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رهـــــــــــا؟_دایآ  

شاالی ای رها بشی بيا...درد و رها... زهرمار و رهايا_من ...... 
 همه یونیتو ... نه؟یگی داده باز تو می دوستشنهادی بهت پاروی ي خوای می چگهیاالغ د...يااااااه خستم کرد_دایآ

ذارهیدنبالشن اون وقت خانوم طاقچه باال م . 
 سوسول ها خوشم نی بگم؟من از ایبابا جون با چه زبون...یزنی حرف ميور دار از صب تا حاال ور دای آيواااا_من
 سمی عسسمی ساله واسه من عس2 بچه نی سالشه ع24ا ا ا بچه پرووو انگار نه انگار که ....ادینم
به ....ي بعد برو دختر بازی حرف بزنيور چجری بگادی بگه آخه بابا فنچول تو برو اول سی نیکی...هــــــق...کنهیم

ارمی خواست روش باال بی دلم مدایجون تو آ ... 
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 انقد دست دست ری پا داره اصن به درك برو بمهی نه مرغ خانوم یدهنم کف کرد ول...یشیتو کال آدم نم_دایآ
  بندازهتوی خاله ترشدی که آخرش بایکنیم

هاهاهاها...شهی خشک مرتیحرص نخور ش-من  
اصن به من چه...زهرمار_دایآ ... 

ادی که االن حسن کچل ممی نکن پاشو برزونی آوافتوی حاال قخوب_من ... 
 از نکهی که به خاطر امیانقدر بهم وابسته بود.می دوستام بود که از دوران دبستان باهم بودنی تریمی از صمیکی دایآ

 يرو تو سانسمونیامسال هم قرار بود هردومون فوق ل.می انتخاب کرده بودیکی رشته هامون رو هم میهم جدا نش
 دای پقی عمشهی رهی ی دوستنی و آمد داشتن ارفت باهم یلیچون خانواه هامون هم خ.میری بگي معماريرشته 

 دایخالصه با آ.می بودي افسانه اي دوقلوهایی جوراهی.میشناختی همو ملی که هر دومون فک و فاميطور.کرده بود
 نیهه هه ا.حسن کچل اسم استادمون بود.شد حسن کچل هم وارد کالس نمی سمت کالس تا تو جامون بشمیرفت

 : گفتمدایبه آ. دونه مو هم سرش نداشتهی چاره یآخه ب.بودماسم و من روش گذاشته 
_ شهی ممی حسن کچل حسودنی به ایلیخ . 

شه؟ی متی حسودتی قوضمنی ایوااا به چ_دایآ  
 آب بعد با حوله سر و صورتشو رهی زبرهی راست کلشو مهی شهیصب که از خواب پا م. از دم راحتهارویفک کن _من

 . موهاشو شونه کنهستیسه ساعت هم مجبور ن.کنهیخشک م
 : خنده که حسن کچل برگشت و نگاهش کرد و گفترهی زد زی پقدایآ

_   افتاده؟ی اتفاقیمیخانوم ابراه
 : دستپاچه گفتدایآ

_ دی نه استاد ببخشیعنی...نه حس . 
 از بس خنده هامو قورت داده یگیحاال منو م. نشست سر جاش کچل هم با اخم نگاهش کرد و باز برگشتحسن

دمیترکیبودم داشتم م . 
 . بود بهش بگم حسن کچلکینزد... رهايری بمیاله_دایآ

 . از خندهمردمی خدا داشتم مي وايوا
 : و گفتمدمی خندزیر

_ ي رو بدیگفتم االنه که سوت... از خندهرمیمیدارم م...يری نمدای آيوا ... 
 هی شنقل چدوننی که نمیدوستان(دی فهمی شنقل نمنی ها اي حاال اگه تو بودی خر شانسیلیاه اه خ...کوفت_دایآ
 شنقل از اسکل نی فک کنگهیحاال د. بهش تا نگه دارهدهی هست که اسکل غذاشو مي بگم که شنقل پرنده ادیبا

 (.هم اسکل تره
 ی رو از کجا مي انرژنی ادونمی نماروی.ش دادناحی حسن کچل هم شروع کرد به توضنیا. نگفتميزی و چدمیخند

 صدا ی و چنی دوس دارم بدونم زنش ایلیواقعا خ.خدا به داد زن و بچش برسه.زدی حرف مزی رهیآورد که 
 باشه ی نه هر چای. بابا کچلگنیمفک کن اونا هم ...بچه هاشو بگو....کچلم...یکچل...کچل...فک کن بگه.کنهیم
 دمیخندی مزی که داشتم رنطوریهم. خندهری خدا االنه که بزنم زيوا.هاهاهاها.... کچلپدر...گنی استاده مثال ماروی

اول .رمیگیحالتو م.پررو.یزنی شعور به من پوزخند میهه زرافه ب.کردیداشت با پوزخند نگاهم م.چشمم به زرافه افتاد
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 هم فکر کرد نکنه در اروی نیا. شلوارش بودپی که زیی شدم به شلوارش جارهیبعد خ. کردماهش نگی تفاوتیبا ب
 الشی خنکهیبعد ا. بودمدهی به حد انفجار رسگهی دیگیمنو م. نگاه کردنیی بشه خم شد و به پایی آبرویباز باشه و ب

 نیهمچ.دی رفته و پوزخند منو دال باي شد که چشمهارهیراحت شد که همه جا در امن و امانه با استفهام بهم خ
خوب حاله تو رو هم که . بد رفته بود سرکاراروی.رونی بزنهی گوشاش دود مسرخ شده بود که گفتم االن از

 ری کالس بلند نزنم زنی من امروز سر ایعنیهنوز هم آثار خنده تو چهرم بود .برگشتم و به استاد نگاه کردم.میگرفت
ردم  شروع کرونیتا پاشو گذاشت ب.باالخره کالس تموم شد و حسن کچل رفع زحمت کرد.خنده هنر کردم

 . کردی داشت با تعجب نگاهم مدایآ.دنیخند
 : گفتدای ها دورم جمع شده بودن که آبچه

_ ؟يخندی ها موونهی دنی انیرها خله باز چت شده؟چرا ع  
 صدا ی که درمورد چگونگییبعد همه فکرا.به زور خودم و نگه داشتم...از اول کالس تا االن...بخدا...دایآ_من

دنیخندیبچه ها هم داشتن م. خندهریگفتم باز زدم ززدنش توسط زن و بچش رو بهش  . 
 . بود بهش بگم حسن کچلکی منو بگو که نزدوونهید...یکنی که فکر نمزایبه چه چ... رهايریبم_دایآ
زی ولو شدم رو مگهی که گفت من دنویا . 

 . به خداي اوونهیرها تو د_دیسع
 : زدم و گفتميشخندین

_   کار کنم؟یخب چ
کنه؟ی با غضب نگاهت مينطوری که داره اي کار کردی پسره چنی با اگمیرها م_رضا  
کدوم؟_من  
گهیهمون زرافه رو م-دایآ . 

آها اون؟_من  
 : زدم و گفتمیطانی لبخند شبعد

_  . کرده باشمي با اعصابش بازکمی دیشا
_  . کرده باشمي با اعصابش بازکمی دیشا

؟ی کار داشتی چگهی دنی آخه؟با ايمگه مرض دار_غزل  
 . نداشتمي رضا من باهاش کارنیجان همبه _من
  پررو؟يذاری مهیچرا از جون من ما_رضا
نی دوست دارم واسه همیلیآخه خ_من . 
 . زبونتو کوتاه کنهنی ایکی روز هی دوس دارم يآ_رضا
 . پنبه دانهندیرضا در خواب ب_من
می کوفت کنيزی چهی می بردی پاشدیخب حاال دعوا نکن_دیسع . 

ي لومبوندچی ساندوهی شی دو ساعت پ؟باباي خوری انقد میرک تی تو نمدیسع_دایآ . 
 . رفتهلی تحلمی تا حاال کل انرژشیمن از دو ساعت پ.شی دو ساعت پیگی مياووووو خودت دار_دیسع
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 صرف خواب شوی بچه کل انرژزنهی تا حاال داره سر کالس چرت مشی از دو ساعت پگهی دگهیننه راست م_من
 .کرده

شاالی اییییییییریرهاااااا بم_دیسع  
 . بچه پررو من هنوز آرزوها دارميریخودت بم_من
 . شوور کنهارهی بری خواد بچه پولدار گیآره بچم م_رضا
ی اللگهی نمی کسیرضا تو خفه ش_من . 

 : و برداشتم و گفتمفمی هم کبعدش
_ ؟ی که چنجای امیدی تمرگگهی دمی برنییایبابا ب  

می و نشستمی انتخاب کردزی مهی.می باهم سمت بوفه راه افتادهمه . 
 به کارامون ادامه یونی می هم که اومدی وقتمی که از همون اول شر بوددایمن و آ.می پنج نفره بودپی اکهی ما

 باب می هستن گفتهی خودمون پانی هم عنای که امیدی دیوقت.می و غزل هم بعدا آشنا شددیبا رضا و سع.میداد
 نایغزل ا. کرددای چند سال ادامه پنی اطول در مونی که دوستمی شدیمیصمخالصه انقد باهم .می و باز کنیدوست

خودش .دیرسیبه قول خودش دستشون به دهنشون م. هم داشتنی خوبیوضع مال. نفره بودن3 خانواده هیکه کال 
 نی اگهی هم که دشی عسليچشما. داشتی همخونشی با پوست گندمشی قهوه ايموها. بودیهم دختر خوشگل

 زی از اونجا که من تی ولکردیالبته خودش که اعتراف نم. دوسش داشتیلیآخه پسرم خ. کرده بودوونهیرضا رو د
 خواست ی مگفتیالبته به غزل نم. غزل خانوم شدهوونهیبودم انقد گفتم و گفتم که آخرش اعتراف کرد که آره د

 بورش ي و موهاشی طوسيشماچ. جذاب بودیلیهرچند غرل از خداشم هم باشه بچم خ.ازش مطمئن بشه بعد بگه
 دخترا نی ای حسابگهی پولدا بودن دیلی هم که خییاز اونجا.نی ببای کرده بود که بي کاریونی ي دخترانیبا ا

 هم گشی دیکی وارد اتحاد مزدوج شده بود و شیکیدو تا برادر داشت که .زدنی مشیخودشون رو به آب و آت
 مهربون و دلرحم بود یلیخ. بودیال باحیلیبچه خ. خود دارهي جاگهی هم که ددیسع.خوندیداشت اونور آب درس م

 بی خوب ترکی ولدیرسی رضا نمي هم به پاافشیق. هم دلقک بودیلیالبته خ. دوسش داشتمیلی منم خنیواسه هم
بچمون موهاش .ـــــزمی عزیالهـــــ. بودزهیی مزهیخودش هم ر.ومدی بود که بهش مي جورهی صورتش يبند

 از خودش داشت که امسال داشت واسه کنکور کتری خواهر کوچهی. روشن بوديو چشاش هم قهوه ا بود ییخرما
 عشــــــق خودم گهی هم که ددایآ. داشتیباباش مغازه کفش فروش. هم خوب بودشونیوضع مال.خوندیم

ود که اگه  سرخش انقدر جذابش کرده بيدماغ بدون نقضش و لبا. بود و چشاش هم سبزرهی تيموهاش قهوه ا.بود
باباش دکتر مغز و اعصاب بود و . توپ بودشونی وضع مالنای ادایآ. بهش برسهی دست کسذاشتمیپسر بودم نم

 که نشست کردم نهی برم خونه جلو آنیحاال بذار. بودمنای گل سر سبد اگهیو من هم که د. هم سرشناس بودیحساب
اهههه چقد حرف زدم گلو خشک شد.دمیخودمو شرح م . 

چسبهی ميزیی پاي هوانی تو رگ که تو امی بزنری بگییبپر پنج تا چا دیسع_من . 
  واسه من؟يباز تو الت شد_دیسع

يدی حال میلیجون داش خ_من . 
 : گفتدای که آمیکردی باهم کل کل ممی ماهم داشترهی ها رو بگیی رفت که چادیسع

_   نه؟ادی هفته منی داداش خلت انیرها ا
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ادی عمه ملهینگی دفعه با فنیآره تازه ا.اش من درست صحبت کنا بچه پرررووو با داديهوووو_من . 
دنی فش بهت می باشه کلی به بعد هرچنیبه به رها خانوم از ا_غزل . 
 . که حال کننارمی سوخته دربي من اونارو به رنگ قهوه انیهمچ...غلط کردن_من

حاال جوش نزن عمه خانوم_دایآ . 
 : دونه زدم پس کلشو گفتمهی

_ رهیتورم جو نگخوب حاال  . 
؟يآخه مگه دختر مرض دار...آخ سرم_دایآ  

نه بهت نظر دارم_من . 
؟ها؟يمگه خودت خواهر مادر ندار.اواااااا خاك به سرم_دایآ  

جووووووون باباااااا_من . 
 . کوقت کن کم زر زر کنتویی چاریرها بگ.نمی ببدیاهــــــه جمع کن_غزل
ای حیب.... شرمی؟بیکشیم زر زر کن؟ها؟خجالت نم کی چیعنی ادب یغزل ب...دیدستت طال سع_من ... 

  رها تروخدا بس کن اصن غرل غلط کرد خوبه؟يواااا_رضا
ي شعور خودت غلط کردی بيرضا_غزل . 
دی که دعوا نداره هر دوتون غلط کردنیخب بابا ا_من . 
 : نگاهم کردن که گفتمی چپکهی دوشون هر

_ دمی ترسیییوووو . 
گه؟ی ديایرها پنج شنبه م.یخی حرف هارو بنیحاال ا_دیسع  
کجا؟_من  
 . گرفتنی پارتيخانوم گودبا. سحریمهمون_دیسع
  شد؟ی اکیپس باالخره همه چ.اوهوووووو نه باباااااا_من
 . که همه کاراشو درست کردهشهی می ماههیآره بابا االن _دایآ

شاالی ایخوب به سالمت_من . 
؟يای میخوب نگفت_غزل  
شهی می چمنی حاال بذار بدونمینم_من . 
گهی دای؟بی چیعنی نمیاه رها بذار بب_دیسع . 

دهیبدون تو اصن حال نم.گهی دایآره رها ب_دایآ . 
میخندی می کلای بگهیآره راس م_رضا . 
میخندی مای بیگی مگه من دلقکم که مشعوریزهرمار ب_من . 
یستیکم ن_رضا . 
 . براتاس؟دارمینجوریااااا ا_من
ضا هم که حساب کار دستش اومد زود گفتر. با چشم به غرل اشاره کردمبعد : 
؟يایحاال م. کردمی شوخینه جون آج...اااا_رضا  
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ان؟ی مایحاال ک.خوب بابا باشه_من  
سحر کل بچه ها رو دعوت کرده_دیسع . 

 . دعوت باشني نفر300 هیفکر کنم _دایآ
ااووووو چه خبره بابا؟_من  
ت خودش هم هسلی که فک و فاممیتیسیآخه فقط ماها ن_دایآ . 

شهی االن کالس شروع ممی بردیخوب باشه پاش_من . 
 . تموم شدیونی و باالخره می سوزوندشی استاد آتنی هم تو کالس اکمی سر کالس و می بچه ها رفتبا
 : و به بهشون گفتمرونی بمی بچه ها رفتبا

_ می که پنچ شنبه باهم بردیپس بچه ها هماهنگ کن . 
زنمیباشه بهت زنگ م_رضا . 
عالپس ف.یاک_من .  

 
آخ که من عاشق . باز کردمموی عروسکنی و زدم و در ماشموتیر.نمی کردم و رفتم سمت ماشی بچه ها خدافظبا

سوار .گفتی و منم تک دخترشون بودم بهم نه نمداشتنی دوسم میلیپدر گرام هم از اونجا که خ. قرمز بودمسیجنس
داشت با دوستش حرف .دمی که زرافه رو درونی بمای خواستم از دانشگاه بی شدم و پامو گذاشتم رو گاز منیماش
 : زدم و گفتمیطونی لبخند شهی نشی خواست بره سمت ماشی و مزدیم

_  کنم بعد پامو گذاشتم رو گاز و جلوش تتیمنم االن بدجور کرمم گرفته که اذ.يزرافه جون خودت شروع کرد
 کرده سی گفتم نکنه االن خودشو خ هوا کهدی پرنی همچاروی. دراومدنی ماشکی الستيترمز زدم که صدا

اخمامو . لبو افتادمادی که شد صورتش سرخ نی همچدیتا منو د. حالشو گرفتهينجوری که اهی کنهیبرگشت بب.باشه
 : و گفتمنیی رو دادم پاشهیکردم تو همو ش

_ میکردی م حلواتون رو نوش جانمی اگه به موقع ترمز نکرده بودم که االن داشتسی محترم چرا حواست نيآقا . 
 : بگه که گفتميزی چخواست

_  . به بعد حواستون جمع باشهنیلطفا از ا
 . بخندیحاال نخند ک. هم گازمو گرفتمو رفتمبعدش

 اروی گمای رها ميواااا...ی به رها معتمد پوزخند نزنیتا تو باش.زرافه جون بدجور حالتو گرفتم...هاهاهاهاها_من
 : و گفتمدمیباز سرخوش خند.... کنهیبدجور سرخ شده بود نکنه تالف

_  هی به خودم ولیهاهاهاها ا....یکنی و برو بر نگش مینیشی رها خانوم تو هم منکهی کنه آخه نه ایبه درك تالف
انقدر خوش حال بودم که ضبط و روشن کردم و آهنگ.خودمو عشق است...دونه باشم  alone dance  رو
از . و فرزاد درو واسم باز کردزدمدو تا بوغ . به خونهدمیل رس عشق حایبعد کل.گذاشتم صداشو تا ته بلند کردم

 . شدم و بهش سالم کردمادهی پنیماش
  پسر؟يبه آقا فرزاد چطور_من

؟یتو خوب.یسالاام رها خانوم مرس_فرزاد  
 . منم خوبمیمرس.سالم_من
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 : و دادم بهش گفتمچی سوئبعد
_ بوسهی دست خودت و مگهی که دایفرزاد جون ب . 

نی تکون داد و رفت سمت ماشيسر هی فرزاد . 
 خانوم و نه از ي و زرمی چند سال نه از مش رحنیتو ا. بودی خوبیلیپسر خ. باغبونمون بودمی پسر مش رحفرزاد

 بابا کار شی داشت و پي حسابدارسانسی از من بزگتر بود و فوق لیفرزاد دو سال.میدی ندي بدزی چچیفرزاد ه
از دور مش .ری بخادشی یهع.میکردی مي بازوتبالو فرزاد تو باغ ف) برادرم(شی را بچه که بودم باادی مادمی.کردیم

 . کنمی سالمهی گفتم برم به اونم دادی که داشت به گل ها آب مدمی و دمیرح
_ م؟ی مش رحیخوب. گل و گالبمیسالاااام بر مش رح  

؟ی باباجون تو خوبیمرس.سالم دخترم_می رحمش  
 نکنه بچه گمیم.یرسی به فرزاد نمیرسی گلها منی شما انقدر که به امی مش رحاگمیم. توپ توپممیآره مش رح_من
  هستن؟نای اتی واقعيها

 . نذاررمردیبرو دختر برو انقد سر به سر من پ_می رحمش
 دختر خواستارت ی جان خودم که اگه من شما رو ببرم دانشگاهمون ها کل؟بهيری شما کجا پیوااااا مشت_من
شنیم . 

گفتم که دی خندمش : 
_  که هم اری خانوم در ني زرشیفقط صداشو پ. هایستی نلی می بنی شما هم همچی مشتگمیم.به به چشمم روشن

کشهیمنو هم شما رو م . 
 : که فرزاد هم اومد و گفتدیخندی همونطور داشت ممی رحمش

_ ونه؟ پدرم بدون زن بمرهی مامانم طالقشو بگي خوایم. برو پدر من و از راه به در نکنایرها ب  
ی که حال کنرمیگی دختر ترگل ورگل مهی ی مگه خودم واسه مشتهیچ_من . 

دمی بابا رو شني که صداگفتمی چرت و پرت مينطوری و منم داشتم همدیخندی فقط داشت ممی رحمش . 
ي چاره رو بردی بمی مش رحنی تو دختر سر اایرهاااا ب_بابا . 
فتادم و گفتم واسش کردم و به سمتش راه ایمی تعظهی همون جا از : 

_ ای پدر دننیخوشگلتر.... نیجذابتر... نیپریخوش ت... نیسالم بر بهتر . 
بابا گفت. بودم که بابا دستاشو باز کرد و منم رفتم بغلشدهی بهش رسگهید : 

_  . که انقد زبون بازهزمیسالم به دختر عز
 . زبون که بازهنی بسته شه ايم؟آره؟ای داشتییااااا بابا_من
 : گفت ودی خندبابا

_  . بزرگرو خوردکهی که روده کوچمی شام بخورای باال لباساتو عوض کن ب؟برویگی مهی چرت و پرتا چنیرها ا
 . منم اومدمنهی بچزوی خانوم ميچشم پس تا زر_من
 . بوسش کردم و از پله ها رفتم باالبعد
 میری صاب از پله ها می بینوی بگه آخه بابا جون کم ما تو اون سی نیکی. پله ها هم کابوس من شدهنی ااههه

 خونمون دوبلکس باشه مییآقا ما نخوا. خونهنیاههه تف تو روح معمار ا.می عذاب بکشدیباال تو خونه خودمون هم با
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 مودنی پیخالصه بعد از کل. که خونمون دوبلکسنیدی فک کنم االن همتون فهمگهی هااا؟خوب دمی کنکاری چدیبا
 نه؟جونم براتون بگه که درو باز کردم و گهی که خونمون چقد بزرگه دنیدی فهماالن بازم. به در اتاقدمیراه رس

 ي هايواریکاغذ د. به اتاقم کردمینگاه.آخ که چقد خسته شدم. انداختم رو تخت و خودم هم ولو شدم روشفمویک
 اتاقم دو ي  پنجرهيجلو. بودی و گلبهدیکال ست اتاقم سف.دادیبهم آرامش م. دوس داشتمیلی و خشی و گلبهدیسف

 چرك بود سمت راست ی هم صورتیکی بود و سمت چپ پنجره و دی سفشیکیتا مبل با فاصله گذاشته بودم که 
 هی هم کامپبوتر زی مهی بود و دی و کمدم هم سفشی آرازیم. قرار داشتکی کوچدی سفزی مهیوسطش هم .پنجره

ت پا شدم و لباسامو عوض کردم و رفتم از رو تخ. و روش گذاشته بودمدمیگوشه اتاق بودم که لپ تاپ سف
 ي با زریرفتم سمت آشپزخونه و بعد سالم و احوالپرس.کردی نگاه مي ویبابا رو مبل نشسته بود و داشت ت.نییپا

 : گفتخوردی که داشت غذاشو مربابا همونطو.دمیخانوم بابا رو صدا کردم و غذا رو کش
_ گفت که فردا پرواز دارن. زنگ زدشیرا . 

 پا شده رفته ی واسه چدونمیاصن من نم.جب آقا از اونجا دل کند؟ چقد دلم واسشون تنگ شدهچه ع_من
؟ی مامان رو هم کشونده اونجا که چشه؟تازهی ما دلمون واسش تنگ مگهیاونجا؟نم  

 کنه کاریمادرت هم چ...رانی اادی کرد که بی مفی مدت هم داشت کاراشو ردنیا...خودش هم خسته شده_بابا
 . کنهي تنها از بچه نگهدارتونستیه نم کنینازن
ي پدر بزرگ شدییآخــــــــه بابا_من . 
فک کن رها قراره بهت بگه عمه.يخب حاال خودتو بگو که عمه شد_بابا . 
 . بگه رها جوندیبا....از االن بگم حق نداره به من بگه عمه هاااا گفته باشم....باباااااااااااااا_من
رها جون؟... خودتوری بگلیو تحگهی دکمیاوووهووو _بابا  

 . هم دلتون بخوادیلیبله خ_من
 . زشتهنی نازنشیپ. سر و کله همانی اومد باز نزنشی راگمیرها از االن م. کنهریخدا بخ_بابا
 . بابا ما رو باش خبر نداره که عروس خودش از ما دو تا بدترهبه

 . الال کنمدایرفتم اتاق تا به قول آ بابا نشستم پا شدم شی پی کمنکهی و بعد امی شام و خوردخالصه
************************************************** ***** 

 : برداشتم و همانطور که چشام بسته بود گفتمویگوش. از خواب پا شدممی زنگ گوشبا
 بله؟_

سالم بر دوست منگل خودم_دایآ . 
  چه وضعه سالم کردنته شنقل؟نی شعور ایب...سالم_من

؟يه اه رها تو باز تازه از خواب پا شدا_دایآ  
 . کرددارمی زنگ زد بی خر اول صبهیآره _من

12:30 منگل ساعت هی چیاول صب.روتو برم من_دایآ  
 . پاشو شام بخوری بگي خوای که فک کردم االن می گفتنیبروووو همچ_من

یستیتو اصال آدم ن...زهرمار_دایآ . 
اره من فرشته ام_من . 
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درد_دایآ  
نتبه جو_من  

رهـــــا_دایآ  
 

 : گفتمدمیمالیهمونطور که داشتم چشامو م.پا شدم و رو تخت نشستم. متر پردم هواهی زد که غی جنیهمچ
_   آخه؟يزیمگه سر جال....زهرمارو رهااااا

اد؟ی بشی راستی مگه قرارنيدیاصن تو چر هنوز کپ...حقته_دایآ  
  خواد به تو چه بچه پررو؟یدلم م_من

  بزنم؟غی ج بازای یگیم_دایآ
گمی نزن من مغی تو فقط جزتینه جان عز_من . 
خوب بنال_دایآ ... 
 : و گفتمدمی خندزیر...بنالم؟_من

_ يری بمدای آي ای زندگنی از انالمی؟میی کجانی نازني اتی از دورنالمیم...باشه . 
 . خندم شدت گرفتدمی که شنغشوی جيصدا

بییییییب....برو گمشو کصافط_دایآ  
 گهی دمیخوب رها جون چه کن. کم کرد بسکه حرص خوردلوی کنه بچم دو ککاریخوب چ. قطع کردوونهی ها ها دها

 ؟مگهياه رها تو باز خل شد. خوامی رو مبمی اگر خوابه طبمی که بگمی نداربمی حبگهی دمیشیخوبم نم.میمرض دار
کم زر بزناه اه پاشو .رتا چرت و پنی به امی ا؟زندهیگی مهی چرت و پرتا چنینبودم؟زهرمار ا . 

 خانوم ناهارو آمده کرده يزر.نیی دست و صورتمو شستم رفتم پانکهی چرت و پرت پا شدم و بعد ای با کلخالصه
 و پس زدی به جونم غر می بود کلنجای ادایاگه االن آ.هه هه هه.میبه به کرمک داشت.رفتم در قابلمه رو برداشتم.بود

 ي و نشستم با اشتهادمی رو کشیماکارون. نباشفی رها کثگهیخوب د.زدی لب به غذا نمی در پی پياز عق ها
 ينجوریبله ام ما ا. کدبانو پا شدم ظرف هامو شستمي خانوم هانی انیبعدش هم ع.فراوون نوش جون کردم

میهست . 
 شد بشقاب را در دستان ی اسکاج کفنکهیبعد از ا.میزیری گلرنگ را رو اسکاج میی ظرفشوعی مای ابتدا کمخوب

سپس .می کشی که بشقاب باشد مزمانی فرزند عزي اسکاج رو به بدنه یهمچون دست نوزاش.میریگی مفمانیظر
 که نه دستمان بسوزد میکنی ولرم ماآب ر.میکنیسپس آب را باز م.میدهی کار را انجم منی هم همگری ظروف ديبرا

 حرکت خشونت کی داده و با انی همه لطافت پانی به اانی و در پامیکشیبعدش هم ظرف ها را آب م. وزندخیو نه 
 که شهیواال نم.گهی دمی اقتدارمون رو نشون بددیباالخره با. آبکش تا خشک شودي تومیگذاری ظرف ها را مزیآم

ی بشي بسترمارستانی تو تي بردی باي ادامه بدنطوریاگه هم. بسهاخب ره.همش لطافت همش لطافت . 
رفتم حموم . برسن4 قرار بود ساعت نای اشیرا. بود1:30ساعت .قم رفتم تو اتاگفتمی که میی با چرت و پرت هاباز

 نی کار واسه خانوم ها همنی سختریعنی.ستادمی کمد ايجلو.رونی اومدم بي و کف بازي آب بازیو بعد کل
 ساعت زل زدن هی معمول بعد بقط.دهی بهت دس می کل کمدت هم پره لباس باشه ها احساس لختیعنی.قسمته

 بلند قرمز نی آسترهنی پهی با مویساپورت مشک. خواستم بپوشم رو انتخاب کردمی که مییبه کمد لباس ها
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قرار بود خودمو .زی انگجانی به همون قسمت همیدیخوب رس. نشستمشمی آرازیموهامو خشک کردم و جلو م.دمیپوش
 به دهیماد به نفس من رس اعتنی ایعنیهاهاهاها .البته خوشگلمااااا.نیم تحفه هستم واسه هنکهیحاال نه ا.شرح بدم

 ی و پر پشتم تا کمرم میتونی بلند زيموها.کردمی مزی نشسته بودم و داشتم خودمو آنالنهییجلو آ.سقف آسمون
 پروتز ي هم که خدادمی صورتي قلوه ايلبا.کردی جذابترم مدمی و کشی توسيرنگ پوستم برنز بود و با چشما.دیرس
 گرفتم و شروع به صاف کردن موهام نهییچشممو از آ. داشتی همخون نقصم هم با صورتمی و بیدماغ قلم.بود

 جمع پسیبعدش نصفشو با کل. حالت گرفته بودکمی خوب چون حموم بودم یهرچند موهام صاف بود ول.کردم
 هیفقط . کنمشی آراادی بود نخواستم زغی قرمز جزمییاز اونجا که رنگ پا. رو هم همونطور رها کردمشیکردم و بق

پنکک هم . از غلضتش کم کردم تا تو ذوق نزنهکمیکه . رژ قرمزهیبا . قشنگتر کردموی توسيدم که چشما زملیر
 زموییپا شدم و پا. خواستم با کرم و پنکک خرابش کنمیپوستم صاف بود نم. های مگه تو مهمونزدمیکه اکثرا نم

 نگاه به هی. پولم بذارمفی با کموی گوششدی که فقط جا می دستکی کوچفی کهی و ی شال مشکهیبا .دمیهم پوش
 ستمینه نه اصن چارده کمه ماه شب ب.ماه شب چارده.ي شد؟ماهي رها خانوم چه کردولیبابا ا.خودم انداختم

 . زنگ خوردمی که گوشزدمی داشتم با خودم حرف منوطوریهم.يشد
 . گل خودمییسالاام به بابا_من
 . جلو درم؟منيحاضر. بابازیسالم عز_بابا
 . اومدمی صب کننی م5 هی ییاباآره ب_من

 غذا گرفته ي بونیخونه همچ. خانوم چه کردهيبه زر.نیی و رفتم پادمی هم پوشموی قطع کردم و کالج مشکبعدش
   توادی زگهید.بود که دوباره گشنم شد

نی نموندم و رفتم به سمت ماشخونه .   
      
 
 

  کجا موندن؟نایاه پس ا_من
ست؟ی مامانت ناون!نیرها اونجا رو بب_بابا  

اول از همه مامان و بغل کردم و گفتم. و رفتم سمتشوندمییبعد دو...یگیاااا راس م...کو_من : 
_  . مامان جـــــونــــم دلم واست تنگ شده بودیـــــــیوا.سلــــــــام

منم دلم برات تنگ شده بود.زمیسالم عز_مامان . 
 . اشک تو چشاش جمع شده بودمامان
ای کنهی گرنمینوم نب خادایاااا ش_من ... 

ای خواهر دننیسالم به خلتر_شیرا . 
ــــــشیرا_من  

با خنده رفتم . ابراز احساسات کنمای وسط من مونده بودم بخندم نیحاال ا. هوادی متر پرهی زدم که بابا غی جنیهمچ
 ي و مامان و نازشی تف و بغل با رایبعد کل. کرده بودم که حد نداشتشونیانقد تف مال. بغل کردمي و نازشیرا

 : گفتشیرا



 11 

 . کنياری که آبمی ببوس نگفتمیاههه رها بابا گفت_شیرا
رفتم سمتشو و گرفتم .کنهی مهی چه از ته دل هم گرزمیاوخـــــــه عز. دراومدنی راستهی بگم که گريزی چخواستم

 :بغلم
زمیت بره عز قربونيناز...ی فدات بشه الهشیرا...يتو چقد ناز...ــــــزمی عزيواااااا_من ... 

 ی مهی گرشتری بچه بنی خواستم آرومش کنم ای من میه. اش شدت گرفتهی بوسش کردم که گرنی همچبعد
 : گفتموی و دادم به نازنیآخر حرصم در اومد و راست.کرد

_  نی ادونمیمن م...هی گرری بزنه زدی تو گوش بچه از االن خونده که تا منو دشینگا را.هی نازنی اریاصن همش تقص
 برام که بدبخت يریآخ بم... خواد گسسته کنهی کانون گرم خانواده رو مدونمیمن م...ندازهی ما تفرقه منیآخرش ب

دمیدی روزو نمنی ازدمی منکی خدا کاش من عيا...يشد ... 
 
قد  چنیرها بب.رنیگی نمي هم ما رو جدنایبه ا.دنیخندی هم مشی و رايناز.نمی رو سزدمی و با مشت مگفتمی منارویا

 ... خدایهع...برهیبرادر زنت هم ازت حساب نم...يبدبخت شد
 ! هاشهی ناراحت مياالن ناز...؟یزنی مهی حرفا چنیا...گهیااااا رها بس کن د_مامان

گمیانگار دارم واسش جوك م... هم باز شدهششیتازه ن...نه بابا کجا ناراحته_من . 
یل که تو خدهی هم فهمي نازگهی کنه؟دکارینخنده چ_بابا . 
 گمی که منمیبی مناروی امی سر راهگمی میوقت...عروس پرست...؟یمنو به عروست فروخت...م؟آره؟یاااا بابا داشت_من
گهید . 

 . سر به سر دخترم نذاردیفر_مامان
 می و تا برسنی سمت ماشمی و رفتمیخالصه راه افتاد. ی شما ازم دفاع کننکهیمگه ا.آخ قربون مامان خودم_من

 می خوب دهان مبارك را بستي بچه هانیما هم ع. بابا در اومدي تو سر و کل هم که صدامی زدشی راخونده انقد با
می نگفتیچی هگهیو د . 

 
 ی مهمونانی هم انقد رو مخشون کار کردم تا حاضر شدن امروز باهام بشبید.گذرهی منای اشی روز از اومدن رادو

 ی تا راضی سه ساعت التماس آقا کندیستن اونوقت با هیملت دنبال خوشگذرون. اسوونهیداداش ما هم د.سحر
 و داد من غی جی باالخره با کلی ولنکرده که سحر ما رو دعوت نای زشته و اگفتیالبته اولش م.ی مهمونادیشه ب
 . شدنیراض

 نی همچزمی عزیالهــــــ.دمی شننوی راستهیکه گر. بپوشمی که چکردمی فکر منی اتاق نشسته بودم و داشتم به اتو
پس درو باز . جواب ندادیدر زدم کس.نای ايپا شدم و رفتم سمت اتاق ناز.شدی مشی کرد که دل آدم ری مهیگر

 باال یه. بغلش کردمنویرفتم سمت راست.کردی داشت حموم مي فک کنم نازومدی آب مری شيصدا.کردم و رفتم تو
 . شدیکت م مگه بچه سایول. نکنهیبابا به فدات گر: گفتمی کردم و می منشییپا

 بود آخه؟اصن من گفتم بچه دوس دارم؟من شکر ی خدا نونمون کم بود آبمون کم بود؟برادر زاده خواستنمون چيا
 بچه اروی افتادم که یلمی فهی ادی.زنهی بدتر از قبل داره ونگ مدمید.گهی نکن دهیاااه بچه گر.نیری شییخوردم با چا

 شده بود که فی خر کنی کرد بچه هم همچی منیی و باال پادادی سرش و تکون می باال سرش بعد هبردیرو م
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 باال نهی و باال و چشمتون روز بد نبمی و بردنی از اون راستدیخالصه ما هم به تقل. داده باشنتاپیگفتم نکنه بهش ت
 هی باال مونده بود و بدتر داشت گرنی شوك شده بودم که راستنیهمچ.بردن بچه همانا و باال آوردنش همانا

 . که از خنده کبود شدهدمی و دي اومدم و نازرونیاز شوك ب. شدی دستام خالنی بدمی دعه دفهی.کردیم
 بود که اوردهی رومون باال نیتا حاال کس... کار مونده بودهی نیهم...هـــــــــق مامان. رو صورتمدمی و کشدستم

خوب حاال بهش به ...اه.... دوشریر آوردم رفتم زرفتم تو اتاق لباس هامو د.حالم بد شده بود. باال آوردنیاونم راست
از ....فی کثکردمی رو دستم و صورتمو شستم بازم احساس مدم کری من شامپو بدن خالهی...دادنی نمیچی هریجز ش

با ... هایچزونی تو هم خوب ما رو مایخدا...هـــــــق.....دهی مری که االن صورتم بو شکردمی فکر منیاون بدتر به ا
 ری ششمی که گفتم االن مدمی که داشت انقد خودمو سابی خوبهیحداقل ...رونی حموم کردم و اومدم بغر غر
 .... گاو سرشو انداخت و اومد تونی عي فکرا بودم که نازنیتو هم..رنجب

 . خندهری باز زد زدی منو دتا
دلو ...يری بمي نازيا...ر نکرد حرفمو باوی کسي بچه خوندنی من گفتما تو تو گوش اایب... شعوریب....زهرمار_من

 .رودم اومد تو حلقم بس که عق زدم
 : خودشو کنترل کنه گفتکردی می که سعی در حاليناز

_ يدیدیم... خودتوافهی قدیبا...رمیعکس بگ... رفت ازتادمی...فیح....حال بود... بایلیخ...رها...يوااااا . 
 : نگاش کردم و گفتمی چپکهی

_  ... برو حاضر شوي به من بخندنکهیاالن هم به جا ا....کشمتی می بگگهی کلمه دهی يناز
رونی گوسفند سرشو تکون داد و رفت بنی عيناز . 

 . کردنشیبعد هم شروع کردم به آرا. نشستم و موهامو خشک کردمنهیی آجلو
ممو خط  چشي استفاده نکردم به جاش باالهیاز سا. از کرم و پنکک استفاده کردمنی استثنا بود واسه همامروز

 از خط ی دو تا گوشه چشمم خالنی که بي به طوردمی کشی رو هم باز خط چشم مشکنشییپا.دمی کشیچشم مشک
 هم زدم و ی گچی رژ صورتهی. تر از پنککم بودرهی درجه تهیرژ گونه ام هم . زدمدیچشم بود و وسطشو هم سف

 حالت کمیبا تافت و سشوار هم .ت دادم حالسی با بابلنشوییموهامو هم نصفش صاف بود و پا. تموم شدشمیآرا
 تاپ دکلته که دو تا هی. بودی مشککهی دو ترهنی پهیلباسم .دمیلباسمو هم انتخاب کردم و پوش. بهش دادمشونیپر

 کار شده بود و نیقسمت کمر تاپ هم با نگ. به همون تاپدی رسی ضبدر ملت و از پشت کمر به حاخوردیبند م
 هی دنیرسی که تاپ و دامن بهم میی دامن کوتاه بود که از پشت جاهینش هم دام. داشتنی چکمیادامش هم 

 واسه دای داشتم که آی صفحه مشکیی ساعت طالهی.دمی هامو پوشیکفش پاشنه بلند مشک. داشتریدنباله حر
 هیهم از روش . آماده بودگهی کردم و دزونی دارمو هم آونی نگيگوشواره ها. بود اونو هم دستم کردمدهیتولدم خر

 . دوش اتکلن از اتاق خارج شدمهیبعد از گرفتن . نشهدهی تا پاهام ددمی بلند پوشيپالتو
 . هم آماده بودني و نازشیرا
بزنم به تخته چش ) گفتمشی رو سر رازدمی که می در حالششونیرفتم پ...(زن و شوهر چه کردن....به به_من

شاالی انینخور ... 
م؟ به سریزنی چرا مشعوریرها ب_شیرا  

 ... چشتون نزنهیمثال زدم که کس... کنی خوبایوااا ب_من
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 : شدم و گفتمزونی نگاهم کرد و واسه خر کردنش ازش آوی چپکهی شیرا
_  بوسش کردم که جا رژم رو صورتش نیبعد همچ...ی خوشگل و ماهپوی فدات بشه که انقد خوشتيآخ ناز

 : گفتشی خنده که راریزدم ز.موند
_ ؟ي خندی می الکوونه؟چرایچته د  

 : واستاد و گفتنهیی به صورتش کردم که رفت جلو آي ااشاره
؟ي کار کردی چنیاه رها بب_شیرا  

 بوده که ی کدوم زنشی پسی معلوم نتی شوي اي نازگاین... کردم؟نه وواليبه مو چه؟من کار...؟ییبا مو...من؟_من
 .... خواد رد گوم کنه هااای شده حاال مي رژيجوریا
 . آوردن انگارریدلقک گ.دنیخندی هم منای و اگفتمی ممن

؟ی لهجت برنداشتنیرها تو دست از ا_يناز  
نه به جان آقا مو لهجه ندارِم...م؟آرهههیهاااا؟لهجه؟مگه موووو لهجه دار_من . 

لهجت تو حلقم رها_ با خندهشیرا .... 
  شما رو سننه؟هااا؟میآقاجان اصن مو لهجه دار... لهجهیباز گوفت_من
اومد بغلم کرد و گفت. شده بود لبوگهی بود که ددهی خند از بسشیرا : 

_ می پاره بزن برشیبسه آت . 
ما .دای برن دنبال غزل و آدیقرار بود رضا و سع.میبا بچه ها هماهنگ کرده بود. راه افتادشی و رانی سمت ماشمیرفت

خالصه با بچه ها هم .  بودنای ادای قرار دمه خونه آنی دو سه کوچه فاصله داشت واسه همنای ادایهم که خونمون با آ
نای خونه سحر اسمت می برگهی که دمی و راه افتادمی کردکیسالم و عل . 

  
      
 
 

 ساعت هیاول که وارد خونه شدم .سحر سنگ تموم گذاشته بود.می آوردی لباس هامونو در ممی و داشتمی اتاق بودتو
 تو خونه جا سوزن انداختن نبود بسکه مهمون دعوت گهید. کردمی با دستم فکمو جمع مدی بایعنی.تو هنگ بودم

 .کرده بود
 . سرشزنیری بدو برو بچسب به شوهرت که االن دخترا ميناز_من
 . اخم کرد و با حرص پالتوشو در آورديناز

کننی چاره ها سکته میگفتم االن ب... حمله کردن سمت پسرا؟ي دخترا چجورنی ايدیهـــه رها د_دایآ . 
ی بود هاندهیرضا که خوب چسب... بودومدهیم بدشون ن هنیهمچ_غزل . 

طون؟ی شد شتی حسودهیچ_من  
 : با حرص گفتغزل

 .برو بابا_
ی نگاه بهش کردم که خودتهی . 
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میخوب بچه ها من حاضرم بر_من . 
 دای پناروی اشی اونور و نگاه کردم و رانوری اکمی. زده بودناااپی هم خوب تنایا.رونی بمی تکون دادن و از اتاق اومدسر

زنتشونی مرهیگی مي که گفتم االن نازشی بودن به رادهی چسبنیدو سه تا از دخترا همچ.کردم . 
کشمای مناروی ارمیرها من م_يناز . 

 . بهشوندنی کنه چسبنیاه ه ه نگا کن ع_غزل
می تفاوت بودی بدای فقط منو آنشونی بهاهاها . 

کنده کن رو پرانای بوسه برو ایرها جون دست خودتو م_دایآ . 
ست؟ی اون زرافه ندایآ...ااااااا...با...من  

کو کدوم؟_دایآ  
شی راشیاه بابا همون که االن رفت پ_من ... 

چرا خودشه_دایآ . 
ه؟یزرافه ک_يناز  
؟يدید.سمت چپش. واستادهشی راشی همون پسره که پي نازنیبب_من  
  زرافه؟یگی بهش میحاال واسه چ...آره_يناز
 : زدم و گفتمشخندین

_  نیواسه هم. اومد زرافه بودادمی که يزی چنی اولدمی دنمی امیذاریما هم که رو همه لقب م. درازهیلی خاروی آخه
 . اسمش مونده زرافهگهید
 بهش ادیدلت م. هم هستافهی خوش قي جا برادریکلی خوش هیپی خوش تنیبچه به ا...ي خریلیرها خ_يناز
  زرافه؟یبگ
 ي قهوه ايموها. از رضا هم سرتر بودیحت. خوشگل و جذاب بودیلی که خمیخوب از حق نگذر. زرافه نگاه کردمبه
 ي قهوه اشیته ر.ی بشافشی شد که مات قی خواه نا خواه باعث مشی آبي خورد و چشمای ماهی که به سرشیت

 اونم ومدی خوشم میلی خزشیچ هیاز . افزوده بودتشیرنگش که نسبت به موهاش روشن تر بود هم به جذاب
 ي افهی کامال قیکی نی اداشتنی که همشون ابروهاشونو بر مي امروزيبر خالف پسرا. دست نخوردش بوديابروها

 رنگ خاص هی. سبزه هم نبودیحت. برنزادی برنج نه زری شی بود که بگدی سفادیرنگ پوستش نه ز.مردونه داشت
چشممو .نمی خشم و تو نگاش ببمتونستی جا هم منیاز هم. تو نگاهماد زدنش بودم که نگاهش افتدیدر حال د.بود

 : گفتمي نگاه کردم و در ادامه حرف نازشیازش گرفتم و به را
 ! نگفتم؟شیسوما اگه به را...دوما مبارك صاحبش...یاوال خر خودت_من

 دنی چسبي ها چجوری عوضنینگا ا... و جمع کنهشی بره رادی بایکی...کنهیبرو بابا واسه من اوال دوما م_يناز
 ...بهش

حالم بهم خورد.... دور کننجای از اناروی اایاه رها ب_غزل . 
 یطانیلبخند ش.شی هم به راي نازیغزل که زل زده بود به هان. داشتني چه دل پرزمیاوووخه عز. کردمنگاهشون

 :زدم و گفتم
 .حل داش غصه نخور_
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تمرو کردم به دخترا گف.شی راشی پدهی طعنه زدن به دخترا رسی افتادم و بعد از کلراه : 
توجه!توجه _ ! 

 : بلندتر گفتمستی حواسش نی کسدمید
دیهمه لطفا توجه کن - ... 

 ضیهمشون با غ.  خندهی اونم داره مدمی نگاه کردم که ددایبه آ.ی بازرگانامیشده بودم پ. خندم گرفت بودخودم
ادم ناراحت ادامه دافهیبا ق. گل کرده بودمی وسط مسخره بازنیحاال ا.اوه چه خشن.نگاهم کردن : 

_  دونمی من خودمو موظف می ولدیشی خبر به شدت ناراحت منی با ادونمی مدونمیم... خبر بد براتون دارمهیدوستان 
 کنم و االن عذاب وجدان گرفتم که قراره ناراحتتون کنم یمن بشدت ابراز تاسف م...رونی بارمی بایکه شما را از رو

 نی اي و همه دی تور پهن کردی اشتباهي و متاسفانه جاستی ن بر وفق مرادشهی همای کرد؟دنشهیخوب چه م...یول
 مراد است ست؟شبیامشب چه شب...نی خودتون و کنترل کندیخوب دوستان ناراحت نش...پسرا صاحب دارن

ممنون از .کنمی مي و سربلندتی موفقيواستون آرزو... پسرادهی که زيزیچ...یکی نشد اون نی انکهیمنظورم ا!امشب
دی خبرها با ما همراه شوه ادامبا.تونیهمراه  

 یی بالهی کردن که گفتم االنه که ی نگاهم منی دخترا همچنیحاال ا. که من ساکت شدم بچه ها زدن خندهنیهم
 یبا زبون ب. شده بودنعی ها بد ضاچارهی خوب بیاله. خودم بهت سپردمای خداژنی امام زاده بای.سرم نازل بشه

 بساطشونو جمع ظی اخم غلهیهمشون با ...شد نور ی نور علگهی پسرا ددنی خند بهشون گفتم شرتون کم و بایزبون
 : گفتمدایبرگشتم و با اضطراب به آ.کردن و رفتن

_ دا؟یآ  
بله؟_دایآ  

 . گرفتمی کور رنگکنمی احساس مگمیم_من
؟یواسه چ_ با تعجبدایآ  

  باشن؟دهی پوشي قهوه انای ايآخه مگه ممکنه همه _من
 . خندهریچه ها زدن ز که گفتم باز بنویا

 . حال کردمیلیدمت گرم خ... رهاولیا_غزل
مغزم و خوردن... رهاي خوب شد اومديوااا_رضا ... 

گذرهی چقد بهتون بد مدمیآره د_من . 
گهی شماست درهیتقص_شیرا . 

 . خفه شدگهی دشی نگاهش کرد که رای چپکهی يناز
 شرف هم امشب بد خوشگل ی غزل بنیا. شدتیقو پسرم تي چشایاوف اله. رضا هم بد زل زده بود به غزلنیا

 .کرده بود
  اومده؟ی کنیاوه اوه رها بب_دیسع
؟یک_من  
؟یک_من  
کنار فرناز اون دختره رو نگا_دیسع . 
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نــــــــه_من . 
 : خنده و گفتری زد زغزل

_  . برو بهش سالم کنایرها ب...مایبه به امشب قراره حال کن
کنهی کپ منهی االن رها رو ببنیا.واسه هفت پشتش بس بود بار ترس هی... باباالیخیغزل ب_رضا . 

؟ي به آب دادی چه دسته گله؟بازیرها موضوع چ_شیرا  
 . نکردمي من کارشیبه جون را_من
جون خودت پررو_شیرا . 

می حرف ها رو ندارنی ما که باهم ازمیعز. بابايا_من . 
  شده؟ی چمینی کن ببفیرها حاال تعر_يناز
 : خندم گرفت اون روزياداوری با
 می کدوممون درس نخونده بودچی از امتحانا از اونجا که هیکی جونم برات بگه که پارسال سر زمیخوب عز_من

 تی رها معتمد سانجانبی ااری بساتی عملیط)بعد با غرور و افتخار ادامه دادم.(می بزرگ گرفتاتی عملهی به میتصم
 نیا. بود هک کرده و سواالت را کش رفتمیاالت امتحان استاد مربوطه که درونش سوستمی همراه با سویونی

 . هم شاهد جرم و هم همدست مجرم بودندیینمای مشاهده منجای که ایدوستان
چشمم روشن...ادامه بده...خوب...به به_شیرا ... 
 خودت ی و حتي مختلف و هک کردي هاتی رفته خودت هم دو سه بار ساادتی که ی بگي خوای نمشیرا_من

؟يداد ادیبهم   
ي لو بددیزهرمار حاال با_شیرا . 

زمیاوپس شرمنده عز_من . 
  به اون دختره داره؟ی چه ربطنیحاال ا...ي اوونهیرها تو د_يناز
 و فقط ما پنج رونی کالس تموم شد همه از کالس رفتن بنکهی فرزندم اون روز بعد انیبب... بودیسوال خوب_من

 نشون داد سمانه دی که همون دختره که سعمیزدیواباشون حرف م در مورد سواال و جمیداشت. کالسمینفر موند
حاال . شنوهی ما رو مي که از قضا حرف هااون از کتاباش جا مونده بود و اومده بود دنبال یکی.دیحرف هامون و شن

 دیاومد تو و تهد.می که کوفت نبود بگذری امتحانيهرچند سواال.کنهی صدق منجای مفت باشه کوفت باشه ايجمله 
 لج کردم و گفتم ادی بدم مدیاز اونجا که من به شدت از تهد...دهی ما رو لو ممیکرد که اگه سواال رو بهش ند

 و می اخراج شدیونیحاال بماند که چند روز از . و اونم رفت لومون دادمیخالصه آخرش سواال رو بهش نداد.دمینم
 که عوض داره گله يزی خوب چیول.می حل کن مسئله روی پارتی و با کلمی اون درس و حذف کنمیمجبور شد

 سمانه هم نیا.ذارمی جواب نمی بزاروی جور چنی که من ایدونیبدجور ازش حرصم گرفته بود و خودت هم م.نداره
منم از .ادی قراره سرش بیی که چه بالدونستی نمی که حال ما رو گرفته ولکردیبدجور جو گرفته بودتش و فک م

ترسهی به اندازه سوسک و مارمولک نمزی چچی از هایفک کنم تو دن.تفاده کردم از نقطه ضعف هاش اسیکی . 
 . خندهری زمی هر پنج تامون زددمی که رسنجای ابه
 : ادامه داددایآ
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_  روز تمام تو دانشگاه داشت دنبال سوسک و هی.گمی که مدمی دزاروی چنی رها خله اگمی می وقتي نازيوا
گشتیمارمولک م . 

