهانی حرکت یه با
 

 :گفتم و گذاشتم فرار به پا خنده با و دادم هلش
 

 .آرتان نکن-
 

 . دیگه ور یه آرتان و بودم مبل ور یه من حاال
 :گفت خنده با
 

 .گشنمه خ  دیگه نشو بد باران-
 

 !آرتاااان-
 

شت یورش سمتم به ستم تا بردا ستم مچ کنم فرار خوا  رتپ منو و گرفت رو د
 .زد خیمه روم و مبل رو  کرد
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 .دادنم قلقلک کرد شروع

 .اومد در اشکم خنده شدت از
 .بهم زد زل و کشید دست یهو

 :گفتم خنده میون
 

 میکنی؟ نگاه اینجور  چرا-
 

 :گفت و یدب*و*س عمیق رو پیشونیم و آورد نزدیک رو سرش
 

 .نکنی ترکم هیچوقت بده قول بهم-
 

 :گفتم و کردم قاب رو صورتش طرف دو
 

 .بیوره هم به ازم حالت که حد  بهت،به بچسبم کنه عین میدم قول بهت-
 

 :گفت خنده با و کشید رو لپم
 

 .فندق چیه حرفا این-
 



 871 زخم کهنه

 :گفتم و خندیدم متقابال منم
 

 .زندگیت تو باشم بیتک عین اینکه از بهتر قولی چه-
 

 :گفت و صورتم تو کرد فوت رو نفسش
 

 .نگیر  ازم آرامشو که بده قول بهم باران زندگیمی آرامش تو-
 

 زدم زل آینه تو خودم به .میدم قول-
 .بود چشم تو خیلی زدم که رنگی عسلی لنز اما نبود غلیظ زیاد آرایشم
شتم باز رو اول بلندیه به نه ولی شده بلند االن که موهام صله چون گذا    حو

 .ندارم رو مدل
 .بود سرم رو  هم ریز  گال  از تاجی

 .بود رنگ مشکی ا  حلقه کوتاه پیرهنم
 .کردم پا به هم مشکی شلوار  جوراب

 .اومد بیرون اتاق از عسل
 .بود شده العاده فوق شده شنیون موها  و سپید لباس اون تو

 
 تویی؟ این خدا وااا -
 

 .نازشد  چقد برم قربونت-مادرجون
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 :پرسید استرس با
 

 شدم؟ خوب واقعا-
 

 .ببینم دختر،بچرخ خوب از فراتر-مامان
 

 .چرخید یکم
 

 .عسل شد  محشر-
 

 :گفت و بیرون داد استرس با نفسشو
 

 .دارم استرس خیلی-
 

 :گفتم شیطنت با
 

 .هولااای مگه گفت بم که کیه-
 

 :گفت و خندید



 873 زخم کهنه

 
 .میرسم حرفت به دارم تازه-
 

 .بهش زدم زل جان  به حق
 :گفتم مامان و جون مادر به رو

 
 نیست؟ غلیظ آرایشم-
 

 .غلیظه کجاش دخترم نه-مامان
 

 .بده گیر آرتان میترسم-
 

 !مهمونی نه عروسی میریم داریم-مادرجون
 

 .افتادن لرزش به عسل داماد،دستا  اومدن اعالم با
 .مییورد حرص فقط اون و میکردم مسیرش هی

 .کردم هدایتش آرایشگاه در سمت به و ایستادم عسل سر پشت
 .شد نمایان در چارچوب تو متین قامت و کردم باز درو

 
 .بپا شادومادو به به-
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 .دیدم رو چشماش برقی.زد زل عسل به و خندید
 :گفت و سمتم کرد رو

 
 .بچه اونور کن روتو-
 

 :گفتم و انداختم باال رو هام شونه
 

 .نمییوام-
 

 .خواستی خودت باشه-
 

 .یدب*و*س رو عسل لبا  و شد خم
 

 .موند باز غار   اندازه دهنم
 

 .زد زل بهم پیروزمندانه و شد جدا بود شده سرخ خجالت از که عسل از متین
 

 :گفت و کردم تصنعی اخم
 

 .هاا نیست بد مراعت یکم.حیا بی اینقد داماد عروس-



 875 زخم کهنه

 
 .بقیه واسه گذاشتم حیارو-
 

 :گفت و بهش زد زل عشق با و عسل سمت برگشت
 

 .شد  ماه-
 

 :داد جواب و زد ناز  لبیند هم عسل
 

 .آقام شد  جنتلمن هم تو-
 

 .افتادن خنده به که آوردم در رو زدن عق ادا  شوخی با
 

 .رفت و گرفت گازشو و کرد ماشین سوار رو عسل متین
 .افتادن راه تاالر طرف به و اومد مادرجون و مامان دنبال هم بابا

 .موندم آرتان منتظر و کردم جمع رو وسایلم   همه هم من و
 کشیدم می رو انتظارش آرایشگاه در دم

 .شد ساعت ربع دقیقا
 .دیرکرد اینقد چرا.کشیدم پووفی کالفه

شینش شگاه در سمت کردم رو دیدم دور از رو ما  خیلی نبینه،ازش منو که آرای
 .بودم دلیور
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 .شنیدم رو هاش قدم و وکوبیدنش در شدن باز صدا 

 :گفت میزد نفس نفس که حالی در
 

 .داشتم کار جا خدا،یه رو تو ببیشید-
 

 .داخل نشستم و بازکردم درو و رفتم ماشین سمت بهش کردن نگاه بدون
 .نشست رل پشت اونم

 .پنجره سمت کردم رومو
 .اومد ام چونه سمت که دیدم دستشو
 :وگفت سمتش گرفت و صورتم

 
 ...چراحاار-
 

 .شد ماسیده دهنش تو حرف
 .دارم دوست رو چشماش برقی
 :گفت ل  زیر آروم

 
 .شد  خوشکل چه-
 



 877 زخم کهنه

 .رفت غنچ دلم
 براق شاالوار و کرده،کت فشاان رو شل*خ*ت بود،موها  شااده خوشااکل اونم

 .داشت تن به مشکی
 

 :گفت و کرد اخم یهو اما
 

 لنزگذاشتی؟ چرا-
 

 .اومد خوشم خ -
 

 .دارم دوست رو چشمات اصلیه رنگ من-
 

 .آرتان امش    فقط-
 

 .بیار نمیاد،درشون خوشم گفتم-
 

 .نیستم بلد بیارم درشون چطور  شد  دیوونه آرتااان-
 

 :گفت بلند  نسبتأ صدا  با و صندلی به داد رو اش تکیه عصبی
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ند- ید بار چ هت با قد بریم جایی مییوایم باران بگم ب  لخوشااک خودتو این
 .رو حالم نمیفهمی چرا ندارم روتو رو بقیه نگاه طاقت بیدا.نکن

 
سی،یه برم ساده همینجور  ندار  که انتظار آرتان-  ش  هزار که ش  عرو

 .نمیشه
 

 :گفت حرص با
 

سم ش  یه-  داربر رو لعنتی لنزا  اون و نکن دیوونم باران میگذره زهر مثل وا
 .مییوام رو ت آبی چشما  من

 
شهود اون در دلیوریم که لحنی با و پنجره سمت کردم رومو ناراحتی با  ودب م

 :گفتم
 

   تهخواس به بار یه مونده دلم نگی،به نه دلم   خواسته به بار یه مونده دلم به-
 .نگیر  ایراد دلم

 
 :گفت و خودش سمت کشید منو و گرفت بازومو

 



 879 زخم کهنه

 منو تو ور بقیه نگاه چون میگیرم ببیننت،ایراد ندارت حق بقیه چون میگم نه-
 .میفهمی روانیتم میرسونه،لعنتی جنون مرز به
 

ادستام ش سینه رو  گذاشتم سرمو و بستم چشمامو  هحلق بازوهاش دور رو و
 :گفتم و کردم

 
 .نیستم من که نه-
 

 :گفت و بیرون داد مانند کالفه نفسشو.کرد حلقه کمرم دور رو دستاش
 

 .بیور  جم پیشم از ندار  حق-
 

 .بودنشم غیرتی این خندیدم،عاشق
 .گفتم ا  باشه و کاشتم هاش گونه روس ا  هب*و*سشدم، جدا آغوشش از
 

 .افتاد راه تاالر سمت به و  کرد روشن رو ماشین
**** 
 .بود شده تدارک احسنت نحو به چیز ،همهبود شکوهی با و بزرگ جشن
 .بودن گرفته گرم هم با هومن عمو و بابا و آرتان

 .بودیم جمع پاییدن حال در مادرجون و مامان منو
 .اومد سمتمون هلما،همایون عمه پسر
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سر  سپرتی شلوار و کت.بود شونه چهار و بلند قد پ  قیافش.بود کرده تن به ا
 که نمک اضااافه اینم.باحال و بود شاایطون کمی برو،البته دل تو اما بود معمولی

 .داره دوست نهایت بی رو مادرجون
 

 :گفت شیطونی با و کرد بغل مادرجونو پشت از
 

 تماساای،نه ،نهدیدنم میا  شاااد ،نه رحم بی من،چقد مادرجون چطور -
 .میمیرم دوریت از پیامی،نمیگی

 
 .خنده زیر زدیم

 :گفت و دستش پشت به زد مادرجون
 

 .بریز مزه کم-
 

 :گفت مامان و من به رو و کرد جدا مادرجون گردن دور از دستاشو همایون
 

 کهاین از دارید حساای چه ببینم بگید بهم دروایساای رو همگی،بی به سااالم-
 کردم؟ نثارتون سالمی یه اومدم شیصا

 
 :گفت خنده با مادرجون



 881 زخم کهنه

 
 .میفتی نگیرکه باال دست رو خودت پرمدعا آقا -
 

 .شما زیرپا  بیفتم که میگیرم باال دست رو خودم عمدأ من خ -
 

 .خنده زیر زدیم همگی
 

 کشید سوتی و انداخت بهم نگاهی
 :گفت و
 

 هخانمش نگران که نگو نمیداره بر ازت چشم آرتان چرا باران؟میگم کرد  چه-
 .ندزدنش تا
 

 .داد ادامه اون و کردم بسند لبیند  به تنها
 

 مید ؟ حقیر بنده این به رو ر*ق*ص دور یه افتیار-
 

 :گفتم و خندیدم
 

 .البته حرفیه،صد چه این-
 



wWw.Roman4u.iR  882 

 

 .بریم بزن پس-
 

 .فتیمر ر*ق*ص پیست وسط به و دستش تو گذاشتم دستمو و شدم بلند جام از
 .میکرد خودنمایی پیست وسط نور ر*ق*ص تنها

 
 .هاش شونه رو  گذاشتم رو دستام

 .یدنر*ق*ص کردیم شروع آهنگ با هماهنگ و کمرم پشت گذاشت دستاشو
 .بودم رفته ریسه خنده از من و میرییت مزه و میزد حرف همایون

 
 .آرتان به خورد چشمم

 .رییت هر  دلم و شد ماسیده خندم
 .بود شده متورم گردنش رگ و سرخ صورتش

 .خداا احمقم چقد.رفت یادم رو آرتان کل به واا 
 

 :گفت لرزونی صدا  با
 

 .بهداشتی سرویس برم مییوام من همایون-
 

 .اوکی-
 



 883 زخم کهنه

 .افتادم راه بهداشتی سرویس سمت به و شدم جدا ازش
 .داخل کردم پرت رو خودم و کردم باز درو
 .دبو دیده تازه که چی هر کنه شه،فراموش بگیره،نرم آروم که میکردم خدا خدا

 
 و بود دهکر مشت محکم دستاشو.سمتش برگشتم ترس با.شد باز شدت به در 

 .داده فشار هم رو  دندوناشو
 .نداشتم رو زدن حرف جرئت

 :گفت بلند  صدا  با
 

 گفتم؟ هاااان،چی گفتم چی من-
 

 .افتادم پته تته به
 

 ...من...من آرتان-
 

  و دیوار به چسبوند منو محکم
 .داد فشار توانش تمام با و گرفت دستمو مچ

 .میمردم درد از دادم،داشتم فشار هم رو  چشمامو
 

 :غرید دندوناش ال  از
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 پسااره اون ر*ق*ص پیشاانهاد به زود  بودم دور ازت ساااعت چند یه فقط-
 .داد  مثبت جواب

 
 :گفتم بودم افتاده گریه به که درحالی و ضعیف صدا  با
 

 .نداشتمه برادر جا  همایون خدا به آرتان-
 

 :زد داد و دیوار به کوبید رو مشتش
 

یاه ساااال صاااد مییوام- باشاااه،تو ساا  من غیر با ندار  حق و منی زن ن
 فهماااید ؟ ندار  ی،حقر*ق*صب
 

 .گذاشتم هم رو  چشمامو ترس با
 .افتادن لرزش به لبام

 :گفت عصبی
 

 .خونه برگردیم شو آماده-
 

 :گفتم و بهش زدم زل گرد چشمانی با
 



 885 زخم کهنه

 ...آرتاناا ولی-
 

 .شو آماده گفتم که همین.نیار اما و ولی-
 

 .شد خارج بهداشتی سرویس از سرعت با
 .افتادم هق هق به و بیرون دادم نفسمو

 م؟گذاشت ُدمش رو پا چرا حساسه و غیرتی میدونستم که منی.کردم چیکار من
 .پوشیدم رو لباسام

 .شدم خارج بهداشتی سرویس از و کردم پاک رو چشمام زیر
 مادرجون و مامان به رسیدم

 .نلرزه صدام کردم سعی
 

 .میریم داریم ما-
 

 :پرسید بهت با مامان
 

 زود ؟ این میرید؟به-
 

 بیوره؟ بر متین و عسل به رفتنتون با نمیکنید آخه؟فکر چرا-مادرجون
 

 .کنم خواهی عذر متین و عسل از میرم شده،من خسته آرتان-
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 خارج رتاال از شدن دلیور رفتنمون از که حالی بهشون،در گفتن تبریک از بعد

 .شدم
 .برداشتم گام ماشین سمت

 .شدم ماشین سوار لرز و ترس با
 .بود فراگرفته رو وجودم تمام استرس

 .کردم غلطی داشت،عج  برم ترس خونه تو برخوردش از
 رانندگی سرعت آخرین با و کرد روشن رو ماشین شدم ماشین سوار که همین

 .کرد
 

 :میزد حرف ل  زیر میکرد عوض دنده که همونجور
 

 نگفتم؟ یا بود،گفتم کشک زدم که حرفی همه اون-
سم،اونوقت تو رو بقیه نگاه از گفتم سا صر*ق مرتیکه اون با رفتی تو ح  و ید *

 چاارا؟ متنفرم ازش شدت به که چیز  انداختی راه کر و هر
 مییوا ؟ رو بد ؟همین تحریک رو حساسیتم و غیرت مییوا 
 .زد  تیغم شد ،بدجور موفق باریکال

 
 .کردن گریه کردم شروع صدا بی و پنجره سمت روموکردم

 :زد داد بلندتر نشنید من از که جوابی



 887 زخم کهنه

 
 نه؟ میاد گرفتی؟خوشت اللمونی نمیزنی؟چرا حرف توام،چرا با-
 میاد؟ خوشت بقیه با یدنر*ق*ص از
 

 :گفتم گریه با و سمتش کردم رو
 

 !باورکن نمیشه تکرار دیگه ببیشید.نگو اینجور  خدا رو تو آرتان-
 

 .حرفه فقط حرفات-
 

 .خونه سمت دویدم و شدم پیاده ماشین از کرد،سریع توقف خونه جلو
 .داخل پریدم و بازکردم درو لرزون دستانی با.آوردم در کیفم از کلیدارو

 .کردم قفل درو و شدم اتاق وارد
 

 .بود شده ترسناک خیلی داشتم ترس آرتان از اینقد بار اولین واسه
 .تیت رو  انداختم کیفم با همراه و آوردم در رو مانتوم

 
 .افتاد تولوپ تاالپ به دلم شد پایین و باال که دستگیره

 :کرد صدام درو به کوبید
 

 .کن باز درو باران-
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 :گفتم بود مشود اون در لرز و ترس که باصدایی

 
 .نمییوام-
 

 :گفت ش جد  صدا  اون با و کوبید در به تر محکم
 

 .میشکونمش گرنه و کن باز درو و نکن م عصبی باران-
 

 .میترسم ازت من یی عصبی االن تو آرتان-
 

 .نکنم کار  میدم قول بهت کن باز درو-
 

 .رفتم در سمت تردید با حرفش این باگفتن
 .کردم باز درو و چرخوندم رو قفل

 .بود آشفته وضعش
 .شد اتاق وارد

 .دیوار به چسبیدم که تا عق  میرفتم قدم یه میومد سمتم که قدمی هر با
 

 :تگف   آروم صدا  با و دیوار به چسبوند و کرد رد صورتم کنار از دستشو
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 میترسی؟ ازم-
 

 .دادم تکون سرمو بغض با
 .صورتم تو کرد فوت رو نفسش

 .یدب*و*س عمیق و ام گونه به چسبود رو داغش لبا 
 .گردنم پشت ش دیگه دست و گذاشت کمرم پشت رو دستش یه
 

 :گفت مالیم و فشرد خودش به منو
 

 میکنی؟ م عصبی میکنی؟چرا کارو این چرا آخه-
 

 :گفتم بغض با
 

 .میدم قول نمیشه تکرار دیگه کردم فراموش ببیش منو-
 

 :گفت و فشرد خودش به محکم منو
 

یدونم رو تو نکن عزیزم،بغض نکن بغض-  لیو بود بد خیلی برخودم خدا،م
یدم بده،وقتی حق بهم ند  بغلش تو دار  چجور  د  یخ رگام تو خون میی
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 یکتحر دیگه رو حساسیتم این میکنم حساسم،خواهش تو رو من باران.بست
 .نکن

 
 کردم قاب رو صورتش طرف دو.بهش زدم زل و برداشتم سینش رو  از سرمو

 :گفتم و
 

 .ببیشید باشه-
 

 .یدمب*و*س نرم لباشو و رفتم جلوتر
 .کرد همراهیم اونم
 .یدمب*و*س هاشو گونه اینبار و کردم جدا لبامو

 :گفت گوشم دم
 

 .بده بهم هم ا  دیگه قول یه-
 

 قولی؟ چه-
که- گه این قت دی نا تو هیچو کل اینجور  رو خودت کشاا  نکنی،این خوشاا

 منه،باشه؟ حق فقط خوشکلیت
 

 .زدناش حرف اینجور واسه رفت ضعف خندیدم،بلند،دلم



 891 زخم کهنه

 
 .تم حسود  و غیرت این عاشق-
 

 :گفت و کشید رو لپم
 

 .کنی استفاده سوء بلد  خوب هم تو-
 

 .بلندتر خندیدم،البته بازم
*** 

 .میگذره عسل ازعروسی ماه یه
 .کنیم اشونپاگش گرفتیم تصمیم آرتان و من عروسیشون از هفته یه بعد تقریبا
سه سل وا شحال خیلی ع شیده که سیتی همه اون بودم،بعد خو  هباالخر بود ک

 .برسه مطلق آرامش به متین کنار تونست
 

 .ظهر از بعد دو انداختم ساعت به نگاهی
 .کردن دیر خیلی اما طرفم بیان نیلو و عسل بود قرار
 .ایستادم جا در گوشی زنگ صدا  با اما آشپزخونه سمت برم که شدم بلند

 .برداشتم میز رو  از و شدم دوال 
سل یا کردم خیال شه ع شناس   شماره دیدن با نیلو،اما یا با  دنپری ابروهام نا

 .باال
 .کردم برقرار رو تماس
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 .گوشم به چسبوندم رو گوشی

 
 الو؟-
 

 .نیومد صدایی
 

 .بفرمایید الو-
 

 .ببرن رو تلفنه پشت کی هر شوره مرده نیومد صدایی بازم
 

 :گفتم عصبی
 

 کنم؟ قطع یا میزنید حرف-
 

 .رسید گوشم به هایی کشیدن نفس صدا  اینبار
 .کردم نثارشون فحشی ل  زیر و کردم قطع رو تماس و هم تو کردم ابروهامو

 
 .کردم درست پرتقالی شربت یه.شدم آشپزخونه وارد

 .اومد در صدا به گوشی زنگ صدا  باز که بودم زدنش هم حال در
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 .رفتم گوشی سمت مییوردم رو خونم خون که درحالی کفر  و عصبی
 

 :زدم داد بلند کردم قرار بر که رو تماس
 

 ها؟ کنم برخورد دیگه جور یه یا میزنید حرف د  -
 

 .شد بلند شیصی   قهقهه صدا 
 :گفتم و هم تو کشیدم رو اخمام

 
 .بیندید آب رو هر هر هر-
 

 .گستاخی و دراز زبون هنوزم-
 

 .دیگه بود کی این
 

 شما؟-
 

سته شدم حاال- سی تا آدم میگن که شما؟را    صفحه تو میره نکنه یاد رو ک
 .مبش فرستاده بایگانی به که نیستم،نمیذارم اوناش از من بایگانی،ولی

 
 .کن کم شر یا بگو رو کارت محترم،یا آقا  هی-
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 :گفت و کشید عمیقی نفس

 
 .تمومه نا تو با کارم ها حاال حاال-

 .میاد خوشت ازش باش،مطمئنم م هدیه منتظر 6 ساعت عصر امروز
 

 .کرد قطع بدم رو جوابش خواستم تا
 .بزنه زر زر زده زنگ

 .برسم کارم به تا آشپزخونه برگشتم و گفتم ایشی یه
 .بودم کرده آماده قبل از هم شکالتی کیک
 .اومد در صدا به خونه زنگ

 .انداختم وضعم به نگاهی هال تو قد  ازآینه.شدم خارج آشپزخونه از
 .صورتی رنگ به گردنی تاپ 

 .مشکی کتان چسبون شلوار
 .مالیم آرایش

 .اسبی دنبه موها 
 .بود تکمیل چیز همه

 .کردم باز رو خونه در
،دختر  دوست ستاره.بودن ستاره و نیلو و عسل  در هک خونگرم و مهربون عسل 
یدار اولین هاش زود د هل جور با تأ هه هشااات که باردار و شااادم،م  ش ما
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 هم قدچ میکردیم تشاابیه پنگوئن به اونو طبلش عین شااکم اون با همیشااه.بود
 .مییورد حرص

 .کردم هدایتشون خونه داخل به گرم علیک سالم یه از بعد
 .رییتم ها لیوان تو رو ها شربت.شدم آشپزخونه وارد

 .رییتم ها بشقاب تو و زدم برش رو ها کیک
 .برداشتم قدم هال سمت و برداشتم رو ها شربت اول

 
 :گفت خوشرویی دیدنم،با با عسل

 
 .ننداز زحمت به رو خودت بشین بیا-
 

 .زحمتا این از باشه تا-
 

 .بگیره یاد رو نواز  مهمون رسم بشینه،بذار چرا-نیلو
 

 :گفتم و رفتم واسش ا  غره چشم یه
 

 .نیستم بلد که نیست-
 

 .دختر نوازیت مهمون اون با کرد  کم رومو-نیلو
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 .خنده زیر زدیم
 

 :گفتم گرفتن فیگور با
 

 .دیگه اینیم ما-
 

 با و  مبرگشت آشپزخونه سمت دوباره و گذاشتم شربتی لیوان یه کدوم هر واسه
 .برگشتم بود ها کیک حاو  که سینی

 
کار ببین اووه-نیلو نت شااوهر این باالخره..کرده چی  دردت به جا یه هم کرد

 .خورد
 

 .بگیر  یاد چیز  یه که کن شوهر هم تو-
 

 .شد غمگین اش قیافه یهو
 .رفت یادم پاک

 شااوخی با و گذاشاات دهنش تو چنگال با کیکی تیکه یه جو تغییر برا  عساال
 :گفت

 
 .لکهبپ بینمون مجرد نمیشه حال هر م،به گرفته نظر در واسش توپ شوهر یه-
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 .خنده زیر زدیم
 .زد لبیند  یه هم نیلو

 :گفتم و کردم ستاره به رو
 

 نی؟ نی از خبر چه-
 

 :گفت و شکمش به کشید دست و خورد رو شربتش از جرعه یه
 .خدمتتون داره سالم خوبه-
 

 :گفتم و خندیدم
 

 گرفتی؟ سیسمونی واسش-
 

شم اووف- ساالر کور بازارو چجورم،چ ست عین هم کردم،  چی هر رو منه،د
 .نمیگه نه ارممیذ

 
 :گفتم ذوق با
 

 .م بچه وسایل ببینم،عاشق رو وسایل منم شد جدیی؟الزم-
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 :گفت شوخی با نیلو
 

 .دیگه بسازین بچه یه آرتان و تو خ -
 

 .خنده زیر زدن بلند ستاره و عسل
 تاداف و داد خالی جا که ساامتش کردم پرت و برداشااتم بودو کنارم که بالشاای

 .مبل پشت
 

 :گفتم حرص با
 

 .نیااالووو-
 

 کی به نظرت ببینم،به رو تون بچه دارم میگم،دوسااات دروغ مگه چیه خ -
 .نره تو به کنه میره؟خدا بیشتر

 
 :گفتم جان  به حق

 
 ...این خوشملی،به این به بیواد،من دلتم-
 

 .نساختی فرشته یه ازخودت تا بسه بسه-عسل
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 .دیگه ام فرشته-
 

 :گفتم عسل به رو
 

 متین؟ از خبر چه خ -
 

 .برسونه منو نتونست حتی شلوغه حسابی سرش سالمتی-
 

 .برم جایی تنهایی نمیذاره که آرتان-
 

 .داره دوست که بس-ستاره
 

 :گفتم و زدم لبیند 
 

 .آرتانم   دیوونه صد،من در صد که اون-
 

 :گفت لودگی با نیلو
 

 .میشه کمرنگ ها بعد ازدواجه اوایل فقط براش میمیرم و داشتن دوست این-
 



wWw.Roman4u.iR  900 

 

 :گفتم و کردم اخم
 

 .بشه کمرنگ بذاره محاله آرتان-
 

 :گفت و گرفت باال تسلیم معنی به دستاشو
 

 .شد  ترسناک که کن باز رو باشه،اخمات-
 

 .رفتم غره چشم واسش
 

 بزنم سفید و سیاه به دست خونه تو کرده،نمیذاره م دیوونه ساالر که من-ستاره
 .ندهزیرخ زد عسل نمیذاره اما کارسازه زایمانم تسهیل واسه کردنم کار اینکه با

 .میرسه هم تو نوبت بیند-ستاره
 

 :گفت و کشید سر رو شربتش الجرعه عسل
 

چه ها حاال حاال من- کار،مییوام مییوام ب مه متین با چی  رو زندگیم   ه
 .بکنم
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 از رس شدم باخبر بودنم باردار از که ا  س،موقه دیگه چیز یه بچه ولی-ستاره
صال پا شناختم،ا ست،حس فوق حس یه ن شنگترش العاد  کسع که وقتیه هم ق

 .ببینی رو شوهرت العمل
  

شاال-  یرینیشش بگیر ،مطمئنم بغل تو رو ت بچه و کنی زایمان سالمتی به ای
 .همینجاست

 
 !درسته کامال-
 

 از ب مساایره به هم گاهی شاانفتیم گل و گفتیم زدیم،گل دختراحرف با کلی
 .رفتیم می ریسه خنده از نیلو ها 

 
 .اومد در صدا به خونه زنگ که بودم ها ظرف شستن حال در

 
 نداره؟ کلید آرتان مگه
 سر جرعه ال و رییتم آبی لیوان و رفتم آب پارچ سمت بود خشک خشک گلوم

 .کشیدم
 و کردم خشااک بود آویزون دیوار رو  آشااپزخونه تو که ا  حوله با دسااتامو

 .رفتم در سمت
 .کردم بازش
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 .بود پیک
 

 فرهمند؟ باران سالم،خانم-
 

 .هستم خودم بله-
 

 :گفت و سمتم گرفت ا  جعبه یه
 

 .کنید امضا شماست،اینجارو برا  این-
 

 .امضاکردم بودو گفته که جایی
 .زدم زل جعبه به مشکوک و بستم درو

 رفتم سمتش.اومد در صدا به تلفن
 .ناشناس   شماره همون بازم

 "باش م هدیه منتظر 6ساعت عصر امروز"خورد زنگ گوشم تو حرفش
 

 .بود 6 ساعت انداختم نگاه ساعت به سریع
 مییواد؟ چی من از و بود کی این

 
 .کردم برقرار رو تماس
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 رسید؟ م هدیه-
 

 مییوا ؟ چی تو-
 

 .میشه مشی  چیز همه جعبه کردن باز با-
 

 :گفتم عصبی
 

 ...ببین-
 

 ...بوق
 مبل رو  کردم پرت رو گوشی حرص با

 بود؟ کی.عوضی،لندهور
 .جعبه سمت شد کشیده نگام

 .بود داخل پاکت کردم،دوتا بازش تردید با
 :مضمون این با بود نامه کردم،یه باز رو اولی پاکت

 
 این رارهق وقتی مییوره درد  چه به تبریک خ  بگم،ولی تبریک زودتر نشااد-

 تبه هفته کنم،یه گیجت نمییوام مطل  اصاال ساار میرم.بپاشااه هم از رابطه
صت ضمینی هیچ گرنه و بگیر  جونت آرتان از رو طالقت که میدم فر سهو ت  ا
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 که چیز  آوردن بدساات واسااه که م کساای من.نمیدم بت داشااتنش نگه زنده
 واساام دیگه ترفند هر قتل،با با شااده.میدوزم هم به رو آساامون و زمین مییوام

 .نیست مهم
 

 .بیفتم پس بود نزدیک
 بود؟ کی این

 مییواست؟ چی
 چی؟ یعنی ها حرف این
 بگیرم؟ طالق آرتان از مییواد چرا

 .افتاد تپش به فجیعی طرز به قلبم
 .بودم آشوب پر

 :خوندم رو نامه   ادامه و برگشتم
 

ساویه شوهرت خبرکردن باش مطمئن صد در صد هم این از و-  نزدیک با م
 کسی با اصال من چون کن جمع رو حواست خوب خیلی پس.مرگ   به شدنش
 .م جد  کارم تو همیشه و ندارم شوخی

 
 .بیرون دادم استرس پر رو نفسم

له حا نه نمیتونه غلطی هیچ.م که وجود با..اصااال.بک ند این قه چ  بآ پیش دقی
 .لرزون لبام و بود خشک خشک گلوم اما خوردم
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 .میلرزید وجودم تموم
 بکشه؟ رو آرتان مییواد که کیه
 ...مییوان چرا.چرا

 .افتادم هق هق به
 .بود نمونده دیوونگیم مرز به چیز 
 ..اومد در صدا به گوشی دوباره

 .بود خودش...برداشتم رو گوشی لرزیدن می که دستانی با
 .بود کثافتش خوده
 زمزمه ل  زیر میکردم آروم رو خودم داشتم که حالی در و کردم فوت رو نفسم
 :کردم

 
نه کار  هیچ باران،اون باش آروم- نه،اون نمیتو یاد  بک عا زر ز نه،قط  میز

 .همینطوره
 

 :گفتم نلرزه کردم سعی که صدایی با و کردم برقرار رو تماس
 

 مییوا ؟ چی-
 

 خوند ؟-
 

 چی؟ که خوندم که گیرم-
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 کرد ؟ تحلیل و تجزیه خوب حرفامو-
 

 هستید؟ کی شما-
ست مهم- ستم،مهم کی نی  شتهنو نامه اون تو که حرفایی تک تک به که اینه ه

 .کنی عمل شده
 

 :گفتم بلند  نسبتأ صدا  با
 

 مییواید؟ جونم از مییواید؟چی چی کنم؟شما عمل باید چیو من-
 

 ...مییوام رو تو-
 

 .لرزیدن به کردن شروع محسوسی نا طور به لبام
 .افتاد تولوپ تاالپ به دلم
 :گفتم و دادم قورت سیتی با رو دهنم آب

 
ستخ دلتون چی هر هرته شهر فکرکردید.بکنید نمیتونید کار  هیچ شما-  وا

 مملکتبلرزه، تهدید یه با که نیسااتم اوناش از من خیرم کنید؟نه تهدید و بگید
 .داره قانون
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 .باش عواق  شاهد پس فکرکن اینجور  ،تو اوکی-
 
 .انداخت رعشه به رو تنم گوشی ممتد بوق صدا  و
 .گوشی به زدم زل ناباور  با

 .زمین رو  نشستم جون بی و اختیار بی
 .کرد پر هقم هق رو خونه فضا 

 بگیرن؟ ازم رو آرتان مییوان عالم و آدم همه چرا
 مییواد؟ جونم از بود؟چی کی این اصال

 
 .آوردم در رو دومی پاکت.جعبه سمت کشید پر نگام

 .رییت هر  دلم داخش عکسا  دیدن با
 .آرتان از میتلف عکسایی

 .میرفت آرتان که جایی هر و رستوران..دانشگاه تو
 .بود کشید قرمز  خط هم آرتان دور
 .شد نمایان عکس پشت   نوشته و افتاد دستم از عکسه اختیار بی

 
 "مرگ=آرتان خبردادن"
 

 .زدم هق بلند
 نااااااااه
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 .برام اومد در کجا از این خدا
 آخه؟ کیه
 کرده؟ رو آرتان جون قصد که کیه
 مهن یه دلم ته اما بکنه نمیتونه غلطی هیچ که میدادم قل  قوت خودم به هی

 .داشتم ترس
سارو   همه شپزخونه وارد و جعبه تو انداختم عک  قایمش کابینت تو و شدم آ

 .کرده بلغور فقط اون.ببینه آرتان نباید.کردم
 .شد خونه وارد ش ادار  تیپ اون با آرتان و شد باز خونه در

یدم  از و بغلش تو کردم پرت رو خودم و کردم پرواز ساامتش چجور  نفهم
 .زدم هق و ش کته به زدم چنگ پشت

 .رسیدم آرامش به آغوششتو
 .کرد سرازیر وجودم به رو بیشی لذت حس تنش گرما 

 تخزعبال این با رو ذهنم نباید نه.کنه جدا آرتان از منو مییواد که کیه اون مگه
 .باشم بیییال اینکه حل راه بهترین.کنم مسموم
 :آورد وجد به منو گوشم تو نگرانش صدا 

 
 میکنی؟ گریه دار  چرا شده چی-
 

 .کن مالی ماست و بیا حاال
 .اومدم بیرون آغوشش از و کشیدم عمیقی نفس



 909 زخم کهنه

 
 .کردم وپاک ر اشکام دست پشت با
ن کمی با ن م   :گفتم م 
 

 ...ترسیدم لحظه یه واسه..فقط.فقط..هیچی-
 

 :پرسید و زدم زل بهم مشکوک
 

 چی؟ از-
 

 .بغلش تو رفتم فرو دوباره
 .نداشتم رو گفتن دروغ و چشماش به زدن زل جرئت

 
 :گفتم و فرستادم هام ریه به رو تنش بو  و بستم رو چشمام

 
 دلیل بی همینجور-
 

 :گفت و موهام به کشید دست
 

 بیرون؟ بریم ،شام پیشتم من نترس.ترسوندیم اووف-
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 .اوهوم-
 

 کن؟ آماده رو خودت برو پس-
 

 :پرسیدم و شدم جدا آغوشش از
 

 االن؟-
 

 چطوره؟ رستوران میریم بعدشم بزنیم گشتی یه بریم-
 

 :گفتم و زدم لبیند
 

 !عالی-
 

 .بگیرم دوشی یه برم من برو،تا پس-
 

 .اوکی-
 

 .شدم اتاق وارد
 .کنم دور ذهنم از رو تماس و جعبه اون به کردن فکر کردم سعی



 911 زخم کهنه

 
 .کردم باز کمدو
 ...شکالتی مانتو

 ...کرمی شلوار
 ...کرمی شال
 .امروز واسه تیپم بود این

 
 .انداختم لباساش به نگاهی و بازکردم رو آرتان کمد

 
 ...شکالتی کتون شلوار
 ...کرمی اسکی یقه پیرهن

 .کنیم ست باهم دارم دوست همیشه
 .رفتم توالت میز سمت لباس انتیاب از راضی

 
 .کردم مالیمی آرایش
 .کردم تن به رو لباسام
 .آوردم در هم رنگ شکالتی کفش و کیف
 .شد اتاق وارد میکرد خشک رو موهاش که حالی در و تن تو ربدوشام آرتان

 :گفت و کشید سوتی آماده حاضر دیدنم با
 

 .سریع چه-
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 :گفتم و خندیدم

 
 .دیگه اینیم ما-
 

 .تیتن رو  که لباساش به افتاد نگاهش
 لبش گوشه لبیندنشست

 :گفت بود لباش رو  لبیند که حالی در و سمتم برگشت
 

 .شیطون ا -
 

 .رفت لباساش سمت
 .تیت رو  نشست و کرد خشک کامل موهاشو

 
 .ایستادم بروش رو درست و رفتم سمتش
 .برداشتم تیت رو  از رو پیرهن
 .تیت رو  انداختم و گرفتم دستش از رو حوله
 .براش بازکردم رو پیرهن ها  دکمه

 .کردم حس رو نگاهش سنگینی
 .بودم ذوب حال در ش جادویی ها  نگاه زیر



 913 زخم کهنه

 تمینشس دل به عجی  کردم حموم بعد که جذابش صورت به کردن نگاه بدون
 :پرسیدم

 
 میکنی؟ نگام اینجور  چرا-
 

 میکنم؟ نگاه زندگیم به دارم بده-
 

 .بهش زدم زل و کارم از کشیدم دست
 :گفتم و چشمام تو رییتم داشتم عشق چی هر

 
 دنیام؟ دختر ترین خوشبیت من میدونستی-
 

 .دفشر خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو بود نشسته که همونجور
 :گفت و زد زل چشمام به
 

 چرا؟-
 

 .کردم قاب رو صورتش طرف دو
 

  صبحمه هر شدن   بیدار دلیل که دارم رو کسی زندگیم تو چون-
 . آرامشمه دلیل کشیدنمه نفس ،دلیل لبمه رو  ها    خنده دلیل
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 .موندنمه زنده دلیل.کالم یک
 

 عجی  رو اون در شدن گم که آغوشش تو کرد محصور منو و بلندشد جاش از
 .دارم دوست

 .دارم دوست رو هامون پیشونی چسبوندن هم به
 .دارم دوست رو آرتان من

 
شش مثل تو..ممنونم،تو باران،ازت- شید درخ  رماگ زندگیم به که میمونی خور
 مثل کرد،تو شاایرینی از پر رو زندگیم که میمونی شااکر بیشااید ،مثل امید و

 .گفتم کم بگم داشتم دوست از چقد هر خاطرهمینه به هستی خودت
 

 .شدم آویزون گردنش از
 .کشیدم بو عمیق و گردنش تو کردم فرو سرمو
 .آغوشم این معتاد
 .تنش عطر این معتاد

 
 آرتان؟-
 

 .آرتان نفس-
 



 915 زخم کهنه

 .حرفش این با گرفتم جون
 

 .بیرون بیام ندارم دوست بمونم،اصال آغوشت تو همینجور مییوام-
 

 .خندید
 .میشینه دل به چقد..شیرینه ش خنده عجی 

 :گفت میکرد ش روانی منو که خاصی لحن با و گوشم به چسبوند لباشو
 

 .دارم دوست-
 

 .کرد ویلی قیلی رو دلم گوشم به خوردن که هاش نفس
 
  میشوم آرام چقدر"

 ..وقتی
 هایت نفس عطر

 ...مییورد صورتم به
 را تو در شدن غرق چقدر

 ...دارم دوست
 را دستانم وقتی

 ...میذار  دستانت در
 دارم آرامش چقدر
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 وقتی
 ... بندم می را چشمانم

 ...میشوم غرق تو در
 مییواهد دلم

 ...بشنوم مهربونتو قل  صدا 
 هامو لحظه تمام مییوام

 ...باشم تو با
 ...کنارت

 ...همراهت
 ...آغوشت هم

 ...بکشم نفس رو تو هوا 
  بودنو تو با ها  لحظه ارزش

 دیگه چیز هیچ با
 ...کنم نمی عوض
 گفتم صدبار

 :میگم بازم
 ، دارم دوستت
 دارم، دوستت
 ...دارم دوستت

 "باشم زنده زمان هر تا



 917 زخم کهنه

 
 .زد رو رفتن بیرون قید باید اینکه مثل-
 

 :گفتم بودم بغلش تو که همونجور
 

 .میکنم درست ا  خوشمزه غذا  یه نیست،خودم مشکلی-
 

 ..بسوزونیش و بزنی که-
 :گفتم و بازوش به زدم اخم با و شدم جدا بغلش از
 

 .بدنیست دستپیتم هم بود،اونقدرا اول باره واسه اون خ -
 :گفت و شد جدا من از و خندید

 
 .خشک   خشک   گلوم که بیار واسم آب لیوان یه بپوشم رو لباسام تا من-
 

 .شدم خارج اتاق از و زدم لبیند
 .شدم اتاق وارد خنک آب لیوان یه با
 .رفت ضعف دلم شکالتی و کرمی تیپ تو دیدنش با

 .میومد بهش خیلی
 .بود موهاش به دادن حالت حال در

 .گرفتم سمتش رو لیوان و ایستادم کنارش
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 .نکنه درد دستت-
 

 .کشید سر جرعه ال و گرفت ازم رو لیوان
 :گفت و توالت میز رو  گذاشت لیوانو

 
 .اومد حال جیگرم-
 

 :گفتم و خندیدم
 

 .نمیزد  ها حرف این از روزا،قبال این شد  شیطون-
 

 .نشه شیطون و باشه تو با آدم-
 

 .کردم بسند لبیند  به تنها
 

 بریم؟ ام آماده من خ -
 

 ...باهم دو هر و برداشتم رو م شکالتی کیف.دادم تکون رو سرم
 ...شونه به شونه



 919 زخم کهنه

 ...هم در دستامون
 .شدیم خارج خونه از

**** 
 .بودم لیست خوندن رحال د پایین تا باال از

 .بدم سفارش کوبیده گرفتم تصمیم
 

 .میاد کی آرتان پس
 .نشد پیداش حاال تا و بشوره رو صورتش و دست که رفت

 .اومد سمتم گارسون
 :گفت و دستم داد ا  برگه یه
 

 .فرستادن آقایی یه اینو-
 

 .گرفتم ازش رو برگه
 .خوندم رو داخلش   نوشته تعج  با
 

 .آبی چشم باشی داشته خوبی ش -
 

 .میکنه رو و زیر رو زندگیم داره احمقی کدوم ببینم که چرخوندم سر
 .بشم جدا جونم زندگیم،از آرتان،از از مییواد که ازخدانشناسیه کدوم

 .بشه اینجور  که ممکنه غیر
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 .لرزیدن لبام محسوسی نا طور به
 .کردم مچاله رو دستم تو    برگه اختیار بی ترس از

 ندت تند افتاده بیرون آب از که ماهی مثل و دادم بیرون رو ام شااده حبس نفس
 .کشیدم نفس

 دهنم رو  رو دسااتم دو هر و کشاایدم خفیفی جیغ گوشاای   ویبره صاادا  با
 .گذاشتم
 .ودب رفته باال شدت به قلبم ضربان و نشسته عرق به ترس از پیشونیم