ا شده بود چشاش چهارتيناز . 
؟یرها نگو که مارمولک و سوسک گرفت_يناز ! 
 و می از بچه ها کمک خواستیکی از می معروفیونیکال ما تو .حاال ادامشو گوش کن. کارو کردمنی همقایدق_من

 و مارمولک و انداختم تو جا فشویتا سمانه رفت منم رفتم سمت ک. گرم کنهرونی سر سمانه رو بکمیبهش گفتم که 
 سوسک رو هم انداختم ذاشتی ماونجا شوی گوششهی داشت همپی زهی فشیپشت ک. درش رو هم بستم و شیمداد

تا نشست . کننکاری چمیبه دو تا از بچه ها هم گفته بود. اومد تو کالس و رفت نشست سر جاشنیخالصه ا.اونجا
 از همه جا نمیا.یلوتوث کن بوي بم نشون دادروزی که دلموی اون فشهی از بچه ها گفت سمانه میکیسر جاش الناز 

 . زدن هماناغی برداشتن همانا جشوی باز کرد و گوشفشوی کپوی خبر زیب
ی بدجنسیلی رها خيوااااا_يناز . 
؟يدیتازه کجاشو د_من  
  شد؟یخوب بعدش چ_شیرا

 : خنده و رضا گفترهی ززدم
_  . چاره آروم شهی تا بدیسه ساعت طول کش. بشهی خواستی میچ

 باز کرد شویتا اومد سر کالس سمانه جا مداد. زن بودمی که باهاش کالس داشتي استادنهی اشیحاال جالب_دیسع
 روز عمرش بود فک نی چاره اون روز بدتری بشی رانهیچشت روزه بد نب. کنهيکه خودکار برداره و نوت بردار

 . مارمولکي وازد نکرد داد ي کالس هم نامردي از پسرایکی.سمانه که کپ کرده بود.کنم
خنده دار تر از اون استاده بود. دل درد گرفته بودمگهی دمن . 
میدی و بگو که چقد بهش خنديموسو_رضا .  

؟يموسو_شیرا  
 پاشنه بلندش يبا اون کفش ها. بوددهی ترسشتریاز سمانه ب.يدیدی و مي بوددی باشی رايوا.همون استادمون_من

 . بزنهيزی چی باالنسهی که گفتم االنه.دادی و دستاشو هم تکون مدهیپری منییباال پا
کردنی گشاد شده نگامون مي و زرافه با چشاي و نازشی و رامویدیخندی مماها . 
 . سر شماها بودهری زختی بهم ررویونی داد که کل ی اون همه داد و بیعنی_زرافه

 : زدم و رضا گفتشخندی نهی من
_  . پاره بودشی آتنیکار ا:)به من اشاره کرد و گفت(آره داداش

 
 . دارهی کردم که قصد تالفیقشنگ حس م. باال رفته و به حالت پوزخند نگام کردي با چشارافهز
؟ي بهم نگفته بودن؟چرای هستیونی هی تو و رها تو دونستمیآرشام من نم_شیرا  
 : گفتی تفاوتی همون زرافه با بیعنی نگاه کردم که آرشام شی تعجب به رابا

_ ی که تو برادرشدمی االن فهمنیهم. خواهرت هستشونی ادونستمیمن نم ! 
شناختن؟گفتمی همو از کجا منایا. شده بودمجی گگهی دمن : 
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_ ؟ی شناسی میشونی شما اشیرا  
مه؟یمی قدي از دوستایکیآره آرشام _شیرا  

  بودمشون؟دهیواقعا؟پس چرا من تا حاال ند_من
 : گفتی چهره اش عوض شد و با ناراحتحالت

_  . کنمیبار تکرار نم اشتباه و دو هیرها خانوم من 
از . داشتمازی آزاد نيبه هوا. شدیحالم داشت بد م.اعصابم خورد شده بود. نگفتمزوی چگهی کردم تو همو داخمامو

 . مشهکی که داره بهم نزددمی که سحر و داطی خواستم برم حیم. و رفتمرونویجمع بچه ها اومدم ب
  ها؟ی نکن خوشگلادی شعور مگه من نگفته بودم بهت زی بيرها_سحر
ییفعال که ستاره مجلس شما. نکردمياااا سحر من که کار_من . 

 : باز شد و گفتششی نسحر
_  . بچه هاشی پمی برایخوب خر شدم حاال ب

ادی خوشم نمادی که من از جمع اونا زیدونی مالی خینه سحر ب_من . 
گهیاااا رها لوس نشو د_سحر . 

 ی گرم شده حالم داره بهم منجای ايهوا...اطیبرم ح خواستم یاالن م.ستیجون سحر اصن حس اونا ن_من
 ...خوره

 . کنمی اسرار نمزمیباشه عز_سحر
 که لباسم ی واسه منی سرد نبود ولادیهوا ز. بود نشستماطی که گوشه حی تابيرو.اطی زدم و رفتم سمت حيلبخند

 ی می چند سالیول. کردیدرد مبغض داشتم و گلوم . داشتمازی هوا ننی به اکمی ی ولموندیکوتاه بود مثل قطب م
 خوردم یقول داده بودم نذارم کس.الی خی باشم و بيبه خودم قول داده بودم قو.کردمی نمهی گرگهیشد که د

دندونام رو هم .کردمی وقتا خودمو کنترل میلیحاال هم مثل خ. کردمی مموی من تمام سعیسخت بود ول.کنه
 کردم ی می من سعی ولگرفتی مبهم جلو چشم جون مریتصاو هی.کردمی فک می به چدونمیخودم هم نم.فشردم

 . بودشیرا.برگشتم و نگاهش کردم. کنارم نشستیکی که م فکرا بودنیتو هم.همشون رو کنار بزنم
 . لباستنی با اي خوری منجا؟سرمای ايچرا اومد_شیرا

 . بهم دادیخوب تلخ اتکلنش حس يبو.کتشو دراورد و انداخت رو شونه ام. نگفتميزی کردم و چنگاش
 . خوامیمعذرت م... شدی دفعه چهی دونمینم...من... خواستم ناراحتت کنمیرها نم_شیرا

با . دوسش داشتمیلیخ.نمی ببشوی خواست ناراحتیدلم نم. اون روزا افتاده بودادیاونم به . بودنیغمگ. کردمنگاش
 هی واسم فقط شیرا.جونش بسته بود جونم به ی ولمیذاشتی سر به سر هم میلیخ.میکردی کل کل میلی خنکهیا

 تو شهی بود که همشی رانیا. گاهم بودهیک دوستم و از همه مهمتر تهامی بچگيهمباز. همخونه نبودهی ایبرادر 
 ی مهی و تنبگرفتی منو گردن مری تقصکردمی مي خرابکاری وقتشهیاون بود که هم.دی رسی ها به دادم میسخت
دستشو گرفتم و گفتم.شد : 

_  . کنفراموشش
رها من_شیرا ... 

 : قطع کردم و گفتمحرفشو
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_ منم فراموشش کردم...گفتم که فراموشش کن . 
؟یستی از من ناراحت نیعنی_شیرا  

 : زدم و گفتملبخند
_   داداشم ناراحت باشم؟دونهی از تونمیمگه م

 : و گفتدی بغلم کرد و رو موهامو بوسشیرا
_ کهی کوچی آبجيفدا . 

خدا نکنه_من . 
 همونجا منو ادی نگاهم کرد که گفتم االن منی بعد رفتنت همچدای آنی تو که امیپاشو بر. خانومیپاشو آبج_شیرا
کشهیم . 

 نی امیدیتا رس. بچه هاشی پمیکتشو دادم بهش و دستم و حلقه کردم دور بازوش و باهم رفت. و پا شدمدمیخند
 ی وسطو کلمی رفتیخالصه همگ.د که گفتم از جاش دراومدی دستام گرفت و کشنی گور به گور شده همچدیسع
 می شب هم تموم شد و برگشتاونباالخره . کردمی پاهامو حس نمگهی بودم که ددهیانقد رقص.میدی و رقصمیزد

 گهی طرف و افتادم رو تخت و دهی هر کردوم از لباسامو انداختم دمی رسنکهیانقد خسته بودم که به محض ا.خونه
 . خوابم بردی کدمینفهم

  
      

 باز کردم که عی فکر چشامو سرنیبا ا.گفتم نکنه زلزله شده. لرزم از خواب پا شدمی دارم منکهی با حس اصبح
 : شدم و گفتمیعصب.دهی داره تکونم مشی رامیدید

_  . کردنه آخه؟ها؟سکته کردمداری چه وضعه بنیا
 : و گفتدی خندشیرا

_  . انگار نه انگارکنمی کنم سه ساعته دارم صدات مکاریچ
؟ي دارکاریاال چح_من  
 . ظهر شدگهی د؟پاشوي دارکاری چی چیعنی یی پروویلیرها خ_شیرا
  کنم؟کاری چیگیخب شد که شد م_من
دهی شد خانوم هنوز کپ1 ساعت گهیپاشو د. منو نگاه کننی بشیچی؟هی کنکاریچ_شیرا . 

 . نداختمیه م قوقو رای قوقولشدمی پا م7 داشتم ساعت شبی که دی با اون خستگی خواستیپ ن پ م_من
 : و گفتدی خندشیرا

_  . ناهارایپاشو صورتتو بشور ب...گهیبسه د
امیباشه تو برو منم م_من . 

 نشسته زیهمه سره م.نیی و رفتم پادمی پوشی گشاد با تاپ نارنجدی شلوار سفهی. رفت و منم صورتمو شستمشیرا
 . نشستميبه همشون سالم دادم و کنار ناز.بودن
 . هاي خوری م؟سرمايدیوش پهی چنیرها ا_مامان

ادی که من از گرما بدم میدونیم. ندهری باز گکنمی مامان خواهش ميواا_من . 
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بعد ناهار پا شدم و . و شروع کردم به خوردندمی برنج و خورشت کشکمی. نگفتيزی تکون داد و چي سرهی مامان
کردی مي بازنی داشت با راستشیرا.شی راشیرفتم نشستم پ . 

رویلینگی فنی انمیبده بب_من . 
کردی عه عه می هعنیراست. گرفتم و شروع کردم به حرف زدن باهاششی و از رانیراست . 

؟ي خوای میچ.زمی عزهیچ_من  
هه...عه_نیراست . 
 . بگوگهی بار دهی؟نمنه؟یچ_من
عه_نیراست  
بعدشم عاعا...تازه عوعو...آره عه عه...آهان_من  
 : و گفتدیخند که بابا زدمی حرف منی داشتم با راستينطوریهم

_ ؟یزنی حرف مينطوریرها چرا ا  
ن؟ی مگه نه راستفهمهی منو مينگا حرفا...گهی دزنمی خودش حرف منی کنم؟دارم عکاریخوب چ_من  

 : گفتشی خنده و راری کرد که بابا زد زی عهی باز نیراست
_  ... خودش خل کنهنی بچمو به خودت سپردم نزار عایخدا

 : کرد و گفتنی رو به راستبعد
_  . واسه هفت پشتمون بسهنیا... های عمت نشنی انی بابا عزیعز

 : زدم پس کلشو گفتمدونهی
_  . من باشهنی هم دلش بخواد که عیلیدوما خ...اوال عمه نه و رها جون

 . هایشی زشت مشهی می صورتت جوشزمیجوش نزن عز_شیرا
 . زنگ خوردمیوش که گمیزدی باهم حرف ممیداشت. نگفتيزی و چدی نگاش کردم که خندیچپک
سالم شنقل جونم_من . 

چند دفعه گفتم به من نگو شنقل؟... درمونیسالم و درد سالم و مرض سالم و درد ب_دایآ  
 : زدم و گفتشخندین

_   ننه فدات بشه؟يخوریخوب حاال چرا حرص م
 . شدم از دستتریبخدا پ...رها انقد منو حرص نده_دایآ

 : و گفتمدیخند
_  . بخرمیلی واست قاقالمی بری باشی اگه بچه خوبدمیقول م...گهی نکن دهیگر...ي ناززمیاوخه عز

 . من از دستت راحت شميری خدا بميا_دایآ
زمی عزبارهیبه حرف گربه کوره که بارون نم_من . 

 . خفه شو بذار منم زر بزنمقهی دقهی...ی الل بشيا_دایآ
زمی عزیکنی چه من بذارم چه نذارم زر زر مشهیتو که هم_من . 
خفــــــــــه شو رها_دایآ .... 
 . نگفتميزی و چدمیخند
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يای و با اون داداش خلت و زنش بیزنگ زدم بهت بگم که پاش. فرحزادمیقراره با بچه ها شب بر_دایآ . 
 ......_من

الووووووووووو_دایآ  
 ............_من

؟يرها صدامو دار_دایآ  
اوهوم_من  
یزنیپس چرا حرف نم_دایآ . 

شم خفه یخودت گفت_من . 
خدافظ. دنبالتونمییای م7ساعت ....شعوریبرررووووو گمشو ب_دایآ  
 
 

 که آخر سر هم با حرص تلفنو گفتمی بود انقد منی همشهی همزمی عزیاله.دمیخند. خواستم بگم خدافظ قطع کردتا
 و منم قبول کردن.رونی بمی برمی خوای آماده شن که با بچه ها م7 گفتمکه نای اشیپا شدم و به را.کردیقطع م

انقد . که بهتر بودي کاریاز ب. وقت داشتمیساعت چند هی.رفتم کتابامو آوردم و شروع کردم به خوندن.رفتم اتاقم
 . در به خودم اومدميبا صدا. گذشتي وقت چجوردمیسرگرم درس بودم که نفهم

بله؟_من  
 : در و باز کرد و گفتشیرا

_ انی مگهی ساعت دهی زنگ زد و گفت دایآ.رها آماده شو . 
باشه_من . 

 پالتو هی و دمی پوشی مشکنی شلوار جهی.رونی گرفتم و اومدم بی دوش هول هولکهی رفت و منم پا شدم شیرا
 شی آراهی. رو صورتمختمیموهامو هم جمع کردم و جلوشو هم صاف کردم و به حالت کج ر. بلند و تنگیعسل

 دوش هی نکهی و بعد ادمی هم پوشی بوت مشکمی نهی. مو به حالت شل بستمي قهوه اي هم کردم و روسريقهوه ا
 هم آماده نشسته بودن رو مبل و داشتن با مامان و بابا شی و رايناز.نییرفتم پا.رونیاتکلن گرفتم از اتاق اومدم ب

زدنیحرف م . 
من آماده ام_من . 
 زدم و بابا يخند لبهیمنم بهش .ومدی خوشش مشمی و نوع آراپی از تشهیهم. بهم کرد و لبخند زدی نگاههی بابا

 آورده بودن نشونوی ماشدیرضا و سع.رونی بمی و رفتمی کردی خدافظنای جلو درن از مامان اکردی که اعالم مدایزنگ آ
می نبردنی ماشگهی ما دنیواسه هم . 

 ظبط.رضا افتاد جلو و ما هم پشتش.دی سعنی ما هم با ماشانی رضا بنیقرار شد مردا با ماش. گرفتمدی و از سعچیسوئ
کردی بودم دلم درد مدهیانقد خند. خندهری زمی خوند ما زدارویتا .و روشن کردم . 

دی کنشی خوام که همراهیم. بخونهگهی بار دهی زنمیبچه ها م_من . 
می کردی مشی شروع کرد به خوندن و ما هم همراهيعباس قادر.کردم play  و آهنگو دوبارهدنی ها خندبچه . 
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ي اومدم خونتون نبودشبید  
ی بگو کجا رفتتشوراس  

ي قالم نظاري قول دادادتهی  
ياری واسم عذر و بهونه نیه  

ي بگو کجا رفته بودراستشو  
  خدا رفته بودم سقا خونه دعا کنمبه

  که نذر کرده بودم واسه توادا کنمیشمع
  نگو ، دروغ نگو، دروغ نگو تو رو به خدا گولم نزندروغ
  گن پشت سرت از مرد و زنی مبهم

  لب رودي ان تو جاجرود که با او گرم سخن نشسته بوددهی من دبیرق رو با تو
  لب رودي ان تو جاجرود نشسته بوددهی من دبی رو با رقتو

گنی دوروغ مگنی مدروغ  
  خدا رفته بودم سقاخونه دعا کنمبه

  که نذر کرده بودم واسه تو ادا کنمیشمع
ی و قالم گذاشتی رفتچرا  
ی وعده داشتيگری با دمگه  

ي نشوندی منو انتظار نمي موندی مشمی شد اگه پیم یچ  
ي اومدم خونتون نبودشبید  

ی بگو کجا رفتراستشو  
ي قالم نذاري قول دادادتهی  
ياری واسم عذر و بهونه نیه  

ي بگو کجا رفته بودراستشو  
  خدا رفته بودم سقا خونه دعا کنمبه

  که نذر کرده بودم واسه توادا کنمیشمع
قا خونه دعا کنم خدا رفته بودم سبه  

  که نذر کرده بودم واسه توادا کنمیشمع
 

می شدادهی و پمی پارك کردنارویماش.دمی و خندمی گفتی فرحزاد کلمی تا برسخالصه . 
ن؟ی متر باز کرده بودهی شده بود که همتون دهنتون و یدخترا چ_دیسع  
 . خندهری زمی زدگهی بار دهی دی حرف سعنی ابا

میکردی با آهنگات حال ممی جون داشتدی سعیچیه_من . 
رضا گفت.دی خندهی چهی بود قضدهی که انگار فهمدیسع : 

_ ه؟ی چهیقض  
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یشی آهنگاشو گوش کن خودت ملطفت مدی سعنی تو ماشنی بار بشهی داش رضا یچیه_من . 
 . شدهی کردم چفی با استفهام نگاهم کرد که واسش تعررضا

بودن سرخ شده گهی بودن که ددهی و رضا انقد خندشیرا . 
 . از آهنگاشادی خوب؟خوشم مهیکوفت چ...هر هر هر هر_دیسع
میدی که خودمون هم فهمنویا_من  
 هم یکی واسه خودشون یکی. سفارش دادونیرضا دو تا قل.می جا نشستهی و می با بچه ها سر به سرش گذاشتیکل

 . زدم روشرجهی و آوردن و شونیقل.واسه ما
رها چته؟آروم بابا_يناز . 

 ی میهع.گرفتمی که آخرش سر درد مدمیکشیانقد م. بودمونیعاشق قل.دنیم و شروع کردم به کش نگفتیچیه
موقع . پسر نشسته بودنپی اکهیپشتمون . نبودیچکی و حواسم هم به هرونی بدادمی مي و دود شو حلقه ادمیکش

 : سرشو چرخوند و گفتکمی که پشتش به ما بود و شونیکی بودم که دهیاومدن د
 

_  . اون شلنگ بودميمن جا کاش يا
 هی. اوا خواهرا بودنیخودش هم از ا.کردی نگام مزشی هيپررو داشت با چشا. و با حرص نگاش کردمبرگشتم

 دهی کشی چشاشو مداد مشکيتو. بودزتریابروهاش که ماشاال از مال من تم. قرمز تنش بود با شلوار سبزشرتیت
کردم دختره و من اشتباه نیبا خودم گفتم نکنه ا.بود . 

 اول از همه دادمی اگه جوابشو می سر جاش ولشوندمیاگه بچه ها نبودن خوب م. حرص نگاهش کردم و برگشتمبا
حوصله دردسر . خواستم شبمون خراب شهی نمی شدا ولی هم بد نمنیالبته همچ.نیی پاوردی دکور صورتشو مشیرا

 که با سالم دادن میزدیبا بچه ها حرف م میداشت. نشستمشی راشینداشتم خالصه جامو با رضا عوض کردم و پ
 . برگشتم و نگاهش کردمیکی
 . واسش تکون دادمي سرهیبچه ها باهاش سالم دادن و منم . زرافه خودمون بودنکهی اااا

 
 
 

  شد پسر؟داتیتو از کجا پ_شیرا
 . بودنجای پاتوقمون همي تا تو بودی سالمتره؟نای واسه امنجای رفته اادتی شیرا_آرشام

 . بودیی چه روزاری بخادشی یهع...یگیآره راس م_شیرا
کم کم داشت .و شروع کردن و درمورد خاطراتشون صحبت کردن. نشستیی تعارف کرد و آرشام هم با پرروشیرا

 که نشسته بودم سمت ییجا.چشم چرخوندم و به اطرافم نگاه کردم. هم چه مشتاق بودنانایا.رفتیحوصلم سر م
 کردم که ی داشتم با دقت نگاه منطوریهم.ومدی شاخ و برگا مي از البالیفی ضعیلیور خ نهیچپش پر درخت بود و 

 پسرو دختر جوون دارن اون پشت هی. بلــــــــــــــــهدمی نگاه کردم دگهی دکمی. اون پشتهیکیاحساس کردم 
ه هم دستاشو گذاشته بود دختر دستشو انداخته بود دور گردن پسره و پسر. معلوم نبودافشونیق.کننی بد بد ميکارا

 که گفتم االن هردوشون خفه دی دختررو مبوسنیپسره همچ. رفتی تر منیی داشت پایرو کمر دختره و هع
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البته . کردمدای سنگ بزرگ پهی به اطرافم نگاه کردم و کمی. و به هم بزنمششونی خواست عیآخ که دلم م.شنیم
 شونه جور نهیسنگو .روشون تمرکز کردم و نشونه گرفتم.ت نداخی خوب کار منو راه می هم بزرگ نبود ولیلیخ

 صدام کرد و حواسم پرت شد برگشتم و نگاش شی که راکردمی جلو پاشون داشتم پرتاب مفتهیگرفته بودم که ب
 جلو پاشون خورد تو سر فتهی بنکهیسنگ به جا ا.باز نگاشون کردم و سنگ و پرت کردم. کردمسی ههیکردم و 

 ری زدم زدمی دافشونویتا ق.رونی بومدن ول کردن و به حالت دو اگروی ها همدی جننی انی عپسره و هر دوشون
دختره رژ قرمزش پخش شده بود و شالش هم افتاده بود رو شونه . باحال شده بودنیلی خدا خيوا.خنده
ده بودن  شيسوژه ا. شده بوددیپسره دور لبش قرمز شده بود و دستشو گرفته بود رو سرشو و رنگش سف.هاش

به دختره نگاه کردم و با دست به لب . هم با ترس نگام کردننایا.دمیدنگاشون کردم و بلند بلند خن.واسه خودشون
 رو لب دختره تا رژشو دی دستشو کشدی دنویپسره هم تا ا. گفتی ههیبرگشت پسررو نگاه کرد و .پسره اشاره کردم

 ارباالخره هر دوشون با هز. شده بودن واسه خودشونیملیف.دمیخندی دلمو گرفته بودم و مگهیمن د.پاك کنه
 ی صحنه نگاه منیبرگشتم و به بچه ها نگاه کردم هموشون با دهن باز به ا.رونی از اونجا اومدن بیبدبخت

گفتم.کردن : 
_  . توشرهی اون دهاناتونو االن مگس مدیبابا ببند

فت گفتم همشون همزمان دهاناشونو بستن که باز خندم گرنوی اتا . 
 : گفتشیرا

 کار تو بود نه؟_
 : و گفتمگهی فاز دهی زدم تو باز

_  . کردم که خودم خبر ندارمکاری چ؟موییمن؟با مو
 : و گفتدی خندشیرا

_ ارو؟ی تو سر ي چرا زدوونهیحاال د. سنگ دستت بوددمی دیخر خودت  
ي حواسمو پرت کردگهی تو درهیتقص_من . 
 . و سرشو تکون داددی خندشیرا

ناینگو خانوم زوم کرده رو ا.سوزونهی میشی آتهی داره ادی صداش در نمنیتما باز اگف_رضا ! 
 : که غزل گفتدمیخند

_ ؟يدیحاال تو اونارو از کجا د  
 : من گفتي به جادایآ

_  . قد خرشو زوم کرده رو ملت تا سوژشون کنهي که تعجب نداره باز اون چشانیا
 که ازش حرصم اروی داد و خورد تو سر همون یجا خال. سمتش گفتم و قند و برداشتم پرت کردمي زهرمارهی

االغ . و لبخند زددی برگشتو و صورت خندون منو داروی.واقعا که چوب خدا صدا نداره.ولیا.خندم گرفت.گرفته بود
ابروهامو دادم باال و گفتم. خوام بهش پا بدمی کردم و منکارویفک کرده از قصد ا : 

_   شده؟يزیچ
 . از شما بپرسمدی من بانویا_پسره

منظور؟_من  
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نی بگيزی چنی خواستیفک کنم م_پسره . 
ن؟ی کردي فکرنینه از کجا همچ_من  

  تو سرم؟نیپس چرا با قند زد_پسره
 : گفتمی حالت ناراحتبا

_ ياوخــــــــــه دردتون گرفت؟سار (sorry) رهیگی کله پوك ها هم دردشون مدونستمینم . 
 لبش ریز. کردمی منم با پوزخند نگاش مدنی خندیدوستاش م.ترکهیاالن م سرخ شده بود که گفتم نی همچاروی

 : گفتم که گفتميزی چهی
 .عمته_

 . باز شده بودشمیمنم ن. حرص نگام کرد و برگشتبا
؟ی داشتکاری چگهی دچارهی بنیرها با ا_دیسع  

گهی خورده بود که حالشو گرفتم دي شکرهی حتما چارهیاون ب_من . 
کار؟یچ_دایآ  

 . که حالشو گرفتم دلم خنک شدنهیمهم ا.ستی نمهم_من
اسکل هنوز .دنی هم نافشو با پوزخند براروی نیاهه ا. کردی و چشم افتاد به آرشام داشت با پوزخند نگام مبرگشتم

فتهی با من در بدی نبادهینفهم . 
ن منم پشتشون  زنگ خورد و به بچه ها گفتم اونا برمیگوش.می که برمی و بعدش پا شدمی هم نشستگهی دکمی
 ازش رمیازش تشکر کردم و گفتم که فردا م. کردهدای خواستم پی رو که می اون کتابگفتی بود که ملوین.امیم

شمی سمت بچه ها که زرافه اومد پرفتمیداشتم م.رمیگیم . 
  و آزار تو خونته نه؟تی اذنکهیمثل ا_زرافه

 : باال رفته نگاش کردم و گفتمي ابروهابا
_ ؟يدی رسجهی نتنی و به اي فک کردییتنها  

  کوچولو؟ي به فکر کردن دارازیآخه تو ن_آرشام
 آقا يکور خوند. خورمی حرص منهی خواست ببی مدونستمیم.ی تفاوتی و بیالی خی زدم به بی گرفته بود ولحرصم
 . وقته رفتم و برگشتمیلی من خيری مي که شما داری راهنیا.آرشام

 . فکر کننتوننی هم نمستیمثل شما که مغز تو کلشون ن یی تعجب نداره اصوال آدمانکهیا_من
 ! داشتاییآخ کثافت چه چشا. زل زدم تو چشاشروزمندانهی لبخند پهی حرص نگاهم کرد و منم با با
 : حرص گفتبا

_ ي شروع کردوی بازیبا بد کس.دارم واست رها خانوم ! 
 : از خودش گفتمدی تقلبه

 . دوس دارمي بازیلیتفاقا من خا... آقا آرشامنمتیبی مزیهه هه هه ر_من
میپس بچرخ تا بچرخ_آرشام . 

شی راشی گفت و رفت پنویا . 
با خودم گفتم. چشاش افتادمادی.دهی بشر بهم حال منی چرا حرص دادن ادونمی اصن من نمهاهاها : 
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_  با اون االشی ایاه اه اه کور بش...سگ تو روح اون چشاش... دارهیی عجب چشااروی ها می خودمونیاووووف رها ول
 نمیاه اه جمع کن بب... ناز بودیلی آخه خادی نه دلم نم؟های رها؟چش به اون خوشگلادی دلت میآخ... قشنگتيچشا
 .رها

 ... زده بودایپیچه ت. کردمنگاهش
 تنش تی که فی کت مشکهی که از روش دی سفرهنی پهی و کفش کالج به همراه ی لوله تفنگی مشکنی شلوار جهی

اه اه حال بهم . کردنی کرد و پچ پچ می گشتن و نگاش می دخترا برمشدی رد مياز کنار هر دختر.د بودهیبود پوش
رضا گفت.دمیبه بچه ها رس.زنا : 

_ رسونمی و غزل رو مدای رو برسون منم آنای تو رها ادیسع . 
زدنی و آرشام داشتن باهم حرف مشیرا. تا روشنش کنهنی و گفت و رفت سمت ماشي باشه اهی دیسع . 
می کنمای از قديادی هی مینیقرار بذار بازم همو بب.دمتیخوب داداش خوش حال شدم د_شیرا . 

 : زد و گفتي لبخندآرشام
_  . فک کنشنهادمی در مورد پشی رایراست.مینیبی زود زود همو منجای اي اومدگهیحاال که د.حتما

 : تکون داد و گفتي سرشیرا
_ دمیخبرشو بهت م.حتما . 

می شو باهم برادهیپ.اوهو غرورت ننتو کشته بشر.شی ام و مشکی دادنو آرشام رفت سمت ب دستگهی با هم دبعد . 
 . شمنی و سوار ماشرمی باعث شد تا ازش چشم بگنینی بشنییای بگفتی که مدی سعصدا

 
 

 چقد خوابم يوا. شدی کالس شروع م9:30. بود8ساعت .به ساعت نگاه کردم. شدمداری از خواب بمی آالرم گوشبا
 و با مویمانتو توس.با غر غر بلند شدم و دست و صورتمو شستم. عادت نکردم که زود از خواب پاشمچوقتیه.مدویم

 رژ گونه هی زدم و با یکی ماتی صورتژ رهی.موهامو جمع کردم و همشو دادم باال.دمی پوشمیخی نیشلوار ج
به همه سالم .نیی برداشتم و رفتم پا همموی کاپشن چرم توسفوی کردم و کمی هم رو سرم تنظمویمقنه مشک.یصورت

 شهیهم.ومدی که سمتم مدمی فرزاد و داطیتو ح.رونی با همه زدم بی صبونه مو خوردمو بعد خدافظمیکردم و نشست
 داشنگاه شدم و نگیوارد پارک. و ازش گرفتم و تشکر کردمچیسوئ.کردی و جلو در پارك موردی از تو باغ درمنمویماش

 بود و داشت با رضا حرف ششونیزرافه هم پ.دمیاز دور بچه ها رو د.ك کردم رفتم تو کالس پارنوی ماشنکهیبعد ا
 : گفتميد بلني و با صدادمیبه بچه ها رس.شهی جلو لونش سبز مادیاه مار از پونه بدش م.زدیم

_  . که جمعتون جمعه و گلتون کمهنمیبیدوستان م.به به سلـــــــام
ت گفدی دادن که سعی سالمهی همشون : 

 . خلمون کمهیبهتر بود بگ_دیسع
 : باال دادم و گفتمیی ابروهی

_  . آورده بودفی تشرامی من بنکهی قبل از استینه بابا خلتون که کم ن
 . نگفتيزی و چدی خنددیسع. با حالت سوال نگاهم کرد که با چش با زرافه اشاره کردمدیسع

 : و در گوشش گفتمدای آشی پرفتم
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_ کنه؟ی مرکای چنجای زرافه انیا  
 . و رضا جور شدهدی سعنی با ایلی سحر به بعد خیاز مهمون. سرش خورد به سنگ انگاراروی.واال من چه بدونم_دایآ

نی و ببای که بکردی می بلبل زبوننی همچشبی دیول. اصن زبون ندارهنی اکردمیمن فک م.رکاههی آب زیلیخ_من . 
  گفت؟يزی چشبیچطور؟د_دایآ

 . هم کرددیقا تهد آ؟تازهي کاريبه کجا_من
  گفت؟یچ!...بروووو؟_دایآ

 . دادنحی شروع کردم به توضمنم
تا حاال حال چند نفرو گرفته... هاستی نهی بابا مثل بقنیا... شوالیخیرها ب_دایآ . 

رمی بگنی من از ای حالکی...بهتر... خودمهنیهه پس بگو ع_من . 
 : که رضا گفتمی کردی پچ پچ مدای با آمی داشتينطوریهم

_ ؟ی حرف نزنی ندادن تو جمع در گوشادی ادب بهت ی بيرها  
 . شددای که شکر خدا پگشتمیداشتم دنبال فوضولش م_من
؟یشی آدم می تو کشعوریب...دمیهه هه هه خند_رضا  
چوقتیه_من . 
یدونیخوب خودت هم م_دیسع ! 
  آدم شن؟تووننی که فرشته ها نمنوی اویچ_من

 . جواب دارههی ی واسه همه چنیا...الیخی بدیسع_رضا
دمی واسش باال انداختم و خندیی ابروهی . 

 هم یلی بود و خنای سالش ا32حدود . دوس داشتمیلی استادمون و خنیا. سر جامونمی نشستی اومد و همگاستاد
 به ما پنج نفر دیتا رس.شروع کرد به خوندن اسما. و جذاب هم بودپی خوشتیلی که خمیاز حق نگذر. بودهیپا

 .اسمامون خوند
می گفتمونیی پنچ تاهر : 

_  . استادمیینجایا
 : گفتی و صالحدنی ها حندبچه
کجا؟_یصالح  

 : و گفتمدمی خندطنتی شبا
_  . شماهی ساریز

 : و گفتدی خندیصالح
_   سر دستتون بود نه؟نیاالن ا

 : که رضا گفتدنی بچه ها خندباز
 .خودشه استاد_

ه؟ی ترم برنامتون چنی انمی ببنیبگ_یصالح  
می نداریاد هنوز برنامه خاصاست_دایآ . 
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می هنوز در موردش حرف نزدیعنی_غزل . 
پس خدا به داد برسه_یصالح . 

نیزنی حرف مای باند مافهی با نی دارکنهی ندونه فک می هر کنیاستاد نگ_من . 
 : و گفتدی خندیصالح

_ دی هم ترسدی بایمخصوصا که اگه سر دستشون تو باش.نیستیکم هم ن . 
فتم که گدنی ها خندبچه : 

_ فی هه تعرنی با انی استاد شرمندم کردنینگ . 
 : و گفتدی خندیصالح

_  . موقع درس موقوفی پرونکهی تگمایرها دارم از االن بهت م
  که گوش بده؟هیچشم استاد شما امر کن ک_من

 . خوادی دلت صفر منکهیمثل ا_یصالح
ن؟یدی هولناك قرار متی موقعنیچرا منو تو ا... بابايا_من  

 . بسوزونشیکم آت. زلزلهنیبش_یصالح
 . باشهدییچون شما.چشم_من

 مثبت به ي حواسم و جمع کردم و مثل بچه خرخوناگهیمنم د. زد و شروع کرد به درس دادنی کمرنگلبخند
 خدا يا.رهی خواد امتحان بگی وقفه درس داد و آخرش هم گفت که جلسه بعد میدو ساعت ب.حرفاش گوش دادم

 نه بابا میدی دیونی می تا اومدمیشی راحت میونی مییای بمیدوران مدرسه گفت.میشی راحت م امتحانانی ما از شر ایک
 رضا و شیزرافه پشت ما پ.رونیبچه ها همه رفتن ب. تو گلمی خر موندنی که عمیدی و تازه فهمستی خبرا ننیاز ا
 ي و سکندردی منو نديمن که پا که پاشم زرافه هم اومد سمت رونی گذاشتم بزیتا پامو از م. نشسته بودنای ادیسع

 وسط از هفت نیمنم ا.کردنی گشاد شده نگاهش مي غزل هم با چشادای و آداشتن نگهش دیرضا و سع.خورد
 ادی نگام کرد که گفم االن منی آرشام برگشت و همچنی ای از قصد نبود اتفاق بود ولییخدا.دمی خندیدولت آزاد م

واستاد و با صورت سرخ شده اش گفتاومد جلوم .کنهی ام ممهی قمهی قنجایهم : 
_ ؟ی پا گرفتری ز؟چرايمرض دار  

 : کردم و گفتماخم
_  و جلو پاتم نیی پايندازی گاو سرتو منی عيبه من چه که تو کور. پا نگرفتمریدوما من ز...ياوال خودت مرض دار

یکنینگاه نم . 
 دادی هم فشار مي که روییرد و با دندونادستشو مشت ک. حمله کنه سمتمنی پارچه قرمز کم داشتم تا اهی. اوهاوه

 :گفت
 که من کورم؟که من گاوم؟_

 : با داد گفتبعد
 آره؟؟؟_

کردنی بچه ها نگاه کردم همشون با ترس نگاهمون مبه . 
 : شده بود و گفتمرهی که تشی آبي پرو زل زدم تو چشاپرو
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_  . جا هستنی جز تو هم ايمگه گاو...آره
 : اش و گرفت جلومو و گفت قدم اومد جلو و دست اشارههی

_ نیی پااوردمی وگرنه االن فکتو میستیدعا کن که مرد ن . 
 : دستم زدم به انگشت اشاره اش و گفتمبا

_ ی بکنیتونستی نمی غلطچیه...هه ... 
 به رو یدردم گرفته بود ول. برداشتم و خواستم از جلوش رد بشم که بازوم و گرفت و فشارش دادفموی هم کبعد

به دستش نگاه کردم که گفت.ماوردیخودم ن : 
_  ! گفتم؟ی کنیحاال بب... کننهی آسمون به حالت گري که مرغاکنمی ميکار...کنمی ماهیروزگارتو س

 : و از دستش آزاد کردم و گفتمبازوم
_  که ستمی نی که آدميدیفک کنم تا حاال فهم... منم دارم براتیول...ستی نی شکچی هی هستی که وحشنیدر ا

نمیساکت بش . 
 . گفتم و از جلوش رد شدمنارویا

_ بخدا ...آرشام فقط دعا کن دستم کبود نشه... هم دارهياه اه کثافت چه زور...کنهی مدی منو تهدی عوضشعوریب
 یعوض... آدمت نکنمستمیرها ن...ی که التماسم کنکنمی ميکار... گه خوردمی بگیفتی که به پام بکنمی ميکار

 .. تازه طلبکارم هستکنهیه نماالغ کور جلو پاشو نگا...آشغال
 . در اومدمیصدا گوش. شدمنی غر غر رفتم و سوار ماشبا

 هان؟_
ه؟ی چ؟هانيادم نشد_دایآ  

 ... حوصله ندارمااادایآ_من
؟ییکجا...خوب بابا_دایآ  

 . رم خونهیدارم م_من
زننتی مرهیگی سرخ شده بود که گفتم االن منیهمچ... کردهی بدجور قاطاروی نی رها ايواا_دایآ . 

جرائتشو نداره...کردیغلط م_من . 
؟ی پا گرفتریچرا واسش ز...گهیکرم از تو د_دایآ  

  من جوابگو باشم؟دی بادیمن پام و گذاشتم تا پاشم اون اسکل هم ند. پا گرفتمریبرو بابا من کجا واسش ز_من
  گاو؟ی چرا بهش گفتشعوریب.حاال اون به کنار_دایآ

 . بهش نگفتمناروی کنه که بدتر از اتازه بره خدارو شکر...حقشه_من
 . رهایی پررویلیخ_دایآ

دونمیم_من . 
 . و دادم به فرزاد رفتم خونهچی سوئنکهیبعد ا.راه افتادم و رفتم سمت خونه. خوردن افتادمزی غر غر کرد که به چانقد
ست؟ی نیکس.من اومدم.سالم_من  

  انقد زود؟؟چرايخوش اومد.سالم_مامان
 . برگردمیاحتمامان نار...وااا_من
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؟ی موقع سر کالسنی اشهیآخه هم...زمینه عز_مامان  
حوصله نداشتم اومدم_من . 

 : از تاسف کون داد که گفتمي سرمامان
_   کجان؟ي و نازشیپس را

 اگه خوششون اومد همونجا ننی ببيرفتن با ناز... کردندای جا پنی به همکی خونه نزدهی شی رانکهیمثل ا_مامان
 .رو بخرن

 . باالرمیباشه من م...آها_من
 . بخور بعد برويزی چهی ایب_مامان

می باهم بخورکنمینه صبر م_من . 
 . گفت و منم رفتم تو اتاقمي باشه اهی مامان
 نیانقد ا.دمی قرص خوردم و رو تخت دراز کشهیلباسامو عوض کردم و .کردی هم سرم درد مکمی و ومدی مخوابم

 .پهلو اون پهلو شدم که آخرش خوابم برد
 
 

بهش .کردیداشت با لبخند نگاهم م. بودشیرا. چشامو باز کردمکنهی داره صورتمو نوازش می کسنکهی احساس ابا
 :لبخند زدم و گفت

 .سالم_
يدی بسه انقد خوابنمیپاشو بب...سالم خوابالو_شیرا . 
پا شدم و نشستم و گفتم.دمی چقد خوابيوااا. بود8. ساعت نگاه کردمبه : 

_ ؟ي کردداریآدم ب نیچه عجب تو منو ع  
 : و گفتدی خندشیرا

_ ي بوددهی معصوم خوابي لیآخه خ . 
 . زدم و بغلش کردميلبخند

_  . دلم واست تنگ شده بودیلیخ.ي چه خوب شد که اومدشیرا
زمی عزنطوریمنم هم_شیرا . 

 : و پا شد و گفتدی بوسموهامو
_ می شام بخورمیی خوای که مای تو هم زود بنیی پارمیمن م . 

باشه_من . 
 هم ی سالمهی و زینشستم رو م.نیی عوض کردم و رفتم پای شلوار مشکزی بولهی صورتمو شستم و لباسمو با رفتم

 . خونه افتادمادی که می خوردی شام ممی داشتنطوریهم. دادمهیبه بق
  شد؟خوشتون اومد؟ی خونه چشی رایراست_من
 : گفتجانی با هي نازشی جا رابه
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_  خوب شیریهم دلباز بود و هم نور گ. خوب بودیلیخونه خ.می کرددای پمویخواست ی که می رها باالخره اونيوا
 . فاصله دارهنجای کوچه هم با اهی. هم خوب کنار اومداروی. خوشم اومدیلیمن که خ.بود
گه؟ی مبارکه دیبه سالمت_من  
میری بگنای و الی وسامی بردیآره فقط با_شیرا . 

 : زدم بهم و گفتمدستمو
_ دیآخ جون خر . 

 . کردهینگا چه ذوق_اباب
 : باز کردم و گفتمشموین

_  . دوس دارمدی من چقد خریدونی شما که مییبابا
 : گفتميبه ناز. نگفتيزی و چدی خندبابا
لی دنبال وسامیری و غزل مدای از فردا با آيناز_من . 

؟يای بيخوای مي چجوريآخه تو دانشگاه دار_يناز  
می که باهم برکنمیبا بچه ها هماهنگ م.لهیعه هم که تعطجم. شنبه و پنج شنبه کالس ندارم4من _من . 

 قرار یی و غزل زنگ زدم و گفتم که واسه اون سه روز جادای گفت و منم ذوق زده رفتم و به آي باشه اهی يناز
اونا هم که بدتر از من با کله قبول کردن.نذارن . 

************************ 
 زی جوجه افتاده بودن دنبالم و داشتن رنی نفرم ع4اون . بوفه رفتم سمترونی حرص از کالس زدم ببا
 : و گفتمینشستم رو صندل.خندنی بعد اونوقت اونا دارن مخورمی دارم حرص منجای ها من اشعوریب.دنیخندیم

_ ن؟یخندی بعد شما مخورمی حرص مجایمن دارم ا.نی خفه ششهیم  
 : گفتدی ها خندشونو جمع کردم که سعبچه

_ نه؟ی که بخواد ساکت بشي کردیفکر نم!ي شروع کرد؟خودتيورخیچرا حرص م  
 . نگاه کردم که اونم ساکت شددی غضب به سعبا
یعوض. خندونش افتادم خونم به جوش اومدافهی قادی . 
 افمیمن ق.زرافه هم اون ته نشسته بود. خوش و خرم با بچه ها وارد کالس شدمیلی صبح افتادم که خادی به
 که استاد میزدی حرف ممی و داشتمیبا بچه ها جلو در بود.لکسهی چرا انقد ردمیفهمی مدی بایلعنت... و اونروزمندانهیپ

 احساس کردم نمی تا خواستم بشزیفومو گذاشتم رو می و دادم عقب و کیصندل.مینی که سر جامون بشمیاومد و رفت
 با بهت و عده يعده ا.گاهم کردن بود که همه برگشتن و ني جورنیصدا خوردنم زم.نی شد و خوردم زمی خالرمیز
 خورد به لبه ی سرم مداشتی نگهم نمدایاگه آ. نه که جوابشو دادمای خوبم دیاستاد ازم پرس. هم با خندهيا

 می اگه طورگهیاالغ نم. کردی داشت نگاهم مروزی خندون و پافهیآرشام با ق. پشت نگاه کردمبهبرگشتم و .یصندل
 از حرف یچیتاآخر کالس ه.یبا حرص نگاهش کردم و نشستم رو صندل خواست جواب بده؟ی مي چجورشدیم

دمیتو فکر بودم که صدا نحسشو شن. بودمنجای و آخرش هم که ادمی استاد نفهميها . 
_ نم؟ی تونم بشیم  

 . رضاشی و نشست پدی کشی صندلهی خواستم جواشو بدم تا
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؟یکنی چرا سوال مگهی دیهه تو که نشست_من  
نجام؟ی انکهی از ایناراحت_آرشام  
قایدق_من . 

 . چون من کامال راحتمي بریتونی میاگه ناراحت...خوب مشکل توا_آرشام
 ماهان دمیکه د. نگفتميزی تفاوت نشستم و چیپس ب. خواستم اتو بدم دستشی نمی خورد ولی خونم و مخون

بارهی و آسمون داره واسم منیپووووف امروز از زم. سمتمادیداره م . 
 : گفتی و با لحن لوسشمیمزخرف اومد پ ژست هی با ماهان

_   باهات حرف بزنم؟تونمیم...رهاا
 کرم و پنکک نیانقد که ا. بشهلی تکمششی هم بزنه تا آراهی ساهیمنگل مونده . دخترای پسره سیمعلوم ن. چندشاه
زدمی به صورتش من نمزدیم . 
 : اخم نگاش کردم و گفتمبا

 .خوب بزن_
باهات حرف بزنم یی خواستم تنهای مسمیعس_ماهان . 

 : دادم بابال گفتمابروهامو
_  . بزننجای همي داری حرف؟هری بگیی تو تنهاي که بخوامی داریمن و تو چه حرف

 : گفتی کرد و با حالت ناراحتی اخمهی ماهان
_ رمیگی وقتتو نمشتری بقهی چند دقهی سمیعس . 

جمع کن بابا اسکل...اه...هق . 
؟یکنی می لطفهیماهان _من  

سم؟ی عسیلطفچه _ماهان  
بعدش .خورهی نکن که حالم داره بهم مسمی عسسمی دو سه ساله واسه من عسي بچه هانی انی عنکهیاول ا_من

 رو دی که گفتم پق گفتن سعنویا.(شمی میتی دچار بحران شخصنمتیبی می پاك کن که وقتشتویهم برو اون آرا
 ! ندارمویکی کن که حوصله تو سوما زحمتو کم. پسرای ي که دختررمی بگمی تصمتونمینم.)دمیشن

 . گفت و با حرص رفتيزی چهی لب ری کرد و زاخم
ی ما رو چراغ نفترهیگیهمه رو برق م...ای کردونیلی م72 ی ما رو با کایخدا_من . 
 : و گفتدی خندرضا

_ شهیحرص نخور پوستت چروك م . 
سوزهی دلم واسشون منمیبی منارویا_من . 
سوزهی منای اهیدلت واسه چ_دیسع . 
 . عمرا بتونن بابا بشنی مامان بشن ولدی شانکهیبه ا_من

 خندهی مزمیاوخه عز. رو لبش اومدکی لبخند کوچهی هم ی اون زرافه قطبیحت. خندهری گفتم همشون زدن زنوی اتا
 دیبا.رفتم تو فکر...شعوری کرد؟اه بعتی ضاي نرفت که چجورادتی...هیچی پچیه؟پیخوب چ!خفه شو رها.شهیچه ناز م
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 که اول صبح شاد و خوش ییلبخند زدم و باز شدم همون رها.انقد فکر کردم تا جرقه هه زده شد.کردمی ميار کهی
 .حال بود

 نگاه به هیاول . و پارك کردم و رفتم سمت کالسنیبا عجله ماش.یونی و رفتم رونی زودتر از خونه اومدم بفرداش
 . بودومدهیکالس انداختم خوب خداروشکر زرافه ن

 کردم شی جور جا سازهی ی صندلي پونز هارو در آرودم و تو اون سوراخ هافمیاز ک.شی سمت صندلمیها رفت بچه با
 . لبخند به بچه ها زدمهی کارم تموم شد پا شدم و نکهیبعد ا. معلوم نباشهادیکه ز

؟ی بشه چشی طوراروی.ي اوونهی دیلیرها خ_دایآ  
گهی دشهی سوراخ مهیناح خواد بشه؟فوقش از چهار ی می ها مثال چیخوش_من . 

 
 مین. نشستم سر جام و شروع کردم به حرف زدن با بچه هاالی خی تکون دادنو منم بي سرهی با تاسف همشون

 جلوش و ازش سوال رفتنی بهونه مهی دخترا هم هر کدومشون به نیا. شدداشی زرافه هم پنیساعت بعد ا
 راحت شد اومد سمت ما به ترا از شر دخنکهیبعد ا.دادیم با اخم و غرور به همشون جواب یاونم که قطب.کردنیم

نمیهه اسکل انگار من محتاج سالم ا.منم که آدم حساب نکرد.بچه ها سالم داد . 
 داشتم به آرشام ی چشمری نبود زمیالبته حواسم به گوش. کردني بازمی گوشمی شدم و شروع کردم با گالی خیب

 دی پری چنیتا نشست ع.چشام زوم شد روش.نهیحرف زد خواست بش دی که با رضا و سعکمیکه . کردمینگاه م
 . شدهی دونست چی و نمودهنوز تو هنگ ب.دمی خندزی نتونستم خودمو کنترل کنم و ردمی دنویتا ا.هوا
 : گفتي با لبخند کنترل شده ارضا

_   شده داداش؟يزیچ
بعد برگشتو و نگاه . دستش اومدیو گوش سرخ شده از خنده من افتاد افهی تا خواست حرف بزنه چشمش به قآرشام

 در آورد ی همشو از صندلیبا سخت. کرددای با دقت نگاه کرد و پونز ها رو پکمی بعد دی نديزیاول چ. کردیبه صندل
 : گفتتیبا عصبان.و گذاشت جلوم

  نه؟يهنوز آدم نشد_آرشام
شنیمن که گفتم فرشته ها آدم نم_من . 

ه اس هم فرشتلیعزرائ.محض اطالت_آرشام . 
 ! تونیع_من

کنمی من کوتاهش میول.... زبونت درازهیلیخ_آرشام . 
 . پنبه دانهندیآرشام در خواب ب_من

مینیبی بعدا متشوی واقعایخواب _آرشام . 
مینیبیم_من . 
 امروز تا آخر به حرف روزیبر خالف د.با حرص رفت نشست سر جاش. حرف هامون نصفه موندگهی اومد و داستاد

دادمی جا ها تز هم می تو بعضیو حتاستاد گوش دادم  . 
************************************ 
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فردا قرار بود با بچه ها . نبودي هم خبري از تنش و اعصاب خوردجهی نبود در نتي بود که از آرشام خبري روزدو
میری بگلی وساي واسه خونه نازمیبر . 
فرق وسط . دوش گرفتم و موهامو خشک کردمهیوم و رفتم حم. شدمداری ذوق داشتم که صبح بدون غر غر بانقد

 سرم کردم و ي شال سرمه اهی با دمی با پالتو سفموی آبنیشلوار ج. کردم و رژ قرمزمو زدمشی هم آراکمی.باز کردم
 می پولمو با گوشفی هم برداشتمو کيا سرمه کی کوچفی کهی. که خسته نشمدمی بوت بدون پاشنه پوشمی نهی

 میاز اونجا هم رفت. و غزلدای دنبال آمی رفتي صبونه خوردم و با نازیبعد سالم هول هولک.نییپارفتم .گذاشتم توش
آشپزخونه اش به .می اتاق مهمون کنشویکی خوابه که قرار بود 3 بود و ي متر200 دیخونشون حد.نای ايخونه ناز

ل ال بود و سر تا سرش پنجره خونشون به شک. بود بودرهی تينت هاش هم به رنگ قهوه ایحالت اپن بود و کاب
 دهی خشکي خوشم اومد که پر درخت و گل هااطشی از حشتری من بیخونه خوب بود ول. هم داشتی خوبویو.بود
 که می راه افتادنه خونیخالصه بعد د.شهی گل بکارم چقد قشنگ منجای و اامی فکر کردم که تو تابستون بنیبه ا.بود
میبر . 
م؟یکنخوب بچه ها از کجا شروع _من  
ادی خوشش بيفک کنم ناز. دارهی مبل فروششگاهیعموم اونجا نما...رها برو _دایآ . 

یگیآره راس م_من  
 : گفتمي به نازبعد

_  . تهران همونجاسي مبل هانیبهتر. دارهی مبل فروششگاهی دو سه تا نمادایعمو آ
 . داددای که آی تکون داد و منم رفتم به آدرسي سريناز
 . و بهش سالم داددی رفت سمت عمو فرشدایآ.شگاهی تو نمامی و رفتمی شدادهی پنی ماشاز

ن؟ی از ما کرديادیچه عجب ...نی خوش اومدیلیخ....نجانی اای کنیبه به بب_عمو  
می هستدای احوالتون از آيای جوشهیعمو جون ما هم_من . 
 . دلم واست تنگ شده بودیحساب. پارهشی آتنجای انمی ببایب_عمو
م و گفتم و بغلش کردرفتم : 

_ یعمو جون دل به دل لوله کش . 
 : گفتدای و آدی خندعمو

_ ی هعیهع...ي منو بغل نکردي بغل کردنوی که انطوریا.دستت درد نکنه عمو  
بترك_من . 

 : و گفتدی رفت که عمو خندي چش غره اهی دایآ
_ زنهی ما سر نم بهگهی معرفت شده دی وفته بیلی وروجک خنیا.دمی تورو دشی هفته پنی جان آخه همدایآ . 

امی بشتری بدمی به بعد قول منیمن شرمندتونم از ا_من . 
 هر روز باهم نی واسه هممی جور بودیلی خالیبا ن. بزگتر بوددای دختر داشت که دو سال از من و آهی دی فرشعمو
 . خونه عمومی نرفتگهی ما هم دکای ازدواج کرد و رفت آمروی با استنکهیبعد ا.میبود
ن؟ی کنی معرفنیی خوای خانوما رو نمنیا اخوب دختر_عمو  
 : اشاره کردم و گفتميبعد به ناز. از دوستانمونیکی غزل شونیعمو جون ا_من
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_  . زن برادرمنی هم نازنشونیا
 اومدنمونو لی هم دلدایآ. تا قهوه سفارش داد4 بعد هم میینی کرد و تعارف کرد که بشی با اونا هم احوال پرسعمو

 کدومو انتخاب می دونستی و منتوع بودن که ما نمادیمدال انقد ز.کاتالوگ گذاشت جلومونگفت و عمو چند تا 
 هیعمو آدرس دو سه تا جا واسه پردا و بق .میرد کنتخابی اي ست کرم قهوه امی نهیباالخره بعد دو ساعت .میکن

الی وساهی دنبال بقمی و رفتمی تشکر از اونجا زدیلوازم رو گفت و ما هم بعد کل . 
 یاز بس راه رفتم بودم پاهام درد م. خونهمیدی بود که خسته و کوفته رس11ساعت .می بودرونی اون روزو بلک

 .کرد
می رو مبل ولو شده بودي نازبا . 
انقد که من امروز ...ي مثل من داري خواهر شوهری خدارو شکر کنینی بشدی بايناز... خدا مردمیــــــــیوا_من

يد حساس بودم تو نبولیسر وسا . 
 : و گفتدی جون خندی بيناز

_ ؟يداری هم دست بر نمتی وضعنیرها تو ا  
نــــــــــع_من  
 : و گفتدی خندشیرا

_ ی ذوق داشتدی واسه خر؟خودتي دارِکاریبه زن من چ ! 
 : برداشتم و پرتاب کردم سمتشو گفتمکوسن

_ نای الیسامنو باش که از استحراحتم زدم رفتم دنبال و... دست که نمک ندارهنیبشکنه ا ... 
 : بغلم کرد و گفتي و نازدی خندشیرا

_ دستت درد نکنه...حرص نخور... فدات بشمیاله . 
 بدون قرض گفتمی هم میهر چ. نبودمنای اي من اصن تو فاز خواهر شوهرییخدا. باز شدشمی که کرد نبوسم

 که من کردی شناخت فک می منو نمادیالبته اون اوالش که ز.دونستی منوی هم ايناز. بودنیکال اخالقم ا.بود
مادر . تک دختر خانوادش بوديناز. دستش اومدی جورم گوشنی من با همه همدی بعدا که دیباهاش مشکل دارم ول

 دانشگاه یوقت.کنهی هم مادبزرگش بزرگ مویناز.رنیمی و مکننی سالش بود تصادف م15 ي نازیو پدرش وقت
 کار ی شرکت مهندسهی تو شیرا.کننی رفت و آمد ازدواج میبعد کل.شنی و عاشق هم منهیبی مشی راشهیقبول م

 ی هم راه بابا رو رفت و مهنسشیرا. عمران خونده بودی مهندساباب.می همه مهندس بودیکال ما خانوادگ.کردیم
 شی رایول.نای خودم کار کن و اشی پای بشی که راگفتیبابا اول م. معرف حضورتونمگهیعمران خوند منم که د

 جا مشغول به کار شد و از هی شد که رفت نی خودش و بدون کمک بابا کار کنه اي خواد رو پاهای که مگفتیم
بابا هم . خواد خودش کار شروع کنهیحاال که برگشته باز م. هم واسه دو سال عازم خارج شدرکتشونطرف ش
البته .میکنی مکاری چمیدون که بمی داشت انقد بزرگ شددهیعق. کردی ما دخالت نميکال بابا تو کارا.کنهیاصرار نم

 ایگو. هم معلم باز نشسته بودنماما.کردی کمکمون ممی خوردی بر می هوامون و داشت و اگه به مشکلشهیهم
 خانواده پنج هی نایمامانم ا.شهی دل نه صد دل عاشقش مهی و نهیبی محله بودن و بابام مامانمو مهیمامان و بابا تو 

 دوسش یلیعمو فربد که من خ. دونه برادر داشتهیبابام هم . بودشونیمن آخرسه تا دختر که مامان .نفره بودن
 بهاش یلی خمی که باهاش داشتی کمی به خاطر تفاوت سنشی هم منو رانی همسه سالش بود و وا30.داشتم
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 اصرار داشت که واسه یلیمامان خ.یکی یکی یکی زن یکی خدا گفتیمجرد بود و از اونا بود که م.میراحت بود
 تولد که گهی و دو ماه دفتنی جا بکمی گفته بودن که بذاره ي و نازشی رای ولرهی بگی مهموننای اشیزگشت رابا

نوی و هم تولد راستمیگرفتی و جشن مشیهم ورود را. دو نشونری تهی با یی جوراهی.میری جشن بگنهیراست . 
 . خوابم برددهیالش نرس سرو کله زدم و رفتم باال و سرم به بنی و راستوی هم با نازگهی دیکی
 
 

 ي تا نازمیکردی رو متر مابونای خمی از خونه بود و داشترونی پامون بهی. سرمون شلوغ بودی بود که حسابي روزچند
 اواخر هم کمتر با نیا. امتحانا شروع شده و بود همش در حال درس خوندن بودمگهیاز طرف د. پسند کنهزی چهی

 آتش هیانگار ! نهمی به کار هم نداشته باشي کارگهی و دمی ماجرا بشالی خیکال ب نکهینه ا.زدمیآرشام سر و کله م
 کمتر شی روزا هم رانیا.می شروع کنوی سرمون خلوت شد باز موش و گربه بازنکهی که بعد امی داده بودیبس پنهان
 کدوم دوستت گفتمیهر چقدر بهش م. بزنهی از دوستاش شرکت مهندسیکیقرار بود با . شدی مداشیتو خونه پ

 . شده بودمی فوضولالی خیمنم انقد سرم شلوغ بود که ب.شمی و بعدا خودم متوجه مزهیرا که سوپگفتیم
 رو تو خونه ي و قرار بود دو سه روزمی کرده بودلی رو تکمنای اشی خونه رالیوسا. ماه گذشت و امتحانا تموم شدهی

 خونه و جا دنی چگهیواسه ما هم د. کنهزی بود خونه رو تم به دو سه نفر سپردهشیرا.مینی و بچلی و وسامیکار کن
 خوب پاس یلی خي داد و ترم و با نمره هاجهی نتسحر هام تا يباالخره شب زنده دار. موندی ها ملی وسايساز

 نی سوار ماشنکهیحاظر شدم و بعد ا. و کل کل با بچه ها مخصوصا زرافه تنگ شده بودیطونیدلم واسه ش.کردم
 سرم یبه قول.بازم کرمم گرفته بود. زد به سرمیطونی فکر شهی.دمی آرشام و دنی ماشنگیتو پارک.یونیشدم رفتم 

 پسر حرص نیاصن ا. دلم واسه اخم و تخم و صورت سرخ آرشام هم تنگ شده بودیحت. کردیواسه دعوا درد م
 باز فمویک. نبودی کسولیا.اختم به اطراف اندی و پارك کردم و نگاهنیماش.دادنی رو به من مای خورد انگار دنینم

 نشستم و باد یواشکی ستی نی مطمئن شدم کسی به اطراف انداختم و وقتی نگاههیباز . سوزن در آوردمهیکردم 
کارم که تموم شد . چرخ هاش پنچر بشهنی انی هم عافشی قدهی میهاهاها چه حال. کردمیدو تا از چرخ هاشو خال

 کردم که همه جوابمو ي سالم بلندهیاز در وارد شدم و . افتادم سمت کالس شل راهشیدستامو تکون دادم و با ن
 . بچهشیرفتم پ.دادن

؟ی چه خوش حالی خانوم؟اول صبحهیچ_دیسع  
 . چشم حسودا توپ توپميبه کور_من
خوب حاال جو گرفتش_رضا . 

 و بچه ها هم با زدمیم لبخند ژکوند یهع.انقد خوش حال بودم که حد نداشت. باز شل کردمشموی ندادم و نجوابشو
 به ی دسته گلهی که باز دونستنی دادم می و جوابشونو نمزدمی وقتا که لبخند منجوریمعموال ا.کردنیشک نگاهم م

 .آب دادم
 که آرشام اومد و به بچه ها سالم ی زمانیحت. گفتمی نميزیمنم چ. شدهی چگفتنی و مذاشتنی سر به سرم میهع

 نیا. متر باز مونده بودهیو واسش لبخند زدم که عالوه بر آرشام دهن بچه ها هم  جوابشو دادم ییداد با خوش رو
بعد .کنمی می طالی خی بينطوری آوردم که ام سر آرشایی بالهی بود دهیفک کنم فهم. بودلکسی ردایوسط فقط آ

رشام و تو ذهنم  آافهی خواستم لحظه به لحظه قیم.نگی کالس ها تموم شد با عجله را افتادم که برم پارکنکهیا
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 هم با تعجب نگام نایا.نی زود باشگفتمی و به بچه ها مزدمی غر میهع. بهش بخندمیثبت کنم تا تو خونه کل
قدم هامو تند کردم و .نشی سمت ماشرفتی داشت مولیا.نگی سمت پارکمی داد راه افتادیب داد و یبا کل.کردنیم

.  داشتمی خودمو نگه مدی خوب بای خنده ولری بزنم زی خواست پقی دلم مدمی که دافشویق.خودمو بهش رسوندم
ادیبرگشتم بهش پشت کردم و دستامو گذاشتم رو صورتم که صدا خندم در ن . 

  گفتن؟نی درهم دافهی و رضا که آرشام و با قدیسع
_   شده داداش؟یچ

 : گفتتی و با عصباننی ماشي با پاش دو تا ضربه زد به چرخ هاآرشام
_  . کردهی خالناروی باد اي خبریکدوم از خدا ب دونمی نمنی ببایب

 کننی اون دوتا منو نگاه مدیتا آرشام د. منو نگاه کردن که بدتر خندم گرفتنی همچعی ضادی گفت رضا و سعنوی اتا
 : گفتدادی دندوناشو بهم فشار مکهیاومد جلوم واستاد و در حال

_ راب شده مرض داره؟ خنی به جز تو تو ایک...دمیفهمی مدیبا!کار تو بوده نه؟  
 : گفتمیی شم و با پرروي کردم جدی حال سعنیبا ا.کردی خنده هامو قورت داده بودم دلم درد مبسکه

_  من چه که ؟بهیزنی سر من داد مي تو که اومدای و من دارم ؟مرضيچته رم کرد...می شو باهم براهیاوووو پ
ي ندارنتویعرضه مواظبت از ماش . 

 که ازش ییبا چشم ها.می شندی مشوی عصبي که صدا نفس هاکیانقد نزد. شدکیزد قدم اومد جلو و بهم نهی
 : گفتدی باریخون م

 که من عرضه ندارم؟که من رم کردم؟_
 : با داد گفتبعد

 آره؟_
 . زل زدم تو چشاش و پوزخند زدمییبا پروو.کمی فقط یول. بودمدهی ترسنشی خشمگي از چشاقتایحق
 . شدی بدتر عصباندی دنوی اتا

 شی بچه ست و هنوز حالگفتمی بود که منی خانوم کوچولو اگه تا حاال باهات راه اومدم واسه انیبب_آرشام
 که به کنمی ميکار. کنمی مکاری چنیپس منتظر باش بب... خواد نه؟باشهی ميدلت باز.یشی نه تو آدم نمیول.سین

یفتیپام ب . 
ی خواستم چه تفاهمی منوی منم همقای چه جالب دقهه ! 

 : و گفتممی تفاوتی رفتم تو جلد بشهی هممثل
_  ی قپي فقط بلده؟توی چیدونیم. شدهیمی و قدی گفتشی وقت پیلی رو خنای بزن ادی جديهه آقا پسر حرف ها

برو تو کوچه .برو بچه.دمی از تو ندی شد؟منکه تا حاال حرکتی؟چیپس ک.کنمی می منتظر باش تالفی گفتیهع.يایب
ینیبی که بد مزن به بعد هم سر من داد ننیاز ا.یستیرفا ن حنیآدم ا.ی کنيخودتون باز . 

 افهی بهم برسه با قنکهیپامو گذاشنم رو گاز و قبل از ا.با حرص اومد سمتم. شدمنمی جلوش رد شدم و سوار ماشاز
 . خندهری جا پارك کردم و زدم زهیازشون که دور شدم . از کنارش رد شدميجد

_  ... حرص نخورزمیننه قربونت بره عز... چه سرخ شده بودزمی عزیاله...ولشه انی ايهه هه هه آقا آرشام تاز
شدی خورد خوشگلتر میاوووخه حرس م. باحال شده بودیلی خافشیآخه ق.دمیخندی و گرفته بودم و مدلم . 
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 : دونه زدم تو سرم و گفتمهی
_  . پررو نشوگهیرها د

 گاه سرم هی و دستم و تکنییپنجره رو دادم پا. برم خونهي خواستم زودینم.  کردمری افتادم و پشت چراغ قرمز گراه
 . کردمیکردم و با آهنگ شروع به همخون

 
کنمی تو رو با بوسه بازش مي بسته يچشما  
کنمی تو رو خودم نوازش مي شکسته قلب  

ی از کسرهی تنگ غروب دلت بگذارمینم  
یرسی مي خوای می من کنارتم به هر چی وقتتا  

  از عطر تنتشمیر م پرمتیگی بغل مخودم
  از نبودنترمیمی که می تو هم بفهمیکاشک
شمرمی تو شبا بهونه هاتو مي به جاخودم  

خورمی تو غصه ميکنم،جای مهی تو گريجا  
  از عطر تنتشمی پر مرمتیگی بغل مخودم
  از نبودنترمیمی که می تو هم بفهمیکاشک
شمرمی تو شبا بهونه هاتو مي به جاخودم  

خورمی تو غصه ميم،جاکنی مهی تو گريجا  
  قلبتو بزني بگو حرفاي که دوست داریهرچ
  کني هات مال خودت دردو دالت برای خوشدل
  رو زدمای دنهی دی داشتن تو قي واسه من

  بدماموی تا به تو دني بخوايزی ازم چیکاشک
  قلبتو بزني بگو حرفاي که دوست داریهرچ
  کني هات مال خودت دردو دالت برای خوشدل
  رو زدمای دنهی دی داشتن تو قيواسه  من

  بدماموی تا به تو دني بخوايزی ازم چیکاشک
  از عطر تنتشمی پر مرمتیگی بغل مخودم
  از نبودنترمیمی که می تو هم بفهمیکاشک
شمرمی تو شبا بهونه هاتو مي به جاخودم  

خورمی تو غصه ميکنم،جای مهی تو گريجا  
نت از عطر تشمی پر مرمتیگی بغل مخودم  
  از نبودنترمیمی که می تو هم بفهمیکاشک
شمرمی تو شبا بهونه هاتو مي به جاخودم  

خورمی تو غصه ميکنم،جای مهی تو گريجا  
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  از عطر تنتشمی پر مرمتیگی بغل مخودم
  از نبودنترمیمی که می تو هم بفهمیکاشک
شمرمی تو شبا بهونه هاتو مي به جاخودم  

خورمی تو غصه ميکنم،جای مهی تو گريجا  
  از عطر تنتشمی پر مرمتیگی بغل مخودم
  از نبودنترمیمی که می تو هم بفهمیکاشک
شمرمی تو شبا بهونه هاتو مي به جاخودم  

خورمی تو غصه ميکنم،جای مهی تو گريجا  
 (نوازش از مهسا)

 
 تا دختر،اوا توشو نگاه کردم دو. بلند هم کنارم بودی شاسهی. دادمی و آهنگ گوش مکردمی خودم دور دور مواسه

دمی شنشونویکیجلومو نگاه کردم که صدا .شرمنده پسر توش بودن . 
_ ؟ییخوشگله چرا تنها  

 : نگاهش کردم و گفتمبرگشتم
_ نیدنبال فوضولش بودم واسه هم . 

 . از رو نرفتی کنف شد ولهه
اوه چه خشن_پسر . 
ف؟ی لطهیچ_من  

 : و گفتدی خندشیکنار
_  . مزاحمشون نشوالیخی بدیام

 . حرفا بلدننی هم از انایا.ولی بابا ا نهاوهو
 . باشه داش تو کار بزگترا دخالت نکنتی تو حواست به رانندگنیشرو_دیام

می رو پر کرد50 کنهی ندونه فک می بزگتر هرکگهی منی همچمنگل . 
  شتابان؟نیخوب خوشگله به کجا چن_دیام
 : و گفتمدمی خندطنتی شبا

_ دی پرسمیگون از نس . 
 منظورمو ای.کردی اسکل هم داشت برو بر نگاهم منیا. خندهرهی زد زی پقنی همون شروشیار گفتم کننوی اتا

 . هم تو شک بودای بود دهینفهم
 : با حرص گفتدیام

_   گنده؟یلی اخالقت خافتی که برعکس قیدونستیم
 . خوبهیلی اخالقت خافتیاما تو بر خالف ق_من
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 هم نیاون شرو.ی مزاحم دختر مردم نشی تا تو باششعوریب.م گذاشتشی دندونامو به نمافی باز کردم و ردشموین
 هی ندونستم و زی تعلل رو جاگهید.دی خندی اخم کنه داشت مرمیگی دارم حال دوستشو منکهیبه جا ا. بچهزدیشاس م

 .بوق زدم که برگشتن و نگاهم کردن
کنمی من رحمتو کم می ولنیشما که زحمت و کم نکرد-من . 
 . روندم سمت خونه گاز دادم وهی هم بعد

به همشون سالم کردم و . بعد هم رفتم تو خونهمیدی و خندمی هم با اون گفتکمی در و باز کرد و اومد سمتم فرزاد
 لبخند نشست رو هی آوردن آرشام ادیبا به . امروز فک کردميخودم و انداختم رو تخت و به اتفاقا.رفتم سمت اتاقم

بم برد خوای کدمیچشمامو بستم و نفهم.صورتم . 
 

 لباسم چروك ينگا چجور.اه با لباس خوابم برده بود. به خودم کردمینگاه. باز کردم و از جام بلند شدمچشامو
آب گرم که به بدنم خورد احساس . دوش آبری رفتم سمت حموم و لباسامو در آوردم و رفتم زيهمونطور.شده

 و لباس مناسب رونیاز حموم اومدم ب.مینی بچنارویا ي خونه نازمیامروز کالس نداشتم و قرار بود بر.آرامش کردم
سه .ادی تونست بی مهمون داشتن و نمنایغزل ا.دای دنبال آمی رفتيصبونه مو خوردم و با ناز.نیی و رفتم پادمیپوش

 و می آهنگ گذاشتم که هم قر بدهی لپ تاپمو روشن کردم و میلباسامونو که در آورد.نای اي خونه نازمی رفتمونییتا
 ها و کمد ها پر نتی کابشتریب. مدت کم کم لباساشو تو کمد جا داده بودنی خودش تو ايناز.می کار کنهم

 دو تا مرغ عاشق نی ای واسه زندگگهی تا دمی کنزی خونه رو تمگهی بار دهی و مینی ها رو بچلی وساموندیفقط م.بودن
 نفرشو و توش 4 زی و ممی انداختشو فرشمیکرد زی کفشو خوب تمنکهی و بعد امیاز آشپزخونه شروع کرد.آماده بشه

بعد آشپزخونه .دی کشی ها دستمال می و صندلزی هم رو مي کرد و نازی مزی داشت پنجره ها رو تمدایآ.میگذاشت
 . کار اتاق ها هم تموم شدمیدی اونجا رو چنکهی سمت اتاقا بعد از اتمیرف
بچه .میهر سه تامون خسته شده بود. بود4 االن ساعت  ومیکردی کار ممی داشت10از ساعت . ساعت نگاه کردمبه

 شدمی تنبل مشستمی اگه می خسته شده بودم ولنکهیبا ا. خوندمیها نشسته بودن و منم داشتم واسه خودم آهنگ م
 گوشه شروع هی با پام زد بهش رفتم از دگرا جانی انی پاهامو عنی و گذاشتم بیط.  تونستم کار کنمی نمگهیو د

دنی کشیکردم به ط . 
شروع کردم به خوندم و هر موقع به اون قسمت کفتر کاکل به سر . افتادمنی آهنگ کفتر کاکل به سر معنی اادی

دمیکشی می ساختمون طي عمله هانی انی و عدمی پری مکمی دمی رسی مي هايها . 
 

ي هاي کاکل به سر هاکفتر   
ي واي خبر از من ببر وانیا  

ارمی به بگو  
  دوسش دارمکه
  برگرده چشم براشم منبگو

  خواشم منخاطر
  همه از دل بودگفتمی می برات هر چمن
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  از دل بودهمه
  از دل بودهمه

  همه باطل بودی گفتی می برام هر چتو
  باطل بودهمه
  باطل بودهمه
ي هاي کاکل به سر هاکفتر  

ي واي خبر از من ببر وانیا  
ارمی به بگو  
  دوسش دارمکه
ن برگرده چشم براشم مبگو  

  خواشم منخاطر
 
 نی رو عیدسته ط. کردمی داشتم کار متیمنم با جد.دنی خندی دلشون و گرفته بودن و داشتن مي و نازدایآ
 دست اشارمو گرفته ي اندنی واستادم عي و نازدایجلو آ. خوندمی تو دستم گرفته بودم و داشتم آهنگ مکروفنیم

خوندمی و ممکردی انور منوری و ایبودم سمتشون و داشتم دسته ط .  
 

   برقصندی باخوشگال
؟ی هستی منتظر چی که بازنشستنمینب  
ی برقصی پاشدی با،ی برقصی پاشدی باینی جشن شب نشتو  

  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال

 " برقصندی باخوشگال
  من قربون اون صورت خوشگلت برمآخ
  قربون اون دلت برمنهی دلت غم نشتو
  پاتری ززمی باز با من برقص تا گل براشوپ
  هاتي صحنه رو با دلبری بکششی به آتتا

  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال

 " برقصندی باخوشگال
  برات زمستونو بهار کنميخوای اگه متو

  تو از آسمون ستاره رو شکار کنمواصه
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؟ی واصه چقی دشت شقای مناسی گل تو  
؟ی همه عاشق واصه چنی اگهی ديمنو دار تا  

  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال

 " برقصندی باخوشگال
ی خوبه با تو بودن فدات بشم الهچه  
ی چقدر تو ماهی راستینی عشق آخرتو  

یی آشناي نگاه اول روزهامثل  
یی دختر قصه هاینیری برام شهنوز  

یی دختر دختر قصه هادختر، ... 
  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال
  برقصندی باخوشگال

 
 پا شدن و مبل ها رو هم ي مسخره بازیخالصه بعد کل. بودن اشکشون در اومده بوددهی از بس خنددای و آيناز
 کرم ي و پرده های با فرش کرمي کرم قهوه ايمبل ها. بوديست خونه کرم قهوه ا. کارا تموم شدگهی و دمیدیچ

 که بزرگتر می بزرگ زده بودنهیی آهی خونه رو هم واری دهی من شنهادیبه پ. قشنگ کرده بودیلی خونه رو خيقهوه ا
صدا شکممون در اومده بود که خداروشکر صدا . به خونه انداختم و رو مبل ولو شدمزی آمتی نگاه رضاهی. بشهدهید

 غذا نی م20 سمت غذا و در عرض می زده ها حمله کردی قحطنی انیع.و غذا اومد تسهی با کشیزنگ دراومد و را
 خسته بودم که حوصله ي به حدیول. ذاشتی و سرم به سرمون مدی خندیش داشت به ما میرا.میرو تموم کرد

 نکهیبه محض ا. سمت خونهمی راه افتادمی پاشددای با آمی نشستیکمی نکهیبعد ا.جواب دادن بهش رو هم نداشتم
چشمامو .به چسی حموم و خواب نمهی مثل یچی هی خستگهیبعد . دوش گرفتم و افتادم رو تختهی رفتم دمیرس

  .بستمو خوابم برد
************************* 

صدا شکستن چراغشو .نشیپامو رو گاز فشار دادم و کوبوندم به ماش. شدم و دنده عقب گرفتمنی حرص سوار ماشبا
 خودم نی به ماشی شدم و نگاهادهی پنی آروم شدم از ماشکمی نکهیبعد ا. کوبوندمگهیر د باهیباز رفتم جلو و .دمیشن

 نیماش. هم جمع شده بودکمی رفته بود و نشی ماشرنگهر دو تا چراغاش شکسته بود . انداختمشعوریو اون آرشام ب
 ریز. سمتمادیکه داره م دمیاز دور د. زدمی کردم سکته رو می کارو نمنی اگه ایول. نداشتيخودم هم وضع بهتر

 سرخ و ي چجورنمی وانستادم ببی بودم که حتیانقد از دستش عاص. شدمنی بهش دادم و سوار ماشیلب فحش
نفسمو با حرص . بگمی که به بابا چکردمی با خودم فکر میهع.ن شدم و روندم سمت خونهیسوار ماش.شهی مدیسف

 نهییتو آ. پارك کردم و رفتم سوار آسانسور شدمنگیو پارک و تنیماش. و به جا خونه رفتم سمت شرکترونیدادم ب
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 طبقه پنچم گفتی که می زنيصدا. تر شده بود و صورتم هم سرخ شده بودرهیرنگ چشام ت.به خودم نگاه کردم
رفتم سمتشو .زدی که داشت با تلفن حرف مدمی بابا رو دیمنش.رونی و برم برمی بگنهییباعث شد تا چشمو از آ

 : تلفن و قطع کرد گفتنکهی داد و بعد ایز جاش پا شد و با سر سالم دادم ایسالم
_ حال شما؟.سالم خانوم معتمد  

د؟ی ممنون شما خوبیمرس.سالم_من  
گه؟ی ددیبا پدر کار داشت. منم خوبمیمرس_یمنش  
 . کنمتی تورو رويبای ن پ اومدم جمال زپ
ست؟ی که تو دفترش نیکس.بله_من  

ر بدم بهشون خبدینه اجازه بد_یمنش . 
رمی خودم مستی نيازینه ن_من . 
 . بابا اجازه ورود داد رفتم تونکهیدر زدم و بعد ا. تکون داد و رفتم سمت اتاق باباي سریمنش

_  . گل خودميسالم به بابا
 : گفتکردی همونطور که آغوشش و برام باز مرونی اممد بزی از پشت مبابا

_  . بابازیسالم به عز
صورتشو .عاشق بابام بودم. هستنایی دخترا باباگنیراسته که م. چقد دوسش داشتمییا بابیآخ. و بغلش کردمرفتم
 : و گفتمدمیبوس

_   معتمد؟ي آقايچطور
 : گفتدی هم به تقلبابا

_ ؟ي خوای می چنمی بگو ببنجا؟راستشوی آوردن افیچه عجب خانوم تشر. خانوم معتمدمیخوب  
 : گربه شرك کردم گفتمنی انی عافموی قکهنی زدم و بعد ايشخندین. به بابا هم منو شناختهبه

_ نجا؟ی اامی شده باشه تا من بيزی چدی مگه حتما باییا بابا  
 . پررو بودما منچقد
نجای اومدهی من ندنی رها خانوم تنها واسه ددونمیمنکه م....رمی برم بمدی من اگه تو رو نشناسم که باطونیش_بابا . 
 تنگ شده بود و هم مییبعدش هم خوب هم دلم واسه بابا....ی ساله بش200 شاالیا...یی باباریااا زبونتو گاز بگ_من
 . رو بهت نشون بدميزی چهی خواستم یم
؟ي به آب دادی چه دسته گلنمی بگو ببکار؟حاالی خوام چی سال عمرو م200اووو دختر _بابا  

 : گذاشتم رو انگشت اشارمو گفتمموی بردم پشت و انگشت وسطدستمو
_  . من دسته گل به آب ندادمندفعهی خودم ا به جونییبابا

 . نشونم بدهویدنی دنیخوب حاال ا_بابا
نگهی پارکسی ننجایا_من . 
  اونجا؟نگ؟چرایپارک_بابا

 . تا بهت نشون بدمایشما ب_من
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بابا هم پشتم .نیرفتم سمت ماش.نگی پارکمی اصرار کردم پا شد و باهم رفتی کلنکهی مشکوك نگام کرد و بعد ابابا
 : افتاد با تعجب نگام کرد و گفتنیتا چشش به ماش.ومدیمداشت 

_ نه؟ی چه وضعه ماشنی؟ايرها تصادف کرد    
      

 . تصادف نکردمیینه بابا_من
 . که آماده کرده بودمیی شروع کردم به گفتن دروغ هابعد

_  شدم برم سمتش ادهیپ. از پشت کوبوند بهمادی پژو با سرعت زهی خواستم برم خونه که رونی که اومدم بیونیاز 
 . گذاشت و رفتارویکه 
 . حرف بزنم که انگار بغض دارمي کردم جوری ناراحت کردم و سعافموی قبعد

_  . نازم آوردهنی به سر ماشیی چه بالنیبب
 ننه نی اافهی از اونجا که زبونم الل قیول. تونست حرفمو باور کنهی نمنکهی کرد مثل ای داشت با شک نگاهم مبابا

 : رو به خودم گرفته بودم باور کرد و بغلم کرد و گفتمرده ها
_ حاال هم انقد . نشدهتیزیخدا رو شکر که خودت چ.فدا سرت. های ناراحت باشزای چنی واسه انمیدختر بابا نب

میریگی واست مگهی دنی ماشهی میریم.ناراحت نباش . 
 استمی از اون سدایکنم و به قول آ خودم و لوس کمی خواستم ی شدم ولفی باز شد به قول بچه ها خر کشمین

 .استفاده کنم
_ هی واسه من کافری تعمي اگه بدنویهم.یفتیدوس ندارم تو خرج ب. خوامی نمگهی دنی من ماشیینه بابا . 

 . ناراحت کردمافموی باز قبعد
 ! هايرها بزرگ شد_بابا
 : رو سرم نشوند و گفتي بوسه ابعد

_  نکهی امیتنها دل خوش. دارم واسه شماهاستیمن هرچ. گرفته و مغوم باشه خوام تنها دختر بابا انقدری من نمیول
 زنگ یاالن هم به عل. بفروشنشگمی به بچه ها ممنجای همونهی منیا. نکنزاروی چنیتو هم فکر ا.دیشماها شاد باش

میریگی منتوی ماششگاهی نمامیریآخر هفته هم م.زنمیم . 
 طرف هیاز .شمی ناکام می و تو اوج جوونکنمی سکته مادی از ذوق ز ذوق رده بودم که گفتم االننی همچیگی ممنو

رو پاهام واستادم و لپشو . بردنی حسو بدو از بنی امی خوش حالیول.هم از خودم بدم اومد که به بابا دروغ گفتم
 :بوس کردم و گفتم

_ وونتمید. عاشقتمییبابا. بشم که انقد ماههمیی بابايآخ من فدا . 
کردیوهامو ناز م و مدی خندی مبابا . 

_  بمون من نجای اي آوردفیحاال هم رها خانوم حاال که تشر. دوست دارم؟منمیزنی مهی چه حرفنیخدا نکنه دختر ا
 . ندارمي کارگهیواسه امروز د. خونهمی بردارم برالمویبرم باال وسا

سوار بنز .د اومد سمتم سامسونتش و کتش دستش بوفی ککهی در حالنی تکون دادم بابا رفت باال بعد چند ميسر
 . سمت خونهمی بابا شدم و راه افتادیمشک
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 دی خندون ما رو دافهی قی وقتی افتاده باشه ولی نکنه اتفاقدی چاره ترسیب. تعجب کرددی تا مارو باهم دمامان
 ي حرف هانکهیبعد ا. اومدهنمی سر ماشیی که چه بالگفتیبابا داشت واسش م. نگفتيزی راحت شد و چالشیخ
آخ که من .منم از خدا خواسته قبول کردم.یونی اون برم نی با ماشرمی بگنمویا تموم شد مامان گفت که تا ماشباب
 تو خونه حکم دلقک رو داشتم ای که گونای چرت و پرت گفتن و خندون مامان ایبعد کل. خانوادم بودمنی اوونهید

 زونی دختر پسرا آونیاه اه چقد ا.ردم شدم و چکش کیوارد اف ب.رفتم سمت اتاق و لپ تاپمو روشن کردم
 از برق ناروی ایکی دیبا. خوشکل بشه حاال خودش و چس کردهکمی کرده تا ی جراحلدختره اسکل هزارتا عم.همن

همشون هم .woks at modeling  نوشتهيری هر کردوم که مجیپ.یچی هگهی پسرا هم که دنیا.رونیبکشه ب
 تا خورن و چند ی مکی چند تا النی گذاشتن تا ببشیبدنشون و به نما تنه گذاشتن و اون می عکس لخت تا نهی

من . کنن دوس دارم جفت پا برم تو صورتشونی نمزمیمخصوصا به هم عجقم عز.رهیدختر قربون صدقشون م
 مخصوص واسه عرض اندام،از ي ها هست و نه جانگی مدلنی اغی واسه تبلي که نه رسانه اي تو کشوردونمینم

 شیحاال جالب. البدگهی دستنی تورنمیبی مرونی که تو بیی اسکل هانیحتما ا. شدندای همه مدل پنی ا دفعههیکجا 
 تا 30 تا خواهر 40.ي شاه روز باز کردی بچه فتحعلجی انگار پیکنی ها رو هم که باز می بعضجی پنکهیهم ا
 بودن که به هم ژووون و عجق  پسرانی دلم بذارمش؟از همه بدتر اي تا مادر پدرو کجا3، 2حاال اونا .برادر

 . ام دادهی پدای آدمی آخه؟در حال عق زدن بودم که دهی چای بازی لوسنیا.گفتن ی گفتن زنياه اه بابا مرد.گفتنیم
 سالم خره_

  االغیخر خودت...سالم و زهرمار_من
 . زدمشخندی نکونی آهی بعدش

 . توياه باز که رم کرد_دایآ
کنمای لهت مزنمی مدایآ_من ! 

برو بابا_ادیآ  
کجا؟_من  

قبرستون_دایآ  
امی ميایاگه تو هم ب_من  

؟ي چاره آوردی آرشام بنی سر ایی باز چه بالنمی بگو ببیخی رو بنایحاال ا...خفه_دایآ  
  بال سرش آوردم؟یدونیتو از کجا م_من
غزل گفت_دایآ . 

 . غزل دهن لقيا_من
؟ی به من بگی خواستی تو نمیعنیخفه _دایآ  

 . بعدي خواستم بر گردیچرا بابا م...می شو باهم بردهایاووو چته پ_من
زنهی داره زنگ ممی گوشدمی نداد که دجواب . 

_ دای منو کشته آتیفوضول . 
رها منو حرص نده_دایآ . 

یکی علهی ی سالمهیاول .یمونی طلب کارا منی انیع.خوب بابا_من . 
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 . حاال بگوکیسالم و عل_دایآ
حرف زد آدم نی عشهیاه اسکل با تو هم نم_من . 

 . اونجاامی مشمی االن پا منی که شده همیدونیحاال هم شروع کن وگرنه خودت م. که هستنهیهم_دایآ
ی هستي اوونهی چه ددونمیآره م_من . 

 پدر بزرگش مرده بود و واسه چند روز رفت بودن دایآ. که افتاده بودیی هم شروع کردم به گفتن تمام اتفاقابعدش
 به ی بهش گفتم کلزوی همه چنکهیبعد ا. و بشنوهدیحاال هم زنگ زده بود اخبار جد.بود و تازه امروز برگشته زدی

 بعد اون ادمهی. بشهينطوری خودش خواست که ام؟آرشا. که گوش بدههی خوب کیول. کردحتمیجونم غر زد و نص
 ي چند روزمی اومدنای ايبعد اون روز که از خونه ناز. ما هم شروع شدي های کردم تالفیروز که باد چرخاشو خال

 از استادا کار یکیبا .رونی بمیبا بچه از کالس اومد. آوردنمی نشد و بعد هم که اومد اون بال رو سر ماشداشیپ
 ي نامرددمیکه د. شم و برم خونهنی ساعت راه افتادم که برم سوار ماشمی اونا رفتن و منم بعد ننیهمداشتم واسه 

 و برگشتم دمی که صدا بوق شنکردمیبا حرص داشتم به اطرافم نگاه م.رده کینکرده و باد هر چهارتا چرخ و خال
 : گفتنویی رو داد پاشهیبا لبخند ژکوند ش. خود کصافتشهدمید

_ کنمی میگفته بودم تالف . 
 : حرص نگاش کردم و گفتمبا

_ ي دادی به خرج متی خالقکمی ؟خوبی کنی که من واستادم اسکیی رو جايهه منتظر بود . 
 : خودشو نباخت و گفتی چهرش شدم ولرییتوجه تغ وضوح مبه

 !برسونمت_
ستی نيازین_من . 

ي بايبا.یلیهر طور ما_آرشام . 
رمیگیبه خدا که حالتو م.گرمی حالتو میعوض . 

اونم دستش درد نکنه . خونهارهی و بنی بره و ماشیکی رفت با آژانس رفتم خونه و به فرزاد گفتم همرا نکهی ابعد
 و با نتویرفتم سمت ماش. من بودیروز بعدش روز تالف. برگردوند خونهنیهمه رفت و ماش بفی کسنکهیبدون ا

 . خوشگلش نوشتمنی رو ماشچیسوئ
 . خر است گاو من استآرشام
گوشاشو . آرشامیعنی بودم که دهی شکلک کشهیکنارش هم . بودم که دل درد گرفته بوددهی خندنی انقد سر اهاهاها

  فلش زده بودم و تو ابر نوشته بودم ماء ماءهیز دهنش  گوش خر کرده بودم و انیع
ي در اقتادیآرشام خان با بد کس.نهی ببنوی که ای چه شود وقتهاهاها . 

 . غزل نشستمشی سمت کالس و پرفتم
؟ي آوردهی سر بقیی چه باله؟بازی واسه چثتی لبخند خبنیرها ا_غزل  
 : و گفتمدیخند

_ دم؟ی کشی قشنگیاش آرشام چه نقنی رو ماشیغزل اگه بدون ! 
 : با ترس و تعجب نگام کرد و گفتغزل

_   آخه؟هی چای بچه بازنیرها ا.کشتتی منهی اگه ببوونهید
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 : اخم نگاش کرد و گفتمبا
_  بفهمه که با دیبا.حقش بود.شعوری کرده بود بی تا چرخمو خال4 باد هر روزیتازه د.به من چه؟خودش شروع کرد

 .من کل کل نکنه
 . نگفتيزی چگهی تکون داد و دي با تاسف سرغزل

 پر از يخواستم داد بزنم که چشم تو چشما.دی دستم و گرفت و کشیکی دمی خواستم برم خونه دی روز وقتاون
 پوزخند اومد رو هی.دهی دنوی که ماشدمیفهم. کردیبد داشت نگاهم م. بودمدهی ازش ترسییخدا.خون آرشام افتاد

 : قفل شدش گفتي دندونانیاز ب.شاش رو نرفتم همونطور زل زدم به چاز. کردشتریصورتم که فشار دستاشو ب
_ ؟ي آوردنمی بود سر ماشییاحمق اون چه بال  

  گفت احمق؟من؟ی گرفت به کحرصم
 : داد گفتمبا

_ ؟ي شدیچته باز وحش.شعوری بیاحمق خودت. هایگی می چي بفهم داريهــــــــــو  
 : داد گفتبا

_  ی منو با دفتر نقاشنی که ماشي احمق نبود؟آره؟خوبيگفتم احمق ناراحت شد نکهیااا بهت برخورد؟آره؟از ا
ی کننی توهدی که بزگتر از خودته نبای به کسدی بايدیفهمی که مياگه احمق نبود.ی گرفتیاشتباه نم . 

 احمق اون ناراحت شده بودم بعد اونوقت هیمن با . دادمی طرف بهش حق مهیاز . پر بودیتوپش حساب. اوهاوه
پس باز با . کردی کردم و گفتم تالفي خوب اونم که ساکت نشست هر کاریول! که بهش نگفته بودم؟ایدم چخو

 : گفتمییپررو
_  هم هر ؟بعدشی گرفتشی که تو ندارنهیبه ا)بعد به سرم اشاره کردم و گفتم( کهستی به سن نیبزرگ.برو بابا

 . که عوض داره گله ندارهيزیچ. کردم حقت بوديکار
 شتریبا هر حرف من هم فشار دستاش ب.رونی بزنهی شده بود که گفتم االن از گوشاش دود میان عصبانقد

 که نهی خواستم ببینم. خواستم به خواسته اش برسهی نمیول.شهیمطمئن بودم که برم خونه دستم کبود م.شدیم
با حرص گفت. که نتونستمرونی بارمیسع کردم دستمو از دستش ب.کم آوردم : 

_  . ذارمی جواب نمی کارتم بنیا.منتظر باش...فهمم؟یکه من نم...که من خرم؟....ندارم؟که من عقل 
نشی هم دستمو ول کرد و با حرص رفت سمت ماشبعدش . 

 کرده بود ی خط خطنموی جواب نذاشت و با سنگ پشت ماشی بعدش که امروز باشه به قول خودش کارمو بروز
 : کاغذ هم نوشته بودهی يرو. نازمنیشده بود ماش داغون ی بود به پشتش که حسابدهیباهاش کوب

_  ! از طرف منيادگاری هی نمیا
 بگم که گفتم بهش ی کردم به بابا چیفک م. بودم که حد نداشتیانقد عصبان. رو هم گذاشته بود روشسنگ

 و. نشی به ماشدمیبعدش هم نشستم پشت فرمون و با سرعت تمام دنده عقب گرفتم و کوب. تصادف کردمگمیم
 . باباشیبعد هم رفتم پ

 نی دارن که اهیماشاال انقد ما. خوب حقشهی خصارت به اون وارد شده ولنیشتری بنمیبی کنم می که فک محاال
ادی به چشمش نزایچ . 
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 دمی نفهمگهی و بعدش ددمی دراز کشدمی لباس خوابمو پوشنکهیرفتم دندونامو مسواك زدم و بعد ا. دوازده بودساعت
 . خوابم بردیک

 
 بلند ی شاسهی که آرشام هم داره از دمی شدن بود که دادهیدر حال پ.یونی مامان رفتم دی سفيوندای بعد با هروز
رفتم سمتش و بهش سالم دادم! آورده؟وی کنهی ماشنی ادونهیخدا م.خندم گرفت.شهی مادهیپ . 

فت گادی داد و با فرتیاول تعجب کرد بعدش تعجب جاشو به عصبان. و نگاهم کردبرگشت : 
_   رو دستم؟ی چقد خرج گذاشتی دونی؟مي کردروزی بود که دي چه کارنیا.ي بچه ایلیرها خ

 : سرشو برد سمت آسمون و گفتبعد
_   سبز شد؟می تو زندگنی کرده بودم که ایآخه نوکرتم خدا من چه گناه

 : گفتمتیبا آرامش و جد. کنهدادی خواد داد و بی باز منی بابا ايا
_ اگه رو دست تو خرج گذاشتم رو دست . تا االن کردم حقت بودهيهر کار. تورو ندارمدادیب حوصله داد و نیبب

 . که حوصله ندارمنیی پااریخودم هم گذاشتم پس لطفا صداتو ب
 : کردم و گفتمی دستشی بگه که پيزی چخواست

_ ی تمومش کنگهی بهت بگم دنکهی واسه انجای اگه االن اومدم انیبب . 
اره کردم و گفتم اشنی دستم به ماشبا : 

_  . بشهشیزی خوام چینم.ستی مال خودم ننیماش
 شدم و بهش الی خیب. نشهشیچی گم هی دم که می کرد دارم بچمو نشون می فک مدی فهمی نمی هر کحاال

 .نگاه کردم
 : پوزخند گفتبا

_ ؟يدی ترسهیچ  
 : ادامه دادمتی با همون جدباز

_ بهت . نترسمی جز خدا نمچکسی که من از هی باشدهی االن فهم تادیبا.ی کنمی نکن عصبانی آقا پسر سعنیبب
 . واسه مامانمهستی واسه خودم ننیگفتم ماش

 : اشاره کردم و کردمتشی به ماشبعد
_ نمی شی کار نمی بی دونی به سرت نزنه که می پس قصد تالفي آوردگروی دیکی نیظاهرا تو هم ماش . 

 : همون پوزخند مسخرش گفتبا
_ دمی ترسي وايوا...آره؟...؟ی کنی مدی تهديدار االن ه؟مثالیچ . 

 از یول. اومدمیاگه مال خودم بود از خجالتت در م. واسه مامانمهنیبهتم گفتم ماش. فکر کني خوایهر طور م_من
 توجه ی منم بهش بدهی قرار مارمی در اختویزی چی کسیاونجا که به شدت رو امانت حساسم،دوس ندارم که وقت

شخص مادرم باشههر چند اون .باشم . 
 تی اهمزای چنی باشم و به اي کرد که منم بتونم جدیبه گمونم فک نم. کردی داشت با تعجب نگاهم مآرشام

 توجه از کنارش رد شدم و راه افتادم سمت ی تفاوت نگاهش کردم و تو همون حالت بهت نگهش داشتم و بیب.بدم
هه هه هه. هوانی که هموشون پرددمی کشیغی جهی دمی رو که ددایآ.کالس  
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 . دلم واسش تنگ شده بودزمی عزیآخ. و بغلش کردمششی رفتم پعیسر.هه
می چه وضعه اعالم حضوره؟سکته کردنی اوونهید_دایآ . 

 قربون صدقم ی تو هم دو سه تا ماچم کننکهی به جا اکنمیمن دارم ابراز احساسات م.یستیبرو بابا تو آدم ن_من
وونه؟ی دیگی بهم ميبر  

 : بغلم کرد و گفتدای که آی رو صندلنمیت قهر ازش جدا شدم و خواستم بش به حالبعد
 خل من،منم دلم واست تنگ شده بود_

 : اضافه کردی با بدجنسبعد
_  ! هاتي بازوونهی کارات و دنیمخصوصا واسه ا

 : و گفتدی نگاش کردم که خندیچپک
_  ! هایشی نکن چپول ميچشات اونجور

 واسش نازك کردم و اونا هم شروع کردن به سر به سر ی پشت چشمهی و منم ندی بچه ها شروع کردن به خندبا
 *** ***********************************.گذاشتنم

 وگرنه از لحاظ می کنیالبته فقط بهم خصارت وارد نم.گذرهی ممی هفته از اون روز که با آرشام آتش بس داددو
 لکسوز هیمنم بابا واسم . گرفته بودی مشکي فرارهیه بود و بود  عوض کردنشویماش.می آیزبون از خجالت هم در م

 يمامان هم نامرد. بودنی تولد راستگهی روز د2.نیمخصوصا تو ماش.کل من عاشق قرمز بودم.کوپه قرمز گفته بود
 ی و غزل مدایامروز هم با آ. بودچارهی من بي داشت پادی خردیهر چ.دی کشی ميگاری ازم بی کرد و کلینم

هوا سردتر .رونی دوش گرفتم و اومدم بهیرفتم حموم .میری کوچولو کادو تولد بگنی واسه راستدی خرمی برمیتخواس
 شال هی ست کردم و می با پالتو سرمه اموی مشکنیشلوار ج.دمی بافت کلفت پوشهی رین از زیشده بود و واسه هم
 هم می مالشی آراهی. ست کردمی مشککیچ کوفی کهی هامو هم با ی بوت پاشنه بلند مشکمین.قرمز هم سرم کرد
 ساعتمو دستم کردم و)سوراخ( گوشمو پر کردمي آبکش هادای به قول آنکهیبعد ا. رژ قرمز زدمهیکردم و به جاش 

 ي آپشن هادی جدنیماش. هادهی میآخ چه حال.روشنش کردم و نشستم توش.نمیحاظر شدم و رفتم سمت ماش
ادم و رفتم دنبال دخترا خواستم راه افتی می چگهیمن د.دیجد . 

  
      
 
 

ماشاال چقد هم گرون .می کردی بچگونه رو نگاه مي و لباس هامی رفتی مکی به اون بوتکی بوتنی بچه ها از ابا
 و پالك گرفته بود و بابا هم تو بانک واسش ری زنجهیمامان واسش .رمی سکه بگای خواستم واسش طال ینم.بودن

 . بودختهی ریش هم پول قابل توجه حساب باز کرده بود و توهی
 . هم داشتی قشنگي که لباس هامی ها شدکی از بوتیکی وارد
دیسالم خسته نباش_من . 

 : از پسر ها اومد سمتمون و گفتیکی
_ دییبفرما.ممنون.دیسالم خوش اومد . 
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 . خواستمی سال م1لباس بچگونه واسه سن _من
  پسرونه؟ایدخترونه _فروشنده

پسرونه_من . 
 . تکون داد و چند تا مدل واسمون آوردي سرهی پسره

با ذو برگشتم و به . بود قش و ضعف کنمکی کردم و نزدی که جلومون گذاشته بود نگاه میی ذوق به لباس هابا
 : گفتمدایآ

 . نگا کن چقد کوچولواندای آيوا_من
 : نگام کرد و گفتی هم چپکدایآ
  بزرگ باشه؟ی خواستیپ ن پ م_دایآ

 : گفتم رفتمي غره اچش
 . براشرهی بميناز. قربونش بشهشیآخ را.کنمی لباسا تجسم منی تو انویمن االن دارم راست. ذوقیاه ب_من

 : و گفتدی خندغزل
_ يذاری نمهیخوبه که از جونه خودت ما . 

 : باال انداختم و گفتمییابرو
  ننه باباش هست من چرا جون خودمو قسم بخورم؟یوقت_من

 و دی سفزی بولهی شیکی.می مدل نشونمون داد سه دستشو انتخاب کردی پسره کلنکهیابعد .دی خندی و غرل مدایآ
 دی دالتون ها تو کارتون رد کادهی! های زنداننی اهیآخه شب. داشتي شلوار سرمه اهی راه راه بود و يسرمه ا
 هم واسش دو سه تا  و غزلدایآ. بوددی سفسرهم هی هم شیکی. زرد داشتزی شلوار قرمز بود که بولهی شیکی.افتادم

 کمتر میگرفتی میی چي سکه اهیبخدا اگه هر کدوممون .می ها کم خرج کردنیفک نکن. گرفتنری ششهیکاله و ش
 لباسش چقد گرون نی خودتون حساب کنگهی تون بزنن شما د15 جوراب بچگونه رو هی یوقت. شدی منیاز ا

پسره . شاپی کافهی می و رفترونی بمیاومد و می کرد ازش تشکر کرداب پسره واسمون حسنکهیبعد ا.شهیم
 . نه رفتای میی خوای مي اگهی دزی چدی پرسنکهی بعد ازیسفارشامون و گذاش رو م

 : زد گفتی برش مکشوی همونطور که کغزل
  نه؟ادی پسر خالت هم منیرها فردا ا_غزل
کدوم؟_من  
 : و گفتزی فنجون قهوه اش و گذاشت رو مدایآ
گهیتو مهمون عاشق دل خست_دایآ . 
 : اخمام رفت تو هم و گفتمنی آرمي آوردادی با

_  . تا االن عزا گرفتمروزیاز د.نی نندازادمیترو خدا 
 : و غرل گفتدنی خنددای و آغزل

_ گهی کارش دی دفعه جوابشو بده بره پهیخوب بابا  . 
 . نفهم بودشی از بچگارویکال اون .شهی مشی ندادم؟مگه حالیکنیفک م_من

یکنی جواب موی پسر به اون نازگهی ديتو هم خر_دایآ . 
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 : اخم گفتمبا
 . بخوام دوس شمای ازدواج کنم لیبرو بابا من عمرا با فام_من

  چشه؟لیمگه فام_دایآ
 . گوشهسیچش ن_من
شه؟ی می چیمثال اگه باهاش ازدواج کن.زیخوب حاال بامزه،مزه نر_غزل  
شهیبچم مونگل م_من . 