 .بود خودش بازم
 .نداشتم رو پاسیگویی قدرت

 .موند خیره اومده که پیامی رو نگام
 

 مثل باش تشوهر کوچولو،بیشترمراق  ببین"کردم باز رو پیام لرزون دستایی با
 "دنبالشم سایه

 
 ..نداشتم کسی به کار  که آوردم،من نمی در بودم،سر آورده کم رسما دیگه
 .توکیف انداختم رو گوشی دستپاچه و هول

 لهفاصاا بال اما بگم بهش که گرفتم تصاامیم میومد دور از که آرتان دیدن با
 :گفتم خودم با و شدم پیشیمون

 
 .مزاحم   یه فقط کنم،اون نگرانش نباید-



 921 زخم کهنه

 
 .بره از رو نشونیم و نام که اون..اما

 .نگرانی و استرس از لبریزشد وجودم
 

 نداد ؟ سفارش چیز  چرا پس-
 

 :گفتم بود مشهود اون در ترس که صدایی با
 

 .خونه بریم آرتان-
 

 :پرسید و باال پریدن تعج  از ابروهاش
 

 .بریم که نیوردیم چیز  اومدیم،بعدشم تازه که خونه؟ما-
 

 :فتمگ شد ضعیف باره یک به که صدایی با و چکید اشکم قطره اختیار بی
 

 .خدا رو تو آرتان-
 

 .بود بسته یخ ترس شدت از وجودم تموم
 لغیرقاب نگرانی با و کرد بلندم و گرفت بازوهام طرف دو از منو و اومد ساامتم
 :پرسید وصفی
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 میکنی؟ گریه دار  چرا باران؟ شده چی-
 

 :گفتم التماس با و گرفتم رو کتش   یقه
 

 برم؟ خودم یا ندارم،میبر  خونه،اشتها ببر منو آرتان-
 

 بود ؟ خوب تازه که یهویی؟تو شد چت آخه-
 

 .خدا رو تو خونه ببر منو بده حالم آرتان-
 

 ...میریم االن عزیزم باشه،باشه-
 

 .شدیم خارج رستوران از و کرد حساب رو خوردیم که آبی لیوان دو اون پول
 .آوردم در رو آسپره و کیفم تو بردم دست

 .زدم دهنم به پیسی چند
 :پرسید نگرانی با و گرفت بازوم از منو آرتان

 
 بیمارستان؟ خوبی؟بریم عزیزم باران-
 .میاد خوابم خیلی خونه بریم فقط آرتان نه-



 923 زخم کهنه

 
 که؟ نیورد  چیز  ولی-
 

 .شد کور اشتهام-
 

 .سوارشو.باران تو دست از-
 

 .شدم ماشین سوار
 .سرم پشت هم آرتان
**** 
 .شدید بودم گرفته تهوع شدیم،حالت خونه وارد

 رفتگ رو م دسته مچ آرتان اتاق سمت برم خواستم آوردم،تا در پام از رو کفشام
 .خودش سمت کشید منو و

 .بغلش تو اسیرکرد منو
 

 شده؟ چی بگی ناراحتی؟نمییوا  چرا-
 

 :گفتم و ستبرش سینه رو  گذاشتم رو سرم
 

 .بیوابم م،مییوام خسته فقط-
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 ...باران اما-
 

 ..میکنم خواهش آرتان-
 .کرد سکوت

**** 
 .کردم باز رو چشمام گوشی زنگ صدا  با

 .دادم کمرم به قوسی و کش و م نشسته تیت رو
 .انداختم آرتان خالی جا  به نگاهی

 گ..انداختم ش صفحه به نگاهی و برداشتم تیت رو  از رو تلفن
 .بود مامان
 .کردم برقرار رو اتصال دکمه

 
 .مامان سالم الو-
 

 دخترم؟ خوبی دلم عزیز سالم-
 

 :گفتم و کشیدم ا  خمیازه
 

 خوبید؟ شما خوبم من-
 



 925 زخم کهنه

 شد ؟ بیدار تازه ببینم شکر،بگو خوبیم هم ما-
 

 .اوهوم-
 

،بیچاره بیدار وقت روشن،چه دلم و چشم-  ...آرتان شدن 
 

 آرتان؟ بیچاره چرا-
 

 رهس بره و بیوره خانمش از مفصل   صبونه یه صبح داره دوست همیشه مرد-
 .کپید  ظهر لنگ تا تو وقت کار،اون

 
 :گفتم و خندیدم

 
 بیدارم هم ساانگینه،آرتان خوابم چقد میشااناساای خوب منو که تو مامان-

 .کنم بیدارت ت پادشاهی هفت خواب از نمیاد دلم نمیکنه،میگه
 

 .من برم قربونش-
 

 .نداشتیم مامان إ-
 

 :گفت و خندید
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 .زیادیه تو سر از آرتان دیگه حقیقته-
 

 :گفتم اعتراض با
 

 .مامان-
 

 .کنم دعوت شام واسه شمارو که گرفتم بابا،تماس باشه-
 

 مناسبتی؟ چه به-
 

یادت دعوت هم رو متین و دورهمی،عسااال همینجور -  آرتان به نره کردم،
 .خبربد 

 
 .چااشاام-
 

 ندار ؟ کار عزیزم بال،خ  بی چشمت-
 

 .برسون بابارو و مادرجون سالم-
 



 927 زخم کهنه

 .میرسونم تو کوچیکی-
 

 .ماماااان-
 

 :گفت و خندید
 

 .رسید،خدافظ باشه-
 

 .کردم قطع و زدم لبیند
 .ظهر از بعد 2 انداختم ساعت به زدم،،نگاهی کنار رو پتو

 .شدم بلند جام از و کشیدم پوفی
 .شدم بهداشتی سرویس وارد
 .زدم صورتم به آب مشت چند

 .زدم مسواک
 .شدم خارج بهداشتی سرویس و کردم خشک حوله با رو صورتم

 .شدم آشپزخونه وارد
 .میداد غری  عجی  صداها  هی شکمم
 .بازکردم رو ییچال.بود م گشنه بدجور

 .برداشتم زمینی سی  عدد دو
 .مگر آب تو  انداختم و برداشتم سوسیس عدد دو بازم و کردم بازرو فریزر

 .کردم قطعه قطعه و هارو زمینی سی  کندم پوست
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 .کردم سرخ و اجاق رو  انداختم
 .کردم سرخ بازم و کردم قطعه قطعه هم رو ها سوسیس

 .زدم هم به و ادویه و کردم اضافه رب بهشون آخر در
 .کرد تحریک رو اشتهام ،بوش م رییته هم رو جات ادویه بقیه

 .آشپزخونه تو میز رو  گذاشتم و رییتم رو محتویات بشقابی یه تو
 .رییتم لیوان یه و آوردم در رو شربت پارچ و کردم باز رو ییچال

 .نیوردم غذا سالهاست انگار مییوردم ولع با غذا،چنان به کردم حمله
 .کشیدم سر جرعه ال رو شربت لیوان

 .کردم درست حسابی درست غذا  یه باالخره ببینی که آرتان کجایی
 .رفتم اتاق سمت و شدم بلند جام از

 .برداشتم پاتیتی از رو تلفن
 .خورد زنگ دستم تو گوشی کردم که روشنش

 .ناشناس   شماره همون
 .کنه پر رو وجودم ترس بزارم نباید
 .بشم مسلط خودم به کردم سعی

 :گفتم جرأت با و کردم برقرار رو تماس
 

 .بله-
 کرد ؟ فکر خوب حرفام به خانمی شد چی-
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 .بکنی نمیتونی کار  هیچ تو-
 

ساس که زد قهقهه چنان سم به اعتماد تمام و کردم سرما اح  رفت شد دود نف
 .هوا

 
 ش دومیشوهرت، کردن نابود و نیست ش یکی بکنم میتونم کارا خیلی اتفاقا-

 ...هم
 

 .کرد سکوت
 

 و ضعف زد که حرفی با م نشسته تیت رو  بودن شده حس بی پاهام و دست
 "میکنم خودم مال رو تو"آورد در پا از منو سرگیجه

 
 .نداشتم رو تیت ازارو  شدن بلند قدرت
 .یکردنم گز گز و بودن حس بی پام و دست انگشتا  بودم،نوک شده فلج انگار

 .شد بیشترم گیجی باعث و پیچید سرم تو صداش
**** 
 :عسل
 :بلندگفتم و شدم اتاق وارد متین ها  دادن گیر از کالفه
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 خونه منمیر شاا  باشاام گفته بد  ادامه کارت این به مییوا  اگه متین ببین-
 .مادرجون

 
 .زد زانو جلوم اون و م نشسته تیت رو 

 :گفت مهربونی با و گرفت رو دستام
 

 کرده نا خدایی ندارم عزیزم،دوساات خودته خاطر به هام دادن گیر همه این-
 .بیفته اتفاقی بعدها

 
 :گفتم اخم با
 

 .ا  بچه نگران فقط تو-
 

 ام؟ اینجور  من-
 

 .شدن باز اخمام
 

 :گفت و  کرد قاب رو صورتم طرف دو
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شد ش ماهه یه هنوز.م بچه اون و تو نگران دلم،من عزیز-  خودت از هی تو و ن
 .میکشی کار

 
 ...میره سر م حوصله آخه-
 باشه؟ بشی سرگرم که جاییم یه همیشه بعد به این از سرنمیره-
 

 .دادم روتکون سرم
 

 میرم من"گفتن با و شااد بلند جاش از و کاشاات پیشااونیم رو  ا  هب*و*ساا
 .شد خارج خونه از"برمیگردم زود بیرون

 
 .عروسیمون عکسا  به شد دوخته نگام و کردم بلند سر

 .داشت رو وفنگی دنگ بی و تازه زندگی یه حکم واسم که عکسایی به
 .باردارم فهمیدم که س هفته شکمم،دو به کشیدم دست
 دیگه ماه چند قراره و رشاااد   حال در وجودم داخل موجود  یه نمیشاااه باورم

 .کنه متحول رو مون زندگی
 .متین با زندگی،زندگی این از بودم خوشحال
 ..تیخوشبی به..برسم جا این به روزا از روز  یه که نمیکردم فکرشو هیچوقت

 ...گذشته سمت کشید پر فکرم
 .زد زمینم و داد دستم کار که کاملم آزاد  به
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سه که ش  آخر ها  پارتی اون شون رفتن وا  میکردم جور بهونه جور هزار به
 .بگذرونم خوش که باشم خوش که
شیم،همه   همه حاال اما    ست،تهیه خونه تو موندن گذرونیم خوش   خو

 .تداش رو کامل خوشبیتی یه حکم واسم شوهرم متین،واسه واسه غذا بهترین
 .چیز همه خاطر به ممنونم خدا از
 .داد بهم که ا  دیگه فرصتی خاطر به
 .قشنگ زندگی این خاطر به
 .قرارداد راهم سر اونو که متین خاطر به

**** 
 :باران
 .ردک دیر اینقد چرا آرتان خدا انداختم،ا  خیابون به نگاهی و زدم کنار رو پرده
 .جوشید می سرکه و سیر عین دلم

 تا اهمر تو گفت که گرفتم تماس باهاش دیرکنه،عصاار  اینقد نداشاات سااابقه
 .ش    هشت که االن

 
 .سمتش پریدم جت مثل گوشی زنگ صدا  با
 .اومد کش م قیافه مامان اسم دیدن با
 

 ...مامان بله-
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 کجایید؟ دوتا شما پس-
 

 .نشد پیداش حاال آرتانم،تا منتظر مامان-
 

 .بزن بهش زنگی یه خ -
 .نگرانم خیلی نمیده،مامان جواب اما زدم زنگ-
 

 .اومده پیش واسش کار  یه نده،البد راه دلت به بد-
 

 .باشه همینطور  امیدوارم-
 

 .بده خبر بهم رسید موقه هر-
 

 .باشه-
 

 .کردم قطع رو تماس
 .زدم موهام به چنگی

 اومده؟ پیش واسش اتفاقی میده،نکنه بد گواه دلم
 ...نکنه...نکنه

 ...میشه پیداش االن نکن چیزا این مشغول رو ذهنت نه،باران نه
 .بیرون دادم استرس پر رو نفسم
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 :دادم جواب سریع و شد گشاد لبیندم آرتان اسم دیدن خورد،با زنگ گوشی
 

 ؟ کجایی آرتان-
 

 هستید؟ آرتان آقا  شماهمسر-
 

 .میکنه چیکار ش دسته آرتان دیگه؟؟گوشی کیه این..رییت هر  دلم
 :گفتم ضعیفی صدا  با و دادم قورت سیتی با رو دهنم آب

 
 .بله-
 

 .خوردن چاقو بیمارستان،ایشون برسونید  رو خودتون زودتر-
 

 .نشنیدم صدایی دیگه
 چاقو؟؟..خودش واس میگفت چی چی
 .نیورده چاقو من آرتان...ممکن   غیر

سام سرعتی با و انداختم خودم رو  مانتو چجور  نفهمیدم  زدم خونه از سر
 .بیرون

 .دادم رو بیمارستان آدرس و دادم تکون دست ماشینی واسه خیابون سر
 .نیومدن بند هم لحظه یه اشکام
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 .ردک می مچاله رو بیمارستانه،قلبم تو خورده،آرتان چاقو آرتان اینکه فکر
 .برگردون واسم رو آرتان فقط نمییوام چیز  جون خدا
 هامه، نفس دلیل زندگیمه،اون دلیل نمیتونم،اون اون بدون من

 .نرسه راننده گوش به هقم هق صدا  که دادم فشار دهنم رو  رو دستام
شین توقف با ستان جلو ما ساب رو راننده کرایه  بیمار  رو مخود دو با و کردم ح

 .بیمارستان داخل رسوندم
 . هزار رو باال بود رفته قلبم ضربان
 :تمگف میزدم نفس نفس که درحالی پرستاره به رو و رفتم اطالعات قسمت

 
؟؟ آزادمنش،کجاست؟؟کدوم آرتان-  اتاق 
 

 :گفت و انداخت کامپیونتر صفحه به نگاهه
 

 )...(اتاق.باال طبقه-
 

 .شدم راهرو وارد باال رفتم دوتا دوتا و رفتم ها پله سمت
 .بود ها اتاق تک تک   شماره رو نگام

  کردم پیداش
 .بیرون اومد دکتر کنم باز درو خواستم تا

 :گفتم پوشونده رو صورتم تمام اشک که حالی در
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 چطوره؟ همسرم حال دکتر آقا -
 

 خراش پهلوش فقط و نبود عمیق چندان خوبه،زخم حالش االن شکر رو خدا-
 .شده زخم پیشونیشون و برداشته

 
 کرده؟ باهاش کارو این کی-
یا- باش اراذل گیر گو یابون وسااط او یه خ تاده،  رسااوند رو اون خیر  آدم اف

 .بیمارستان
 

 :گفتم بغض با
 

 ببینمش؟ میتونم-
 

 .البته-
 

 .شد جدا ازم دکتر
 .بود تیت رو  بیهوش .داخل رفتم و کشیدم پایین درو   دستگیره

 .بود شده باندپیچی پیشونیش
 .بود کوچولو زخم یه لبش زیر
 .بودن زده چسبی یه هم ش چپه سمت چشم زیر
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 .گریه زیر زدم اختیار بی
 .نداشت کسی به کار  که من آرتان

 .بود خودش الک تو همیشه
 .مهربون   همه با

 .کردن باهاش کارو این چرا
سته ش ستش و کنارش م ن صل سرم بهش که د ستم تو رو بود و  غرق و گرفتم د

 .کردم ش هب*و*س
 .کردم پاک رو میرییتن هم سره پشت هی که اشکام

 .باال گرفتم رو سرم
 .گرفت شدت م گریه افتادم که مجهول تماس اون یاد
 .م زندگی تو افتاد بیتک عین کجا از

 .پیشونیم به چسبوندم دستشو بستم،پشت چشمامو
 .نکن ول دستمو مسیر این خدایااتو 

 .باش پام جلو  سنگا  مواظ 
 .باش آخرش مواظ 

 .بد چی و خوبه چی دونستم می که داشتم نگه باز چشمامو جایی تا من
 .تو با بعدش به این از ولی
 .تو به تکیه و دوستی میذارم اسمشو من

 .توکل بذار رو اسمش تو و
 .میشم پشیمون هرکس به توکل از دونم می

 .شم نمی پشیمون وقت هیچ تو به کردن توکل از ولی
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 داغون که برسااه بهش آساایبی نذار.باش داشااته رو هواش و باش آرتان مواظ 
 .میمیرم که نگیر ازم رو نفسم.میشم

 
 .باران-
 

 .بلندکردم رو سرم بود ضعیف خیلی که آرتان زبون از اسمم باشنیدن
 .بود زده زل بهم باز نیمه چشما  با

 .رفت ضعف دلم
 .شدم خم سمتش

 .بار چند بلکه بار یه نه.یدمب*و*س هاشو گونه و
 .بود شده خیس اشکام از صورتش

 :گفتم و خندیدم گریه میون
 

 .بشم مرگت پیش من آرتان؟؟الهی شدم؟خوبی زنده و مردم-
 

 .گفت آخی یه
 شدم بلند روش از هول با

 .شد درهم ش قیافه.چپش سمت پهلو  به کشید دست
 :گفتم دستپاچه
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 .کنم صدا دکترو که نبود،میرم ببیشید،حواسم-
 

 .کردم صدا دکترو و دویدم اتاق از
 

 .شد اتاق وارد دکتر
 .لرزید دستم تو گوشی بشم اتاق وارد خواستم تا
 .گرفت فرا رو وجودم تموم خشم شمارش دیدن با
 .کردم برقرار رو تماس و شدم خارج بیمارستان از

 :زدم داد بلند
 

 .شرف بی بردار ازسرم لعنتی؟؟دست مییوا  چی-
 

 شد؟؟ رفع خطر که چطوره؟؟ایشاال همسرت حال-
 

 :گفتم و گریه زیر زدم
 

 بهش خدا رو نمیتونم،تو آرتان بدون بردار،من آرتان ساار از دساات خدا رو تو-
 .نرسون آسی 

 
 :گفت و شد خشم از پر صداش
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 مقدمه یه ش برداشااته خراش پهلو  و شااوهرت داغون و درب صااورت این-
 در خوبی چیز نکنم فکر نکنی عمل حرفام به و کنی ساارپیچی قراره س،اگه

 .باشه انتظارت
 

 .کرد قطع
 .زمین م نشسته ناتوان

 .چیکارکنم باید االن
 ا  دغدغه بی و آروم زندگی یه من قراره کی میشاااه،پس چی ماجرا این آخر

 .باشم داشته
 .شد بلند گوشی زنگ صدا  دوباره باز

 .کشیدم عربده و برقرارکردم رو تماس اسم به کردن نگاه بدون
 

 مییوا ؟ چی باز-
 

 .زیرگریه زدم شنیدم که رو مامان متعج  صدا 
 

 شده؟ چی عزیزم باران-
 .بود گریه من جواب تنها اما

 
 توام؟؟ با باران-
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 .ااان آرتااا ااان ماااماا-
 

 .بشن تموم روزا این کاش زدم،ا  هق
 :پرسید وحشت با
 

 چشه؟کجایی؟؟ چی؟؟آرتان آرتان-
 

 .اه اانا اارساتا ایما با اان آرتا اان ااماا ماا-
 

 شده؟؟ بده،چش مرگم خدا واا -
 

 :گفتم گریه میون
 

 .میمیرم دارم مامان،مامان خورده چاقو-
 

 .که کرد  داغون رو خودت میرسونم رو خودم بشم،االن مرگت پیش الهی-
 

 .کردم فین فین
 .میزد جونم به آتیش آرتان یاد

*** 
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 .بودن زده خیمه همه بود باز نیمه چشماش که آرتان سره باال
 .بودن بار اشک من از بدتر مادرجون و مامان چشما 

 
 بد ؟ تشییصشون نتونستی بودن کی اونا آخه-مادرجون

 
 .زدم زل آرتان به بغض با
 

 :گفت ضعیفی صدا  با و کرد تر زبون با رو خشکش لبا 
 

شون علت که شدم پیاده تا کردن سد راهمو جلو نمیدونم،یهو- س رو کار  مبپر
 .کنم دفاع خودم از نتونستم و کردن یورش سمتم

 
 .دادم فشار محکم رو دستمه تو که آرتان دست
 .چرخوند سمتم رو سرش

 .شد اندوه و غم از پر دلم
 :گفت آرومی صدا  با
 

 .خوبم من-
 

 .زد رو حرف این نشم نگران اینکه برا  اما میکشید درد داشت اینکه وجود با
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 .بکشم دست داشتنی دوست موجود این از میتونم چجور  من
 .چشماش بودن آروم هاش،به خنده کردم،به عادت بهش وقتی

 .بگیرم جون تنش عطر با و بغلش برم همه چشم از دور مییواد دلم
 

 .نمیشدم سیر دیدنش از
 

 .گذشت خیر به شکر رو خدا-بابا
 .نداره دشمنی کسی با که نگذره،آرتان ازشون خدا-مامان

 
 دادین؟ خبر پلیس به-متین

 
 .رفتن و پرسیدن آرتان از سوال سر  یه آره:بابا

 
 بگیرن؟ ازشون رد  نتونستن-عسل

 
 .نشد مشی  چیز  هنوز-بابا

 
 .بمونه انبیمارست تو کامل روز یه باید که گفت دکتر با کردن صحبت با بابا

ست مادرجون شتم من اما بمونه اینجا رو ش  خوا سه اینکه با نذا  مادرجون وا
 .خونه فرستادمش اما بره بود سیت
 .بود رفته خواب به آرتان دوباره
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 .م نشسته کنارش
 ..م گرفته دستشو

 کنم؟ چیکار باید حاال
 .بودم کرده هنگ

 .بود درد از لبریز دلم
 .بود کرده سست عملی گونه هر از منو و کرده احاطه رو دلم غم غبار
 هم در درد از صااورتش خورد که تکونی ذره یه همین با خورد،اما تکون آروم
 .شد

 .نداشتم وضع این با رو دیدنش تحمل کردم بغض
 .کردن نوازش رو هام گونه اشکام

 .شدن باز چشماش
 :گفت دید که رو من

 
 کرد ؟ بغض چرا-
 

 .زدم هق و پایین انداختم رو سرم
 گذاشتن هم دست تو دست همه و همه.دارش خش صدا  ش زخمی صورت

 .کنن دگرگون رو حالم که
 

 .میشم داغون که نکن گریه..جونم آروم نکن گریه-
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 گرفت شدت م گریه
 .بود اومدن بند حال در نفسم
 .سمتش کشید رو دستشه تو که دستم

 .شدم خم سمتش
 :گفت آروم و چشمام به زد زل بودن جذاب بازم که افتاده گود چشما  با
 

 .باران ببینم بارونی رو چشمات نمییوام-
 

 .ورچیدم ل 
 .دیب*و*س نرم و لبام رو گذاشت رو لباش افتاد ام ورچیده لبا  به که نگاش

 
 یدناشب*و*س"

 بودنش
 خندیدنش

 نگاهش
 صداش

 دنیا بیش   آرامش ها  قرص تمام   ، اینها
 "میکنند اعتبار بی را 
 

 ذوب عجی  که گرمش آغوش تو شاادن حل   تشاانه.بودم وجودش   تشاانه
 .کنه آرومم که شدنی ذوب.دارم دوست رو اون در شدن
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 .افتاد تالطم به دلم زخماش رو  شستم انگشت کشیدن با
 

 .میمیرم تو بی من آرتان-
 

 .گفتم بغض با رو جمله این
 

 :گفت ضعیفی صدا  با
 

 ...میمیرم تو بی منم-
 

 .نذار  تنهام بده قول-
 

 .باران بذارم تنهات بذارم،محاله تنهات که م دیوونه من مگه-
 

 :گفتم و یدمب*و*س رو ش شده باندپیچی پیشونی و خندیدم گریه میون
 

 .آرتان برات میمیرم-
 

 .زد دستم کف به ا  هب*و*س و گرفت رو دستم
 لرزید دلم ته
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 .نگیر ازم رو آرتان خدایا
***** 

 .میگذره آرتان کردن مرخصی از هفته دو
 .کسم بهترین کردن مدارا شده من کاره

 بودن رفته بین از زخماش   شده،همه خوب نسبت به حالش
 .کردم باز براش هم رو پیشونیش پاندپیچی و چشمش زیر زخم چس  و

 .شده خوب کمی هم پهلوش
 ورکیف میدم غذا بهش خودم دستا  با خودم ش  و ظهر و صبح اینکه از آرتان
 .میداد خوردم به غذا خودش دادناش غذا میون هم وقتا گاهی.بود شده

 .نشد خبر  دیگه مجهول تماسا  اون از
 .شد برگردونده بهم هفته دو این تو آرامش
 .بره و کنه گم گورشو ایشاال
 .کرد زهرمارم رو زندگی.نذاشت واسم آرامش

 اقات سمت و کشیدم ها ظرف شستن از دست میکرد صدام که آرتان صدا  با
 .ایستاده آینه روبرو  تن به شلوار و آماده،کت حاضر.دیدم رفتم

 :پرسیدم و باال پریدن ابروهام
 

 کجا؟-
 

 .ببند واسم رو کروات این اومد ؟بیا-
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 پرسیدم سوال که نیورد مبارکش رو  به
 :کردم تکرار رو سوالم باز و هم تو کشیدم رو اخمام

 
 میگم؟ کجا-
 

 :گفت شیطونی با و انداخت بهم نگاه یه
 

 .خشن؟ترسیدم اینقد چرا-
 

ش   ایسااتادم،یقه روبروش  حرص با و خودم ساامت وکشاایدم گرفتم رو کت 
 :گفتم

 
 هخون از ندار  حق نگفتم بهت من بر ؟مگه مییوا  نده،کجا حرصم آرتان-

 بیرون؟ بر 
 

ستاش و هوا رفت اش خنده شلیک  خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور رو د
 .فشرد
 :گفت و ام بینی نوک به چسبوند رو اش بینی نوک

 
 کنی؟ منع رفتن بیرون از منو مییوا  وجبی نیم تو -



 949 زخم کهنه

 
 مطلق اسااتراحت ماه یه باید گفت نشاااده،دکتر خوب حالت هنوز تو آرتان-

 .باشی داشته
 

 :گفت تعج  شدت از رفته باال ابروها  با و کرد بلند رو سرش
 

 ماه؟ یه-
 

 حرف نای بیرون بره نذارم اینکه برا  نبودم،ففط مطمئن زدم که حرفی از خودم
 .کردم هم سر رو

 
 :گفت و کرد باریک افتادم،چشماشو که من من به
 

 .بمالی شیره سرش که طرفی بچه با کرد  کلک،خیال ا -
 

 :گفتم دلیور  با
 

 .نگرانتم من آرتان خ -
 :گفت و کرد بغلم
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 فنداس اوایل.نرفتم دانشگاه که روزه خوبه،چند حالم نیست،من نگرانی جا -
 .افتادن عق  درس از دانشجوها حسابی و ماهه
 .گفتم ا  باشه و ورچیدم ل 

 :گفت و سمتم گرفت رو کروات
 

 واسم؟ ببیندیش نمییوا -
 

 :گفتم و گرفتم دستش از
 

 .نیستم بلد مثال الکی-
 

 :گفت و خندید
 

 .ببندیش واسم تو دارم دوست مثال الکی-
 

 گ..کروات بستن کردم شروع و افتادم خنده به
 :.گفت مقدمه بی شدم،یهو دستپاچه.کردم حس رو نگاهش سنگینی

 .باران عاشقتم-
 

 .زدم زل بهش و کارم از کشیدم دست



 951 زخم کهنه

 منو اینجور  که دارن چی چشااماش نمیشاادم،اخه ساایر بهش کردن نگاه از
 میکردن؟ جذب

 .شدن بسته چشمام اختیار شد،بی خم دید رو م خیره نگاه وقتی
 .رفت قنچ دلم ته یدب*و*س که رو چشمام

 :گفت و شد جدا ازم
 

 .خانمم خدافظ-
 

 .زدم لبیند
 

 .باش خودت خدافظ،مواظ -
 

 کیف میکرد خود بی خود از منو که داشااات ل  رو  که لبیندشاایرینی با
 شتبرگ و ایستاد راه وسط اما.رفت اتاق در طرف به و برداشت رو سامسونتش

 .شد خارج اتاق از و کاشت لبام رو  ا  هب*و*س و طرفم
 ااااااا

 :عسل
 

 بود  و تی تماشا  درگیر سیت که متین سمت حوصله بی و خسته بود ش 
 نداشتیم مرغ تیم بودم،اما کرده املت ه*و*س و بود ام گشنه.رفتم

 .زدم صداش و ام نشسته کنارش
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 متین؟-

 :گفت و سمتم برگشت
 

 جونم؟-
 

 .گشنمه من-
 

 .میکنم درست چیز  یه واست میرم االن-
 

 .رفت ضعف دلم ش دلسوز  و مهربونی همه این از
 

 :گفتم خنده با اما
 

 کنی؟ درست خودت که چلمنم من مگه-
 

 :گفت و کرد اخم
 



 953 زخم کهنه

 و میدونم من بیار  زبونت به رو حرف این دیگه نیسااتی،بار چلمن نییرم-
 بنداز ساارت از رو کردن کار فکر ها حاال حاال بودم گفته بهت که من تو،اما
 .بیرون

 
 :گفتم حرص با
 

 .ساالر    لنگه که حقأ-
 

 :گفت و خنده زیر زد
 

 .دیگه قماشیم یه از-
 

 مغازه از نداریم؟میر  مرغ تیم دارم،اما دوساات املت نکن،من اذیت متین-
 بیار ؟ سرکوچه

 
 .میرم االن نه که چرا-
 

 .شد بلند ازجاش
 .زدم صداش که بود در نزدیک

 
 متین؟-
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 :گفت و سمتم برگشت

 
 .جانم؟-
 .بیار ترشی باخودت-
 

َشم رو-  .چ 
 

 .کردم صداش باز که بره خواست دوباره
 

 :گفت و سمتم برگشت خنده با
 

 چیه؟ باز-
 .بیار هم دوغ خودت با-
 

 .باشه بیواه جون تو-
 

 .شد گشاد لبیندم
 

 .زدم صداش سریع که بره که بهم کرد پشت
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 متین؟ متین-
 

 دلم؟ جون-
 

 .شام بعده بیار،واسه هم ترش ها  آلوچه این از-
 

 :گفت و خندید
 

 .چااشم-
 

 .کردم صداش که بره خواست دوباره
 :گفت ناله با
 

 .کرد  کن،کچلم آماده لیست یه برو ،عسلخدا وااا -
 :گفتم و گرفتم رو ازش قهر حالت با و هم تو کردم رو اخمام

 
 .کردم ه*و*س کنم چیکار خ -
 

 :گفت و کاشت هام گونه رو  ا  هب*و*س و شد خم اومد،روم سمتم
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ست مغازه تو چی هر عزیزم،میرم کردم شوخی- ست رو ه  چی میارم،دیگه وا
 مییوا ؟

 
 :گفت که شد عمیق لبیندم

 
 .میبره دلمو بدجور که برم لبیندات اون قربون-
 

 .گشنمه متین دیگه برو-
 

 :گفت و شد بلند روم از
 

 .رفتم باشه-
 

 .برداشتم قدم آشپزخونه سمت و شدم بلند جام از خونه از شدنش خارج با
 .کندم رنده رو ها فرنگی گوجه بهتره متین اومدن تا

 .میوه سبد به خورد چشمم کردم باز که رو ییچال
 .میزدن چشمک بدجور

 .آشپزخونه تو میز وسط گذاشتم و آوردم درشون ییچال از
 .زدم برش ا  دایره صورت به رو آوردم،موز چاقو و پشقاب یه



 957 زخم کهنه

 نکرد نگاه بدون رو موز پوست جهته کدوم آشغال سطل میدونم که اونجایی از
 .سمتش کردم پرت
 ساار رفتم بعدش و بشااقاب تو چیدم رو موزها و دادم خرج به خالقیت کمی
 .چیدم بشقاب تو میوه نوع سه همینجور.قرمز ها  سی  وقت
 .کیو ...سی ...موز

 .ییچال سمت رفتم و برداشتم رو بشقاب رضایت با
 . شدم پرت مرتفع جا  یه از و معلقم هوا رو کردم حس آن یه و خورد لیز پام
 کشیدم جیغ اختیار بی

 .زمین خوردم محکم و
 .زمین به خورد بد  صدا  با و شد پرت هوا تو بشقاب

 رخمی و خورد لگنم اسااتیون و فقراتم سااتون کردم حس زمین ب برخوردم با
 .شد
ستیونم. شد ایجاد بدنم تو بد  درد چه که وا  شید تیر ا شار زور   از.ک  ردد ف

شک ها  حلقه شامو دور ا شک سیل و کرد و احاطه چ  جار  صورتم رو  ا
 .شد

 .نشست کمرم و پیشونی رو  سرد  عرق
 .گرفتم گاز درد با لبامو شکمم تو بد  درد حس با
 .بچم..شکمم به کشیدم دست لرزونم دستا  با

 .بودم شده جون بی و حس بی
 .نداشتم رو شدن بلند قدرت

 .نکردم حس رو برم و دور از هیچی دیگه و شدن تار و تیره چشمام کم کم



wWw.Roman4u.iR  958 

 

 اااااااا
 :متین

 .شدم خونه وارد پر دستی با
 .میگیره ام خنده بدجور میفتم که کاراش یاد

شو اینکه از چقد ص  ور بود هوله هله مغازه تو چی هر.میبرم فیض میارم در حر
 .خریدم گرفتم
 هک میرفت ضعف دلم قدر  به کردم ه*و*س خ  میگه و میچینه ور ل  وقتی

 .گرفت خندم کارام از..بیورمش دارم دوست
 داشتنش یعنی همین یعنی دارمش،خوشبیتی که خوشحالم چقدر

شو و بگیرم پس نمیتونم جور  هیچ که کرد خودش به متعلق قلبمو جور   قید
 .برم و بزنم

 .نیوفته ابروهاش بین ا  گره ترین کوچک تا بدم براش جونمو حاضرم
سل یعنی خوشبیتی شقمون،خوشبیتی   ثمره و من،ع  زدیکن خیلی یعنی ع

 .خانواده یه میشیم
 .میشه قبل روز از بیشتر عشقمون روز به روز یعنی خوشبیتی

 
 .زدم صداش

 
 هها،اینک میدم بهت شاارط یه به خریدم،ولی میز چیز واساات کلی عساالم،بیا-

 ...همشا
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 تمدس چی هر و شدن شل دستام افتاده خون غرق خونه آشپز کف که دیدنش با

 .رسید گوشم به مرغا تیم شکستن ترق زمین،صدا  خورد بود
؟ پیش اینجور  چرا  زمین 
 جاریه؟ ازش خون اینجور  چرا
 س؟ بسته چشماش اینجور  چرا
 .بود خوب که تازه
 هآلوچ این بیار،از هم دوغ بیار،باخودت ترشاای خودت با"افتادم حرفاش یاد

 "شام بعده واسه بیار هم ترش ها 
 

 .میشد اکو سرم تو هی صداش
ست،تازه لرزه به وجودم تموم ش شت ن سم دا  میکرد،چرا شیطونی و دلبر  وا
 .افتاده جون بی اینجور  االن

 .دوران حال در سرم و بود خشک خشک بودم،گلوم شده فلج انگار
شپزخونه داخل پا زحمت جور هزار با شتم،باورم آ شه گذا سله،عسل این نمی  ع

 هک غذایی که بیارم مرغ تیم واسااش که بودم مییواساات،رفته املت دلش من
 .کنه درست رو بود کرده شه*و*س

 
 .کنارش نشستم

 :گفتم آرومی صدا  با
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 هوله هله کلی آوردم،ببین مرغ تیم واست ببین شو شو،بلند بلند عزیزم عسل-
 .خریدم هم مییواست دلت که ترش ها  آلوچه این واست،از خریدم هم

 .بودم دادن جون حال در من و نمیکرد باز رو چشماش
 :گفتم نشه بلند کردم سعی که صدایی با و گرفتم آغوشم تو سرشو

 
 گفتم؟ شو بلند-

 .عااساال شاااااو بلااااااااااند
 

 .شکست رو خونه سکوت هقم هق
 .باشه خودم دست اینکه بدون بود گرفته اوج صدام

 
 .خاااادا رو تااو باااالااندشاااو-
 

 :گفتم و زدم هق و پیشونیش به چسبوندم لبامو
 

 .شو بلند و نکن داغونم عسل-
 

 :گفت و زد داد گوشم تو یکی انگار
 



 961 زخم کهنه

 از ارهد بیمارستان برسونش و شو بلند بدبیت میکنی دست دست چرا پاشو-
 .میره دست

 .شد سرایت پاهام به چجور  عجی  نیرو  این نفهمیدم
 سمت یدمدو نبود درک قابل واسم که سرعتی با و گرفتمش آغوشم تو پرکاه مثل

 .در
 .ماشین پشت خابوندمش

 :تمگف بغض با و زدم زل معصومش   قیافه به میزدم نفس نفس که حالی در
 

 .نذار تنهام عسل-
 

 پرواز ماشین با تقریبا و فرمون پشت پریدم و کردم هب*و*س غرق رو صورتش
 .کردم

 ااااااااااا
 :باران

 .شد پیچیده شکمم دور دستی که بودم شام ظرفا  شستن درحال
 .دادم نشون بیییال رو خودم اما زدم لبیند  یه

 :گفت و گوشم به چسبوند لباشو
 

 نشد؟ خسته من خانم-
 

 :گفتم ها بچه عین و چپوندمش و کشیدم آب رو بود دستم که بشقابی
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 .شدم خسته چرا-
 

 .بکشم آب خودم رو بقیه بذار جووونم،پس-
 

 :گفتم و زدم نیشیند
 

 .فقط موندن قاشق تا وقت،دو یه نکشی زحمت-
 

 .دادنم قلقلک کرد شروع و خندید
 

 :گفتم خنده با و شدم جمع خودم تو
 

 .نکن،آرتاااان آرتان-
 

 .میداد ادامه کارش به هی و برنمیداشت دست اما
 .صورتش رو  کشیدم و برداشتم رو کف از پر لیف حرکتی یه با
 .کشید هینی یه
 .زدم قهقهه بلند .جداشدم بغلش از

 .بود شده دیدنی ش قیافه
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 :گفتم خنده با
 

 .برم آرتان،قربونت شد  خوشکل خیلی-
 

 بشوره رو صورتش که سینک سمت بره خواست تا افتاده خنده به
 :گفتم سریع

 
 .وایسا دقیقه یه آرتان-
 

 .ایستاد توشون نره کف که بود بسته رو چشماش که حالی در
 .گرفتم ازش عکس یه و برداشتم رو گوشی سریع

 :گفت حرص با شنید که رو گرفتن عکس صدا 
 

 پریده؟؟گ ور کرد  چیکار-
 

 :گفتم خنده با
 

 .بدم مادرجون نشون گرفتم،مییوام یادگار  عکس یه-
 

 :فتگ و شست رو صورتش و کرد باز آبو رفت،شیر شویی ظرف سینک سمت
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 .میدم برسه،نشونت بهت دستم فقط-
 

 .بهش زدم زل جان  به حق با
 .لرزید دستم تو گوشی
 .بود مامان انداختم صفحه به نگاهی

 بغلش تو کشید منو و گرفت رو دستم مچ آرتان برقرارکردم که رو اتصال دکمه
 :گفت و خندید

 
 .بر  در نمیتونی-
 

 .بغلش تو کرد حصار منو
 .بود داشته نگه منو تر سفت اون و مییوردم ول هی
 .میگه الو الو هی خط پشت مامانم رفت یادم

 
 :گفتم آروم

 
 .کن،مامانه ولم آرتان-
 

 .بده جواب بغلم تو خ -
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 :دادم جواب و کشیدم پوفی کالفه
 

 .مامان الو-
 

 :پیچید گوشی تو مامان   خسته صدا 
 

 کجایی؟ میکنم صدات دارم ساعته یه-
 

 س؟ گرفته صداتون چرا شده طور  اینجام مامان-
 

 .زد گاز محکم رو گوشم   الله
 .خندید که بهش زدم زل غره چشم با

 .گردنم تو کرد فرو سرشو
 .بدم گوش مامان حرفا  به حسابی درست نمیذاشت اصال

 
 .باران بیمارستانه تو عسل-
 

 بیمارستان؟..کردم کپ
 

 با حال این با اما کرد دگرگون رو حالم زد گردنم رو  آرتان که ا  هب*و*سااا
 :پرسیدم باور نا گوشی ور اون و ش سینه به زدم مشت
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 شده؟ چش مامان چرا-
 

 .گریه زیر زد
 

 .کرد ول منو دید که رو صورتم ناگهانی تغییر آرتان
 

 بیمارستانه؟ چشه؟چرا عسل مامان-
 

 :گفت گریه با
 

بات با تازه متین- ماس با گه گرفت،طفلی ت  فک جون بی عسااال داغونه،می
 .بود افتاده آشپزخونه

 
 گ..شده چی میپرسید ازم هی که آرتان به زدم زل گرد باچشمایی

 .نداشتم رو زدن حرف قدرت
شی نمیرنم حرفی دید که آرتان ستم از رو گو شید د  حرف مامان با خودش و ک

 زد
**** 
 پریشون و بود،آشفته زار متین حال



 967 زخم کهنه

 .خورد چاقو آرتان وقتی افتادم خودم یاد
 .بود دردناک چقد
 .بود ایستاده کنارش آرتان

 
 .میکرد دعا ل  زیر هی دست به تسبیح مادرجون

 .بودیم ازدکتر خبر یه منتظر و بود نامساعد همه وضع
 .برداشتم قدم آرتان سمت و شدم بلند جام از

 .ایستادم کنارش
 .گلوم به زد چنگ بغض

 
 آرتان؟-
 

 .سمتم شد کشیده نگاش
 

 جونم؟-
 

 نه؟ میشه خوب عسل-
 

 و ش سینه رو  گذاشتم سرمو.خودش به چسبوند منو و کمرم پشت برد دست
 :گفت آروم
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 .میشه خوب آره-
 

 .چکید چشمم   گوشه از اشک قطره یه
 .بود اشک از خیس صورتش.متین سمت شد کشیده نگام

 .شکستنشونه اوج یعنی بشه رییته چشماش از اگه مرد اشک
 .میکرد بیداد متین صورت از شکست

 
 :کردم زمزمه ل  زیر

 
 .متین طفلی-
 

 :زد داد و دیوار به کوبید رو مشتش و شد بلند جاش از متین
 

 بده؟ بهمون خبر  یه نمیاد یکی شد؟چرا چی پس-
 

 .بود شده کنه،امابدتر آرومش کرد سعی و سمتش رفت پدرش
 کترد سمت و شد کنده ازجاش فنر مثل متین عمل اتاق از دکتر اومدن بیرون با

 :پرسید ها دیوونه عین و آشفته و کرد پرواز
 

 چطوره؟ همسرم حال-
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 .بودیم بسته حلقه دکتر دور همه
 :گفت و بیرون داد مانند کالفه رو نفسش دکتر