 : گفتدای که آدنی و غزل خنددایآ
_ ن؟یهم  

فک کن منم . دخالت کنههی از اوناس که تو کار بقیهرچند که خاله رو دوس دارم ول. تازه اولشهنینه بابا ا_من
 و می مدت نامزد شدهی گفتم باشه و نی آرمنیاز اون گذشته زد و من به هم.شهی سوم میعروسش بشم جنگ جهان

درسته . دوس ندارمنوی من آرممی ها که بگذرنیباز از احاال . تو سرو زبونامیفتی بهم خورد اون موقعس که بیهمه چ
 یبی از همون اول از باباش پول تو جیعنی. وابسته به پدرشهنی آرمی ولمی هم،هم سطحی داره از لحاظ مالافهیق

 نی ازدواج کنم دوس دارم عیکی روز بخوام با هیمن اگه هم .ادی برنمي کارچی از عهده هنیباباش نباشه آرم.گرفته
 هم رفت نی از همون اول واسه خودش کار کرد و واسه همشی رادیدونیشما که م.سهی خودش واا رو پشیرا

دادی بابا دو برابرشو بهش مدادی بهش مسشی که رئویوگرنه اون پول.خارج . 
 : نگفتن که من گفتميزی دوشون سرشون و تکون دادن و چهر

_ نی سمتم خودتون و بهم برسونادی داره منیدی د حواستون به من باشه اگهگمایبچه ها از االن دارم م . 
 : گفتن که غزل گفتي باشه اهی و غزل دایآ

_ نی با آرشام زد و خورد ندارگهی که دنمیبی میراست . 
 : و باز کردم و گفتمشمین

 ای ندازمی مکهی من تای موقع ها ی بعضی ولمی بهم نداري کارگهی به اون روز افتاد دنامونی ماشنکهیآره بعد ا_من
 .اون

  شده؟کی شری نگفت با کشی رها رایراست. کنهریخدا آخرو عاقبت شما دو تا رو بخ_دایآ
 . هم دعوت کرده تا با ما آشنا کنهکشوی امروز شرگفتیم.دهینه بابا نم پس نم_من
 . خونهمی تا برمی اون پا شدنوی پشت ابتی غی گفتن و بعد کلی آهانهی ها بچه

************************************************** 
************* 

 : دادم،گفتمی کمرمو مالش مکهی و هم گذاشتم سر جاش در حالی صندلنی آخرنکهی ابعد
 . نمونده من برم آماده شمي کارگهیمامان اگه د_من

 : سر جاشه گفتی حاصل کرد همه چنانی اطمنکهی به خونه انداخت و بعد ای نگاههی مامان
 . دستت درد نکنهگهینه د_مامان

خواهش_من . 
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 کردم و توش ی خالونی هم لوسیوان درست کردم و کل.لباسامو درآوردم و رفتم حموم. افتادم رفتم سمت اتاقمراه
لباسامو از . و شروع کردم به خشک کردن موهامرونی ساعت اومدم بهیبعد .ادی در بمی خستگکمی تا دمیدراز کش

کنم کنم و موهامو درست شیه آرا کموندیفقط م.قبل آماده کرده بودم . 
 با نکهیصورتمو کرم زدم و بعد ا. جمعش کردمشونیبعد به حالت پر. نشستم و موهامو فر درشت کردمنهیی آجلو

 با نکهی رژ گونه بژ زدم و بعد اهی. قرمز بودمیکال من روان.لباسمو باز قرمز انتخاب کرده بودم.پنکک ثابتش کردم
 ینم. نزدمهیسا. زدمی چشامو هم مداد مشکرونی رژ قرمز هم زدم و بهی تر کردم می بلندمو حجي مژه هاملیر

 لباس قرمز بود که دکلته هی.دمیتموم شد لباسامو پوش)شیآرا(رای کار آرا ونکهیبعد ا. کنمشی آراظی غلادیخواستم ز
که . شد و بلند بودیعد گشاد متا کمرم تنگ بود و از کمر به ب.اوردمی من در نی ولياری بنداشو در بیتونستیبود و م

 و کی داشت با ساده بودنش شی قشنگیلیمدل خ.ومدی قرمز هم مری حرهی پارچه قرمز لباس ي به بعد روکمراز 
 بود رو هم ی سانت10 هامو که یپاشنه بلند مشک. گذاشته بودشی کمرمو هم قشنگ به نماياون گود. بودیمجلس

 نی کنه به همی نمی زن فرقهی ای ختر دهی به نظرم ظرافت ی آسمون ولتمرفی مگهی دنای بود با ا170قدم .دمیپوش
 ی شد و راه رفتنت هم قشنگتر می مشتری اعتماد به نفست هم بکردی مریی تغزی همه چنیکال با ا.پاشنه بلندا بود

 زونی گوشم آوي گرد هم به الله ی گوشواره مشکهی کردم و زونی دارمو هم آونی نگيگوشواره ها.شد
از فرانسه واسم )عموم( داشتم که فربدی اتکلنهی. بود به دستم انداختمیی هم که صفحه طالموییساعت طال.ردمک

 دوش هم با اون گرفتم نشستم و الك قرمزم هی نکهیبعد ا. کردمی ها ازش استفاده می تو مهمونشتریآورده بود و ب
 کم يزی نگاه کردم که چگهی بار دهی.بودمخوب خوشگل شده . به خودم نگاه کردمي قدنهییو هم زدم و تو آ

 مدال هی که به حالت مار بود رو تو انگشت اشارم کردم و ی انگشتر مشکهی.هی دست و گردنم خالدمید.نباشه
 هم ی دستکی کوچفی کهی. بودلی تکمی همه چگهید. کردمزونی قرمز هم داشت به گردنم آونی که نگکیکوچ

نییپا شدم رفتم ی از خودم راضنکهیعد اب. و بذارم توشلمیبرداشتم که مبا . 
 بود با کفش پاشنه دهی پوشدی کت و دامن سفهیمامان .ومدنیاوخه چقدر بهم م. بودنستادهی و بابا کنار هم وامامان

مامان . من قبول نداشتمیول. مامانمهی من شبگفتنیهمه م.موهاشو هم صاف کرده بود و باز گذاشته بود.یبلند مشک
از حق . نکرده بوديریی تغچی هنوز هم هی بود ولذشته سالها گنکهیبا ا.دمی رسیمن به پاش نم.د خوشگل بویلیخ

 روشنش ي قهوه اي بود و چشایموهاش مشک. بابا بودهی شبشیرا. و خوشگل بودپی خوشتیلی بابا هم خمینگذر
 بود و کراوات دهیپوش دی سفرهنی با پی کت و شلوار مشکهیبابا هم . شدی و باعث آرامشم مدی خندی مشهیهم

رفتم سمتشون و گفتم.کردی داشت غوغا مگهی هم دشیمشک : 
_ نییایچقدر بهم م. عاشقيبه به مرغا . 

 
  

 . زدیحی لبخند ملهی و مامان دی خندبابا
دهی ورپرزیکم زبون بر_بابا . 
چشم_من . 

امان گفت مدنی هر دوشون صورتمو بوسنکهی نگاهم کردن و بعد انی و بابا هر دو با تحسمامان : 
_ ي چقدر ناز شدزمیعز . 
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 : زدم و گفتميلبخد
 . رسمی مامان خوشگلم که نميبه پا_من
 : ادامه دادطنتی بهم زد و با شی چشمکبابا
 ! دونستهی من يدایش.اون که بله_بابا

 . زدم وبهشون نگاه کردميلبخند
 مامان ي کوتاه رو موهاي بوسه هیم  بود بابا رو نگاه کرد و بابا هزی که از عشق لبریی با لبخند و چشامامان
 که زنگ خونه به صدا در می حال و هوا بودنیتو هم. واسشونمردمیم. خانواده بودمنیآخ که من عاشق ا.نشوند

 هر روز داره نی ازمیعز. از بغلشون گرفتمو نیرفتم بهشون سالم دادم و راست. هم اومدني و نازشیاومد و را
آروم گفتم.شی به ارث بده بود و دماغ سر باالشو از راي ناز ازشویشی ميچشا.شهیخوشگل تر م : 

_ ي دختر بازمیکوچولو زود بزرگ شو باهم بر . 
 : و گفتدی شنشیرا

 .رها پسرمو از راه به در نکن_
 : نازك کردم و گفتمی چشمپشت

 . زنتشی پ؟ها؟برويدی ما گوش مي تو چرا به حرفاه؟اصنیاز راه به در چ.برو بابا_من
ي نازشی تکون داد و رفت پي سرشیرا . 

 قوم مغول هم نی ادمی دنکهیخونه پر شده بود از مهمون تا ا. شدداشونی ساعت همه کم کم پهی بعد خالصه
نی کردری غر زدم که چرا دیرفتم و بهشون سالم دادم و کل. آوردنفیتشر . 
وگرنه .ستنی تا که گفتن هنوز آماده ن دونی به امیزنگ زد.می ساعت آماده بودمیبخدا ما سر ن....بابا رها بسه_رضا

می بوددهی رسنایما زودتر از ا . 
 : رفت که رضا گفتي واسش چشم غره اغزل

_  . دل صاب مرده طاقتشو ندارهنید نگا نکن المصب ا. نگام نکنيچند دفعه گفتم اونطور
می باال رفته نگاشون کردي چاره سرخ شد و ما سه تا هم با چشای بغزل . 
دیکنی نگا مينطوری بابا چرا ادیجمع کن_رضا . 
می سه تامون گفتهر : 

_ ؟يچجور  
 . و رضا خندشون گرفته بودغزل
خفه بابا_رضا . 

 میفک کنم رضا تصم.نی تو زمرهی مشهی چشمک به غزل زد که گفتم االن غزل آب مهی رضا هم نی و ادمی خندما
 هم زوم دهی ورپردیسع.میر حال بگو بخند بودبا بچه ها د.ومدنی بهم میلیخ.چه بهتر. اعتراف کنهگهیگرفته بود د

دم گوشش گفتم).دختر خالم(کرده بود رو بهنوش : 
  چست گرفته؟طونی شهیچ_من
 : باز کرد و گفتششوی ندیسع
چجــــــــورم_دیسع ! 
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 : به حالت التماس نگام کرد و گفتبعد
؟یــــــیرهــــا_دیسع  

 
 
 

 خواست با بهنوش آشناش یاالن هم صد در صد م.رهیرش گ که کادمی فهمی کرد می صدام منطوری موقع اهر
 : باال رفته گفتميبا ابروها.کنم
؟ي خوای میچ_من  

 ... برمتی بولوري من قربون اون قد و باالت و پاها،آخییرها_دیسع
 : زدم و گفتمی دونه پس گردنهی ادامه بده که خواست

 ! گن خنگی به سوسک موی بولوريخره پاها_من
 : گفت ودی خنددیسع
ومدهیاه اصن قربون صدقه بهت ن_دیسع . 
  قربون صدقس؟ی کنیکی که منو و با سوسک نیآها ا_من
 : و گفتدی همچنان خنددیسع

_  . آشنا کنگری منو با اون جایرها جون مادرت ب
شعوریجون مامانمو قسم نخور ب_من . 
 ! و آشنا کنایخوب باشه رضا غلط رد با غزل حاال ب_دیسع

 : و گفتمدمیخند
_  . کننینشنون که خفت م

 . واسه منه عزب باال بزنینی آستهی ایحاال هم ب. شنونی نمیتو نگ_دیسع
 و باهاشون آشنا دی سعی سمت بهنوش و بهناز و بعد سالم و احوالپرسمی رفتدیبا سع. تکون دادمي و سردمیخند

 .کردم
م؟یدیچه عجب ما شما رو د.داریمشتاق د!دای کم پيبه به خانوما_من ! 

 : گفتم هردوشون افتادن به جونم و بهناز گفتنوی اات
 ! رهایی پررویلیخ_بهناز

 ! کار دارم هانی گفترونی بمی برای بهت زنگ نزدم بشی هفته پهیاالغ مگه _فرنوش
 : دستام و برده بودم باال گفتمکهی و در حالدمیخند

_  نییای بنی پاشنی تونی؟نمی چشعوریو تا ب شما دامی تونم بی نمگمیحاال من م.نیگیشما راست م.میخوب بابا تسل
ن؟ی چاره ها بزنی به ما بدبخت بي سرهیخونه خالتون   

 : و گفتدی کشیغی جهی بهنوش
_ ای تو پاشو بیگیپررو راست م!خفه شو رها ! 

 : گفتمی بدجنسبا
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_ ومدمی مي کردیخوب دعوت م ! 
 ! هردوشن رفت باالغی گفتم باز جنوی اتا
 مامان صدام دمی که دمیذاشتی سر به سر هم ممیداشت.میدی خندی ممی و داشتمیه بود گوشامون و گرفتدی سعمنو
از بچه ها جدا شدم و گفتم.کنهیم : 

_  . قرش نزدهی باشه تا کساروی نیدخترا حواستون به ا
   و رفتمدمیخند. واسم باال انداختیی ابروهی هم دی تکون دادن و سعي سرهی و دنی و بهناز خندبهنوش

 ي سالم بلنددمیبهشون که رس. بودن و خاله ها همه دورش کرده بودنششی هم پي و نازشیرا.ناین ا ماماشیپ
 .کردم که همشون برگشتن سمتم

 یعنی میخاله دوم. سال از مامان بزگتر بود و دختراش هم بهنوش و بهناز بودن4 خاله بزرگم بود که مای شخاله
 هم پسر نیآرم. اومده بودبای ازدواج کرده بود و با زنش فر دوتا پسر داشت که آرمان پسر بزرگشوایخاله ش
 : گفتمای دادن که خاله شمو و محبت جوابیهمشون با گرم. عاشق دل خستمدای و به قول آکشیکوچ

_ شه؟ی دلمون واست تنگ می گینم.یزنی بهمون سر نمگهید. هاي معرفت شدیرها جون ب ! 
 یول. وقت سر خاروندن هم ندارمی شده که حتنیقد درسا سنگ اننییخاله جون من شرمندتونم باور بفرما_من

 . بهتون سر بزنمشتری بدمی سبک بشه،قول مکمی درسا نیچشم،بذار
 : تکون داد و گفتي سرخاله

 ای دانشگاهن ای.نموشنیمگه موقع خوردن غذا بب. بهنوش و بهناز هم مثل تو هستننیا.از دست شما جوونا_مایش
نن خویتو اتاق دارن درس م . 

 : گفتوای کرد که خاله شدی هم حرف خاله رو تائمامان
_ زم؟ی نه عزگهی دشهی درست تموم مگهی امسال دیخوب رها جون به سالمت  

آره خاله اگه خدا بخواد_من . 
کنهیکار م)شوهرش(دی حمشیآرمان منم امسال فوقشو گرفت االن هم داره پ.زمی عزیبه سالمت_وایش . 

 : زدم و گفتمی تصنعلبخند
_  (. هم تو دلم گفتممنتشویم.(یبه سالمت. مبارکه پس؟خبيجد

 ي نگاه کردن و سریی جاهی کرد که اونا هم برگشتن و به ي به بابا و مامان اشاره اشی کرد که راي تشکرخاله
 که کنارش ی آقا و خانومهی که چشمم به آرشام و گفتی مشی که رایی جامی منم صدا کرد و رفتشیرا.تکون دادن

با تعجب گفتم.فتادبودن ا : 
_ کنه؟ی مکاری چنجای انیا  

؟یک_شیرا  
آرشام_من . 
آرشام و من خانوادش رو هم بابا دعوت کرده_شیرا . 
 : باال رفته نگاش کردم و گفتمي ابروهابا

_ شناسه؟ی از کجا منارویبابا ا  
  شدم؟کی شریکی بهت گفتم با ادتهی_شیرا
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خوب آره_من . 
 من شرکت بابا بودم و بابا هم نی کردی مزی خونه رو تمنیکه شما داشتاون روز . آرشامهنی همکمیشر_شیرا

 بابا نکهیبعد ا.به آرشام زنگ زدم و اونم خودش و رسوند شرکت تا با بابا آشنا بشه.خواست تا با آرشام آشنا بشه
همون  که آرشام پسره دی دوران دانشگاهش گفت و آخرش هم فهمي از دوستایکی از شباهتش به دیآرشام و د

 .دوست دوران دانشگاهشه
اگه . هم شدشی راکی شرگهیکم شناخته بود حاال د. شنومی چه ها که نمایخدا. دهنم باز مونده بودیگی و ممن

المصب چه خوشگل شده بود.بهش نگاه کردم. کنمی تعجب نمگهی دارم دی و بگن با آرشام نسبت خونانیفردا ب . 
به دخترا .ی کالج مشکي با کفش های مشکقهی جلهی و از روش دی سفرهنی پهی بود و دهی پوشی مشکنی شلوار جهی

به باباش نگاه کردم واقعا هم . آقا انقد اعتماد به نفس دارهگهی دنهیهم.بله همه زوم کرده بودن روش.نگاه کردم
 . برابر اصل بودیکپ

 خواستم به آرشام یاول م.کردنی بودن و داشتن باهم بگو بخند مدهیمامان و بابا زودتر از ما رس.میدی رسبهشون
 سالم بهش دادم و با هیپس . حساس بودمزای چنی باشه اون مهمونمون بود و منم رو ای هر چیسالم ندم ول

 . کردمی گرمیمامان و باباش احوال پرس
ي داریچه دختر خوشگل و خانوم. جون بزنم به تختهدایش_ رادخانوم . 

 : زد و گفتي تشکر کردم مامان لبخندمن
_ خدا نگهش داره.ستی نیفیماشاال پسره خودت هم کم تعر.ي جون لطف داردی ناهیمرس . 

 نایاگه ا.میحق هم داشت. خندمون گرفتمیدیتا همو د. که چشمم به آرشام افتادکردنی پاره مکهی داشت تعارف تاونا
 . گفتن آقا و خانومنی انقد نممیاوردی دونستن چه بالها که سر هم نیم

 : گفتشی سمت بچه ها که رامی گوشه و ماهم راه افتادهی رفتن بزگترا
_  . گفتنی نمنوی وگرنه انی هستي ها خبر ندارن شما چه جونورچارهیهه ب

 : و گفتمشی رايبا مشت زدم به بازو. و آرشام خندمون گرفته بودمن
_ ؟ی نکرد سوختفی ازت تعریچته حسود؟کس  

 : گفتيناز
_  انی است چه حاجت به بانیآنچه که ع. ندارهفی به تعرازی نشیرادر ضمن .ستیشوهر من اصال هم حسود ن

 است؟
 : که بشنون گفتميطور. ما دو تاي بغل کرد و افتادن جلووی بفرما بعد هم نازیعنی انداخت باال که یی ابروهی شیرا

_ نیمگه شما دو تا خونه ندار.حالم بهم خورد. بابادیجمع کن...حـــــــــــق . 
ون اومد صدا خندشدمی دکه . 

بهش .گمی هم اسکله انگار دارم واسش جوك ماروی نیا. داره خندشو جمع کنهی که سعدمی و آرشام و دبرگشتم
 :گفتم

_ يای آشنا در می با کگهی دنمیمنتظرم بب. کنهری به خوی بازنیخدا آخره ا . 
ه؟ی منو تو چانی االن جریدونیم_آرشام  
 : پس گفتمهی منظورش چدمی فهمخوب
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_ شهی جلو لونش سبز مادیز پونه بدش مآره مار ا . 
 : و گفتدی خندآرشام

_  . باالستییرایخوب حداقل گ
دمیهه هه خند_من . 

 
مشغول حرف زدن با بچه ها .که اونا هم به آرشام سالم دادن. بچه هاشی پمیرفت. نگفتيزی نگام کرد و چآرشام

 . چشامو گرفتیکی دمیبودم که د
دیاونم بغلم کرد و موهامو بوس. و بغلش کردم زدمیغی جهی.دمی فربد و دبرگشتمو . 

 : ذوق گفتمبا
  شد؟داتیتو از کجا پ. فربديوااااااااا_من

 : و با انگشت اشاره زد رو دماغم و گفتدی خندفربد
؟ی وروجک ناراحتهیچ_فربد  

 : گرفتم جلوش و گفتمصورتمو
؟ي اومدیک.ارمی بال در می تو؟دارم از خوش حالیگی میچ_من  

 : و گفتدی بوسمویشونی و پدی خندفربد
_ یبه بچه ها گفتم بهت نگن تا سوپراز بش.دمی امروز صبح رسنیهم . 

 : و گفتمدمیخند
_  . شدمزیواقعا هم سوپرا.وونهید

 . کنهی آرشام داره با پوزخند وحرص نگام مدمی جدا شدم و دستم و دور بازوش حلقه کردم که دازش
بودم که بچه کال مرض پوزخند داره دهی باور رسنیچرا که به ا. نکردمیتوجه . 
 . شده بودن بهشرهی مثل منگل خينطوری بودن که همدهی بچه ها همه از قبل فربد و دنکهی امثل

 با لبخند نگام کرد کنمی نگاش مدیفربد هم تا د.من چقدر دوسش داشتم....یآخـــــــــ. و نگاهش کردمبرگشتم
 :و گفت

_ ؟یکنی نگام مينطوری شده عروسک؟چرا ایچ  
دلم واست تنگ شده بود.يهمنطور_من . 

 : ناز کرد و گفتموهامو
_  . عروسکمنطوریمنم هم

حالمون بهم خورد. فربدنمیاه جمع کن بب_شیرا . 
 : حرص نگاش کردم و گفتمبا

 به تو چه فوضول؟_
 : بگه که فربد گفتيزی خواست چشیرا

_ نمی من نذار ببزی سر به سر عزشیااا را . 
؟ي کردي طرفدارنیتو باز از ا. بابا فربديا_شیرا  
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 . نگفتيزی و چدی خندفربد
برهی مادی مارم از گهی با اوندن تو دگرفتی ملمونی تحویلی خانوم خنیحاال ا_دیسع . 
رهی گی مرهی بگلی شما رو تحودی که بایفعال که اون_من . 
دی و خنددی منظورمو و فهمدیسع . 

 ! ذاشتنیمنو فربد م نداختن و سر به سر ی مي اکهی تهی همشون خالصه
 یلی خياونم راهنما.زدمی گفتم به فربد می نمشی حرفامو که به رای بعضدی شایحت. راحت بودمیلی با فربد خمن

 . هم با بچه ها جور بودی داشت و حسابی خوبیلیاخالق خ. بودیخوب
دمی رو شندای حال و هوا بودم که صدا آنی همتو ! 
دییرها گاوت زا_دایآ . 
 : کردم و گفتم تعجب نگاشبا
چطور؟_من  

 : گفتغزل
_ ادی داره منیآرم . 

 : رفت تو هم و گفتماخمام
_   کردم؟ی خدا آخه من چه گناهيا

 : اخماشو کرد تو هم و گفتفربد
_   هنوز دست از سر تو برنداشته؟نیا

 : حرص گفتمبا
_  . بش بگميزی تونم چیبه خاطره خاله هم نم.رهیحرف تو کلش نم.پسره خره

 : و به بچه ها سالم کرد و به من گفتدی بهمون رسنیون داد که آرم تکي سرفربد
_ مینی تو خونه خودتون ببنکهی ا؟مگهیستی تو دختر؟نییکجا.به به رها خانوم . 

 
 

  خونمون نباشم کجا باشم؟اسکل
 : زدم که گفتی تصنعلبخند

_ س؟یچه خبر؟دانشگاه خوبه؟سخت که ن  
واسه من فوق گرفته چس شدهحاال . جفت پا برم تو صورتشاگهی مطونهیش . 
  سخت باشه؟ینه برا چ.خوبه_من
 . واسه تو هم سخت باشهدی درسا سخته گفتم شادونمی روزا رو گذروندم و منیخوب من خودم هم ا_نیآرم
 . شدمی وگرنه آروم نمدادمی جوابشو مدیبا
 باباشون و پول یپارت و آخرش هم با زننی هست که دو سال پشت کنکور درجا میی واسه کساشیخوب سخت_من
رنی گی اعتبار می مدرك بهی شه ی مدهیسوال و هم که با پول خر. تو دانشگاهرنیم . 
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خوشم اومد حالشو . نگفتيزی چگهی هم اخماش کرد تو هم و دنی گفتم پوزخند رو لب همشون اومد و آرمنوی اتا
 . از همون آدما بودیکی قای دقنیآخه آرم. و فربد نگاه کردم خندشون گرفته بودشیبه را.گرفتم

 . که دوس داشتم شروع کرد به خوندنی لحظه صدا بچه ها باال رفت و آهنگنی همتو
دستشو گرفتم و گفتم.خوراك خودم و فربد بود.ولیا. بودن وسطختهی رهمه : 

_ ؟یهست.می قدامی اادیبه   
 : و گفتدی خندگمی می چگرفت

_ میبزن بر . 
 . وسطمیرفت.ومدنینا هم داشتن ماو. زدم و به بچه ها نگاه کردمیچشمک

 : و حسام گفتمری امبه
_ ادی بدیبچه ها رد کن . 

 : گفتری و امدنی ها خندبچه
_  . وسطادیگفتما االن رها م

 : و گفتمدمیخند
پس بدو برو بگو بزنن اول_من . 
 . تکون داد و کاله و شال خودشو و حسام و داد به ماي سرریام

 شهی که من و فربد همدونستنی همه مگهیآخه د. بزگترا هم اومده بودنیحت.ودن رفته بودن کنار و منتظر ما بهمه
می رقصی آهنگ منیبا ا . 

می که شروع کرد به خوندن ما هم شروع کردآهنگ . 
ی کنهرچقدرناز  

ی کنناز  
ی تو دلدار منباز  
نیی طرف شال و گرفتم و باهاش رفتم پادو . 

ی اشوه کنهرچقدر  
ی کناشوه  

ی تو غمخوار منباز  
کردیفربد هم دو طرف شال و گرفته بودم و شونه هاشو چپ و راست م.دمی پا شدم و دور خودم چرخبعد . 

  با کرم بابا کرمبا
  دارم دوست دارمدوست

  با کرم بابا کرمبا
  دارم دوست دارمدوست

 . کاله و گرفتم و روسرم چپ و راستش کردمي فربد شروع کرد و منم لبه دی جا که رسنی ابه
  که ندانسته گرفتار شدمغای درغای دريا
  که ندانسته گرفتار شدمغای درغای دريا
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  نزد تو من خوار شدمی جونخوشنی بر ااز
  با کرم بابا کرمبا

  دارم دوست دارمدوست
  با کرم بابا کرمبا

  دارم دوست دارمدوست
 سر شوق اومده یکل.میدیچرخی هر دومون همونطور که شال دستمون بود دور هم مدیرسی بابا کرم ها که مبه

 کرده نیمنم انقد باهاش تمر.دی رقصی با بابا کرم مشهی هم همنیواسه هم.فربد عاشق رقص بابا کرم بود.بودم
 . وسطاوردنی منو فربد و مومدی مآهنگ نی ها تا ای هم تو مهمونشهیهم.می واسه هم شده بودی خوباریبودم که 

  که ندانسته گرفتار شدمغای درغای دريا
  که ندانسته گرفتار شدمغای درغای دريا

  نزد تو من خوار شدمی جونخوشنی بر ااز
  با کرم بابا کرمبا

  دارم دوست دارمدوست
  با کرم بابا کرمبا

  دارم دوست دارمدوست
 بابا که دستاشو واسه ما شی پمی و رفتمی کردیمیهر دومون تعظ. که تموم شد صدا سوت و دست بلند شدرقصمون
ه بودباز کرد . 

 : که گفتمی دومون بغلش کردهر
 .دلم واسه رقصه دو نفرتون تنگ شده بود_

 : و خانوم راد گفتدمی خندماها
- می شاد و خوش حال شدی کلدنتونیبا د.نیدی قشنگ رقصیلیدخترم خ . 

منم خوش حالم که خوشتون اومده.نیممنون شما لطف دار_من . 
 : شد و گفتکی آرشام بهم نزدمیدیکه د.دنی به رقصمید وسط و با بچه ها شروع کرمی باز رفتنی ابعد

_ ی کنتی رعاکمی بهتره خودت یزنی عق منای اشی که واسه راییتو . 
 : تعجب نگاهش کردم و گفتمبا

 منظور؟_
 . ندارهی به من ربطی بفهمي خوای اگه تو نمیمنظورم واضح بود ول_آرشام

 دارم ينطوری فکر کرده فربد دوس پسرمه و اشعوریب.کنهی داره به فربد اشاره مدمی حرص نگاهش کردم که دبا
 انقد احمقه که از ظاهره ی داره؟وقتی که گفتم به اون چه ربطکنهیخواستم بگم داره اشتباه م.ترکونمیباهاش الو م

 باهاش گرم شتری فربد و از حرص اون بشی پرفتم من پوزخند زدم و نباریا. بگمی کنه من بهش چیآدما قضاوت م
 یکیاسکل . تا چشش درآددمشی انقد فربد و بغل کردم و بوسدی که نوبت به رقص دو نفره رسی موقعیحت.مگرفت

  بگه اصن دوس پسرمه به تو چه چلغوز؟سین
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از . افتهی میی اتفاقاهینه انگار واقعا داره . هم شدنکی تو جکی جی رضا و غزل حسابنی ادمی ددی شام که رسموقع
 ی و همگمیدیغذا کش. حواسم به اون دو تا نبودسوزندمی مشی داشتم آتدی و سعدای با آای  حواسم به فربد بودایبس 
 تو اتاق خواب نی وقت بود راستریچون د.دی کادو ها رسن و دادکی کدنیبعد شام نوبت به بر.می نشستزی مهیدور 

 سوت نی بي و نازشیرا.می باهاش عکس گرفته بودیقبل از اون حساب.می کندارشی طفلکو بمیبود و ماهم نخواست
کادو ها تک تک باز .دنای بوسی منوی راستدیخوبه حاال با.دنی بوسگروی و همدنی و بردکی و دست بچه ها کغیو ج

 ازشون تشکر کرد نوبت به نکهی مامان و بابا رو باز کرد و بعد اي اول کادوشیرا.دی ماها رسي به کادوتشد و نوب
 گرفته بود که پشتش کی دستبند کوچهیفربد واسش . کادو فربد و باز کردشیرا.دیمال فربد و منو و بچه ها رس

 : فربد و بغل کرد و گفتشیرا. حک شده بودنیاسم راست
_ يلطف کرد.فربد جان دستت درد نکنه ! 

 : تکون داد و مامان گفتي هم سربابا
_ يدی زحمت کشیلیخ. ي آوردفی که تشري خوش حالمون کردیلیفربد جان خ . 

 . شمامشی جا پنی خوش حالم که ا؟منمیزنی که مهی چه حرفنیزن داداش انه _فربد
پوزخند زدم .کردیاونم داشت منو نگاه م.برگشتم و به آرشام نگاه کردم. دست به افتخار عمو زدنهی و دنی خندهمه
 . اول کادو منو باز کردشی که راشی راشی پمی حالت گرفته شد برادر؟بعد فربد ماها رفتیعنیکه 

_   هم از طرف؟نیب اخو
 : گفتطنتی نگاه به من کرد و با شهی

_ نیعمه راست . 
ادی کلمه بدم منی از ادونستنیهمه م. باال رفتهی بقي خنده ي من و صداغی گفت جنوی اتا . 

نمیاصن کادورو پس بده بب.یپررو عمه خودتـــــــ ....کشمتیم...ـــــــــــشیرا_من . 
 : کرد خندشو کنترل کنه گفتی می سعکهی در حال همشی صدا خنده باال رفت و راباز

  عمس؟هیمن کجام شب_شیرا
 : حرص گفتمبا

 !همه جات_
 : و گفتدیخند

_ کهی کوچیآخ من قربون اون حرص خوردنات برم آبح ! 
ی خرم کنیزهرمار االن مثال خواست_من . 
زمیبالنسبت عز_شیرا . 

دمی بغلم کردن و بوسي و نازشی کادومو باز کرد رانکهی نگاش کردم و بعد ایچپک . 
 : خنده و گفتمری زدم زی پقدمیتا کادوشونو د. چرخ گرفته بودننمی اسکل هم واسه راستدی رضا و سعنیا

_   کنه؟ي بازنی با اي بچه چجورنی ها اوونهید
 : گفتدی خنده که سعری زدن زهمه

_  . سوار شهتونهی سال که م5 4بعد .می نگرندهیخوب ما آ
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 یکی دمی رفتم سمت بچه ها که دیداشتم م. کردنشمی و تقسکی کدنین هم شروع کرد به بر و مامادمی خندماها
 .دستمو گرفت

 : به دستش که روز مچم حلقه شده بود کردم که دستمو ول کرد و گفتینگاه.آرشام بود!برگشتم
_  . که فربد عموتهدونستمیمن نم

 : تفاوت نگاش کردم و گفتمیب
_ کیتبر.يدیخوب حاال فهم . 

 : شرمنده نگام کرد و گفتامآرش
_  . عمویگفتیتو بهش نم... خودتهریخوب تقص...خوب

 : زدم و گفتميپوزخند
_   صداش کنم؟ی که چرمی رفت ازت اجازه بگادمی دیببخش

 : گفتطنتی با شآرشام
_  ! تکرار نشهگهی دی بخشمت ولی دفع رو منیا

 : حرص نگاش کردم و گفتمبا
_ یی پروویلیخ . 

ت و گفدی خندآرشام : 
_  ! تونیع

 . ببندشتوین_من
چشم_آرشام . 

 : باال رفته نگاش کردم و گفتمي ابروهابا
_ ي بهتر شدیلینه بابا انگار خ ! 

 . دور برت ندارهگهی حاال من اومدم جلو واسه خاطر حرفم تو دنیبب_آرشام
 : گفتمطنتی شبا
؟ي اومدیواسه چ_من  

واسه حرفم_آرشام . 
؟یکه چ_من  

نیکه هم_آرشام . 
ا؟واقع_من  

یپ ن پ الک_آرشام . 
ي که اشتباه کرديپس خودتم قبول دار_من . 

آره_آرشام . 
خوب من منتظرم_من . 

؟یمنتظره چ_آرشام  
؟ي معذرت بخوانکهیا_من  
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فکرشم نکن_آرشام . 
ی کنم منتظرم که بگیفکر نم_من . 

ینیمگه تو خوابت بب_آرشام . 
نمیبی متیتو واقع_من . 

عمرا_آرشام . 
مینیبیم_من . 

مینیبیم_آرشام . 
 : جدا شدم و تو دلم گفتمازش

_ یفتی به پام مي چجورینیباش تا بب. آدمت کردمی هم کلنجایآقا آرشام تا ا . 
 . بچهشی زدم و رفتم پیثی خبلبخند

می رو پشت سر گذاشتزی شب خاطره انگهی بگو و بخند باالخره همه عزم رفتن کردن و ما هم ی کلبعد . 
  
      

 سرما خورده و ازم خواست که امروز و فردا رو برم ي زنگ زد و گفت نازشی راروزید.گذرهی می هفته از مهموندو
 برداشتم و واسه دو روز کی کوچی دستفی کهیپا شدم و . برسمي مراقبت کنم هم به نازنی تا هم از راستششونیپ

 چند عدی و زدم و زنگ.نای اي سمت خونه نازتم کردم و رفی حاظر شدم با مامان خدافظنکعیبعد ا.لباس برداشتم
 : و گفتمششیرفتم پ. که با حال زار جلو در واستادهدمی رو ديرفتم تو و ناز. در باز شدنیم

_ ؟یخوب.سالم زن داداش خدا بد نده  
 . تو که اصال حوصله واستادن ندارمایب.فعال که داده اونم بد.سالم_يناز

بهش گفتم بره استراحت کنه و . جا انداخته بود رو کاناپه واسه خودشيناز. تومی تکون دادم و باهاش رفتسرمو
 . نگاش کردمي همونورکمی دهی خوابدمید. زدمنی هم به راستي سرهی لباسامو عوض کردم نکهیخودم هم بعد ا

 و زدی مکی مکمی موقع ها هم انگشتشو یبعض. انگشتش تو دهنش بود و لباشو غنچه کرده بودــــــــزمیعز
 و از دمیخم شدم و آروم لپشو بوس.رمی تپلشو گاز بگي خواست اون لپایآخ که دلم م. کردیدوباره لباشو غنچه م

 : و گفتمي نازشیرفتم پ.رونیاتاق اومدم ب
_ ن؟یدکتر رفت  

می زدشویکی می رفتشیتازه سه تا هم آمپول نوشت که صبح با را.آره بابا_يناز . 
گهی ديپس بگو آبکش شد_من . 
 : و گفتدی خندی حالی با بيناز

_ ياری حرفا رو از کجا منایل اخ . 
بمیاز تو ج_من . 
رها سر به سرم نذار که اصال حال ندارم_يناز . 
گفتم. بود12. به ساعت کردمی تکون دادم و نگاهيسر : 

_   درست کنم؟ای ي داريزیواسه ناهار چ
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ارنی زنگ بزن بگو غذا بی خواد درست کنینه نم_يناز . 
 : رفتم و گفتمي غره اچشم

_   کنه نه؟ممی قمهی قادی بشی سفارش بدم که رارونی بي حال تو غذانینده با ا مونمیآره هم
 : و واسش روشن کردم و گفتمونی پا شدم و تلوزبعد

_  . کنمی آماده ميزی چهی ي نگاه کن منم زودنویتو ا
 : تکون داد که ادامه دادمي سريناز

_ گه؟ی دهیهمون کاف. سوپ درست کنمیاگه موافق. خورمی نمادی من که زيناز  
همون خوبه. ندارملیآره بابا منم اصال م_يناز . 

 . گفتم و رفتم آشپزخونهي اباشه
 ینی زمبی و سجی و بعد هم نشستم و هوختمی توش روغن و نمک رکمی رو در آوردم با آپ پرش کردم و قابلمه

 تو آشپزخونه شیکی  و کهمیسی بیدستامو شستم و گوش.سرگرم کار بودم که تلفن خونه زنگ خورد.ها خورد کردم
 :بود و جواب دادم

بله؟_من  
؟ی خانوم خوبیسالم آبج_شیرا  

؟یتو خوب.یسالم مرس_من  
  خوبه؟يناز.یآره مرس_شیرا

 . کنهی نگاه مونی داره تلوزدهیدراز کش.ستی بد نيا_من
ن؟یرها غذا دار.آهان_شیرا  

فعال نه؟_من  
  فعال نه؟ی چیعنی_شیرا

 . کردمی داشتم غذا درست ميشد ی اگه مزاحمم نمنکهی ایعنی_من
؟ي کارا بلدنیتو هم از ا. خانومی آبجولیبابا ا_شیرا  

پ ن پ فقط زن تو بلده_من . 
دمی خندشو شنصدا . 

 . دکترمشی ببرتی هم واسه مسمومنباری نکن اي کارضهی مرشینطوریهم. های زنمو ناکار کنیرها نزن_شیرا
ـــــــــــشیرا_من . 

 
دیخندی داشت مشعوریب . 
دادمی غذا سفارش مرونی دادم از همون بی گوش مي به حرف نازدی عوض تشکرته؟باشعوریب.ببند_نم . 
کردمی میداشتم باهات شوخ.دستت هم درد نکنه...خوب حاال حرص نخور قربونت برم_ با خندهشیرا . 

 . مزاحم نشوگهیحاال هم برو د.خدا نکنه_من
 : و گفتدی خندشیرا

_ ؟ حرف بزنمي با نازيدیم.چشم  
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خدافظ.دمی نمرینخ_من . 
 برادره و ي دفعه گذاشتم نازنیا. که زنگ زددی نکشقهی دقهیبه . بگه تلفنو قطع کردميزی بذارم چنکهی بدون ابعد

 بردم تا تو همون حال وینی و گذاشتم تو سدمی آماده شد واسه هر دومون کشنکهیبعد ا.رفتم تا سوپ و درست کنم
 : بلند شد و گفتيناز.میبخور

_ يتو زحمت افتاد.تت درد نکنه رهادس . 
بخور و انقد زر زر نکن_من . 
ي آدم جواب بدنی عی تونی که نميری بميا_يناز . 
 . پرروریزبونت و گاز بگ_من

من دستختم خوب . خوشمزه شده بودیلیانصافا خ.می سرشو تکون داد و هر دومون مشغول خوردن شديناز
غذا درست کردن و دوست داشتم. گرفته بودمادیان  خانوم و مامي غذاها رو هم از زرشتریب.بود . 
 به خوردش داده بودم که وهی و موهیانقد آب م.ي نازشی برگشتم پوهی بشقاب مهی و ظرفارو شستم و با رفتم

 گرفته ادی خانوم يدو سه تا جوشنده هم از زر. شده بودمییتازه واسه خودم کدبانو. شده بودوهی مهیخودش هم شب
 8 شیرا. عصر شده بودکهینزد. بودشده بهتر کمی هم يناز.کردیسرما خوردن واسمون درست مبودم که موقع 

 و بغل کردم نیمنم راست.قبول کرد و پا شد رفت حموم. سر حال بشهکمی گفتم که بره حموم يبه ناز. خونهومدیم
 دهیانقد لپاشو بوس.کرد ی و اونم با خنده نگاهم مرفتمی قربون صدقش میهع. کردن باهاشيو شروع کردم به باز

 . من بودي رژ هايبودم که صورتش جا
 . ماشی هم مرتب اومد و نشست پي ساعت نازمیبعد ن

؟يبهتر_من  
 . هات و جوشنده هات کار خودشو کردوهیم. از صبح بهترمیلیآره خ_يناز

 : و گفتمدمیخند
_ ي شدیتازه آبکش هم نم. خودمشی پيومدی از همون اولش هم مدیبا . 

 : و گفتدیند خيناز
_  ! رهاي اوونهیتو د

وونسیشوهرت د_من . 
اون که بعله_يناز . 

 
واسه شام مرغ و برنج درست کرده .نمی بچزوی هم اومد و منم رفتم که مشی که رامی بودي حال صحبت با نازدر

 .بودم
 . شام آمادسنییایبچه ها ب_من
 که با خودم گفتم نکنه از شیمخصوصا را.دن خوریهر دوشون با اشتها م.دمی دوشون نشستن و منم غذا رو کشهر

 : گفتشیبعد خوردن شام را. اومدهیقحط
_  . خوش مزه شده بودیلی رها دستت درد نکنه خيوا

 : طعنه گفتمبا
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_ ستی ني خبریآره فک کنم از مسموم . 
 : و گفتدی خندشیرا

_  . هم خوشمزه شده بودیلی خکردمی میبابا داشتم باهات شوخ
 . با بچه ها نشستم رفتم که بخوابمکمی نکهید ا گفتم و بعی جاننوش

می باهم صبونه خوردمی و برگشتمیاز اون جا هم نون گرفت. که آمپولشو بزنهمی رفتي شدم و با نازداری زود بفرداش . 
 . جا نشستمهی تا حاال روزیاز د.اه رها حوصلم سر رفت_يناز
  برقصم؟ی کار کنم پاشم واست عربی چی گیم_من
 . مگه؟تازه تو رقصت خوبههیآره چ_يناز
نتیری شيممون از هندونه _من . 
 : فک کردم و گفتمکمی بعد

_  ينطوریا.انی بچه ها پاشن بزنمی االن زنگ می ولیشی خوب مي تونم ببرمت تازه کم کم داری که نمرونیب
رهیحوصلمون هم سر نم . 

نجای اانیت م ساع1 موافقت کرد و منم زنگ زدم به چه ها اونا هم گفتن که تا يناز . 
 و شروع می نشستی همگیبچه ها هم اومدن و بعد سالم و احوالپرس. و زدمفونی زنگ در از جام پا شدم و آبا

 باال انداختم و با ییابرو.زنهی داره با رضا حرف مدمیاز حرفاش فهم. غزل زنگ زدی کردن که گوشبتی به غمیکرد
 : قطع کرد گفتمنکهیبعد ا.می بهم نگاه کرددایآ

 خب چه خبرا غزل خانوم؟_
؟ی سالمتیچیه_غزل  

ست؟ی نيدی خبر جدیعنی_دایآ  
 : با شک نگاهمون کرد و گفتغزل

_ ؟يدیمثال چه خبر جد  
نی شدکی تو جکی هم جی و حسابرونی بنیری با رضا مادی زای تازگنکهیمثال خبر ا_من . 

 : سرخ شد و با تته پته گفتغزل
_ وب نبودم؟ مگه قبال من با رضا خزهیخوب چ...خوب  

يری تنها تنها مگهی االن دی ولمی قبال تو قرار ها ما هم بودیچرا ول_دایآ . 
 . دستپاچه شده بودی حسابغزل

؟ی گی به ما نميزی که چبهی غرمی غزل خانوم؟حاال ما شدمیداشت_من  
 : نگامون کرد و گفتیچارگی با بغزل

_  . نشدهيزی گفتم هنوز که چی مویآخه چ
شه؟ بيپس دوس دار_دایآ  
 

 . دونمینم...زهیمن؟خوب چ_غزل
  نه؟گهی آره دیعنی دونم ینم_من
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کمیمنم خوب .کنهی میی اشاره هاهی مدت که هیخوب _غزل ... 
؟ي خوای می چگهیپس د_دایآ  

 . من اشتباه بکنمدیشا_غزل
 مطئن کنهی میی اشاره هاهیاگه به قول خودت داره . گهی نملی دلی بویزی چهی شناسم اون یمن رضا رو م_من

 . دارهيباش منظور
 يدیاون روز تو نفهم. عوض شدهیلیطرز نگاه کردنش هم خ. حواسم بهش بودیلیمنم خ.گهیرها راس م_دایآ

کنهی پسر رو ناکار مزنهی مادی داغ کرده بود که گفتم االن منی همچشتی اومد پمانی پیوقت . 
هت بود حواسش بیلی هم خیاون روز تو مهمون. غزلگنیبچه ها راس م_يناز . 
 : که غزل گفتمی تکون دادي هم سرما

_   ممکنه دوسم داشته باشه؟یعنی
شک نکن_من . 

؟يغزل تو هم دوسش دار_يناز  
 : کرد و گفتي و با انگشتاش بازنیی با خجالت سرش و انداخت پاغزل

_  یس خفگاحسا. خوام داد بزنمی زنن می شن و باهاش حرف می مکشی دخترا نزدیوقت...خوب آره...خوب ...من؟
 دوسم نداشته نکهیا. ترسمیمن م. زنهی شم قبلم تند تند میگرم م. شمی می حالهی کنه ی نگام می وقتای. کنمیم

 .باشه
 ی غزل میول. طرفه باشههی حسم نی ادمی ترسی و دوس داشتم مشیرا.منم مثل تو بودم. کنمیدرکت م_يناز
 یتونیتو م. متفاوتهزی چهیدوس داشتن . داشته باشه که اونم همون حسو به توی؟زمانی شی میکی عاشق ی کیدون

 نکن که اونم تورو دوس ک شیاگه واقعا عاشق.ی شی نفر مهی فقط عاشق یول.یهمه رو دوست داشته باش
 رو نایا. که اونم دوست دارهیاز تو چشاش بخون.ی که احساس طرف مقابلتو درك کنادی بوجود میعشق زمان.داره

 زنه ی از احساسش حرف نممای ترسو داره که مستقنی اونم همدیشا.ی از احساست نترس گم کهی دارم منیواسه ا
 . خواد ازت مطئن بشهیم
با .ستی ني دخترچی با هگهی دینی بیمگه نم. دارهیمن مطمئنم که رضا هم نسبت به تو حس.گهی راس ميناز_دایآ

 . همش به خاطره تونایبه نظر من ا. شدهنیهمه سر سنگ
  کار کنم؟ی چدیگیم_غزل
م؟ی کني کاردییای بگمیبچه ها م_من  

  کار؟یچ_دایآ
 گمیمن م.کنهی احساس خطر مگهی شخص دهی اگه رضا غزل دوست داشته باشه که داره در مقابل نیبب_من
 . دارهی چه حالمی بفهممی تونیاون موقع از واکنشش م.می کنکی حس حسادتشو تحرنییایب

 : ها قبول کردن و منم گفتمبچه
_ رون؟ی بنی قراره برگهید یک  

 . شاممی ریگفت فردا م_غزل
ادی و رد کن بتیگوش. خوبهولیا_من . 
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؟یواسه چ_غزل  
 . عوض کنمتی خوام اسممو تو گوشیم_من

      
  بشه؟یکه چ_غزل
بده تا بگم_من . 
 : گرفتم اسممو گذاشتم فرزام و گفتمشوی گوشنکهی ابعد

_ يریبعد هم به بهانه شستن دست م.زی رو ميذاری و مياریر م دتوی رستوران گوشنی فردا که باهم رفتنیبب  wc 
 با اسم فرزام یکی نهیبی و مدارهی برمتوی و رضا هم گوشزنمیبعد من بهت زنگ م.یزنیالبته قبلش هم به من تک م

چون دو .کنهی و مطمئنم که اون رضا فوضول استو باز مدمی اس عاشقونه مهیبعد من بهت .زنهیداره بهت زنگ م
 ! بگه؟ی رضا چنکهی مونده به اگهی دشی و بقيگردی بر منی م5بعد تو هم بعد .ار واسه منو باز کردهب

کردنی ها داشتن با دهن باز نگاهم مبچه . 
ای هستیعجب آدم.دی ترسدیرها از تو با_دایآ . 

گهی دگهید_من . 
؟یخوب اگه در موردم فکر بد کنه چ_غزل  
ی بگی با خودته که بهش چگهی دنیا_من . 
 شی رانکهی واسه شام نگهمون داشت و بعد ايناز. کردنشحتی شروع کرد به نصي تکون داد و نازي سرغزل

 . رفتم که لباسامو جمع کنم و با بچه ها برگردم خونهمیاومد و شاممون و خورد
 . خونهمی که برمی پاره کردن راه افتادکهی تعارف تی ازم تشکر کردن و بعد کلشی و رايناز

ن؟ی ها متوجه حرف هام شدبچه_استاد  
 با می هم بزنیتازه دو سه تا حرف اضاف. کننی کارگرا که به حرف ما گوش نمنی از اچکدومیآخه استاد ه_دیسع

 اری نقششو در اختيحاال از اون گذشته کدوم معمار. کننمونی می باقاری دی تو سرمون و راهزننیاون آجرپاره ها م
می بهش بگراداشوی تا اذارهیما م . 
 ی همه خونه دارن منیا. نمره داره10 نی انجام بددیی خوای که مي کارنیا. دونمی نمگهی من دنشویا_استاد

یکی نشد اون نیا.سازن . 
 : که استاد گفتزدنی می حرفهی همه

-  . خوام دو به دو گروه انتخاب کنمی منی که گفتم حاال هم ساکت شنیهم
 ی ها هم واسشون فرق نمی بودن و بعضی ها ناراضیبعض.سما ساکت شدن و استاد شروع کرد به خوندن اهمه
 .کرد
 : گفتدی اسم رضا که رسبه

_ یفی و غزل شريرضا محمد . 
 دای هم با آدیسع.شهی مفی خر کگهیمعلومه د. باز کردششوی نی چنی با لبخند غزل و نگاه کرد و غزل هم عرضا
که .اسما هم خونده شده بود جز من. هم گروه شميا چاره هم موندم که قراره با کدوم مادر مرده یمن ب.افتاد

گفتم. برداشت که برهالشویساعت کالس تموم شد و استاد وسا : 



 69 

_   استاد؟دیببخش
 . آرشامدمی همزمان با من در اومد برگشتم دیکی ي صداکه

 : واستاد و گفتاستاد
 بله؟_

می هردومون با هم گفتباز : 
_ نیاستاد اسم ما رو نخوند . 

 : که برگشتم و گفتمدنی خندیبچه ها داشتن م. نگامون کردهیندر سف عاقل ااستاد
 حرف ما کجاش خنده داشت؟_

 شما هم باهم هم یعنی نیمونی می راد باقي و فقط شما و آقاشهی اسم همه خونده میخانوم معتمد وقت_استاد
گهی ددیگروه ! 

می و آرشام با داد گفتمن : 
_ ؟یچ  

 
 : نگامون کرد که گفتمي عاداستاد

_   باشم؟گهی دیکی من با شهیاستاد نم
 . خانوم معتمدرینخ_استاد
 ... استادیول_من
نیریاالن هم وقته منو نگ. کنمی و قبول نمی اعتراضچیه.ستی نی اعتراضيخانوم معتمد جا_استاد . 

 ی بهم سالم م به زورنیمنو ا.برو بابا. گاو برم دنبال کارنیمن با ا.اعصابم خورد شده بود.رونی هم با اخم رفت ببعد
 : و حرص اداشو در آوردم و گفتمتیبا اعصبان.می موضوع حرف بزنهی در مورد مییای حاال بمید

_  ی مصرف بیاسکل ب... بعد اومده واسه من استاد شدهمونهی می مهتابهی شباروی...نیریاالن هم وقت منو نگ
ادی آباد گرفته حاال واسه من افه مالغوزی االن مدرکشو از دونهیخدا م...ستی اعتراض وارد نيجا...تیخاص ... 

خندهی داره مشعوری بي زرافه دمی که ددادمی حرص داشتم بهش فوش مبا . 
  بهش؟ی نگفتيزی چی خوشت اومده ها نه؟واسه چ؟انگاري خندی گم بهت که میمگه دارم جوك م_من

 : خودشو جمع کرد و گفتآرشام
_  هم عمرا به یتی اهمی موضوع بنیواسه همچ... هم گروه شمی که با کستی خانوم کوچولو واسه من مهم ننیبب

 . کمتر از خودم رو بندازمیکی
 . کنم چه برسه واست حرص بخورمی من اصال تورو آدم حساب نمنکهی ایعنی. کردی منی داشت بهم توهشعوریب
ی بکني کاری تونی نه تو مشهیرها حاال انقد حرص نخور نه اون نظرش عوض م_دایآ . 

 ها مکتی از نیکی يپا شدم و با حرص رفتم سمت محوطه و رو.اش کردم که حساب کار دستش اومد نگنیهمچ
 شدم به ی می از حد عصبانشتریهر موقع ب.دستم گذاشتم رو گونم داغ داغ بود.مطمئن بودم که سرخ شدم.نشستم

 و روندم سمت خونه پا شدم.م صحبت کنیکی خواست با یدلم م.حوصله دانشگاه و نداشتم. افتادمی حال منیا
جلو در واستادم و زنگ زدم.فربد . 
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 . تو عروسکایب_فربد
رفتم سمت خونه و خودم تو آغوشش که برام باز کرده بود جا دادم. زدم و در و باز کردميلبخند . 

سالم_من . 
؟ي کردرتی پي عمونی از ايادیچه عجب رها خانوم ... ماهتيسالم به رو_فربد  

 : اخم نگاش کردم و گفتمبا
_  . تو حلقمتی نفسره؟شکستهیتو کجات پ

 : نگام کرد و گفتکمی و دی خندفربد
_ ؟ی انقد ناراحتی چزم؟واسهیرها چت شده عز  

سرم و گذاشتم رو شونش و گفتم. مبل نشستم و اونم کنارم نشسترو : 
 اعصابم خورده؟_

؟یواسه چ_فربد  
 دمی ها که رسنیبه اون قسمت ماش.موناز همون اولش از کل کال. کردنفی کردم و شروع کردم به تعرنگاش

 .قهقهه فربد در اومد
البته نه تنها تو اونم مثل تو .یکنی بچه رفتار مهی هنوز مثل ی ولي بزرگ شدی از لحاظ سننکهیرها با ا_فربد

 جاها تو مقصر یلی که خيخودت هم قبول دار. کننی نمگهی بچه ها هم دنی که شما کردیی کارانیا.هست
؟يبود  

 . نگمیچی و هنمی تونم ساکت بشیمنم نم.ارهیب حرصمو در مخو_من
ي شروع کردوی بازنی خودت اگمی من مي کردفیحاال که تعر.ي تو حرصشو در آوردنکهی به خاطره ادیشا_فربد . 
کنهیاز اون باال ها همرو نگاه م. مغرورهیلیخ. ازشادیبدم م. کردميخوب کار_من . 

 : باال انداخت و گفتیی ابروفربد
_ ؟یستی نينطوریگه تو ام  

اه اصن ولش کن...ی ولدیشا...من...خوب_من . 
 : زد و گفتي لبخندفربد

_  با احترام باهام یلی خدمشی دشیمخصوصا دو سه بار که من با را. هستیبه نظر من که آرشام مرد محترم
کنهیم خودت رفتار نی داره عنکهی داره به خاطره ايحاال اگه با تو سر ناسازگار.برخورد کرده . 