 
 ...اما خوبه ایشون حال-
 

 .کرد نطق تا لبمون به رسید هممون جون
 :اومد حرف به متین مادر

 
 دکتر؟ چی اما-
 

 .شد سقط جنین متأسفانه-
 

 .کشید بلند  هین متین مادر
 شد؟؟؟ سقط
 :داد ادامه دکتر

 
 اش دوباره شاادن دار بچه احتمال که کنم روشاان واسااتون هم اینو بذارید و-

 .ضعیفه خیلی
 

 دکتر دهن به زدم زل باوحشت
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 .شد اینجور  چرا..خدا نه
 .رفتم فرو آرتان آغوش تو و زدم هق افتادم که عسل شوق و ذوق یاد
 .بود شده ذوق خر میشد مامان داشت اینکه از

 :دغری دندوناش ال  از و چسبید دستی دو دکترو   یقه ها دیوونه عین متین
 

 تکرارکن؟ دوباره رو زد  تازه که گفتی؟زر  چی-
 خوبه مید ،عساال من تحویل دار  چیه اراجیف این.گیرآورد  مساایره هه

 .اصال میدونی چی خوبه،تو هم بچمون
 

 رییته نابساااامانش وضااع دیدن با همینجور  بود،اشااکام فجیع متین حال
 .میشدن

 روسکع و لباس بچه واسه که بازار کشید منو بس کرد دیوونم.افتادم عسل یاد
 .بیره

 خوشااکله،مطمئنم چه نگا پیرهنو این باران وااا "زد زنگ گوشاام تو حرفش
 ."میاد پسرم به خیلی

 "پسره؟ که مطمئنی اینقد کجا از:"پرسیدم و باال پریدن ابروهام
 که همیرساا روز اون باشااه،کی متین شاابیه که پساار مییوام،یه پساار دیگه،من-"

 "بچلونمش و بغلم تو بگیرمش
 "اومد گیرش نچسبی مادر چه بچت بیچاره-"
 "بچم، بیواد دلشم-"
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 .شد بیشتر هقم هق افتادم بازار رفتیم نفر  دو که روز اون یاد به

 بیاد؟ کنار وضعیت این با میتونه چطور..عسل بیچاره
 .اومد درد به دلم متین دیدن با

 .بره باد به چیز همه اینجور  کشیدن انتظار مدت همه این بعد سیته چقد
 .کردم حس پیشونیم رو  رو آرتان لبا  داغی..گرفت دلم
 :گفت آروم گوشم دم

 
 .دختر هیششش،آروم-
 

 :گفتم بغض با
 

 ...آرتان،عسل-
 

 .نیست دلیل بی هم خدا خداست،حکمت حکمت-
 اااااااااااااااااا

 :عسل
 خودم با بودم،حتی کرده قهر باهمه

 .کشتمش من کشتم،آره رو م بچه احتیاطیم بی با که منی
 .شکمم به کشیدم دست
 .نیست داشتنی دوست موجود اون دیگه
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 .کنه رنگی رو متین و من زندگی بود قرار که موجود 
ید پر ذهنم  مط  از متین همراه مثبت جواب گرفتن با که روز  اون به کشاا

 .بودیم خوشحال روز اون چقد.شدیم خارج
 رو ونزندگیم وروجکی یه بود قرار اینکه فکرکردم،به حدمون بی خوشااحالی به

 .کنه امید و شاد  غرق
 .بودیم داده انجام راه در فینگیلی واسه که کارهایی   همه به
 .خدا داشت درد زدم،چقد هق روز اون یادآور  با

 .افتادم اومدم هوش به که روز  آن یاد
 ومگل که زدم ضااجه قدر  به شاااد تداعی برام فیلم مثل اخیر اتفاقات وقتی

 .برداشت خراش
 .شد اتاق وارد اجازه بی متین

 .باال کشیدم سرم تا رو پتو دیدنش با
 نداشتم رو چشماش تو زدن زل جرئت

 .شد می شرمم خودم از کنم محافظت عشقمون   ثمره از نتونستم اینکه از
 میکرد؟مامانش؟باباش؟ راجبم فکر  چه متین حاال

 .کردم حس کنارم رو حضورش و شد پایین و باال تیت
 .خون   کاسه بودن شده چشمام
 .دلتنگشم چقد فهمیدم تازه رسید گوشم به ک صداش
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 از ور خودت مییوا  کی شده،تا تنگ واست دلم ببینی؟عسل منو نمییوا -
 کنی؟ دریغ من

 
 .زدم صداهق بی

 
 :گفت بغض با
 

 شااد ؟یه بیرحم اینقد محتاجم،چرا بهت بده،داغونم،بدجور حالم عساال-
 نگت واسم نشد ؟دلت کرد ،خسته حبس اتاق تو رو خودت که میگذره هفته

 نشد؟
 
یت بی" ها ما"بودم دلتنگش ن کار ا  رو ودمخ نمیتونم وقتی بکنم میتونسااتم چی

 .ببیشم
 

 .خونه تو باشی راحت که بیرون میرم دارم من-
 

 .گرفتم رو دستش مچ و زدم کنار رو پتو زده وحشت
 .بهم زد زل سرخ چشما  با و سمتم برگشت
سم صورت شکی قطره دید که رو خی شمش   گوشه از ا  صدا  با و چکید چ

 :گفت آرومی
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 .دارم دوست خیلی-
 

 .زدم هق و آغوشش تو کردم پرت رو خودت
 .پیرهنش به زدم چنگ و زدم هق

 
 .باچااامون مااتاایاان-
 

 آروم عجی  هیش گفتن با و کرد نوازش رو کمرم گرفت،پشااات اوج هقم هق
 .گرفتم

 
 .عزیزم بگیر آروم-
 

 نه؟ چلفتیم پا و دست خیلی من متین-
 

 .نه-
 

چه نگران نکن،همیشاااه کار میگفتی بهم همش تو متین-  اب بود ،ببین ب
 .شد سقط بچه کردنم سرپیچی
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سل هم تو بودم،نگران بچه نگران تنها نه من-  خونمی منی،خانم زن تو بودم،ع
 .بچه از مهمتر زندگیمی،حتی تو چیز همه از مهمتر تو

 
 ...کا نیستی ناراحت ازم یعنی-
 

شش،نه- ش ش ستم،اتفاقیه ناراحت هی  از هترب خدا نکن خور  افتاد،خود که نی
 .میدونه کارشو صالح ما

 
 .بلعیدم وجودم تمام با دادم،عطرشو جا  بغلش تو بیشتر رو خودم

 
 .دیوونتم متین-
 

 :گفت و یدب*و*س رو سرم رو 
 

 .بیشتر من-
 اااااااااا

 :باران
 کاناپه رو  از رو گوشاای و کشاایدم ژورنال از دساات گوشاای زنگ صاادا  با

 .برداشتم
 .بست یخ رگام تو خون شماره دیدن با

 .نمیکنه ولم زد،چرا زنگ که باز
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 .افتادن لرزش به دستام
 .میچشیدم رو آرامش   مزه داشتم تازه

 .گوشم به چسبوندم رو گوشی و کردم برقرار رو اتصال   دکمه
 

 .خونت در دم بیام که میشدم پا داشتم دیگه-
 

 .دنیاست صدا  ترین نحس واسم توهم،صداش ابروهاموکشیدم
 

 نمید ؟ جواب چرا عزیزم-
 

 .گرفت عقم"عزیزم"واژه بردن کار به از
 .کنه صدا عزیزم منو آتان از غیر نداشت حق کسی

 
 .بیام پاشم شد الزم پس-
 

 :گفتم باشه جرأت با کردم سعی که صدایی با
 

 گرفتی؟ تماس تو که باز-
 

 .میلرزوند رو بدن چهارستون که هایی قهقهه اون زد،از قهقهه
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 فکر خودت اب نگرفتنم تماس هفته یه این تو نکنه نگیرم؟؟ببینم بود قرار مگه-
 با م،گفت خودت حال به بذارم گفتم رو هفته سااه این ساااختی،من پوچ خیال و

 .نمونه دلت به چیز  حسرت بعدها که باشی خوش شوهرت
 

 .میلرزونه رو تنم بهش فکرکردن حتی کردم بغض
گه میکنی کارارو این دار  چرا-  واسااات تر  هیزم چه من عوضاای،م

 .نمیتونم اون بدون من بردار شوهرم سر از دست میکنم فروختم،خواهش
 

 :گفت و شد خشمگین لحنش یهو
 

 .نمیتونم تو بدون منم-
 

 :پرسیدم مشکوک و هم تو کردم ابروهامو
 

 هستی؟ کی تو-
 

 ۵تساع امروز.کنم معرفی رو خودم رسید مشتاقی،وقتش دیدنم واسه پیداس-
 هب فهمیدم اگه حالت به وا  میا ،اما میفرساام واساات االن که آدرساای این به

 .شد فهم شیر میارم در شوهرت روزگار از دمار داد  خبر کسی
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 .میلرزید بید همچون بدنم و شد قطع تماس
 .بود راحت جهت این از خیالم و شد تموم چیز همه کردم خیال
 .استرسه پر که کردم فکر امروز بود،به حرفاش مشغول ذهنم

 
 .بود داده دست بهم تهوع حالت و بودم گرفته شدید  سرگیجه

 ایدب که شدم مرتک  یگ*ن*ا*ه چه من مگه.دادم تکیه مبل پشتی به رو سرم
 .بدم پس تاوان اینجور 

 .گرفتم رو آرتان   شماره
 :داد جواب میزد نفس نفس که حالی در خورد که بوقی چند بعد

 
 ...جانم-
 
 هایتا نفاااااس لمسا"

 را اام️قلبااا ضااااربانا
 انادازد می شاااااماره بہ
 بڪش نافاسا آراما تو

 لاحاظاہا،لاحاظاہ منا
 "شاااااوم مے ات دیوانہ

 
 آرتان؟-
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 شده؟ دلم،چیز  جان-
 

 :گفتم و کردم پاک چکیدو که اشکی قطره
 

 .بشنوم صداتو زدم زنگ نشده،فقط چیز  نه-
 

 .شد باز لبیند به کرد،لبم که ا  خنده با
 .خوبه نکنی دیوونم باران تو دست از-
 

 نه؟ بود  کالس سره-
 

 .آره-
 

 خونه؟ برمیگرد  چند ساعت کالس،راستی سر برگرد پس-
 

 .بیام دیر ممکنه سرم رییته کار کلی امروز نمیدونم-
 

 ندار ؟ باشه،کار -
 

 دارم؟ کار یه چرا-
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 کار ؟ چه-
 

 .دارم دوست خیلی-
 

 :زدم لبیند
 

 .بیشتر من-
 

 .برسم کارم به بذار فندق بسه مزاحمت دیگه-
 

 :گفتم و خندیدم
 

 .خدافظ-
 

 .عزیزم خدافظ-
 

 .بیرون کردم فوت رو نفسم و کردم قط رو تماس
 عقربه رچقد هر برگردم و برم میتونم راحتی به برمیگرده دیر آرتان که حاال پس
 .میشد آشوب میرسید،وضعم پنج به ساعت ها 
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 .آرایشی گونه هیچ پوشیدم،بدون مانتویی یه
 .کنم آرایش واسش که کیه اون مگه

 .بیرون زدم خونه از اضطراب و استرس از ماالمال دلی با
 .دادم تکون دست ماشینی واسه خیابون سر

 .ادافت راه اون و راننده به دادم رو داخل،آدرس پریدم پام جلو ماشین ایستادن با
**** 
 .داشت نگه آپارتمانی یه جلو

 .طبقه ده آپارتمان یه
 یرونب ماشین از و کردم باز درو لرزون دستانی با و کردم حساب رو راننده کرایه

 .اومدم
 .زدم زل آپارتمان به تردید و ترس با
شتن پا از شتم هراس آپارتمان داخل گذا ضر اما دا  نای آرتان خاطر به بودم حا

 .بپذیرم رو ریسک
 .انداختم آدرس به نگاهی

 "ده طبقه"
 .فشردم رو ده طبقه دکمه

 .شد باز تیکی صدا  با در
 .گذاشتم حیاط داخل پا بریده نفسها  با

شکی شلوار و کت که حالی در مرد تا دو سمی م شتن،دم تن به ر  ورود  در دا
 .بودن ایستاده

 .شد چندان دو ترسم دیدنشون با
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 .گریه زیر بزنم جا همون بود نزدیک
 .داشت ی *و*سع و خشن ا  سمتم،قیافه اومد ازشون یکی

 :گفت و کرد اشاره داخل به
 

 .منتظره داخل آقا-
 

 و ردمکرده،ک باز  روانم و روح با که آقایی اون نثاره ا " بمیره ایشاال" یه دلم تو
 .شدم آپارتمال وارد

 .شدم داخل و زدم رو آسانسور دکمه
 .افتاد تولوپ تاالپ به قلبم

سور نفهمیدم که خوندم دعا قدر  به ل  زیر و شدم جمع خودم تو سان  کی آ
 .ایستاد
 .فشردم رو خونه زنگ و اومدم بیرون

 .شد باز در
 .بود کرده آجیر خودش واسه مأمور اینقد که کیه مرد این مگه.بودم بهت تو

 .شدم خونه وارد
 .شد خارج خونه از مأموره همون

 .پنگ پینگ توپ شدن چشمام شنیدم که کلیدو چرخش صدا 
 کردن؟ قفل درو چرا

 .شدن اشک از پر چشمام
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 .گیرکردم ا  میمصه بدجور تو
 

 .د ش پشیمون کردم حس لحظه یه کشیدم،واسه می رو انتظارت وقته خیلی-
 

 .برگشتم صدا صاح  سمت
 یالسگ یه که حالی در قد    پنجره کنار. بود من به پشااتش که بلند قد مرد 

 .بود ایستاده داشت دست به مشروب
 .داشت تن به مشکی کتون شلوار و سفید رنگ به کتی

 .سمتم رگشت یهوب
 .نداشتم اعتماد  چشمام به.کرد کپ

 .نداره امکان
سی سترس از پر رو زندگیم که ک شت و کرد ترس و ا  ومگل از خوش آب یه نذا
 هم هب رو زندگیم روند که شاایشااه،کساای تو کرد رو خونم که بره،کساای پایین

 .ماکان....جز نیست کسی رییت
 

 تمسم و میز رو  گذاشت رو مشروب گیالس داشت ل  به لبیند که حالی در
 :گفت و اومد

 
 .بود تاب بی چشمات دیدن واسه دلم چقد باران،نمیدونی وا -

 .مالقاتمون آخرین به کشید پر فکرم
 .بره مییواد که بود گفته فقط.
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 چرابرگشت؟
 بپاشه؟ هم از رو زندگیم دادنم،که عذاب واسه فقط

 
 .نمیچرخیدن زبونم سره ها کلمه اما بزنم حرف که کردم باز ل 

 :پرسیدم گرفتم که زبونی لکنت با
 

 و؟ تا کاان،تاا کا ااکا ما ما ما-
 

 .بودم افتاده نغس نفس به
 :داد جواب و کشید عمیقی نفس

 
 .گنده و ُمر و ُسر!منم بله-
 

 .شدن تار اشک حلقه از چشمام
 .گرفت فرا رو وجودم تمام خشم

 :غریدم دندونام ال از و عصبی
 

 برگشتی؟ چی واس-
 

 .کرده هندستون یاد ام فیل-
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 :آوردم زبون به رو حرف یه تنها بغض با
 

 چاارا؟ بگو چاارا؟فقط-
 

 :داد جواب قبراق و شاد
 

 .برگشتم تو خاطر واضحه،به جوابش-
 

 .کنم خالی سرش رو هام عقده   همه داشتم زدم،دوست داد
 

 .رفت کردم ازدواج من عوضی-
 

 .ازش میشی جدا گفتم که بهت-
 

 کم بود کرده وارد بهم که ترساای و اسااترس همه نبود،اون خودم دساات حالم
 .نبود

 
ست مگه- ست دلت غلطی هر خودته د  حرف کام تا الم من و بد  انجام خوا

 اومد  ازش که ا  شاااده خراب همون به برگرد.ماکان آقا خوند  نزنم؟کور
 .نمیشه حاصلت هیچی اینجا چون
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 .بهش کردم پشت

 .کرد قفل عوضی اون درو که رفت یادم پاک.کشیدم درو   دستگیره
 :غریدم و بهش کردم رو میرفت پایین و باال سینم قفسه که حالی در

 
 .کن باز رو مونده وا در این-
 

 .نمیشه باز جاش سره برنگرده عقلت که ا  موقه تا در این-
 

 :گفتم و خندیدم هیستیریک
 

 .من نه تویی نیست جاش سره عقلش که اونی فعال-
 

 .برداشت قدم سمتم به
 .در به چسبیدم رسید که بهم
 .در به چسبوند و کرد رد سرم کنار از دستاشو دوتا

 .شد چندشم بهش نزدیکی همه این از
 .آورد سرم نزدیک رو سرش

 .گرفتم میالف سمت به رو سرم انزجار با
 :زدن حرف کرد شروع شمرده شمرده و آروم خیلی
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 تماس باهات نفس به اعتماد همه این با که بدم انجام کار  نتونم اگه من-

 عمل مجبور  گفتم که کار  به.شاادم عمل وارد شااده حساااب من.نمیگرفتم
ستاد شوهرت،اون اون من از حرف یه با که نفوذم با اونقدر چون کنی  مغرور ا

 یچ حالیته میکنم نابود و نیسااات کرد می نگاه باال از رو همه که متکبرت و
 گفتم؟

 
 :گفتم لرزونی صدا  با و بهش زدم زل گریه با
 

 نه؟ دار  دوسم تو-
 

 :گفت وصفی قابل غیر خوشحالی با و دیدم رو چشماش برقی
 

ت که البته-  .دارم دوس 
 

 نه؟ بد  انجام کار همه من خاطر به حاضر -
 

شق تنها تو..باران دیوونتم من..معلومه-  تو شقع و یاد با فقط قلبم این..منی ع
 .میتپه
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 فقط قلبم..منه عشااق تنها اون..دیوونشاام منم..دارم دوسااات رو آرتان منم-
 .بیرون بکش زندگیمون از پاتو..میتپه واسش

 
 .بیرون زد گردنش رگ و شد منقبض فکش

 .پریدم جا در که در به کوبید محکم
 .نداشتم رو زدن حرف جرئت که بود شده ترسناک قیافش حد  به
 

 ؟گفتم چی فهمید  منی واسه فقط باران،تو کنم ولت ببینی خواب تو-
 

 .نمییورد تکون اما عق  بره که دادم هلش.افتادم هق هق به
 :گفت و شد آروم لحنش یهو

 
 .بیوره تکون دلت تو آب میکنم،نمیذارم بهشت واست رو زندگی-
 

 .دارم دوست رو آرتان من که نمیفهمید چرا.شد بیشتر هقم هق
 

 .لعنتی میپاشی بهم رو زندگیم دار  کارت این با تو-
 

 .زندگیت همینه،پاشیدن اصلیم هدف-
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شک اون نمیره نمیره،یادم یادم رو شمال تو روز اون  زجه رییتم،اون که هایی ا
   هانداز رو دختر  عمرم تو انداختی،من گوش پشت تو و زدم پیشت که هایی

ته بیشااتر کرد  می محلی بی بهم نداشااتم،وقتی دوسااات تو  ت وابساا
 رفتمگ تصمیم پس نداشتی قبولم جوره هیچ تو بودم،اما شده ت میشدم،روانی

 .کنی قبولم که بسازم ا  دیگه آدم یه خودم از و برم،برم
 

 :داد ادامه و کرد اشاره خونه به و کرد باز رو دستاش و شد جدا ازم
 

 با و نفوذ با آدم میشه،یه صادر چیز همه حکم من   اجازه با که نفوذ با آدم یه-
 ...اما کنم خودم مال رو تو که برگشتم.پول

 
 :گفت ناراحتی با و طرفم برگشت

 
 هک دختر  نمیشااد باورم.شااد کوبیده ساارم تو پتک مثل ازدواجت خبر اما-

 پس نکشیدم دست حال این با شده،اما دیگه یکی مال دارم دوسش وار دیوونه
 روبرو  االن داد،تو جواب هم خوب که کردم شااروع مجهول ها  تماس از

 .من مال ش نهایته و منی
 

 .باشه پست و عوضی اینقد ماکان نمیکردم فکرشو هیچوقت
 .بگیره ندید رو زدنام پا و دست که خواه خود اینقد

 :فتمگ بغض با لرزیدن می لبام و بود اشک از خیس صورتم پهنا  که حالی در
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 به رسایدن واساه من..دارم،من دوسات رو دارم،زندگیم دوسات رو آرتان من-

 بشاام،انصاااف جدا ازش که مییوا  ازم کشاایدم،چطور ساایتی خیلی آرتان
 .باش داشته

 
 مکشیدم،واس سیتی خیلی اینجا تا تو به رسیدن واسه دارم،منم دوست منم-

 .میکنی عادت بهم کم کم بعدها باشی نداشته دوسم که نیست مهم
 

شم ستام فرا رو وجودم تموم خ شت رو گرفت،د  یدمکوب توانم تمام با و کردم م
 :گفتم بود مانند جیغ که صدایی با و ش سینه به
 

ضی-  شوهرم از نمییوام من مییوره،کثافت هم به ازت نمییوامت،حالم عو
 .میفهمی،میفهمی شم جدا

 
 یاراخت بی و شدم جون بی کردم که هایی گریه و کشیدم که هایی جیغ شدت از

 .زمین رو  نشستم
 

 :زدم داد ها دیوونه عین که سمتم گرفت رو دستش.کنارم نشست
 

 .میکشم رو خودم بیوره بهم کثیفت عوضی،دستا  نزن دست بهم-
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 :غرید و گرفت بازوهام طرف دو از منو محکم و هم تو کشید رو اخماش

 
 بهت ههفت یه ندارم ایوب صاابر من باران وجودم،ببین بهم،به کنی عادت باید-

 اگه سمق علی وال  هفته،به یه کنی،فقط حجت اتمام آرتان با که میدم فرصت
 .خونه در دم میفرسم رو آرتان   جنازه هفته دو شد هفته یه
 

 .بهش زدم زل وحشت با
 :داد ادامه

 
 که میدم دسااتور کنی ساارپیچی تو که ا  لحظه هر تو و واسااش بپاگذاشااتم-

 .کنن تموم کارشو
 

 .بیرون بود زده گردنش رگ و خشمگین قیافش
 :گفتم ل  زیر آروم و ناباور

 
 .نمیکنی کارو این تو-
 

 :گفت و شد بلند جاش از
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 واساام نبودش و بود چون میکنم هم کردم،بدترشااو چیکار ساار  اون دید -
ست مهم سم تو.نی سه و مهمی وا سیدن وا  جلو ممکنه که مانعی هر بهت به ر

 .میبرم بین از کنه سد راهمو
 شد؟ اینجور  چرا.زدم هق و پایین گرفتم رو سرم
 میره میشااه دود چیز همه کنم بین خوش دنیا این به رو خودم میام چی هر چرا
 .هوا

 
 .بودم گیرکرده سیتی دوراهی بین

 :گفتم بود مشهود اون در لرز و ترس که صدایی با
 

 .نمیترسم تهدیدات از من
 

 به قطف عزیزم نترس.ترسید  یعنی بلرزه صدات میلرزه،وقتی داره که صدات-
 چشم؟ بگو..بده گوش حرفم

 
 :کشیدم جیغ

 
 .بکنی نمیتونی غلطی هیچ نمیگم،تو-
 

 .داد قرار صورتش جلو رو صورتم و موهام به زد چنگ پشت از و زد زانو جلوم
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 برام ونهخ کنم،این تحملش نمیتونسااتم ویبره،دیگه رو  بود رفته بدنم   همه
 .بود کننده خفه

 .میکرد آنالیز رو صورتم اجزا  تک تک داشت
 .نشدم موفق کنه ولم که کردم تقال هرچی

 :گفت و چشمام به زد زل
 

 رصااتف هفته یه دانی،فقط خود دیگه تو به برمیگرده چیز میتونم،همه اتفاقا-
 یدردساارای همه اون با.بکن آرتان آقا با رو زندگیت آخرا  هفته یه این تو.دار 

 .باشی شناخته منو باید دیگه ایجادکردم واست دانشگاه تو که
 

 :گفتم التماس با و گریه زیر زدم بلند
 

 .نکن من با کارو این خدا رو تو...خدا رو نکن،تو ماکان-
 

 .نمیکنه دوا رو من از درد  هیچ کردنت التماس-
 

 .رفت در سمت به و شد بلند جاش از
 :گفت و کرد باز درو بود دستش تو که کلید  با
 

 مو زدم هک حرفایی   همه به امیدوارم و میبینمت دیگه هفته یه بر ،تا میتونی-
 .کنی عمل مو به
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ظه اون تو که یه کردم حس لح نده زندگیم از داره مهمی تی قد و میشاااه ک  چ

 .بود زجرکش
 .شدم بلند جام از بود بسته یخ وجودم تموم که حالی در و کرخت با

 .بیرون زدم خونه از چجور  نفهمیدم
 .گذاشتم خیابون به پا چجور  نفهمیدم

 .نکردم حس شدو وارد پاهام به که قدرتی
 .نکردم حس مردمو ها  تنه

 .نکردم حس و نفهمیدم رو چیز  هیچ
 بکنم؟ دل بشم؟چجور  جدا آرتان از چجور  که میکردم فکر این به

 .بیارم واسش ممکنه دلیلی چه
 بزنم؟ جدایی از حرف و بزنم زل چشماش به قدرتی چه با... جرئتی چه با

 .ندارم یاد به کردم آرزو همیشه که آوردم یاد به رو روزایی اون
 رو قلبم و روح و آوردن هجوم بهم کشاایدم آرتان نبود با که تلیی اتفاقات اون

 .کردن دار خدشه
 .بکشم رو جدایی تلخ طعم دوباره باید هم حاال
 عسری.بود نمونده شدنم پیش به چیز  و شدن جون بی پاهام لحظه یه برا 

 .کنم جلوگیر  شدنم پیش از که دیوار به گذاشتم دست
 .بود شده خشک گلوم

 .زمین نشستم و ُسرخوردم
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 .کردم حلقه بازوهام طرف دو رو دستام
 .میلرزید بدنم تموم و بود شده سردم

 .سمتم میومد داشت که دیدم رو چادر  زنی
 شنیدم گوشم کنار رو صداش

 
 خوبه؟ حالتون..خانم..خانم-
 

تان.بود بد حالم.نبود نه  و بغلش تو برم مییواسااات دلم.مییواسااتم رو آر
 .نیام بیرون هیچوقت

 هست؟ امکانش یعنی
 نیام؟ بیرون و ش وامن گرم بغل تو برم هست امکانش

 .پناهگاهم به برم
 .کشیدم درد درون از و زدم هق.گرفتم آتیش درون از و زدن هق
 .کشیدم آه درون از و زدم هق
 .شده گیرم گریبان که مصیبتیه چه دیگه این خدا ا 

 
 .پریده رنگتون بیورید آب یکم بفرمایید خانم-
 

 .بشم خالص میکنه نابودم داره که زجر  این از و بمیرم کاش ا 
 :پیچید گوشم تو خانمه صدا 
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 دکتر؟ ببرمتون خانم-
 

 :گفتم میومده در چاه ته از که صدایی با و کردم باز دهن زحمت به
 

 .ممنون نکرده الزم نه-
 

 .شدم بلند جام از
 

 .نیست خوب حالتون شما ولی-
 .پایین اومده فشارم فقط خوبم من نباشید نگران ممنون-

 .دادم ادامه راهم به و بهش کردم پشت
** 
 .گذاشتم خونه داخل پا

 .بود رفته فرو تاریکی و سکوت تو خونه
 می بهش باید چی وضااعم دیدن با وگرنه خونه میاد دیر آرتان امروز شااد خوب
 .گفتم

 .آوردم در پام از کفشامو
تاق طرف کشااوندم رو خودم متحرک مرده عین فه با که ا یا  آرتان برزخی   ق

 .شدم مواجه
 .کنم سکته بود نزدیک
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 بیاد؟ دیر نبود قرار مگه
 اینجاست؟ االن چرا

 .بود شده ترسناک ش قیافه
 :غرید دندوناش ال  از
 

 هااان؟ نمیداد  جواب میزدم زنگ بت چی هر االن؟چرا تا بود  کجا-
 

 دتن تند که قلبم رو  گذاشااتم دساات ترس با و پریدم جا در دادش صاادا  از
 .میزد
 :گفتم لرزونی صدا  با و دادم قورت رو دهنم آب

 
 .رو  پیاده بودم رفته-
 

 نداد ؟ خبر بهم چنده؟چرا ساعت االن وقت؟میدونی این تا-
 

شون بیییال.دنیا کار ترین سیت اجرا  وقت.بود وقتش  تسی خودم دادن ن
 .چیزیه هر از تر

 .موندنش امان در واسه بکشم پس پا باید.مهمتره چیز همه از آرتان سالمتی
 .بیرون بکشم زندگیش از رو پام که کنم دلزده خودم از اونو باید

 .خطره کنارش من بودن
 .کردم قو  ارادمو
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 :گفتم تمام خونسرد  با
 

 .بدم خبر بهت نمیبینم دلیل-
 

 :گفت عصبی و شدن گرد چشماش
 

یل چی یعنی- یدونی دل قد نمیبینی؟م نت چ نده و شااادم،مردم نگرا  ز
 .باشه اومده پیش واست اتفاقی شدم،ترسیدم

 
 :دادم جواب خونسرد  همون با اما کردم بغض

 
 نیمیز خونه از خبر بی ها موقه بعضاای هم تو.بشاای نگرانم که نیسااتم بچه-

 .نکن دخالت کارام تو کردم؟نکردم،پس جیمت بیرون،سیم
 

 .ودب داشته برش بهت میدونم نزدم حرف باهاش اینجور  حاال تا که منی واس
ست تو محکم رو چونم صبی و گرفت نیرومندش د شم که حالی در و ع  از خ

 :غرید میزد دو دو چشماش
 

 .میشد زده بینمون حرفایی همچین حاال تا کی باران،از بزن حرف درست-
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 و سااساات منو که چیز  هر از باید جونش حفظ نبود،واسااه کردن گریه وقت
 .کنم خوددار  میکرد ضعیف
 :زدم داد و دادم هلش محکم و سینش تیت گذاشتم دستامو

 
 .داز بن راه هوار و داد سرم اینجور  کوچولو کار یه با که نیستم بچه دیگه من-
 

 .اتاق سمت افتادم راه و بهش کردم پشت
 .شده وکفر  عصبی زدنم حرف نوع این از میدونم

 .بکنم میتونستم چیکار اما
 .زدم پس سریع چکیدو که اشکی قطره
 .کردم باز یکی یکی رو مانتوم ها  دکمه

 .بود نشده برطرف هنوز خشمش
 :زد داد و کوبید محکم کردم که باز کمدو در

 
 تلفن ونا جواب بیرون،وقتی میزنی خونه از خبر بی تر ،وقتی بچه بچه از تو-

 .ا  بچه یقینأ نمید  رو تلفنه اسمش فقط که ت لعنتی
 

 :دادم جواب خودش مثل و تیت رو  کردم پرت رو مانتو
 

ست بچه من آره- شتم م،دو شکلیه،آرتان بیرون برم دا شه م  ارا ک خاطر به نمی
 .بگیرم اجازه ازت درشتم و ریز
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 .بود ش طوفانی حال از نشون نامنظمش و تند نفسا 

 که کمد به چساابوند توانش تمام محکم،با منو و گرفت رو بازوهام طرف دو
 .هوا رفت آخم

 
 :غرید و آورد صورتم نزدیک رو سرش

 
 طالعا بهم بگیر ،موظفی اجازه ازم موظفی و زنمی تو رفته یادت اینکه مثل-

 .بد  انجام خواست دلت کار  هر که نیستم بوق خونه این تو بد ،من
 

 صورتم رو  اشکم   قطره و دادم فشار هم رو  رو چشمام کمرم درد ازشدت
 :گفتم ضعیفی صدایی با و زدم گاز رو م پایینی ل . خورد لیز

 
 .آرتان بردار سرم از دست-
 

 .کمد به کوبید رو مشتش و تیت رو  کرد پرت منو وحشیانه اینبار
 .نمیومد باال نفسم و بود بریده رو امانم درد.کشیدم جیغ درد شدت از

 .کشید تیر کمرم
 .ترس و نگرانی به شد تبدیل چشماش تو خشم اون.سمتم برگشت
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 :پرسید باهول
 

 شد؟ چت-
 

 .بود گرفته همه از بیشتر دلم
 در رحمی بی با پیش ساااعت چند که حرفایی اون درد و طرف یه از کمرم درد

 .دیگه رفط یه از زدم ش نگرانی مقابل
 .زدم هق

یک بهم رو خودش هام طرف دو نرمی با و کرد نزد فت رو بازو  به منو و گر
 :گفت ا  کننده دیوونه حال عین در و آروم لحن با و چسبوند خودش

 
 میکنی؟ گریه اینجور  دار  چرا شد چی-
 

 .دادم گریه با رو جوابش و پایین انداختم رو سرم
 :گفت حرص با و داد تکونم

 
 ..بزن حرف د-
 
 

 ...ارم اکاما اکا کَـا-
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 .بیرون داد رو بلوزم و برگردوند منو سریع
 :زد داد و پیشونیش به زد که دید چی نمیدونم

 
 .ُدمم رو میذار  پا بدجور که باران بهت بهم،لعنت لعنت-
 

شیمونی که لحنی با و کرد قاب رو صورتم و خودش سمت برگردوند منو  رد پ
 :گفت بود مشهود اون

 
سم بیدا- ستم نبود،بیدا حوا شه اینجور  نیوا  ینا از میتونم چجور  من .ب

 بکنم؟ دل مهربون و داشتنی دوست موجود
سرد باهاش باید چجور  شم دل ش زندگیش از رو پام راحت خیال با که ب  مبک

 بیرون؟
 چجااااور ؟

 .بیرون رفت اتاق از
 .اومدم پایین تیت از کرخت با

 .بود راحت برام دوش زیر کردن چقدراگریه
 .تلخ و سیت گزند لحن اون با زدن حرف چقد
 دخالت که کردم ساارزنشااش من و بود نگران خونه به نیومدنم خاطر به آرتان
 .نکنه
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 فربشااه،متن زده ازم که شاام بیرحم.بگیرم ساارد. بودم مجبور.بودم مجبور چون
 .شدن جدا واسه بود سیتیه راه چه.بشه

 .مپاشید زخمام رو نمک حموم در پشت آرتان نگران و مهربون صدا 
 .میشدم دیوونه داشتم

 
 .بیرون بیا برم قربونت باران-
 

 .بستم آبو شیر
 .بیرون اومدم حموم از و خودم رو  انداختم رو ربدوشام
 .چشمام جلو اومدن آرتان سرخ چشما 
 .جونش حفظ واسه اونم بدم انجام باید میادو بدش ازشون آرتان که هرکار 

 .گلوم به زد چنگ بد  بغض
 مآروم تونساات نمی آغوشااش جز مسااکنی هیچ و بودم گرفته عجیبی درد ساار
 .کنه
 .بگیرم جون ازش که مییواد هب*و*س یه دلم
مه به توجه بی تاش ه  حفظ واساااه اونم میکرد خود بی خودم از منو که حال

 .تیت رو  م نشسته و شدم رد ازکنارش جونش
مه این ید رو" جونش حفظ" کل  که بهش کنم عادت که تکرارکنم خیلی با

 .کنم امیدوار الکی رو خودم و نزنم کار  به دست ندونسته
 :گفت میزد نفس نفس که حالی در نشست کنارم
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 .کردم نگیر،ببیشید،غلط من از روتو باران-
 

 .میزنم حرف سرد که ببیش تو:"بگم بهش داشتم دوست
 .حالته بي نگاهام که ببیش تو
 .خوردم اعصاب قرص که ببیش تو
 .سرت زدم داد که ببیش تو
 .مهمی واسم تو فقط چون میشه چی آخرش نیست مهم واسم که ببیش تو

 .میکنم دیوونت رفتارام با دارم که توببیش
 "آرتان ببیش منو تو

 
 .دارم دوسش چقد خدا

 :گفتم و رفتم عق  سریع سمتم میومد داشت که دستش دیدن با
 

 .نزن دست بهم-
 

 .شد متوقف جا در دستش
 .کرد مشت محکم

 ساامت کشااوند منو و گرفت رو دسااتم و ننداخت تا و تک از رو خودش اما
 .کرد بغلم و خودش

 :گفت شرمندگی با و چسبوند سینش به رو سرم
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 .خدا رو تو نباش تلخ-
 

 .میکرد سیت واسم رو رفتن کاراش این با میکردم،داشت گریه خون درون
 .دادم نشون عصبی رو خودم و دادم هلش
 .خدا کردن تظاهر زجرآوره چقد

 
 ...میفهمی آرتان نزن دست بهم-
 

 .میکرد ُمیتلم داشت غمگینش چشما 
 .نبازم رو خودم این از بیشتر که پایین انداختم رو سرم

 
 .بود گرفته و دار خش صداش

 
 .زخم رو بمالونم پمادو این تا بچرخ-
 

 :گفتم پیش ثانیه چند از تر تلخ
 

 .نمییواد-
 

 ...با تو نمییواد چی چی-
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 .بیوابم مییوام بیرون نده،برو پیچ سه نمییواد،گیر گفتم-
 

 بودم مطمئن چون نداشتم رو التماسش پر و دلیور چشما  به زدن زل جرئت
 .میشدم خود بی خود از که

 
قل- هاتو حدا باس و کن خشاااک مو عد بپوش گرمی ل  اینجور  بیواب ب

 .سرمامییور 
 

 .لرزید نگرانیش و مهربونی همه این از دلم
 .گرفتم رو اشکام ریزش جلو  سیت

 :گغتم بود پایین سرم که همونجور
 

 .کنم چیکار باید میدونم بهتر خودم-
 

سته هایی قدم با و شد بلند جاش از شت قدم اتاق در سمت آه  خارج و بردا
 .شد

 ماا. کردم خالی سرش رو م دلی دق همه و بالشت به زدم چنگ و ترکید بغضم
 .کشیدم دست بالشت رو  عطر استشمام با
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 هب وجودم تمام با عطرشااو بو  و کردم بغلش زندگیم،محکم آرتان،بو  بو 
 .فرستادم هام ریه

 .گرفتم آروم چقد
 .داد جون بهم چقد
 .مرگمه چه بگم بهت که داشتم اینو قدرت کاش ا ...آرتان

 گرم لباس پوشیدن موهام،بدون کردن خشک ،بدون شدن سنگین پلکام کم کم
 .مرفت خواب به بود برده فرو شیرینی خلسه به منو که آرتان عطرخوش با

*** 
 .بشم بلند جام از نداشتم میکرد،دوست درد بدنم تمام

 .نفسم آرتان،بدون بدون فردا  فکرکنم،به فردا به نمییواستم
 .ندارم بر هیچوقت دیگه میذارم بالشت رو  سرم که همونطور آرزوکردم

 .میشم خاکستر و میسوزم عذاب این تو شدم،دارم خسته دیگه
 .بود شده مجعد موهام و بود تنم ربدوشام بلندکردم،هنوز رو سرم

سته ستایی با و رفتم کمد سمت کوفته و خ  و لوارش یه میلرزیدن عجی  که د
 .آوردم در بلوز 

 .میشدن بسته و باز دیش    گریه شدت از چشمام
 .شدم خارج اتاق از لباسام پوشیدن با

 .بود رفته خواب به کاناپه رو .گرفت دلم دیدنش با و چرخوندم چشم
 .بود شده معصوم چه.بود شده رییته صورتش رو  موهاش

 .شدن رییته سرهم پشت اشکام
 .برهنمی خوابش من بدون شبا من،اون مییوابید،کنار اتاق تو باید آرتان االن
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 .نداشته راحتی خواب که بود این از حاکی پیشونیش رو  افتاده اخما 
 .بگیرم آروم کردنش آنالیز با کمی خواب تو حداقل سمتش برم خواستم

شماش کردن باز و خوردنش تکون با ستادم جا در چ  سرویس وارد سریع و ای
 .شدم بهداشتی

 پاشیدم صورتم به آب مشت چند
شک رو صورتم حوله با شتی سرویس از و کردم خ  بدون و شدم خارج بهدا

 .شدم اتاق وارد بهش توجه
 .نشستم صندلی رو  آینه برو  رو
 .کشیدم شونه رو موهام و برداشتم رو شونه حالی بی با
 

 .ایستاد کنارم درست و اومد سمتم قدم به شد،قدم باز اتاق در
 آغوشش وجودشم،مشتاق مشتاق بوییدم،چقد ولع با عطرشو بو 

 :گفت ش َبم صدا  با
 

 .عزیزم بییر صبح-
 

 رو جوابش که داشااتم اینو قدرت کاش گذاشااتم،ا  هم رو  چشاامامو درد با
 .همیشه مثل بدم
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 دارمن برم،اما ش ریشی ته و خسته صورت اون   صدقه قربون بتونم کاش ا 
 .نمیتونم و
 .رفت در دستم از چیز همه قدرت ماکان حرفا  آور  یاد با

 .کرد القا بهم رو بیشی لذت حس نشستن دستام رو  که دستاش گرمی
 :گفت و گرفت دستم از رو شونه

 
 .کنم شونه موهاتو خودم بذار-
 

 .زد آتیشم حرفش این با
 .رو نزدیکی همه ،این.رو ش مهربونی همه این...نمییوام نه

 :گفتم تمام سرد  با و گرفتم دستش از رو شونه و بلندکردم رو سرم
 

 .دارم رو کردن شونه   عرضه خودم-
 

 :پرسید ناراحت و کشید عمیقی نفس
 

 ناراحتی؟ من از هنوز-
 

 .کنممی ناراحتت رفتارام با دارم که ناراحتم خودم نیستم،از نه گفتم دلم تو
 

 :دادم جواب و پایین انداختم سرمو
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 .نیستم نه-
 

 میدزد ؟ من از نگاتو دار  نمیده،چرا نشون اینو رفتارات ولی-
 

 س بهونه کرم واقع در که میزدم کرم دسااتام به که حالی در و شاادم بلند جام از
گینش سواالت ازش،از کردن دور  واسه  .زهرآ

 
با من از اینقد توام،یعنی با باران- به کردم غلط دلیور ؟با  کن قبول ولی.خو

یدونی که مقصاار ،تو هم تو که گه م گه برم در کوره از ا  دارم جلو چیز  دی
 میکنی؟ عصبیم چرا آخر سیم به میزنم و نیست

 
 و خسااته صااورت به و ساامتش برگشااتم و گرفتم رو اشااکام رییتن جلو 

 .زدم زل غمگینش
 

 .میزد موج توشون چیزا خیلی که چشمایی به
 .اصرار...ترس...نگرانی...داشتن دوست...محبت...عشق
 .میزد موج ش طوسی چشما  اون تو عذابمه باعث که چیز  همه

 
 :گفتم سرد
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 با حق همیشااه و منه ساار زیر از میفته داره که اتفاقی مقصاار،هر من باشااه-

شه شد ؟حاال راحت تواه،حاال ستم واقعا چون نپلکی برم و دور هی می  و خ
 .دارم استراحت به نیاز

 
شو شید اخما  چنگ بازوهام طرف دو بع ا  غافلگیرانه حرکت یه با و هم تو ک

 :غرید و خودش سمت کشید و زد
 

 باهام؟ میزنی حرف اینجور  چرا-
 

 .میکرد رو و زیر رو حالم صورتم به مییوردن که نفساش
 

 حالی در و صورتش جلو گرفتم سرمو پس میفته اتفاقی داره که کنه حس نباید
 :گفتم هم تو بودم کشیده ابروهامو که

 
 میگم؟ چی ندارم،حالیته م،حال خسته میگم دارم-
 

شو ستا شت بازوهام از د  با هبار یک به و گرفت قاب رو صورتم طرف دو و بردا
 :گفت ش ذاتی مهربونی

 
 .سرجاش میارم حالتو خودم من-



wWw.Roman4u.iR  1012 

 

 
 ...فهمیدم خوب منظورشو

 .میومد جلوتر داشت سرش
 .ببازم خودمو بود نزدیک آن بودم،هر لباش داغی منتظر آن هر

 هب*و*ساا این محتاج و مشااتاق که حالی در گرفتم که تصاامیمی آور  یاد با
 :گفتم عصبی و دادم هلش و ش سینه رو  گذاشتم دستامو بودم

 
 ...میکنی چیکار ندارم حال میگم-
 

 .شدم خارج اتاق از زدش بهت چشما  کنار از
 .شد ناراحت و عصبی رفتارم این از که مطمئنم.مطمئنم

 .من از ا  هب*و*س جز به میگذره چیز ازاهمه آرتان
 آتیشااش االنم رفتار با و هامه هب*و*ساا محتاج همیشااه که میدونم خوب اینو

 .کردم زدم،نابودش
 اااااااا

 :آرتان
 

 .بودم شده پشیمون سگ مثل کردم از
 .فرستادم لعنت خودم به کمرش رو  خراش دیدن با

 .باران   این نمیشه بود،باورم گرفته همیشه از بیشتر دلم
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 وزمدیر رفتار خاطر به که مطمئنم هم این از.نمیفهمیدم اصااال رفتاراشااو دلیل
 .ردیممیک آشتی که نمیشد ساعت نیم میشد دعوامون وقتی همیشه چون نیست

 .شده شده،تلخ حال شده،بی سرد
 .میسوزوند منو داشت ش تلیی و سرد  این

شه که منی صلگی بی یا ش ناراحتی اوج تو همی س یه با ش حو  من از هب*و*
 .زد پسم تازه میکردم شارژش

شه،هر که منی س محتاج ثانیه دقیقه،هر همی شم،محتاج هب*و*  وت گرفتنش ها
 .آورد در پا از منو زدنش پس با تازه بغلم

 .ندارم محلیاشو بی تحمل
 .اومدم بیرون اتاق از

 . نمیدیدم رو خودش جز چیز 
 .چایی کردن دم حال در و بود آشپزخونه تو

 .کنه آروم منو نمیتونست کسی خودش جز و بود طوفانی حالم
 .میکرد دریغ من از خودشو و بیشمه آرام میدونست لعنتی

 .مبل کنار میز رو  گلدون به خورد چشمم
 .زد جرقه ذهنم به فکر  یه

 .انداختم بود من به پشتش که باران به نگاهی رفتم،دوباره گلدون سمته
 .زمین انداختم و برداشتم رو گلدون

 
  و شد تیکه تیکه

 .گرفتم مشتم تو محکم و برداشتم رو تیکه یه سریع
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 .فشردم هم رو  دندونامو شد سرایت بهم که درد  شدت از
 .شنیدم رو دویدنش صدا 

 :پرسید ها دیوونه عین و رسوند بهم خودشو سراسیمه
 

 شد؟ چی-
 

 .انداختم بهش درد با نگاهی
 .دستم به زده زل اشکی و ناباور چشما  با
 

 کرد ؟ کارو این خودت؟چرا با کرد  چیکار-
 

 .میچکید خون ام شده مشت دست از
 .بازکرد و چسبید دستمو دستی دو
 :گفت و گریه زیر زد

 
 نیستی؟ فکرخودت به کرد ؟چرا کارو این چرا لعنتی-
 

 .بغلم تو کشیدمش و نیوردم طاقت دیگه
 .گرفتم ازش کردنو تقال مجال و گرفتمش محکم

 .میلرزید توابغلم جوجه عین
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 :گفت گریه با و سینم به کوبید رو اش شده مشت و کوچولو دستا 
 

 نیس؟ مهم برات میذار ؟جونت مایه جونت از دار  آرتان،چرا کن ولم-
 

ست با شو خوش بو  ها دیوونه عین و کردم نوازش رو موهاش سالمم د  موها
 .بلعیدم

 :گفتم دار  خش صدا  با
 

سم- ست،مهم مهم وا  من از خودتو دار  محلیات رفتارات،بابی با که تویی نی
 اررفت اینجور  باهام دار  چرا هیچم تو بدون من میدونی که میکنی،تو دریغ

 میکنی؟
 

 .بهم زد زل و بلندکرد سینم رو  از رو سرش
 .بودن شده دریایی االن که ش وحشی چشما .بودم چشماش عاشق

 .یدمب*و*س چشماشو و شدم خم
 .زد هق

 .کرد می روانی کردناش گریه جور این با منو داشت.بود شده چش
 .یدمب*و*س لباشو و شد طاق طاقتم
 .بشه جدا بغلم از که میزد پا و دست داشت

 .زد می آروم نا بدجور دلم
 .داد هلم محکم حرکتی یه با
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 .کرد پاک انزجار با و لباش رو  کشید دست که بهش زدم زل بهت با
 

 :غرید میشد دیده ازش باره اولین که باخشمی
 

 چی فهمید  ی *و*ساامی ،منو من   اجازه بدون اینجور  باشااه بارآخرت-
 گفتم؟

 
 .کوبید هم به محکم درو و اتاق دویدسمت

 .زدم زل شده بسته در به حیرت با
 اومد؟ بدش اینقد یعنی

 میفته؟ داره اتفاقی چه
 میکنه؟ دور  ازم داره چرا
 .بود ترکیدن درحال سرم

 
 .بود گرفته فجیعی طرز به دلم

گاه ناخود  .نشست ام سینه رو  و رفت باال دستم آ
 .چپ قسمت درست
 .نداشت قرار و آروم که قسمتی
 .شدن زده پس یه با هم آن بود افتاده تالطم به که قسمتی
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مل که من با بود کرده چه یه بی ذره یه تح تار  بد ذره محلی،  خوده از رف
 .ندارم رو مهربونش

. ببیشااه نبود حاضاار که بدکردم اینبار که میرسااید نظر بودم،به آشاافته و کالفه
  عجی چشمات"گفتن با بار صد روز  که منی چشما  تو چشم نبود حاضر
 .بندازه میکرد بیش لذت ها  حس از پر رو زندگیم گوشم، در" میکنه آرومم

 
 بگذروم؟ رو روز این چطور اما.بودم کرده بد اینبار آره

 خودم رو  به و بگذرونم میکرد تزریق بهم رو آرامش که آغوشاای بدون چطور
 نیارم؟

 طرف به میچکید ازش خون که دسااتی به توجه بدون درد از ماالمال دلی با
 .برداشتم قدم بود شده کوبیده محکم روم به درش که اتاقی
 .بود داده دست بهم کندن کوه حس در به رسیدن تا و بودن جون بی پاهام

 ترسیدم؟ می اینقدر چرا
 .."مطمئنم ناراحته ازم یکم فقط باران"

ست به که حرفایی این با کمی رو خودم کردم سعی شون در  اطمینان هم بودن
 .کنم آروم نداشتم،

 میشد؟ مگه اما
 .بود حالیش حرفا این لعنتی دل این مگه

 رزوند،ل رو دلم دستگیره سرد .نشست در سرد فلز    دستگیره رو  دستم
 .سوزونده رو قلبم که باران سرد  همانند
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 و کرده بغل رو زانوهاش مادر شکم تو جنینی مثل که دیدمش و شدم اتاق وارد
 .بود رییته دورش پریشونش موها  و بود شده جمع خودش تو
 "میکرد؟؟ دور  من از اینقدر چرا"
 "بود؟؟ کرده ناراحتش اینقدر چی"

 از فقط که دیروزم برخورد با و باشااه ا  کینه من باران که باورکنم نمیتونسااتم
 .باشه شده چرکین دل بود گرفته منشأ نگرانی

 .برداشتم تیت سمت رو بریدم ها  قدم و دادم قورت رو دهنم آب
 .بوییدم ولع با من هروئین بود شده که رو خوشش عطر و نشستم کنارش

 .باشم کردنش بغل   دیوونه که داشتم حق
 ور روز یه بود ساایت بود، کرده رسااوخ وجودم بند بند تو باران که منی برا 

 .کنم سپر  کردنش لمس بدون
 .کردم صداش

 طوفانی و خشم از پر چشما  دیدن با که قلبم بود،همانند شده دار خش صدام
 .برداشت خراش باران

 که زرگهب اشتباهم اینقد یعنی کردم می فکر این به من و کرد نمی بلند رو سرش
 ببیشه؟ نیست حاضر افتادنم غلط به با

 .بلرزه بادها این با که نیست بید  داشتن دوست اخه
 .بود صاف خیلی دلش که من باران  
 .نبود رحم بی که من باران  
 .گردوند نمی بر من از روشو کوچولو چیزا  این با هیچوقت من باران  
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 کرد؟ می برخورد باهام اینجور  چرا
 .نیست باران این نه

 .نیست همیشگی باران این
 چرا میومد رحم به دلش خواهی معذرت با و بود خودم دسااته قلقش که باران

 شد؟ اینجور  ایندفعه
 .بودن شده وپاگیرم ودست افتاده جونم به خوره عین سواال این

 می تدساا بهم بهش نزدیکی از بود بار اولین که تردید  با و کردم بلند دساات
 .کشیدم دست موهاش رو  داد،

 .شد سرازیر وجودم به نوازش این لذت حس
 .شدم نزدیک بهش و دادم جرئت خودم به. نمیزد حرفی

شت رو بودن دنیام که موهاش شش پ شش به نزدیک رو لبام و زدم گو . ردمب گو
 :گفتم آرومی صدا  و آروم نا لحن با
 

 .کن آرومم آرومم باران،نا گرفته دلم-
 

 .موندم العملش عکس منتظر و کردم مکث
 دریغ ازم زانوهاش رو  سرگذاشتن با که بودن چشماش جستجو  در چشمام

 .بود کرده
 .داد نمی نشون العملی عکس
 .ودب نمونده دیوونگیم مرز به چیز .میرفت پایین و باال مدام سینم   قفسه
 .برخورد این بود سیت واسم بودم توجهش مورد همیشه که منی
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 نزدیک ور لبام دوباره و کردم پاک دست پشت با رو پیشونیم رو  نشسته عرق
 :دادم ادامه حرفام به و بردم گوشش به
 

 کاش نمیوردم،ا  سرت رو بال اون و شکست می لحظه اون دستم کاش ا -
 ا .میرسیداینجان به وضع تا میگرفتم اللمونی کاش نمیفتاد،ا  اتفاق این اصال
 دجوررساایدم،ب کجا به روز یه تو منو نگیر ،ببین ساایت من به اینقد تو کاش

 دچن.میپاشااه هم از دنیام برگردونی ازم رو روت اگه که حد  به داد  عادتم بد
 رو؟ دیش  اتفاق کنی فرامرش که کنم عذرخواهی بار

ساعد حالم که کن فکر هم بدبیت منه به باران ست،از م ضعی این نی  نوم که و
 نه؟ خوشحالی رسوند  بهش

 نه؟ خوشحالی میزنم له له دارم دارم توجه ذره یه واسه میبینی اینکه از
 کنه؟ فراموش کوچیکت دل اون که کنم چیکار بگو آخه

 
 .کرد بلند رو سرش

 .زدم زل بهش حرفام   نتیجه از خوشحال
 .برد ماتم روحش بی چشما  این زد،از زل بهم حسی هیچگونه بدون

 .شد شل موهاش کنار از دستم چشماش سرد  این از
 باشه؟ ا  کینه اینقد من باران میشد مگه

 .کنه مجازاتم بیواد رفتاراش این با که گنجید نمی عقلم تو اصال
 :گفت تمام خونسرد  با و گرفت سبقت ازم بزنم حرفی خواستم تا
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 میگم؟ چی بمون،میفهمی دور ازم آرتان-
 

 :گفت شمرده شمرده رسید که حرفش اینجا  به
 

 .کنم تکرار دوبار رو حرفم نمیاد خوشم.بمون...دور...ازم-
 

 .بگیرم فاصله ازش کمی شد باعث خشمش از پر و سرخ چشما 
 
 "بمونم دور ازش گفته"
 

 کی؟ تا دور  این آخه
 کی؟ تا تلیی این

 .میشدم سست و ضعیف داشتم دیگه.میوردم کم داشتم دیگه
شیموم بلکه دوختم بهش آخر بار برا  رو نگام و شدم بلند جام از شهب شده پ  ا
صله این و بذارم پادرمیونی خودم که بفهمونه بهم بیواد نگاش با و  ازبین رو فا

 .ببرم
 .بود برگشته اول حالت همون به بلکه نمیکرد نگاه فقط نه اما
 جانهی پراز بازکردنش برا  که رفتم در  همون سمت به خمیده هایی شونه با

 .امید کلی اتاق داخل به پاگذاشتن برا  و بودم
 .بمونم دور خونه این از کمی گرفتم تصمیم
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 .تشویش و آشوب همه این از دور کمی
یدم که بود برهم درهم و درگیر فکرم قدر  به خل پا چطور  و کی نفهم  دا

 .گذاشتم ماشین
 .کشیدم عمیقی نفس

شین شن رو ما شار گاز پدال رو  رو پام و کردم رو  یهشب که سرعتی با و دادم ف
 .رفتم باد کجا نا به بود پرواز به

 سر نبدو رو ش  داشت،یه حق.میشد کوبیده سینم به و میکرد درد هنوز قلبم
 .کرد سل  ازم رو بود،آرامش کرده سر سینم رو  باران گذاشتن

 .نمیکردم کاش ا  که کردم پلی رو آهنگی و رفت  ضبط سمت لرزونم دست
 

 *نمیبینم حسی دیگه چشمات تو که چندوقته یه*
 * ت سینه تو نیست حاال که بودش بودنمون بینمون چیز  یه*
ستی کنارم* شم کرده نگات انگار و ه ست سرد  با رو تو فرامو سا  یرممیگ اح

 *آغوشم تو باز
شکام دوباره بباره مییواد*  از اروم تقدیر کدوم درد،نمیدونم دوباه سمتم میاد ا

 *میکرد جدا هم
 *عکس تا چند یه باشه برام  تو تموم که نمییوام*
 *زندست بینمون هنوزم که خاطراتی کناره*
 *برنمیگرده سمتم به وقلبت هستی کنارم*
 *پرکرده تلیی حس یه عشق وجا  چراچشمات*



 1023 زخم کهنه

باره برگرد  که مییواد دلم*  شنبود بینمون که روزا اون خوب،به روزا  به دو
 *آشوب همه این

 اروم تقدیر کدوم درد،نمیدونم دوباره میادساامتم اشااکام دوباره بباره مییواد*
 *حدامیکرد ازهم

 *عکس تا چند یه باشه برام تو تموم که نمییوام*
 *زندست بینمون هنوزم که خاطراتی کناره*
 

 بود رییتن   آماده که اشااکی قطره جلو  ساایت و دادم قورت رو بفضاام
 .گرفتم
 .بود افتاده خس خس به گلوم

 .نمیکرد ول و گرفته رو گلوم   یقه دلتنگی احساس
 .بودن افتاده شماره به نفسام

 و گذاشتم فرمون رو  رو بود شده داغ کوره عین که سرم و کردم پارک جایی یه
 .شدن جار  اشکام سیل و ترکید بود گلوم بیخ غده مثل که بغضم

 .واسم داشت رو مرگ حکم میکشم که نفسی هر
 .خورد زنگ گوشم در دردم پر قل  به بودن خنجر  همچون که حرفاش

 "بمون دور ازم"
 "بمون دور ازم"
 "بمون دور ازم"
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 ساایت از فراتر بودم ندیده ازش نرمی مهربونی،جز جز که منی واسااه باورش
 .بود

 و قهر   همه با و تیت رو  نشسته شی  اون که حقیقت این باور بود سیت
 .باشه باران بود گرفته رو ازم و گرفته بغل در رو زانوهاش

 .نیومد رحم به دلش نامساعدم و زار حال دیدن با نمیشه باورم
 .میکردم خفتگی احساس

 .دادم فشار و کشیدم گلوم به دست
 .بودم کرده عرق عجی 
 .تنهایی احساس تر عجی  و میکردم سرما احساس عجی 

 .میداد دست بهم تنهایی احساس باشه دور ازم ثانیه یه
شه دور ازم دقیقه یه ساس با شه طناب تنهایی اح شار هر با و گردنم دور می   ف
 .میداد دست بهم مردن حس بهش میشه وارد که
 ...ازم روز یه

 .میزدم حرف خودم با هی و موند کاره نیمه هقم هق با حرفم   ادامه
 :گفتم فرمون به میزدم مشت و بودم پر که درحالی

 
گذره داره هم روز یه این لعنتی-  بهم چرا میگیره ازم رو جونم ذره ذره داره.می

 ارا؟؟ چا!شده؟ چت نمیگی
 

 .گرفت اوج هقم هق
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 مها شااونه رو  نحس روزه این از گنجایشاام بودن پر و دلتنگی این تلخ حس
 .میکرد سنگینی

 :بارانااااااااا
 .بود زجرآور برام چقد دلتنگی اوج در اونم خودم کردن کنترل
ستگی که صدایی اون با وقتی  سوهان مثل که چیز  آن هر و شرمندگی و خ

 گریه خفه که برام بود میکرد،ساایت میزد،گله میداد،حرف خراش رو روحم
 .کنم

 
ما کارمیتونسااتم ا  وقتی.میزد رو اول حرف وسااط این جونش وقتی بکنم چی

ساو  کنم امیدوار رو اون و بدم انجام که هرکار  شد م  هب بودنش نزدیک با می
 .مرگ

 .نگرانشم و دارم دوستش اینقد وقتی بکنم میتونستم چیکار من
 .نبینه ا  صدمه که نگرانم

یا این بمونه،تو مییوام  که هسااات،همین که همین من،اما برا  نه هرچند.دن
 .بسه من میکشه،برا  نفس
 .ست خوشی سر آخر من برا 
 .مشترکمون اتاق سقف به زدم زل و کردم بلند رو سرم

 .بود آرتان و من ها  بیند و بگو شاهد که سقفی
 از ساایتر اینکه بی بودیم،مییندیدیم،میگفتیم گذرونده رو خوبی روزها  چه

 .باشیم داشته آینده
 .مییوره ورق روز  هامون باز  هامون،عشق خوشی که میدونستم کاش ا 
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 پس رو دغدغمون بی و خوب روزها  اون از کمی شااک بی میدونسااتم اگه
 هایتن بی آغوش در خزیدن برا  که تا نرسه اینجا به وضعم که تا میکردم انداز

 .نیورم حسرت گرمش
 .کشیدم اتاق در سمت رو خودم متحرک مرده همانند و شدم بلند جام از کسل
 .آینه در خودم تصویر به خورد چشمم راه وسط
 یشپ ساعت چند که ام ژولیده موها  ام،به آشفته وضع خودم،به به شدم دقیق

 .بودن دراومده نوازش به من آرتان ها  دست زیر
 .مزندگی تلخ واقعیت به شدم تر شدم،دقیق کشیده آینه سمت آهنربا مثل

 .بودن شده سرخ خون اثر بر که لبام به کشیدم دست
 !"نکردم؟ حس که شدن زخمی لبام چطور  و کی"

 .زمین نشستم اختیار بی و ترکید بغضم
 .برنمیگرده قبل مثل چیز  دیگه اینکه فهمیدن بود سیت چقد
 شارهاییف اثر بر ان خون به آغشته که لبایی این اینکه فهمیدن بود سیت چقد
 .اشک قطره یه نچکیدن برا  هم اون کرد  وارد بهشون که باشه
 هر از رو کنه،تو حساات بی جدایی تلخ طعم اینکه فهمیدن بود ساایت چقد
 زنهب ساارکوفت بهت رو ساارکوفتی   جمله این مدام و بیرون بندازه خوب چیز

ید دیگه که ید با با ید دفن رو دار  خوب خاطره چی هر بر ، با  عادت کنی،
 ...باید...باید...دار ،باید پیش په رو که نحسی روزها  به کنی
شون جلو آرتان پیش که رو هایی بغض اون   همه و زدم زجه بلند  سد رو راه
 .ترکیدن بودم کرده
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 .افتاد خس خس به شده تلنبار بغض همه این شدت از گلوم
 .گردنم به کشیدم دست
 .ندارم تحمل دیگه
 .ندارم رو کوفتی   زمونه سیتی و رنج این تحمل دیگه

 .گرفتم گاز محکم رو لبام دیگه بار
نه انبوه ظه هر گلوم در کرده ال فت بیشااتر  حجم لح ظه هر و میگر  منو لح

 .میکرد اراده بی و سست
 دهش دار خش گلوم که منی برا  بود مرگ ناقوس مثل خونه تلفن زنگ صدا 

 .بود
 .دادن پس جواب   حوصله نه و دارم رو زدن حرف   حوصله نه

 .کرد خطی خط رو متشنجم اعصاب تلفن مکرر صدا  اما
سانی همانند صادف یک از که ک شن برده در به سالم جون هولناک ت  طفق و با
 .شدم بلند جام از میزدن لنگ رفتن راه هنگام و باشه شده شکسته پاشون

 .بیزارم بودنم ضعیف و سستی این از چقد
 .کرد گیرم زمین و شد پر ازتنم روح باره یک به اینکه از

 با اشتند رو اومدن بند خیال که تلفنی سمت و کشیدم پایین درو   دستگیره
 .برداشتم قدم کرخت

یدن تا ند نفساام رفتنم راه طرز آن با و تلفن به رساا مده ب  ور بود،تلفن او
 .چسبوندم گوشم به و کردم برقرار رو اتصال   دکمه.برداشتم

 .همانا گرما از موجی پیش و همانا تلفن پشت مادرجون صدا  شدن پیش
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 کسی اینکه بی بزنم هق بلند بلند و مهربونش آغوش در برم داشتم دوست چقد
 "کن بس"بگه هی و باشه سرم باال 

ست محتاج چقد دار و گیر این تو ست اون بودم،از نوازش د  که هایی نوازش د
 .کنه ترمیم رو ام خورده زخم دل

 
 منی؟ با باران-
 

قد خودم به مدم،چ  نرفت فرو اون بودم،از بیزار ها رفتن فرو فکر تو این از او
یداد چیزا خیلی از خبر که هایی  از نابود ،خبر از در ،خبر به در از خبر.م

 .بگیره شومی رو جاش و شه دود قراره که خوشی
شت با ست پ شکام ام کرده عرق د  میکردن باز  سرسره هام گونه رو  که رو ا

 :اومدم حرف به بیاد نظر به نرمال کردم سعی که صدایی با و کردم پاک
 

 مادرجون؟ بله-
 

له لحن ند گ نده به دلم رو  شاااده جمع درد اون با رو من مادرجون م  خ
 .خنده تلخ گفت میشه.ا  خنده اماچه.انداخت

 .بود فرار  من از خنده حتی
 

 .عالفم که من.بله بگو بعد بگذره قرن یه بله؟میذاشتی-
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 :گفتم و کردم تر زبون با رو لبام

 
 !بله گفتم که حاال-
 

 به هاش گله نوع این برابر در منو همیشاااه که رو مادرجون کمی م جد  لحن
 :پرسید و کرد نگران انداخت می خنده

 
 باران؟ شده چیز -
 

 ُتن وت انداختم رو بودن قبراق و سرحال تظاهر با و کشیدم درد با اما عمیق نفس
 :گفتم و صدام

 
 بشه؟ چیز  قراره نه،مگه-
 

 دوباره فهمید میشااه زدنش حرف از رو این و بود مشااکوک هنوز که مادرجون
 :پرسید

 
 بود ؟ کرده گریه ببینم میگه،بگو اینو عکس صدات ولی-
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ستم هم اول ازهمون ست ام خطه هفت مادرجون دربرابر.بدم جواب نمییوا  د
 قضاایه تو  و ته از بگذره،تا مادرجون از چیز  میشااه مگه.کردم گم رو پام و

 .بفهمه نباید نه اما نیست بردار دست که دارنشه خبر
 .میفته داره اتفاقی چه که بفهمه نباید

 و دهن پیچ سااه گیر بلکه که خندیدم ساایتی با و بیرون کردم فوت رو نفساام
 :گفتم خنده با..بگذره

 
 .کردن گریه به کنید متهم منو مییواید زور  زور  یعنی-
 

 .کنم عوض رو اسمم باید که نشناسم رو تو اگه من-
 

 :مپرسید و کردم شیطون رو خودم همین برا  کنم پرت رو حواسش کردم سعی
 

 کردین؟ انتیاب جد ؟اسم-
 

 :پرسید شد متعج  م ناگهانی تغییر از که مادرجون
 

 چیو؟-
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 میذارید؟خدایی چی میکنید،حاال عوض رو اساامتون رو،گفتید اساامتون-
 عشااوه با و بدم پز هی که کنید انتیاب مد رو و قشاانگ اساام یه مادرجون
 .کنم صداتون

 
 :گفت حرص با میکنم لودگی دارم افتاد دوزاریش که مادرجون

 
 ثلم ولی رفت شد  آدم گفتم دار  که شوهر  این با.پریده ور نکشتت خدا-

 .نیستی بشو آدم تو اینکه
 

 .شد خشک خشک گلوم که حد  به گلوم به زد چنگ بغض آرتان یاد بازم
 

 د،بهدعوتی اینا متین خونه فردا بگم که زدم زنگ لودگیت و شوخی از دور حاال-
ست نمک شوهر اون شنا  سالمتی بزنی،نا سر مادرت به نکنه خدا بگو هم ن

 بعد یاگو ببینه رو من که میزنه سر  بپرسه،نه احوال میزنه زنگی نه اما مادرشم
گه ازدواج یدش زندگی   مزه و نیوردیم مزاقش به دی ته بدجور جد  زیر رف

 .انگار نه انگار که دندونش
 

 .میکردم فکر خودم با من و میزد حرف مادرجون
 
 !"نشناسی؟ نمک و آرتان"
 



wWw.Roman4u.iR  1032 

 

 با اصال گفتم خودم با شد رییته چشمام از که اشکی با همراه و زدم پوزخند 
تان در جور هم یان،آر مل من نم ل  یه حا یه ق یه، یا  که قلبی بزرگ  در

شار سر ، شق از محبت  ،آرتان و ع  لبمق به که تکه،مرد  دنیا این تو من معرفت 
 .آورد در تصرف به اونو کمال و تمام و کرده نفوذ

 .نمییوره خونیش گروه به معرفتی بی اصال من آرتان
 .نابودکردم بارزیه و خوب صفات همه این دارا  که رو آرتانم من

 "رفتاریم بد با"
 "زدنش پس با"
 "مهربونیم نا با"

 به زدم زل و چشاامام تو رییتم داشااتم ماکان از نفرت و خشاام هرچی من
 .چشماش

ما  باور چشاا کان،از خودم،از از دیدم که رو مبهوتش و نا  این زمونه،از ما
 .شدم بیزار بزنه رقم برام رو آرتان بی زندگی قراره که سرنوشتی

 
 .نیستی مود رو امروز دختر،پیداست تو کرد  عالفم که باز-
 

 .ردک وروم زیر اش کوبنده تبش.گذاشتم قلبم رو  رو دستم اومدم که خودم به
 

 :گفتم من من کمی با
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 ...چیزه-
 

 :پرسیدم هوا رو همینجور و نداشتم حرفام رو  تسلطی
 

 ...شده ذره یه واسشون چی؟؟دلم خوبه؟؟بابا مامان-
 

 پرسیب رو احوالشون خدافظی موقعه میذاشتی. کشته منو پرسیت احوال این-
 .تر  سنگین اینجور 

 
 یشآت وحشااتناکی طرز به دلم اما بود قاطی شااوخی با حرفاش   همه اینکه با

 .گرفت
 

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 

 .دادین بدبیت منه به گیر  چه امروز شما مادرجون-
 

 :گفت و خندید
 

 نه؟ بر  در حرفام زیر از موذ ،مییوا  ا -
 

 :گغتم و خندیدم تظاهر به
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 قطبرم،ف در حرفاتون زیر از خودتون قول به تا نکردم کار  که من مادرجون نه-
 چیز؟ یه
 

 بگو؟-
 

 داده؟ ترتی  رو مهمونی این مناسبتی چه به متین-
 

 فکر از کمی شاالوغی و دورهمیا این با عساال،بلکه هوا  و حال واسااه میگه-
 .بیرون بیاد شده سقط   بچه

 
 :گفتم و کشیدم آهی

 
 .میکنه خوبی کار-
 

سل داره حق اره-  و باعث خودش که میکنه سرزنش رو خودش مدام طفلی،ع
 .بود داغون زدم حرف باهاش که بار  آخرین شده،از بچه سقط بانی

 
 !میکنه فراموش رو چیز همه زمان گذشت با-
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 !یادش جز میره یادش از چیز همه زمان گذشت با -
 

 تو کرد غرق رو من و زد مادرجون که حرفی این فکر رفتم،تو فرو فکر تو
 واساام نورفت این از بیشااتر تا نکنم زوم بهش زیاد بودم کرده سااعی که واقعیتی
 .نکنه تر زهرمار

 .کردم خدافظی مادرجون با چجور  نفهمیدم
 این جز چیز  و بودن شاااده کیپ گوشاااام انگار نشاانیدم رو آخرش حرفا 
شمم به تازه که واقعیتی شم در هی بود شده داده جلوه تر رنگ پر چ  تسو گو
 .میداد آزارم و میکشید

 
شته آرتان رفتن از چقد نمیدونم ساعت گذ ساب ها ها،ثانیه ها،دقیقه بود،  شح

 .بود رفته در دستم از
 .خبر  بی این از نگران.بودم نگران اما
 اگه میکنه گوشاازد بم هی که خاطراتی.دارم بد  خاطرات ها اومدن دیر این از

 .میشه تکرار باز کنم سرپیچی
 .شد کشیده ساعت سمت نگام

 .بود۱۶:۰۰گذاشت خونه از بیرون به پا آرتان که زمانی..بود"2۱:۴۵"
 .افتاد وال و هول به دلم

 .دستم کف به کردم فرو رو انگشتام
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 رابرب در دستم درد اما.گرفت دردم بودم کرده وارد دستم به که فشار  شدت از
 اب میره بین از اثرشااون بعدها که دردهارو جور این حاضاارم.بود هیچ قلبم درد

 .بکنه دار خدشه رو وتنم روح که دردهایی کنم،نه تحمل دل و جون
 

 .آسمون به زدم زل و زدم کنار رو ش پرده و رفتم پنجره سمت
 .درخشیدن می زیبایی به ش  دل تو  ها ستاره

 !بیفته؟ من واسه اتفاق همه این باید چرا
 !بود؟ فرار  من از خوشی چرا
 !من؟ باشه،فقط من سهم نیست قرار عمر آخر تا آرتان چرا

 پشاات و دهنم تو اومد قلبم کرد توقف خونه جلو  که آرتان ماشااین دیدن با
 .زدم دیدش نبینه منو که جور  و شدم میفی دیوار

 .شد خونه حیاط وارد خوران تلو تلو و کرد باز رو ماشین در
 

 .گرفت بغضم
 .خونه اومده مست که رسوندم کجا به رو آرتان ببین

 خاطرش رنجونده حرفام با امروز بود نزده مشااروب به ل  حاال تا که آرتانی
 .کردم

 .شد کوبیده سینه قفسه به محکم لمد
 .نریزه اشکم که زدم گاز محکم رو لبام

 .کرد جونم بی آرتان با خوبم خاطرات هجوم
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 آدم باااااده چقااااادر"
 

  هااام، خوبااش هاے خاطااااره بااا
 

 "i.بااریااازه اشااااك
 

 .رفت دبو حیاط تو که نیمکتی سمت راست یه.نداشت رفتاراش رو  کنترلی
 .بود شده خیره معلومی نا   نقطه به و بود خودش تو
 .بزنم حدس رو دگرگونش حال میتونستم ش چهره حالت تو از

 .شد کوبیده ام سینه به محکم دلم
 .ندارم زار حال این با رو دیدنش تاب دیگه

 .مییواد خوب اتفاق یه دلم روزا این دار  گریه طرز به
 .مییواد خوب اتفاق یه دلم اما باشه ساده چقدر هر

شه مجهول تماس از خبر  نه که خوبی ها  اتفاق اون از مثال  زا خبر  نه و با
 .استرس و آشوب همه این

 .مییواد دلم که خوبی ها  اتفاق اون از
 .زدم هق  ا  خفه صدا  با
 
 ..شود می تنگ دلت گاهی"

 تنگ  
 تنگ  
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 تنگ
 !نیست دل اسمش دیگر که تنگ آنقدر
  مانده جا ا  نقطه شاید،

  باشد شده دود خاطراتی از
 وجودت، اعماق در
 !"شد می تنگ و بود دل نامش روز  که

 
 .دلم به انداخت رو ترس برق و رعد صدا 

 !!نمیدونم..چی؟؟ به.. زده زل هدف بی که آرتان سمت شد کشیده نگام
 .ام خونه داخل که منی تن به انداخت لرز بارون تند بارش
 بلند خیال و نشااسااته هدف بی نیمکت رو  بارون زیر همچنان و بود خیس
 .نداشت رو شدن

 .گرفتم مشتم تو محکم و پرده به زدم چنگ
 .نمیزدم حرف باهات تلخ اونقدر و میمردم کاش من،ا  من،مرد آرتان

 .ندارم رو ضعفش و سستی تحمل.میشد الل زبونم کاش ا 
 .ندارم رو چیز  هیچ تحمل دیگه

 .نداشتم هم رو در سمت برداشتن قدم قدرت
 .گذاشتم هم رو   چشم و پنجره سرد   شیشه به چسبوندم رو پیشونیم

شک قطره یه.بود ترکیدن حال در سرم شمام تو  سمج ا  گونه رو  و زد قل چ
 .شد روون هام
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 .کشیدم باال رو سرگردونم نگاه
 .شد ورو زیر دلم.شد خم کمرم.شدم داغون.شکستم.روبروم   صحنه دیدن با

 .نیاره رد پا از منو قرار  بی این که.بگیره آروم که گذاشتم قلبم رو  رو دستم
 .ربود رو دلم آرتان لرزون ها  شونه
 شااونه با همراه..کرد حساام کرد،بی ساال  ازم رو انرژ  بارون زیر هاش گریه
 .فرستادم لعنت بدم شانس به و زدم هق میلرزیدن که آرتان ها 

 .کنم پرواز سمتش میتونستم کاش ا 
 یشدم طوفانی و داغون که همیشه مثل و بگیرمش آغوشم در میتونستم کاش ا 

 .کنم آرومش
 .بدتر و بد هقم وهق شدن بیشتر و بیشتر هاش شونه لرزش

 .نداشتن دیدنشو تاب چشمام دیگه
 .زار،ندارم حال اون وضع،با و سر اون با آرتان دیدن تاب

 به مداد تکیه و گرفتم بود کرده دار خدشه رو قلبم و روح که ا  صحنه از چشم
 .زدم چنگ موهام به و دیوار

 .بگذرن روزها این قراره کی
 از ُپر و وُپر تلیی حس امید ،از نا حس دلهره،از حس از ان پر که روزهایی

 .بد ها  حس
 
یاد  هاییحس" ند ز بان به را هاآن توانمی نه که هساات  توانمی نه... آورد ز

 !شاننوشت
 !شودنمی ادا مطل  حق هم باز شوند، نوشته یا بیایند زبان به هم اگر یا
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 همه از فارغ و خالصاای نا هیچ بدون را کساای مییواد دلت که هاییوقت مثال
 ...بگیر  آغوش در چیز،

 ی،دلتنگ روزها  تمام برا  تا بفشااار  اتسااینه به چنان و بگیر  آغوش در
 .باشی داشته ذخیره قرار بی و تنهایی

جالی یتل  نداشااتی، هم آغوش برا  م یک اشپیشاااانی به را ها  نزد
  اهب*و*س در آدم آن قداست به را احترامت تمام و ببند  را کنی،چشمهایت

 .اما گاهی!کنی خالصه
 !یابینمی چیز هیچ مجال گاهی

 ادا  برا  ا هب*و*ساا نه و مبادا روزها  برا  کنی اشذخیره که آغوشاای نه
 .آدمی قداست به احترام
 !کرد تماشا را کسی دور از باید فقط گاهی

 !"دل طاقچه رو  گذاشت و پیچید ا بقچه تو  را هاحسرت تمام
 

 ..نمیکشم دیگه
 .رو رنج و درد همه این نمیکشم دیگه
سیژن ذره یه بلعیدن برا  سته و باز رو دهنم ماهی مثل اک  ایدهف اماهیچ..کردم ب

 .نداشت ا 
 .بود بسته رو گلویم راه انگارکسی

 و هگلوت بیخ غده عین که بغضاای با کردن نرم پنجه و دساات بود ساایت چقد
 .باشه کرده رو قصدجونت
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 .کردم تند پا اتاق وسمت دادم کف از طاقت
 ردمک پیداش.کردم بسته و باز آسپره کردن پیدا برا  یکی یکی رو ها کشو

 داد دست بهم زندگی حس پیس چند با
 .رسید گوشم به در شدن باز صدا 

 .تپیدن به کرد شروع دلم
 .شنیدم هاشو قدم صدا 

 .رفت پایین و باال هیجان شدت از سینم قفسه
 .میکرد قرار  بی سینه تو دلم

 .شد نمایان در چوب چهار تو
 .نبود خودش حال بود،تو خیس خیس   روش و سر

 .بهم دوخت رو خمارش چشما 
شت شما  به کردن نگاه جرئت.نبازم رو خودم که بهش کردم پ  رپ و دلیور چ

 .ندارم رو نیازش از
 .میداشت بر قدم خوران تلو تلو که زد حدس میشد هاش قدم صدا  از

 .کردم احساس سرم پشت کامال رو حضورش
 .بود شده خشک گلوم

 جلو این زا بیشتر که تا کنم قایم پتو زیر رو خودم و برم تیت سمت خواستم تا
 .کرد حلقه شکمم دور رو ندم،دستاش جولون چشماش

 .هزار رو رفت قلبم ضربان
 .نشست پیشونیم رو سرد  عرق

 .نشوند تنم به سرمارو سوز سردش و خیس بدن.چسبوند خودش به منو
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 .بودم کرده گیر عمیقی راهی دو میون
 .منگنه ال  گذاشته منو عجی  که راهی دو یه

 .خودش حال به کردنش ترک و زدنش پس میون
 آغوش وجودش،از از مییوام نبود حالیش هیچی که بود،حاال مساات که حاال

 .کنم آروم رو آرومم نا دلم این امنش
 .نچشیده رو آرامش طعم که مدتیه
 .گوشم به چسبوند رو خیسش لبا 
 .بدنش خیسی از نه و سرما از نه...لرزید وجودم تموم

 منمیتون و بغلمه کنارمه،تو اینکه از..کردن عمل باید خوددار خاطر به لرزید
 .نمونده کشیدنش آتیش به چیز  و لرزید وجودم پا سرا بدم انجام کار 
 .بودن افتاده شماره به نفسام

 .گردنم و گوش به نفسهاش خوردن با گرفتم گر
 .معتادشم که آغوشش در شدم مست

 
 بیدار ؟ هنوز وجودم،چرا   من،همه من،عزیز من،زن خوشکل-
 

 .کردم بغض
 

 به منو محکم و کرد حلقه کمرم دور دسااتاشااو و خودش ساامت برگردوند منو
 .چسبوند خودش
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 .آغوشش در شدم حل
 .باهاش شدم یکی

 .دارم دوست رو شدن یکی شدن،این حل این چقد و
 .دارم دوست رو مرد این چقد

 .کشید بو عمیق و گردنم تو کرد فرو سرشو
 .لرزیدم

 :گفت آرومی نا لحن با
 

 ..!!مید  زندگی بو ..!!خوبه بوت چقد-
 

 تسی واسم لحن این با حرف این شنیدن بعد اشکام از کردن گیر  جلو چقد
 .شده فرسا طاقت و

 .چیزش همه به نیازوداشتم.داشتم نیاز بهش چقد
شم در که حاال ش  جنون برام آور عذاب ها  حس همه این  کردن سرکوب آغو

 .بود آور
 .فشردمش خودم به وجودم تمام با و کردم حلقه گردنش دور دستامو

سایی همانند و گردنش تو بردم فرو سرمو خودش مثل صاب ها مدت که ک  اعت
 .وییدمب تنشو بو  ولع با بزنن غذا به ل  که رسیده قتش و و باشن کرده غذا
شه از قرارتر بی ستاد می کنارم که وقتی از قرارتر شدم،بی همی  خوددار دبای و ای

 .کنم عمل
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 که چشمایی با و کرد قاب رو صورتم طرف دو و کرد جدا خودش از منو سریع
 .بهم زد زل بودن شده سیاهچاله

 .کشید نفس نامنظم و استرس با
 :گفت ا  خسته صدایی با
 

 !برسم؟؟ وضع این به من که میکرد فکرشو کی-
 با و میدادم فحشش ل  زیر میدیدم کسی دست مشروب شیشه وقتی که منی

 .میدین زهرماریا این به ل  که دارین مرض مگه آخه میگفتم خودم
 ددر بودم،چون پر شدم،چون کشیده زهرمار  این سمت خواسته نا که امروز تا

 .وصف   قابل غیر که دیگه چون تا هزار و چون و داشتم،چون
سته نا من مثل شاید کردم،که درک رو اونایی   همه حال تازه ست خوا  دراز د

 .مشروب شیشه شد ها بعد که مشروبی گیالس یه سمت کردن
 .میجووه خرخره تا که آدمی اون وجود تو اس نهفته درد  چه که کردم درک تازه
 .میده میبره،تسکینت بین از دردو مشروب که کردم درک تازه
 .کنن فراموش که میزنن مشروب به ل  آدما که کردم درک تازه
 که رمبگی آروم که میشه،زدم پیش بدن تو سم عین که تلخ زهرمار  این به ل 

 بی نای از نزنم پا و دساات این از بیشااتر ببرم،که یاد از رو من از گیریت کناره
 .یات محلی
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شونیش رسید که حرفش اینجا  به شونیمپ به بود شده داغ کوره عین که رو پی  ی
 .کمرم به زد چنگ و چسبوند

 .زدم گاز درد شدت از رو لبام
 باز ساار رو زخمم و میاره زبون ساار که ا  کلمه هر زدن،از چنگ این درد از نه

 .شها گله به حرفاش داد،به ادامه.میومد بند داشت نفسم رفته رفته.میکنه
 کاش ا .میگرفت رو جونم میکرد،داشاات میتلم داشاات صااداش تو بغض

 .."نده کن،ادامه بس"بگم میتونستم
با   یارم زبون به رو حرف این تا کردم باز هم از بار چند رو خشااکم ل ما ب  ا

 .شدن بسته ناامید
 

نه آرومم نتونسااات هم مشااروب این حتی!منو؟؟ ببین-  اون نتونسااات..ک
 ینبب!باران؟؟ منو ببین.کنه محو بود شااده تموم گرون واساام که رو برخوردات

قد قد کرد ،ببین داغونم چ  نای کنم باور یعنی..کرد  ناتوانم و ضااعیف چ
یده جایی به دلیوریش درجه مهربونم باران که کنم باور!خودتی؟؟  که رساا