  من بدم اون خوبه؟یگی میعنی_من
من .ي داری تفاوت و مغرورت چه دل مهربونی بي که پشت اون چهره دونمی ندونه من میهر ک.زمینه عز_فربد

 ،منظورمی باهاش رفتار کنهی و مثل بقي و کنار بذاري اگه تو لجبازگمیمن دارم م.ی هستي تو چه فرشته ادونمیم
 يتو حرفا. کنهی باهات برخورد نمينطوری اگهی که اونم دینیبی اون موقع منیی پايای بتی از اون حالت دفاعنکهیا

 يتا احترام نذار.ي خوردش کردی حسابیعنی هی اونم جلو بقی که بهش گفتيمخصوصا اون گاو.ي بهش نزدیخوب
 . باهات برخورد کنني چجورهی بقیکنی منیی که تعیی تونیا. ذارهی بهت احترام نمیکس
 مخصوصا اون پوزخند مصخرشو نمیبی نمافشویق.شهی باور کن نمیول. فکر کردمزای چنی خودم هم به اونمدیم_من

 . کنمی میآب روغن قاط.شهیاصن فاز و نولم جابه جا م
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 : و گفتدی خندفربد
_   رها؟هیفاز و نول و آب روغن چ

 . نکنتیااا فربد اذ_من
و گفت در آورد شویبعد گوش. و سرشو تکون داددی خندفربد : 

_ ی منشی امشب پگمی مدی به فرزنمیزنگ م . 
 به بابا گفت نکهیفربد زنگ زد و بعد ا. دم کنمیی چاهی تکون دادم و پا شدم و مانتمو در آوردم و رفتم که يسر

 . نشستی اومد تو آشپزخونه و رو صندلششمیامشبو پ
؟ی باهاش برخورد کني خوای مي رها حاال چجورنمیبب_فربد  
؟ی چیعنی_من  

 هم اعصاب خوتون نیاگه قرار باشه همش بهم بپر. روش کار بشهدی که بانی پروژه دارهی شما نکهی ایعنی_فربد
نیفتی درسو منی هم اشهیخورد م . 

 : و نشستم و گفتمدمی کشی صندلهی منم
_  ! کنم؟کاری دونم چینم. نهیعنی که اگه بگه نه ییاستادش از اونا. دونمیخودم هم نم

داد و گفت تکون ي سرفربد : 
_  . رستوران توپهی خوام ببرمت ی مرونی بمیاصن پاشو حاظر شو بر. فک نکنزای چنیحاال به ا

 
 

 : زدم و گفتميلبخند
 .باشه_

 بزرگ یلیرستورانش خ. شهري تو باالکی رستوران شهی. گفتی که فربد میی جامی من رفتنی و با ماشمی شدحاظر
 هی.می نشستزی مهی خدمتکار پشت یی تو با راهنمامیباهم رفت. کردیت م جذبنی قرمز بود واسه همرونشیرنگ ب.بود
 . کردی آرومم مشهیهم. بودمانوی پاشقع. کردی رو اجرا مکی قطعه کالسهی بود و داشت انوی پشت پییآقا
 . دنج و آرام بخشهیلیخ.هی قشنگيچه جا_من

 . دوس دارمیلیآره منم خ_فربد
 : گفتمطنتی شبا

_   ها؟نجای اي اومده بودی با کنمیراستشو بگو بب
 : و گفتدی خندفربد

_  . نکن بچهیفوضول
 از لحاظ نی داشت و واسه همیخودش باشگاه ورزش. بودیفربد مرد جذاب. ذاشتمی سر به سرش می و هعدمیخند

 برجسته و خوش فرمش خوشگلش کرده ي بود و دماغ سر باال و لبایچشم ابرو مشک. رو فرم بودیلیاندام خ
 می داری دونستن ما چه نسبتی نمکهاونا . کرندی که به حسادت نگام منمی دخترا رو ببرهی خي تونستم چشایم.بودم

 دهیما هردومون عاشق کوب. سفارش داددهیفربد منو رو برداشت و دو پرس کوب. خوردنیوگرنه انقد حرص نم
 به میا ها رو آوردن و ما هم شروع کردغذ.می هم تفاهم داشتگهی موارد دیلیالبته نه تها تو غذا بلکه تو خ.میبود
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 بهش زنگ نیگذاشتم بعد دو م. قرارمون افتادمادی. غزلدمیبرداشتم د. خورهی مگ داره زنمی گوشدمیخوردن که د
 اس هیقطع کردم و .کنهی افتاده نگاه می که رو گوشیمطمئن بودم االن رضا داره به اسم. نگهش داشتمکمی.زدم

 . عاشقونه دادم
 . کنهی داره مشکوك نگام مدمیدم و با لبخند فربد و نگاه کردم که د رو زسند
 : و گفتمدمیخند

_ ؟یکنی نگام مي اونجوره؟چرایچ  
یزنیمشکوك م_فربد . 
ستی نیکنی که فک مياونطور_من . 
ه؟یپس چحور_فربد  

 : کردن ماجرا که گفتفی کردم به تعرشروع
 ! های بدجنسیلیرها خ_فربد

 بسکه بچه گهی بش نمیچی سال غزل و دوس داره و ه1 رضا خر االن نیا.تمسی اصنم بدجنس نرمینخ_من
ادی تا به حرف بمیری حالشو بگينطوری ادیبا.ماسته . 
رهی بگم؟فقط خدا کنه نقشت بگیچ_فربد . 
نای و اهی فرزام کنی که اکنهی داد میاالن داره داد و ب.شناسمیمن رضا رو م.رهی گیم_من ! 
 زنه ی دونستم رضاس داره زنگ مینم.غزل بود. زنگ خوردمی غذاش شد که باز گوش و مشغول خوردندی خندفربد

دمی گفت الو رو شنی نگفتم که صدا غزل که با داد ميزی گذاشتم دمه گوشم و چوی گوشنی غزل واسه همای . 
؟یزنیچرا داد م....پلــــــــووووو_من  
 . شدمالی خید و منم بدو سه بار بهش زنگ زدم که جواب ندا. گفتم قطع کردنوی اتا

  بود؟یک_فربد
 . دونم چرا جواب ندادینم.غزل_من

 . داشته باشه باهاتی کار مهمدیشا_فربد
 . زنهیحاال اگه کار داشته باشه خودش زنگ م. دادیوگرنه جواب م.فک نکنم_من
 نگاه نویونه ماش تکون داد و بعد شام بهش گفتم برسونتم خونه که فردا کالس دارم قبول کرد و جلو خي سرفربد

 .داشت
 . بهم خوش گذشتیلیخ.ییفربد دستت درد نکنه عمو_من

قابل تورو نداشت.زمی کنم عزیخواهش م_فربد . 
 ! شدم و رفتم خونهادهی پنی بغلش کردم و بوسش کردم از ماشنکهی ابعد

 
  شد؟ی چروزی دنمیغزل بنال ب_من

 جفت پا برم تو صورتش گهی مطونهیش. گرفتهشی مردم آزارنمیاه حاال ا. نگاه کرددای زد و به من و آيشخندی نغزل
 داشت واسمون زر شخندی خوب افتاده وگرنه االن به جا ني معلوم بود که اتفاقاشی و سرخوششخندشیاز اون ن.ها

 . گرفتی و آبغوره مکردیزر م
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مت؟یاری به حرف بای یگیغزل م_دایآ  
 . تا بگمنیخودتونو کنترل کن...نی بکشقی نفس عمهی...نی نشیخب بابا حاال عصبان_غزل
 ! برم به رضا بگم که فرزام من بودم تا حالت گرفته بشهدهی غزل االن خال ميریاه بم_من
  دونه؟یخودش م. جنبهی بابا بنیبش_غزل
و؟ی همه چیبهش گفت...؟یچــــــ_من  

 : نازك کرد و گفتی پشت چشمغزل
 .خفه تا تعرف کنم_

بنال_من . 
 : بهم انداخت و گفت نگاه بدهی باز غزل

_  ازش نکهیبعد ا. دنبالم و منم قبول کردمادی م8 رضا اومد و بهم گفت که ساعت ی تو رفتنکهی بعد اروزید
 راه نهیی گفت پانکهیبعد ا... آماده شده بودم و منتظر بودم تا رضا زنگ بزنه8 کردم رفتم خونه و ساعت یخدافظ

رونی با من اومد بمزمان همونیاسان پسر همساحاال از شانس خوبه من هم س.افتادم که برم . 
  خواد باهات دوس شه؟ی می گفتیساسان همونه که م_دایآ

 نشسته بود داشت منو نیحاال رضا هم تو ماش. هم به حرفم گرفتی اومد بهم سالم کرد و کلدیتا منو د.آره_غزل
آقا .م و گرفت و گفت که باهام کار داره برم اومدم که از کنارش رد بشم که دستدیبه ساسان گفتم که با.دی دیم
 ما رو نگاه کرد نیرها همچ.ستادی شد و سر جاش اادهی پنیرضا هم از ماش. هوادمی متر پرهی دست منو نگرفت نیا

 .که همونجا اشهدمو خوندم
 به دهی دستمو فشار می کسنکهی که با حس اارمی رفته بود دستمو از تو دست ساسان در بادمی بس تو شک بودم از

 : دستم و از تو دستش در آوردم و گفتمتیخودم اومدم و با عصبان
_ ؟ی دست منو گرفتیتو به چه حق.یشی آقا ساسان دفعه آخرت بود که جلوم راهم سبز منیبب  

ساسان . خوام دوست پسرم فکر بد کنهیحاال هم برو که نم.نمتی خوام ببی نمگهی بگه که گفتم ديزی چخواست
 رم ی من دارم مدی دیاونم وقت.برگشتم و رفتم سمت رضا. بگهيزی تونست چی نمیود ول قرمز شده بیحساب

 لب ری درهم نگام کرد و زافهی دادم که با قیسوار شدم و سالم. و در و بستنیسمتش با حرص نشست تو ماش
دی پرستی بهش بگم که خودش با عصبانيزی چدمی ترسیاز بس داغ کرده بود که م.سالم داد : 

_   بود؟ی کارویاون 
  
      

ارو؟یکدوم _غزل  
 : داد گفتبا

 همون که دستتو گرفته بود؟_
 : اخم کردم و گفتممنم

_   بدم؟حی توضدیبا
 : کرد و گفتی ترمز وحشتناکهی گفتم نویی اتا
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_   بود؟ی کارویگفتم اون ... نکنيغزل با اعصاب من باز
 . داغ کرده بوده هایاوه اوه پس حساب_من

ود لبورنگش شده ب_غزلپ ! 
نمی رضا رو ببافهی دوس داشتم قیلیخ_دایآ . 

 : کردم بروز ندم گفتمی می که سعیبا ترس. کنمي بود خرابکارکی بچه ها بخدا نزديوا_غزل
_ مونیپسر همسا ! 

 : جلو و گفتاومد
_ ؟يدی هاتون دست مهی همسايبا همه   

 : شدم و گفتمیعصبان
_   خودش دستم و گرفت؟يدی ند؟مگهيکور

 : گفت با دادرضا
_   هان؟رهی گی دست تو رو میبه چه حق

 : نگفتم که باز صدا دادش دراومديزیچ
 ! حرف بزنید با تو ام لعنت_رضا

 . طرف هم حرسم گرفته بودهیاز . کرده بودمبغض
 يای و بي به خودت زحمت بدی تونستی مي شدی که انقد حرص؟تويدی دونم چرا از خودش نپرسیمن نم_غزل

 ! چه خبرهینیبب
 ! از خودش نبوددنی به پرسيازی واضح بود نیهمه چ!هه_رضا
؟ی واضح بود هان؟چیچ_غزل  
 : با حرص نگام کرد و گفترضا

_  . آقا دلباخته شماستنکهیا
؟ی خواستی منویهم. اون منو دوست داره؟آرهیخوب که چ_غزل  
غزل خفه شو_رضا . 
باهام دوست شهبارها خواسته . دادهشنهادیتا حاال بارها بهم پ.  شمیخفه نم_غزل . 
  خودم خفت کنم؟ای یشیغزل خفه م_رضا

 سر من ينطوریتا حاال بابام ا. گرفته بودمی طرف هم گرهیاز .دی گفت که چهار ستون بدنم لرزنوی با داد انیهمچ
 . زدیداد نزده بود که اون داشت داد م

 خواستم ینم. نگاش کنم راه افتادمهنکی شدم و بدون اادهی پنیاز ماش.زهی خواستم بمونم و با حرفش اشکام برینم
 بازومو یکی و خواستم دوباره زنگ بزنم که ي خونه شما که قطع کردامیبهت زنگ زدم که بگم دارم م.برم خونه

 . که رضاسدمیبرگشتم و د.گرفت
خوب؟. شدیی جناهیاوه اوه قض_دایآ  

 : ادامه دادغزل
 : اخم نگاش کردم که گفتبا
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_  . توام؟هان؟بايری مي داریکجا سرت و انداخت
 دم؟کور ی تو گوش مي و به دادانمیشی مي فکر کردهیچ. مونمی هم نمقهی دقهی بشه نی که بهم توهییجا_غزل

يخوند ! 
 افتاده می که رو گوشی اون زل زد به اسمي نگفت و به جايزی چگهی بگه که با زنگ رها ديزی خواست چیم

 شعور هم ی رها بنیحاال ا.دمی شنی داد و می مرونیکه با حرص بنفساشو . شدی بدتر بزرخدیتا اسم فرزام و د.بود
 . داد که من خودم هنگ کرده بودمی اسهی

 : و گفتمدمیخند
_ خودم اون اس و دادم. کنهی اون فوضول استو باز مدونستمیم . 

  بود اسش؟یمگه چ_دایآ
 : خوندمکی و با حالت رمانتدمیخند
  شومی دلتنگ تو میوقت"_من
  خوامی را م عطر تنتیوقت
  کنمی به باد هم التماس ممن

 " خود داردي که جاخدا
 دستت نی بزن بهش ببی دستهی باشه رها ی غزل واقعنی کنم ایمن شک م....اوه اوه عطر و تن و التماس و _دایآ

  نه؟ای شهیاز توش رد م
 : و گفتدی خندغزل

_ استغفر...کنهی ندونه فک می هرکياد بود دی چه اسنی اشعوریب.من خودمم هم به زنده بودنم شک دارم ... 
 : زدم و گفتمشخندین

_   شد؟یخوب حاال بگو بعدش چ
 : ازم گرفت و با همون حال گفتوی اس رضا گوشي با صداگهی دییچیه_غزل

_ چند نفرو باهم اداره . تندهیلی خششی هم انگار آتیکی نیا. تو کردنادی خاطر خواهات ي که امشب همه نمیبیم
؟ي تا حاال انقد هرزه شدی ک؟ازی چند نفر هست هان؟بایکنیم  
 
 

ختی گفت با تموم توانم زدم تو صورتش و اشکام هم رنوی اتا . 
 : و من پا شدم و گفتممی بهم نگاه کردتی با عصباندای و آمن

_ فتهیخوردن ب.... کنم که به ی مي رم کاریبخدا االن م... بهت زدهی حرفنیغلط کرده همچ . 
  بهت زده؟ی حرفنی که همچهی کاالغ فک کرده_دایآ

 : دست منو گرفت و گفتغزل
_ خوردن افتاد... کردم که به يخودم کار. گوش کنشوی بقنیرها بش . 

 : نشستم و غزل گفتتی عصبانبا
 : بغض گفتمبا
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_  گهی دیکی تو که روزت با ای به دستم جز تو نخورده یچکی تو؟هان؟هرزه منم که تا حاال دست هایهرزه منم 
 آدم آشغال که هی! شدمی دستت رد شده؟من احمق و بگو که دلباخته کری تو که همه دخترا از زایشه؟منم  یشب م

 بهم ي زدی انگ هرزگیبه چه حق.احشه رو فهی بقدونهیخودش و طاهر م. کنهی فکر نمیچکیبه جز خودش به ه
  زنگ و اس ام اس؟آره؟هیهان؟به خاطره 

ها گرفتم تا جواب با داد گفتم ري از دستش گرفتم شماره موی گوشبعد : 
 الو_
 : منو نگاه کرد و گقتبعد

_  . اون رضا احمقوای و شعوری بنی بخورم اوی بودم حرص چ؟موندهیزنی پلوو چرا داد مگهی خرم برگشته منیحاال ا
 : که غزل ادامه دادمیدی خنددای و آمن

_  : با بهت و استفهام نگام کرد که گفتمدیتا صدا رها رو شن
_  کارشون نی خبر نداشتن که با ایول...ي چقد دوسم دارنکهیه؟ای عکس العمل تو چننی ببنکهیا. رها بودهادشنیپ

ی زنی می و فاحشگیبهم انگ هرزگ . 
 دهیانگار تازه فهم. کردی نگام ممونیبا حالت پش. تونستم خودم و کنترل کنمی و نمختی ری منیی تند تند پااشکام
 : شد و گفتکی قدم بهم نزدهی. گفتهیبود چ

_ من...غزل من ... 
 : خشم نگاش کردم و با مشت افتادم به جونش و گفتمبا

_ از تو که . خورهی منتفرم حالم داره از تو بهم ماد؟ازتی م؟بدمی فهمی ازت رضا مادی م؟بدمی هان تو چیتو چ
ادیبدم ماز همتون . گرفتمدهی نادی که غرورمو به خاطر تو عوضفمی از خودم که انقد ضعیانقد پست . 

 . دادی گرفت فقط بغلم کرده بود و به خودش فشارم می جلومو نمیحت. گفتی نمیچیه
 : همون حالت گفتتو

_ من .میآره من عوض.ي حق داری بگیهرچ...يحق دار.ي داغونم کردی لعنتيداغونم کرد...بسه غزل بسه
 یگیتو راس م.هستم شک کردم که عاشقش بودم و ی که دوسش داشتم و دارم به کسیپستم که به کس...پستم

 که ی از وقتقسم ی پرستی که می غزل به خدا قسم به همونی که هرزس من بودم ولی اونیگیراس م.من بدم
 که دلمو بهت باختم روز و شبم یاز وقت. ندادمموی اجازه ورود به زندگی به کسگهی دوست دارم و عاشقتم ددمیفهم

من ذره ذره عاشقت شدم . روزه عاشقت نشدمهیغزل من .يودم تو بود برشی که درگی اونشهیهمه جا هم.يتو بود
 من شروع ي من ترساي ساله که درداکی. گذرونمی روزامو مو تالی ساله که با خکی.ذره ذره بهت وابسته شدم

 من  و تو رو ازادی بیکی روز هی شد بترسم که مبادا که ی باعث منایهمه ا... هاتی تفاوتیت،نبودنت،بیدرد دور.شده
 1. کنمی می ساله دارم با ترس زندگ1 غزل؟من گمی می چی فهمیم...ی بشگهی دیکیکه نکنه تو عاشق ...رهیبگ
 شدم کی همه مدت که انقد بهت نزدنیغزل بهم حق بده که بعد ا. شمی عاشقت مروزی از دشتری که هر روز بلهسا

 که ي همه عشق و عالقه انی تونم با ای مچطور. عکس العمل و از خودم نشون بدمنیو عشق تو نگاهت خوندم ا
 اگه عاشق رم؟غزلی بگدهی نادرو تونستم اون پسی تفاوت باشم؟چطور می بگهی شخص دهیبهت دارم با وجود 

 بهت ی چه حالدهی بهش اس ام اس عاشقونه میکی رهیگی دست عشقتو میکی ینی ببنکهیا.ی کنی درکم میباش
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 ی که می به همونی نزدم ولی خوبي حرفادونمیم.بخدا نتونستم.غزل خودمو کنترل کنم ده؟نتونستمیدست م
 . بودتیهمش از عصبان. دلم نبودي رو که گفتم حرف هایی کدوم از اوناچی قسم هیپرست

 دوس ویکی ی وقتی زده بود،ولیدرسته که بهم تهمت زده بود،درسته که بهم انگ هرزگ. آرومم کرده بودحرفاش
 حرف ها رو هم بهت نسبت نی هر چند بدتری کنی که احساس آرامش می تنها با اونی وقتی محتاج اونی وقتيدار

 ی که عشق هست مییمگه جا.مونه ی نمی منطقگهی زنه و دیاونجاس که دلت حرف اول و م.يگذری میبده ول
به .ی کنی فک مي که دوسش داریفقط به اون.ی شی می همه چالی خی بگهیتونه منظق باشه؟اونجاس که د

 . و اشتباههستیهرچند که عقلت بگه کارت درست ن.ی نباشه قراره بکشی که وقتیبعذا
_  گهیبهش بگم که د...حقش بود که بذارم برم.بچه ها نتونستم...ی گذشتم ولی ازش می به راحتدی دونم نبایم

 نکهیتشنه ا. بهش دارم تشنه حرفاش بودمی حسهی که قبول کردم که یمن از وقت... نشد نتونستمی ولستی نیغزل
 خواستم؟پس آروم ی می چگهید. و گفتوم بود بشنازی که نیهرچ.همرو گفت.بهم بگه دوسم داره،که بگه عاشقمه

 . تقال نکردمگهیشدم د
 . به خود دستام دور کمش حلقه شدخود
 : نگاه کرد و گفتدای به من و آبعد

  
      

_  تونم ی قشنگ که نمیلی حس خهی.نکرده بودم حسو تجربه نیتا حاال ا. بودی چه حس قشنگدی دونیبچه نم
نی و ببای شده بودم که بی حالهیتو بغلش . کنمفشیتوص . 

 : گفتطنتی با شدایآ
_  و بادا بادا نینکنه کوچه خلوت بود و شما هم فاز به فاز شد...آره؟... نکنه کار تموم هان؟نمیبب...طون؟ی شیچه حال

 !مبارك بادا
ا حرص و خجالت ما رو نگاه کرد و غزل هم بدمی خنددای و آمن . 

 نیاز رضا بع خاطره حرفتش و از غزل به خاطر ا. بودمی هنوز از دست رضا و غزل عصبانی ولدمی خندی مدرسته
 ! وسط چه کاره بودم؟نی خودش راضب بود من ایوقت. واسه اونا بودی زندگیول.عیگذشت سر

 . منحرفيشعورایب....ـــدیببند_غزل
 . خندهری زمیتر زد گفت ما بدنوی اتا
 مینیاالن هم بنال ب...ي کمون نشده بودنی نشده بود که االن رنگيزیاگه چ... غزلي خودتو لو دادگهید_ من
 . غزل بدون سانسور بگو هان؟البتهی کردکاریچ

غزل که انگار به خودش اومده باشه . خندهری زمی زدی پقدای کرد که منو آی با دهن باز داشت منو نگاه مغزل
نی و افتاد زممی دادی برداشت و پرت کرد سمت ما دو تا که جا خالوانشویل . 

دی شیشما ها آدم نم_غزل . 
زمی عزیمونی تو تنها ممیما آدم ش_دایآ . 

 . من از دست شما راحت شمدیریبم....شاالی ای خفه شداااایآ_غزل
 : و گفتمدمیخند
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_ اد؟یدلت م!!!....نگــــــــو  
ت رفت و گفي چشم غره اغزل : 

_ ره؟یپ ن پ داره م  
کجا؟_من  
 ! رضاشیحتما پ_دایآ

 : و گفتمدمیخند
_   نبود؟ی واسش کافشبی دیعنی

گه؟یحتما نبوده د_دایآ  
نگـــــــــــو؟_من ! 

 : و از جاش پا شد و گفتدی کشیغی جهی غزل
_  . کصــــافطشعوری بي منحرفادی گمشدیبر. زنمی حرف مایمنو باش نشستم واسه ک

 چاره هم ی و غزل بمیدی خندی و ممی گفتی چرت و پرت مدای با آیهع. هم مثل جوجه پشتشداین و آ افتاد و مراه
نشستن ته ) و آرشام هستدیمنظورم رضا و سع( سه کله پوكدمی تو کالس که دمیرفت! بگهيزی تونست چینم

عد رو به آرشام گفتم کردم و بییالسالم بلند با. کنهی میکالس و اون زرافه هم رفته رو منبر داره سخنران : 
_ نیی پاایآقا ب ! 

؟یچ_آرشام  
نیی پاای گم بیم_من ! 

از کجا؟_آرشام  
 : و گفتمدمیخند

 .از باال منبر_
 . واسش باال انداختم و ازش چشم گرفتمیی ابروهی. و آرشام هم با حرص نگام کرددنی گفتم همشون خندنوی اتا

 چش تو ی کرده بود و کنار رضا واستاده بود و هعفی کشبی واستاده بود و غزل هم که خرش از ددی سعشی پدایآ
 فکر کردم که اگه نی به ای بودن ولیبه نظر که هردوشون راض. سرخ شده بودی شدن و غزل هم حسابیچش م

 دختر هیغزل . فرق داشتمیلی خوب من با غزل خیول. اومدمی مسئله کنار نمنی با ای راحتنیمن جا غزل بودم به ا
نه. احساس بودمی گم من بینم. دادی به احساساتش هم اجازه بروز میگرچه مغرور بود ول. بودیاحساسات ! 

گفتیغزل م. منطقم حرف اول و بزنهشهی بودم که همادهی خوب به خودم یول : 
_  . اون و ببخشهی راحتنیچون عاشق رضاس تونسته به ا

و دوست داشتم رزدی حرف و منی که ایچقدر کس. حرف واسه من آشنا بودنی چقدر او ! 
 : گفتی حرفاش افتادم که مادی به

_  . فراموش کنمزوی همه چی راحتنی تونم به اینم.ستیباور کن دست خودم ن...زمی عزيرها...رها
 : خودمي حرفاو

 . باشیمنطق...ستی ني اگهیراهه د...لی سهی فراموش کندیبا_من
  من؟ي رهای دونینم ست؟مگهی که عشق باشه منطق نیی جای دونی مگه نمزمیعز_لیسه
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 . تونهی نمگفتی بغض دار اون که ميو صدا. فراموش کنهزوی خواستم تا همه چی من که از اون مي هق هق هاو
 ! نگاه کردمدای اومدم و به آرونیاز افکارم ب. دهی داره تکونم میکی دمی افکارم بودم که دغرق

  کنم؟ی تو؟سه ساعته دارم صدات مییکجا_دایآ
دلم .بغض داشتم. که باهاش بودمي بارنی آخرادی. غم تو نگاشادی. افتاده بودملی سهادیباز . شده بود حالم خرابباز

 : گفتی انگار متوجه حاله خرابم شده بود که با نگراندایآ.واسش تنگ شده بود
_   دفعه چت شد؟هیبا توام؟...رها؟...رها چته؟

 
 
 

 کردم خودمو و کنترل ی می سعکهیدر حال. برهنیاز ب و آب دهنم و قورت دادم،بلکه بغضم دمی کشیقی عمنفس
 :کنم گفتم

_ خوبم.ستی نمیزیچ ! 
 : گفتمتی بگه که با قاطعيزی خواست چدایآ

 .گفتم خوبم_
 دونست اگه یم. شناختی منو مدایآ. بگه ساکت شد و با اضطراب نگام کرديزی خوام چی بود که نمدهی فهمانگار

 که يداشتن در مورد پروژه ا.نگام و ازش گرفتم به رضا نگاه کردم. شدهيزی دم حتما چی حالت مریی دفعه تغهی
 جلو لیصورت سه.چشامو بستم. به کارکنن خوان شروع ی از فردا منکهیا. زدنیاستاد بهشون داده بود حرف م

 : گفتی غم نگاش،که بهم مادی. افتادمدمی که صورتشو دي بارنی آخرادی.چشام مجسم شد
_ ی داشته باشادی به مای منو مثل قدشهیقول بده هم...ی نشریقول بده ازم دلگ.ی بخشی منو مقول بده که...رها . 

 : گفتمی می در پی خودم که پو
_  به روزمون ی چه حالنیبب.بسه. تروخدا تمومش کنلی؟سهی کنکاری چي خوای م؟مگهی گی مي داری چلیسه

  ببخشمت؟دی با؟چرايآورد
 . کرم و اون مال منوی اون و پاك ميکامن اش. هر دومون در اومده بوداشک

رونی بدی رضا منو از خاطرات کشي دفعه صدانیا . 
د؟ی کنی شروع میرها شما از ک_رضا  
 : حالت سوال نگاش کردم و گفتمبا

_ و؟یچ  
م؟ی زنی حرف می در مورد چيدی بابا؟تو حواست کجاس امروز؟اصن فهميا_رضا  

ناخوداگاه . من تو حال خودم بودی زدن ولی ها داشتن حرف مبچه.دمی شنی نميزی چگهیانگار د. نگفتميزیچ
 اراده ی هر موقع بگفتی بهم مادمهی. بهم داده بود رو لمس کردملی رو که سهیدستم رفت سمت گردنم و مدال

بچه ها . برق گرفته ها از جا پا شدمنی مثل اهوی. منتظرتم،بدونيدستت رفت سمت گردنت و مدالت و لمس کرد
ن بوددهیترس . 

 : اومد سمتم و گفتدای کردن که آی نگام می داشتن با نگرانهمشون
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_ ؟ي شدينطوری دفعه اهی ؟چرای گی نميزی چزم؟چرایچته عز  
 : کردم نشکنه گفتمی می که سعی بغضبا

_ مدالم...دایآ ! 
 : گفتیبا نگران.هی منظورم چدی فهمدایآ

_ شش؟ی پي بري خوایم  
 : و تکون دادم که رضا گفتسرم

_  ! حواست پرته؟ی واسه چپس بگو
 : گفتدای که آدمی کشیقی عمنفس

_ ام؟یمنم ب  
 ! خوام تنها برمینه م_من
  وضع؟نیبا ا_دیسع

 : گفتمدی توجه بهش به سعیب. کردی به آرشام افتاد که داشت مشکوك ما رو نگاه منگام
 .خوبم_

 : و برداشتم و گفتمفمی کبعد
_  . رم خونهی راست مهی. رسمی امروز به داشنگاه نمگهید

 که در انتظارم ییاستارت زدم و روندم جا.نی کردم و رفتم سمت ماشی با بچه ها خدافظی هم هول هولکبعد
 . کردمدای خواستم و پی رو که می گشتن آهنگیضبط و روشن کردم و بعد کل.بود

 
   بارونری باز زهی پنجره نشستم کوچه خاکستريپا

  چه دلتنگتم امروز،من
وزاس حال و هوام رنگ توا، از همون رانگار  

  دلتنگ تواکوچه
  تورو دارهي گرفته،دوباره هوادلم

  قرارهی بدنتی دي واسه سمی خيچشما
  راه دورم خبر از دل من که ندارهنیا

  خوام واسه قلبمی نشونه مهی ندارم،آروم
  بندمی نملی دخيزی نشونه واسه چنی اجز

   تورو دارهي دل تنهام دوباره هوانیا
  گالبيشهر تو و بو يهوا

  اتاقم مثل خوابي تودهیچیپ
  کنهی میبی غري بدجورداره
  دونه؟ی می جز تو دردم و کآخه
  تورو دارهي گرفته،دوباره هوادلم
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  قرارهی بدنتی دي واسه سمی خيچشما
  راه دورم خبر از دل من که ندارهنیا

  خوام واسه قلبمی نشونه مهی ندارم،آروم
  بندمی نملی دخيزی نشونه واسه چنی اجز

   تورو دارهي دل تنهام دوباره هوانیا
( ی رستمنیدلم گرفته از ام ) 

 
 

 یهوا سوز داشت و احساس سرما م. دسته گل رز سرخ با گالب گرفتم رفتم سمت مزارشهی. شدمادهی پنی ماشاز
از .م پر بودم هنوز هی کرده بودم؟ولهی گری شده بود؟کسی خی دونم کینم. رو صورتمدمیدستام و کش.کردم

 که روش حک شده بود رو رو يدستم شعر.سنگشو با گالب شستم.زانو زدم و نشستم.ی و دلتنگهیبغض،اشک،گر
 .لمس کرد

 . بودمحفظ
دیی آی سراغ من اگر مبه . 
دییای و آهسته بنرم  

  که ترك بردارد،مبادا
 . منیی نازك تنهاینیچ

 داد ی و کتاب شعر فروغ و ممی نشستی منهیشوم کنار شهیمخصوصا فروغ،هم .می عاشق شعر بودهردومون
 رز رو يگل ها. کرم به خوندنی دوخت و منم شروع می خورد بهم چشم می قهوه اش رو مکهیبعد در حال.دستم

 سال 2بعد از . فاتحهخوندندستم و زدم رو سنگ و شروع کردم به .ختی ریاشکام داشت دونه دونه م.پر پر کردم
 . و هق هقم بلند شددمی اسمش کشي به رویدست. کردمی مهیباز داشتم گر

 ی بیکجا رفت....تو هم دلت تنگ شده بود نه؟...دلم واست تنگ شده بود... توامشیپ... اومدمنیبب...لمیسه_من
 چقد ی دونستیمگه نم... ؟یچرا رفت...؟یپس چرا تنهام گذاشت...م؟ی وقت همو تنها نذارچیمگه قرار نبود ه...وفا؟

 دلم واسه لیسه...؟یچرا رهات و تنها گذاشت...لم؟ی شد سهیپس چ...؟ي دوسم داری گفتیمگه نم...دوست دارم؟
 گرفت و ی که دلم مییواسه موقع ها...دلم واسه دستات تنگ شده... گفتناتزمیواسه عز...رها گفتنات تنگ شده

ی گفتی و ميرد کی و موهامو نوازش مي کردی که بغلم میواسه زمان... کردمی مهی گرشتی پومدمیم : 
_ یشی می کن خالهی گرزمی کن عزهیگر ... 

 تو فرق یول... نکنمهیبه خودم قول داده بودم که گر... کنمی مهی تو گرشی سال باز دارم پ2 بعد لی سهینیبیم
 منم ی تو رفتیاز وقت... عوض شدمیلی خل؟منی سهیبنیم...يسنگ صبور من بود...ي من بودلیتو سه...يدار

 که ییرها... کردی مهی گرشتی و پومدی می که هعییرها...ستی ني خبری احساساتي از رهاگهید... شدمگهی دیکی
 بهونه یواسه ک... کنه؟هی گریرهات واسه ک... کردی مدنی باال چشت ابروا مثل ابر بهار شروع به باری گفتیاگه م
ي که برام خوندي شعرنیا آخرصد. هنوز هم صدات تو گوشمهلیسه... رهات و داشته باشه؟ي هوایک...ره؟یبگ ... 

  روم خسته و افسرده و زاریم
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شی خورانهی منزلگه ويسو  
  برم از شهر شمای خدا مبه

شی خووانهی و ددهی شوردل  
  برم تا که در آن نقطه دوریم

  دهم از رنگ نگاهشیشستشو
  دهم از لکه عشقشیشستشو

  و تباهجای همه خواهش بنیز
  برم تا ز تو دورش سازمیم
  محالدی جلوه امي تو از
  برم زنده بگورش سازمیم
  وصالادی پس نکند نی از اتا

  لرزدی مناله
  رقصد اشکیم
  منزمی بگذار که بگرآه
  چشمه جوشان گناهي تو ااز

  منزمی آن به که بپرهدیشا
  بودمي غنچه شادبخدا
دی عشق آمد و از شاخم چدست  
  آه شدم صد افسوسشعله

دینرس لبم باز بر آن لب که  
  بستمی بند سفر پاعاقبت

  دلنی خون‚ روم خنده به لب یم
  روم از دل من دست بداریم
  حاصلی عبث بدی اميا

 (فروغ فرخزاد)
 ي شعرهی شعر تنها نی ادمیتازه فهم. بودی منظورش چدمی رفت فهمنکهیبعد ا. و اشکام و پاك کردمدمی کشیآه

منو تنها گذاشت و .و اون رفت.کنهی می داره باهام خداحافظلیسه که دمیاون شب نفهم.نبود که ساده واسم بخونه
 نجای پامو از انکهی دونستم به محض ایم. افتادماه کردم و به ریازش خدافظ. بودمستادهی افتاده اییبا شونه ها.رفت

  وي به باززویهمه چ. احساسهیب.الهی خی کنن بی که همه فک مییرها. صبحي شم همون رهای مرونیبذارم ب
 و کنهی میطونی که فقط شییرها. از سنگه قلبشکهی تهی که ییرها. کنهیهمه رو مسخره م.رهی گی میشوخ

  داره؟ي دردهی گه رها هم ی چه می دونه؟کسی چه میکس. کنهعی و اون وضانیدوست داره ا
 هی که ییها شم همون ری مرونی بامی بنجای از انکهی دونم به محض ایم. که انقد سفت و سختش کردهي دردهی

 یبا آرشام دعوا م. ذارهی که سر به سر دوستاش مییرها.یالی خی و بی تفاوتینقاب ب. به صورتشزنهینقاب م
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 گهی که مي مصداق همون شعرالش دونه که حی نمی کسیول.زنهی خندونه و لبخند می گه می که مییرها.کنه
 . استزتری غم انگهی من از گريخنده 
 ینم.به جا خونه روندم سمت خونه فربد. شدمنیسوار ماش. دوباره دادمی سالمیالب قي زدم و به رهايپوزخند

قبول کرد و منم با .ششی رم پی بگه منایبهش زنگ زدم و گفتم که به مامان ا. حال خرابم برم خونهنیخواستم با ا
م که  مطمئنم بودی نداشت ولیم حضور جسلیدرسته سه. کردمی میاحساس سبک.آرامش روندم سمت خونش

 . آرومم کرده بودشهیمثل هم. با من و مراقبه منهشهیروحش هم
******************************************* 

د؟ی شروع کنی از کدیی خوای مشاالیرها ا_دایآ  
و؟یچ_من  
 . با آرشامتونویکار گروه_دایآ

 : کردم و گفتمیپوف
_  ستی نیکی. شهی ها سرو کله بزنم اعصابم و خورد می کنم که قراره با اون افغانی فک منی به ایوقت. دونمینم

 ی پرت می بگم که منو از همون باال ساختمون تلپيزی چهی ها ی استاده بگه شنقل آخه اگه من به اون افغاننیبه ا
نی شم رو زمی مزیکنن چ . 

 : و گفتدی خنددایآ
_ ؟ی شی میچ  

 : زدم و گفتميشخندین
 .زهر مار_

آب انار_دایآ ! 
رتو انبا_من . 

  داشت؟یچه ربط_دایآ
 ! که داشتهی قافی نداشت ولیربط_من

ی شی خفه ميآره خوب تو اگه جواب ند_دایآ . 
 . شدزونی آوافمی کارمون افتادم قادی نکهی به محض ای و باز کردم ولشمین
 : گفتمی حوصلگی ببا

_   کنم؟کاری حاال من چدایآ
؟ی کنکاری چویچ_دایآ  

گهی دگمیبابا پروژه رو م_من ! 
 . دنبال کاراشنیفتی برو به آرشام بگو از فردا ب؟خوبی کنکاری چی چیعنی_دایآ

  سر ساختمون؟می باهم برای بگم بهش؟برم بگم آرشام بیبه من چه؟تازه مثال چ_من
 : خوب خنده هاشو کرد گفتنکهیبعد ا.خودم هم خندم گرفته بود. خندهری زد زی پقدای دفعه آهی گفتم نوی اتا

_  . رهاي اوونهی دیلیخ
میچاکر_من . 
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 جا هی گفت که یآرشام م.می زدی حرف مزای چنی در مورد هممی داشتی رفتي دفعه اهیتازشم اون روز که تو _دایآ
 بهش راداشوی اشکال و انی تونی می به راحتنیواسه هم. خودشون هستشي هم از کارگراارویاتفاقا .رو سراغ داره

 . دنبال پروژتوننیفتی که از فردا ببگو برو بهش يدست بذار دست رو ینی بشنکهیحاال هم به جا ا.نیبگ
 : حرص گفتمبا

_  . کنادهی پاروی و رو اون ی بکشي خوای که میی و نقشه هانیی پااری گه برو دکور مکور استاده رو بی مطونهیش
 : و گفتدی من خندي به حرص خوردن هادایآ

_  . به جاش پسته بخورزمیحرص نخور عز
دیرفتم و اونم خند چش غره واسش هی . 
 : گفتمی حالی ببا

_   آقا کجاست؟نیحاال ا
  آرشام؟یک_دایآ

آره_من . 
ومدهیفک کنم امروز ن.دمشی دونم ندینم_دایآ . 

  کنم؟داشیپس از کجا پ_من
 : فکر کرد و گفتکمی دایآ

_   اون بدونه کجاست؟دیشا.شیخوب زنگ بزن به را
جاست؟ از کجا بدونه اون کشیرا! های گی ميزی چهی_من  

 شی االن هم پدیگفتم شا. شرکت هستني دنبال کارهاشیعقل کل آرشام خودش اون روز گفت که با را_دایآ
؟ی کنیحاال تو زنگ بزن بپرس ضرر که نم. باشهشیرا  
 . و گرفتمشی درآوردم و شماره رامویگوش. به نشونه باشه تکون دادمي فک کردم و سرکمی
  
      
 

ب داد بوق خوردن جوای از کلبعد : 
ی و گرامــــــــــــزیبه به سلـــــــــام خواهر عز_شیرا . 

 . بزرگوار خودمشیسالم بر را_من
 ی مشیهر موقع به را. حساس بودیلی کلمه خنی به اشیآخه را.دمی خندزی زد و منم ري دادهی دی شننوی اشی راتا

فتن بزرگوار گی ما به خر ميچون تو اصطالح ها.ومدیگفتم بزرگوار صدا دادش در م . 
 : گفتمدمی خندی که منطوریهم

_ ي جواب بدي زنم سری بهت زنگ می وقتیتا تو باش.حقته . 
آخه مستراح بود گالب به روت. خوام مادمازلیاوووپس معذرت م_شیرا ... 

 : و گفتمدمی برحرفشو
_ فیکصافط کث.شی رایاه خفه ش . 
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 : گفتمدمی خندشو و که شنصدا
_ يرو آب بخند . 

ز لطفتممنون ا_شیرا . 
 . کنمیخواهش م-من

؟ي زنگ زدی واسه چنمی بگو ببمیحاال بگذر_شیرا  
گه؟ی زراتو بزن دی گی ممی مسقری غياالن دار_من  

 : و گفتدیخند
 . فهمزیقربون آدم چ...کالیآ بار_شیرا

حاال صب کن دارم برات... نشونت بدم منی قربونهی_من . 
اوه اوه خشم اژدها_ با خندهشیرا ! 
 : و گفتم زدمیغی جهی

_ ي منو حرص بددی که همش باشی رايریبم . 
دهی ورپرریزبونتو گاز بگ_شیرا . 

 . بهت زنگ زدهنکهی از اي ندازی آدمو به غلط کردن میعنی شیهووووف را_من
 : و گفتدی خندشیرا

_ حاال هم کارتو بگو؟. خوبهیلی که انگار خودش خگهی منیهمچ.خوب بابا  
ام کجاست؟ آرشی دونی منمی خواستم ببیم_من  
 : که تو صداش بود گفتی با بهتشیرا

_ ؟يری گیاوووو آفتاب از کدوم طرف در اومده که تو سراغ آرشام و م  
 : گفتمیحرص

_ استاد خنگ و نفهم ما برداشته ما دو تا رو هم گروه .در ضمن کار داشتم باهاش.ادی که هر روز در مییاز همون جا
ستی ندمی خواستم باهاش حرف بزنم که دیم. بهممیپر ی سگ و گربه منی دونه که ما عینم.کرده . 

 : گفت و ادامه دادی به آهانشیرا
_ ؟ي چرا به خودش زنگ نزدی ولشمهیاتفاقا االن پ  

 . شمارشو نداشتمنکهیبه خاطره ا_من
 : نا مطمئن گفتمیی نگاه کردم و با صدادای به آدی مکث کردم و با تردکمی بعد

_   بهش؟ي بدوی شه گوشیم
 . پس من خدافظیاک_شیرا

 .خدافظ_
دی متعجب آرشام به گوشم رسي صداهی چند ثانبعد : 

 .سالم_
سالم_من  . 
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 حرص شهیهم. باهاش کل کل داشتمشهیمن هم.واسم سخت بود که باهاش حرف بزنم.می دومون ساکت شدهر
 یحرف بزنم نم آدم باهاش نی خواستم عیحاال که م.می شدی باهم همکالم منی و واسه هممی آوردیهم و در م

 : فکرا بودم که آرشام سکوت و شکسته و گفتنیتو هم.تونستم
_ ؟ییالو؟رها اونجا  

 شدم که چه راحت دارم باهاش حرف ی داشتم متوجه میی جوراهیانگار تازه . باال انداختمیی کردم و ابروی نچنچ
 انگار آرشام با همه اونا یول.تم شناخی که مییبه جز اون ها. باشمنیمعموال عادت داشتم با همه سر سنگ. زنمیم

 اجازه رو داده نی اسمشو بگم و هم به اون ايشوندی پایفرق داشت که هم به خودم اجازه داده بودم بدون پسوند 
 . نداشتمزای چنی فرصت به فکر کردن در مورد ام،ازحرصی کردن هم بودعی در حال ضاشهی همنکهینه ا.بودم

رونید ب آرشام منو از فکر کشوني صداباز : 
 
 

الو رها؟....الو_آرشام  
نجامیبله؟ا_من ! 

؟ی داشتي؟کاری گی نميزیپس چرا چ_آرشام  
  دنبال پروژه؟می بری خواستم بگم که کیم...آره!ها؟من؟آها_من

 : سکوت کرد و گفتکمی آرشام
_ دو .ماده ام آیمن هر وقت که تو بگ.يخوب شد که زنگ زد. مورد باهات حرف بزنمنی خواستم در ایاتفاقا منم م

 . خودموننيهمشون کارگرا.سه تا جا هم سراغ دارم
 . به نفعمونهمی زودتر شروع کنی هرچیول. ندارهیواسه من فرق_من

 از فردا ی اگه موافق باشی کار دارم ولشی با رانجایا.امی شه بی نمگهی امروز که دی ندارم ولیمنم حرف_آرشام
 . دنبال کاراشمیفتیب

 : کنم که گفتی فردا خواستم ازش خداظي و بعد گذاشتن قرار ها و اعالم کردمموافقتم
 رها؟_

بله؟_من  
شمارتو بگو؟_آرشام  

 : گفتمیجی گبا
 چرا؟_
 . بده با آرشام حرف بزنمی بگشی به رای باز زنگ بزني خواینکنه م_آرشام

 سی میکی دمی شمارمو گفتم و بعدش هم قطع کردم که دتی خودم حرصم گرفت و با عصبانی خنگاز
اوه اوه چه رند هم بود.مطئنا آرشام بود. به شماره انداختمینگاه.انداخت . 

 . کالسمی و رفتمی پا شدمی حرف زددای با آکمی نکهی ابعد
********************************************* 
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 يس روتا چشم به عک. زرافه استدمی که برداشتم دمویگوش. در اومدمی خوندم که صدا گوشی درس مداشتم
در . زرافه رو گذاشته بودمهی کرده بودم و واسش هم عکس ویآرشام و با اسم زرافه س. از خندهدمی خورد پوکیگوش
 ی دنبالم و من مادی گفت می کل کل که اون می کردم خودم و کنترل کنم جواب دادم و بعد کلی می سعکهیحال

 ادی بگهی ساعت دهیحاال هم قرار بود .می بریکی نیماش شد که هر دفعه با نی به امی باالخره تصمرمیگفتم خودم م
 شلوار هی.رونی بدمی از توش کشی پالتو مشکهیبعد کمد مانتو هامو باز کردم و . دوش گرفتمهیپا شدم و .دنبالم
 شال هی و دمی هامو هم پوشيکالج قهوه ا. هم تنم کردمی غواصگفتنی ها که بهش مدی مدل جدنی از ایعسل

 شدم از اتاق خارج ی از خودم راضنکهی هم کردم و بعد اي قهوه امی مالشی آراهی.رم کردم هم سيسرمه ا
 : و گفتمششیرفتم پ. زدی خانوم حرف ميمامان تو آشپرخونه بود و داشت با زر.شدم

_  . رمیمامان من دارم م
 
 

کجا؟_مامان  
االن هم آرشام . نامه ام هستانی پانهیزم پش یی جوراهی.می بدلشی تحودی ماه بانی که تا آخر امی پروژه دارهی_من

 . دنبال کارامونمی دنبالم برادیداره م
آرشام؟مگه آرشام تو دانشگاه شماست؟_مامان  
میاستاد همه بچه ها رو دو گروه کرده ما هم باهم افتاد.آره_من . 

 : تکون داد و گفتمی به نشونه تفهي سرمامان
_ برو و مواظب خودت هم باش.باشه . 

 طبق میمش رح.رونی کردم و از خونه زدم بی از هر دوشون خداحافظدمی گونشو بوسنکهیدادم و بعد ا تکون يسر
به استخر پر از آب نگاه . نشستماطی حي تاب روي واسه اونم تکون دادم و رفتم رويسر.معمول با باغ مشغول بود

 ي بازقتی جرئت حقمی و داشتمیبود نشسته نجای هممونیی که چهار تاي اون روزادی. افتادمشی سال پ5 ادی.کردم
می کردیم . 

 رو چرخوند و شهی ششیرا. سرد شده بودی زمستون بود و هوا هم حسابيکاینزد.لی و فرزاد و سهشی و رامن
 : گفتدی باری مطنتی که ازش شییبا چشا.ستادی رو به من واشهیش

_ قت؟ی حقایجرئت   
 : اعتماد به نفس و غرور گفتمبا

 جرئت؟_
؟یمطمئن_شیرا  

شک نکن_من . 
 و کی شیلی و خیشی حاال پا مي استخر چرخوندنی دور،دور ا100 منو نکهی ایخوب رها خانوم به تالف_شیرا

 . تو آبی زنی مرجهی شیمجلس
 : بهت گفتمبا

_ ؟یچ  
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 . باال انداختي شونه اشیرا
 . خورمی سرما موونهی هوا چقد سرده؟دی دونی مشیرا_من
ه گله نداره که عوض داريزیبه من چه؟چ_شیرا . 

می کنی مي و بازمی نشستنجای و امی که اومدمی پرروایلیما خ. سردهیلیهوا خ. شوالی خی بشیرا_لیسه . 
گسی بحث دهیاگه جرئتشو نداره اون .ستی نمی حرفها حالنیمن ا_شیرا . 
 : گفت با حرص از جام پا شدم و گفتمنوی اتا

_  ! ندارم؟ای که دارم یبنیحاال م
 . تو آبدمی که زودتر پررهیمنو بگ ادی خواست بلیسه

 دی دلیتا سه. شمی ملیآب انقد سرد بود که گفتم االن مثل قند. خوردن افتادمزی محضن افتادنم تو آب به چبه
 بغلش و از دی دفعه کشهی بودم ستادهی حرکت تو آب ای و رو که بی تو آب و مندیمن افتادم تو آب خودش هم پر

 ادی بنکهی هم به خاطر الی چاره سهیب. کردندعواچقدر مامان و بابا هر سه تامون و  دونه یخدا م.رونیآب آورد ب
 .منو نجات بده اون همه سرزنش شد

 ي فرارنیآرشام تو ماش. که آرشام بهم داد راه افتادم سمت در باغیبا اس ام اس. رو لبام نشسته بودی تلخلبخند
 . شده بودرهی نشسته بود و به جلو خشیمشک

 . و باز کردم و نشستمنی مطمئن رفتم سمتش و در ماشيها قدم با
سالم_من . 

 
 
 

چرا داره ...ده؟یواااا چش شده؟آدم ند. باال رفته نگاش کردميمنم با ابروها. کردی داشت با تعجب نگام مآرشام
 نیبا ا زل زده بهم؟ينطوری ااروی نی که اهیزینکنه رو صورتم چ...مشکوك نگاش کردم... کنه؟ی نگام مينطوریا

خوب خداروشکر . نکردمدای پيزی نگاه کردم چیچهر. کردم و زوم شدم رو خودممی رو،رو خودم تنظنهییفکر زود آ
  کنه؟ی نگام مينطوری اسکل انیخوب پس چرا ا...ستی نيزیرو صورتم که چ

با حرص گفتم.باز مثل بز زل زده بود تو صورتم. کردمنگاش : 
_ ؟ی کنیم نگام ينطوری اي شده چرا داريزیچ  

 : خودشو جمع کرد و گفتکمی که از شوك در اومده باشه انگار
_  ! شه؟یهنوز هم باورم نم

 : من با تعجب گفتمنباریا
_ و؟یچ  
 نجای منو ای گفتم که قراره کلیبا خودم م.رونی بی از خونه بزنی عالفم کننکهی بدون ای چجور تونستنکهیا_آرشام
يبکار . 
فکر . انقد تعجب کرده بود؟عجــــــــــــبنی شنقل واسه انی ایعنی.دم کری داشتم با تعجب نگاش مهنوز

هاهاها. طول بکشهگهی دي خانومايکرده منم قراره حاظر شدنم مثل همه  . 
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 . خندهری دفع زدم زهی تفاوت نشون بده نگاه کردم و ی کرد خودشو بی می متعجبش که سعافهی به قباز
آرشام هم از خنده من خندش گرفته . شده بودياز گوشه چشمم اشکام جار بودم دهیاز بس خند. بخندی نخد کحاال
 کردم خودم و ی خنده سعیباالخره بعد کل.می هفتگانه بود که من و آرشام باهم بخندبیاز عجا.جلل خالق.بود

 .کنترل کنم
 . خندهری زمی باز زدم،ی خندم بند اومده بود که تا چشم تو چشم هم شدتازه
 یی و تنها صدامیهر دومون سکوت کرده بود. و روشن کرد و به راه افتادنی ماشمیمون مسلط شد به خودنکهی ابعد

 کمیدستم بردم و .چه خوب اونم محسن و دوست داشت. بودگانهی محسن ي شکست صدای و منیکه سکوت ماش
آرشام نگام کرد و گفت.صداشو بلند کردم : 

_ ؟يتو هم دوس دار  
 : کردم و گفتمنگاش

 .اوهوم_
 . با محسنیمنم شروع کردم به همخون. شدرهی زد و به جلو خيخندلب

 
  ندارم اصالی نقشی ولتمی زندگي تومن
  از منيدی که شنی هر چی گرفتدهی نشنتو

  برات ندارهی فرقگهی و نبودم انگار دبود
ارهی در ماره،حرصموی داره حرصمو در میالی خی همه بنیا  

  عشقمون رو بهم بگو که بدونمفیتکل
   نمونمای نباشم بمونم اشمب
ي بهم نداری عشقچی ترسم که بفهمم هیم  
ي واسم نذاریی جاجی کنج قلبت هنکهی اای  

  چارهی دوست دارم من بآخه
  داره؟وی جز تو کسای دلم تو دنمگه

  چارهی دارم من بدوست
  داره؟وی جز تو کسای دلم تو دنمگه

 ! رهگذر تو خوابتهیتم؟ی زندگيکجا
  اکثر خاطراتتي تویف موجود اضاهی
ي باهام نداري کارچی و هرمی می دارم مینی بیم  

ياری در م،حرصموياری حرصمو درمي جات داری با غرور بتو  
  چارهی دوست دارم من بی ولتمی زندگي تومن

  داره؟وی جز تو کسای دلم تو نمگه
   چارهی دارم من بدوست

  داره؟وی جز تو کسای دلم تو نمگه
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 ! رهگذر تو خوابتهیتم؟ی زندگيکجا
  اکثر خاطراتتي توی موجود اضافهی

  ندارم اصالی نقشی ولتمی زندگي تومن
  از منيدی که شنی هر چی گرفتدهی نشنتو

  برات ندارهی فرقگهی و نبودم انگار دبود
ارهی در ماره،حرصموی داره حرصمو در میالی خی همه بنیا  

  عشقمون رو بهم بگو که بدونمفیتکل
  نمونمای بمونم  نباشمباشم

ي بهم نداری عشقچی ترسم که بفهمم هیم  
ي واسم نذاریی جاجی کنج قلبت هنکهی اای  

  چارهی دوست دارم من بآخه
  داره؟وی جز تو کسای دلم تو دنمگه

  چارهی دارم من بدوست
  داره؟وی جز تو کسای دلم تو دنمگه

( گانهیدوست دارم از محسن  ) 
 

 نداخت و سرشو ی نگاه بهم مهی یآرشام هم گهگاه. دادمیاشتم خودم و تکون م گرفته بودم و دتمی رنطوریهم
 نشستم سرجام خیس. شهی مکی داره بهمون نزدسی پلنی ماشهی دمیدر همون حال و هوا بودم که د. دادیتکون م

 با  داشتمی ناگهاني کارانیآرشام به ا. عصا قورت داده ها نشستمنی انی و هم خفه کردم و عکیو صدا موز
 نفس هی از کنارمون رد شد نیتا ماش. کرده بودمری غافل گیلی بشر و امروز خنیکال من ا. کردیتعجب نگاه م

ی و باز ولو شدم رو صندلدمیراحت کش . 
  دفعه؟هیچت شد _آرشام

 . باال انداختمي شونه اهی ازمون جلوتر بود اشاره کردم و کمی که حاال یسی پلنی ماشبه
 : و گفتدی خندآرشام

_ ؟ي حالت دادریی دفعه تغهی بود نیآهان واسه ا  
 : تکون دادم که گفتسرمو

_   از ترس گرفته؟ای زبونتو موش خورده هیچ
 : و گفتمرونی باال رفته نگاش کردم و زبونمو دادم بي ابروهابا

_  . دارمـــــــــــشنی ببرینخ
ماشاال چقد هم درازه.نمیبیآره م_آرشام . 