 بذاره؟؟ چشمام تو چشم نیست حاضر
 بسااتن با بودم نگفته بهت بنده؟؟مگه نفساات به نفساام بودم نگفته بهت مگه

مات یاه رو زندگیم چشاا گه ساا هت نکن؟؟م ته ب چه که بودم نگف  ها  دری
سم که خوشبیتی شت   خود   وا  اچر!چرا؟؟ پس!کرد ؟؟ باز بروم خودت رو به

 نای کرد ؟؟چرا ساایاه چشاامات بسااتن با رو زندگیم چرا!کرد ؟؟ نفساام بی
 باران؟ ندار ؟؟چرا رو کردنش باز خیال و بستی رو دریچه
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 از پر و دلیور چشااما  تو بذارم چشاام میشااد شاارمم حرفا این شاانیدن بعد
 .ملتمسش

 !گذشتم چیا از خاطرش به بفهمه روز  شاید
 .ندونه که نمیدونه،بهتره اما

 نیست نیست،اشتیاق نیست،ذوق عشق ازش من سهم
 .پایان   بی دلتنگی همون

 .حیرون شبها و میکنه ام دیوونه روزها که
شکام شت ا سابقه حال در انگار که جور  هم سر پ  رییته هام گونه رو  ان م

 .شدن
 .بود نمایان اشکام رد که جایی..کردم حس گلوم زیر رو لباش
 .گرفت آتیش وجودم   ید،همهب*و*س عمیق عمیق  
 .موهام تو کرد فرو هاشو پنجه

 .میطلبیدم رو هاش هب*و*سمیطلبیدم، رو میطلبیدم،آغوشش رو وجودش
 .بزنم رو هام قول   همه قید مییوام رو امش  یه

 .گرفته رو گریبانم که هایی باید همه اون قید
 .ش مردونه آغوش در بگیرم آروم مییوام رو امش  یه

قت،پراز بی تامخواسااتن طا هاش دور رو ،دساا قه بازو  رو ساارم و کردم حل
 .فرستادم هام ریه به رو تنش بو .پهنش   سینه به چسبوندم

 .اومدن در باز  به کمرم رو  دستاش
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 باران؟-
 

 .افتاد دوران به سرم.کاهگلی دیوار رییت،مثل دلم لحنش از
 :گفتم ضعیفی صدا  با و بستم رو چشمام

 
 جانم؟-
 

 .دارم دوست خیلی-
 

 بی شپیرهن باز   دکمه دو دیدن با.دادم جا آغوشش در رو بیشترخودم و بیشتر
 .کاشتم اش سینه رو  ا  هب*و*س درنگ
 .لبام به رسید که تا ام گونه رو  کشید رو لباش

 .بودن هم با نیاز از بودیم،پر خواستن حس از بودیم،پر دلتنگ هردومون
 .رفت ضعف دلم که ید *و*سمی منو ولع با چنان.کشید آتیش به رو لبام

 
 .. میگااویند"

 خوب هاي انسااااان
 !میروند باااهشت به
 ..امااااا   

 میگویم من
 باشند، هرجا خوب ها  انساان
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 است بهشت آنجا
 

شت خود   آغوشش سیر بازوانش بود،میون به سی   واژه چقدر اینجا و بودم ا  را
یداکرد معنی برام شااادن  .مطلق آرامش یعنی آرتان آغوش در اساایرشااادن.پ

 اااااااااااا
 :آرتان

 
 .بازکنم چشم نداشتم دوست اصال

 .بشه تموم امروز نداشتم دوست
 .جدابشم آغوشش از نداشتم دوست

ست تا هزار و شتن دو  دوست کوچولوش آغوش در تیت تو امروز که دیگه ندا
 .برسه پایان به نداشتم

 .رسوندیم صبح به هم با که بود قشنگی ها  لحظه چه
 

 .بهش دوختم چشم و کردم باز رو چشمام از یکی
 بود،بیشتر یدهتاب صورتش به پنجره از که آفتابی نور زیر شفافش و سفید پوست

 .کرده خواستنیش همیشه از
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 ودب شده مظلوم چه.دیش  بود گرفته آروم چه.کرد خوش جا لبام رو  لبیند 
 رت ومصمم تر جر  یدنشب*و*سکشیدنش،در آغوش به در که دیش ،جور 

 .شدم
 .نمیشم سیر یدنشب*و*س از.ازش سیرنمیشم

 .شد قهرکردناش،تموم روزه،این یه دور  این.شد تموم که نمیشه باورم
سترس پر روزا  شمون از پر و ا شوی  کرده سل  دومون هر از رو آرامش که ت

 .بود
 

 زدم لز و دستم کف به دادم تکیه رو سرم و گذاشتم بالشت رو  رو دستم آرنج
قد.صااورتش جز جز به  دوسااات رو کردنش شاایطونی.دارم دوسااتش چ

 .شیرین   و جذاب واسم چیزش همه.کردناش اخم.قهرکردناش.دارم
 سمتش.راستم دست   اشاره انگشت دور پیچوندم رو موهاش از ا  تره چند
 .یدمب*و*س طوالنی رو لبش   گوشه و شدم خم

که با ما بودم مسااات کمی دیشااا  این قایی دقیق ا فا مدو پیش که ات  او
 .یادم   رو هاش گریه.یادم   رو خواستنش.یادم  

یه به رو تنش بو  وجودم تموم با و گردنش تو کردم فرو رو ساارم  هام ر
 .کردم نوازش رو نرمش صورت پوست دست باپشت.فرستادم

 .یدمب*و*س نرم و لباش به چسبوندم لبامو
 .شد باز زندگیم به دنیارو انگار چشماش کردن باز با

 :گفتم و پاشیدم روش به لبیند 
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 .عزیزم بییر صبح-
 

 دو رو مالفه و تیت رو نشااساات سااریع و انداخت وضااعش و ساار به نگاهی
 :پرسید و بهم زد زل بهت با و چسبید دستی

 
 کرد ؟ چیکار تو- 
 

 :دادم جواب و هم تو کردم رو برد،ابروهام ماتم
 

 چیه؟ منظورت-
 

 :زد داد و کرد گریه بهار ابر  عین
 

 کرد ؟ کارو این چرا-
 

 .داشت برم بهت.رفتم وا.زد هق
 

 کردم؟ بد  کار مگه-
 

 :بود شده آمییته گریه با دادش.زد داد
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ش  آرتان؟چرا چرا کرد  بد  آره،آره،کار- ستفاده سوء ضعفم از دی  کرد  ا

 ...چرا
 

 کشاایدمش و گرفتم بازوشااو.اومد جوش به خونم.بده ادامه حرفش به نذاشااتم
 :غریدم دندونام ال  از و خودش سمت

 
ش  که هم شوهرت،اتقاقی منم و زنمی باران؟تو چیه چرندیات این-  ادافت دی

 .نبود اشتباه
 

 .گرفت هیچ،شدت نیومد بند گریش.بشه جدا بغلم از که پازد و دست
 

شتباه چرا- شبم ضعف از بود،تو ا سه دی س سوء نیازت کردن برطرف وا  تفادها
 کرد ؟چرا؟ اینکارو چرا..بشه اینجور  نیواستم من..من..کرد 

 
هاش به بیشاااتر  فشاااار فاش..کردم وارد بازو  کتم تو جوره هیچ حر
 .بشم منفجر بود نزدیک آن یه و شدم عصبی..نمیرفت

 
 درسااته..میزنی؟؟ حرف ضااعف کدوم میگی؟؟از دار  چی هساات معلوم-

ش  ست دی  مه اتفاقی..بره یادم از رو مکان و زمان که اونقدر  نه ولی بودم م
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 موج خواسااتن تو چشااما  تو.بوده دومون هر   خواسااته افتاد دیشاا  که
 کجاست؟؟ مشکل پس..میزد

 
شما  شکش ُپر   چ شما  به دوخت رو ا شتاش با و برزخیم صد در صد چ  م

 :گفت گریه با و سینم قفسه به کوبید
 

 دیگه.بیزارم ازت دیگه من که.نمییوامت دیگه من که اونجاسااات مشااکل-
 ...نمیاایوامت میفهااامااای؟؟دیگااه.کنم زندگی باهات نمییوام

 
 .زمین افتاد و شد شل بازوش دور از دستم
 اعااتااماااد  گااوشااااام بااه.کااردم حااس رو چشاااامااام شاااادن گاارد

ممکن  .نداشااتم ممکن  ..غیر   نهات که بارانی..باشااه دلش ته از حرفا این که غیر 
 زبونه چشااماش از نفرت ها  شااعله حاال چرا میزد موج چشااماش از عشااق

 میکشید؟
 .شتمندا رو قدرتش بزنم،اما حرف که کردم باز رو لبام.شنیدم رو قلبم کوبش

 همچنان من و رفت حموم سمت پیچوند می خودش دور رو مالفه که حالی در
ی  که حرفش از و خوردش بر از بودم مبهوت و مات  رو قلبم و روح عج

 .دارکرد خدشه
 نمت به بد  سوز.دادم قورت سیتی به رو دهنم آب.شد بسته سیت نفسم راه

 .نشست
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 غرقم و تر کالفه و مییورد زنگ گوشاام در حرفش هی.حرفاش تو شااادم گم

گه)میکرد هات نمییوام دی گه.کنم زندگی با مت دی گه من که.نمییوا  ازت دی
 (بیزارم

 
 باعث چی!!میکنه؟؟ دور  ازم چرا.نبود اینجور  که باران!!بود؟؟ شااده چش
 بزنه رو حرفا اون و بگیره گیر  کناره ازم و بشه تلخ اینجور  که شده

 کاراش از ساار باید!!بده ادامه وضااع این به نمیذارم.بشاااه اینجور  نباید!!نه
 .دربیارم

 ااااااااااااااااا
 :باران

 
 .اومد بدم خودم از.زدم هق دوش زیر
 بزنم؟ رو بودن سم عین که حرفایی اون تونستم چطور من

 .شنیدم قشنگ رو قلبش شکستن صدا 
 و بهترین از یکی.یادم   دقیق رو دیشاا  اتفاقا . گرفت شاادت درونیم هق هق

 وشیآغ.رسوندم صبح به آغوشش در رو ش .بود زندگیم ها  ش  قشنگترین
 .نکردم حسش روزه چند که منی بود،برا  دلچس  که
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شه می سرک انتها به صفر شی  به خطی در م زندگی  اییه حس از متنفرم.ک
 به شاا  هر و روز هر رو من که هایی حس.نفهمیدم وقت هیچ رو دلیلش که

 . دلتنگم که دونم می فقط.کشن می ُصاّلبه
 نیست تنگی دل این برا  دلیلی و گرفته دلم

 .برم فقط خواد می دلم گاهی
 کجا؟ به

 نمیدونم
به کجا نا به ها، دسااات دور به  دوسااات رو انتهاش که هایی جاده آبادها،

 لد بشااه کاش.ندارم رمقی دیگر.م خسااته. نمونده بدنم تو جونی دیگر.ندارم
 هام تنهایی اتاق   کنج   تو هام هق هق درمان کاش.آورد باال و کرد قی رو تنگی

 .بود
 .بیارم دووم چجور  آرتان بدون من

 !عذاب؟؟ این کی تا
 !میکنه؟؟ م تیکه تیکه داره ش  هر و روز هر که عذابی این کی تا

 !!میگیرن ازم جونمو کنم سرپیچی اگه که منی برا  خطره زنگ که عذابی
 .میکنم پیدا نجات ازش کی نیست معلوم که درد  این تو میشم غرق دارم

 
 .در سمت شد کشیده نگام حموم در به تقه چند خوردن با

 .بود شده زجرآور برام کشیدن نفس چقد..کردم رها رو ام شده حبس نفس
 .خراشیده روحم و میشه مچاله افتم،قلبم می که حرفاش یاد
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مه با تو) ندگی به منو تو.دارم دوسااات.دار  فرق برم و دور دخترا    ه  ز
 بامل رو لبیند نیم چند هر لبیند یه ساااال چند بعد گذاشااتی تو.برگردوند 

 از ها مدت که قلبی مثل.بشاان زنده وجودم تو چیزایی یه گذاشااتی تو.بشااینه
 (بود سرد که احساسی بود،مثل سنگ جنس

 
  زبونش از که قشنگی حرفا    همه میتونم چطور من.گرفت شدت ام هق هق

 .ببرم یاد از رو میشد خارج
 .گرفتم گاز قلبم رو  شده تلنبار درد شدت از رو لبام

 .کردم حس دهنم داخل رو خون زهر  طعم
 

 نفسم.نیست آرتان گرفتن،حق نادیده و رفتار  بد همه این.نیست این آرتان حق
 .بیرون کردم فوت رو

 
ستم رو آب شیر شام و ب  مقد حموم در سمت باکرخت و تنم انداختم رو ربدو

 .برداشتم
 .شدم اتاق وارد و کشیدم پایین و در   دستگیره
 از هر و میکرد طی رو اتاق عرض و طول ها دیوونه عین چجور  که دیدمش

 .موهاش رییتگی هم به برا  شد رو و زیر دلم.موهاش به میزد چنگ گاهی
 

شت حال بی و گرفته صورتی با در صدا  شنیدن با  که ساییک مثل.سمتم برگ
 .بهم رسوند رو خودش میزد نفس نفس که حالی در و درموندن
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فایی این بگو بهم و نکن روانیم باران-  چی معنیشااون زد  تازه که حر

 چی؟؟ بود؟؟یعنی
 

سرم صدام کردم سعی سردترین و پایین انداختم رو نلرزه،  نممک لحن باخون
 :گفتم

 
 !!بپوشم رو لباسام کنار،مییوام برو-
 

شتر رو خودش  اب و گرفت سفت رو من بازوهام طرف ازدو.کرد نزدیک بهم بی
 :گفت ا  دورگه صدا 

 
 تو دیگه رو قشاانگ حساای اون میگیر ؟چرا بهونه دار  شااده؟؟چرا چت-

 نمیبینم؟ چشمات
 

 .کمتر خیلی ترکیدنش   فاصله و میشد شدیدتر و شدید هی بغضم
 .باال گرفت رو سرم و چونم زیر انداخت رو دستش

 رو چشماش برق.چشماش سمته شدن کشیده چشمام.صورتش جلو  دقیقا
 .ببینم دوم بار برا  رو اشکاش نذار و بگیر رو جونم خدا ا . دیدم

 :گفت و کشید سوزناکی آه
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 دور  ازم دار  نیسااات؟چرا االن بود،چرا بینمون قشاانگی خیلی چیز یه-

 میکنی؟
 

 .بود شده دشوار بغض این کردن کنترل چقد
 

 .گفتم بهت رو دلیل-
 

 !!نشدنم قانع ولی-
 

 بروکنار؟-
 

 .کن قانعم-
 
 

 :داد ادامه اون و دادم فشار هم رو  درد با رو چشمام
 

 زندگیمو دار  زندگیمن؟چرا که نمیدونی میدزد ؟مگه من از رو نگات چرا-
 .بده دست بهم جنون حالت نذار و بده هارو چرا این میکنی؟جواب دریغ ازم
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شنید،مچ من از که جوابی ستم ن شت و گرفت رو د ست.ش سینه رو  گذا  در
 :گفت دردمند  لحن با و چپ قسمت

 
 باران؟ میشنو  رو قلبم میشنو ؟صدا _
سم به سش!!میتپه تو خاطر به فقط خداق شنو ؟ح  بی و ندت چقد که میکنی می

 میزنه؟ وقفه
قد وقتی همیشاااه بانش نزدیکی بهم این  کن تمومش باران.میگیره اوج ضاار
 ردبرگ باران..دغدغمون بی و خوب روزا  اون به برگرد..برگرد!میکنم خواهش

 .گرفتن نادیده همه این بس  ..میارم کم دارم.واسم
 

 تمومش کاش ا .ساااکنشاام من فقط که قلبش صاادا .کردم حسااش خوب
 .میکرد خس خس بغض این نگهدار  شدت از گلوم.کنه
 ازم کمی.دادم هلش کمی و گذاشااتم ش سااینه   قفسااه رو  رو دسااتام تا دو

 .بهش کردم پشت.گرفت فاصله
 

 .زدم رو حرفام   همه من-
 

 .نفهمیدم رو حرفات از چیز  که من-
 

 :گفت و گرفت رو دستم مچ سریع که برداشتم در سمت قدم چند
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 ...نرو جایی-
 

 .خودش هم و شم راحت وضع این از خودم هم که بریزم باید رو پاک آب
 :گفتم تمام سرد  با و سمتش برگشتم

 
 شااادم خسااته تو با زندگی آرتان،از نمییوامت دیگه من!!شاانید  همینکه_

 اینو؟ میفهمی
 

 .دیدم رو جونش لرزش
 .شدش مشت ها  دست

 .اش گرفته صورت
 .غمگینش چشما 

 .میکرد روانی رو من داشت هاش حالت   همه
 .نمیبیشم رو خودم هیچوقت..کردم نابود رو آرتانم من

شت شکی قطره و بهش کردم پ  باالخره بودم جنگ حال در باهاش سیت که ا
 .شد رییته هام گونه رو 

 ساارویس داخل انداختم رو خودم و شاادم خارج اتاق از ساارسااام ساارعتی با
 .هبش گم آب شر شر میون هقم هق صدا  که کردم باز رو آب شیر و بهداشتی

 .زدم زل آینه در خودم تصویر به
 .ام افتاده گود چشما  به
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 .حالم بی و الغر صورت به
 .نیست صورتم تو طراوت اون از خبر  دیگه
 به کنزدی.اومدم بیرون بهداشتی سرویس از و بستم رو آب شیر و کشیدم آهی
 یه اب شنیدم،داشت میرسید نظر به حوصله بی که رو آرتان صدا  که بودم اتاق
 .تلفن   پشت   متین که فهمیدم حرفاش از.میزد حرف تلفنی نفر

 از قدرتی و رو چه با حرف همه اون زدن بعد گرنه و گرفت تماس که شد خوب
 .کنم خبرش با امروز دعوت
**** 

 باز رو کمد ناچار به اما نداشااتم رو مهمونی این به رفتن دماغ و دل ینکه باا
 رونبی رو خرید واسم شمال تو آرتان که مانتویی لباسام   همه میون از و کردم

 .آبی جین شلوار یه با همراهکشیدم 
شیده نگام سته تیت   لبه رو  که آرتان سمت شد ک ش شو آرنج.ن ستا  و ر د

 .شل*خ*ت موها  داخل برده فرو هاشو پنجه و گذاشته زانوهاش
 .گلوم به انداخت چنگ بغض و ورچیدم ل  اختیار بی

**** 
 رو  شمارش گرفتن باشکل. صفحه به دوختم رو گوشیم،نگام زنگ صدا  با

 .لرزید بدنم ستون چهار صفحه
 .دادم فشار هم رو  حرص با رو دندونام
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 صدا  گاهی از هر و بودن بش و خوش حال در همه.انداختم جمع به نگاهی
 پچ پچ صاادا . بود دهنده آزار واساام همه صااداها .میشااد بلند شااون قهقهه

 .چیز همه هاشون، فنجون خوردن هم به صدا  هاشون، خنده صدا  هاشون،
 

شیده نگام شه همه از جدا که آرتان سمت شد ک سته مبل   گو ش   دنیا تو و ن
 .بود شده غرق خودش

 .بدتره هم حسی بی از که دارم بد  حس   یه
 .نیست هیچی به حواسش که بهش کردم قفل رو نگام

 
 راغمس به میزنه چنگ مدام رو گلوم که هایی بغض باز و لعنتی سردرد   این باز

 هیچ رو من درد   ساار این.نمیکنه رهام هیچوقت که هایی بغض اون از.اومد
 .کنه نمی آروم آغوشش جز مسکنی

 لحظه هر و خیالم   تو لحظه هر.لباش رو  کنم قفل رو لبام دارم دوساات چقد
 هن و بغض خاطره،نه نه دیگه.روزا این شاادم انگیزه بی چقدر.چشاامام برابر   در

 .نمیرسه زورم رسمأ دیگه.کنه دوا رو دردم میتونه  اشک
 .میسوزونتم داره که..  شده باز قلبم ته اون چیز  یه!  درد  یه ، زخمی یه
 

شی مکرر صدا  با سی که جور  گو  سمت و شدم بلند جام از نکنه شک ک
 .برداشتم قدم بهداشتی سرویس
 زا پر و کردم برقرار رو اتصاال   شادم،دکمه بهداشاتی سارویس وارد همینکه
 :دادم جواب حرص
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 عوضی؟ مییوا  چی-
 

 :داد جواب انرژ  پر
 

 .کنی برخورد باهام مهربونی با بار یه مونده دلم به-
 

 :گفتم و زدم نیشیند 
 

 .شرف بی نیستی هم مهربونی ذره یه این الیق تو-
 

ند دار - فه میر  ت عد   عزیزم،د هت ب یدم قول ب گذرم که نم مه این از ب  ه
 .تند 

 
 به ام کالفه و عصاابی ها  نفس صاادا  که دادم فشااار دهنم رو  رو دسااتم
 .نرسه گوشش

 
 جا  که بود این دیدمت لحظه اون وقتی آرزوم امروز،تنها شااد  خوشااکل-

 بی.میذارم جیگر رو دندون رو مونده باقی روز چند این خ  اما..باشاام آرتان
 .من پیش بیا  که ام روز  اون منتظر صبرانه
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 راف رو وجودم تمام خشاام که حالی در.نداشااتم رو کثیفش حرفا  تحمل دیگه
 :گفتم بود گرفته

 
 !!متنفرم ازت-
 

 !!عشق به کنم تبدیل رو نفرتت این چجور  بلدم خوب-
 

 :وگفتم زدم نیشیند  یه باز
 

ها رو نشااادنی تکرار حس یه من- به آرتان با تن  رو حس اون دیگه.کردم تجر
شه بگم بهتره یا..نمیتونم ض کنم،چون تجربه ا  دیگه کس   با نمی  ها حس یبع

 اینو؟ میفهمی..ان ناب و خاص ها  آدم میت  فقط
 

 .کرد که نوچی نوچ بندش پشت و شد فرما حکم تلفن پشت سکوت
 

 .نیستم ُکنت ول نیارم دست به رو تو تا نمیره،من کتم تو حرفا این من-
 

 :وگفتم دادم فشار هم رو  رو دندونام حرص با
 

 !!شعور  بی و نفهم که بس-
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 کور رو آدم عشااق نمیشااه،چون حالیش حرفا این دیگه میشااه عاشااق که آدم-

 واسه دراز  سالیان که معشوقش آوردن بدست میشه َغمش و َهم همه و میکنه
 .شکونده خاطرش به نفرو چندین دل   و کشیده سیتی بهش رسیدن

 
 .کردم قطع رو تلفن.شدن تار زده حلقه اشک از چشمام

 .جمع تو برم رویی چه با.بود شده سرخ سرخ   چشمام.افتاد آینه به نگام
 .تنم تو مونده روحی نه دیگه

 .قلبی نه
 .اشکی نه
 .جونی نه

 .ام شده حس بی حس   بی
 .شدم خارج اونجا از و کردم باز رو بهداشتی سرویس در

 
 :گفت و اومد سمتم ستاره

 
 نه؟؟ میکنی فرار کردن کار از بال،دار  هی-
 

 .کردم رها رو دادم،نفسم فشار هم رو  محکم رو چشمام
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 :پرسید نگران
 

 شده؟ چیز  باران-
 

 .نشده چیز  نه-
 

 نمیگه؟ رو این که چشمات اما-
 

 .میدن لو همیشه که چشمایی به لعنت
 

 :وگفتم زدم مصنوعی لبیند
 

 !خوردم سرما چون شاید_
 

 :گفت لودگی با و کمرم پشت انداخت دست
 

 ساارما رفع واسااه نیساات،چرا باغ تو انگار  که شااوهرت اون اووخی،پس-
 نمیکنه؟ اقدام خوردگیت

 
 ..مزخرفی   واژه چه..آرتان؟ اونم..رحم؟ بی
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 .کشید خونه آشپز سمت خودش دنبال   و گرفت رو دستم
 .بودن شام برا  نیاز مورد وسایل   تهیه حال در مادرجون و مامان

 :پرسید شد،سریع دوخته بهم که مامان نگاه
 

 پریده؟ رنگت عزیزم،چرا باران-
 

 .خوردم سرما فقط مامان نیست هیچی-
 

 :گفت شوخی میزد،با گاز قرمز سی  به که همونجور عسل
 

 نمیرسه؟ بهت شوهرت چیه-
 

 کنن؟؟چرا تازه رو دلم داغ که گذاشااتن هم دساات تو دساات همه امروز چرا
 .برنمیدارن سرم از دست

 
 مال   آرتان وگرنه نداره ساارخاروندن وقت روزا این آرتان..نیساات اینطور  نه-

 .نیست حرفا این
 

 با گوشاام دم آروم و اومد ساامتم مادرجون.دادن ادامه کارشااون به حرفم این با
 "دارم کارت اتاق تو بیا"گفتن
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 درو شاادم اتاق وارد بود،همینکه ایسااتاده در دم..رفت ها اتاق از یکی ساامت
 .نشست روبروم هم خودش و تیت رو  نشوند و گرفت رو دستم..بست

 
 :پرسیدم و بهش دوختم چشم

 
 شده؟؟ طور  جون مادر-
 

 :گفت و زد دلگرمی لبیند
 

 هی که کردم شااک صاادات  شاانیدن از بعد و گرفتم تماس باهات که دیروز از-
 نکن خیال.شدم مطمئن آرتان و تو   قیافه دیدن با امروز که اومده پیش اتفاقی

 اتفاقی یه که میزنه داد هاتون نیسااات،قیافه شااماها به حواسااش کساای که
 ،طور وشکسته مغموم اینجور..میبینم اینجور  رو آرتان بار اولین واسه..افتاده
 باران؟؟ شده

 
 زندگیم از..بگم چی از..مادرجون دردم از میدونی چی..پایین انداختم رو سرم

 چی؟ از..شکستمش من که آرتان از میشه؟؟یا پاشیده داره که
 .بزنم زل بهش کرد مجبورم و چونم زیر گذاشت دست

 
 !هم؟ با کردید دعوا-
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 سواالش از پیداکردن نجات برا  و خیالش کردن راحت برا  و زدم گاز رو لبم
 .دادم تکون آره معنی به رو سرم

 
 :گفت و زد لبیند 

 
 این از بیشااتر کن،نذار حل خودت رو دارید هم با که مشااکلی هر امشاا -

 ..بده کشش
 

 .بود باشه زده که حرفی راحتی به کاش ا 
 

 کرد وعشر رو دستم پشت و دستش تو گرفت رو نشنید،دستم من از که جوابی
 .کردنش نوازش

 آغوشااش در خزیدن محتاج.آرتان از اونم کردنم نوازش جور این محتاج چقد
 .کردنش بارون هب*و*س و
 

 :گفت مادرجون کشیدم که آه
 

 شده؟ ناراحتیت باعث که زده حرفی-
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سه چرا دید،نگفت رو سرخم چشما  ستاره وقتی چرا  سرماخوردگیت رفع وا
 نمیکنی؟ اقدام

 نمیرسی؟ خودت به چرا نگفت چرا عسل یا
 کرده؟ ناراحتم آرتان که کرده خیال مادرجون چرا
 آرتان؟ گردن میندازن چیزو همه چرا
 .خوردم زخم دل   رو گذاشتن دست همه امروز چرا

 
 !نباشید نگران مادرجون،شما نه-
 

 !!نیستید خودتون حال تو دوتا شما و نباشم نگران چجور -
 

 :گفتم شیطنت کمی با ذهنش کردن منحرف برا  و زدم لبیند 
 

 هر   الزمه کوچیک دعواها  این وقتا مادرجون،گاهی میشااه حل چیز همه_
 !!زندگیه

 
 شااوهرش و خودش بین نمیذاره هرگز وفادار و دار خونه زن یه..خوب زن یه-_

له ته،هرگز فاصاا یذاره بیف ها  این نم یک دعوا یاد،ه پیش بینشااون کوچ  رگزب
 سواد با و بزرگ چقدر مرد،هر یه.کنه احاطه رو ش خونه فضا  سرد  نمیذاره

 ه،زودمیش پشیمون میکنه،زود قهر زود.!!میمونه بچه یه مثل بازم..باشه پولدار و
شتی هم ستگیرم آرتان روز و حال دیدن با تازه من که میکنه،چیز  آ  ینها شد د
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یک دعواتون گفتی تو که اونجور که ته.نبود   کوچ  رد کوره از زود آرتان درساا
شیمون زود خیلی بعدش میره،اما شه پ شه کوچیک چقدر هر هم زن یه..!!می  با

 وت  جبر و عظمت اون با مرد یه به بده باشه،پناه نازک دل مرد همین مادر میتونه
شته  معمولی،هردوتون زن یه هم تو..معمولیه مرد یه اون..وجودش تو شده انبا

 یزندگ وقتی میگیرید ساایت اینقد چرا دارید،پس نیاز معمولی ها  نیاز به
 معمولیه؟ حد از بیش

 
 در و چرخید زدن حرف واساااه زبونم.آوردم کم زد که حرفی   همه مقابل در

 .دهنم تو شد حبس آخر
 

 !کنید؟؟ دار نوه مارو نمییواید دوتا حرفا،شما همه این از جدا_
 

 یه تنداش شیرینی..بست یخ وجودم همه.شد متوقف حرکت از قلبم اختیار بی
 قعش تنها از..آرتان   از بچه یه داشتن آرزوم  ..شد سرازیر وجودم به آرتان از بچه

 .آرتان و من از بچه یه..زندگیم
 

 .!نداریم شدن دار بچه برا  رو کافی آمادگی االن ما-
 

 :گفت باشه افتاده گذشته یاد که انگار و زد لبیند 
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 هنوز.ندارم آمادگی هنوز اینکه.میزدم رو حرف همین ازدواجم اوایل منم دقیقا_
 شاکمم تو جنین همینکه..شادم دار بچه همینکه اما..!!دیگه حرف کلی و بچم

 از.سرازیرشد وجودم به زندگی کردن،حس حس رو زدناش لگد و گرفت شکل
شد داره شکمم تو وجودم از تیکه یه اینکه شی غرق رو من میکنه ر  لذت و خو

 این قطعا.هوا رفت شااد دود بودم زده قبل از که حرفی هر لمسااش با و میکرد
 امید زندگی به..الزمه ا  خونه هر تو بچه یه وجود.هساات همه وجود تو حس

 .میکنه محکم رو طرف دو   رابطه..میبیشه وانرژ 
 

 :واگفت کرد خواب   غرق   تیت رو  که ستاره   روزه چند دختر به ا  اشاره
 

 ...نازه   چقد ببین-
 

 ورتص..بروئیه دل تو و خوشکل العاده دخترفوق.میگفت زدم،راست لبیند 
 .میندازه ه*و*س به زدنش گاز برا  رو آدم سفیدش و گرد

 
 :رسید مادرجون و من گوش به هال از مامان بلند صدا 

 
 !!آمادست شام مامان،باران-
 

 :گفت و کشید عمیقی نفس مادرجون
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 دخترم؟؟ فکرکن،باشه حرفام به خوب-
 

 .دادم تکون رو سرم ناچار به
***** 
 .شد گرفته نفسم سنگین سکوت این از.داشت نگه خونه جلو  ماشین

 .بیرون پریدم و کردم باز درو
 .حیاط در سمت رسوندم رو خودم بلند هایی گام با

 چراغ کردن روشاان بدون.کردم باز درو و آوردم در کیفم از رو خونه کلیدها 
 گوشه رو کدوم هر و آوردم در رو شالم و مانتو واسریع شدم اتاق وارد هال ها 

 .پتو زیر خزیدم صورتم آرایش کردن پاک بدون.کردم پرت ا 
 دادم فشار هم رو  محکم رو چشمام.رسید گوشم به اتاق در شدن باز صدا 

 .خواب به زدم رو خودم الکی و
 .داشتم نظر زیر رو حرکاتش   همه
خت و آورد در تنش از رو رنگش مشااکی کت   ندا بل رو  ا یک م  میز به نزد

 کت کنار بازم و کرد باز دونه به دونه رو طوساایش پیرهن ها  دکمه.توالت
 .موند سفید رکابی یه با..انداخت

 رو حظورش.اومد پایین و باال هیجان شااادت از دلم..کرد باز رو کمربندش
 .کردم حس سرم پشت
شتم انتظار ش دا ش   که انتظار  برخالف بیوابه،اما هال تو واااابره برداره رو بال
 .کشید خودش رو  کمی رو پتو و گذاشت بالشت رو  سر داشتم
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 .نبود فاصله همه این کاش ا 
 .نبود درد

 .زجرنبود
 .بدم ههدی هام ریه به رو تنش عطر و بذارم سینش رو  سر بتونم نبود،که ماکان

شه تکرار کاش ا  شت یه رو آرتانبا که شبی اون ب  کاش..کاش..گذروندم بال
 .شدم خسته دیگه.بشه تکرار دوباره خوشمون ها  لحظه
 .تکرار  حرفا  از خسته اجبار  دردا  از خسته

 رو  نشااساات دسااتش .میگیره رو جونم ذره ذره داره که چیز  همه از خسااته
 خی دستام و پاهام انگشت نوک.لرزیدن پاهام.لرزیدن دستام.لرزید دلم.م شونه
 .بستن

 سمت منو و داد فشار  محکم.م برهنه بازو  رو  نشست و خورد سر دستش
 ..گردوند بر خودش

 رو محض به و بود بلد خوب رو کارش ها موقه این سینم قفسه...زد خیمه روم
 .شد فعال خوابیدن کمر

 :ام شده مچاله قل    تو کرد فرو خنجر ش گرفته صدا 
 

 .کن نگام-
 

 گوش کدومشااون حرف به نمیدونم.بودن جدال و جنگ حال در قلبم و عقل
 .بدم
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 .کن نگاه گفتم-
 

 .سمتش شد کشیده نگام تحکمش پر صدا  از
شیده بینی به شونی به.شدم خیره اش ک ستپ به.چروکش از عار  و بلند پی  و

 .بود شده رییته پیشونیش رو  که ش مشکی ل*خ*ت موها  به.شفافش
 .برداره خراش که محاله.ببینه آسی  بذارم که محاله

 .بمونه سالم اون فقط بگذرم خودم از حاضرم من
 

 رو موقت   همه که بس شدم خسته..گفتمش که بس شدم دارم،خسته دوست-
 من جا  هرکی صاابح امروز چیه؟مطمئنم میدونی.کردم کلمه دو این صاارف

 رو قضاایه قال و گوشاات زیر مییابوند چک یه..حرفا اون بود،باشاانیدن می
 میدونی.برسااونم آساای  بت نمیتونم چون.ندارم رو دلش من اما..اما.میَکند

یا تو دردم بدترین تاده جونم به خوره عین روزه دو این که دن که اف یه؟این  چ
 یهست واقعیت خوده تو نمیدونم..نه یا مییوا  منو..نه یا دار  دوسم نمیدونم

 .باران بدیه درد   خیلی.نه یا
 
 شده گیر بهانه دلم"

 خوادمی زندگی
 خوادمی عشق
 خوادمی سفر
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 خوادمی تازه هوا 
 خوادمی قشنگی

 !نه
 خوادنمی رو اینا از هیچکدام

 من خوب
 "فقط... مییواد را تو دلم

 
 ...بودن سنگ به تظاهر..بودن تفاوت بی به تظاهر..تظاهر   درد اوج نظرم به

ظاهر  این از من نده ته انرژ  داره که ت ل  خودش با رو ام مو نه ساا  میک
 .کرده گیرم پا و دست که تظاهر  این از..بیزارم

. اغواگرش چشما  به کردن نگاه بدون. سینش تیت   رو  گذاشتم رو دستهام
 ها  نفس خوردن با جور بد چون..بدم هلش مونده ته انرژ  همون با خواستم

ش و منظم نا باره تکرار برا  هوایی.میشاام هوایی دارم داغ   شااا  اون   دو
 .رویایی
 یونم کرد اسیر رو دستام اش،مچ مردونه   سینه رو  نشستن دستهام همینکه
 .نیرومندش دستا 

 .نمیکنم نگاه بازم
 .رو شدنش نزدیک میبینم
 .سوزوند رو ملتهبم صورت   داغش ها  نفس

 رو نشااسااتم..دادم هلش شاادن،درجا مماس لرزونم لبا  با که لباش همینکه
 .تیت



wWw.Roman4u.iR  1076 

 

 .شد قطع نفسم
 نایی.تنگف دروغ بیشتر برا  امروز،نایی بحث   ادامه برا  نایی..ندارم نا دیگه
ش همه این برا  شَمک   .دلم با ک 

سر وداغون گرفته حال   به توجه بدون شتم بالش رو  اش،  هک صدایی با و گذا
 :داشتم،گفتم رو گلوم در شده رسوب بغض کردن پنهون در سعی

 
 !!.میاد خوابم..کن خاموش رو چراغ-

**** 
 .نیستش حاال تا و کردم،ندیدمش باز رو چشمام که وقتی از..نیستش

 ..شد کشیده دیوار رو  شده نص  تقویم سمت نگام
 .سال پایان به مونده دیگه روز دو فقط....روز دو
 ذشتگ زود چه.نکردم تکمیل آرتان با رو م خوشبیتی اون در که سالی پایان به

 .تیشلعن خود   نبود با...فاصله این نبود با.باشه بهتر میتونست که سالی
 .ماکان.

صل خورد َورق زود چه شار ها  ف شی از سر  چه.آرتان با ام بیش لذت و خو
 .شده حک عمیق قلبم و ذهن در که بودنمون هم با ناب ها  حس گذشت زود

 پاک رو شاااده ریز ساار کی نفهمیدم که اشااکی خونه،قطره زنگ صااادا  با
 بود شااده کوفته نامعلوم   نقطه به زدن زل و کردن کز جا یه از بدنم تموم.کردم

 .ومدا در صدا به خونه زنگ همانند استیونام تروق ترق صدا  شدنم بلند با و
 .کشیدم پایین و در   دستگیره.بیرون دادم صدا پر رو نفسم
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 .کردم در،تعج  پشت متین دیدن با
 .بعیده ازش..تنهایی اونم..اینجا متین

 خیلی از بگم بهتره..نه نه نه...نکرده ول رو من صاابح از که زار  حال اون با
 .بود فرار  ازم لبیند ، نکرده ول که وقت  

 .مصنوعی کامال زدم،اما لبیند
 

 تو؟ بیام هست سالم،اجازه-
 

 رو حواساام و اومدم بیرون توش میزنم پا و دساات دارم روز   هر که افکار  از
 .بهش کردم معطوف

 
 .تو بیا سالم،ببیشید-
 

 :گفتم و بستم و در ، ورودش محض به.بشه خونه وارد که رفتم کنار
 

 خودت؟؟ با نیورد  رو عسل چرا!کرد ؟ گم راه-
 

 :فتگ و کشید اش بینی زیر رو چپش دست   اشاره انگشت.سمتم برگشت
 

 !!برسونم بهت رو چیز  یه که اومدم-
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 .بهش زدم زل پرسشی
 .داد نشونم و کشید بیرون رو همراهم گوشی و کتش جی  تو کرد دست
 میکرد؟ چیکار دستش من گوشی ، وارفتم

 
 :کردم جار  زبونم رو  رو، سوال همین

 
 میکنه؟ چیکار تو دست من گوشی-
 

 :وگفت کرد ا  خنده تک
 

 .مون خونه موند جا-
 

 .پرتم حواس   به لعنت
 

 !نبود حواسم اصال-
 

 !دیش  بود چی به حواست اصال تو-
 

 .میگفت راست کردم،چون سکوت
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 :داد ادامه باز
 

 .نمیکرد  حس رو نمیومدم،نبودش اگه مطمئنم-
 

 که چیز  کمترین که بودم ور غوطه خودم تو اینقدر..میگفت راساات هم اینبار
شمم به  .بود گوشی نیومد،همین چ 

 :گفتم و کردم اشاره مبل به.کشیدم آهی
 

 !بیارم شربتی لیوان یه برم من تا بشین بفرما-
 

 :وگفت آورد باال نه معنی به رو دستش
 

 ..بپرسم ازت سوال یه و برسونم رو  گوشی اومدم فقط.!ندارم میل نه،-
 

 !!بفرما-
 

 کمی با و موهاش به کشید بود،دست مردد سوالش پرسیدن برا  که کردم حس
ن ن م   :پرسید م 

 
 .گرفت تماس نفر یه صبح-
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 با که نمونده دهنم تو بزاقی..شاادم پنچر تایر یه مثل...زیاد خیلی..خوردم جا

 ...کنم مرطوب شده، خشک باره یک به که رو گلوم اون
 :کنم میفی نمیتونستم رو افتادنم پته تته به و صدام لرزش

 
 بااووود؟ ای ا ُاممم،کا -
 

شید رو ابروهاش.بود پریده رنگش مطمئنم که صورتم به شد دقیق  و هم وت ک
 :پرسید

 
 شد ؟؟ اینجور  چرا-
 

 توان چقد من مگه آخ  ..همتون به ماکان،لعنت بهت متین،لعنت بهت لعنت
 !دارم؟؟ تحمل برا 

 
گه- گذریم حاال..شااادم؟ چجور  هیچی،م ماس بود کی..کی..نگفتی ب  ت

 گرفت؟؟
 

 :وپرسید بهم رسوند رو خودش قدم دو با
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قایی یه.بدم جواب شااادم مکررش،مجبور خوردن   زنگ از-  که همین.بود آ
 .کشیدن هوار و داد کرد شروع دادم رو جوابش

 
نداختم رو سااارم  خودش  ..نبره حالم به پی این از بیشاااتر که پایین ا
 ..عوضی،لندهور...حتما

 اینجور  داره متین که زده حرفایی یه مطمئنم..شاادم اساایر ا  میمصااه بد تو
شکافانه  ستد از ترس..گرفت فرا رو وجودم تمام ترس..میکنه جیمم سین مو

 .افتاد جونم به آرتان دادن
 دم،برا ب نشون تماس این از بییبر رو خودم کردم سعی تونستم که اونجایی تا

 ذره زیر و من که بهش زدم زل و کردم بلند رو ساارم و کردم قو  رو ارادم همین
 :گفتم و گرفته بین

 
 .مزاحم   حتما-
 

 :پرسید و باال داد رو ابروش تا  یه
 

 آرتان؟ اسم هم و َبره از رو تو اسم هم مزاحمیه،که نوع چه دیگه این-
 

 لو رو خودم دارم زیاد .توانم   از خارج کردن باز  نقش.وبس حد این تا دیگه
 .نمیشم بین تیز متین   حریف   من..میدم
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 :داد ادامه
 

 ند؟؟ب رو بندازه و بشورتش که آرتان به نمیدیش چرا مزاحم   واقعا اگر بعدشم-
 

 حثب این که بگم چی..کنه تمومش که بگم بهش چی..کنم؟ چیکار باید حاال
 .نشه باز پیچیده

 
 نمیزنی؟ حرف چرا-
 

 :گفتم هول با و بهش کردم پشت
 

 .بشی نگران نیست الزم.نیست چیز -
 

 داره؟ خبر آرتان-
 

 :وگفتم سمتش برگشتم وحشت با
 ...بفهمه نباید نه نه-
 
 به..گفتم که مربوطی نا این خاطر به..دهنم به کوبیدم دساات با لحظه همون و

 .کرد  خراب همیشه مثل..گند..باران زد  گند..زدم که گند  خاطر
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 هق.کنم میفی نمیتونسااتم دیگه.شاادن گرد چشااماش و باال پریدن ابروهاش
 .مبل رو  نشستم و زدم
یاز بار حرفا  یکی،که به دارم ن  و بزنم هق..بگم بهش رو دلم رو  شاااده تلن

 میریزه هاش کناره از داره و شااده لبریز صاابرم   کاسااه..کنم خالی رو خودم
 .بیرون

 
 :پرسید نگران و نشست کنارم

 
 باران؟؟ کیه مرد شده؟؟اون چی-
 

 ...بود سیت خیلی لحظه این تو خودم کردن کنترل
 شااده که چیز  همه از..گفتم هام گریه میون..گرفت اوج اختیار بی هقم هق

 رو اش دونه یه که هاش تهدید از گفتم..شبم ب*و*سکا از گفتم..جونم بال 
 و میندازه کار رو بعد  ها  کنم،تهدید عمل رو خالفش باز اگر و کرد عملی

چاره هسااتم که اینی از رو من نه تر بی ند ها  اخالق از.میک  از.آرتان با ام َگ
 .گفتم رو میکرد سنگینی دلم رو هرچی.تشویشمون از پر روزها 

شم رو  از بار یه کردم حس شد که تموم شته دو  کاش.کرد سبکم و شد بردا
 برم شمب ریشه سبکی از که بزنم آرتان به حرفارو همین که داشتم رو این جرئت

 .بود شده مانعم ترس اما.هوا
 

 بکنه؟ رو غلطی همچین میتونه اون کرد  خیال واقعا تو-
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 :گفتم و بهش زدم زل ام اشکی لبال  چشما  با.زدم دار  صدا خند پوز

 
شد  متوجه اینکه مثل-  یه نبوده،او کارش آرتان خوردن   گفتم،چاقو چی تازه ن

 .میکنه اجرا کردن فکر بدون رو کنه خطور ذهنش به که کار  هر.روانیه
 

 یدونم و بکشاای پس پا مییوا  راحتی همین به نمیگی؟،یعنی آرتان به چرا-
ش؟ از ببره َحظ که بذار  خالی ماکان مثل   یکی واسه رو  ُبرد 

 
 .وذیهنف با آدم یه اون..بیاره سرش بدتر  بال  متین،میترسم میترسم من-
 

شه ضعیف آدم یه ضعیفیه،و آدم یه اون- ست همی  ضعف نقطه رو  میذاره د
 رو مییواد دلش که چیزهایی اون میتونه راهکارها این از تنها میدونه چون..ها

 .بیاره بدست
 

 یدمکش رنگی صورتی روبروم،دستمال   میز رو  کاغذ  دستمال پاکت رو  از
 :وگفتم کردم پاک رو هام گونه رو  شده رییته اشکا  و بیرون

 
فات این- نه حر یام رو دردم نمیتو نه الت ی  خودم به خیلی.ک  اون که زدم نه

نه غلطی نمیتونه ما..حرف   فقط حرفاش..بک    خورده چاقو پهلو  دیدن با ا
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ش بی صااورت..آرتان  زدنی هم به چشاام یه با بجنبم دیر اگه که فهمیدم حال 
 که این..بکنم آرتان فدا  حاضاارم رو جونم من..میده َپر پیشاام از رو آرتان

 تهداشاا تهدید  از دور به و آروم زندگی یه پیشااش از رفتنم با قراره اگه..سااهله
 ینکههم..!!نبودنش   از بهتر موندنش کنم،چون قبول رو ریسک این حاضرم باشه

 .میکنه کفایت میکشه نفس دنیا این از جایی یه
 

شید که آهی  به هک در  کنار کوتاه گام چند با و شد بلند جاش از.شنیدم رو ک
 .رفت میشد ختم باغ

 ..کرد قالب سرش پشت رو دستاش دوتا
 .شد فرما حکم بینمون دار  کش سکوت

 .کردم فکر آرتان بدون روزا  به و دادم تکیه مبل پشتی به رو سرم
 

ضیه،از این فهمیدن بعد رو العملش عکس میتونم-  تلخ  ..نمک بینی پیش االن ق
 مهم ها  تصاامیم تو رو زندگیت شااریک اینکه.ساایت هم و تلخ   هم..باران

 ...و گیر ب تصمیم نفره یه نفرتون دو زندگی تو اینکه..ندونی شریک زندگیت
 

 :گفتم و حرفش وسط پریدم
 

 دادنش عذاب از کرد  خوشااحالم؟؟خیال وضااع این از فکرکرد  واقعا تو-
ته به کردم قبول میشاام؟؟من کیفور مان در آرتان که تا بدم تن اش خواساا  ا
 سااکته مرز تا بیمارسااتان تیت رو  افتاد و خورد چاقو که روز اون.بمونه
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 کرد  فک..میکشاام دارم رو برابرش دو من میکشااه عذاب داره آرتان اگه.رفتم
ستن خیلی سونه؟خوا شماش از که آ  ُصالبه به منو دارن انگار  میزنه موج چ

شن ش..میک س  سون..میگیره آتیش دلم میزنم که َپ ست آ سم نی  ادنشد عذاب وا
 .!!کن باور متین

 
 از قلبم.ندارم رو عذاب این تحمل دیگه..بمیرم کاش ا ..کردم گریه ها  ها 
 .انفجار   حال در درونم فریاد  

 .خوب   احساس   یه با ، خوب خبر یک مشتاقه  دلم چقدر
 جودمو بند بند تو که خوبی احساااس  .بیام وجد به شاانیدنش با که خوبی خبر

 .کنه رسوخ
 شد.خوردن زخم شد.این شد سهمت که شرمنده ، دلم آخ.مشتاقه دلم چقدر
 .تموم نا درد از انبوهی طغیان

 
 تونستممتفکرش،ن   چهره از..بیرون کرد فوت رو نفسش کالفه..سمتم برگشت
 :اومد حرف به سکوت کمی از بعد..میکنه فکر چی به داره که بزنم حدس

 
 .میکنیم حلش هم با-
 

 :گفتم و لبام رو بست نقش پوزخند دوباره باز
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 !نمیاد بر هیچکس از کار -
 

 .هاشو بنده امید  نا نداره دوس خدا نشو، امید نا اینقد-
 

 تمال  دس و بشم دوال دوباره باز اینکه حال..شد خیس دستم تو کاغذ  دستمال
 دساات پشاات با همین خاطر نداشااتم،به رو بیرون بکشاام جعبه از  ا  دیگه

 .کردم پاک رو ام خیس صورت
 

سته به ماکان نمیذارم من..بذار جزئیات جریان در میرم،منو دیگه من-  ش خوا
شنگی زندگی نمیذارم ،وبرسه س ساختی آرتان با زحمت جور هزار با که ق  تد
 !!بشه آوار ماکان مثل یکی

 
 :داد ادامه و پاشید ام خسته صورت به دلگرمی لبیند

 
 !!مطمئنم من میشه حل چی همه-
 

 ازب بشه،کاش تموم ب*و*سکا این بشه میگه،کاش که باشه همونجور  کاش
 .بشه کاش ا  که دیگه کاش   هزاران و کاش...آغوشش تو برگردم

*** 
شیم شد ساکت لحظه یه گو  یلس..بدم جواب شدم مجبور بیحالی اوج تو و ن
 .بقیه ها  ذوق و شوق سیل..شد جار  نو سال ها  تبریک
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 .بده روزاش چقد ، نحسیه سال   امسال چقد
 

 *خیسه هنوز گریه از چشمام*
 *گذشت حال این تو تو، بی شبم هر*
 *نیست آسون باورش چیزایی یه*
 *گذشت سال یک راحتی همین به*
 *گردم بر عق  به آرزوم   ، که دلتنگم جور  یه تو واسه*
 *گذشت سال یک راحتی همین به*
 *کردم بو رو پیرهنت سال یه من*
 *زد خشکم بود که جایی هر عکست*
 *ُمردم انگار دفه هر صدات با*
 *نیست یادش خودم غیر کسی هیچ*
 *ُمردم بار چند سال این تو *
 *س گریه همیشه کارم تو بعد*
 *گذشت خوشحال آدم عمراون*
 *گذاشت سال یک راحتی همین به...نیستی،یعنی نمیشه باورم*
 

ید این ید  هیچ من.نمییوام رو نحس ع یاقی و شااوق هیچ.ندارم ع  اشاات
 هاعید   بقیه مثل که عید .نمییوام رو عذاب   سرتاسر   واسم که عید .ندارم

 .نمییوام رو نیست
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هام که درحالی غل رو زانو به رو، بودم،ساارم کرده ب  بغض با و گرفتم باال رو
 :گفتم

 حساارت دیگه که بکن کار  یه.بشاااه قطع نفساام بکن کار  خداجون،یه-
 رو بشه که چیزیه اون از تر خراب خیلی دلم حال   خداجون.نیوردم رو نبودش

 دارم.ندارم راهی هیچ دیگه.میترکه داره قلبم.میکنم دق دارم.کرد جاریش زبون
 .میارم کم

 
 ها برنامه چیدمانش برا  ها مدت که سااینی هفت   ساافره کناره باید االن

شتم،کنار وفکرایی شم آرتان دا شم جدید سال اعالم منتظر و با  هتب لعنت.با
 و دیدمت دانشااگاه تو  که روز  اون به لعنت.زندگیم به زد  گند که ماکان

 .آرومم زندگی تو  افتاد  بیتک عین
 سرایت بهم هیجان و شدم  مییکوب جا در خونه در شدن بسته و باز صدا  با

 .شد
 .دادم قورت رو دهنم آب

قدم از ُپر قده.امروز ع قده.غده یه شااادن که هایی ع  تمومی که هایی ع
 .میگیرن کام ام خسته تن از ذره ذره دارن که هایی عقده.ندارن
 کمک ازش شدنم بلند برا  و گذاشتم ام نشسته کنارش کمد،که رو  رو دستم
 .گرفتم
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شمام،برا   یه این اما.بودن شده سرخ سرخ   ا  دغدغه بی و آروم خواب یه چ
 اعماشب که آرامشی منبع یه.آرامشم منبع   یه دنبال.بود فرار  ازم هم آروم خواب

 .میزنم له له دارم ازش آرامش ذره یه این برا  من و نیست اما.کنه
ش میتونم یا داره پاکش و مهربون دل   تو که کنم حس میتونم.کنم حساا   چ

 یه دلش من مییواد،مثل آرامش من مثل و آروم   نا که کنم حس میتونم.میگذره
 .مییواد آروم خواب

 
 خودم من.میگفت کوچیکمون دعواها  بعد همیشااه که افتادم حرفش اون یاد
 .غدقن کنارم رو خوابیدنش و میکردم لوس رو

شیدنش سرک  مطمئن عمیقم ها  نفس از وقتی.میکردم حس اتاق داخل رو ک
شد شید دراز کنارم و میومد می شدم بیدار که وقتی.میک  غر از جلوگیر  برا  می

 خاماار و لابام رو مایاذاشااات رو اش اشااااره اناگشااات کاردناام غار
 لیک االن تا.نمیره خوابم بغلت بدون اما..درساات هییشااشااش،قهر :"میگفت

 ."خواب تو میشی خواستنی بدجور آخه.نچلونمت که گرفتم رو خودم جلو
 

 . کردم پاک رو بود شده سرازیر چشمم   گوشه از که سمجی اشک قطره
 .لرزید دستم تو گوشی
شیدم رو خودم سیدم همینکه ، تیت سمت ک .  روش کردم پرت رو خودم ، ر
 .نداشتم رو گرفته تماس کی اینکه فهمیدن برا  تمایلی.شد قطع تماس

  بودم کشیده دراز شکم رو که درحالی
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شی قفل شمام.شدم گالر  وارد و کردم باز رو گو سها  از انبوهی میون چ  عک
 عکساای.موند ثابت ها عکس از یکی رو  که بودن گردش درحال مون نفره دو
 .گرفتم گوشی این تو که بود عکسهایی آخرین از حاکی که
 سااینک کنار عصاابیش و َکف از ُپر صااورت..چشاامام تو زد حلقه اشااک باز

 .کرد تداعی برام رو قشنگمون ها  لحظه ، ظرفشویی
 مدلی این یدنش،اونمب*و*س از..گوشی   صفحه به زدم هب*و*س بار هزاران

شدم سیر س قدر  به.نمی شی   صفحه که زدم هب*و* شکام از گو  خیس   ا
 .شد خیس
 .تر طرف اون کمی انداختم رو گوشی

 همه این شاادت از.چشاامام دور زده حلقه اشااک شاادت از..زدم گاز رو لبم
 اعتراض..اعتراض

 .تحمل همه این..صبر اینهمه و..تنهایی اینهمه به..فشار اینهمه به
 .دیدنش برا ..اتاق از رفتن بیرون برا  داشتم شدید  میل

 .رفتم اتاق در سمت سالنه سالنه و اومدم پایین تیت از
 کشیدن نپایی درو   دستگیره و بیرون دادم عمیق رو نفسم ایستادم که در پشت

 .شدم هال وارد و
 .اومد در چرخش به دیدنش برا  نگاهم

 .نبود اما
ر صاادا  شاانیدن با ر شااُ  دوش حال در که فهمیدم میومد، حموم از که آب شااُ

 .گرفتن  
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 بیرون آرتان و شااد باز حموم در که برگردم خواسااتم رو اومده راه.کشاایدم آهی
 .اومد

 .میکرد چکه چکه ازش آب که صورتش به.سمتش شد کشیده نگاهم
ی  که خیسااش موها   وال و هول به رو دلم ، بود کرده اش خواسااتنی عج

 .انداخت
 .بهم دوخت رو نگاهش و ایستاد جا در دیدنم با اونم

 
 دور حوله یک به تنها همیشااه مثل که کردم شااکر خدارو.بود تنش ربدوشااام

فا خودش بار چون.نکرد اکت  خیلی خودم از کردن جلوگیر  بودم مطمئن این
 .میشد دشوار

 .برداشتم قدم اتاق در سمت و دادم قورت رو دهنم آب
 

 :گفت که بودم در نزدیک
 

 میکنی؟ کج رو راهت میبینی منو تا که میاد بدت اینقد کنارم بودن از-
 

 .ورچیدم ل  اختیار بی
 .شدم الل ، حرفهاش   همه دربرابر.بیارم زبون به که نداشتم جوابی

 .نشسته مبل رو  که دیدمش و چرخوندم رو سرم
ش چقد  .هام دلتنگی میون..زندگیم تو..داشتم َکم 
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 رو نفساش..داد قرار هم رو  رو وچشاماش داد تکیه مبل پشاتی به رو سارش

 :گفت مند  درد لحن با و بیرون کرد فوت
 

 حس ، منمیدون یا..نیستی شناختم من که بارانی تو!نمیشناسمت میکنم حس-
 .باران زد  گولم..خوردم گول میکنم حس..نبود کافی ازت شناختم میکنم

 
 تلخ   چقد.زبونش از ها حرف این شاانیدن تلخ   چقد ، کردم گریه خون درون از

 .میسوزونه ریشه از رو من داره که تصمیمی این
 

 چرا.اومده درد به حقیقت این از وجودم از بیشاای یه ولی احمقانه، چند هر-
شه ها آدم ما سی محبت به همی  من چرا!..محتاجیم؟ میگیره، نادیده رو ما که ک

 خوشااحال دادنم عذاب از چرا!..میشاام؟؟ دیوونه دارم محتاجتم؟؟چرا اینقد
 شااد  عوض باران؟؟خیلی چرا!میبر ؟؟ فیض زدنم له له از چرا!..میشاای؟؟

 !دندونت زیر رفته چیزایی بد   مزه!!باران
 
 .صبر کوتاهی به..صدا سنگینی به سکوتی..سکوت بازم و
 .پریدم جا در فریادش با
 

ندگی...لعنتی بزن حرف د  -  اللمونی چرا..کرد ؟؟ زهر رو دومون هر ز
 ؟؟ خونه این تو  دار  وجود کنم حس که بزن حرفی یه..گرفتی
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 جاَیش جا  که ا  خونه این میون از دیگه روز دو تا.. دادم قورت رو دهنم آب

 ادامه همچنان هاش کشاایدن نفس که تا میرم ، میرم اساات خاطره از پر واساام
 .نکنه تهدیدش خطر  دیگه که ، باشه داشته

 
 چشم به لرزشش کردم سعی که صدایی با و اومدم حرف به اما سیت چند هر

 :گفتم نشه، حس و نیاد
 

یدم نتیجه این به من آرتان ببین - نده هیچ تو و من که رساا  هدیگ هم با ا  آی
 .نداریم

 
 :وگفت زد بلند  کف  ...هیستیریک اونم..خندید

 
سید ؟؟چرا نتیجه این به یهویی چطوره..جالبه خیلی!!جالبه-  روعش از قبل ر

 نکرد ؟؟ فکر و نرسید  درخشانت   نتیجه این به مشترکمون زندگی
 

 چند تا و شاانید  که همینه من حرف..ندارم رو کردن بحث   حوصااله من -
 .ندارم رو وضع این تحمل دیگه من..میرم خونه این از دیگه روز
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 رو روحم ، سااوهان مثل گفتنش که حرفی این سااره کردم صاارف انرژ  چقد
 .میداد خراش

 .نچکه اشکم قطره که زدم گاز رو لبام ، دیدم که رو اش زده بهت چشما 
 

 .خشمگین چشما  جفت دو به شدن تبدیل اش زده بهت چشما 
 :گفت و سایید هم رو  رو دندونهاش

 
 تیرف..کن گوشت   آویزه رو حرفام خوب..باران خواستی اینو خودت ، باشه-

 .ندار  برگشتی راه هیچ دیگه
 

 .کوبید هم به محکم درو و شد اتاق وارد بهم توجه بی
 !!نمییواستم؟؟ اینو مگه.بودن شده گشاد ، بهت شدت از چشمام

 !رفت؟؟ دادم دستش از یعنی... شده تموم گرون واسم حرفاش اینقد چرا پس
 زا زندگیم ، دیگه روز دو تا..نمیبینم رو خونه این رو  و رنگ ، دیگه روز دو تا

 .میشم عوض من..میشه عوض..میشه رو اون به رو این
 .نیست آرتان
 .نیست عشق

 .نیست محبت
 .نیست آغوشش
 .نیست گرمش ها  هب*و*س

 .نیست آرتان بیش لذت چیز همه
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 ..میمیرم قطعا من
 ااااااااااااااا

 :آرتان
 "میرم دیگه روز چند تا" گفت و کرد نگاه هام چشم تو راحت خیلی
 .دارم دوستش وار دیوانه...  نه...ها نباشم عاشقش اینکه نه نزدم، حرفی

شم با  اما شق ، دیدم خودم ها  چ  دارد شده، قلبش وارد که در  همون از ع
 .میره

شه وجودم   همه. شوم می الل من وقتها اینجور شم یک می  پر جود و با که چ
 کرد جاریشااون زبون رو راحت که حرفی اون تماشاااا  به بودنش بغض از

 ا  خونه چهی ببینه و بگرده رو دنیا تمام بره؛ شاااید اینکه امید به فقط. میشااینه
 .ودب نیواهد و نیست کنه ترکش مییواد که منی قل    خونه از نرمتر و گرم

 
شتباه بگه و بیاد که موندم منتظر  و ومدنی اما..کردم غلط..خوردم شکر..کردم ا

 زا داشت من به که قشنگی حس   اون که..شده عوض که رسیدم باور این به من
 !!رفته بین

 
 یقوس و کش.بود شده کوفته بدنم..میگذروندم کاناپه رو   رو ها ش    همه

ستی..صبح"9:۱۵.."انداختم ساعت به نگاهی..کردم وارد بدنم به  موها  به د
 .نداشتم رو اصالحشون   حوصله و حال که ریشم ته به..کشیدم ام ژولیده
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 .نبیرو بیارم حالی بی از رو صورتم و دستشویی برم که شدم بلند جام از
 .شد باز اتاق در

 تشدس که چمدونی دیدن با اما ، وبرم بگیرم رو راهم بهش توجه بدون خواستم
 .زد خشکم جا در بود

 
 میره؟ داره جد  جد ..واقعا یعنی

 .شوخیه یه چیز همه که میزدم گول رو خودم داشتم اینجا تا
 یه خودم واساااه ، تندش اخالق   وجود با...بشاااه تموم ممکنه که شااوخی یه

ضع این با..بودم ساخته پارادوکس  شبودن شوخی و جد  میون اومده، پیش و
 ..بودم گم
ما ، شااوخیه یه این که میزدم گول رو خودم هی  که چمدونی دیدن با حاال ا

 یمیتصم بودن جد  به کرده جزم رو عزمش و گرفته دستش تو محکم و سفت
 .باطل خیال زهی گفتم گرفته که

 
شه باورم ، میره داره حقی چه به آخه سته ازم که نمی شه باورم ، شده خ  هک نمی

 !! خدا نمیشه باورم..براش شدم تکرار 
 

 که کنم چیکار خدا ا ..بگیرم رو راهش جلو که داشااتم اینو قدرت کاش ا 
 .نریزه هم به خوابم این از بیشتر که کنم چیکار..نره

 
 .دارمن رو رفتنش دیدن چشم..کنم؟؟ حبسش اتاق تو..کنم؟؟ اش زنجیره قفل
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 ..رو رحمیش بی...رو مرامیش بی..نبینمش که کردم پشت
ز به کردم وارد بهشون که فشار  شدت از دستام کف ز گ   .افتادن گ 
قه تو تیر  انگار..اومد در لرزش به ام ماهیچه تار به تار  خالص هام شااقی

 آن یه و گرفت فرا رو پایم تا ساار شاادید  درد.بود دوران حال در ساارم.کردن
 .میشد شدیدتر و شدید هی درد.بشم زمین نقش که بود نزدیک

 
 .شد یکی قلبم شکستن صدا  با ش آهسته ها  قدم صدا 

 .ردمک بسته و باز هوا ذره یه بلعیدن برا  رو دهنم..ُبرید رو نفسم در شدن باز
 .شد کوبیده سرم تو پتک مثل در شدن بسته صدا 

 .در سمت برگشتم ها دیوونه عین
 .رفت خوردن آب راحتی به...رفت...رفت

 
ست به چمدون که دیدمش و زدم کنار رو پرده..رفتم پنجره سمت   آروم آروم د

شت آروم آروم.میرفت راه شد دور دا شکا  آروم آروم.می  هام گونه رو  لعنتیم ا
 .شدن رییته
 .شکستم راحت چه و رفت راحت چه.شیشه به کوبیدم آروم رو مشتم
 .تادماف پس من و شد محو.شد محو پنجره پشت تصویرش!!نیست دیگه باران

 .زندگیم آرامش
 .زندگیم مرحم
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 .نااایاااساات دیگه زندگیم دوا 
 .بود گنجایشم از خارج رفتنش هضم
ر..پنجره کنار دیوار به زدم تکیه  اومد دلش چطور..زمین نشااسااتم..خوردم سااُ

 منی... خوبمون ها  خاطره همه اون به بزنه پا پشاات اومد دلش بره؟؟چطور
 .نیست انصاف...دادم دستش از آسون  چه  آوردم دستش به سیتی به که
 .کرد ترکم بد و کرد عادتم بد

 .کرد ترکم هامه نفس واسه هوا دید که حاال...شدم دلزده براش کجا؟؟کجا
 !بدم؟؟ ادامه خونه این تو زندگیم به ا  انگیزه چه با حاال

 .مییوام بودنش با تنها رو خونه این من
 بدم؟؟ چی رو بقیه جواب حاال

 
 *کن تمومش دیگه من دل   ، رفت اونم*
 *کن خوبش و هوردم که ،زخمی رفت اونم*
 *کن خواهش دیگه کم میموند ما ،پیش بود ما عاشق اگه اون*
 *شم خالی قراره چرا ، گریه با من*
 از اون رفته تنها دل ا  نمیشااه باورت چرا آتیشاام رو اساافند  مثل عمره یه*

 *پیشم
 

 طول که میدونم اما..دوساااعت؟؟..ساااعت؟؟ یه..گذشاات چقدر نمیدونم
 ..بود کشیده



wWw.Roman4u.iR  1100 

 

شت با ست پ شک د شت یدونه یکی که رو هام ا شدن رییته هم سر پ  کپا می
 .کردن
 .بودن افتاده شماره به نفسام

 ندونیز توش بقیه ها  سوال از فرار برا  همیشه قراره که قفسی تو االن ازهمین
 .داد دست بهم خفگی بشم،احساس

 بدبیتی اول همون از که روزگار .خورده رقم من برا  تلیی روزگار   چه
 .شده حک روش به وشومی

 
 .باختم رو خودم که کردم اشتباه..بستم دل که کردم اشتباه

سی دیگه خونه این.دراومد صدا به خونه زنگ صدا  ست ساکنش ک  این.نی
 برا  خونه؟؟ این سااااکن روح برا ..چیه؟؟ برا  دیگه پی در پی ها  زنگ
سته قل   از دنیا؟؟بریده این از بریده که آدمی خونه؟؟برا  این ساکن   شک

 !!!خوب حس چی هر
 

 ..متشنجم و داغون اعصاب رو  انداخت خط باز و خورد زنگ باز
 .برداشتم قدم در سمت و شدم بلند جام از حالی بی با

 .کشیدم پایین رو دستگیره
 .کردم کپ میزد نفس نفس که متین دیدن با

 :گفت میکشید نفس سیت که درحالی
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 .خطره در باران ، آرتان-
 ااااااااااااااا

 :باران
 

نو کشاااون کشاااون بال م ن ید خودش د چی.کشااا ی  برم و دور از ه
 از ورد.اینجا از دور جایی.نیساات اینجا فکرم.نمیدیدم.نمیشاانیدم.نمیفهمیدم

 .بود مبهم و گنگ واسم که آمدهایی و رفت این از دور.شلوغی همه این
 

 .کرد تازه رو دلم داغ اومد، در صدا به که پرواز اعالم برا  بلندگو صدا 
 

 بده؟ رو گوشیت-
 

 رازد گوشاایم گرفتن برا  که دسااتش به اون از عدب و ماکان به دوختم رو نگام
 .بود شده

 
 !شنید؟؟ رو حرفامون   همه متین یعنی

 !شد؟؟ زده ماشین تو که حرفایی
 !کجاییم؟؟ االن ما که میدونه حاال یعنی
 بده؟؟ نجات شدم اسیرش که ا  میمصه این از و من میتونه یعنی

 
 :پرسیدم و دادم قورت رو دهنم آب
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 چرا؟-
 

 .تره راحت خیالم اینجور !نداره چرا-
 

 رفتمگ و کشاایدم بیرون رو گوشاای و کردم باز رو کیفم زیپ لرزونی دسااتا  با
 .سمتش

 .کرد قایم کتش جی  داخل و گوشی به زد چنگ
قدام   از..بودم مأیوس کار..متین ا نه میتونسااات چی  رگی اینجور  وقتی بک

 !شدم؟؟ محاصره آدماش و ماکان میون اینجور  کردم؟؟وقتی
 .داد دست بهم عجیبی   سرگیجه

 و شاد که ماکان به زدم زل ، بودن خمار خواب، کمبود خاطر به که چشمایی با
 .بود ها چمدون تحویل منتظر قبراق
 که منم این. رسااید خواسااات که چیز  به که اون..باشاااه خوشااحال بایدم
 .دادم دست از رو آرتان که منم این..باختم

 .بهم زد زل و کرد بلند سر ، کرد حس که رو نگاهم سنگینی
 .چشمام تو رییتم رو نفرت
 .داد تکون چیه معنی به رو سرش

 
 :وگفتم کردم حفظ رو خونسردیم
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 !!بهداشتی سرویس برم مییوام-
 

 ..اوکی-
 

 :گفت اومدنش با زد، صدا هاشو مأمور از یکی
 

 .باش مواظ  کن، همراهیش بهداشتی سرویس تا-
 

 .زدم پوزخند
 .ماکان آقا میکردم وقت خیلی که بکنم کار  بود قرار اگه من

 راه بهداشااتی ساارویس ساامت ، امیره اساامش فهمیدم که مأمور  اون همراه
تادم یت اون میون از.اف نداختن سااوزن جا  که شاالوغی جمع  عبور ، نبود ا
 .میکرد بدتر و بد داشت رو حالم میزدن بهم که هایی تنه.کردم

 
 .شدم بهداشتی سرویس وارد من و ایستاد در دم    مأموره

 از رپ که صورتی به..زدم حالم بی صورت به مشت وچند کردم باز رو آب شیر
 .میزد موج سرخی به که چشمانی..ان نامرت  که ابروهایی..بود کرک

 .نبود آدمیزاد یه شبیه چیزم هیچ.کردم آنالیز رو صورتم اجزا 
ستم کاش ا  ستا  میتون  وفتیک زندگی این از و کنم نابود رو خودم ، خودم باد

 .بشم خالص آرتان بدون
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 .بیرون دادم رو بازدمم و دادم فشار هم رو  رو چشمام
 

 پیش یهویی اینقد..ها دستشویی از یکی سمت شد کشیده یکی توسط دستم
شویی وارد.کردم کپ که اومد ست سته در و شدم د  راه مدل به که ترسی از.شد ب
 .افتادن شماره به هام نفس کرد پیدا

 
 ..شدن گرد چشمام دیدنش با.زدم زل روبروم شی  به

 ...اینجا اون ، نمیشد باورم
 :گفت و سایید هم رو  رو هاش دندون.میزد موج چشماش از خشم

 
 مکردن داغون رفتنت؟با بمونم؟با امان در مییواسااتی اینجور ؟؟اینجور -

 هااااا؟
 

ید تنم زد که داد  با یال.لرز له بیی یال..شااادم هاش گ  ساارخی بیی
 .کرد سرازیر دلم به رو امنیت حس که بود مهم بودنش...چشماش
 .دل ته از.خندیدم اشکهام، میون اما.شد خیس صورتم کی نفهمیدم

 ینهس به چسبوندم رو سرم و پیرهنش به زدم چنگ پشت از.آغوشش تو خزیدم
 .ستبرش

 :گفتم ضعیفی صدا  با و کردم هق هق
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 .بگیرن ازم رو تو که میترسم!میترسم آرتان-
 

شه مثل ستاش همی شه مثل.نکرد حلقه کمرم دور رو د  ترس..نکرد آرومم همی
 .بهش زدم زل و کردم بلند رو سرم.دلم به زد چنگ

 .برزخی قیافش و بود شده برابر دو چشماش سرخی
 زل علمشم به کردنش تنبیه ترس از و ننوشته رو  تکلیفش که آموز  دانش مثل
 .زدم زل آرتان به ، زده
 :پرسیدم و دادم قورت رو دهنم آب

 
 آرتان؟ چته-
 

 :گفت خشم با و بازوم به زد چنگ
 

ساب بذار فقط- سونم رو ماکان ح سم وقت اون بر شونت.تو وقت سر میر  ن
 .داره عواقبی چه من با کردن باز  که میدم

 
 هبساات جیکم که بود شااده ترسااناک قیافش و لحن قدر  به..رییت هر  دلم
ست مچ.شد ستم د شتا  میون رو را سیر نیرومندش انگ  خودش همراه و کرد ا

 .کرد خارجم دستشویی از
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 شاااده زمین پیش که مأمور  دیدن با و کرد باز رو بهداشااتی ساارویس در
 .آرتان   شاهکاره که فهمیدم

 .خودش دنبال کشید و من
 

شت ستاده مأمورهاش کنار پروازمون اعالم منتظر که ماکان سمت میرفت دا  ای
 :گفتم ودب کرده غلبه بهم که ترسی با و زدم چنگ بازوش به لرزون بادستا .بود

 
 .اونجا نرو آرتان-
 

 .داد ادامه راهش به و نکرد توجهی حرفم به اما
 .بود ایستاده ما به پشت ماکان

 .زد صداش خشمگینی صدا  با آرتان.ایستادیم روبروش
شت شت که دیدنم با و سمتمون برگ شماش گرفته سنگر آرتان پ  گرد بودم،چ

 .شد
شت ستش شدن م شما ..دیدم رو د شمش از پر چ شون که خ  زبونه شراره از

 .میکشید
 :گفت اش شده فشرده دندونا  ال  از
 

 .کرد  رو خودت کار پس-
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 .دیدم رو کرد خوش جا آرتان لبا  رو  که پوزخند 
 

 واسااه..هرته شااهر کرد  ماکان،خیال آقا آسااونیاساات همین به کرد  خیال-
شینم فقط و نزنم حرف کام تا الم من و کنی تهدید خودت شا و ب  کورکنم؟ تما
ضی خوند  شت به..عو شگی مبدأ به!!زندگیت آخر به! کن نگاه سرت پ  تهمی

 .بگند  توش قراره که
 

 وت ترس مأمور چند دیدن با و انداخت نگاهی ساارش پشاات به گنگی با ماکان
 .شد هویدا چشماش

 ابروش ا ت یه پیروزمندانه که آرتان به زد زل غض  با و گفت لعنتی یه ل  زیر
 .باال انداخته رو

 و کرد سااد رو راهش جلو و بهش رسااوند رو خودش آرتان که بره در خواساات
 :گفت

 
 اینجاهاشااو فکر ساارت؛باید به خورد تهدید هوا  وقتی ، ندار  فرار  راه-

 .زرنگ اصطالح به آقا  میکرد 
 

کان فه کامال جهش یه با ما تان منتظره غیر و ا  حر مد و داد هل رو آر  او
 وت دیدم ، اومدم خودم به وقتی که رفت پیش یهویی چیز همه قدر  به..سمتم
 .شدم اسیر ماکان آغوش
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ستام شت از رو د ست یه با پ ست با و گرفت د سلحه ش دیگه د  رو  رو ش ا
 .فشرد گیجگاهم

 .شد آمییته بقیه داد و جیغ با دادم و جیغ
 .نپرید دیگه پلکم..نزد دیگه نبضم.شد خالی دلم زیر

 تنگی نای نمیتونست دنیا اکسیژن تموم.گرفت فرا رو وجودم سراسر تهوع حس
 .کنه درمان ، گرفت قرار هجوم مورد رو گلوم راه که  وحشتناکی نفس

 :شد بلند آرتان داد صدا 
 

 !!ماکان کن ولش-
 

 .ردک مشمئزم گوشم به هاش نفس برخورد.. خندید هیستریک گوشم دم ماکان
 

 :اومد حرف به
 

نه حق   باران- قم تو!! م تی ازم رو ح یذارم..گرف م گم از حاال ن ن  در چ
 .میکنم نابود رو خودش هم و رو خودم هم بیا  جلوتر..بیاریش

 
 .زدم صدا رو آرتان اسم ل  زیر و افتادم گریه به..افتاد دوران به سرم
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یدم رو آرتان صااادا  به بهش ترس که حالی در من به رو که شاان  کرده غل
 :بود،گفت

 
 !برسونه آسی  بهت نمیذارم.برم قربونت ،آروم عزیزم آروم-
 

 .داد قل  قوت بهم حرفش همین
 ندهخ ، ام وقفه بی ها  ،گریه فرودگاه تو مردم جیغ ، آرتان ها،داد   پلیس صدا 

 که کردم خدا خدا دلم تو..شد قاطی هم در همه و همه..ماکان هیستریک ها 
ستش از ست از و د صه این د  بدنم تو جونی هیچ دیگه..کنم پیدا نجات میم

 .کردن تقال برا  قدرتی..نمونده
 .ست خشکدار و خشک نفسم.ندارم گلوم کردن مرطوب برا  بزاقی هیچ

شون و معده محتویات خروش.گرفت اوج لعنتیم ضربان باز شت   ام مر  هب بازگ
 .کردم حس رو
 میزنم پا و دساات توش دارم که آتیشاای این از منو و بکشااه رو ماشااه کاش ا 

 .کنه خالص
شه رو ماشه کاش ا   .بُکشه رو من و بک 

 
شت و پیچید گوشم در ماکان گفتن آخ صدا   آغوش   از شدم خالص بندش پ
 .آورش چندش

 هب و گرفته رو ساارش. دیدم زمین پیش رو ماکان و ساارم پشاات به برگشااتم
 .میکرد اوخ و آخ و میپیچید خودش
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 .میزد نفس ،نفس متین به دوختم رو نگاهم
سلحه به شد قفل و رفت تر پایین نگاهم ستش تو که ا  ا  افتاد مزاری بود؛دو د

 .سرش به کوبیده قنداق با و بوده کارش که
 گلوم تو رو ام هق هق.کرد تار و تیره رو چیز همه چشاامام تو زده حلقه اشااک

 گوشااام.بودن رفتن ساایاهی حال در چشاامام..نداشااتم تحمل دیگه.کردم خفه
 مشاادن پیش تا چیز .نداشااتن رو وزنم تحمل دیگه پاهام..شاادن کیپ کیپ  

 .امنیت از پر و گرم آغوش یه...آغوش تو شدم کشیده که بود نمونده
**** 

 سااتژ اون با.ایسااتاده پنجره کنار که دیدم رو آرتان بازم نیمه پلکا  پشاات از
 .برد رو دلم اش مردونه

 .بود نشده کاسته دردم سر شدت از هنوز
 .شد تداعی واسم فیلم یه مثل اخیر اتفاقات

صال.شد تموم چیز همه که شد خوب چه شه باورم ا  شبونه ب*و*سکا که نمی
 .شد نوشته برام سر از دوباره آروم خواب و رسید پایان به ام

شیدم عمیقی نفس شامم به خوبی بو .ک  و ب.زندگی و طراوت بو  ؛ خورد م
 .ام شده منجمد ها  رگ تو گرفته جان عشق
 .ام پژمرده قل  تو گرفته جان عشق بو 

 .ضعیف..آروم..زدم صداش اختیار بی
 و حال بی چشااما  به دوخت رو غمگینش و دلیور نگاه و ساامتم برگشاات

 .خمارم
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 بی اب و اومد سمتم آهسته هایی قدم با و برد فرو شلوارش جی  تو رو دستاش
 :گفت ممکن لحن ترین تفاوت

 
 خوبی؟-
 

 :گفتم مظلومیت با و ورچیدم ل 
 

 .نیست خوب حالم ، آرتان نه-
 

 :گفت خونسرد
 

ُرمت-  !!میشه خوب حالت ، بشه تموم که س 
 

 عذاب هاش محلی بی از باید که منم این حاال.گلوم تو شاااد ساای  بغض
 .بکشم

 نبیهت موضااوع این از نکردنش خبر با خاطر به رو من آرتان قراره که فکر این از
 .زدم هق ا  خفه صدا  ،با کنه
 با یدنشد با.شد اتاق وارد آرتان؛متین خشک   بفرمایید گفتن با.شد زده اتاق در

 .کردم پاک رو اشکام راستم دست پشت
 .پاشید روم به گرمی لبیند
 میکردم؟؟ چیکار باید من نبود اون اگه واقعا
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 اخبرب رو آرتان من قطعا نبود اگه و. آرتان کنار.نبودم اینجا من قطعا نبود اگه
 .نداشتم رو جرئتش چون..نمیکردم

 
 باران؟ خوبی-
 

 خواهش" جوابم در اونم و کردم تشاااکر ل  زیر و دادم تکون  رو سااارم
 .گفت"میکنی

 
 .میرم دیگه اجازه،من با-
 

 :گفت جدیش صدا  با و داد دست متین با آرتان
 

 !چیز همه خاطر به ممنون-
 

 .خدانگهدار..نکردم کار -
 

 .کرد ترک رو اتاق و کرد خداحافظی
 .ازش مونده کم خیلی که انداختم سرم به نگاهی

 .کشیدم ا  آسوده نفس..دادم تکیه بالش به رو سرم و بستم رو چشمام
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 !شد ؟ راحت حاال-
 

 .بود ایستاده سرم باال که بهش زدم وزل کردم باز رو چشمام
 

 !چیه؟ منظورت-
 

 چشماش تو رو خشم باز..شد خم وسمتم گذاشت تیت تاج رو  رو دستش
 .اش شده فشرده دندونها  باز..دیدم

 
نادیده اون که- تارات، یازم،اخالق و حال  گرفتن رف ندت ن مه..گ مه و ه  به ه

 بشم؟ زده ازت که بود این خاطر
 

 :گفت د بلن صدا  بابگم  که نداشتم حرفی..پایین انداختم سرمو ناراحتی با
 

 مساار بالیی میتونه سااوسااول بچه اون کرد  خیال ، بده رو جوابم..!!ام باتو-
یاره؟؟ یال!ب یال بر خودم پس از نمیتونم ام هالو من کرد  خ یام؟؟خ  کرد  ب
ما دردت میگفتی بهم بود کافی هااان؟؟فقط چلمنم یه؛ا  هب چون..نگفتی چ
 !بود  راضی بود  انداخته راه که وضعی

 
 :گفتم بهش رو گریه با و کردم بلند رو سرم سریع
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 تدساا از ترس.بودم ترساایده فقط من.نیساات اینطور  کن باور!آرتان نه نه-
 .کرد گیرم پا و دست و کرد سست و من دادنت

 
 :گفت هیستریک و زد پوزخند

 
 انبار چرا.زندگیمون به زد  گند تو و زده زر  یه عوضاای بود ؟اون ترساایده-

 م؟ غریبه واست اینقد نگفتی؟یعنی بهم کرد ؟؟چرا کارو این ؟چرا
 

 .گرفت شدت گریم
ستش ستام تو محکم رو بود تیت تاج رو  که د شما  با و گرفتم د ش چ  کیا

 :گفتم و بهش زدم زل
 

 نمیشی؟؟ حرفام متوجه چرا!آرتان؟ نمیکنی درکم چرا-
 

ستش ستام میون از رو د شید د صبی و بیرون ک شت ع  دا ص با و بهم کردم پ
 :گفت بلندتر 

 
 ناو وقتی تو کرد ؟؟مگه درک رو روزم و حال تو کنم؟؟مگه درکت چی برا -

 تدس بهم حالی چه که کرد  صورتم،درک تو کوبوند  رو ات کوبنده حرفا 
 . نمیتونم.. باران کنم درکت نمیتونم من!داد؟
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ستام با رو صورتم  سیت.کردنش قانع بود سیت چقد..زدم هق و پوشوندم د

 .گذروندم ترس و حسرت با که روزایی از گفتن بود
 .رفت.مبرداشت کنار صورتم از رو دستم ، شنیدم که درو شدن بسته و باز صدا 

 نداره؟ دوستم دیگه یعنی
 شده هرجور..میارم در دلش از منم..دلگیره و ناراحت فقط..داره دوسم آرتان نه

 ..برمیگردونم بهتر و اول مثل چیزو همه و میبرم و بین از رو فاصله این
**** 

 .خونم به برگشتم.گرفتم روحیه خونه داخل گذاشتن پا با
 .رسونده ثبت به رو آرتان و من   عاشقونه ها  لحظه که ا  خونه

 .مبل رو  انداخت رو خودش و اپن رو  کرد پرت رو ماشین سوویچ
 و برداشااتم قدم ساامتش تردید وبا گذاشااتم خور  غذا میز رو  رو وسااایلم

 .نشستم کنارش
 .جویدم رو لبم استرس شدت از

 .نداد نشون العملی عکس هیچ آروم،اما..زدم صداش
 .بگیرم رو آور هالک دلتنگی این جلو  بود سیت شد تموم چیز همه که حاال

شش تو کردم پرت رو خودم شردم بهش رو خودم سفت سفت  ...آغو  دونه..ف
 .کرد َترش و پیرهنش رو رییتن اشکام دونه