دیتواند دتا کور شود هر آنکه ن_من . 
بلـــــــــه بلــــــــــه_آرشام . 

 . تفاوت بهش باز صدا آهنگ و بلند کردم و باز شروع کردم به خوندنیب
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 هاشو شروع ي بود و هنوز گچ کارمسازیساختمونش ن. طبقه توقف کرد5 ساختمون هی ساعت آرشام جلو 1 از بعد
 : و زد برگشت سمتم و گفتنی ماشموتیر نکهی شدم و آرشام هم بعد اادهی پنیاز ماش.نکرده بودن

_ ه؟ی نظرت چمی کنی شروع منجایاول از ا  
 : فکر کردم و گفتمکمی

 .خوبه_
 هم خودش رو سرش یکی به من داد و یمنی کاله اهیآرشام . سمت ساختونمی همراهش راه افتادم و رفتبعد

 کردن به ی که کار میی کارگرايصدا. کردن رفتم باالی که به عنوان پله ازش استفاده مییاز رو آجرها.گذاشت
دی رسیگوش م . 

 يآرشام از قبل نقشه . الزم باز به کارشون مشغول شدني هاحی و بعد دادن توضمی شدکی آرشام بهشون نزدبا
هر دومون مشغول . سرش رو هم خودش گرفتهی سر نقشه رو به من داد و هی.ساختمون رو ازشون گرفته بود

 در يبا ابروها. اطرافم شدمیس دقت کردم و مشغول بررشتری بکمی. لنگهی کار مي جاهی دمی که دمی شدشیبررس
انقد سرم و چشام در حال نوسان بود که آخر سر . آشپزخونه و اتاقي نگاه به جاهی نداختم ی نگاه به نقشه مهیهم 

 :آرشام گفت
_ ؟ي خوری شده؟چرا انقدر وول میه؟چیچ  

که باز گفت.تم نگفيزی بهش رفتم و چي چش غره اهی : 
_  . بگو منم بدونم؟خوبی کنی ميچرا چشاتو اونطور

 : کردم و گفتمی پوفهی
_ نی رو ببنجایا . 

 . آشپزخونه اشاره کردمي با دستم به جابعد
خوب؟_آرشام  

ه؟یکی آشپزخونه رو درست کردن نای که ایی که تو نشقه هست با جاییبه نظرت جا.خوب که خوب_من  
حاال اون . که کارگرا به عنوان آشپزخونه نشونمون داده بودن انداختییقشه و سپس به جا به نی متفکر نگاهآرشام

 ی کارگرا که با داد من که مشیاخماش رفت تو هم و خواست بره پ.دی چرخی اونور منوری سرش ایبود که هع
ستادی استهیگفتم با . 

؟ي ری ميکجا دار_من  
 : با اخم گفتآرشام

_  خونشون و نطوری دن که بردارن و ای پول نمنایمردم به ا. و ازشون سوال کنمیدقت ی بنی الی خوام برم دلیم
 .خراب کنن

 : و گفتمششی پرفتم
_ می بذارن ما کارمون و انجام بدگهی عمرا دی بگنوی انای به اي تو اگه االن برنیبب . 

  کنم؟کاری چی گیم_آرشام
ردم به عکس انداختن از کله خونه در آوردم شروع کنموی دوربنکهی دادم دستش و بعد انقشرو . 
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 کی هم شرشی سرش با راریتازه خ. چقدر خنگ بودارویاه . کردی هم هاج واج واستاده بود و داشت نگام مآرشام
 دهی سال نکشهی که به دمی ترسی منیاز ا. درست بشهي اتهی دو تا پت و مت چه لنی دونه از ایخدا م.شده

 . خنگ بوداروی نیبسکه ا.رشکست بشن
؟ی کنی مکاری چي داری شه بگیم_آرشام  

 . فسفور بخوره و بسوزونتشکمی ستیبد ن. به خوردش بدهی ماهکمی بهتره به ننش بگم اوووف
 : بود گفتمدهی که ازم پرسی توجه به سوالی کارم تموم شد بنکهی ابعد

_ م؟ی خودمون داشته باششی نقشرو پنی امی تونی منمیبب  
 . گذاشتنارمونیور در اخت به زنشمیتازه هم.نه_آرشام

  نداره؟ی راهچی هیعنی_من
نه چطور؟_آرشام  

 و مشکالش و اشتباهاش رو هم با عکس و مدرك می استاد بدلی نقشرو تحونی انی عمی ما اگه بتوننیبب_من
 کار ي نشون دادن اشکاالي برای عکس گرفتم ولنجایمن از کله ا. دهی برو برگرد نمرمون و می بمینشونش بد

 کارشونو يرادای که ما ادنی فهمی بود که اگه منی واسه اششونی پياگه نذاشتم بر.می نقشرو داشته باشدیبا
می انجام بدنجای ذاشتن کارمون و ای مگهی عمرا دمیدیفهم . 

 : سرش و تکون داد و گفتمی به حالت تفهآرشام
 حاال تنها مشکل نقشس نه؟_

آره_من . 
 

 لبخند هم اومد رو هی زدم و ی بشکنهی دفعه هی ربع فکر هیبعد . تو فکرمی حرف هر دومون رفتنی ابعد
آرشام که انگار متوجه منظورم شده باشه گفت.صورتم : 

_   گذره؟ی تو فکرت میچ
می نقشرو داشته باشنی از ای کپهی دیبا_من . 

 : بهم انداخت و گفتهی نگاه عاقل اندر سفهی آرشام
_  که می خارج کننجای از انوی امی تونستی عقل کل ما اگه م؟خوبيدی مهم رسجهی نتنی که به اي فکر کردییتنها

 . بدملی گفت موقع رفتن نقشرو بهوشن تحواروی. نبودیمشکل
 : باال انداختم و گفتمیی ابروهی

_  ! دارمگهی فکر دهی من یول. دونستمی منویخودم هم ا.نه با تو نشستم فکر کردم
 : شه که گفتمی م آرشام باز داره صورتش شکل عالمت سوالدمید

_  ی کنم و بر می می نقشرو کپنی رم ای مي زودنیمنم با ا. ها رو گرم کناروی نی بمون سر انجای تو االن انیبب
 .گردم
دردسر درست نشه برامون؟_آرشام  
 . نه ماشهیاگه قرار شه دردسر درست شه که واسه اونا م_من

 : تکون داد و گفتي سرآرشام
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_ اره؟ دی کجا کپنجای ای دونیم  
فک کنم کارمون و راه بندازه.دمی دی عکاسهیموقع اومدن _من . 

 : گرفت سمتم و گفتچشوی سرش و تکون داد و سوئآرشام
_  . برونیبا ا

 حاال از و؟تازهی به اون گروننی بده دست من؟اونم ماشنشوی خواست ماشی واقعا میعنی. تعجب بهش نگاه کردمبا
 نوی کرد؟از کجا معلوم که ای و به اون وضع انداخته بودم اعتماد مشی قبلنی که ماشی به منمیگرون بودن که بگذر

 . نکنمهیبدتر از قبل
 . دستم خشک شدگهی دریبگ_آرشام

 : گفتمدی تردبا
_   دست من؟ي بدنتوی ماشي خوای تو واقعا میعنی

  اونجا؟ي بري خوای مي هم هست؟چجوريمگه چاره ا_آرشام
گفتم. داد دست منی منشوی جرائت داشت که ماشیلیم خ خوب باز هیول. گفتی راه هم نمیب : 

_ ارمی بنتی سر ماشیی بالهی دی که شای کنی نم؟فکی کنی بهم اعتماد میرو چه حساب . 
اونم . صراحت اونم به مننی نه به ای بودم بخنده ولدهیالبته قبال هم د.دمی بار لبخندشو و به وضوح دنی اوليبرا

 شه همش ی خنده انقد ناز می می دونست وقتیاگه م. شدیچقد ناز م.ــــــزمیعز!ازانقد با ن.حیانقد مل.ينطوریا
دی خندیم . 

با خودم .ببند دهن اون افکارتو.دی چش سفي ؟دخترهی گی می چي داری فهمی رهـــــــــا ميهـــــــــــــو
 : گفتی که با همون لبخند مدمیدر حال کشمکش بودم که صداشو شن

_  ارتی و در اختنمی کنم و ماشیاگه االن به قول تو دارم بهت اعتماد م. هستمیآدم شناس خوبخانوم کوچولو من 
ياری سرش نمیی دونم که بالی ذارم میم ! 

؟ی دفع رو اشتباه کننی که ممکنه ای کنیفک نم_من  
؟ینگفت!ی رو امانت حساسیگذشته از اون خودت گفت. کنمی وقت اشتباه نمچیمن ه_آرشام  

شهی مینیشتی فسفور بسوزونه واسه خودش انکمیاگه .ستایاونقدرا هم خنگ ن.اوه اوه.اگاه رفت باال ناخودابروهام . 
 . رهای اغراق بزرگچه

گهی درشیبگ_آرشام . 
 ی همونطور هم که فکرش و میعکاس. و ازش گرفتم و به سرعت برق و باد راه افتادمچی دراز کردم و سوئدستمو

آروم آروم . حساب کردم به راه افتادمنکهی از نقشه گرفتم و بعد ای سه تا کپاطیت احيکردم کارمو راه انداخت و برا
 . زدی از کارگرا حرف میکی با شت گوشه واستاده بود و داهی.رفتم باال و دنبال آرشام گشتم

 : اومد و گفتنی مهیبعد . و خودم هم رفتم اونجا منتظرشنیی طبقه پاادی اس بهش دادم که بهی
_   شد؟یچ

 : زدم و گفتميروزی پدلبخن
 .حــــــــله داش_

 : از لحن صحبتم خندش گرفت و گفتآرشام
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_  ! شهی نقشه کارمون راحت تر می و اون کپی که گرفتییپس با اون عکس ها
می به راه افتادمی نداري کارمیدی دگهی دنکهی تکون دادم و بعد ايسر . 

  
      

 دمی که نفهميطور. هم رفته بودم تو فکری کردم و حسابیاه م که گرفته بودم و نگیی داشتم عکس هانی ماشتو
 رونیاز فکر اومدم ب. دهی تکونش می دست آرشام اومده جلو صورتم و هعدمی متوجه شدم که دیزمان.میدی رسیک

 :و نگاش کردم که گفت
_   کنم؟ی دارم سه ساعته صدات مییکجا

 . کردمی داشتم فکر میچیه_من
 : برداشتم و به آرشام و گفتمنیم دو تا از نقشه ها رو از پشت ماش تکون داد و مني سرآرشام

_ اطی هم واسه احتیکی واسه خودم یکی واسه تو یکی.سه تا گرفتم. همون نقشه هستشی کپنایا . 
 . انگاريفکر همه جاشو کرد_آرشام

 . بهم بدهلتویمی آدرس ایراست.آره خوب_من
؟یواسه چ_آرشام  
بفرستم خوام عکس ها رو برات یم_من . 

 بوق زد هی کردم ی ازش خدافظنکهیبعد ا. شدمادهی پنی آدرسشو برام نوشت از ماشنکهی کرد و بعد ای آهانهی آرشام
 غذا گرم کردم تا کمی لباسامو عوض کردم رفتم سمت آشپزخونه و نکهیمنم وارد خونه شدم و بعد ا.و رفت
 رفتم می کردری شکم مبارك رو هم سنکهی اعدب. سرمیم ری زنگ زده بودم و گفتم بودم که دنایبه مامان ا.بخورم

 کردم،نقشه لشی واسه آرشام منکهی تو لپ تا و بعد اختمیاولش عکسارو ر. رو پروژمون کار کنمکمی نمیباال تا بش
شی و با دقت شروع کردم به بررسمی مخصوص نقشه کشزیرو گذاشتم رو م . 

 متر بردارم ی سانتهی اونجا می ری باشه دفعه بعد که مادمی دیبا.ن طرف اندازه هاشو شروع کردم به حساب کردهی از
 . کرده باشنشی جا رو بزرگتر از اون مقدار واقعهی نبود که دی بعنایاز ا.و خونه رو متر کنم

 . که گرفته بودم نگاه کردمیی هم به عکس هابعد
 سازن ی خونه مهی چاره تا ی مردم بنی ا چرادمی فهمیحاال م. داشت که اعصابم خورد شده بودرادی انقد اکارشون

 نکهی اي کارگرا به جانی دونستن که ای نمگهیحاال د. بشهينطوری امی کردی گن دلخواهمون نشد و ما فکر نمیم
 . سازنی خونه رو ملشونیاز رو اصول کار کنن دارن باب م

 لباسامو نکهیه کمرم دادم و بعد ا بی کش و قوسهیپا شدم و . شد1 ساعت ی کدمی مشغول کار بودم که نفهمانقدر
دمیعوض کردم رو تخت دراز کش . 

 سگ و نی و عمی آدم باهم حرف بزننی عمی تونی ممیی اگه بخوانکهیا.به آرشام،به خودم. امروز فک کردمي اتفاقابه
ه هامون تو  خندادی.می هم بخنديسابقه نداشت که ما به رو.می بوددهی از حد باهم خندشیامروز ب.میگربه به هم نپر

 ! و امروز از خندهمی شدی فکر کردم که قبال از حرص سرخ منی افتادم و به انیماش
 بچه سوسول نیمثل ا.لبخندش مردونه بود. تر شدقی خندونش که افتادم لبخندم عمافهی قادی. لبخند اومد رو لبمهی

 تی عصبانادیبه .ینی ببی تونیم و تا حلقشون رو شهی متر دهنشون باز مهی خندن ی نبود که تا مي امروزيها
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 که تا یی پسرانینه مثل ا.ی ترسی مواقعا کنه ی سرخ نگاهت مي با خشم و چشم های که وقتنیا.هاش افتادم
 . دونمی هست نمي اغهیحاال گوسفند اسهال شده چه ص.یفتی گوسفند اسهال شده مادی کنن یاخم م

 نبودن و انقد فکرم و لمی کدومشون باب مچیچرا که ه.ردم نکسهی مقاگرانی رو با دی کسچی هگهی دلی از سهعدی
 آرشام از همون لحظه اول ثابت کرد که یول.به خودشون مشغول نکرده بودن که بخوام تو خلوتم بهشون فک کنم

 . فرق دارههی و با بقستی نهیمثل بق
 چکدومشونی هیول. دادنی میست دوشنهادی بهم پایلیخ. بشنکی بودن که به من نزدنی ای دارم همه در پادی به تا

 هم که هم سطح خودم بودن به یی اوناای سمتم انی شد تا بی پول بابام باعث مای.ومدنی یبه خاطر خودم جلو نم
 ی معی و ضاگرانی من بودم که دنی اشهیهم. نبود که من بخواميزی چنیو ا. سمتمومدنی مافمی و قپیخاطر ت
 .کردم

 . آرشام بهم پوزخند زد لجم دراومد و شروع کردم به کل کل کردن باهاشیقت بود که ونی هم به خاطر ادیشا
و اونقدر .ی قصد و قرضچیاونم بدون ه. کنهی هم بدون در نظر گرفتن ظاهرم بهم نگاه میکی جالب بود که واسم

 و دای آمثل. شدمی از زندگي قرداد نانوشته آرشام هم جزوهی شدم که با گرانی تفاوت آرشام با دنیمن محو ا
ظاهرا بچه ها اون و زودتر . ما شش تا شده که گروه پنج نفرنمی بی کنم میحاال که فک م. و رضادیمثل سع.غزل

 .از من قبول کرده بودن و اون تو جمع خودشون راه داده بودن
 . خوابم بردی کدمی نفهمگهی فکر کردم که دزای چنی به اانقد

 
 به ینگاه. و مدرن جلو چشمام قد علم کرده بودکی شیساختمان.وم انداختم به روبه ری شدم و نگاهادهی پنی ماشاز

 به خودم ی نگاهنهییتو آ.سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه پنچ رو فشاردم.طبقه پنجمش انداختم و از در وارد شدم
 رو ی قشنگین هارموی هم با رنگ نارنجمی سرمه اشاله ست کرده بودم و نمی با شلوار جمویپالتو نارنج.انداختم

 ی و کامل مپمی هم که به صورت کج انداخته بودم تی مشککی کوچفی و کمیکفش کالج مشک.بوجود آورده بود
با باز شدن در آسانسور به .در کل خوب شده بودم. و پر رنگ زده بودممی داشتم،در عوض رژ نارنجی کمشیآرا.کرد

 به ی نگاههیوارد شدم و . توش بودن باز بودشیو را که آرشام يدر واحد.خودم اومدم و از آسانسور خارج شدم
 بحث ي هم داشتن در مورد مسئله اي و سقف ها بودن و عده اوارهای رو ديچند نفر در حال گچ بر.اطرافم انداختم

با . کرد باعث شد برگردم سمتشی که بهم سالم مشی بودم که صدا راشیبا چشم به دنبال آرشام و را. کردنیم
 . بوسه هم رو گونش نشوندمهیرفتم سمتش و خودم تو آغوشش جا دادم و . کردیام ملخند داشت نگ

 . بودستادهی اشی حرکت سر هم به آرشام سالم دادم که پشت رابا
 . متقابال جواب سالمم رو داداونم

 : ازم جدا شد و گفتشیرا
_ زم؟ی عزیخوب  

مگه .ی نه زنگينه سر. معرفت شده بودیب لی روزا خنیا.دلم واسش تنگ شده بود. زدم ونگاهش کردميلبخند
می ما بهش زنگ بزننکهیا . 

 :گفتم
_  . واست تنگ شده بود؟دلمیخوبم تو خوب.یمرس
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 : و گفتدی خندشیرا
_ گه؟ی دی کنی و شرمندمون می زنی که تند تند بهم سر منهیواسه هم... دونمیم... دونمیآره م  

 :گفتم
_ ومدم؟ی و من ني دعوت کردیخوب ک  

پ نگام کرد و گفت چپ چشیرا : 
_ ؟ي تا حاال تو اهل تعارف شدیاز ک  

 : و باز کردم و گفتمشمین
_  . شدهنی شما سنگهی سایاز وقت

 . زدمی جور داشتم بهش طعنه مهی
 ! شنومی مدی جديحرف ها....اس؟ینجوریااااا ا_شیرا

اسیبله ام تازه بدجور_من . 
 : شدم و گفتمي جدبعد

_  . تنگ شدهنای اشی گفت که دلم واسه رای داشت مروزیمامان د.ی بزن سر به مامان و باباهی ستیبد ن
 : تکون داد و گفتي سرشیرا

_ ام؟ی بدی شه؟حتما من بای می خونه ما چانی بنایحاال مثال بابا ا. شلوغهیلی که،سرم خینی بیم  
 : چشم غره گفتمبا

 
_  ی تو؟واقعا خجالت نمي به پاانیب اونا یگی می بهشون سر بزنیکی تو کوچنکهیعوض ا...شی رایی پررویلیخ

 زای چنی مامان رو ای دونی برن؟تو که میی دعوت جای بنطوری مامان و بابا هميدی دیتازه تو ک...؟یکش
 هم ي سرش شلوغه نازشی رات گفم،مامانی سر به بچه ها بزنهی می گفت که بری بابا مشبیاتفاقا د.حساسه

 دوس دارم یلی و خي که هم تو رو هم نازی دونیم. کننیعوت مهر موقع تونستن خودشون د.سرش با بچه گرمه
 خونه خودتون به کل مامان و بابا رو فراموش نی که رفتی توجه باشم که از موقعی مسئله بنی تونم به ای نمیول

 ! بوده که ازتون خبر گرفتهچارهی اون بد؟همشی و حالشو بپرسدی بزنزنگ مدت نی شد تو اينه تو و نه ناز.نیکرد
 : در هم گفتی با صورتشیرا

 
_   ذاره؟ی حاال داره منت ممی روز خونشون بود؟چندی رو بهت گفته که به گوش من برسوننایمامان ا

 : گفتمتی کردم و با عصباناخم
_  دفعه دوم باشه؟بعد تازه نی منت گذاشته که ایمامان ک!شونی چند سال نشناختنیواقعا واست متاسفم که تو ا

 کنه ی کار مادی زشی راگهیم. شماستشهی چاره همه فکرش پی زنه؟بی حرف ها رو بهت منیمگه اون داره ا
 نی تو خونه با راستادی بشی که رای گه دخترم تا موقعیم. رسهی منی و راستيکمتر به ناز. شهیخسته م
 که ی کنیم فکر ؟اصالی گی میاونوقت تو؟تو چ... رسه خونه بترسهی مری دشی رای موقع وقتهینکنه شب .تنهاس

  در چه حالن؟مردن زندن؟نمی برم ببی گیم. هم دارمي مادر و پدرهی
 : گفتتی با عصبانشیرا
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_  ! ندارهیبه تو ربط...رها خفه شو
 : زدم و گفتميپوزخند

_  . نباشننی مهمه که خانوادم نارحت و غمگیلی واسه من خی واسه تو مهم نباشه ولدیشا
ت تکون داد و گفی دستتی با عصبانشیرا : 

 !برو بابا_
 منتظر آسانسور بشم بدو بدو از پله نکهیبدون ا.رونی بگم زدم بيزی چنکهی بهش نگاه کردم و بدون اتی عصبانبا

نییهت رفتم پا . 
 داشته باشم هم شی با رايداری دهی سرم مثال اومده بودم تا هم ریخ. بودمنی شرکت واستاده بودم و منتظر ماشجلو

 یرفتم سوار تاکس. آرشام برگردم خونهنی بودم که با ماشاوردهی هم ننیماش.میمه کارمون برس تا به ادامیبا آرشام بر
دمی بوق شني به راهم ادامه دادم که باز صداردم برگنکهیبدون ا. زنهی داره بوق میکی دمیبشم که د . 

ی اون بوقت خودت هم بوق بشنی عشاالی ايا . 
آروم رفتم سمتشو در . نگميزی گفت سوار شو باعث شد تا چی بگم که صدا آرشام که ميزی برگردم چخواستم

 . نشستمی حالی و باز کردم و با بنیماش
 

 یم. آوردمادی رو به شبیچشام و بستم و د. غرق در سکوت بودنیماش. بگه به راه افتاديزی چنکهی بدون ااونم
دمی خانوم و مامان رو شنيخواستم برم آب بخورم که صدا زر . 

 با استرس نی شده واسه همی چدمیاولش نفهم. دادی مشی خانوم داشت دلداريزر.غض داشت صداش بمامان
 :رفتم تو و مامان و بغلش کردم و گفتم

_   دلتو شکونده قربونت برم؟ی؟کي شده که انقدر بغض داریچ
 : شد و گفتری گفتم اشکاش سرازنوی اتا

_ بود دلم واسه بچه ها تنگ شده ينطوری همیچیه.زمیخدا نکنه عز . 
 : اخم گفتمبا

_  . که بهونه کنن که اله و بلهستیخداروشکر خونشون هم دور ن.انیخوب فدات شم زنگ بزن بهشون بگو ب
 . خونهادی مری تا شب سر شرکت مشغوله و دشی گفت راي نازیدو سه بار گفتم ول_مامان
 : بوس کردم و گفتمگونشو

_ نهی بابا رو ببگری جنی اادی روز از کارش بزنه بهی تا نمچوی پی شازدتو منی رم گوشه ایفردا م.تو غصه نخور . 
 : گاز گرفت و گفتشوینیی که مامان هم خندش گرفت و لب پادمی خندطنتی با شبعد

_ ای حی بيدختره  ! 
 : بگم که گفتيزی باال دادم و خواستم چابروهامو

_ يدی تا فردا ادامه می کلمه نگو که اگه شروع کنهی . 
 : و گفتمدمیخند

_ ممنون از لطفت...ت شما درد نکنهدس . 
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 خواستم که بهش یامروز هم فقط م. خواست باهاش دعوا کنمیدلم نم. فکر کردمشی و به رارونی فکر اومدم باز
 . بشمی کرد و باعث شد عصبیی بزنه که اونطور پررونای سر به مامان اهیبگم 

 هر کس و ی نظر و داشتم که زندگنیاصوال ا.م انتقاد کنی باشم و از کسي که من انقدر جدومدی مشی کم پیلیخ
 . شدمی حساس میلی خدی رسی که حرف به مامان و بابا می زمانینحوه برخوردش به خودش ربط داره ول

 هی دونستم که ته دلش ی می ولرهی ها رو به دل بگزی چنی حرف ها بود که انی با فهم تر از ایلی خمامان
 . ازشون دارهییانتظارها

 از خانوادم ی باشه اونم جزئیهر چ. و ناراحت کرده بودم خودم هم ناراحت بودمشی رانکهیف هم از ا طرهی از
 . بود که دوسش داشتمیکس.بود
نمی رو غمگن ببچکدومشونی شد هی نمی راضدلم . 

دی بودم که صدا آرشام به گوشم رسری خودم و فکرام درگبا : 
_ ؟ی تند رفتکمی ی کنیفکر نم  

 
 

 افتاد اون لحظه ادمی مامان به روزی حال دی وقتیول. گفت تند رفته بودمیراست م.و سکوت کردم نگاه کردم بهش
 .کنترل خودمو از دست دادم

 : و گفتمدمی کشی آههی
_  . خوب نبودانمی طرز بای گویالزم بود که بگم ول

 ی چه و حالش رو م گم به توی کرد االن بهش می فکر مدیشا. خوندمیتو چشماش تعجب رو م. نگاهم کردآرشام
رمیگ . 

 : تکون داد و گفتيسر
_  خوب،انسان یول.مخصوصا پدر و مادر. مهمهیلیخانواده خ. شد حق با تو بودرمیاونطور که از حرفاتون دستگ

 ی مطئن باش اونم می باهات رفتار کرده باشه ولنطوری االن ادیشا. شناسمی خوب میلی و خشیرا.زالخطاستیجا
 . شهیه و متوجه اشتباهش مفهمه که حق با تو بود

ستی نبود و مطمئن هستم که االن هم ني انهی وقت کچیاون ه. دونمیم_من . 
  چته؟گهیخوب پس د_آرشام
 . کردم ناراحتمنشی غمگنکهیاز ا_من

 : باال داد و گفتیی ابروآرشام
 واقعا؟_

ه؟یمنظورت چ_من  
؟ينطوری همیچیه_آرشام  
؟ی داشتي منظورهینه _من ! 

حاال_آرشام ... 
؟یحاال چ_من  
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بماند_آرشام . 
نماند_من . 

؟یحاال اگه موند چ_آرشام  
 ! شهیمونده م_من

خوب بهتر_آرشام . 
 : حرص نگاش کردم و گفتمبا

_   نه؟يمرض دار
؟یواسه چ_آرشام  
ي دادی که انقد منو حرص نمیخوب اگه مرض نداشت_من . 
 : و گفتدیخند

_ ادیخوشم م . 
ادی خوام نیم_من ! 

 . نگفتيزی زد و چي لبخندآرشام
  بود؟ی ماجرا رو نگرفتم که منظورش از اون واقعا گفتن چی پگهی ساکت نشستم و دمنم

 خواست یدلم م. نداشتموی کارچیحوصله ه. صورتم و نوازش کنهی دادم و گذاشتم باد خنک زمستاننیی رو پاپنجره
بعد .دمی خریلخشو به جون م که فنجون قهوه دستم بود آروم آروم مزه تی دنجو در حالي جاهی.یی جاهیبرم 

 یحت. خواد کجا برهی دوستم مینم.ردمبه روبه روم نگاه ک. دادمی زمستون گوش مي بستم و به صدایچشمامو م
 ساعت صدا آرشام که میبعد ن.پس باز سکوت کردم و چشامو بستم. هم نداشتمرهی بپرسم داره کجا منکهیحوصله ا

اونم بهم نگاه .ساکت شد.مامو باز کردم و خمار نگاهش کردمچش.دی کرد به گوشم رسیداشت اسممو صدا م
 که ی و من داشتم مثل کسدی چرخی چشماش میانگار آب. بودرده جذب خودش کیبرق چشاش منو حساب.کرد
ی بشیته...ی بشی که خالی نه خوابیول. رفتمی بشه به خواب مزمیپنوتیه ... 

  
      

 متی قچی احساس آرامش تو بند بند وجودم رخنه کرده بود و به هیول! دونستمی نمیاز چ. شدمی داشتم پر مبلکه
 فشی تونستم توصی که نمی حالتهی. حالت خاص داشتهیچشماش .رهی آرامش رو ازم بگنی ای خواستم کسینم

  تماس شده بود؟نی باعث ایچ. بوديزیاونم انگار دنبال چ.کنم
 زدم،و نه ینه من پلک م. شدی تماس چشمامون قطع نمچگونهی چشامون بود که هنی بی نخ نامرئهی نکهی امثل
 بوق بلند احساس هی با زدن ي خبری دونم از کدوم خدا بی کردم که نمی میاحساس سست. داشتمیحال خوب.اون

 .آرامش رو از چشام گرفت
 و به پشت میهر دومون با حرص برگشت. بوق سگی بوق بشيا. که بوق رو درآوردی کسنی سگ تو روح ايا

 که آخر جون میفکر کنم سد راهش بود. زل زده بهمونی حوصلگی کچل با بری پهی دمی که دمیمون نگاه کردسر
دهنم از تعجب باز . کردماه کردم و به اطرافم نگی پوفهی. صاحاب رو در آوردهیبه لب شده و صدا اون بوق ب
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 به آرشام نگاه کردم که یبا قدردان. دادی خواستم بهم می می از خدا هر چیعنی. بام تهرانمیاومده بود.موند
 : زد و گفتيلبخند

_  . ما رو بوق کنهادی باروی می واستگهی دکمیفکر کنم اگه . شوادهیپ
 . گقت خندم گرفتنوی اتا
بعد . و پارك کنهنی شدم و منتظر شدم تا آرشام ماشادهی پنیاز ماش. کردی من داشت فکر منی عقایدق.ی تفاهمچه

 در کنارم یبا احساس حضور کس. هام کردمهی رو وارد رفیبه قول بچه ها کل جدول مندل و دمی کشقی نفس عمهی
 : و گفتممبا آرامش نگاش کرد.دمیچشمامو باز کردم و آرشام و مقابل خودم د

_ نجا؟ی ايچرا اومد  
 : باال انداخت و گفتي اشونه

_  . آرامش بخوادکمی و دلت ی حوصله نداشته باشدیگفتم شا
 سکوتم براش ایگو. کنمي گله انکهیبدون ا. بگميزی من چنکهیبدون ا.سم رو درك کرده بود خوب احساچقدر
 . به پاستی چه آشوپنمی غمگي دونست که در پس نگاه های شده بود و میمعن

 . زدم و اونم لبخند زدلبخند
م؟یبر_آرشام  

میبر_من  
 هاشون ینگاه بعض. گذشتن نگاه کردمی م که از کنارمونی جوونيبه دختر پسرها.می به شونه هم راه افتادشونه

 .بهم چقدر قشنگ بود
 که یی هم از فردادی داشتن و شایصادقانه در کنار هم قدم بر م.ای از هرگونه دروغ و ریخال. نگاه پاك و سادههی
 عده رو به خود هی هاشون توجه ی زبوننیری که با شیی بچه هايو صدا. زدنی خواستن باهم بسازن حرف میم

 ي زمستون براي سرمانی تو ایول. سالش نبود9 8 از شتری بدیشا. افتادي دختر بچه اهینگاهم به .کرده بودنجلب 
 رفت ی مگهی دي سو به سوهی که دستش بود از ییبا فال ها. کردی کردن خودش داشت کار مریزنده موندن و س

دچقدر آشنا بو.رنی فال ازش بگهی شده ی کرد که حتی التماس مگرانیبه د . 
صورت گرد و . به درد اومددنشیدلم از د. شده بودتی فروش قصه ها حال فال فروش واقعتی کبردخترك

 گذاشته بود و شی رو به نمارشیکاپشن پارش لباس سبز ز. محاصره شده بودی مشکي روسرهی با کشیکوچ
دختر .ششی پفتمو رراهمو به سمتش کج کردم . رفتی ملی فال رو به تحلي گرفتن پاکت هاي سردش برايدستا

 : کوچولوشو برام دراز کرد و گفتياومد جلومو و دستا. بودي نازيکوچولو
_  . کنمیخواهش م... فالهیترو خدا فقط ...د؟یری گی فال مهیخانوم 

 : و گفتمدمی اومده بود کشرونی بشی روسرری که از زیی هاي به چتریدست. زدم و جلوش زانو زدملبخند
_  . بدهیکی.زمیآره عز

 
 : پاکت از فال ها رو به سمتم دراز کرد و گفتهی ی خوش حالبا

_ دییبفرما . 
 . در آوردم و جلوش گرفتمی ده تومنهی باز کردم و از توش فمویک
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 :گفت
_  . شهی نمشتریتومن ب300ن؟یخانوم خرد ندار

 : زدم و گفتميلبخند
 .همش برا خودت_

 : زد و گفتی برقچشماش
_ ن؟یگیراست م  

 :گفتم
_ زمیآره عز . 

 : و گفتدی خندی خوش حالبا
_  . خانومیمرس

رمی گی شه و پول و ازش پس می کرد که نظرم عوض میحتما فکر م. با حالت دو ازم دور شدبعد . 
 : که منو مخاطب قرار داده بود به سمتش برگشتمي دختري صدابا

_  بسکه مفت خورن با یول. هاشون ننه باباشون وضعشون خوبهی بعضنایباور کن ا. گداها پول ندهنی به ازمیعز
 نی گفت به همچی از دوستام هم میکی.دمی من شنیعنی.تهی گفتم واقعنجای که اینیبچه ها ا.(ارنی پول در مییگدا

 (. بر خوردهيمورد
 : افتادم و گفتمي جمله اادی حرفش نی ابا

_  نه بهش کمک کن تا ایه  دارازی فکر نکن که بهش ننی کنه به ای به طرفت دراز مازی گدا دست نهی ی وقتگنیم
 . اونم بدون فکر بهت کمک کنهيری خدا مشی به پیی گداي که برایموقع

 . نداشت که سکوت کرد و ازمون جدا شدیظاهرا حرف. شدمرهی گفتم و بهش خنویا
 دونستم نوع ینم. کردی جور خاص نگاهم مهی. آرشام باعث شد تا سرمو برگردونم و بهش نگاه کنمرهی خنگاه

 و بهم گفت که راه دی کشیقی نفس عمهی. که بود باز آرامش و بهم منتقل کردی دونم هر چیفقط م.هیچنگاهش 
 . به قدم زدنمیباز کنار هم شروع کرد.میفتیب

 چیه. نبودمشی چند ساعت پيانگار همون رها.الی از هر گونه فکر و خي و آزادیی حس رهاهی. داشتمیبی عجحال
 . بودمي اگهی ديای دنهیتو  انگار نداشتم و يغم و غصه ا

 : واستاد و گفتی شاپی کافهی يجلو
_ امیواستا االن م . 

 بودم دهی لباس گرم پوشنکهیبا ا...هوا سرد بود... شدمرهی اطرافم خطیبه مح... شاپ شدیوارد کاف... تکون دادميسر
دو تا قهوه ...دمیخودم د آرشام و جلو نیبعد چند م... شدی خورد باعث لرزم می که به صورتم مي سوز سردیول

 دستش و جلو آورد و کمی گرفتنش دراز کردم که اونم يلبخند زدم و دستم برا... داشتمازی که نيزیچ...دستش بود
 . انگشتام با دستش برخورد کردهی از ثانيدر کثر

و گذاشتم تا  قهوم و گرفتم يزود... شهی رها مي رو داشتم که از بلندیاحساس کس...دیدلم لرز... شدمي جورهی
 اون نکهی از ای خواد کجا بره ولی دونستم می نمقایدق...میباز راه افتاد...گرماش از دستام به تمام بدنم منتقل بشه

 . بهم دست داده بود خوش حال بودميحس آزاد
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و من  پاهام بود ریتهران ز... شدمرهیبه جلوم خ...می نشستی درختي و رو تنه میرفت...میدی رسی خلوتي جاهی به
 زبونم تلخ شد برگشتم و نکهیبا احساس ا...دمی نوشکمیقهوم و سمت لبم بردم و ... شده بودمی همه بزرگنیمحو ا

دی نوشی داشت جرعه جرعه قهوه اش و مو شده بود رهیبه روبه روش خ...با تعجب به آرشام نگاه کردم . 
 . نگاهم و احساس کرد که برگشتم سمتم و نگاهم کردینی سنگنی امثل

 :گفتم
_  . قهوه تلخ دوست دارمی دونستیاز کجا م

 : باال انداخت و گفتي اشونه
 .حدس زدم_

 : باال انداختم و گفتمیی ابروهی
 .آهان_

 : نگام کرد و گفترهیخ
_ ؟ی کنی متعجبم میلی موقع ها خیبعض  

چطور؟_من  
ينطوریهم_آرشام . 

  نگو؟ایبگو  ایخوب .يذاری حرفتو نصفه مي واسه باره دومه که دارنیا_من
 : و گفتدی خندآرشام

_ ادی خوشم می شی عالمت سوال مهی شبیوقت . 
 : چپ نگاهش کردم که خندش شدت گرفت و گفتچپ

_ ی شیانقدر چپ نگاهم نکن چپول م ! 
 : و گفتمدمیی حرص دندونام و رو هم سابا

_ يرداوی که انقدر حرص منو در نمی مرض نداشت؟خوبی واسه چی گی مي گم مرض داری میوقت . 
 . نگفتيری با لبخند نگام کرد و چهمونطور

 . شدم و شروع کردم به خوردن قهومرهی حرص برگشتم و به رو به رو خبا
دمی شنصداشو : 

 .خانوم کوچولو حاال قهر نکن_
 
 

 : و گفتمبرگشتم
 .مگه بچه ام که قهر کنم_

ي بوددهی کشی نقاشنمیمثل اون روز که رو ماش. کودك درونت فعال بشهدیگفتم شا_آرشام . 
 . اون روز لبخند اومد رو لبامي آورادی به با

  بخنده؟ی کيتو نخند.آره بخند_آرشام
؟ي نکردی تو تالفنکهینه ا_من ! 
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 ! نگم؟يزی و چنمی ساکت بشنطوری که همیانتظار نداشت_آرشام
 . نگاش کردمثی کردم و خبکی و به لبام نزدقهوم

 : به عالمت تاسف تکون داد و گفتيسر
_ ي سرم آوردیی بالهی پشتش ي نگام کردنطوریهر موقع ا. به داد برسهخدا . 

 کردم ی سرفه مشی شدم و بدتر از پیداشتم خفه م. تو گلوم و به سرفه افتادمدی گفت خندم گرفت و قهوه پرنوی اتا
 . زدی به پشتم می در پی سخت و پيکه دست آرشام و احساس کردم که با ضربه ها

 . زد به پشتمی می تونستم حرف بزنمو اونم هعی هنوز هم نمیول بند اومده بود سرفم
؟يری گی می کشتي خواستم بگم بسته بابا مگه داریم  

رمیمجبور شدم واسه مهار ضربه هاش، دستشو بگ. اجازه رو بهم ندادنی سوزش گلوم ایول . 
 : حرکت سر جاش موند و بهم نگاه کرد و گفتی گرفتن دستش،ببا

_ ؟یخوب  
 . آره تکون دادميا به معنيسر
با هول دستش و رها کردم .دمیرد نگاهش و گرفتم و به دستانمون رس. به دستم که هنوز رو دستش بود کردینگاه

 .و دستمو گذاشتم رو پام
 ی سوختگکمی دمی جرعه که نوشهی. ازش بخورمکمی گذاشته بودم و برداشت و داد دستم تا نی و که حاال زمقهوم

 .گلوم بهتر شد
 سرفه هام تو چشام ي که از زور فشار هایی کردم و اشک هاي تک سرفه اهی بگم که باز يزی بهش چمبرگشت

 . شدریجمع شده بود سراز
 اشک هام که رو گونه هام به راه افتاد،دستشو آورد جلو صورتم و با انگشت اشاره ام اشک هامو و گرفت و دنی دبا

 . شدرهیتو چشم هام خ
 . شد صورتم بسوزهی دستش باعث مي اشکم با گرمایگرم. هم داغ کرده بودمیب شده بودم و حسادستپاچه

 . عرق از پشت کمرم به راه افتاديدونه ها. سوختمی داغ افتاده بودم و مي تو کوره انگار
 : خودم فکر کردمبا

_  یه که سرما م معلومی و قدم بزنرونی بيای هوا بنیاه رها تو ا! نهي من چم شده؟نکنه سرما خوردم؟وااااایخدا
 . بار گرمهی بار سرد هی.يخور

 . بود که با فشار دستم به آرشام نگاه کردمي اگهی دیی جاحواسم
_   دست منو گرفت؟ی کنیا

 : بهش نگاه کردم که گفتیجیبا گ! کنمکاری چدی دونستم بای بودم و نمچی گیحساب
_ م؟ی گم بریحواست کجاست؟م  

می شدنی و سوار ماشمی برگشتمی که اومده بودییاز جا.ا شدم سرم و تکون دادم و پیجی با همون گباز . 
 سوخت و سست شده یصورتم م.هنوز تنم گرم بود. کردمی می حالیاحساس ب. و باز چشم هامو بستممی افتادراه

 .بودم
  بشم؟نطوری ای صد در صد سرما خوردم وگرنه واسه چآره
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دیچی پنی تو ماشيری زدم که صدا احسان خواجه امی داشتم با خودم غر میهع . 
 

نی چند لحظه کنارم بشفقط  
نی کوتاه تنها هميای روهی  

  شدهنی من اي آرزوهاته
نی ما رو ببي آرزوهاته  

نی چند لحظه کنارم بشفقط  
  چند لحظه به من گوش کنفقط
  من تو جهانری و غی احساسهر

  چند لحظه فراموش کنواسه
   عمرهی چند لحظه نی هميبرا

ری و از من بگامی سهمه دنهمه  
  رو با من بسازای روهی نی افقط
ری آرزوهامو از من بگهمه  

  عمرهی چند لحظه نی هميبرا
ری و از من بگامی سهمه دنهمه   
  با من بسازاروی روهی نی افقط
ری آرزوهامو از من بگهمه  
   کن فقط با نگاه کردنتنگاه
ی انداختییای و تو چه رومن  
می ندارم ازت راضی هرچبه  
ی رو برام ساختی زندگنیا تو  
  بدهی من فرصت هم زبونبه
  عمره بهت باختمهی من که به

  چند لحطه خرابش نکنواسه
  عمر ازت ساختمکی رو که یبت

  چند لحظه به من فکر کنفقط
  کنهی رو عوض می لحظه چنگو
   عمرهی ي چند لحظه برانیهم

  کنهی عوض مموی زندگهمه
  عمرهی چند لحظه نی هميبرا
ری و از من بگامی هر لحظه دنتو  

  با من بسازاروی روهی نی افقط
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ری آرزوهام و از من بگهمه  
  عمرهی چند لحظه نی هميبرا

ری و از من بگامی سهمه دنهمه   
  با من بسازاروی روهی نی افقط
ری آرزوهامو از من بگهمه  

( يریلحظه از احسان خواجه ام ) 
 

 که یبه آرامش.به امروز و اتفاق هاش. کردمیتم به آرشام فکر م در تمام طول آهنگ داشی دونم چرا ولینم
 دست هاش که چطور تو سرما زمستون تمام وجودم یبه گرم.رتشی ازم بگی خواستم کسیدچارش شده بودم و نم

 .رو گرم کرده بود
سرما خوردم آره آره . که داشتم معلومهیاصن از تب.دی کنقیشما هم تصد. گم که سرما خوردمی من هنوز هم میول

 . قرص بخورمدیبرسم خونه با
 . چشم نگاهش کردمری زاز
 یخوب معلومه که خواه نخواه بهش فک م. گه به من فکر کنیکنارش نشستم و همش با آهنگ م. موزمارهیلیخ

د؟ی کردی جز اون فکر می به کسدینه جان من شما بود.گهیکنم د  
 . کنمی نه که باور نمدینگ

 رو با یآرشام دست. به جلو خونهمیدی نبود رسی جز سرما خوردگيزی گرم که علتش چی تن داغون وی با ذهنخالصه
 : و برگشت سمت من و گفتدی کشی ژست خاصهی

_  . سر ساختمونمی که برامی مگهی فردا دی ولمی کار در رفتریخوب خانوم امروز که از ز
ل نگاهم کردبا سوا. شم که باز نشستم سر جامادهی و تکون دادم و خواستم پسرم . 

 . عمرم بودي روزهانی از بهتریکی کردم که امروز ی اعتراف مدی بایول. واسم سخت بود که ازش تشکر کنمکمی
 . خواستمی بود که من ميزی همون چيحس آزاد. بگم منو به خواستم رسونده بوديزی که چنی ابدون
 ی باور منی داشتم که اگه به ای اخالقهی ی خواستم سر به تنش نباشه،ولی باهاش کل کل داشتم،درسته مدرسته

 ی کرد منم ازش ممنون می می در حقم خوبی اگه کسای خواستم و ی بد کردم ازش معذرت میکی که به دمیرس
 .شدم
 : و کنار گذاشتم و گفتميری درگپس

_ به حاطره امروز ممنونم...پوووف..خوب...اممم . 
ماش شدم چشخی و باز مدمی کشی نفس راحتهی گفتم نوی اتا . 

 . بوددای تو چهرش کامال هوتی و رضادی خندی داشت مچشماش
 : گفتی شد و با شوخي خوش فرم و برجسته اش جاري از چشماش به لب هالبخند

_  . کنمیخواهش م...پوووف...خوب...اممم
  ـــــــــه؟نــــمــــــنـ ـــــــــه؟؟جــــــانــــــم؟بلیچـــ

  آورد؟ی منو در مي کرد و ادای می چش شده بود که داشت شوخنیا
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 : بشم مهبوت از رفتارش خندم گرفت و گفتمی عصباننکهی جا ابه
_ ومدهیتشکر هم بهت ن...خوب حاال . 

 : و گفتدیخند
_ ومدهیبه تو هم خواهش کردن ن . 

 : شدم که گفتادهیلبخند زدم و پ. چه خوش خنده شده بودامروز
 .پس،قرارمون شد واسه فردا_

منتظر شدم بره که نرفت. کردمیم و خداحافظ گفتي اباشه . 
 :گفتم

_ ؟ي ریچرا نم  
 . رمیبرو تو منم م_آرشام

 یمنم دست. زدیهنوز درو نبسته بودم که بوق. درو باز کردم وارد شدمدیبا کل. باال انداختم و رفتم سمت خونهییابرو
 .تکون دادم و رفت

  
      
 

 نکهی رو گونش کاشتم و بعد اي بوسه اهی.اشتم،مامان به استقبالم اومدتا پام و تو خونه گذ. بستم و رفتم باالدرو
 : بهم گفت،گفتميدی خسته نباشهیسالم کردم و 

_   خنده؟ی مينطوری شده مامان جونم که چشمات ایبه به چ
 : کرد و گفتي خنده نازمامان

_  . اومدننای ايناز
گهی اومده سر جاش دیپس بگو دلت حساب_من . 

 : تکون داد و گفتي لخند سر همراه بامامان
_ ایتو هم لباساتو عوض کن و ب. بچه هاشی رم پیمن م . 

 زی و انداختم رو مفمیدر اتاقم و باز کردم و ک. از پله ها رفتم باالی و منم با خستگنای بابا اشی موافقت من رفت پبعد
دمی خودم و انداختم رو تخت و دراز کشیاز خستگ.میو شالم و هم از سرم کش . 

فکر کنم حرفام کار خودش و .نمشی ببنجای اي زودنی انتظار هم نداشتم که به ایول. شک نداشتمشی اومدن راهب
 . بود که حق با منهدهیکرده بود و فهم

 . کردمی متی مامان برگشته بود خوش حال بودم و احساس رضاي لبخند باز به لب هانکهی ااز
 خواب هی خواست االن چشم رو هم بذارم و ی دلم میلکه از خستگ بشینه به خاطر را.نیی خواست برم پای نمدلم

 .راحت بکنم
 : در اتاقم بلند شدم و نشستم و گفتمي صدابا

_ دییبفرما . 
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 ی حرکت و بی به خودم مسلط شدم و همونطور بیخندم گرفته بود ول. در اومد تونی از بشی باز شد و کله رادر
 .تفاوت زل زدم بهش

اومد کنارم نشست و بهم نگاه کرد و گفت.م،وارد اتاق شد و درو پشت سرش بست گی نميزی چدی دیوقت : 
_   کوچولوم با من قهره؟یآّبج

 . مهربونش نگاه کردمي و برگردوندم و به چشم هاسرم
 . توستم باهاش قهر باشمی باز هم نممی کردیهرچقدر هم که باهم دعوا م. بود و نه نارحتری ازش دلگنه

 از چند ساعت باهم قهر شتری سابقه نداشت که بنیرشو بکنه دوسش داشتم و واسه هم از اونکه فکشتریب
 . تکون دادمی به عالمت نفي به روش لبخند زدم و سرنیواسه هم.میباش

 : شد و گفتقی عملبخندش
_  . اون دل مهربونتيآخ من فدا

 : کردم و گفتماخم
_ وونهیخدا نکنه د . 

دستام و دور کمرش حلقه کردم و سرم و گذاشتم .از کارش خندم گرفته بود.د بغلم کری حرکت ناگهانهی و با دیخند
 .رو شونه هاش

 : گفتی که مدمی شنصداشو
_ ی کنی نازتو بکشم تا باهام آشتامی بدی گفتم االن بایاونطور که تو رفت . 

 : و گفتمدمی خندزیر
_ ستی ني گله ايجا.دمیدو تا گفتم دو تا شن . 

 : ازش جدا شدم و گفتمبعد
_ یینجایخوش حالم که ا . 

 : همون لبخندش گقتبا
_   کوچولوم و بشکنم؟ی تونم دل آبجیمگه من م

 : شد و گفتنی چهره اش غمگبعد
_  غافل شده بودم و بهت یلیمن ازتون خ. حق با تو هستدمی نشستم و به حرفات فکر کردم و دی تو رفتنکهیبعد ا

ی و ازم گله کنيای دادم که بیحق م . 
 : و گفتمدمیش کش به صورتیدست

_  . خوش حال بودیلیمامان خ.هی کافي که متوجه اشتباهت شدنیهم
 : تکون داد و گفتيسر

 .آره خودم هم دلم واسشون تنگ شده بود_
 : دماغم و گرفت و فشار داد و گفتبعد

 .مخصوصا واسه تو وروجک_
 : حرص دستشو گرفتم و گفتمبا

_ ادی کار بدم منی ها از ای دونیم ! 
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از جاش پا شد و گفت و دیخند : 
_  . پسته بخورزمیحرص نخور عز

 : داد و گفتی و برداشتم و پرت کردم سمتش که جا خالبالشم
_ ی زنش بشي خوای برسه که تو میخدا بداد اون.خشن . 