 :زدم صداش بغض با
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تان- تان..میکنم دق دارم..بزن حرف!!آر تار اینجور  من با خدا رو تو آر  رف
 !دارم دوست دارم؛خیلی دوست آرتان..نکن

 
 روبرو  و کرد جدا اش سااینه از رو ومن گرفت رو بازوهام طرف دو وحشاایانه

 :گفت و داد تکونم زد،محکم داد..داد قرار خودش
 

 اما!! ننک رفتار اینجور  من با خدا رو تو باران گفتم بهت چقد یادته!!یادته؟-
 ونچ..داغونم حال   به  زد  پا پشت!!حرفام به نداد  کرد ؟؟اهمیت چیکار تو

 .نبود مهم واست
 

 تو تمرف ها بچه مثل باز اما میلرزیدم داشااتم بید مثل فریادش و داد از اینکه با
 :گفتم گریه با و بغلش

 
 رو یریسک همچین گرفتم تصمیم خاطرت به من!نمیفهمی؟؟ منو چرا لعنتی-

نم ک نه چون..ب قو که روز  اون..دارم دوسااات وار دیوو  رو خورد  چا
 شاااید ، کشاایدم درد من اما خورد  چاقو تو..شاادم زنده و مردم بیدا!؟.یادته

 به نفساااام من..بکنم کار  هر خاطرت به حاضاارم من آرتان...تو از بیشااتر
 زما رو تو داره ماکان وببینم بذارم دساات رو دساات نتونسااتم..بنده نفسااات

 .نتونستم..آرتان نتونستم..میگیره
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 و ب.دادم جا آغوشش تو رو خودم بیشتر و بیشتر و کردم هق هق..کردم هق هق
 زل و کردم بلند رو ساارم بودم بغلش تو که همونجور..خریدم جون به عطرشااو

 روش و رس از خستگی..داده تکیه مبل پشتی به و بسته رو چشماش..بهش زدم
 .میبارید

یدم رو خودم یکم  هم ساار پشااات.یدمب*و*ساا رو گلوش زیر و باال کشاا
 .وقفه بی.یدمب*و*س

 .خورد تکونی
 .بهم زد زل و برداشت مبل پشتی از رو سرش

 
 :گفتم بغض با
 

 میکنی؟ بغلم.شده تنگ واست دلم-
 

 .هم تو کرد رو ابروهاش.گرفت غم رنگ چشماش
 در ساامت و کرد بلند جاش از و زد پساام اما..بودم گرمش آغوش منتظر آن هر

 خدا اساام ل  زیر و زدم هق...کرد رها بغض و درد عالمه یه با منو و رفت اتاق
 .کردم صدا رو

 میشه؟..گرده برمی قبل مثل چیز همه یعنی....کنم چیکار باید حاال
 ااااااااااااااااااااا

 :عسل



wWw.Roman4u.iR  1118 

 

ته وقتی هر از بیشااتر ته..بودم خساا  دسااات از رو بچم که وقتی از تر خساا
سته.دادم شتر من و میکرد آرومم متین وقتی از تر خ سه دلم بی  قطس   بچه وا
 .شمادر با متین   میفیانه حرفها  از..افتاد جونم به شک..میسوخت ام شده

 .میشد گرفته حالش و عصبی  ، مادرش با متین زدن حرف بار هر از
 

شد هوایی ، بچه یه دیدن با من دل   که بار  هر از    خنده با که هربار  از..می
 .شدم مصمم شدن دار بچه دوباره ؛برا  میشدم مواجه بچه یه مستانه

 
 و دمش بلند صندلی از تردید با.شد سرازیر آرومم نا قل    به ترس.زدنم صدا با

 .رفتم بود، کار مشغول سیت اطالعات قسمت تو که پرستار  سمت
 .شد شدیدتر تپشش و گرفت ریتم قلبم

 اوج متین و من دعوایه دوباره، شاادن دار بچه  خاطر به که افتادم روز  اون یاد
 .گرفت
 تا که این از.نمیکردم درک رو جاش بی ها  نگرانی دل و رفتارهاش دلیل اصال
 عاجز حالش درک از واقعا.میرفت در کوره از میکشاایدم پیش رو بچه بحث

 .بودم
 میشاااد، ختم من ها  گریه به دعوامون وقتی همیشاااه که افتادم حرفش یاد

 دیدم؛یه خونه آشااپز کف خون غرق رو تو که روز  اون   صااحنه:))میگفت
شمام جلو از لحظه شه محو چ  چیز  تنها.شدم زنده و مردم من موقع اون.نمی

 یزچ نه و بچه نه.بود بودم؛بودنت خواهان آغوشم، تو کشیدنت با روز  اون که
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 خدایی اگه اما.میره و میاد بچه.بود مهم واسم موقع اون تو   اندازه به. ا  دیگه
 .میمردم قطعا من میدادم، دست از بچه جا  رو تو نکرده

شی دار بچه نمییوام ها حاال حاال من  کمدر.بیاد سرت بالیی میترسم چون..ب
 !((اینو؟ میفهمی.بشم نگران دارم حق..بترسم دارم حق..عسل کن

 
 و یرمبگ آزمایش یه متین چشم از دور ، یواشکی گرفتم تصمیم همین خاطر به

باره شااادن دار بچه برا  نمیتونه خطر  هیچ که بکنم مطمئنش  تهدیدم م دو
 .کنه

 .شدم اتاق وارد استرس با
  ام هآشفت حال و پریدگی رنگ دیدن با کرد، ام معاینه روز  اون که دکتر  خانم

 .شستنن به کرد هدایتم و کرد اشاره صندلی به و پاشید روم به دلگرمی لبیند
 .نشستم صندلی ،رو  روبروش

 
 خوبه؟ حالت-
 

 :پرسیدم واسریع دادم تکون رو سرم
 

 شد؟ چی آزمایش جواب-
 

 .داد راه دلم به رو بد گواه ، اش چهره ناگهانی تغییر
 .رسید لبم به جونم کرد نطق تا
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سؤلیت چه ها دکتر میدونی- شونه؟باید رو  بزرگی م ش  هک چیز  هرآن از دو

شون باعث ستی شه س شیدن به فقط بودن دکتر..بگذرن می  سفید وشروپ یه پو
 اما کنم فتعری نمییوام من.؛نیست تونستم من یعنی که باهاش گرفتن وفیگور

 منم که کردم جزم رو عزمم دیدم ها دکتر از خیلی روحیات تو که چیزایی به بنا
شم صمیم.ها اون مثل یکی ب شم رو این   مزه منم گرفتم ت سی چه که بچ  ح

 هچ حاال!.منتظر آدم عالمه یه به بد  وخبر بیرون میا  عمل اتاق از وقتی داره
 به دساات آدم عده یه امید که روز  از ؛امان اما...بد چه باشااه خوب خبر اون
 آدم یه حس  .ببر  بین ،از متأساافم   کلمه گفتن با رو عمل اتاق پشااات دعا

 غیره و وجنایت قتل به فقط کارگ*ن*ا*ه آدم..میده دست بهت کارگ*ن*ا*ه
 نشونیب رو غم که همین ، ببر  بین از حرف یه با نفرو یه امید که همین.نیست

 نیسااتیم دخیل ما کار این تو که هرچند..کار گ*ن*ا*ه یعنی..آدم یه دل تو
  نکردن روشاان.میشااه القا بهت ناخواسااته کارگ*ن*ا*ه حس این  خ  ،ولی

 ات افسرده مدت یه واسه.میده تحلیل رو ات انرژ  عمل اتاق پشت آدم یه دله
 ضعیف هست که اونی از روحیاتشون نذار  که نمید  نشون..اماخ  میکنه

ته همین خاطر به دکتر اساام اصااال.بشاااه تر  درد دوا ..شاااده گذاشاا
 .بهشون دادن قل  قوت..مجروحین

سون گفتنش اینکه با بگم بهت مییوام که چیز  االن و  ست، آ  دلم  خ اما نی
 .بد  دست از رو امیدت یکباره به شنیدنش با نمییوام..روشن  
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شت.رییت هر  قلبم ست سرد  عرق لبم پ ش  ولوپت تاالپ به شروع قلبم.ن
 .کرد

 
 :وگفتم کردم باز ل  سیتی به
 

 چی؟ یعنی-
 

 ارد بچه احتمال که بگم بهت و این کنده وپوساات راساات عساال،بذار ببین-
 ...و  ضعیفه خیلی ات دوباره شدن

 
 ههم یعنی.کرد تار رو دیدم اشک کم کم.بودم غرق چنان من و میزد حرف دکتر

 چی؟؟ نشم دار بچه اگه.بود همین خاطر به متین ها  نگرانی  
 بمونم؟؟ متین از بچه یه حسرت تو اگه

 .میکرد دیوونه منو بهش کردن فکر حتی
 

 منی؟ با-
 

 :پرسیدم ازش رو سوال وهمین کردم پاک رو اشکم.اومدم خودم به
 

 بشم؟ دار بچه نمیتونم یعنی-
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 :وگفت زد لبیند
 

ثل- که م جه این هام متو مالش گفتم!عزیزم نگفتم اینو ،من نشاااد  حرف  احت
 با و نیساات ممکن غیر ولی..نمیده اجازه جساامیتون وضااعیت یعنی..ضااعیفه
 !!بشید دار بچه میتونید دارو مصرف

 
 .اومد وجود به دلم تو امید  کورسو 

مال خاطر به.بود همین خاطر به مادرش و متین ها  پچ پچ اون پس  احت
 .شدنمه دار بچه ضعیف

 رماد انگیز نفرت نگاه..متین ها  نگرانی دل دلیل...فهمیدم رو چیز همه االن
 .متین

 هم وحاال نمیاد خوشش من از چندان که کردم ،حس متین با ازدواجم اوایل از
 .شده بدتر

 
 زمزمه و گرفتم آساامون ساامت رو ساارم.کردم حساااب رو ماشااین   کرایه
 کنمن فکر..متین از بچه یه.مییوام بچه.برنگردون خالی دست منو خدایا:"کردم

 ."باشه زیاد    خواسته
 

 .آوردم در کیفم از رو خونه کلیدا .کشیدم ا  آسوده نفس
 .کیفم داخل برگردوندم کلیدارو خونه باز نیمه در دیدن با اما
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 .آشنا صدا  یه ، شنیدم رو یکی صدا  بشم خونه وارد خواستم تا
 

 با حاضااره و داره دوسااات هنوز خالت ،دختر کن گوش حرفام به بارو این-
 .کنی تر ل  تو کافیه فقط.بیاد کنار شرایطت

 
 میگفت؟ داشت چی

 
 :داد جواب عصبی متین

 
 .کنم بحث راجبش نمییوام دیگه.ببند رو موضوع کن،این بس مامان-
 

سوز  دختره این پا  به مییوا  کی کی؟تا تا آخه- ساز ؟از و ب  ولما همون ب
 ...ک درخشانی   گذشته اون با.بودم میالف عسل با ازدواجت از
 

 .بعیده شما از حرفها این!مامان کن بس-
 

 گیزند زن عسل که باشی فهمیده باید االن تا..نمییوام رو ت بد  من پسرم-
 .قدم   بد دختر این.نیست

 
مان- هت من ما جازه ب یدم ا  منه، زن اون..بزنی حرف درموردش اینجور  نم

 انصافه؟ نظرت به.بزنم رو زندگیم قید مییواید ازم چطور شما.منه زندگیه
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 بهتون حالی چه بده انجام باشااما کارو این بابا اگه..اون جا  بذار رو خودت
 میده؟ دست

 
 :داد جواب عصبی

 
 .نکن مقایسه دختر اون با منو-
 

 .کردنش عمل به برسه کرد،چه عصبی شمارو بهش کردن دیدید؟فکر-
 

ست از- ضی جوره هیچ که متین تو د ستی را  یه یول میرم من..بر  بار زیر  نی
 .نمییوره هیچی درد به دختر، این که میرسی حرفام به روز 

 
شو قدم صدا   نگاهی هول با خودم کردن میفی برا .شنیدم در سمت به ها

 .بود گذشته کار از کار اما انداختم، برم و  دور به
 !همانا من با شدنش مواجه و همانا اومدنش بیرون

 .شد اشک از خیس صورتم کی نفهمیدم
 

 :گفت و بست نقش لبش رو  پوزخند  دیدنم، با
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 محسناتت به اینم خوبه.نداشتم خبر من و گوشه فال عروسم.روشن چشمم-
 .شد اضافه

 
قد ها  تلخ چ ش نیش بود،حرف بت جونم به که دار   از ذره ذره و میکرد اصاااا

 .میگرفت کام م خسته وجوده
 

 .کردم سالم ل  زیر ضعیفی باصدا 
 

 :گفت تر تلخ
 

یدوارم- هایی ام یده رو زدم تازه که حرف  تصاامیم متین از بهتر و باشاای شاان
سالمی کامل زندگیه یه میتونه اون وقتی!!.بگیر  شته و شه دا  مانعش راچ تو ، با

 یشااهنم بلند ازت بیار  دیگه که باشاای فهمیده دیگه تو کنم میشاای؟؟فکر
 هی دلش اون..میفهممش من اما نمیاره زبون به رو دلش حرفا  اون که درسته.!!

سفانه که مییواد بچه ستی کردنش برطرف به قادر تو متأ ست نمنمیتو من..نی  د
 کشب زندگیش از تو پا پس..ببینم دل به حساارت رو پساارم و بذارم دساات رو

 !!بکنه رو زندگیش بذار و بیرون
 

 هواساا قادرم!!بشاام دار بچه قادرم!!قادرم من بگم و بزنم فریاد بود نزدیک آن هر
 اون با جونم نصااف اما..بشاام مادر قادرم من!!بیارم بچه یه وجودش از متین
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شت.شد برفنا دارش نیش و تلخ حرفا  شتر.بزنم حرفامو نذا  تیز ، کالمش نی
 .دلم کنج بود نشسته

 
 بزنه؟؟ حرفارو این اومد دلش چطور

 .،نیست شم می دچارش که روز  و حال فکر به یعنی
 بیرون؟ بندازه کردن مزه بدون رو حرفاش تلخ اینقد میاد دلش آدم چطور

 سنگ؟ حد چه تا آدم
 رحم؟ بی حد چه تا

 .اومد درد آور،به زجر ها  حرف این شنیدن باره یه با دلم
صه عالمه یه با منو و رفت شو راحت چه..کرد رها غ  دهنم آب.رفت و زد حرفا

 .دادم قورت سیتی به رو
 .کرد دارش خش و گلوم تو شد سی  بغض

 درخشان؟   گذشته
 بودم؟ نکرده فکر بهش حاال تا چرا
 .خاطرگذشتمه به میفته واسم داره االن که اتفاقی هر

 .مییورم رو ُگَذشتم کارا  چوب دارم
 

 .دادم تکون دست رنگی زرد ماشین واسه و ایستادم خیابون سره
شین توقف با  دادم رو جون مادرجون   خونه آدرس.داخلش پریدم سریع ، ما
 بدون متین مثل اونجا که جائیه تنها.افتاد راه خونه سمت من از تبعیت به اون و
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شم هیچ شتی چ شون در   که جایی..دارن قبولم دا شه خون  یجای.بازه روم به همی
 .دریغ   بی محبتشون که جایی..نمیزنن طعنه که

 
سبوندم رو سرم شکام دادم اجازه و پنجره به چ  و بریزن که دادم اجازه..بریزن ا
 .بدن ترمیم رو ام خورده زخم روح  
 انشمام.!!حرفاساات این از بیشااتر لیاقتش اون.نبوده من برا  اولشاام از متین

فت؛من راسااات باش که دختر ..نمییورم هیچی درد به میگ تاده یه با  و مع
 قالی.نیساات کشاایدن نفس الیق.نیساات زندگی الیق..ف*ا*ح*ش*ه مامانش

 .نیست چیز  هیچ
 و خونه داره ساانگینیش که تاوانی.میدم پس  رو ساانگینی تاوان دارم بدجور
 !!میکنه منهدم رو زندگیم

 وستد جوره همه که متینی ،با تلیم   گذشته از دور به که قشنگی زندگی داره
 .میبره بین از..،ساختم داشت وقبولم

 
 .برداشتم پنجره از سر ، میکرد صدام که راننده صدا  با
 .کشیدم عمیقی نفس مادرجون   خونه دیدن با

 .دادم وپولشو کیفم تو کردم دست
سم امروز اینکه مثل شته وا  دمب وپول برم جایی به جایی از.شم در به در که نو

 .بشم بند خونم تو اینکه بدون
زگ   به شده وارد بهش که فشار  از انگشتم.وقفه بی.فشردم رو خونه زنگ  در زگ 
 .اومد
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 .بگیرم رو شدنم پیش جلو  که دیوار به چسبوندم رو خودم

شت و شد باز در شم تو که واایی صدا  ، بندش پ  به و کردم بغض.پیچید گو
 .افتادم هق هق

 
 :پرسید نگران و گرفت رو بازوم زیر مادرجون

 
 وضعشه؟ چه خودت؟این با کرد  چیکار-
 

 خیلی که مادر یه گرم   آغوش به داشااتم نیاز..ام مادرانه نوازش   یه محتاج چقد
 ..نچشیدمش وقته

 .مادرانه ها  نوازش
 .مادرانه ها  دلدار 
 .مادرانه گرم آغوش  

 .محتاجم مادرانه این به چقد
 

 .داره رو ها مادرانه جنس   این مطمئنم که آغوشش تو کردم پرت رو خودم
ست شید که د سر سر و خزید پوستم زیر هاش مادرانه..سرم رو  ک  وجودم تا

 .کرد پر"امنیت"   واژه از رو
 .کرد پر"آرامش"   واژه از رو وجودم سرتاسر
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سر شی لذت ها  حس   همه از کرد پر رو وجودم سرتا ست مدت که بی  ها
 .زده َپر دلم از گوشه یه
 

 .دادم تشیی  رو صداش ُتن تو شده رییته نگرانیه و ترس
 

 کن؟ نطق دختر کرد  جونم نصفه که میکنی؟تو گریه دار  چرا-
 

 .کرد هدایت مبل سمت منو بودم بغلش تو که همونجور
 .میگرفت شدت ام گریه سرم رو  میشد کشیده که نوازشی دست هر با

 .مبل رو  نشوند منو
 ومآر کرد، نفوذ بهش که آرامشاای موج   این از بعد لرزون تن این که بود عجی 
 .نمیگیره

 .تنگشه دلم حاال از
 حرفهاش چاشنی که نگرانی کمی و مهربونی با و کرد قاب رو صورتم طرف دو

 :گفت بود
 

 اومده؟ پیش بینتون شده؟؟اتفاقی حرفت متین شده؟؟با چی ببینم بگو-
 

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم ، گلوم تو کرده باد بغض با و گریه با
 :گفت ، شده دچارش من وته سر بی ها  جواب از که حرصی با
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 پا از جا در رو من که متین مامان حرفا  یادآور  دیگه؟؟با چی؟؟بگو پس-
 :،گفتم بود قاطیش که بغض کمی و گریه با.آورد در

 
 !ام گذشته کارا  تاوان!میدم پس تاوان دارم من-

 واسااشااون تر  هیزم چه من مگه! میاد؟ بدشااون من از همه چرا مادرجون
 دیدنم رو  هیچکس میکنن؟چرا برخورد من با خصاامانه اینجور که فروختم

 نداره؟؟ رو
 

 :شد قبل از تر نگران لحنش
 

 هک تو!انداخته؟ روز و حال این به رو تو کی!شااده؟ چت نمیگی چرا..دختر د  -
 .کرد  ترک زهره منو

 
شت با ست   پ ستم د شکام  را  مییوردن، ُسر هام گونه رو  یدونه یکی که رو ا

 .کردم پاک
 

 رو رفتمگ ساار از متین با که جدید  زندگیه گریبان   داره ام گذشااته تلخ کارا -
 .همونم همه نظر از و..بودم بد  دختر من!میکشه لجن به
 ، داشاات دوسااتم متین!میمونه بد ، کنه توبه که چند هر بد دختر  نظرشااون از

 !!درست
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یالف ازدواجمون با اولم از که خانوادش جلو مییواد تاکی ولی  ، بودن م
 کنه؟؟ حمایت

گه بودنم خوب از خانوادش جلو مییواد کی تا  از که بودن بد که درحالی ب
 شده؟ حک ذهنشون تو ، گرفته ریشه ام گذشته

 منو اولشاام از اونا.کردم شااوم رو پساارشااون زندگی که میدونن قدم بد منو اونا
 .زیادیه سرت از پسرمون که اومد دستشون بهونه این حاال و نداشتم دوست

 .کنن وا پسرشون سر از منو که بهونه یه
 .میزنن سرکوفت بهم رو نشدنم دار بچه   قضیه هی

 
 :دادم ادامه و زدم نیشیند  رسیدم که حرفم  اینجا  به
 

 ا  خرابه کدوم تو پدرش نه و کجاساات هساات معلوم مادرش نه که دختر -
 !!دارن حق خ .نیست زندگی زن و بده همه نظر از ، میکشه نئشه

 
 خواب هی دلم.کرد اوتم ناک باره یک به که حرفایی اون از بودم پر..بودم پر چقد

 .ببره خلسه به منو که خوابی یه.طوالنی خواب یه.مییواد
 

 .بریزن که اشکام به دادم اجازه و گذاشتم مادرجون زانوها  رو  رو سرم
ست شید د شد سرازیر آرامش ازش عجی  که صدایی اون با و موهام به ک  می
 :گفت
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 .درست ، داشتی تلیی   گذشته تو!نیست درست میزنی که حرفایی-
 غییرت که گرفتی تصاامیم!کرد  تغییر تو اما. درساات بازم ، بود  هوا به ساار
 شاااده زندگیت وارد که جدید  آدم با جدید  فصااال گرفتی تصاامیم..کنی

مت عزم   همین.بسااااز   خاطر به خودتو ندار  حق تو.یه ُکلی خودش جز
شتباهات شن که ومادرت پدر ا شیدن جور!!کنی سرزنش دچار شتباهات ک  ا

 .میکنه سل  ازت رو آرامش و میکنه تار و تیره رو زندگیت فقط دیگران
ثل دختر یه ؛ دختر  یه تو یه م نت کلی با.دخترا   بق له شاایط  باد وک

 رو تو که کنی عبور زندگی از ا  مرحله یه از کم ساان اون تو مساالمه..خورده
 حرف کارشااون بقیه.نکن خرد تره هیچکس حرف به.کنه خطا و خبط دچار
نه نا حرف این!زد یاد کم رو چیز  هم زد نه وز ها تو..نمیک  فکر خودت به تن

 خاطرت به حاضااره همینکه ، داره دوساات متین همینکه!!ومتین خودت به!!کن
 !!نعمت   یه خودش بذاره مایه جونش از
 

 :گفتم دار  خش صدا  با...کشیدم عمیقی نفس
 

 بمونم؟ اینجا روز  چند یه میشه-
 

 درستیه؟ کار نظرت به...ولی خودته خونه اینجا نمییواد، گرفتن اجازه-
 

 :وگفتم کشیدم رو بینیم آب
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 !!بکنم فکرامو خوب مییوام ، آره-
 

 :وگفت زد پیشونیم به ا  هب*و*س
 

 !عزیزم بیوا  تو چی هر-
 

 .وگرم شیرین..بود شیرین هب*و*س این چقد
 

 !!دارم دوستون خیلی-
 

 :گفت ذاتیش مهربونی با
 

 !عزیزم طور همین منم-
 اااااااااااااااااااا

 :باران
 .گذاشتم خونه داخل پا و چرخوندم قفل تو کلیدو

 .آرتان و من بین اومده پیش وضع از..بودم بیزار خونه جو از
 .میگیره بغضم میکرد، جار  زبونش رو که سرد  خداحافظی و سالم از
فاوتیش بی از یکن بهش میگیرم تصاامیم که بار  هر با.میگیرم آتیش ت  زد

 .میکرد دور  بیشتر..بشم
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 .شدم آشفته و کالفه واقعا..نیورد تکون آب از آب تمام هفته دو
 ساعت یه من و میشه تموم هشت  ساعت کالسش..انداختم ساعت به نگاهی

 .دارم وقت فقط
 ...بسه قهر..بسه ناراحتی..بسه دور ..بذارم تموم سنگ   مییوام رو امروز

 .زدم زل ام چهره به و ایستادم آینه روبرو .شدم اتاق وارد
 تساع ربع درعرض ، ا  حرفه کامأل صورت به آرایشگره که مالیمی آرایش به

 .کرده آرایش صورتم رو 
شمی خط سم که چ شیده وا شمام ، بود ک شون تر بزرگ رو چ  هام ابرو.میداد ن

شنگ رو ستم من که همونجور ق شته مییوا ست.بردا  ندب یه از بعد صورتم پو
 .شده نرم و سفید ، جانانه انداختن

 .برداشتم سرم رو  از نکنه خراب موهامو که طور  به رو رنگ مشکی شال  
 به و شده فر..نشست دلم به واقعا و میکنم مدلی این رو موهام که بود بار اولین

 .امروز  خودش قول  
 .پوشمب امش  قراره که لباسی وقت سر رفتم ، کردم انداز بر رو خودم که دقیق

 دارم دوساات..موندم حیرون مجلساای لباس عالمه یه میون و کردم باز کمدو
 .بشه تدارک احست نحو به چیز همه امش 

 ل  زیر ، میچرخید مدلی همه و رنگارنگ ها  لباس بین نگام که همونجور
 :کردم زمزمه موذیانه
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 نیوردم رد پا از رو تو آرتان؟؟اگه آقا کنی مقاومت میتونی امش  ببینم مییوام-
 .نیست باران من اسم  

 
 .زدم شیطانی لبیند فکر این با

ستم که پیرهنی باالخره  بغل رزی از که ا  سورمه پیرهن یه.کردم پیدا رو مییوا
 .بود رنگ سفید پهلو تا
 ا  سورمه رنگ از هایی بند که پهلو قسمت میصوصا..اومد خوشم مدلش از
 . گرفته بر در سفید و

 .کردم پهن تیت رو  رو قبراق،لباس و شاد
ست ش  دارم دو شه موندنی یاد به و طوالنی ش  یه ، ام  حک که شبی یه.با

 .آرتان واسه البته و.قلبم و ذهن تو بشه
 .آشفتشه و قراره بی قلبم. شده تنگ واسش دلم چقد

 
شون که هایی گام با و اومدم بیرون اتاق از شوق   هیجان از ن صیب و حد بی و  من

شپز وارد ، بود  زا رو لبیند که کرده رسوب وجودم به هیجان کلی.شدم خونه آ
 .نمیکرد پاک لبم رو 

 ، صااورتم به ییچال داخل ساارما  از موجی هجوم با.کردم باز رو ییچال در
 .خزید پوستم زیر لطیفی حس

 .لبام رو  کرد عمیق رو لبیند که حسی
 کشیدم لییچا از ، بودم پیته خونه از رفتنم بیرون از قبل که رو شکالتی کیک
 .گذاشتم بود آشپزخونه وسط که میز  رو  و بیرون
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 و قل    صااورت   به که شاامعی عدد چند و محمد  ها  گل با قبل از رو میز
 .بودم کرده تزئین قرمزه
 .بود اومده وجود به قشنگی نما 
شن که هایی شمع به تنها و کردم خاموش رو خونه ها  چراغ   همه  کردم رو

 .کردم اکتفا ،
 .کردم پیش رو الیتی موزیک

یه و شاادم اتاق وارد  ، ودمب کرده پهن تیت رو  که پیرهنی با رو بیرونی مانتو
 .کردم عوض

 
 هب رو اندامم قشاانگ و بود تنم فیت پیرهن.کردم انداز بر رو خودم آینه جلو 
 .بود گذاشته نمایش

گام یده ن مت شاااد کشاا مک بدجور.جیغ قرمز رژ ساا  برش که میزد چشاا
 لبام رو  هم ساار پشاات بار چند و برداشااتمش و دریا به زدم دلو باالخره.دارم

 .کشیدم
 .نبودم بند پا رو  زیاد شوق از
سته باز صدا  شنیدن با  وبیدهک ام سینه   دیواره به محکم قلبم در، شدن وب

 .افتادن لرزش به ودستام شد
 

شنه شدن کوبیده صدا .رفتم اتاق در سمت سالنه سالنه شم   پا  و ر کف
 .رفت یورتمه اعصابم رو  ، اتاق کف   سرامیک  
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 .بیرون انداختم رو خودم و کشیدم عمیقی نفس چند ، اتاق در پشت
 .شد اش پرسشگرانه و متعج  نگاه   میخ   نگام

شما   هرفت رفته نگاهش.انداخت تالطم به رو دلم بیحالش صورت   و خمار چ
 آروم من و بود چشاامام میخ نگاهش.اومد در چرخش به صااورتم اجزا  رو 

 .برداشتم قدم سمتش احتیاط با آروم،
 

 خودم ماله شااده جور هر.میبرم بین از رو فاصااله این شااده هرجور امشاا 
 .میکنم افسونش شده هرجور..میکنمش

 .نمیکشم پس پا ، بزنه َپس
 .نمیگیرم آبغوره ، بزنه حرف تلخ

 و خودمم.آرومم نا قل    به زده چنبره مار عین که دلتنگی حس   و خودمم امروز
 .خمارش چشما  تو زده سو سو نیازه حس   و خودمم.پایانم بی خواستن  

 
 دساات زیر ماهرانه امروز که صااورتم جز هر به که نگاهش...ایسااتادم مقابلش
 !!لرزوند رو دلم...،میفته اومده در ا  دیگه شکل   به آرایشگر

 امیدوار منو عجی  که ا  دقیقه چن محو این به و خودش به..میاد خودش به
 .کرد

 .بیرون کرد فوت خستگی سر از رو نفسش
 

 :گفتم و کردم سد سریع ، اتاق سمت بره کشید که رو راهش
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 !نباشی خسته-
 

 .کرد بسند سر دادن تکون به تنها
 

ستگیش رو  به لبیند  شیدم خ ستم.پا  راه تو ، کتش   یقه سمت رفت که د
 :گفت خشن و بهم دوخت اخمیشو نگاه و گرفت

 
 !دارم عرضه خودم-
 

 .نیست بغض وقت االن..دادم قورتش سریع اما کردم بغض
 دفن رو ضااعف الزمه ، زندگی تو ارزشاامند با چیزها  آوردن دساات به واسااه

 .کرد
 .کنم دفن میکنه سستم و ضعیف که رو چیز  هر باید امروز

 سمت   دمکشی و گرفتم دستام میون سفت رو کتش   یقه.بهش شدم تر نزدیک
 :گفتم دیوونشه میدونم که لحنی با..شد متمایل سمتم به کمی..خودم

 
 .بدم انجام کاراتو همه من مییوام رو امش  یه-
 

 .کرد همشون تو سریع اما شدن باز اخماش.شد خیره چشمام تو مدتی
 :گفت عصبی و زد پسم باز
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ساطو این کن جمع- سیره این..ب  چراغا چرا!هاان؟؟  انداختی راه چیه بازیا م

 کرد ؟ خاموش رو
 !میکنم خفه خودم گرنه و کن خفه رو چرت موزیک این

 
 .گرفتم گاز درد شدت از رو گلوم.گلوم به کشید  هاشو چنگال بغض باز

تاق راهی هاش زبون زخم به توجه بدون باختم خودمو.شاااد ا بالش و ن  راه دن
 .افتادم

 
سونتش کیف  رو شا گره.کرواتش جون به افتاد و تیت رو  کرد پرت رو سام

 .کرد شل
 طاقت دلم..نقصااش وبی ورزیده هیکل   به انداختم نگاه ، بود من به پشااات

 ..شدم نزدیکش باز..نیورد
 .سرش پشت درست

 
 :گفت دار  وخش خسته صدا  با. کرد حس رو حضورم

 
 .خستمه!!بردار سرم از دست-
 

 .برگردوندمش خودم سمت و بازوهاش رو  نشوندم رو دستام
 .بغضم از پر و دلتنگ چشما  به دوخت رو دلیورش و غمگین نگاه
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 :گفتم و پاشیدم روش به لبیند  باز
 

 !بره در خستگیت که میکنم کار  خودم-
 

 .پایین میکشم و میگیرم رو کتش   یقه نگاهشه میخ   نگام که همونجور
 ور ساافیدش پیرهن ها  دکمه دونه به دونه اینبار..تیت رو  انداختم رو کت

 .کردم باز
 

 :اومدم حرف به
 

 !مییواد دلت که همونایی از!پیتم شکالتی کیک واست-
 

گاهش ته حرف از پر.بود حرف از پر ن یدونم که نگف  هدف مورد رو گلوش م
 .گرفته قرار
 :پرسید مند گله و اسیرکرد نیرومندش دست   میون رو دستم مچ

 
 رسوند ؟ اینجا به مارو چرا-
 

 .نبود کارساز بغض کردن میفی اینبار
 :گفتم ناراحتی با و پایین انداختم رو سرم
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 !نبود خودم دست-
 

 به مارو ببین ازت اشااتباه یه..باران نمیفهممت نبود؟واقعا خودت دساات چی-
 ...که.نمیفتاد فاصله که.نمیشد اینجور  که میگفتی کاش ؟ا !رسوند کجا

 و قشنگش موها  به زد چنگ بهم کرد پشت و کرد رها رو دستم.خود حرفشو
 .واسش میره دلم موهاش شدن طرفه یه هرار با

شت از و دادم کف از طاقت سبوندم رو سرم.کردم بغلش پ  هاش شونه رو  چ
 :گفتم بود مشهود آن در بغض قشنگ که لحنی با و
 

 کرد ؟ فکر خودت با چی تو.کن تمومش.کن بس-
 دلم..میکردم رفتار  بد باهات که بار  هر ؟؟با!!بودم خوشحال من  کرد  فکر

 داره عوضی ناو ببینم نمیتونستم..عاشقتم من..دیوونتم من آرتان..میگیره آتیش
سی  بهت سونه آ شاچی فقط ومن میر شم تما ضرم من..با  از خاطرت به حا

ضرم!!بذارم مایه جونم  ذار می اینو تو!! بمونی زنده تو فقط برم مرگ خوده تا حا
 .زیاد داشتن دوست پا  میذارم من و اعتماد  بی پا   

 
ستام دوتا سه رو  که رو د شه   قف ست یه و کرد باز هم از سین  تیت رو  را

 .نشست
 موهاش به زد چنگ هاش پنجه با و گذاشاات زانوهاش رو  دسااتاشااو آرنج

 :وگفت
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 چی؟ یعنی میدونی مشترک زندگی-

 :داد ادامه و زد خند  پوز
ستی اگه چون..نمیدونی قطعا-  ربذا پس.نمیزد سر ازت کار  همچین میدون

 !!چی یعنی مشترک زندگی کنم روشن واست
شترک زندگی تو مطمئنم صاح  با فقط رو م سم ت سیم ذهنت تو ج  رد ،ک تر
 .نیست اینطور که درحالی

 .چیز همه تو بودن مشترک یعنی مشترک زندگی
صمیم تو شت و ریز ها  ت شتن احترام ،تو زندگی در  ،تو هیکدیگ عقاید به گذا

شه گرفته نفره یه که نظراتی نکردن تحمیل  شترکم زندگیه جزوه همه و همه..می
 !!میشه محسوب

صمیم نفر دو وقتی شکیل که گرفتن ت شن؛باید" ما" و بدن خانواده ت  آن هر زا ب
 .کنن دار  خود  میشه جفتشون ناراحتی باعث که چیز 

 .دونستین شریک تو متأسفانه که ، بدونن شریک چیز همه تو رو جفتشون باید
 ور زندگیم..گرفتی تصاامیم خودم جا  به..دوختی و برید  خودت واسااه تو

 میزنی؟؟ داشتن دوست از َدم اومد  حاال و کرد  جهمم خوده
 !!نمیداد  عذابم همه اون دار  دوسم واقعا اگه تو
 !!نمیکرد  اوتم ناک خواستن اوج تو دار  دوسم واقعا اگه تو
 ...اگه تو
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 :گفتم باور نا و پریدم حرفهاش میون
 

صافی بی خیلی..کن بس- سک همه اون من!!آرتان انف  دو رو زندگیم..کردم ری
ستی شتم د سم...بمونی سالم تو که ترازو کف   گذا  رارهق بالیی چه نبود مهم وا
 فقط!!بود  مهم واساام تو تنها...درانتظارمه چی نبود مهم واساام..بیاد ساارم

 ... من...نداشتم دوست من که میگی اومد  حاال...گذشتم خودم از...تو
 

 .بدم ادامه نتونستم
 .بفهمنت اشتباه که سیت   چقد

شت همه اون از سیته شت ا  دیگه چیز یه گذ  همم به شبیه چیز .کنن بردا
 .نداشتن دوست به شبیه چیز ..نبودن
 :گفتم و بهش کردم پشت

 
 !کنم چیکار باید نمیدونم دیگه من-
 

 .نگیره رحمیش بی رگبار زیر منو این از بیشتر که برم خواستم
   سااینه به خوردم پشاات از.خودش ساامت کشااید و گرفت رو دسااتم مچ

 .گردنم به چسبوند لباشو..ستبرش
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شم چقد.لرزید بدجور..لرزید دلم ست!!دلتنگ شه چفت سرم دارم دو  رو  ب
شه بینمون هم هوا و قلبش ست!! نبا ستاش دارم دو شه گره دورم د  بارهدو باز و ب
 !!کنم احساس رو آغوشش امنیت حس

شتم شش تو خزیدم و سمتش برگ  رو هایی حس اون   همه کنم حس که آغو
 !!دارم دوست که

 !!هاش نوازش و بود هام گریه صدا  فقط نمیزدم، حرفی و نمیزد حرف
 

 :زدم صداش ا  خفه صدا  با
 

 آرتان؟-
 

 .بگیرم آروم بذار..نگو هیچی.هششششش-
 

 .گردنش تو کردم فرو رو سرم و کردم حلقه بازوهاش دور رو دستام
 .دیوونشم چقد.دارم دوسش چقد من خدا ا 
 .نمیشم سیراب داشتنش دوست از
 

 رو دلم یشترب و بیشتر و خودش به فشرد منو بیشتر و بیشتر و کمرم به زد چنگ
 .لرزوند

 .هشونب زد چنگ و موهام رو  نشست و باال رفت ، رفته رفته ، دستاش از یکی
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 !!میزد فریاد رو وجودش...وجودم   همه ، زدنی چنگ هر با
 .کنم احساس زدنا چنگ این از رو خواستنش و دلتنگی اوج میتونستم

 ساارخ..چشااماش به زدم زل اشااکی لبال  چشااما  با و کردم بلند رو ساارم
 .غمگین و سرخ.بودن

 
 :گفتم حسرت جور یه با و کردم باز ل 

 
 ...خیلا خیلی..دارم دوست خیلی..دارم دوست..دارم دوست!!آرتان-
 

 از..خواستن از..عشق از وجودم شد پر..لبام رو نشوند رو سکوت مهر لباش با
 ..کرد سیرابم آتشین   هب*و*س یه با که قشنگ حس چی هر از..بودنش
 .کرد پاک رو واشکام صورتم به کشید دست

 
 میلرزیدن؟؟ اینجور  دستاش چرا

 !!خواستنیش و طوسی چشما  به دوختم رو نگام
 ..اشک از بودن پر...بودن پر

 .گرفت شدت ، چشماش تو نشسته برق اون دیدن با گریم
 .یدمب*و*س چشماشو عمیق و شدم خم سمتش

 ه؟؟ *و*سب رو زن چشما  باید مرد فقط گفته کی
 .بارید و شد بارون ، ا  کننده آروم حس..چشماش به رییتم رو حسم تموم
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 .یدمب*و*س رو وپیشونیش باالتر کشیدم خودمو
 ه؟؟؟ *و*سب رو زن پیشونی باید مرد فقط گفته کی

 .آغوشش تو شدم غرق
 

 به رو آرتانم دل   میدونم که ا  هب*و*ساا دو این با چیز همه االن..شااد تموم
 .شد تموم...شد تموم ، انداخت وال و هول

 هب نیاز از پر.میشاام نیاز از پر ، شااادنش پررنگ بار هر با..تکرارش بار هر با
 بغض چقد.براش دارم شده انباشه اشک چقد...براش دارم حرف چقد....آرتان

 ...وچقد ووچقد چقد و.براش دارم شده نترکیده
 .دارم دوستش چقد و

   شااهگو از که اشااکی قطره.پیشااونیم به چساابوند رو ملتهبش و داغ پیشااونی
ر حال در چشاامش  تیکه هر و کرد تیکه هزار و مچاله رو دلم ، بود خوردن سااُ

 .خودش واسه داشت درد  یه اش
 اگه که خودش واسه داشت هایی قصه و میکرد سیر خودش درد   تو درد  هر و

 .کتاب تا صد بشه شاید ، بشه گفته
 .عذاب تا چند و درده تا چند   قصه ، اش صفحه هر که

 
 .دکر بیشتر رو لعنتی دل این لرزش..صورتم تو کرد فوت که رو نفسش

 .بهش سپردم رو خودم و بستم رو چشمام
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 هک نرمک نرم العاده فوق حس   یه..کنم وصف نمیتونستم رو ام موقعه اون حس
 .میکرد نوازش رو روانم و روح

 .سوزان و گرم تابستون تو اونم سرد آب دوش یه به شبیه حسی یه
 همه هک فصلی همون تو بازم ، خنک آب لیوان یه کشیدن سر به شبیه حسی یه

 .فرارین ازش
 از بود،  کرده رخنه دلم تو که قشاانگی حس همه اون که برام بود عجی  ولی
 .مییورد آب مهلک فصل   اون

 
 کنممی حس که اتاقی این روح بی فضا  تو و گوشم تو انداخت طنین صداش

 .گرفت جان ، بودنمون هم با دوباره از بعد
 .میشد حس ، بود پیدا دیوارش و در از روحیش بی ، اتاق این بود روح بی

 پس بار یه از بعد ، افتاد می شماره به اون در آرتان ها  نفس که اتاقی این روح
 .باختم جان و باخت جان.باخت جان ، اجبار  کامال صورت به زدنش
 هی یعنی..پوچ یعنی...هیچ یعنی ، نشااه حس اون در آرتان ها  نفس که جایی

 .بودن متحرک مرده یعنی..معنی بی کامال زندگی
ما  از پر زندگی جنس از طراوتی.عشااق جنس از میکنم حس طرواتی حاال ا

 ور مشااامم بوش که طرواتی.عشااق گرفتن شااکل تازه جنس از طراوتی.عشااق
 عشق عشق عشق از پره که طراوتی.میداد قلقلکم و میکرد نوازش

 
 ...عشق"

 !ست غریبی   واژه چه
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 خیال وهم پر تاریکی این در
 ها واژه   گسسته دنیا  در و

 !است دشوار چه عشق مفهوم کردن پیدا
 میکشد شعله انسان وجود از که عشقی

 "تاباند می پرتو و
 

!! یلعنت تنگته دلم..مییوام رو چشمات من ، کن بستی؟؟باز رو چشمات چرا-
 راچ من آخه!! میترکه شده رسوب بغض   حجم از داره گلوم..میترکه داره دلم این

 م؟؟تومیشاا برفنا میگیر  ام نادیده تا چرا..بشاام؟؟ وابسااته بهت اینقد باید
 !!بشم متنفر ازت نمیتونم که کرد  چیکارم

 متنفر ازت نتونستم ، کرد  بارم که حرفی اون از بعد چرا!!باران نمیتونم چرا من
 ...مناا بشم؟؟چرا

 
 که حالی تا نده ادامه.نده ادامه که دهنش رو  دادم فشااار رو دسااتم سااریع

مه هی شااادم دچارش نت.نده ادا هت لع کان ب نت!!ما هت لع  رو آرتانم که ب
 !!کرد  ضعیف اینجور 

 با ، ددر کلی با ، بغض کلی با!!بزنه حرف اینجور  آرتان بودم ندیده حاال تا
 به دشا کوبیده و شاد پتک که دیگه چیز کلی و حسارت کلی با ، ضاعف کلی
 !!جونم بی جون  
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سم ستم دیگه.اومد بند ، بغض   باره یک هجوم از نف شم نفس نتون  برا ...بک
 جا  به اما...کردم باز رو دهنم تنگ از افتاده ماهی مثل کشاایدن نفس ا  ذره

 .فرستادم هام ریه به رو نفس،مرگ
 گرفته نشااأت چی ساار از فریاداش.؟؟..دید چی آرتان.؟؟.شااد چی نمیدونم

سم دیگه.رفتم حال از دیگه که میدونم فقط.؟؟.بود  باال هدیگ.نمیداد م یار  نف
 .چفت چفت  .شدم محصور دست دو بین.اومد نمی

 .برگرفتن در منو ،محکم صالبت پر و بودن نیرومند که دستی دو
 ، ها مدت که دوسااتی دو این میون شااادن اساایر از بهتر چیز  چه من و

 مییواستم؟؟ ، بود نشده کشیده سرم رو  نوازشگونه
 اااااااااااااااااا

 :عسل
 

 خیلی..بود فرار  ازشااون خواب...اما بودن حال بی و خمار عجی  چشاامام
 .فراریه من از خوش چیز هر رسیدم باور این به که وقته

 کشاایده ، میشاااد روشاان و خاموش که ا  صاافحه رو  گاهی از هر نگام
 . بشه خفه گوشی این قراره کی نمیدونم.میشد

 !!شدنش روشن و خاموش نه و میکرد اذیتم صداش نه
 به محکم  شاادنش، روشاان و خاموش بار هر با که دلم شاادن خفه برا  خفه

 !!بهش مینداخت ترک و میشد کوبیده سینم   دیواره
 سااقوطش احتمال ضااربه یه با که ا  خورده ترک دیوار اون مثل شااده زندگیم
 .هست شدنش منهدم احتمال!!هست
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 دهش منقضی زندگی آوار جز نیست چیز  ها احتمال این از حاصل   نتیجه و
 .ام شده ویرون   خونه اون   مونده پس ، هستم من که واینی!! ام
 

شتم رو دادن جواب جرئت ستم اینجا از!ندا صبی و نگران   قیافه میتون  متین ع
 !کنم تجسم رو

 !کردم برقرار رو اتصال دکمه و دریا به زدم رو دل باالخره
 !! گوشم به چسبوندم رو گوشی لرزونی بادستا 

 .گلوم به زد چنگ بغض ، شنیدم که رو هاش نفس صدا 
 

 کجایی؟؟-
 

 رو"کجایی" کلمه این تا بود گرفته رو خودش جلو سیت خیلی که زدم حدس
 !نگه داد با

 !پوکیدنه حال در االن که زدم حدس
 

 میگم؟ کجایی-
 

 !همینطور هم من قل    ضربان.میگرفت اوج داشت رفته رفته ، صداش ولوم
 وت حرف چیز  شااکسااتن صاادا  شاانیدن با اما ، بزنم حرف که کردم باز ل 

 .شد ماسیده دهنم
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 :زد فریاد

 
سیدم- صبح پر شد پیدات االن تا بیرون زد  خونه از کجایی؟؟  النا همین!!ن

 !میبینی بد وگرنه کجایی میگی بهم
 

 !!نداشتم رو زدن حرف قدرت.دادم قورت ترس با رو دهنم آب
 .شد ضعیف باره یک به صدام

 
 .خونه برنمیگردم دیگه من-
 

 .چکید اشکم
 :میزد موج ناباور  صداش لحن تو اینبار

 
 خونه؟ برگرد  نمییوا  چرا؟چرا-
 

یت یت..گرفتم رو هقم هق جلو  سااا  رو صااادام لرزش جلو  سااا
 .گرفتم رو ضعفم جلو  سیت..گرفتم
 .سیت چقد

 
 .تو واسه من نه ، من واسه تو نه.نبودیم هم واسه اولشم از ما!متین کافیه-
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سل نگو چرند- شم- !دنبالت بیام تا کجایی بگو!!ع  طالقم ترهبه!متین کن فرامو

 !خودش زندگی پی بره هرکی و بد 
 

 و ترکیدن گوشاام ها  پرده کردم احساااس که طور  به.بلند. کشااید عربده
 .برداشت خراش اش حنجره

 
سم علی وال  به- شم االن اگه ق شت تو مییابوندم چکی یه بود  پی  تا هک گو

 نریز  رو حرفات ، کردن مزه بدون بگیر  یاد تا ، نره یادت از مزش دار  عمر
 !بیرون

 نه؟ سرت به زده
 میارمت زور به وشاااده میکنم پیدات خودم روش با یا کجایی میگی االن یا

 !!خونه
 

 با هک نبود خودم دست.شد بلند هقم وهق ترکید بغضم وقتی نبود خودم دست
 .رفت قنج دلم ته کشیدناش عربده این

 
سته نمیفهمی؟من حرفامو چرا-  نیش این از.دار طعنه حرفها  این از.شدم خ

 بی اب که دختر .میبینن نیور درد به دختر یه چشاام به منو که این از.ها زبون
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 رو تو نمیتونم من.بشااه دار بچه نمیتونه دیگه و کرد سااقط رو بچش احتیاطیش
 !!نیست حقت این!اینو؟؟ میفهمی..بذارم بچه یه حسرت تو

 
 :گفت ل  زیر که شنیدم

 
 فهمید؟ بچه؟یعنی بازم-
 

 :گفت مهربون و آروم
 

 زده؟ بهت حرفی کسی-
 

 .،میفهمم نیستم بچه!میکنم درک خودم ولی ، نه-
 !نیستم الیقت من که میگه اینو اطرافیانم رفتار 
 

 :غرید عصبی
 

شتباهن در سیت بقیه- صد بقیه به چیکار تو..ا سل مگفت بهت بار دار ؟  ع
شم..بکش بزرگا اون از خط یه بچه دور میگم؛ االنم  ارهدوب حرفو این نمیاد خو
 افتاد؟؟..کنم تکرار
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 حاال اما.مدمیو بدم ، میگیرن آبغوره میشه توقی به تقی تا که دخترایی از همیشه
ست واقعا  رانینگ و میگرفت شدت گریم میزد که حرفی هر با که نبود خودم د
 .میکردم چندان دو رو متین ها 

 
 :گفت التماس با اینبار

 
شقم ، عزیزم- سم ، ع  رو تو!!نکن گریه روخدا تو ، وجودم   همه ، عمرم ، نف

 .نکن میتلم این از بیشتر ، کجایی بگو خدا
 

 :گفتم بهش چجور  نفهمیدم ، میکردم فین فین که حالی در
 

 !مادرجونم خونه-
 

 !!میکنم حل رو چیز همه و میام!!من جون نکن توگریه. میام االن-
 

 !!بدم ادامه زندگی این به نمییوام من.زندگیت پی برو و نیا!نیا متین نه-
 

 :گفت غیظ با
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 حق وت. دوتامونه زندگی ، زندگی این.نیست که خودت دست!میکنی غلط تو-
 د میگر بر باهام خوب دختر مثل و میام االن.بگیر  تصاامیم تنهایی ندار 

 .خونه
 

 .الو..الو...میگم دارم چی متین ببین-
 

 .سرم به شد کوبیده و شد پتک گوشی برق ممتد صدا 
 کنم؟ چیکار باید حاال

 بشم؟ روبرو باهاش چجور 
 

 .شد اتاق وارد آتوسا ، بفرمایید  گفتن با.شد زده اتاق در
 .اومد سمتم سینی یه با و پاشید روم به لبیند 

 :گفت خوشرویی وبا تیت رو  گذاشت رو وسینی نشست کنارم
 

 !میفتی پا از اینجور !!عزیزم بیور رو شامت-
 

 :وگفتم چرخوندم رو زبونم سیت..دادم تکیه تیت تاج به رو سرم
 

 !ندارم اشتها-
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 که شاایب تساالیم اتفاق یه با قراره اگه..داره پایین و باال زندگی!!نگیر ساایت-
 !داشت نیواهی وراحتی خوب زندگی

 
 تپشاا با و آوردم باال رو دسااتم. ورچیدم ل  اختیار بی..بهش دوختم رو نگام

 .کردم پاک رو اشکام دست
 !خوردن   غصه و بغض فقط زندگی از من سهم شاید

 !کردم خریت و خبط که سالهایی تموم وسعت به
 خوب عجیبی طرز به من نیسااتم؛امشااا  خوب...گیجم...گمم...کالفم
 .آروم نا.میزد آروم نا دلم!!نیستم

 
 :گفت مهربون و سرم رو  کشید دست

 
ته میدونم- نه روزگار خ  ولی..ساایت خیلی!!ساایت  به که هرجایی..همی

 !!میندازه گیرت ، خورد  خوشی
ما مه ا له مییواد چجور  که آدم خوده به برمیگرده چیز ه نه مقاب یا.ک  بعضاا

ستن شون زود خیلی که ه ضیا!!میکنن واگذار رو زندگی ستن هم بع  مهه جلو ه
 محافظت زندگیشون و خونه از دندون و چنگ با و میکنن علم قد ، ها طوفان  

 و کشاایدن ،ساایتی ساااختن که چیز  اون موندن پایدار واسااه چون. میکنن
 .بزنن جا میاد زورشون
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 ییاونا از.حریصن زندگیشون و خونه به که اونایی از.باش آدما دوم دسته اون از
ااستوار محکم.باش قو .بلرزونتشون نمیتونه بید  هیچ که  که صلیف واسه..و
 اون هر کن ونبش کن خاک رو مردم حرفها ...رو ضااعفت ، ساااختی متین با

شه خار که چیز  شم تو ب شم که اونایی   همه چ شبیتی دیدن چ  ور تون خو
 !!نداره

 
 :وگفت کشید عمیقی نفس

 
 !!نشه سرد غذا-
 

یه درحال  زندگی به دید این از نمیتونم من چرا..بودم حرفهاش تحلیل و تجز
 .امیده از پر که دید ..کنم نگاه
شته درونم امید چرا شه؟؟چرا زنده چرا...شده؟؟ ک سم؟؟ اینقد نمی  چرا..مأیو

 میبینم؟؟ رفته دست از رو متین
 که متینی به.بود العاده فوق که متینی به.کردم فکر متین به و بسااتم رو چشاامام

 .میباره روش و سر از خوبی
 .هام خریت و خبط   همه با کرد قبولم م گذشته فهمیدن از بعد که بود اون

 
 .نمیچرخه آدما ما مراد وفق بر هیچوقت روزگار قطعا اما

 .رفتنم فرو فکر تو از گذشت چقد نمیدونم
 .ساعت سه..دوساعت..ساعت یه
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 .رفته در دستم از چیز همه حساب..نمیدونم
 .اومد درد به..خاطرات اون   باره یک به هجوم از سرم

 در که بودن هم رو  چشاامام و تیت تاج به بودم داده تکیه رو ساارم کماکان
 .شد باز شدت به اتاق

 
 .در به زدم زل و برداشتم تیت تاج رو  از رو سرم
 شااده ظاهر در چهارچوب تو برزخی ا  قیافه و قاراشاامیش وضااعی با متین

 .دلم تو رییت رو ترس ، نرمالش غیر وضع.بود
 ست  د مچ ناگهانی خیلی.ایستاد سرم باال درست.اومد سمتم بلند هایی قدم با

 .گرفت رو راستم
 .بود شده متورم گردنش رگ و طوفانی چشماش

 .دیدم که بودم ندیده شکلی این رو متین حاال تا
 .کشید خودش دنبال و کرد بلندم تیت رو  از اجبار و زور با

 نیرومندش دسااتا  میون از ساایتی با رو دسااتم راه وسااط که  بود در نزدیکا 
 .بیرون کشیدم

 .میکشید تیر و میزد قرمز  به.انداختم دورش تا دور به نگاهی.
 .بودم افتاده نفس نفس به

 .بهش بزنم زل و کنم بلند رو سرم نداشتم جرئت
 

 :گفتم لرزونی صدا  بود،با پایین سرم که همونطور
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 .نمیام جایی تو با من-
 

 .دیدم رو اش شده مشت دست.ایستاد مقابلم درست
 
 

 .میا  خوبم..میا !نیست که خودت دست-
 

 ، داغونش حال   و عصاابی چشااما .بهش زدم زل و کردم بلند رو ساارم باالخره
 .لرزوند رو دلم

 
 :گفتم آروم

 
 !کنی مجبورم نمیتونی-
 

 :غرید و داد فشار و گرفت رو بازوهام طرف دو یهویی
 

 تو!!منی ملک تو!!منه دساات   اختیارت.شااوهرت من و زنمی تو چون..میتونم-
 !!کنی چیز همه
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 لذت و شایرین ؛واسام وحرص عصابانیت اوج در ،اونم حرفاش این  شانیدن
 .حرفاش نبودن مهم به کردن وانمود بود سیت چه اما.بود بیش

 
 .دارمن توانی دیگه..میشن تموم اشکا این کی..زدم هق و پایین انداختم رو سرم

 
 !!نگرانی از شد پر صزاش.کردم حس رو صداش ناگهانی تغییر

 
یه دار  چرا- لت که میکنی؟صاابح گر نه از وقتی بود خوب حا  زد  خو

 هم به اینجور  رو تو که زده بهت حرفی ا ؟؟کساای دفه یه چیشاااد!!بیرون
 رییته؟؟

 
 .دادم تکون نه معنی به رو سرم

 
 :گفت و داد تکونم تر محکم

 
 !!بکن رو قضیه قال و ؟؟بگو چی پس-
 

 .غمگینش و عصبی و نگران چشما  به زدم زل ، اشکی چشمایی با
 

 :وگفتم کردم باز ل  اختیار بی
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 دار بچه به قادر که زنی..نیسااات زندگی زن که زنی.نمییورم دردت به من-

 یپ برو و کن ولم..متین کن ولم!!نمییوره دیوار ال  جرز درد به نیساات شاادن
 !!بهتریناست حقت تو. زندگیت

 
 :پرسید و کرد نگام گنگ

 
 درسته؟ ، مادرمه حرفا  اینا-
 

 .کردم کار  خراب که کنم مالی ماست اومدم..زدم گند
 :غرید و کرد وارد بازوهام به محکمی فشار ، نشنید من از که جوابی

 
 نه؟؟ شنید  حرفاشو تو ، بود خونمون مامانم که امروز-
 

 جادای قصااد که زنی یه.بیام حساااب به گر، فتنه زن یه چشاام به باز نمییوام
 .ندارم رو ا  دیگه برچس  یه تحمل دیگه..داره پسرش و مادر بین آشوب

 
 !!افتادم پته تته به
 

 ...ناا..یعنی...من-
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سل نده تحویلم دروغ- ستن تو حرفا  اینا!!ع  هم ییک اون!!شنید  یکی از.نی
 .مامانم جزء نیست کسی

 
 :گفت بلند  نسبتأ صدا  وبا  موهاش به کشید دست عصبی و کرد ولم

 
 نمییوام؟ بچه که بگم بهت زبونی چه با من...عسل تو دست از-
 

 ...دارن حق خ !!پسرشون تک از نوه یه!!مییوان نوه یه مادرت و پدر ولی-
 

 .پریدم جا در ش ناگهانی داده با..زد داد
 

 این.آش از تر داغ   کاسااه بشاان تو و من زندگی تو ندارن حق!!ندارن حق نه-
 بار واسااه...نمییوام چی!!مییوام چی که میگیرم تصاامیم خودم..منه زندگی
 شد؟؟ روشن"م ا و خ   م ن ه چ ب" من...میگم هزارم

 
 !!تادناف لرزش به دستام ، بود شده وارد بهم که استرسی از...بهش کردم پشت

 
 !نیست درستی راه این!متین نه-
 

 ؟!مهمتره من از بچه یعنی-
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 .زدم زل بهش ناراحتی با و سمتش برگشتم سریع

سو    یاد.افتادم دکتر حرفا  یاد شت دلم تو که امید  کور ش منو و کا  از ارسر
 .شمب تسلیم نباید حرفا اون از بعد!!بدم دست از رو امیدم نباید من.!!کرد امید

 :گفتم آنی تصمیم یه تو
 

 !!بذار خودم حال به منو روز  چند یه ، متین-
 

 چی؟؟ که-
 

 !!بگیرم تصمیم درست که-
 

 تصمیمی؟؟ چه-
 

 هب که تصاامیمی از!!میالفشااه میدونم که تصاامیمی از..فهمید می نباید حاال
 .ست ماهه چند شایدم...روزه چند دوریه شرط  

سا جان دور  این سیت   من برا  هرچند  من ضرر به میدونم که چند هر.فر
 !!میشه تموم هم

 
ن کمی با ن م   :گفتم م 
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سترس از دور روز  چند یه مییوام- ضطراب ا شم وا شا ، با  حال به منو خواه
 !! بذار خودم

 
 میاره؟؟ اضطراب و استرس واست ، من کناره ، من با بودن یعنی-
 

 !!ها بچه عین شده عجی  که من مرد برا  بمیرم
 !!گیر بهونه شده عجی 

 
 :گفتم بغض با
 

 !!برو اینجا از..برو متین-
 

ست ناگهانی حرکت یه با شت برد د سبوند منو و کمرم پ  آروم نا و خودش به چ
 :گفت مییورد صورتم به نامنظمش ها  نفس که حالی در

 
 م؟؟بر که دارم کجارو من اینجاست دلم اینجایی؟؟وقتی تو وقتی برم کجا-
 

شک قطره  و دکر سرپیچی باالخره ، بودم گرفته رو جلوش سیت که سمجم ا
 .خورد ُسر گونم رو  و  کرد آزاد رو خودش چشمام   قلعه از
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 زا  که رو گلوم ،گریبان   میزنن ریشه  رفتن دم همیشه که بد  ها  حس   همه
 .،گرفت  بود کرده باد  ، بغض حجم   شدت
 .بیچاره گلو  این داشت حق...شد دورگه صدام

 
 همین مییوام رو روز  چند یه!!نه االن ولی..برمیگردم..نکن ساایتش متین-

 !بمونم جا
 

 ُتن تو دهش میلوط بغض وکمی ناراحتی با و پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش
 :گفت صداش

 
لت چطور- یاد د ها منو م بدون تن نه اون تو پا نمیتونم من تو بذار ؟  خو

 من؟ جون  .روخدا تو.بریم باهم بیا عسل!بذارم
 

 .شکست رو کمرم ، تمناهاش ، هاش اصرار این
ست دیگه لعنتیم دل این ست.کنه مقاومت نتون س که کرد وادارم و نتون  دور تد

 .کنم حلقه گردنش
 :گفتم و گوشش به چسبوندم رو لبام

 
 !!بیام کنار قضیه این با..بیام کنار خودم با که متین بده فرصت بهم-
 

 !!کردم حس گردنم رو  رو داغش لبا 
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 چشما  با اما...شدم جدا بغلش از ، بودم افتاده هق هق به سیت که حالی در
 .شدم مواجه اشکیش

 
تر ین مادر کالم نیشااا ت مل رو م ح نم ت ک ی نه...م ع مل رو هاش ط ح  ت

 .بود توانم از خارج متین ها  گریه...نه رو یکی این...اما...میکنم
 :گفتم التماس وبا کردم قاب رو صورتش طرف دو

 
 !!نکن گریه خدا رو تو-
 

 با حتی.کرد بارونم هب*و*س و فشرد بغلش تو منو ، خودش خاص خشونت با
 .نمیشد آروم دلم ها هب*و*س این

 
 :گفت میزد نفس نفس که حالی در

 
 عوض رو چیز ..نشااادنت دار بچه   قضاایه ، باشاااه یادت همیشاااه اینو-

 ارمد چی متوجهی..نمیکنه وتغییر اول   مثل هنوز بهت داشااتنم دوساات.نمیکنه
 میگم؟؟

 
 .دادم تکون رو سرم بغض با
 



 1167 زخم کهنه

 :گفت حسرت جور یه با و شد جدا ازم
 

 فقط..میکنم دور اضااطراب و اسااترس از رو تو!!میذارم خودت حال به رو تو-
 .درست!!...کن فکر درست

 
 !!گرفتن رو رفتنش جلو و..نزدن ضجه.مییواست قدرت و طاقت چقد

مل رو دور  این چجور  من قت چجور ...کنم؟؟ تح یارم طا  روز یه ب
 ؟.رو ندیدنش

 .سرم تو شد پتک در شدن بسته صدا 
 .زدم هق اختیار بی.زمین نشستم اختیار بی
ستم ازش من اینکه بود؟؟با چم من  دش تموم سنگین بدجور اما ، بره که خوا
 !!برام

شم ها  ش  امروز از.شد شروع کردنم شمار  لحظه امروز از  شروع زجرک
 .متین از دوریم از جزیی ، بشه قراره که دردایی اون شد شروع امروز از.شد
*** 
 وشحالیخ شدت از ، لباش شدن پایین و باال با.دکترابود خانم لبا  میخ   نگام
 .نبودم بند پا رو 

 .میشدن ریز سر هام گونه رو  اشکام ، میزد که حرفی هر با
 .خوشی از بود غرق وجودم سرتاسر.ونصیبم حد بی خوشحالی سر از

 شد؟؟ تموم یعنی
 !!بشم دار بچه میتونم من
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 !!میتونم من بگم و باال بگیرم رو سرم افتیار با میتونم
 .ندم نشون ضعف متین مادر ها  زبون زخم اون جلو  میتونم یعنی

 دمکشاای دکتر خانم دسااتا  میون از رو آزمایش جواب برگه لرزونی دسااتا  با
 .بیرون

 
 .کرد چندان دو رو قلبم قوت...کرد ترم جر  لبش رو    لبیند

 ودب گرفته اوج خوشااحالیم اونقدر میدونم اما!!نه یا کردم خداحافظی نمیدونم
 !!بود رفته در دستم از ها کار   همه قدرت که

 
شتم که پا سمون به رو ، رو سرم ، مط  از بیرون گذا  زمهزم ل  زیر و گرفتم آ

 این کردن تموم خاطر به..نگردوندنم بر خالی دساات خاطر به!!مرساای:"کردم
 "خداجون ممنونتم..فاصله

ضعیت.."شد اکو سرم تو دکتر خانم حرفا  سمیتون و  خطر  هیچ و نرمال   ج
 "کنه تهدید رو شدنتون دار بچه نمیتونه

 
ستم تو حد  به رو آزمایش جواب برگه شردم د سم...شد مچاله که ف  مگ میتر
شه سم.ب سم.ببرتش باد و زمین بیفته میتر شه کثیف میتر سیدن ات...ب  خونه به ر
 .آورد منو فکر صد و برد منو فکر صد

صال ستم ا ست...کنم چیکار باید نمیدون  رارق و آروم.بودم کرده گم رو پام و د
 .میزدم له له داشتم دیدنش واسه...متین از دور  ماه یه از بعد...نداشتم
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 جز هب جز تنگ دلم.اتاقم برا ..خونه برا ..براش..بود شااده تنگ عجی  دلم
 .ست خونه
ستادم خیابون سره شین برا  و ای ست رنگ زرد ما ست نه اما.دادم تکون د  و ادای
شین   همه.رفت شتن خیابون از سرسام  سرعتی با ها ما  رفتهگ نادیده و میگذ
 .هوا تو رو ام شده معلق دست بودن

 !!کرد ترمز پام جلو ماشینی یه باالخره
 !!داد بهش رو خونه آدرس و داخل پریدم درنگ بی

 
 به شااده تزریق اسااترس شاادت از رو شااالم   گوشااه مدام ، حرکتش زمان از

 !!گرفتم باز  به ، وجودم
 .میزدم غر ، راننده رانندگی طرز از ل  زیر هی

 !!میکردم حس اینجور  من یا میکرد رانندگی یواش واقعا نمیدونم
 

ما  به مدتی..کرد توقف خونه جلو باالخره ند..زدم زل خونه بیرون ن  هی لبی
 .بودم هیجان از پر باهاش روبروشدن از..نشد جدا لبام از هم ثانیه

 بیرون ماشااین واز کردم حسااااب رو پولش.اومدم خودم به راننده صااادا  با
 .اومدم

 پا و بیرون کردم فوت رو نفساام.انداختم شااده مچاله   برگه به دوباره نگاهی
 .گذاشتم خونه حیاط داخل

 
 .نبود دلم تو دل.میزد آروم نا قلبم...پاهام شدن سست
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 باز درو لرزون دسااتانی با.کردم پیدا کیفم کردن رو و زیر با رو خونه کلیدا 
 .شدم خونه وارد و کردم
 تاریک..بود قاراشمیش...بود رییته هم به...ماتم بو .بود گرفته غم بو  خونه

 .بود
 .برداشتم قدم از قدم اتاق سمت آهسته هایی قدم با
 

 لحظه یه واسه دیدم که چیز  از.شدم اتاق وارد و کشیدم پایین درو   دستگیره
 .کرد تار رو دیَدم اشک.افتادن سه دو یک به نفسام.کرد ایست قلبم
 وضااعی با ومتین بودن تیت پیش ، میتلف ها  حالت تو..عکسااام تموم

 .بود گرفته بغل تو رو بالشتم.روشون شده ولو فجیع
 اومده؟؟ روزش به چی
 کردم؟؟ چیکار من

 .نیاد صدا به هقم هق صدا  که فشردم دهنم رو  رو دستام
شکام ستم کنارش.میرییتن محابا بی ا ش  رو ادهافت صورتش رو  که موهاش.ن

 .زدم کنار
 .دیدنش با گرفت اوج دلتنگیم

 رو چشااماش و  شاادم خم ساامتش.نشااد بیدار اما خورد نامحسااوساای تکون
 .دور  ماه یه اون جبران به..عمیق عمیق  ..یدمب*و*س

 .دیدم رو بازش چشما  و کردم بلند رو سرم
 .نشست درجا فنر وعین شدن گشاده چشماش ، کرد درک که رو موقعیت
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 .نداشت اعتماد  چشماش به..زد زل بهم ناباور
 که زبونی لکنت با و کرد قاب رو صورتم طرف دو و آورد دستاشوباال آروم آروم

 :پرسید بود گرفته
 

 اومد ؟؟اومد ؟؟-
 

 وت کشااید منو.دادم تکون رو ساارم بودم کرده بغض که درحالی خوشااحالی با
 دساات از رو خودم ها هب*و*ساا این زیر..کرد بارونم هب*و*ساا و آغوشااش

 .شد آب دلم تو قند کیلوها.دادم
 .بگیرم رو خودم جلو  نتونستم ، دیدنش کردن غدقن ماه یه از بعد

 ماه هی از بعد.بود من هروئین...بوکشاایدم عمیق و گردنش تو کردم فرو رو ساارم
 .چسبید االن عجی  هروئین این نچشیدن

 به رو دلم اشااکش از خیس صااورت..کرد قاب رو صااورتم طرف دو دوباره باز
 .انداخت تالطم

 
 نمیذار ؟؟ تنهام نمیر ؟؟دیگه دیگه یعنی-
 

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم
 :گفت بچه مثل
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 عسل؟؟ بده نمیکنی؟؟قول ترکم هیچوقت که بده ؟؟قول بده قول-
 

 :گفتم ا  دورگه صدا  وبا کردم پاک مانتوم آستین با رو اشکام
 

 !!میدم قول بهت-
 

 :فتگ کرده حصار رو گلوش که بغضی با و فشرد بغلش تو منو سیت دوباره
 

 یب خیلی!!گذشاات ساایت چقد نبودت تو نمیدونی!!کشاایدم چی نمیدونی-
 آورد ؟؟ طاقت من؟؟چطور بدون تونستی چطور!!عسل معرفتی

 
 .گرفت دلم

 
 :گفتمو کردم حلقه بازوهاش دور رو دستام..ستبرش سینه به چسبوندم رو سرم

 
 .بودم مجبور اما متین نبود آسون.. گذشت سیت بیشتر من به-
 

 :گفت مند وگله کرد جدا خودش از منو
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 هتب که من..موضوع این به بود  کرده بند زیاد  بود؟تو کرده مجبورت چی-
 .نیست مهم واسم..کن فراموش بودم گفته

 
 :گفتم و سمتش گرفتم رو شده مچاله   برگه..شدم جدا ازش

 
 !!بود کرده مجبورم این-
 

 مدساات واز کرد دراز رو دسااتش.انداخت نگاهی برگه به وبعد من به گنگی با
 .کرد وصافش بیرون کشید

 .میشدن گشاد ُبهت شدت از چشماش مییوند که خطی هر با
 که بود شااده شااوکه قدر  به اما بزنه حرف که شاادن باز هم از لباش بار چند

 .بیاره زبون به حرفی نتونست
 ناولی این..کامل ماه یه از بعد...بلند بلند  ..خندیدم دیدم که ناباورشااو نگاه
 .میزدم قهقهه دل ته از اینجور که بود بار 
 .لرزوند رو دلم چشماش برق

 کشمب ا  آسوده نفس واضطراب استرس بدون...ترس بدون میتونم دیگه حاال
 .بدم ادامه زندگیم به و

 ، ساارتاساارخوشاابیتی زندگی از...انتظارمه در که ا  آینده از...روشاان   دلم
 .روشن   دلم بدجور

 .زدم لبیند و زدم زل بود ومبهوت مات هنوز که متین و بیرون دادم رو نفسم
 ااااااااا



wWw.Roman4u.iR  1174 

 

 :باران
 .میجوویدم رو لبم پوست هی و بود زیاد دردم..میپیچیدم خودم به مار عین

 با و ساامتم برگشاات زده هول.دادم فشااار محکم رو دسااتمه تو که آرتان دساات
 :گفت ونگرانی ترس

 
 !کن تحمل میرسیم االن-
 

 .کشیدم بلند  جیغ پیچید دلم زیر یهو که درد  با
 :زد داد و فرمون به کوبید رو مشتش آرتان کشیدم که جیغی با
 

 !!!کنار برو د   عوضی-
 .ومدا در نوسان به ، روبروش به و من بین نگاهش..سمتم برگشت دوباره باز
 .اینجور  ببین ، عزیزم بکش نفس-

شیدن نفس به کرد شروع وخودش ش خودش مثل اون از تبعیت به ومن ک  تپ
 .ودب نشسته سرد  عرق لبم پشت و  پیشونی رو ... کشیدم نفس هم سر
 .میکرد جونم بی و میگرفت دردم دقیقه چند هر

 .میداد دست بهم مردن حس وجودم تو میپیچید درد که بار هر با
 !!نفهمیدم هیچی دیگه و شدم جون بی جون   بی کشیدم که جیغی آخرین با

 اااااااا
 :آرتان
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 که دلیراشااش ها  جیغ و ها قرار  بی یاد.میجوشااید ساارکه و ساایر عین دلم

 .شد تیکه هزار دلم ، افتادم
 .جونم به افتاد ترس و استرس

 .زانوم هب کوبیدم رو مشتام و دادم تکون رو راستم پا  تند تند استرس شدت از
 

 .میکردن طی رو راهرو عرض و طول. بودن من از بدتر که آتوسا و مامان
شه ساعت نیم..ساعت به دوختم رو نگام..شدم تحمل کم  خبر  هنوز که می

 .میشدم منفجر داشتم...نشد
 .سمتش رفتم و پریدم جام از فنر مثل...اومد بیرون دکتر باالخره

 
 چطوره؟؟ همسرم حال-
 

 !!نیست ا  دیگه راه سزارین عمل جز ، نیست نرمالی وضعیت تو بچه-
 :غریدم دندونام ال  از عصبی.شدم کفر  ، نداده منو جواب اینکه از
 

 چطوره؟ همسرم حال گفتم-
 

به خانمتون حال- ما!! خو گه ا له ا ید عج نه نکن  خطر به ایشااونم جون   ممک
 اتفاق نای چرا نمیدونم ولی کردم بینی پیش طبیعی رو زایمانشااون من..بیفته
 !!افتاد
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 اینکه فکر.رییت هم به رو روانم و روح..آتوسااا و مامان گفتن خدا یا صاادا 

 .کرد ُمیتلم بیفته باران سر بالیی
 :گفتم دکتر به رو غیظ با
 

شه کم زنم سر از مو تار یه اگه- ستگ و دم تموم   با  رو بیمارستان این ، ب  اهشد
 !میکنم خراب تکتون تک سر رو 

 
 :وگفت کرد اخم دکتر

 
 با بقیش میکنیم رو سااعیمون   همه داریم ما...نیسااات تهدید جا  اینجا-

 !!خدا
 

 ..شد اتاق وارد دوباره
 باران.نمییوام رو باران بدون زندگی..دیوار به کوبیدم رو شاادم مشاات دساات

 .نمییوام هیچی ، نباشه
 :گوشم تو پیچید مامان صدا  و شونم   رو نشست دستی

 
 !!براش نمیفته اتفاقی هیچ انشاالله..پسرم باش آروم-
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شد آروم حرفا این با من دل مگه شتم قرار و آروم.می شما  با رو باران تا.ندا  چ
 .نمیگیرم آروم نبینم خودم

 .ساعت چهار شد دوساعت.ساعت دو شد ساعت یه
 بیرون میان کی پس.میدادم دست از داشتم رو خودم کنترل

سیدن پایان به آور زجر ها  ساعت باالخره  همون و شد باز عمل اتاق در و ر
 .بیرون اومد خندان رو  با دکتر خانم
 :پرسیدم نگرانی با و سمتش پریدم جت مثل

 
 شد؟ چی-
 

 .شدید دختر صاح  شما.. مبارکه-
 

 .کشیدن آغوش در همدیگرو زده ذوق آتوسا و مامان
 :پرسیدم و دادم قورت سیتی به رو دهنم آب

 
 چطوره؟ باران ، باران-
 

 !!ببینیدش ومیتونید بیش میکنیم منتقلش االن!!خوبه حالشون-
سوده راحت خیالی با ستم وآ ش ست دم صندلی اولین رو  ن  میون رو سرم و د

 .گرفتم دستام
 :گفت بود کرده خوش جا لباش رو  لبیند که درحالی ، نشست کنارم مامان
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 .روشن دلت و چشم..پسرم مبارکه-

 :گفتم مامان روبه. شدم پدر که نمیشد باورم هنوز که من
 شدم؟ پدر من جد  جد  یعنی-
 

 :گفت و سرم رو  کشید دست آتوسا
 

 !داشتنی دوست و شیرین پدر یه!!شد  پدر آره-
 

 :پرسیدم قرار بی
 

 بیش؟؟ به میکنن منتقلش کی پس-
 

 !!میکنن منتقلش االن ، پسرم نباش عجول اینقد:مامان
 

 و گرفتم ساابقت باران دیدن برا  بقیه از ، کردن منتقلش بیش به اینکه از بعد
 .کردم پاتند اتاق سمت

سته و حال بی.دیدمش شدم که اتاق وارد  لمد تو..رفته خواب به تیت رو  خ
 .رفتم اش صدقه قربون کلی
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  رو نگاهش و کرد باز چشم ، ایستادم که  سرش باال.برداشتم قدم تیت سمت
 .بهم دوخت میبارید ازش خستگی که

 
 :گفت ضعیفی صدا  با و زد جونی بی لبیند

 
 !!شد  دختر شد،صاح  برآورده آرزوت-
 

 ور پیشونیم آخر در و یدمب*و*س میچکید عرق ازش که پیشونیش و شدم خم
 :گفتم و صورتش تو کردم فوت رو نفسم..بهش چسبوندم

 کننده خسااته و آور زجر خیلی..بود  عمل اتاق تو وقتی شاادم زنده و مردم-
 !!ها ساعت اون بودن

 :پرسید حال بی
 

 .. بالیی اگه-
 

 .شدم حرفش   ادامه مانع و لباش رو  گذاشتم دست
 

 :گفتم و کردم اخم
 

 !!ها میکشمت-
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 .بود شده چقدمظلوم!!حال بی خندید،اما
 .نرم.طوالنی.عمیق.یدمب*و*س لباشو

 .ام وابسته بهش بدجور .من هروئین بود شده..نمیشم سیر دختر این از
 .درگاه به دوختم رو نگام و شدم جدا باران  از شنیدم که عهمی عهم با

 .هیراد و آتوسا و مامان سرشون پشت و شدن اتاق وارد عسل و متین
 :گفت خودش ذاتی شوخی با متین

 
 !!کردن خلوت خودشون واسه چه-
 

 !!اومدن االن که داشتیم کم تارو پاراز  فقط-
 .خنده زیر زدن همه
 یتت رو  گذاشت بود دستش که گلی دست عسل.شد جار  ها تبریک سیل

 .گفت تبریک بهش و یدب*و*س رو هاش گونه و شد خم باران سمت و
 وتصرفش دکر نفوذ قلبم به راحت خیلی که دختر  به.بود باران به فقط اما نگام
شگاه در دیدار اولین تو که دختر .کرد سبت.افتاد لج سر باهام دان    همه به ن

 .میدادم نشون حساسیت دلیل بی کاراش
 سااالح خلع که یهویی اونقدر بسااتم دل یهویی.شااد مشااغولش فکرم یهویی

 .شدم
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 به..چشیدم ور تلییش شیرینیش به رسیدن برا.شیرین و بود تلخ باران با زندگی
 و وجودم تو شاد عجین اش مزه و رسایدم شایرینیش به آخر در و خریدم جون
 .توش شدم حل

 
 .نمیزد حرفی و نمیزدم حرفی..نگاهشه تو نگاهم

شماش از ستم می چ شه رو که حرفی هر تون ست و دل  بونز به جلوبقیه نمیتون
 .بیونم ، بیاره

شماش از ستم می چ شق تون شماش از..کنم حس رو نابش و پاک ع شق چ  ع
 .میزد موج
 وت رو دریاس دل تو که چیز  اون هر وحشااتناکش ها  موج با وقتی دریا مثل

یا  ، میذاره جا سااااحل  خلع..میکنه مجبورم. همینطوره هم چشااماش در
 .برم بروز...رو احساساتم تموم موجش هر با که میکنه سالحم

 .نشدنی وصف خوب حس از کرده پرم نهایتش بی عشق اون عمق
 :نامحسوس..آروم زدم ل 

 
 .دارم دوست-

 :کرد زد،گفت،لبریزم ل  خمارش چشما  و حالی بی نهایت در
 

 .بیشتر من-
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 از ذوق با و رفتم ساامتش دسااتشااه که دخترم دیدن با.شااد اتاق وارد پرسااتار
 .کشیدم آغوشش

 مزل...بود کرده فرو هم تو لباشااو.نمیرد مو باران با ساافیدش و گرد صااورت
 حاک نمیدونستم بود کوچولو که بس...یدمشب*و*س و شدم خم.رفت ضعف

 .کرد هدیه لبام به رو لبیند نرمش پوست.مش *و*سب
شم لحظه یه برا  شماش دیدن با.. کرد باز چ صف ذوقی با چ شدنی و  هروب ن
 !!آبیه ببینید،چشماش بیاید:گفتم بقیه
 .رفتم صدقش قربون کلی.آوردم هجوم سمتم همه

 
 !!ها پسرمه برا دخترتون...باشم گفته حاال از:متین

 
سی به رو دخترم بود محال من...خنده زیر زدن همه  تیکه یه بود محال...بدم ک

 .بدم کسی به رو باران و من از
 

 !نمیدیم خودش از کوچکتر به رو دخترمون ما:هیراد
 حق و بود ماهگیش۷ از نشون که عسل   جسته بر شکم به کشید دست متین

 :گفت جان  به
 

 .پسرم از بهتر کی..بیواد دلتونم-
 .زدم قهقهه بلند میکردن دعوا من دختر سر اینکه از
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 .بغلش تو گذاشتم رو بچه و رفتن باران سمت
 :گفتم گوشش دم آروم

 
 !ممنونتم-
 

 چی؟ خاطر به -
 

مه خاط به- مل خاطر به!چیز ه یا به تو که زجر  خاطر به...بچمون ح  دن
شید  آوردنش  دب همه با منو که مهربونت قل  اون خاطر به..کنارم بودنت..ک

 .داد  انجام خاطرم به که کار  هر خاطر به ممنون..داده جا توش هام خلقی
 

شکر به الزم- ست ت شق که آدم چون.نی شه عا شتگی می  نیمع براش ازخودگذ
یدا  کار  هر حاضااره کنارش معشااوقش موندن برا  ناخواه خواه و میکنه پ
 ور تو اونقدر من.بندازه خطر به خودشااو زندگی و کنه ریسااک حاضااره..بکنه

 !نمییوام رو بودنم که مییوام
عاده فوق دختر این  یم ممکن،ممکن غیر باران با.میرم اوج به باران با.بود ال
صیت بودن میفی به شبیه چیز  نه..خودمم باران با.شه  نق هی زیر خود شی
 ینا با من و بود آرامش منبع..خالصاام باران با..تظاهر به شاابیه چیز  نه و اب

 ..عشق از شده پر زندگیم آرامش منبع
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 وردبرخ نرم باهاش ا  گونه به باید..حساس   و لطیف نهایت بی حس یه..عشق
 هک بزنی حرف باهاش ا  گونه به باید..نشااه وارد خدشااه لطافتش به که کنی

 .نشه دوچندان حساسیتش
 هب باران ورود یعنی میگم و کنم می فکر..کنم می فکر خودم با ها وقت گاهی

 نداختا پام جلو رو اون عمد از خدا نبود؟؟یعنی بیشتر قسمت یه فقط زندگیم
 زخم و هکن پررنگ زندگیم تو عشق نام به رو چیز  یه که..بیاره خودم به منو که

 همه رو اون و انداخت دلم تو رو مهرش عمد از خدا یعنی.کمرنگ رو ام کهنه
 .کرد ام کس

 بااا کااه شااااده آفااریااده ایاان باارا  زن یااه کااه نااماایشااااه باااورم
ستش سیا صوص و جذابیتش،مظلومیتش،مهربونیش، شارس دل یه با اللی  از ر

 .کنه کنه،نرم کنه،آروم تصرف رو مرد یه دل پاکیش،
هاش که نمیکردم رو فکرش دیدم،هیچوقت رو باران که ا  موقه جا تا با  این

هاش که نمیکردم رو فکرش.برساام به رو عشااق با هاش.کنم تجر  خودم با
مون ه تان بودم، خالق آر مو و بدا خ کس که ا چ ی نش رو  ه ید  رو د

 .نداشت باهاش رو زدن حرف جرئت هیچکس.نداشت
 

  باشی که عاشق
 ... زیباست هم ستاره زیباست هم ش 

 .دارد دیگر  رنگ آسمان
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 . است عاشق هم ماه
 
 . ست رویایی ش  
 

 .شود می پیدا بهانه بودن عاشق برا 
 

  مجنون ها  دارم دوستت تمام   اندازه من امش 
 .. ام لیلی

 "پایان"

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز 29 نیاسمیبا تشکر از  