 : به غضب انداختم و گفتميباد
 .از خداش هم باشه_

 : و گفتدی خندشیرا
_  . دلش واسه عمش تنگ شدهنیراست.ای بتو هم لباست و عوض کن و.نیی رم پایوروجک من م

 . کنمی سمتش پرت ميزی چهی دونست که اگه بمونه باز یم. گفت و با سرعت از اتاق خارج شدنویا
 . برنی انقدر ار حرص دادن من لذت منای دونم چرا ای نممن

ال واسه من زمستون و ک. عوض کردمدی شرت سفی تهی زانوم و ری تا زی شلوار مشکهی جام پا شدم و لباسام و با از
 . کردمی می احساس خفگدمی پوشی کلفت مای نداریاگه تو خونه لباس آست. نداشتیتابستون فرق

 بوس گنده از هی.همه جواب سالمم رو دادن که اول رفتم سمت بابا. کردمیی سالم بلند باالهی و منی تو نشرفتم
 ی و باهاش روبوسي دادم و بعد رفتم سمت نازمنم متقابال جوابش و. به روم زدمي لبخندهیلپش گرفتم که 

 ي کردم و شروع کردم به بازی هم صورت اون و تفی کوچولو رو از بغلش گرفتم و کلنیبعد هم راست.کردم
 .باهاش

زی سره ممی و صدامون کرد تا همه بردی چزوی خانوم ميزر . 
 و لبخند رو لب همه میاره کنار هم بود دوبنکهیاز ا. به نوش جان کردن غذامی و شروع کردمی دور هم نشستهمه

 قربون صدقه هر سه تاشون ی بودن و مامان هم کلشمونی پ12 تا ساعت نای اشیرا. و خوش حال بودمیبود راض
و من خوش .دی رسانی خوب به پای روز که گرچه بد شروع شد ولهی. خوب واسم بودیلی روز خهیاون روز . رفتیم

 . به خواب رفتمي زودی خستگلیم رو هم گذاشتم و به دل اتفاق ها چشنی ايحال از همه 
 
  
      

 ی واقعي که اندازه هاي رو هم که آرشام گفت نوشتم درو خودکارم و گذاشتم و به برگه ای رقمنی آخرنکهی ابعد
 نظر  خوب همه ارقام و ازنکهیبعد ا. کردیآرشام هم اومده بود سمتم و منتظر نگاهم م.رو نوشتم بودم نگاه کردم

 :گذوروندم با اخم سرم و باال کردم و گفتم
_  . نوشتهنجای هست که اینیاندازه آشپزخونه کوچکتر از ا

 : هم اخم کرد و گفتآرشام
_ یگی شه که می منی اتاق و آشپزخونه رو باهم عوض کنه همي جاادی بی وقتگهیخوب معلومه د . 

 : و به عالمت تاسف تکون دادم و گفتمسرم
_  تو ی من مطمئنم حتیول. در مقابل زلزله مقاوم باشهدی سازن بای دارن منای که ای ساختموننیا.ه تاره اولشنیا

 . نکردنتی نکات رو رعانی مورد هم همچکدوم از انیا
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 . از کارگرها رو صدا کردیکی بلند ي با صدانی متفکر به روبه روش نگاه کرد و بعد چند مآرشام
 : بود اومد و گفتيو سبزه ا پسر قد کوتاه هی از کارگرا که یکی

 بله آقا؟_
 . و پسره هم به سواالش پاسخ داددی با اخم ازش در مورد نحوه ساختش پرسآرشام

 که ازش استفاده کرده بودن یی گردهالیتک و توك م. تکون دادمي به سقف باالم انداختم و با تاسف سرینگاه
 گهی شد دی بود و رو اصول ساخته مادی ها تعدادشون زدلگری منیاگه ا.ینی ببنهی به عی تونستی دقت میرو با کم

يشنو بی توسنی رفت رو نمی که باال سرت راه می اون کسي قدم هايصدا . 
 نی ها به زمنگی و بولبري فلزي ورقه هاهی توسط دی ساختمون ها بانی بود که انی نبود مهم ايزی که چنی احاال

 زششی زلزله امکان رهی با دمی دی که من می ساختموننی ایلو. شدن تا در مقابل زلزله فقط بلرزنیمتصل م
 . بودیحتم
 . ظاهر داشت تا باطنشتری بی رو اصول نبود و همه چیچی کالم هکی در

 کنه نهی هزنجای رو ای کلادی بینیمی چاره بدون اطالع از اصول ساخت و ای بداری شد تا خری ظاهر باعث منی همو
 . رو ساخته غر بزنهنجای که ایو بعدش هم به جونه کس

 . کارش درست بودهاروی نی حداقل بابا ای نبود که بگي معمارهی معمارش هم می ها که بگذرنی اصال از احاال
 . نگاه کردمشی اخمافهیبه ق. هم اخماش تو هم بودی کرد و حسابی هنوز داشت با پسره دعوا مآرشام
 و دی رسی تر به نظر مرهی خوش رنگش تی آبيچشا.د تو هم رفته بود و فکش منقبش شده بوشی مشکيابروها
 . کردی فاصله داشت تو امواج خودش غرق منی منو هم از ای شده بود که حتی طوفانيای درهیمثل 

 . نگاهم شد و پسره رو رد کرد و اومد سمتمینی سنگمتوجه
دی و تنم لرزختی چشاش دلم ری آن از آبهی . 
 . کردم و منتظر شدمیپوف. رفتدمای غرص بخورم شبی بابا گفتم ها ديا

 : به ساعتش کرد گفتی نگاهنکهی گله کرد و بعد اکمی هم آرشام
_  و می کار داشتیلیامروز خ.شی راشی تو رو برسونم خونه و خودم برم پیاگه موافق باش. تموم شدنجایکارمون ا

 .دست تنهاس
 رفتم باال که صدا بابا رو یداشتم از پله ها م.خونه و اعال کردم و آرشام هم منو با سرعت برق و باد رسوند موافقتم

دمیشن . 
 زد یمامان داشت با تلفن حرف م. کج کردممنیراهمو به سمت نش. بودی بابا سر کارد مدیآخه االن با. کردمتعجب

 . شدم و سالم دادمکیبا ترس به بابا نزد. رفتیو بابا هم داشت با اضطراب راه م
دمیمامان تلفن و قطع کرد و با ترس پرس. جوابمو دادی با ناراحتاونم : 

_   افتاده؟ی اتفاقی شده؟واسه کسیچ
 : ناراحت سرش و تکون داد که گفتممامان

_  . کنمی االن سکته منی شده؟به من هم بگیخوب چ
 : گفتی با ناراحتمامان

_ ا رو داده بهشون شماره منی نسرایگو.مارستانی بده و بردنش بنیگفتن حال نسر. زنگ زده بودنمارستانیاز ب . 
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 نی نسرایگو. شد شوهرش طالقش داده بودیچون بچه دار نم. داشتی قلبيماری مامان بود و بي دختر عمونینسر
 هم نی شوهرش رو دوست داشته و با وجود مخالفت خانواده هاشون باز با اون ازدواج کرده بوده و واسه همیلیخ

 شماره نیاال هم واسه هم. زدی مومامان همه حرفاش ر به تشونیمی صملیبه دل.خانوادش طردش کرده بودن
 . کردی می تک و تنها تو اصفهان زندگچارهیب. رو داده بودنجایا

 مامان آروم شد پا شد که بره لباساشون رو نکهیبعد ا. دادی مي کرد و بابا هم داشت بهش دلداری مهی گرمامان
ن باشنی نسرشی رو پيجمع کنه و برن اصفهان تا چند روز . 

 . تا من تنها نباشمنجای اادی رو بستنی رو که ني چند روزنی زد که ای زنگ مشی داشت به رابابا
 از بابت ما راحت شد با مامان راه الشی خنکهی سفارش کرد و بعد ای هم پشت تلفن کلشی من تو خونه و به رابه

 صورت هر دوشون رو نکهی و بعد اقبول کردن. بهم زنگ بزنندنی رسیبهشون گفتم که وقت.افتادن سمت اصفهان
 شی خونه خودمون و راارمشونی تا بي نازدنبال و برداشتم و رفتم نی ماششیمنم بنا به دستور آقا را. رفتندمیبوس

نجای اادی سره بهیهم از شرکت  . 
 ي زردرسته که. خونهمی و برگشتمی و با کمک هم چند دست لباس برا هر سه تاشون برداشتنای اشی خونه رارفتم

 و با دی رسشی خونه و بعد چند ساعت هم رامیخالصه برگشت. بابا راحت تر بودالی خينطوری ای بودن ولنایخانوم ا
 کوچولو نیراست.می زدی با هم حرف ممی داشتهم ي بود و من و ناززونی تلودنی سرگرم دشیرا.میهم شام و خورد

 و می پا شدنی و سرگرم شدن با راستيف زدن با ناز حریبعد کل. کردی مي من بازيهم بغل من داشت با انگشتا
می که بخوابمیرفت . 

  
      

 رو رد کرده و دو روزه ی سکته قلبهی نی گفت که نسریمامان م. گذرهی روز از رفتن مامان و بابا به اصفهان مدو
 کار انی پا شرکت بود و داشتن بهری دگشیرا.انی بی کستی گفت معلوم نیم. مراقبش هستنژهیکه تو بخش و

 يکارکنا. شهی همه کاراش تموم مم شرکت هانی بنای داد که تا مامان ای شدن و احتمالش رو می مکینزد
 هی افتاتحي آماده شد دو خانواده رو برانکهی خواستن بعد ایم. بودشی مشترك آرشام و رايشرکت هم از دوستا

 رسوند خونه و ی آرشام منو ممی که باهم بودییروزها.میمن و آرشام هم کماکان مشغول پروژمون بود.دعوت کنن
 و آرشام شیرا. حوصلم سر رفته بودیامروز هم پنچ شنبه بود و منم حساب.ه کمک کنشی رفت تا به رایخودش م

 هم واسه انجام ي کارچیه.منم خونه تنها بودم.ي نازي از دوستایکی رفته بودن خونه نی و راستيناز.شرکت بودن
 .دادن نداشتم

 ي بذرذبخورزی از اون جا که چیول.يوی تي گشت تو نت زدم و بعد هم نشستم پاهی که از خواب پا شدم اولش
 بزن و بکوب کمیدلم .دی به ذهنم رسي فکرهی کنم که کاری بودم چنیتو فکر ا. شدمالی خی نداشت بدنیواسه د

 به سرم زد یطانی فکر شهی. کمهنادمو تعددمید. خونمونانی و غزل گفتم که بدایپس زنگ زدم و به آ. خواستیم
 یی صحنه هاهی شاهد دیبا خودم گفتم با وجود غزل و رضا شا.انی و رضا هم زنگ زدم که اونا هم بدیو به سع

 ی میهع.ادی شد که بی التماس راضیپس به اونم زنگ زدم و بعد کل.دلم واسه فربد تنگ شده بود.می بشیآنچنان
 زنگ زدم و گفتم که بچه ها رو شیبه را.ادی قرار بود عصر بيناز. شدیش راض آخری تونم ولیگفت کار دارم و نم

 . هم بگهيدعوت کردم و ازش خواستم که به ناز
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قبول کردم.انی رن دنبال دخترا و با اونا می ها گفتن مبچه . 
 . خانوم هم گفتم بره خونه خودشوني زربه
 . گرفته بودمي انرژیکل.پا شدم و رفتم حموم. صبح بود10. ساعت نگاه کردمبه

 انی دونستم که اونا هم تا از خونه بی از بابت دخترا راحت بود مالمیخ.دمی ساعت تو حموم خودم و ساب1 حدود
 . کشهی طول می چند ساعترونیب

 ی که بشه مدیبا خودم گفتم ع.پوستم چند درجه روشن تر شده بود. نشستم و به دست و پاهام کرم زدمنهیی آجلو
رمی گی دوش آفتاب مهی و باز  مسافرتمیر . 

موهام پر .بعد هم اتو مو رو درآوردم و شروع کردم به اتو کردن موهام. و زدم به برق و موهامو خشک کردمسشوار
کار اتو کردن موهام . االن تا کمرم بودنی کردم واسه همی زدم و کوتاه نمی نوکاش رو مشهیهم.پشت و بلند بود

تخاب کنمکه تموم شد رفتم تا لباس ان . 
 نیا.رنگش و دوست داشتم. بود نه روشنرهی تینه آب.رنگش خاص بود. انتخاب کردمی شلوار آبهی لباس هام نی باز

 بود رو دمی رو که کامال پوشدمی سفزیبول.ومدی هم بهم میلی گرفته بود و خهی از ترکدشیزسفیشلوارمو با بول
 ي بود که کفش هاي طورشی بود و بلنداستهشلوارم ر.شری و گذاشتم ززمی و بولدمیشلوارم و هم پوش.دمیپوش

 نشستم و نهییجلو آ.دادی که بودم نشون ميزی بلند تر از اون چیلی شلوار و کفش هام خيبلند. معلوم نبودمیمشک
 . زدمیکی رژ ماتهی نکردم فقط به جاش شی آراادیز. صافم و از باال جمع کردم و رهاشون کردميموها

 رژم و شهی کم بود همشی اگه آرایول. زدمی کمرنگ میلی شد رژم رو خی مادی زشمیآگه آرا. بودنی مدلم همکال
 . زدی تو ذوق هم نمنطوریا. کردمی انتخام مغی و جرهی رنگ تهی

 نهییتو آ. دوش اتکلن ساعتم و هم دستم کردمهی گوشم کردم و بعد گرفتن زونی دارمو هم آونی نگي هاگوشواره
کردم به خودم نگاه ي قدي . 
گریج. شده بودمی اوه چاوه . 

 شاخ در هی خوره تو سقف بچم رو سرش ی چاره سرش میاالن ب.رهی اعتماد به سقف من و بگنی اادی بیکی
 زد ی هم مي شد و جری شاخ گنده رو سرش ظاهر مهی خورد ی جا مهی تا سر تام ي که تو تام و جرنایاز ا.ارهیم

ومدیم بدم ياه اه من چقدر از جر. خندهریز . 
 فی خر کنی گرفت همچی رو مي که تام حال جرییحاال اون قسمت ها. چزوندی چاره رو می تام بنی اشهیهم
 . دادنتاپی شدم که انگار بهم تیم

 : دفعه زدم رو دستم و گفتهی زدم ی که داشتم بلند بلند حرف منطوریهم
_  ی میهع. گرگ دانشمند بوداییخدا.رتشیبگ گرگه نی باز نشد اهیالمصب ... و بگوگی کگیحاال اون م...ا ا ا

 گی مگیم. تو تلهفتادی کرد بعد خودش می داد و نقشش رو اجرا می انجام میاضیشست عمل ر
ي شدچی پزیحفته که چ.شعوووووووووریب . 

 . اف اف اومدي زدم که صدای داشتم حرف منطوریهم
 و نیی هس از پله ها رفتم پای عالیه چ مطمئن شدم همیوقت. کنهی درو باز ممی دونستم که االن مش رحیم

 . کردمی می بعد هر چهارتاشون جلو در خونه بودن و داشتم باهاشون احوالپرسنیم1.منتظر بچه ها شدم
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 و گذاشتم تو کیک.فقط بلد بون بلونبونن. بچه ها عادتشوت بودنیکال ا. گرفته بودنی شکالتکی کهی دی و سعرضا
 خانوم قبل يحدارو شکر زر. و رفتم سالنختمیخانوم درست کرده بود براشون ر ي که زري اوهی و از آب مخچالی

 ی بودن و نابود مزی رو که رو میی هاینیری که داشتن شدیرضا و سع. آماده کرده بودزوی بره همه چنکهیاز ا
 شی کرده بودن و نکی شی و غزل هم حسابدایآ. اومدنی کردن از قحطی فکر مدی دی رو منای ایهر ک.کردن

 : گفتمطنتی و با شدایرو کردم به آ.خندم گرفته بود.غزل هم دم گوشاش بود
_   بازه؟شاشی که ننی گفتیچ)با دست به غزل اشاره کردم(نیبه ا

 : گفتدی بگه که به جاش سعيزی و خواست چدی خنددایآ
_  رفت و با اششی شد و بعدش که ندی خوند که اول سرخ و سفزی چهی رضا تو گوشش نی ایم،ولیواال نفهمد

 . کردکیگوشاش سالم عل
 دونه زد پس کله هی دی نگامون کردن که سعی خنده و غزل و رضا هم چپکری زمی زدی گفت ما سه تا پقنوی اتا

 :رضا و گفت
_  رها رو نی اي،هوای چپ نگاه کننطوری ما رو انکهیگاو منگل به جا ا.يخوب خاك تو سره االغت که انقدر خر

می عجل معلق جلوت ظاهر نشنی عی کنیطونی شیب خواستداشته باش تا اگه ش . 
 نداخت که از گرما لپاشون ی ها می دختر دهاتنی اادیغزل سرخ شده بود و منو . از خندهمی بوددهی پوکیگی رو مما

 ي از دست حرف هاگهی کرد ما هم که دکی رفت و با گوشاش سالم علششی ندیرضا هم به قول سع. شهیسرخ م
 . از خندهمید مرده بودیسع

 
 

 : کرد و لبخند زد و گفتنیی نگاه به غزل که از خجالت سرش و انداخته بود پاهی رضا
_  ... برم مندناتیقربون اون خجالت کش

 خواست از دست رضا فرار کنه ی می غزل هم هعنیحاال ا. سمت خودشدی دستشو انداخت دور کمر غرل و کشبعد
 :که رضا گفت

_  . کنمیخودم نخوام ولت نمبچه انقدر وول نخور تا 
دمی خندی خورد و ما هم می رغن داشت تو مبل سر منی عچارهی بغزل . 
نی ره تو زمی شه میاالن ذوب م. چاره رویبابا ولش کن ب_من . 
 : باز کرد و گفتششوی نرضا

_ّ  . عادت کنهدی باگهید
میدی و خندمی گفتیــــــــی اوووووووهی تامون سه . 

د گفت که حرصش گرفته بوغزل : 
_  ... من از دست شما راحت شمشاالی ادیالل بش....زهرمـــــــــــــار

 : نگاه کرد و گفتدای به من و آبعد
_ گهی رسه دینوبت منم م . 

 : گفتیی با پروودایآ
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_  هی و اونم تو گوشمون یکی تو بغل می غزل ولو بشنی رسه که ما هم عی می کیعنی...آخ آخ خدا از دهنت بشنوه
 ... بخونهزیچ

 . کرد و منم از خنده اشک تو چشام جمع شده بودی داشت با دهن باز منو نگاه مغزل
 . ره توشیرضا جون قربونت،دهن غزل و ببند االن مگس م_دیسع
 : دفعه دهنشو بست و گفتهی گفت غزل نوی اتا

_ یبه سنگ پا گفتن زک... ما رو باشيترو خدا دوستا . 
 . حرص نخورزمیخوب حاال عز_من

آره به جاش رضا رو_دیسع ... 
 : و گرفت و گفتدی خواست ادامه بده رضا جلو دهن سعتا

_  ! توی خفه بشيا
 . بودم دل رودم درد گرفته بوددهی از بس خندیعنی

می غزل و رضا رو سوژه کرده بودی و حسابدی سعیکی می گفتی ما میکی ی هعخالصه . 
وستی ساعت بعد فربد هم به جمعمون پدو . 

 دیسع. وسطمیختی گذاشت که همه ری دوفی آهنگ دوفهی رو روشن کرد و وی رفت و استردی سع اومدن فربدبا
 . کردممی و قدم هامو باهاش تنظششیرفتم پ. که خندم گرفته بوددادی قر منیهمچ
 هم بچسبونم رو ي هزارهی امی خواستم بی اشتباه گرفتم ملهی لحظه تو رو با جمهی به جان خودم دیسع_فربد
نتیس . 
 . کردی بودم دلم درد مدهیاز بس خند.خونه رفت رو هوا... نگفت؟نویا

می گوشه افتادهی ی که هممون از خستگمی ورجه وورجه کرده بودانقدر . 
 خانوم درست کرده بود ي که زري امهی هم با بچه ها از برنج و قشیچند ساعت پ.  بود6 ساعت نگاه کردم به

میخورده بود . 
 که باز صدا اف اف دمی کشی مونی قلمی درست کرده بود و ما هم داشتونیچه ها قل و بمی گوشه نشسته بودهی

 سالم نکهیاومد جلو و بعد ا.ارنی مفی تشرنی خانوم دارن با راستي بله نازدمیرفتم جلو در و د.هی نازدیاومد گفتم شا
 و که خواب نیدادم و راست تکون يسر.ادی هم داره مشی گفت راي خواستم در و ببندم که نازمی کردیو احوالپرس

 کنار دمی که دنیی رفتم پادمی لپ تپلش رو بوسنکهیبعد ا. اتاق بذارم رو تختيبود و از دستش گرفتم و بردم تا تو
بهشون سالم . آوردنفی که بله زرافه جون هم تشردمیبا تعجب رفتم سمتشون و د. هم واستادهگهی دیکی شیرا

مکردم و گفت : 
 
 

_ يای م12 10من گفتم االن ساعت ...شیچه عجب آقا را . 
می خوش بگذرونیکمی جمعتون جمعه آرشام و هم برداشتم و آوردم تا دمیکارا کم بود منم د_شیرا . 
 . کردم و به آرشام نگاه کردمی آهانهی
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 بود که دهی شرت زرد پوشی تهی هم رشیاز ز. کت هم رنگ اونهی بود با دهی پوشی کاربنی شلوار آبهی.پی تجونم
 . شرتش بودی تنی هم مزي ساسبند سرمه اهی. گذاشته بودشی ستبرش و به نمانهی گرد داشت و سقهی
  کرده؟ی لباس ها داشته کار منی با انی ایعنی

 ....عجب
 یعنی چشمک تکون داد که هی کرد و سرش و با رمی بودم که با نگاهش غافلگزشی در حال آنالنطوریهم
  رو من؟ي زوم کرده؟چته؟چرایچ

 . به بچه ها انداختمی باال انداختم و سرم برگردوندم و نگاهییابرو
 مد نیغزل و رضا هم تو هم.ي دستش و انداخته بود دور کمره نازشی کنار هم نشسته بودن و راي و نازشیرا

 و آرشام هم داشتن در مورد شرکت دیسع. باز بودششونی گن که نی می معلوم نبود دارن بهم چدایفربد و آ.بودن
 . زدنی محرف
 یالبته خودتون که م.دمیی پای کرده بودم و داشتم بچه ها رو مزی چشامو رنیواسه هم. سوژه ناب بودمهی دنبال

 که فکر هی موند بقیم. مشخص بودفشونیاونا تکل. همراه با غزل و رضا از دور خارج بودني و نازشی کال رادیدون
اهاهاهاه.ه وجود داشته باشی هم حسدی آرشام و سعنی کنم بینم  

دای موند فربد و آی مپس !!! 
 . زدی رو بکشه مي خواست نقش قتل جری می زدم از اونا که تام وقتطوناشی از اون ششخندی نهی

 . هه هه چقدر من امروز رفتم تو فار تامهه
 . همونطور شده بودافمی قخالصه

تا تو جام جابه جا شدم و زوم کردم رو اون دوکمی.دمی دستام و بهم مالکف . 
ی بودم تو کار لبخونرفتم . 

 . رفتمی می دوره لب خونهی دیبا.گنی می چدمی فهمی که نمفی حیول
 . حدس بزنمویزی چافشونی بتونم از رو قدی لب ها شدم و رفتم رو صورت که شاالی خیب

ل  هم که از همون اودایآ. کردی صورتش می چاشني حرفاش لبخندنی هم بی زد و هرزگاهی داشت حرف مفربد
 ی لبخند مامان به روش مهیفربد هم .دی خندی مزی و رنیی نداخت پای موقع ها سرش و میخوش بود فقط بعض

 .زد
 . هوادمی متر پرهی دفعه هی خوش حال بودم که دی کشف جدنیاز ا. افتهی داره میی اتفاق هاهی نکنم غلط

مرها،نگاه کرد: که کنارم گوشم داد زده بوددی حرص برگشتم و به سعبا . 
 نگاه وحشتناك بهش هی. کردنی هم داشتن با تعجب نگاهمون مهی و آرشام از خنده قرمز شده بودن و بقدیسع

 :انداختم و گفتم
_  . کشمتیم

 . گفتم پا شد و شروع کرد به فرار کردننوی اتا
 ی معضلهی  کفش ها هم خودش واسمنیحاال ا. دنبالشدمی از جانب اون بوده باشم دوی که انگار منتظر حرکتمنم

 میداشت. لنگ کفشم دستم بود باز افتادم دنبالشهی که ی و کفش هامو در آوردم و در حالستادمیشده بود وسط راه ا
 . و پرت کردم و خورد به پشتشم لنگه کفشي در فاصله دو مترنکهی تا امی زدیدور خونه چرخ م
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 دیسع.دمی خندی رو گرفتم داشتم مدیال سع حنکهی و منم خوش حال از ادنی خندی ما مي ها داشتن به کارابچه
 نی انی عی و هعواری به ددی مالی پشتش و می هعواری بود به ددهی گل کرده بود و چسبشیخر هم باز دلقک باز

 : زدی غر مغوی جغی جيزنا
_  که نی و ببای ننه بيوا...يری بگگری جز جيا...می قديدخترم دخترا...ای حی بيدختره ...شاالی بشکنه دستت ايا

 ...ناقص شدم
 خواستم پاشم یم.ادی صداش نمگهی ددمید. زور خنده خم شده بودم و دلم و گرفته بودم و حواسم به اطرافم نبوداز
 و خواستم فرار کنم که دستش و انداخت دور دمی کشغی جهی. جلوم واستادهی چنی عدمی که کجاست که دنمیبب

 :کمرم و گفت
_   آره؟ی کنیحاال به من لنگه کفش پرتاپ م

 . کردم تا از محاصره دستاش خالص بشمی داشتم تقال می محکم گرفته بودتم و منم هعدیسع
 يدی دوی و میذاشتی راه جا منی در بي کردی کفش و پرتاب منکهی به جا ادی تو االن باوونهیبدبخت د_دیسع

 که ي کارو کردنید هم. افتادمی ماهامی داشتم دنبال دختر روی و لنگ کفشت رو بر مومدمیبعد منم م.سمت اتاق
گهی ديدیترش . 

 دونه زدم هیدستمو بردم عقب و . دادمی کرد گوش می که بلغور میی حال خنده بودم و داشتم به چرت و پرتادر
 :پس کلش که ولم کرد و سرش و گرفت گفت

_  وگرنه من از یتآخ همون بهتر که لنگه کفشت رو جا نداش.يدست بزن هم که دار.چشمم روشن.به به...به به
 . شدمی که هستم بد بخت تر مینیا

 : و گفتمدمیخند
_  ! هم دلت بخوادیلیح

 ي کارانی لبخند به اهیهمشون داشتن با . و رفتم سمت بچه هادمیکفشامو پوش. و سرش و تکون داددی خنددیسع
نگاهم به آرشام که افتاد جا خوردم. کردنیما نگاه م . 

 . شده بودرهی چشاش باز تیفکش منقبض شده بود و آب. کردی م اخم وحشتناك داشت نگاهمهی با
 ی صحبت مي از هر درمیخالصه باز بحث باال گرفته بود و داشت. گوشه نشستمهی حالتش رفتم و نی از امتعجب

 داد و باز به اخم به ی پاسخ مختصر مهی دنی پرسی که بچه ها ازش میی با سوال های و آرشام هم هرزگاهمیکرد
 . دادین گوش محرفاشو

 . از کاوش آرشام شدم و تمام حواسم و دادم به بچه هاالی خیب
 درهم ي که فکر منو مشغول کرده بود اخم هايزی تنها چیول. هم خوش گذشتی بود و حسابی شب خوبخالصه

 .آرشام بود
 ریی دفع حالتش تغهی ی خوش حال بود ولی منو به اون وضع ترسونده بود حسابدی سعنکهی از اادی مادمی اونجا که تا

 .کرد
 . خواست از خونه خارج بشهی بود که مي نفرنی آرشم آخرمی کردی می از بچه ها خداحافظمی که داشتی وقتشب

 و ي لبخند از نازهی با نکهیبا آرشام دست داده و بعد ا.می بودستادهی بدرقه جلو در اي هم براشی و راي و نازمنو
 . کرد و رفتم سمت باغي سر سری خداحافظهی با اخم زول زد بهم و آرشام تشکر کرد برگشت سمت من و
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 ي که کل شب اصال بخوردیتازه واسه من. باهام رفتار کردنطوری ای دونم واسه چینم. رفتارش تعجب کرده بودماز
 .باهاش نداشتم و همکالم نشده بودم

 چی بود که هنی غافل از ایرد ول کی محتمی داشت نصی و هعمی کرد که باز باهام کل کل کردی فکر مشیرا
ومدهی ما بوجود ننی بیتنش . 

 هم داشت آشغال ها رو شیرا. به جمع کردن خونه و شستن ظرف هامی شروع کردي با نازادی زی وجود خستگبا
 . کردیجمع م

می آماده خواب بشمی و ساعت دو بود که رفتمی برگردوندهی هم باز خونه رو به حالت اولي همکاربا . 
 فکر کردن در مورد آرشام برام ي برايادی از امشب و کار بعد از اون باعث شده بود که مجال زی ناشیخستگ
 که شکل ی بزرگي بود و من با چراضشی ضد و نقي رفتارهانی الی که واسم سوال شده بود دليزیتنها چ.نمونه

  .عالمت سوال به خودش گرفته بود به خواب رفتم
 
 

 . زنمیحرف مباشه من با شاهد _آرشام
 ی تلفنشو قطع کرد با اخم شروع کرد به بررسنکهیبعد ا. زد نگاه کردمی آرشام که داشت با تلفنش حرف مبه

 . شده بودنی هم باهام سر سنگیحساب. تا حاالشبیالبته بهتره بگم از د.از صبح تا حاال اخماش تو هم بود.نقشه
می کردی کم بهم اخم میلی خگهی اواخر دنی حداقل ایول می داشتی رابطه خوبیلی خوام بگم که قبال هم خینم . 

 . حرف به نقشه نگاه کردمی سمتش و برفتم
 . حالت بدهریی باعث شده تا تغيزی خواست بدونم چه چیدلم م. بودری درگفکرم

 . خودم بودری هم ذهنم درگی طرفاز
 . اونم واسه آرشام نداشتممی همه کنجکاونی قانع کننده واسه الیدل

 . بود و حاال هم آرشاملی که فکر منو به خودش مشغول کرده بود سهي پسراتنه
 . داشتملی دلهی بود لی که سهی زمانحداقل

؟ی آرشام چی هام و اظطراب هام ولهام،ترسی نگرانواسه  
  کرده بود که ناخوداگاه ازشری سوال انقدر ذهنم و درگنی تونست باشه؟ای می همه توجه من به آرشام چنی الیدل

دمیپرس : 
  افتاده؟یاتفاق_من

 : درهم گفتی با صورترهی سرشو باال بگنکهی ابدون
 چطور؟_

 . خودم حرصم گرفته بودی فضولاز
ی رسیگرفته به نظر م...خوب...خوب_من . 

 . و خم کرد و به صورتم نگاه کردسرش
 . کردمی هم من اشتباه مدیشا.دمی دی رو می چشماش گله و ناراحتتو
 : درهم گفتيه و چهره ا منقبض شدی فکبا
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 مهمه؟_
اگه مهم نبود پس چرا...ست؟ی مهم نگفتمیم... بگم؟ی دونستم چینم. بردماتم   
 . نداشتمی چراش هنوز هم جوابي برای ولدمی مقدمه پرسیمهم بود که ب...دم؟یپرس

 . منتظر جواب من بودنکهیمثل ا. کردی حالت بده داشت نگاهم مریی تغنکهی بدون اهمونطور
گفتم. باشهي کردم لحنم عادیسع : 

_  . افتاده باشهی اتفاقدیفقط گفتم شا...نه
 : لب گفتری زد و زيپوزخند

_   واسه تو مهمه؟یچ
 : دادم باال و گفتمابروهامو

_ ؟ی گفتيزیچ  
 : همون پوزخندش گفتبا

_ ستیمهم ن . 
 . که باز شروع کرده به پوزخند زدننی ااه

 ما هم شروع ي پوزخند زدن کل کل هانیمگه سر هم.زخند متنفر نبودم پونی به اندازه ایچی دونه از هی مخدا
ادی حرکت بدم منی باشه که چقدر از ادی تا االن فهمدیبا.نشد . 

 : گفتمتی اعصابم خورد شد که با عصباني حدبه
_ ه؟ی چی دونیم  

 . کردنگاهم
_ ادی بدم متی لعنتي پوزخند هانیاز تو و از ا . 

 . شده بودمي کفریحساب.زخند بود که گرفتم باز هم پوی جوابو
 . دونه نخوابونم تو گوششهیو چشامو بستم تا . و مشت کردمدستام
  تو صورتم؟ی دونه بزنهی خواد االن با اون دست مشت شدت ی دلت میلی خهیچ_آرشام

 . باز کردمچشمامو
 . بوددهی حالم و فهمخوب

 ی ميزی چدیبد سوزونده بودتم پس با. نهی شد ولیم دلم خنک ی کار حسابنی با اقتایحق.شی آبي زدم تو چشمازل
 .گفتم تا اونم حالش گرفته بشه

 : من بودم که پوزخند زدم و گفتمنی دفعه انیا
_  ! کهي ندارنمیهه آخه بدبخت ارزشم ا

 . خواستمی بود که من ميزی همون چنی از خشم سرخ شده بود و اصورتش
 خواستم از خونه خارج یم.امه حرفش نشدم و رفتم سمت پله هامنتظر اد. حرفم واسش گرون تموم شده بودخوبه

 . شددهیبشم که احساس کردم بازوم کش
 به دستش که دوره بازم حلقه شده بود کردم و بعد هم به صورتش ینگاه.دمی دی عصبی و آرشام و با صورتبرگشم

 .نگاه کردم
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؟ي شدی چته؟باز وحشهیچ_من  
 . کنمی و خالدونی نبودم که می آدمیدردم گرفته بود ول.د کرشتری گفتم فشار دستش و بنوی اتا
 : که رو هم قفل شده بود گفتیی دندونابا

_ ؟ی چیعنی ی تا نشونت بدم وحشی بگو وحشگهی بار دهی يجرائت دار ! 
پس گفتم.ارمی بودم که کم بی کله شق تر از اونی بودم ولدهی که ترسدرسته : 

_ ی هستی وحشی آدم عوضهی ترسم؟تو ی ازت ميفکر کرد ! 
 بود به کینزد. کردمیو من داشتم ضعف م. کردی مادی شد فشار دستشو زی که از دهنم خارج مي هر کلمه ابا

صورتم درهم شده بود. چقدر پرروامدی دونی شما که می ولفتمی خوردن بزیچ . 
تو ... نهیول.ی کنیل زبون واسه من بلبی نتونگهی تا دنیی پاارمیحقته االن استخونات و خورد کنم و فکتو ب_آرشام

 . گردنمفتهی که خونت بيهم انقدر ارزش ندار
 خواست هر آنچه که مانع راهش ی شده بود که می سونامهی چشماش مثل یآب. زل زدم به چشماشتی عصبانبا

 ي بودم که پشتم آجرهانی غافل از ایخواستم هلش بدم و بازوم و از حصار دستش آزاد کنم ول. کنهرانیبود و
 . ذارهی واسه حفظ تعادل واسم نمیی هستش که جایچککو
از .نیی پاهام از پشت پرت شدم پاری شدن زی کنم تعادلم و از دست دادم و با خالی که خواستم فکرمو عملنیهم

دمی کشي خفه اغی جهیترس چشام بسته شد و  . 
 که دوره کمرم حلقه ي قویان که با کشش دستامی فرود بنی حبس شده بود و هر آن منتظر بودم که تو زمنفسم

 نهی شدم به سدهی اراده به دستاش چنگ زدم و محکم کوبی چنگ بزنه بی که بخواد به زندگیشد،انگار مثل آدم
 .آرشام

 
 

 . عمر بودهی واسه من به اندازه ی ولدی هم طول نکشهی ثان10 اتفاق ها به نی همه ادیشا
دمی شنیبش رو م تپش تند تند قلي آرشام بود و صدانهی رو سسرم . 
 هم باعث شده تا نفس حبص شدم و آزاد نی کرد و همی و زنده بودن رو بهم القا می آغوشش حس زندگیگرم

 عقب و بهم نگاه میهمزمان سرمون و داد. که افتاده بود بودمیهنوز تو شوك اتفاق.کنم و چشامو آروم باز کنم
میکرد . 

 حس خوب هی و من دچاز دی کاوی صورتم و مي تمام اجزا و اضطراب گرفته بود و داشتی رنگ نگرانچشماش
 ی رو متی برده بود و من داشتم با تمام وجود حس امننی قابل وصف که اون حس ترس و از بیحس...شده بودم

دمیچش . 
دی به چشمام رسنکهی صورتم بود تا ازی طور در حال آنالنیهم. کردی تنش داشت کم کم سستم میگرم . 

 بار هم نیو ا. کردی داشت که هر دفعه منو مات خودش ميدونم چشماش چه کشش و جاذبه ا ینم. غرق شدمباز
 آرشام تماس ينگاهمون در هم قفل شده بود که با بسته شدن چشم ها. چشماش سپردمیباز خودم و به آب

آروم چشماش و باز کرد و گفت. قطع شدمونیچشم : 
_ ؟یخوب  
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 . و تکون دادمسرم
دستش باال اومد و رو صورتم قرار گرفت و گفت...مرم و فشار دادک...دی کشي آسوده انفس : 

_ ؟ي کردخینگا چقدر  ! 
دی دستش و رو صورتم کشدوباره . 

احساس گرما کالفم کرد. شدمداغ . 
می هر دومون از اون حالت خارج شديزی افتادن چي صدابا . 

میبهم نگاه کرد و دستپاچه می از هم فاصله گرفتمی هر دو تازه متوجه هم شده باشانگار . 
 : و منو نگاه کرد و گفتدی به موهاش کشیآرشام کالفه دست! کنمکاری چدی دونستم باینم. منگ بودمهنوز

_ میبهتره بر . 
نیی از پله ها اومدم پااطی برگشتم و با احتعی تکون دادم و سريسر . 
 هم که شده از التهابم کمیبود و هوا سرد .دمی کشیقینفس عم. بودم و منتظر آرشام بودمستادهی در ساختمون اجلو

 و هر دو نییهمزمان با جواب دادن من آرشام هم اومد پا. در اومدمیتو حال خودم بودم که صدا گوش. کردیکم م
 : و گفتممی شدنیسوار ماش

جانم؟_من  
؟یی رهايچطور... بلــــــایجونت ب_دیسع  

لبخند زدم و گفتم. گرفته بودخندم : 
_ ؟یم تو خوبسالمت کو بچه پروو؟خوب  

 . دوزاغتي ماهت به چشمايسالم به رو_دیسع
 : و گفتمدمیخند

_ ؟ی روانهی چگهیدوزاغ د  
دمی خندشو شنصدا . 
گهی منظورم بود دیها؟بابا همون وزغ_دیسع ! 
 : حرص گفتمبا

_  . کشمتیمگه دستم بهت نرسه م...دیسعـــــــــــ
بخور به جاش پسته ییجوووون بابا حرص نخور رها_ با خندهدیسع . 
  کنم؟کارتی چگهی دییپروو_من
 . خدارو شکر کني مثل من داری دوستنکهی صبح تا شب به خاطره انی بشیچیه_دیسع
اعتماد به نفست منو کشته_من . 
 : و صداش و مثل زنا کرد و و با لهجه گفتدی خنددیسع

_  . توبهایتوبه توبه خدا...استغفرا...خدا نکنه...شاالیزِبونت الل بشه ا...بال به دور... خواهراهیروم س...اوااااا
 ی واسه خودش چرت و پرت منطوری هم داشت هموونهیاون د.دمی خندی لحنش خندم گرفته بود و داشتم مار

ادامه داد.انقدر گقت و گقت تا خودش خسته شد.گفت : 
_  . زنگ زدمی رفت بگم واسه چادمی که ی انقدر به حرف گرفتنیبب
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؟ي ندارم بگم،حاال بگو چرا مزاحم شدیچی تو هیی همه پروونیدر مقابل ا_من  
دی خرمی برای بنی مراحم شدم که بگم آب دستته بذار زمزمیعز_دیسع . 

 : و گفتدمیخند
_  یاله...ی اوف بشی ترسیم...آره؟...؟ي تنها بری ترسی مهیمادر قربون اون قد و باالت چ...زمیاوخـــــــه عز

یاله . 
 : و گفتدی خنددیسع

_  می باهم بريای خوبه بقتیگفتم تو سل.رمی بگی دونم واسش چی فردا تولد مامان هست منم نمرمینخ... رهايرینم
میری واسش بگيزی چهی . 

د؟ی من درازه سعيگوشا_من  
 : گفتطنتی با شدیسع

_  . خرههی تو چشات شبزمینه عز
 . گرفته بودخندم

 . گمی نميزیحاال چون اون چشاش قشنگه چ_من
؟ نهای يایحاال م_دیسع  
 . بودینی که نداشتم بهتر از خونه نشي فتم خونه کاریاگه االن م. فکر کردمکمی

؟ییباشه کجا_من  
من االن_دیسع .... 

 . اونجامگهی ساعت د1تا .باشه_من
 . پس فعالیاک_دیسع
فعال_من . 
 اروی به من چه؟اه. باز اخماش رفته تو همدمی برگشتم تا به آرشام نگه داره که دفمی گذاشتم تو کموی گوشنکهی ابعد
هیجن . 
؟ي نگه داریی جاهی شه یم_من  

دی کنی باور نمهی جناروی گمیم. شدرهی بگه به روبه روش خيزی چنکهی جلوتر نگه داشت و بدون اکمی حرف بدون . 
 بدون ی شدم و حتادهی بگم پيزی چنکهی بدون اد؟منمیدی االن شما هم فهمای که بگم حرصم گرفته بود الزمه

 رهی خرونی گرفتم و آدرس رو دادم و به بی دربستهی. رفتم جلوترکمی و دمی کنم درو محکم کوبیظ خداحافنکهیا
 .شدم

چشمامو . لبخند اومد رو صورتمهی اراده یب. شدمي جورهی. کردی می آغوش آرشام رو برام تداعی گرمنی ماشیگرم
ارمی بادی کردم صورت آرشام و به یبستم و سع . 

 ی کرد و باعث آرامشم می که مسخم مییهمون چشم ها...شکل گرفت چشماش بود که تو ذهنم يزی چنیاول
 . موقع بدهی موقع خوب بود هی. شده بودضیرفتاراش ضد و نق.شد
 حرفاش الی خی بود تا بی نگاهش و آغوشش کافادی.رهی اون لحظه رو ازم بگی حرف هاشم نتونست خوشیحت

  بذارم؟ی احساسمو چنی دونستم اسم اینم.بشم
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 . بودختهیتمام حساب کتابام بهم ر. باهاش رفتار کنمي دونستم چجوری نمیحت
 اون لحظه عی رفت و مطی مادمی افتاد که تمام قول و قرارام ی می اتفاقهی اومدم باهاش سرد برخورد کنم ی متا
 . شدمیم

 
 

 و گرفتم و دیشماره سع.م شدادهی پنی رو حساب کردم و از ماشهی کرامیدی گفت خانوم رسی راننده که مي صدابا
 . کردم رفتم سمتشداشی پنکهیبعد ا

باهم افتاده .دهای از مرکز خریکیرفت سمت . هم به راه افتاددی شدم و سعنی بهش سالم دادم سوار ماشنکهی ابعد
می کردی و رو مری ها و جنساشونو زکی تو جون بوتمیبود . 
 گشتن یبعد از کل. گرفتمشی همون لحظه مومدی هم خوشم ميزی اگه از چی مشکل پسند بودم ولیلی خمن

 گهی کرد و دیاز بس راه رفته بودم پاهام ذوق ذوق م.میدی و گرون واسه مامانش خرکی شیلی خفی کهیباالخره 
 و دی سعي هاي همراه با مسخره بازکه شام هی رستوران و بعد خوردن می رفتدی سعشنهادیبه پ. راه رفتن نداشتمينا

 . خونهمیراه بود برگشت من هميخنده ها
 . شدادهی پنی جلو خونه نگه داشت و همراه من از ماشدیسع
 . خوش گذشتیلیخ.ي دستت درد نکنه که اومدییرها_دیسع

 : و گفتمدمیخند
_  . خوش گذشتیلیبه من هم خ... شهیخواهش م

 : زد و گفتلبخند
_  دختر ترگل ورگل رو هیداداشت باال بزن و  نی واسه انی آستهی ای بی انقدر خانومی رها تو که انقدر خوبگمیم

 .واسش جور کن
 : گفتمطنتی شبا

_ میما چاکره آقا داداشمون هم هست . 
 : زد و گفتی برقچشماش

_ ستای واسه شروع اون دخترخالت بد نگمیم.ی آبجییچش ما . 
 : و به نشونه تاسف تکون دادم و گفتمسرم

_ یت عرضه من فکر کردم که اون روز شمارشو گرفی بيا . 
 : کرد و گفتزونی آولباشو

_  . کاله موندی اومد به حرف گرفتشون منم سرم بوثی11 نی آرم؟اونينه بابا چه شماره ا
ه؟ی چگهی دوثی 11_من  
 : گفتشخندی با ندیسع

_  . باالتروثی از دوثی هی
 : اخم کردم و گفتمنی آرميادآوری با ی گرفته بود ولخندم

_  . ازشادیبدم م که اری نویریکبیاه اه اسم اون ا
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اد؟ی خوشش میک_دیسع  
دوست دختراش_من . 
 : و گفتدیخند

_ ادی ترها خوششون بيریکبیمگه همون از خودش ا . 
 . گرفته بودخندم
 :گفتم

_ ی کنی مکاری چنمی کن بهش زنگ بزن ببادداشتی شمارشو ای بیخیحاال اونو ب . 
 : زد و گفتی برقچشماش

_ یآخ من قربونت بشم که انقد ماه . 
 : کردم و دادم به خودش و گفتموی سدی سعی در آورد و منم شمارشو تو گوششویوش گبعد

_  . اونم به زوریبهش بگو شمارشو از من گرفت
چرا به زور؟_دیسع  
 : دونه زدم تو سرش و گفتمهی

_  فی خر کينطوریا. تا شمارشو بهت بدمي ازش خوشت اومده و من و کچل کردیلیخنگ خدا،خوب بهش بگو خ
رهی گی ملتی تحوشتری شه و بیم . 

 : کرد و گفتیثی خبي خنده هی دیسع
_  ! توي دی و درس مطونیش

 : شل کردم و گفتمشموین
_  . شاگردمه؟تا حاال چند بار رفوزه شدهی دونستیمگه نم

رونی که در خونه باز شد و آرشام اومد بمی در حال حرف زدن بوددی سعبا . 
 شده بودم که با همون اخماش اومد و با رهی بهش خنطوری کرد؟همی مکاری چنجای انیا. تعجب بهش نگاه کردمبا

 توانش پاشو نی شد و با آخرنی منو آدم حساب کنه رفت سوار ماشنکهی کرد و بعد هم بدون ای احوالپرسدیسع
 . شددی چشم بهم زدن ناپدهی از جا کنده شد و در نیماش.گذاشت رو گاز

  چش بود؟نیا_دیسع
 : درهم گفتمی صورتبا

_  . بره خودش و به دکتر نشون بدهدیبا. ندارهیتی ثبات شخصاروی!من چه بدونم
 . کرد و رفتی دوباره ازم تشکر کرد خداحافظنکهی تکون داد و بعد اي سردیسع
 دادن دو سه تا نقشه اومده بود ي که آرشام برادمی سالم کردم فهمي و نازشی به رانکهی رفتم خونه و بعد امنم

واال. بذارم و بخوابمنموی گفتم و رفتم اتاقم تا کپه نازنيریودم بهشون شب بخ خسته بیلیخ.خونه . 
س؟ی نگهی که توش بوس و بغل نباشه کپه مرگه دیدنی خوابخوب  

 . کنمدای شوور پهی دمی تا نترشدیبا. اه اهاه
 . چرت و پرت لباسامو عوض کردم و رفتم که بخوابمی با کلخالصه
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 : دکمه سبز رو فشار دادم و گفتملمیرو موبا)مدخترخال( اسم بهنوشدنی دبا
_  از کدوم طرف در اومده که ؟آفتابي از ما کرديادی هیچه عجب خانوم ...دایسالم بر بهنوش خانوم کم پ...به به

؟يشما به ما زنگ زد  
 : زد و گفتیغی جهی طبق معمول بهنوش

_ زنهی داره حرف مزی رهی یادو ه وروره جنی انیاه ع...قهی دقهیرهــــــــــــــــــا خفه شو  . 
 : و گفتمدیخند

 .جون تو تعجب کردم_
يریکبیجون خودت ا_بهنوش . 

زهرمــــــــار االغ_من . 
 : زد و گفتیغی جبهنوش

_  . و اون داداش خرتر از خودتییاالغ تو
 : شدت گرفت و گفتمخندم

_  . کنمی متیکی مقابلت واریا د زنم بی می گوشنیاز پشت هم... نگو هايزی به داداش من چيهـــــــــو
؟ي داددیچرا شماره منو به سع... خفه شویکیتو _بهنوش  

 : شل شد و گفتمشمین
_ حقته. کردميخوب کار . 

شعـــــــوری بيرها_بهنوش . 
گردهی داره به خودت بر مي که دادیی گرفتم و همه فوش هانهیی متاسفم که جلو خودم آزمیعز_من . 

ر حرص سرخ شده بود رو تجسم کنم تونستم صورتشو که از زویم . 
 . من از دستت راحت شميری بميا_بهنوش

 از توا ی خدات هم باشه که پسر به اون خوشگل؟ازياری در مي بازیحاال تو چرا کول...ریزبونت و گاز بگ_من
 . خوشش اومدهيریکبیا

؟ی کنی بلبل زبونی نتونگهی زون تو رو کوتاه کنه تا دنی شه که ای مدای پیکی یعنی خدا يا_بهنوش  
 . نشده که بزاددای پيفعال مادر...نچ_من

 . دهی چجور من و حرص منی ببیاول صبح.برو بابا_بهنوش
 : و گفتمدمیخند

_   به من چه؟زمیخوب عز
  شه روش حساب کرد؟نکنه بعدا تو زرد از آب دراد؟ی میعنی قابل اعتماد هست؟اروی نی انمیحاال بگو بب_بهنوش

 هم پسره یلیخ. تختالتیخ. نبود که باهاش دوست نبودمی درست حساباروی من اگه  عقلنیریآخه ش_من
 . خوشش اومدهیلیاز تو هم خ. نکردهی خبطچیتا حاال هم ه!هیخوب

 : آروم شده بود گفتکمی که بهنوش
_   قبول کنم؟شنهادشوی پی گی میعنی

 : گفتمطنتی شبا



 124 

 پر نمیقبول کن تا ا. کنهی بار به آدم رو مهی فرصت ها نیبه نظر من اگه خوشت اومده با کله قبول کن که ا_من
يدینشده و تو هم نترش . 

 . گفتنراهی دراومد و شروع کرد به بد و بغشی صدا جباز
دمی خندی داشتم منطوری هممنم . 
 . جواب مثبت بدهدی داد که به سعتی حرف زدن باالخره رضای کلبعد

شهی می چمینین نه فعال قراره باهم دوست شن تا بعد بب ها قراره مزدوج شدی جواب مثبت فکر نکنگمیم . 
  
      

 دای خونه آيدلم هوا.دنی رسی و احتماال هم شب مفتنی امروز قرار بود راه بنایمامان ا.نیی جام پا شدم و رفتم پااز
 . کرده بودنارویا

 . برمنیخونشون دور نبود که بخوام با ماش. پا شدم و حاظر شدمپس
 . کنمي روادهی هم پمکی خواستم یم

 رفتم و دستامو دوره بازوهام حلقه یآروم آورم راه م. بود و اطراف هر خونه پر بود و از دارو درختهی ما الهخونه
 باغ هی. مثل خونه ما بودبای هم تقرنای ادایخونه آ...در باز شد. و زنگ و فشردمستادمی انای ادایجلو در خونه آ.کرده بود
بغلم کرد و بوسم . بود سالم کردمستادهی که جلو در ادایرفتم سمت در خونشون و به مادر آ.گ خونه بزرهیبزرگ و 

 .کرد
 یخودش که م. گفتم آرزو جونی بهش منیواسه هم. دوست داشتیلیاونم منو خ. جور بودمیلی با خاله آرزو خمن

 دوست یلی رو خدایدر آکال مادر و پ. گرفتی مواقع هم طرف من و میلیخ. دوست دارهدایگفت من و مثل آ
 . با محبت بودنیلیخ.داشتم

نای شی خوشگلتر منی کرمون هر روز داریآرزو جون بزنم به تخته مثل قال_من . 
 : و گفتدی خندخاله

_  . بعد شروع کنیدختر بذار برس
دی خوب موندیلی گفتم ماشاال ماشاال خيبعدش هم جد...دم؟یمگه نرس_من . 
 : اضافه کردمطنتی با شبعد

_  . شهی متی چشماش تقونهیبیتا شمارو م...گهی دنهی شه؟واسه همی نمفی چرا عمو چشماش ضعگمی ممن
 : با همون خنده ادامه دادخاله

 .خدا نکشتت دختر_
 : و گفتمدمیخند

_ نیآمــــــــــ ! 
دمی رو شندای که صدا آمی زدی با خاله حرف ممیداشت . 

  سرت؟چه خبرته دختر؟ روی خونه رو گذاشتيدی باز تو تا رسنمیبب_دایآ
زبونم و دراز کردم و گفتم. و شل شدشمین : 

_ شاالی ایجزغاله ش...سوز به دلت ... 
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خاله هم با .می کردی و کل کل ممیدی چرخی دور خونه ممیداشت.منم فرار کردم. و افتاد دنبالمدی کشیغی جهی دایآ
ستمی پسر باعث شد سرجام باهی ي کرد که با صدای بود و داشت نگاهمون مستادهی گوشه اهیلبخند  . 

 . لرزه؟نگو زلزله اومدهی خونه چرا داره مگمیم_آراز
اونم با لبخند زل زده بود بهم که با گفتن. کردمی دهن باز داشتم به آراز نگاه مبا : 

_ ؟ي بهم سالم بدي خوایزلزله نم  
 : سمتش و بغلش کردم و گفتمدمیدو

_ ؟یینجای تا حاال ای ک؟ازي نامردیلی؟خيمعرفت چر خبر نداد ی؟بي اومدیک... شهی آراز باورم نميواااا  
 : من و از خودش جدا کرد گفتنکهی و بعد ادی خندآراز

_  دمی خواستم بهت خبر بدم که دیامروز هم م...دمی رسروزی دنیاوال هم. بپرس جواب بدمیکی یکی...بابا آروم
 . بلـــــــه خانوم خانوما خونه رو گذاشته رو سرشدمیبا خودم گفتم حتما رها اومده که د... لرزهیخونه داره م

 : و گفتمدمیخند
_  . هم دلت بخواد کچلیلیخ

 : کرد و گفتینیری شاخم
_   کچل؟آره؟یباز تو به من گفت

 : گذاشتم و گفتمشی و به نمادمی سفي دندونافیرد
_ زمی عزگهی دیکچل . 

 : حرص نگاهم کرد و گفتبا
_ ینی بی رو نمی پرپشتنیمو به ا. مار بگزه اون زبونتويا . 

 : من به خنده افتاد و گفتياز خنده .دمی خندی سرخش مافهی و گرفته بودم و داشتم به قدلم
_ مرض...زهرمار...درد...کوفت . 

 . شدشتری بخندم
 : آراز و گفتي بازوي اومد سمت آراز و دستش و انداخت دوره دای آدمی که ددنی خندی هم داشتن مدای و آخاله

_  . نگو هايزی بچه پروو به داداشم چيوهـــــــ
 : طلبکارا گذاشتم رو کمرم و گفتمنی انی و عدستم

_  . خوادیدلم م.به تو چه پررو؟داداش خودم هم هست
 : سرشو تکون داد و گفتآراز

_ ياریاز زبون هم که کم نم . 
 

 آراز هی شبیلی خدایآ.ود بدایآراز برادر بزرگتر آ. کردی داشت نگاهم میبا مهربون. و بهش نگاه کردمدمیخند
 آراز مردونه افهی قی هم بودن ولهی شبیلیدر کل خ. زدی سبزشون باهم مو نميمخصوصا فرم و رنگ چشم ها.بود

 .بود
امسال . اطراف تهران رفته بودي از روستاهایکیواسه گذروندن طرحش به . مثل پدرش جراح مغر و اعصاب بودو

 خوب یلی خونمونیم. مشغول کار بشهمارستانی عمو فرهاد تو بشیسال آخرش بود و قرار بود برگرده و پ
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 افهی موهاش و از ته زده بود و قي خواست بره سربازی که می موقعادمهی. دوسش داشتمشیدرست مثل را.بود
 هم ی گفتم کچل و حسابی بهش منی منتظر سوژه بودم واسه همشهیمنم که هم. کرده بوددای پي بامزه ایلیخ

ومد ایحرصش در م . 
 چقدر شغلشو نکهیا. گفتیآراز داشت از کارش م. به حرف زدنمی از مبل ها و شروع کردیکی رو می نشستباهم

 کنه و دوست داره که تو ی احساس غرور میلی رو نجات بده خیکی تونه جون ی منکهی گفت از ایم.دوست داره
آراز پسر با . کنهی فراهم مواسش رو هنی زمنیمطمئن بودم که عمو فرهاد هواشو داره و ا. کنهشرفتیکارش پ

 . داشتشی با رايادی مشترك زينقطه . بود و خودش ثابت کرده بودیاقتیل
 . رو داشتدای من و آي هواشهیاونم هم. دوسش داشتمیلی و خدمی دی مشی اونو مثل رانی همواسه

دش واستاده بود و حاال هم با  خوي که رفته بود تا طرحش رو بگذرونه رو پای چند سالنی تو اشی مثل راقایدق
 . و افتخار برگشته بوديسربلند

 ی کردم و اونم متقابال جوابم و می با لبخند نگاهش می هعنیواسه هم. خوش حال بودمیلی بود خنجای انکهی ااز
می حرف بزنکمی تو اتاقش تا می رفتدای با آمی خاله و آراز نشستشی پکمی نکهیبعد ا.داد . 
 . بده تا هر چه زودتر کارش و شروع کنهمارستانی بلی عمو و مدارکش و تحوشیبره پ هم قرار بود آراز
 . نگاه کردماطشونی نشستم و از پنجره به حدای تخت آيرو
 : از کاناپه ها نشست و نگاهم کرد و گفتیکی ي روبه روم رودایآ

_ نجای اي اومدی وقت بود نمیلیخ...؟يراه گم کرد...چه عجب رها خانوم ! 
گفتم. گرفتم و به صورتش دوختماطی از حونگاهم : 

_ منم گفتم .یی جامیامروز هم قرار نبود با آرشام بر. هم خونه نبودیکس.حوصلم سر رفته بود.ينطوری همیچیه
نجای اامیپاشم ب . 

 : لبخند زدم و گفتمبعد
_ دلم واسه آراز تنگ شده بود.اتفاقا خوب شد اومدم . 

 : هم با لبخند گفتدایآ
_  یامروز م. گرفتی داشت سراغت و مروزید. رو ابرا بودمدی رسروزی دیوقت.لم واسش تنگ شده بود دیلیمنم خ

ي که تو اومدنمی رها رو ببمیگفت بر . 
 . مرامشمنیکشته مرده ا_من

  نه؟گهی معرفت دی گفتم بیمن بودم داشتم م....آره جون خودت_دایآ
 : نازك کردم و گفتمی چشمپشت

_  . نگفتهيزی وقته اومده و به من چیلی فکر کردم خمن اون موقع...خوب حاال
؟ی گیتو که راست م_دایآ  

شک نکن_من . 
 : افتاده باشه گفتادشی که به يزی رفت و بعد انگار که چي چش غره ادایآ

_   گذره؟ی م؟خوشی کنی با زرافه چه میراست
 : حرص گفتمبا
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_  . خورم وزن کم کردمیفقط از بس حرص م...هه آره خوش
 : و گفتدی خنددایآ

_ ره؟ی شد حاله تو رو بگدای هم پیکی یعنی  
 : حرص گفتمبا

_   اون؟ای یتو طرف من...زهرمار
 : و گفتدیخند

_ ؟ی هستیشی شده که تو انقدر آتیحاال چ  
 حرصم ای.پسره مرض داره...کال ثبات نداره. کنهی دفعه اخم مهی خنده ی دفعه مهی...هی جناروی نشده؟یبگو چ_من
ي تو خمارتمذاری مای ده یم . 
 : نگاهم کرد و گفتطنتی با شدایآ

_ ؟يچجور تو خمار  
 : پرت کردم سمتش و گفتمبالشو

_ شعوریمنحرف ب . 
 

 : و گفتدی خنددایآ 
_   گفتم؟يزیمگه من چ

 . زنمتای مرمی گی مدایآ_من
 : گفتدی خندی همونطور که مدایآ

_ ارهی که حرصتو در می کنی مکاری چنیبب... سوزهیدلم واسه اون آرشام م... شهیچه خشن هم م...خوب بابا . 
 اخماش تو هم بود و روزید. خوارهی ندارم اون تنش مي هم من باهاش کاریوفت. کردهریی ها کال تغینه تازگ_من
 گه مهمه؟بعد هم انقدر اون گفت من گفتم که باز هر دومون ی افتاده ؟می گم اتفاقی تو فکر بود،برگشتم ملیخ

می شدیبرزخ . 
 . کنهری آخر و عاقبت شما رو به خخدا_دایآ

تو چه خبر؟... باباالی خیب_من  
 : فربد افتادم و گفتمادی بعد

_  . هاي دادی فربد ملی لبخند تحوی خوب اون روز هعطونیش
 : سرخ شد گفتدایآ

_ نی کرد منم خندم گرفته بود همی می رها؟اون داشت شوخی گی میچ . 
 : دادم باال گفتمابروهامو

_ ؟يچرا انقدر سرخ شد... نگفتميزیمن که چبه قول خودت   
 : با اخم نگاهم کرد و گفتدایآ

 منظور؟_
 . باال انداختمي و شونه ادمیخند
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ينطوری همیچیه_من . 
 . و منم باور کردمیتو گفت_دایآ

 : نگاهش کردم و گفتمثیخب
_ اره؟یاقت نم چاره من طی بي دل عموینگفت...ی لبخند بزنحی اونطور ملی بودم به کسدهیتا حاال ند  

 . گفتم افتاد دنبالم و منم فرار کردمنوی اتا
 . خوردی هم حرص مدم،اونی خندی و من ممی ذاشتی باز سر به سر هم مخالصه

 انقدر واکنش ی بودم در مقابل کسدهیآخه تا به حال ند. افتهی بیی معلوم بود که قراره اتفاق هادای آي حالت هااز
 .نشون بده

 یلی خنباری ای شد ولی تفاوت از کنارش رد می بشهی همی ذاشتم ولی سر به سرش میلی موارد من خنی اتو
 موندم نای ادای آشی پگهی دکمی نکهیبعد ا. گرفتمی اومد رو لبم و تو دلم عروسي فکر لبخندنیاز ا. شده بودیعصب

 یازشون خداحافظ. رسنی مگهی ساعت د1بابا زنگ زده بود و گفته بود که .پا شدم و حاظر شدم که برم خونه
 . گرفتمشیکردم و راه خونه رو در پ

دلم واسشون تنگ شده .نیی از جام پا شدم و رفتم پانی ماشيبا صدا. تو اتاقم مشغول شدمکمی انی بنای مامان اتا
 . قربون صدقشون رفتمی بغلشون کردم و کلدنشونیبه محض د.بود

 گرفته شیشوپی زنگهیرا داشت همون روال قبل حالش بهتر شده بود و ظاهنینسر.می باهم صحبت کردکمی
مامان هنوز هم ناراحت بود.بود . 
 . سوختی منی نسري برادلم

 . بمونمممی تصمي شد که سر سخت تر روی باعث منی همو
 . وجود داشتنمی تو زندگيادی مردان زمن

 ی گفتم ،می ذاشتم،میسر به سرشون م.با همشون راحت بودم.لی سهي فربد و روزش،آرشام،آراز،ید،رایرضا،سع
 . کدومشون دل ببندمچی به خودم اجازه ندادم به هچوقتی هیدم،ولیخند
 شوهرش ي مسلما برای واسه اون پوچ نبوده باشه ولدیشا. عشق پوچ بدبخت نشدهی به خاطره نی نسرنی هممگه

 . زنش و تنها گذاشت و رفتازیبود که تو اوج ن
  به خاطر عشق منو تنها نذاشت؟لی سهمگه
  اون همه تهمت و حرف ناروا از رضا نگذشت؟ي غزل به خاطر عشق از همه مگه

 . تباه شدشونی دوست داشتن زندگهی و ی دلبستگهی که به خاطر گهی هزاران نفر ددی شاو
 . برخورد کنمیمنطق. باشمنی کردم واقع بی سعشهیفقط هم.ستمی نبودم و نی شکاکآدم

 . کنمی کردم و نمی قمار نمندمی و آمی زنگيو ریمغرور بودم ول. لجباز بودمدرسته
 ی ابراز عالقه میکی به قهی شن و هر دقی نفر مهی بستم که هر ساعت عاشق ی ها می آدم آهننی دل به ادی باچرا

 .کنن
رهی گی از حماقت انسان ها حرصم میگاه . 
 تنها نقطه مشترکمون انسان میشاز هر قوم از هر ملت و از هر نژاد با.ستی مهم نتیجنس. ندارهی پسرش فرقدختر

 .بودنمونه
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 دنیشن.دنی و نددنید.و دل بستن به ناممکن ها.الی و خای کردن در روری سیعنی. حساس بودنیعنی انسان بودن و
 . زدندنی و خود را به نفهمدنیفهم.دنیو نش

 تو ذهنش ي زوذ کنهی دخترو رو خودش احساس مهی توجه ی پسر وقتهی کردم که چرا ی فکر منی به اشهیهم
شهی مکی به اون دختر نزدیقیو به هر طر. کشهینقشه تصابح به اون دختر و م . 

 کنه که طرف مقابلش از اون ی و فکر مسهی نوی می عاشقوی پسر زود سنارنی توجه همدنی دختر با دهی چرا و
 . کنهی هم توجه مگرانی از اون به دری دونه اون پسر غی که میخوشش اومده؟در حال

م؟یستی همه مشکل و سوءتفاهم ها خود ما ننی مسبب اایآ  
 . برام ارزش قائل باشنگرانی شد که دی باعث منیو هم. بودم که واسه خودم ارزش قائل بودمی آدمشهی هممن
 خودش احترام بذاره ي خودش،خودش و دوست داشته باشه،اول خودش برادی معتقد بودم که انسان اول باشهیهم

قابال دوستش داشته و براش احترام بذارن هم متگرانیتا د . 
نه. بندمی دل نمی وقت به کسچی گم هینم ! 

 که ارزش دوست داشته شدن داشته یکس. باشه که منو واقعا دوست داشته باشهیکی که نیمنتظر ا. منتظرمفقط
مش داشته  که بتونم کنارش احساس آرایکس. حداقل صادق باشهی نقص ولی که حداقل نه کامل نه بیکس.باشه

اشمی . 
 . کنمهی گاه بهش تکهی تکهی هام درك کنه و بتونم به عنوان ی که ترس هامو نگرانیکس

 
 

 . به صدا در اومدلمی نقشه بودم که موبای حال بررسدر
 . آرشام دور نموندنیزبی اسم آراز لبخند مهمون لبام شد که از چشم تدنی دبا
 : گفتمينرژ و با استادمی ازش دور شدم و پشت بهش اکمی

 .سلـــــــام بر کچل خودم_
سالم و کوفت،سالم و درد،سالم و زهرمار،کچل و کوفت،کچل و درد،کچل و زهرمار_آراز . 
 کرد به درد و ی شد شروع می می عصبانی وقتشهی هم همدایآ. هم بودنهی خواهر و برادر شبنیچقدر ا.دمیخند

 .کوفت گفتن
نخند_آراز . 

 . شدشتری بخندم
 . شدم بچهری کنم؟ها؟از دست تو پکاریآخه من از دست تو چ...پررو.م نخند گیم_آراز
ي از پشت تلفن ازم کردیچقدر استقبال گرم_من . 
  دفعه گفتم بهم نگو کچل؟؟چندي ذاریمگه اعصاب واسه آدم م_آراز
 : گفتمطنتی شبا

_   کچل جون؟يخوری چرا انقدر حرص میستی کچل نی من وقتزیخوب عز
 : و از خودم دور کردم و لبخند زدم و گفتمی گوشکمی دمیبلندشو که شن رها گفتن يصدا

_ ؟يآفتاب از کدوم طرف در اومده که تو به من زنگ زد...زمیخوب حاال حرص نخور عز  
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دمی رسی رسه وگرنه حسابتو می که دستم بهت نمفیح_آراز . 
 : زدم و مظلوم گفتملبخند

_ ونم آراز جی کنتمی اذادی دونم دلت نمیمن که م . 
 . تونستم تصور کنمی زد رو می رو که از پشت تلفن ميلبخند

؟ی گوشامو دراز کني خوایوروجک م_آراز  
 . و نگه داشتم تا نخندمخودم

 . کنمي کارنی غلط بکنه اگه بخوام همچدایآ_من
 : و گفتدی ته دل خنداز

_ طونیش ! 
 . شل شدشمین

 : دادادامه
_  . خودم تنگ شدهيدلم واسه کوچولو.نروی بمی باهم برامی بییزنگ زدم بگم کجا

 : باز گفتمشی همون نبا
 چقدر؟_

 : و گفتدیخند
_ طونکمی شادی زیلیخ . 

دهیدلم کوچولوت هم واسه تو تنگ_من . 
؟ییبگو کجا. کن وروجکی زبوننیریکم ش_آراز  

 . شهی کارم تموم مگهی ساعت دمیتا ن.هستم....االن_من
ok._آراز  . افتمیمن االن راه م

منتظرمباشه _من . 
فعال_آراز . 
 . کنهی که با پوزخند داره نگاهم مدمی و برگشتم و آرشام و پشت سرم دفمی گذاشتم تو کلمویموبا

چون عادت کرده بودم. حرصم هم نگرفتگهی دی نکردم حتتعجب . 
 . پوزخندش بودلی که ذهنم و مشغول کرده بود،دلی تنها سوالفقط

؟ي بري عجله داریلیانگار خ_آرشام ! 
 : نگاهش کردم و گفتمردخونس

_ ه؟یآره مشکل  
 : حرص گفتبا

_ ی تا زودتر به وصالش برسي زودتر بری تونی می؟حتیهه نه چه مشکل . 
 . رفت باالابروهام

 . دادی رو که وجود نداشت بهم نسبت ميزی بود که چي بارنی دومنیا
 . بار سر فربد االن هم آرازهی
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 . دست و پا بزنهالشی وهم و خيایاشتم تا تو درگذ. ندادمحی کردم و توضی بار هم بدجنسنیا
 . رمی برسه منکهیبه محض ا.منتظر اجازه تو نبودم_من

 . گردنش متورم شده بودي زد و رگای می چشماش به سرخيدیسف. شدی طوفانچشماش
 . داشتمی احساس خوبهی ی دونم چرا ولینم

 . برمی لذت متشیر و اذ کردم که از حرص دادنش و آزادای پسمی ها سادی کنم تازگفکر
 : شد و گفتکی نزدبهم

_ ی کنمی نکن اعصبانیسع  ok ستی جلودارم نیچی بشم هی؟من عصبان . 
 آرومم شی آبي چشاش وحشت نکردم بلکه مردمک چشم های نه تنها از سرخدمی تنها از حرفش نترسنه

ي اگهیآرومتر از هر زمان د.کرد . 
 : آرامش گفتمبا

_ سم؟ تریچقدرم که من از تو م ! 
 باز تا ی قد بلند بودم ولنکهیبا ا.نییسرش و آورده بود پا.میروبه رو هم بود. زد و صورتش و آورد جلويپوزخند

 . صرتش مماس با صورتم بوديتمام اجزا.دمی رسیسرشونه هاش م
 : گفتنبا

_  ! باعث دردسرت بشهیلی سر نترست ممکنه خنیو هم
 . چشمام رفت سمت لباشاری اختیب

 . خوردی شک لبامون بهم می کرد بی مکی صورتش رو نزدگهی دکمی طکم،فقی اگه
مردمک چشماش مثل .چشماش مثل آسمون شده بود. آرامشش سپردميای از لباش گرفتم و باز خودم و به درچشم

 هنوز هم یول. قرمزش اطرافش را محاصره کردني و تار با رگه هارهی تي گرفته بود که ابر هایماه تو آسمان
 . نرفتهنیز بفروغش ا

 قرمزش،فک منقبض شدش،از رگ گردنش که متورم شده بود و چند تار ي من بود،از چشم هاي جای هر کسقطعا
دی ترسی داد، می تر نشون می بلندش جا خوش کرده بود و چهره اش رو وحشیشونی پي که روییمو . 
گفتم که آروم بودم! نهیول . 

 . مزاحم بودياون چند تار موهنوز چشم هام به . اش جذاب تر شده بودچهره
 . کردی خورد و تنم رو مور مور می داد به گردنم می مرونی نفس هاش که با حرص بیگرم

 . زدی دونم چرا انقدر قلبم داشت تند می نمی ولدمی ترسی که نمنی ابا
 . کردی بود و با خشم نگاهم مساکت

 . من کم آورده بودیی و پررویالی خی همه بنی هم از ادی کرد و شای نمدای مناسب پي کلمه ادیشا
 . رو صورتشختیباز ر. پس زدشیشونی همون حالت با دستش موهارو از پتو
 . شدالشی خیب

 هی فکر نیاز ا. خودش لجباز بودننیع.باز به موها نگاه کردم. من حواسم نبودی بگه وليزی خواست چی مانگار
ط خودم حس کردم فقشوینیری نامحسوس که مطمئنم شیول.لبخند محو زدم . 
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 ی کنمی که ببنیمنتظر بودم،منتظر ا. دستم و آوردم باال و با نوك انگشتم نوازش کنان موها رو پس زدماری اختیب
اد؟یرو صورتش فرود م ! 

 . کردانی شد و خودش رو نماشتری بکمیلبخندم . ثابت موندیبی به طرز عجیول
 گرفتم و به چشاش نگاه شیشونی راحت چشم از پالیبا خ. بار من مطمئن بودم که آرشام هم متوجهش شدهنی او

 .کردم
 . خوندمی رو توش می و سردرگمتعجب

ی بودم و نه عصبمونی کارم نه پشاز . 
یول. بگهيزی چخواست ... 

 . دادی آراز مدنیاطالع از رس. در آوردم و اس ام اسمو باز کردملمویموبا
 : اجازه جرف زدن بهش بدم گفتمنکهی ابدون

_ ریروز بخ. رمی مادی بنکهیفته بودم به محض ابهت گ . 
نیی مبهوت و متعجب گذاشتمش و از پله ها رفتم پاهمونطور . 

 
 

رفتم سمتش و در و باز کردم و نشستم. شده بودرهی نشسته بود و به جلوش خشی تو آزرا مشکآراز . 
 : سمتم و با لبخند گفتبرگشت

_   خودم؟طونیاحوال ش...سلــــــــام
 : گفتمی زدم و با بدجنسيبخند لمتقابال

_ خوبم کچل خودم...سالم . 
 : نگاهم کرد و گفتچپ

_ ی افتی دادم که به شکر خوردن بی قلقلکت منی همچمیاگه االن خونه بود . 
دمیخند . 
 . شدی از جلومون رد مدی ما بود بانی جلو ماشنشیماش. حال آرشام هم از ساختمون خارج شدنی همدر
 . شد و با تمام توانش پاشرو رو گازش فشردنشی سوار ماشعیدومون انداخت و سر نگاه وحشتناك به هرهی

 : صحنه نگاه کرد و گفتنی متعجب به اآراز
_   چش بود؟اروی نیا

 . بابا ثبات ندارهالی خیب_من
ش؟ی شناسیمگه م_آراز  
 : گفتطنتی تکون دادم که با شيسر

_  ... نکنهنمیبب
رفش شدم و گفتم مشت زدم به بازوش و مانع ادامه حبا : 

_  ! درصد؟هی کن وونه؟فکری هم نه با ان دیچکیبا ه.چشماتو اونطور نکن
 : همون لبخند بدجنسش گفتبا
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_ ؟ی گی مينطوری بگم که حاال ايزی چیمگه گذاشت  
 : به غضب انداختم و گفتميباد

_  . و برگشتمدمی چوقونی ف من تا فرحزاد رفتم و قلیتو بگ
دی و تکون داد و خندسرش . 

؟ی افتیحاال چرا راه نم_نم  
 : و گفتدی و کشلپم
؟ي ذاریمگه تو وروجک واسم حواسم م_آراز  
 . و به حرکت در آوردنی مهربون نگاهم کرد و ماشبعد

 . حال از بودنش کنارم لبخند رو صورتم مهمون شدخوش
دایمثل آ...اونم منو دوست داشت... دوست داشتمیلی و خآراز . 

 همه نی الی کرد،و تنها دلی کرد با منم همونطور برخورد می برخورد مدایطور که با آهمون...شتری کمتر نه بنه
 . خواهر دوست دارههی مطمئن بودم آراز باهام صادق هستش و منو واقعا مثل نکهیا... حس بودنی هم همینزدک
 : منو نگاه کرد و با چشم به ضبط اشاره کرد و گفتآراز

_ ؟ي اهیپا  
 : زد و گفتمی برقچشمام

 .چه جورم_
 : و گفتدیخند

 .خودت انتخاب کن_
 . رو انتخاب کردمیکی هاش ي دی سنی تکون دادم و از بيسر
چند؟_من  
  خوبه؟6...امممم_آراز

 : و گفمدمیخند
 .سالم داره خدمتتون_

وونهید_آراز . 
6 آهنگ شماره زدم . 

هی یگاه... بودنی برناممون همشهی آراز هممنو  cd آهنگ و هی و می کردینتخاب م بود ای چمی دونیکه نم 
 هر دومون از خواننده یگاه... خوردنی به پستمون می چرتي خواننده هایگاه...می دادی تا آخرش گوش میشانس

گهی دمی بودوونهید...دی ارزی به اون حرص و جوشش میول... گرفتیو آهنگش خوابمون م ! 
می سوزوندی ها که نمشی چه آتمی افتادی باهام میوقت . 

  ! خونهی می چنمیکردم و منتظر موندم بب play  وآهنگ
 

  ام فشردمتنهی به سی خدافظلحظه
  شد دست خدا سپردمتي چشمام جاراشک
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نی نازنیی جدانی نبود به ای من راضدل  
  وقت آزردمتهی منو ببخش اگه زمیعز
  گردمی و برمرمی به من غصه نخور میگفت

  گردمی و بر مشمی پرستوها مهمسفر
یی از جداینیهم مثل خودم غمگ تو یگفت  

 . خوامیمامــــ ـــان نم...یـــــــــــیآ_من
 : و گفتدی خندآراز

_  . من چهبهی گوش بددیبا
 : در هم گفتمافهی قبا

_ ادیاه من ازش بدم م . 
 . حرص خوردن توانی حالش به همیول.نطوریمنم هم_آراز

 : چشم غره نگاهش کردم و گفتمبا
  کنه؟ی مکاری تو چنیگ تو ماش آهننی پس اادیبدت م_من

صبح به مامان گفتم دو سه تا_آراز  CD کنهی حال مرای که معلومه مامان با حمنطوریا. دادنویباحال بده ا . 
 : خنده و گفتمری زدم زی گفت،پقنوی اتا

_ وونهید . 
 : و گفتدیخند

 .حال کن با آهنگ_
ومدی بدم مرای من از حمی بودا ولالبته آهنگ خوب. و ناچار با عذاب به آهنگ گوش دادمدمیخند . 
  گردمی و بر مرمی می تا چشم هم بزنیگفت
ي گردی برمی رفته سفر کزیعز  

ي گردی برمی مونده به در کچشمونم  
دهی و رفت از چشام نور دو دیرفت  

ي گردی برمی خبر کی زعالم بيا  
  به انتظار نشستمشهی تر از همنیغمگ

  هنوز به روم نبستمدموی امپنجره
دنی عاشق به خونشون رسيرستوهاپ  

دمی دل هرگز تورو ندزی چرا عزاما  
  گردمی و برمرمی به من غصه نخور میگفت

  گردمی و بر مشمی پرستوها مهمسفر
یی از جداینی تو هم مثل خودم غمگیگفت  
  گردمی و بر مرمی می تا چشم هم بزنیگفت
ي گردی برمی رفته سفر کزیعز  
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ي گردی برمی مونده به در کچشمونم  
دهی و رفت از چشام نور دو دیرفت  

ي گردی برمی خبر کی زعالم بيا  
ي گردی برمی رفته سفر کزیعز  

ي گردی برمی مونده به در کچشمونم  
دهی و رفت از چشام نور دو دیرفت  

ي گردی برمی خبر کی زعالم بيا  
ي گردی برمی رفته سفر کزیعز  

ي گردی برمی مونده به در کچشمونم  
دهیاز چشام نور دو د و رفت یرفت  

ي گردی برمی خبر کی زعالم بيا  
 

ي آهنگ تموم شد زودتا  CD هی. نازکش و بشنومي مجبور نباشم صداگهیتا د.رو در آوردم  CD انتخاب گهید 
 .کردم Play  از آهنگ ها رویکی یکردم و شانس

به حرکت دادن سر و گردنم بهم و شروع کردم دمی با ذوق دستام و کوبدیچی پنی که تو ماشامی شهاب تيصدا . 
 

  نگاهت تو چشم عاشقم، افتاده
  سابقمهی نکن هنوزم شبشک
  لرزه زانوهام، ی نکن هنوزم مشک

امی که بخوام من کنارت راه بیوقت  
  منم که مستم مست و خراب تو، نیا

  جواب توهی دارم بدونم چدوست
  ا،ی ی دارم بدونم تو با من هستدوست
  اون چشام گرفتم تورو بااشتباه

  تو چشات زل زدم نشستم، یوقت
  هستمگهی ديای کنم تو دنی محس
  نم،ی رو ببگهی دوست ندارم کس دمنم
  چشامو بستمی هر چشيرو

  واست بگه بگه رك و راست، جونم
  خاصي جوراهی خوامت ی متورو

  احساسی بی خوام بگم بذار بگم نشیم
  واست بگه بگه رك و راست، جونم
  خاصي جوراهیت  خوامی متورو
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  احساسی بی خوام بگم بذار بگم نشیم
  نگاهت تو چشم عاشقم، افتاده
  سابقمهی نکن هنوزم شبشک
  لرزه زانوهام، ی نکن هنوزم مشک

امی که بخوام من کنارت راه بیوقت  
  واست بگه بگه رك و راست، جونم
  خاصي جوراهی خوامت ی متورو

  احساسی بی خوام بگم بذار بگم نشیم
  واست بگه بگه رك و راست، ونمج

  خاصي جوراهی خوامت ی متورو
  احساسی بی خوام بگم بذار بگم نشیم

  آرزومه، دنشی که هر روز دی کساون
  روبرومهشهی همنکهی وجود ابا

  که اسمش بغض تو گلومهی کساون
  بذار بگم منی هستتو
  منوونتمی دی هستتو

  واست بگهجونم
  واست بگهجونم
راست رك و بگه  
  خاصي جوراهی خوامت ی متورو

  احساسی بی خوام بگم بذار بگم نشیم
  واست بگه بگه رك و راست، جونم
  خاصي جوراهی خوامت ی متورو

  احساسی بی خوام بگم بذار بگم نشیم
 

 بود و من و آراز ی دوفی خوب و دوفمونی انتخابي آهنگ هاي سر شوق اومده بودم و خداروشکر همه یحساب
می قر دادیحساب . 

 رفت و ما هم ملت و ی شلوغ ميآراز مخصوصا جاها.می کردی ها دور دور مابونی تو خمی از چند سال باز داشتبعد
میاسکل کرده بود . 

 ی کرد و آمارشونو در می می ذاشت و منو به عنوان خواهرش معرفی سر به سر چند تا دختر مکی هر ترافتو
فردا قرار گذاشته بود با دو سه تاشون هم واسه یحت...آورد . 
 . دل درد گرفته بودمگهی دمن
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 خوش یخالصه تا موقع شام حساب. دختراي و زودباوری ساده لوحنی به اای آراز بخندم ي بودم به کارامونده
کی رستوران شهی تمی و موقع شام هم رفدمیگذرون . 

 یی که چشمم به آشنامی گشتی میال خزی دنبال ممیداشت. از گرما رو به رو شدمی با موجمی در که وارد شداز
 . کردیاونم متوجه من شده بود و پوزخند به لب داشت نگاهمون م.افتاد
  تونه پوزخند بزنه؟ی می به جز آرشام جنی نه؟کگهی ددیشناخت

 . بودنیمی ك معلوم بود همشون باهم صمنطوری پسرش اومده بود و اي دو سه تا از دوستابا
 مینی بشمی خواستی که میی که از قضا جای خالزی سمت ممی آراز رفتییم و با راهنما تفاوت چشمم و ازش گرفتیب

 . با اون ها فاصله داشتزیدو م
 : گفتی کنار و با ژست خاصدی رو برام کشی صندلآراز

_  . مادمازلدییبفرما
 : گفتمطنتی شاهزاده ها نشستم و با شنی زدم و مثل البخند

_ یمغـــس . 
 : از من گفتدی گرفت و به تقلخندش

_  . کنمیخواغش م
می گفتی کانال فرانسه و چرت و پرت ممیزده بود. خندهری و کنترل کرده بودم که بلند نزنم زخودم . 

دی جلو خودش هم نشست مقابلم و پرسدی منو کشی صندلنکهی ابعد : 
  نه؟گهی ددهیخوب خانوم خانوما طبق معمول کوب_آراز

 : زدم و گفتملبخند
_   نرفته؟ادتی

 : و گفتدی کشاغمدم
_   ببرم جوجو؟ادی تونم از یمگه م

 : و گفتمدمی به دماغم کشی حرص دستبا
 .صد دفعه گفتم دماغم و نکش_

 : و گفتدیخند
_  . کچلی گی بهم می به اون در که هعنیا

آراز سفارش ها رو داد و گفت. گرفتخندم : 
_ ؟ی کردم انقدر بزرگ شده باشیرها فکر نم ! 

م نگاهش کردم و گفتچپ : 
_   بمونم؟يدی که دی همونی خواستیپ ن پ م

 : لبخند گفتبا
_  گرفت و ی دستم و مومدی بست و می می که موهاش و خرگوشي بودي خواست همون دختر بچه ایدلم م...آره

؟ي خری میواسم بتن: گفتیم  
 : و گفتمدمیخند
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_  . بودی خوبي چقدر روزاری بخادشی)لبخند زدم...(اتفاقا منم دلم واسه اون روزا تنگ شده...وونهید
 ي کردهیانقدر گر. شهی گفتم نمی خوام منم می می بستنی گفتی می هعي بار سرما خورده بودهیادته؟یآره _آراز

 .که مجبور شدم واست بخرم
 . هم نشدمیچیجالبه ه_من
ی گفتيپررو پررو اومد...ادمهیبله _آراز : 

_  . خونتونیفت واسم و ري نشد؟بعد هم زبونت و دراز کردمیچی هيدید
دمیخند . 
چقدر تخس بودما_من . 
یاالن هم هست_آراز . 
دست شما درد نکنه_من . 
سر شما درد نکنه_آراز . 

 . رفتم که باز خندش گرفتي چشم غره اواسش
دمی به اطرافم انداختم که آرشام و دی اجمالی ازش گرفتم و نگاهچشم . 

 . کردیهم م شده بود و داشت با خشم نگای باز برزخی دونم واسه چینم
قاشق و چنگالم و برداشتم و شروع . بود نگاه کردمدهی که خدمتکار واسمون چیی شدم و به پرس غذاهاالشی خیب

 .کردم
 بود که نییسرم پا. کردمی هم با حرص نگاهش می ردم و گاهی گفت لبخند می که آراز می با خاطراتیهرزگاه

 . رو کنارم احساس کردمیحضور کس
دمیو آرشام و با پوزخند باال سرم د و باال بردم سرم . 

 . نگفتميزی تفاوت نگاهش کردم و چیب
 . نگفتیچی هاونم

د؟ی داشتي کاریجناب با کس_آراز  
 : به آراز کرد و گفتی نگاهآرشام

_  . کرده باشمینه فقط خواستم به خانوم معتمد عرض ادب
 ! همه راهو؟نی ره ایم یک. ـــه؟خانوم معتمد؟اوهـــــــــونمنــــــــــــــــــــــ

 : شده گفتزی ري با چشم هاآراز
_ ؟ی شناسی مشونویمگه شما ا  

 : اومده باشه گفتادشی يزی چنکهی مثل ابعد
_ دمتونی که امروز سر ساختمون دنیستی نییشما همون آقا . 

 : با پوزخند گفتآرشام
 .بله خودم هستم_

 : کرد و بعد به من گفتی آهانهی آراز
_ ؟ی کنیمعرف ي خوای نمزمیعز  
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 اومد هم منو هم آراز و ی خورد و اگه از دستش بر میداشت خون خونش و م. به آرشام انداختمی گفت نگاهنوی اتا
 . کردی ممهی قمهیهمون جا ق

  بشر انقدر نسبت به ما جبهه گرفته؟نی چرا ادمی فهمی من نمفقط
 : از خود آرشام گفتمدی آراز کردم و به تقلروبه

_  از یکیز،یآراز عز)لبخندم زدم( همشونیو ا)بعد به آراز اشاره کردم(شی از دوستان رایکی و میس راد همکاليآقا
می زندگي افراد تونیبهتر . 

 اخم هی لبخند قشنگ رو لب آراز و هی حرفم نیبا ا. کردمشی و اونطور معرفدای نگفتم برادر آی دونم چرا ولینم
 .وحشتناك رو صورت آرشام نشست

خوشوقتم_آراز . 
نیهمچن_ با پوزخندآرشام . 

 : ما انداخت و گفتي به هر دوی نگاهبعد
_ خوش بگذره.شب خوش. مزاحمتون نشمنی از اشتریبهتره ب . 

 . کنم بدرقه اش کردی خواهش مهی تکون دادم و آراز هم با ي تفاوت سری بمن
  بود؟ينطوریچرا ا. شهی مشیزی چهی... های گیرها راس م_آراز

م و گفتم باال انداختي اشونه : 
_ هنوز از کدوم نوع هست کشف نشده...هیبی عجیلیموجود خ...نهیمدلش هم . 

 : خنده و گفتری زد زی حرفم آراز پقنی ابا
_ ؟ی زنی حرف موونی در مورد حيمگه دار!وونهید  

 : گفتمطنتی شبا
_  . هستی از چه نوعستی همونطورم که گفتم هنوز مشخص نیول! که نهوونیح

د و گفت سرش و تکون داآراز : 
 !امان از دست تو_

 . نگفتميزی و چدمیخند
 . تا منتظرش باشمرونی رفت تا حساب کنه منم رفتم بآراز
 . کردمی آرشام فکر مي بودم داشتم به کارهاستادهی انی ماشکنار
  بذارم؟ی آرشام رو چي دونستم اسم احساس خودم و کارای شده بودم و نمجی گیحساب

دیه صدا آراز به گوشم رس افکار خودم غرق بودم کتو . 
 . خبرشای ادی خودش مای. فکر نکنادیز_آراز
 . نگفتميزی و چدمیخند
مینی ببگروی همدشتری و آراز منو رسوند خونمون و ازم قول گرفت که بمی شدنی ماشسوار . 
 . بابت امروز ازش تشکر کردم رفتم خونهنکهی کردم و بعد از اقبول

 
 . کردیبد سرما خورده بودم تمام تنم درد م. شدمیه م داشتم آمادی حالی و بی سستبا
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 یاز صبح تا حاال مامان داشت هزار جور سوپ و جوشنده به خوردم م. از روم رد شدهونی کامهی بود که نی امثل
ي بهبودکمی از غی دریداد ول . 

 مرغ من یصرفم کنه ول کرده بود تا از رفتن منی سعیلیمامان خ. شدم تا برم سر ساختمونی حاظر مدی هم بااالن
 . به خودم انداختمنهیی تو آینگاه. پا داشتهی

ستیکامال مشخص بود که حالم خوب ن. باد داشتکمی شده بود و چشمام دی سفرنگم . 
 زنگ زده بودم به آژانس که حاال نی نداشتم واسه همیحوصله رانندگ.نیی دل کندم و رفتم پانهیی از آالی خیب

 . منتظرم بودنییپا
 . نشستم و چشم هامو بستمنیال تو ماش حیب

 رو حساب کردم و هی کرامیدی کرد رسی راننده که اعالم مي کرد که با صدای داشت کم کم خوابم منی ماشحرکت
 . شدمادهی پنیاز ماش
 . کردمی و باز دوباره حرکت مستادمی ای مکمی یتو هر دو پله از خستگ. رفتمی داشتم از پله ها باال می پشتالك

 . خودم و به طبقه دوم رسوندمی با هزار بدبختالخرهبا
 . کردی که داشت با کارگرا ها صحبت مدمی شنی آرشام و مصدا
 . و آروم سالم کردمششونی پرفتم

 . دوشون جوابم و دادنهر
 ي بود و با چشم هانییسرم پا.می پهن بود و قرار بود روش کار کنزی مي که روي رفتم سمت نقشه ای حالی ببا

 . کردمیار داشتم نقشه رو نگاه مخم
 . کنارمستادی اومد سمتم و احی بعد دو سه تا توضآرشام

دمی توجه بهش تو همون مد بودم که صداشو شنیب . 
مکث ( رو بايادی زیلیاحتماال ساعت ح.يالبته حق هم دار... فرما شدنفیچه عجب باالخره خانوم تشر_آرشام
؟يخواب موند و احتماال هم ي گذروندزیآراز عز)کرد ! 

 اکو ی خالي طرف صداش هم تو فضاهیاز . جوابش رو بدم نداشتمنکهی جون ای کرد ولی ممی داشت عصبانحرفاش
 . کردی مدی هم سر دردم و تشدنی شد و همیم

 ستی نی ها حرف نزن آره؟خوب مشکلبهی گفته که با غرزتی هم دوست عزدی موش خورده؟شاه؟زبونتویچ_آرشام
 ... کهی کن روشنشی تونستیم

 : و قطع کردم و گفتمحرفش
_  . درد گرفت؟سرمی شه کمتر حرف بزنیم

دمی و شنشی عصبي نفس هايصدا . 
نجای ايای اجبارت نکرده بیکس.ي ببرفی تشری تونی می ناراحتیلیاگه خ_آرشام . 

 . رفت رو نرومی داشت مگهید
 . و باال گرفتم و با اخم نگاهش کردمسرم

 . نگفتيزی چیول تعجب کرده بود افمی قاز
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 یاحساس م. رفتی مجیسرم داشت گ. کلمه رو هم نداشتمهی اصن حال همون یول. بگميزی و باز کردم چدهنم
نی افتم زمی شه و االنه که بیکردم پاهام داره شل م . 

 از حالم بدتر. نداشتدهیمقاومت فا. خم شد،پاهامیاز ناتوان. رفتیاهی که چشمام سفتمی تا نزی و گرفتم به مدستم
 . کردمی بود که فکرشو میاون

 . آرشام دور کمرم حلقه شدي افتادم که دستای مداشتم
 . اومدمی داشتم تو بغل آرشام فرود منی زمي بود که به جاي بارنی دومنیا

 . هم گرمم بودشینوجوریهم. تونستم احساس کنمی مانتو هم مری گرمش رو از زي دستاحرارت
دمی نگرانشو شنيصدا . 

_ ؟یها خوبر...رها  
 . نتونستمی بگم وليزی چخواستم

 . تو بغلشدی کششتری بمنو
 یول...ی بودم ولزاری از گرما بنکهیبا ا. احساس لذت بخش بهم دست دادهی ی اون همه احساس درد و ناتواننیب

 . آغوش آرشام و دوست داشتميگرما
 :گفت

_ رها با توام... بگويزی چهی زمیرها عز...رها . 
 

فتنش و با تمام وجودم احساس کردم گزمی عزینیریش . 
 : و گفتمیشونی گذاشت رو پدستش

_   با خودت؟ي کردکاریدختر چ.ي سوزی تو تب ميدار
 . شده بودشتری دردم بسر
 : ناله گفتمبا

 ...سرم_
 . و فشار دادکمرم

 مست از آغوشش کم  رفت و منی منییداشت تند تند از پله ها پا.بغلم کرد و به راه افتاد. دفعه از جا کنده شدمهی
 . رفتی مادمیکم داشت درد 

 . گذاشت احساس لرز کردمرونی که بپاشو
 . به خودش فشارم دادشتری شد و بمتوجه

 . تنم دچار لرز شده بودی سوختم ولی درون داشتم ماز
 من  منو خوابوند اونجا خودش هم با عجه نشست پشت فرمون ونکهیبعد ا. رو باز کردنی اظطراب در عقب ماشبا

 . از جا کنده شدنی که ماشمیفقط فهمد
 . کردی می داشت رانندگي سرعت سرسام آوربا

 . آرشام محاصره شدمي قوي دستانی که دوباره بمی فقط فهمدی دونم ولی گذشت نمچقدر
 . بهم غلبه کرد و چشام بسته شدی متوجه اطرافم نبودم ضعف جسمانگهید
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دم هامو باز کردم و به اطرافم نگاه کرچشم . 
 آرشام که دستمو گرفته و سرشو گذاشته رو دستم متوجه دنی با دی کنم ولی مکاری چنجای دونستم کجام و اینم

 . آوردمادمی و به زی شدم و همه چتمیموقع
 . تونستم احساس کنمی دستشو میگرم. لبخند نگاهش کردمبا

 . زنمی سرش داد نم ورونی کشم بی دستاش نمنی بود که چرا دستمو از ببی خودم هم عجواسه
 . کردم خوش حال بودمی تنش و احساس می گرمنکهی از ابرعکس

 ي گرمایبیدلم به طرز عج. خواست دستمو بکنم تو موهاش و نوازشش کنمیدلم م. لختش نگاه کردمي موهابه
 . خواستیآغوشش رو م

زمی خواستم باز بغلم کنه و بهم بگه عزیم . 
 ری دیلیواسه برگردوندنه سرم خ. کردریرش و آورد باال و نگاهمو غافل گ کردم که سی همون لبخند نگاهش مبا

 .شده بود
 . لبخند قشنگ جوابمو دادهی با یول. داشتم االن دستم بندازه و با پوزخند نگاهم کنهانتظار

 تی نهای که من بییاز همون لبخندها. کردی شد و جذاب ترش می که باعث تپش قلبم میی همون لبخندهااز
ون داشتمدوسش . 

 : همون لبخند گفتبا
_ ؟یخوب  

بهترم_من . 
دست آزادش رو . کردی بهش وارد می فشارها جزئیدستم همچنان تو دستش بود و گاه. تر شدقی عملبخندش

میشونیگذاشت رو پ . 
 . نگفتميزی چزی ولسوختم
نییتبت هم اومده پا_آرشام . 

اونم نگاهم کرد. شده بودم بهشرهی خهمونطور . 
م گرفته بود خالت غچهرش . 

 :گفت
_ ؟ي حالت اومدنی اایچرا   

 . باال انداختمي اشونه
 : و گفتدی کشیآه

_  . دهی کار دستت متی لجبازنیآخرسر ا
 . نگفتميزی هامو بستم و چچشم
 . کردصدام
 رها؟_

 کس تا حاال اسمم رو چیه... کسچینه تنها اون بلکه ه. صدام نکرده بودينطوریتا به حال ا.ختی ري هردلم
دمی مردانه اش رو شنيو باز صدا. صدا نکرده بودينطوریا . 
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 رهــــا؟_
 . هامو باز کردم و نگاهش کردمچشم

_  . کردمی باهات برخورد مي اونطوردینبا...متاسفم...به خاطر حرفام
 . نکردی معذرت خواهباز
 . و اخم نگاهش کردمیدگیبا رنج. حرفاش اخمام رفت تو همي آوردادی به با

گفت گرفت و خندش : 
 زبونت و موش خورده؟_

 : حرص گفتمبا
_ ری ها نخی چشم بعضيبه کور . 

 : ابروهام گذاشت و اخمام باز کرد و گفتنیدستش و ب.دیخند
_  . خانوم کوچولوگهیاخم نکن د

 . لبخند زدماری اختیب
 : گفتطنتی لبخند زد و با شاونم

_ ی شی خوشگلتر منطوری بخند که اشهیهم...حاال درست شد . 
 
 

 : حال گفتمنی با ایلم کارخونه قند آب کن به راه افتاده بود،ول دتو
_  . خوشگلمشهیمن هم

بر منکرش لعنت_آرشام . 
شاالیا_من . 

 . بگه که با اومدن پرستار ساکت شديزیخواست چ. گرفتخندش
ت با  که کرده بود داشیشی من آراهی و شیبا اون دماغ عمل. ها بودي و افاده اسی فنی دختر از اهی پرستاره

حرصم گرفته بود. خوردیچشماش آرشام و م . 
 . غفل شدمون انداخت و کاخ آرزوهاش خراب شدي نگاه به دست هاهی نگاه به من و هی دختره

تو دلم گفتم. دلم خنک شده بودی حسابمنم : 
_  . بسوز؟حااليخورد

 گفت پاشو اون ی منهطویش.يریکبی اي خواد دختره یانگار که ارث باباش و م. به من انداختی اخم نگاهبا
 .. تا انقدر خودش و چس نکنهواریدماغشرو بکوبون تو د

 : عشوه رفت سمت آرشام گفتبا
_ د؟ی شه دست خانوم و ول کنیم  

 . آرشام نگاه کردمبه
 : نگاه به دختره بندازه گفتهی نکهی به من نگاه کرد و بدون ااونم

_ ر نکنم من مانع کارتون باشمفک. نه دستشدیاری از بازوش در بدیی خوایشما سرم و م . 
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اونم بهم لبخند زد. اومد رو لب هاملبخند . 
 . قرمز شده بودیحساب. پررو زل زدم به دختره و نگاهش کردمپررو
 و بعد دی که خداروشکر با حرص سرم و از بازوم کشارهی چاره من در بی بي که نکنه حرصش رو سر بازودمیترس

ز اتاق خارج شد پنبه گذاشت روش با اخم اهی نکهیا . 
 . آزادمو گذاشتم رو پنبهدست

 . دستم و رها نکرده بود خوش حال بودمنکهی ااز
 خواستم تا دستمو ول کنه احساس ی شدم و ازش می می عصباندی که بایی بذارم؟جای دونم اسم احساسمو چینم

 . گرمش بمونهي دستانی داشتم و دوست داشتم که تا ابد دستم بیخوب
دستمو ول کرد و خمش کرد تا مانع از خروج خون بشه.همون لبخندبا . کردنگاهم . 

 . بلند شدم و پاهامو از تخت دراز کردمآروم
نیی و از تخت اومدم پادمی هامو پوشکفش . 

دوباره دستم و گرفت.پنبه رو انداختم دور.اومد کنارم. پنبه رو نگه داشتم و برش داشتمگهی دکمی . 
 . کردمنگاهش

 : و گفت شدرهی چشمام ختو
_  . نرهجیسرت گ

دستمو فشار داد و گفت.نیی نگفتم و سرم و انداختم پايزیچ : 
_ میبر . 

 باز احساس رونی بمیاز در درمونگاه که اومد. اش نگه داشته بودگهیدارو هامو گرفته بود و تو دست د.می راه افتادبه
نگاهم کرد و گفت.سرما کردم : 

 سردته؟_
 . شدمیداشتم غرق م.چقدر زالل بود.اف بودچقدر شف. عمق چشماش نگاه کردمتو

 . شدمی می که داشتم تهيق،اونقدریعم. کردی داشت نگاهم ماونم
آره_من . 

احساس کردم باز تب ... سمت خودشدیکش...دستاشو حلقه کرد دوره کمرم...دستمو ول کرد...رونی و داد بنفسش
 ...دارم
 . شهیاالن گرمت م_آرشام
 . شدی داشت سست مپاهام... آوردمی کم مداشتم

منم حرکت کردم...حرکت کرد...محکمتر نگهم داشت...دیفهم . 
می شدنی ماشسوار . 
 . دادم و چشم هامو بستمهی تکی و به صندلسرم
و من فکر کردم. کردادی آهنگ و زيصدا : 

 
زارمی فاصله ها بنی از امن  
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  تو و عشق تو رو کم دارممن
ی خواد کنارم باشی دلم ممن  

ی باشارمی هشی همی تونیم  
 ... چقدر دوست دارم کنارم باشهنکهی ابه

ي فاصله رو برداری تونیم  
ي ذاری من و تو حسرتت مای  

ی شب هامنی که هم صحبت اتو  
یامی دنهی دل خوشنیآخر  

من ...تموم دعواها و کل کالمون... تنش ها و کشمکش هامونيبا همه ... هستم آروممششی پی چقدر وقتو
 ...کنارش خوب بودم

  روزانی تو وابسته شدم ابه
 ... چشماش عادت کردميای چقدر به بودنش و درو

ای تو رونمی بی رو هر شب متو  
ی فهمی،می کنی درکم مبگو  

ی رحمی،بی تفاوتی که بای  
  روزانی تو وابسته شدم ابه
ای تو رونمی بی رو هر شب متو  
  چقدر برات دل تنگمی دونیم

  جنگمی با احساس خودم ممن
 یچ... خواد؟ی می آدم ندونه چنکهی بدتر از ایچ... که با آرشام داشتمیبا خودمو احساس... بودمریخودم درگ با من

 بهت دست ی هر لحطه احساس سر در گمنکهی بدتر از ایچ...؟ي داری به طرف مقابت چه حسی ندوننکهیبدتر از ا
 ...بده؟

  چشم هاتونمی بتونم،ببکاش
  دست هاتورمی بتونم،بگکاش
 ... ناگفتهییپر از حرف ها...تو چشماش پر حرف بود...میدو باهم بهم نگاه کرد هر
و من چقدر محتاج دستاش بودم...دستم و گرفته بود... کردمیفقط احساس گرم!...دمینفهم... شد؟یچ ... 

ی شب بارونهی آرزومه  
ی مونی مشمی پشمی،پی گوشم بگتو  

  شمای بتونم با تو هم روکاش
شق باشم عاي اجازه بدکاش  

زارمی فاصله ها بنی از امن  
  تو و عشق تو رو،من تو رو کم دارممن
  روزانی تو وابسته شدم ابه
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ای تو رونمی بی رو هر شب متو  
  چقدر برات دل تنگمی دونیم

  جنگمی با احساس خودم ممن
( صریبه تو وابسته شدم از ق ) 

 
میدی رسی کدمی تو افکار خودم غرق بودم که نفهمانقدر . 
 : و فشار داد و گفتمدست

_ میدیرس . 
 : خونمون نگاه کردم بعد دوباره برگشتم سمتش و گفتمبه

 .ممنون_
 : زد و گفتيلبخند

_  . نکردميکار
نگاهش کردم. شم که بازوم و گرفتادهی برداشتم و خواستم پداروهامو . 

انگار واسش سخت بود که بگه... مکث کردکمی . 
ت پا و اون پا کردن گفنی اکمی از بعد : 

_  و ارهی خوام که از زبون کم نمی رو مییمن همون رها)لبخند زد...(نمتی ببينطوری خواد ایدلم نم...زود خوب شو
ارهیحرص من و در م . 

 . گرفتخندم
 : لب گفتمری زآروم

_ وونهید . 
 : و گفتدی خندطنتی شبا

_ یخودت...دمیشن . 
 . شدت گرفتخندم
 . تو صورتمختی رموهام

 . نگاهم کردطونیبا انگشت اشارش موهامو زد کنار و ش. آورد جلو صورتمدستشو
 . کردمی خواست بگه تالفی ممثال
 :گفت

_ نمی ببوی اومدم دنبالت همون رها قبلی خوام وقتیم... استراحت کن و زود خوب شوکمیبرو  . 
 . تکون دادمي زدم و سرلبخد

براش دست تکون دادم و وارد خونه شدم... شدمادهی پنی ماشاز . 
 

 . شدمی داشتم تلف میاز گشنگ. بوددهی قبل کارمون طول کشيامروز بر خالف روزها.رونی بمیاختمون اومد ساز
 . کردمی ناله می کردم و از گشنگی لب غر غر مری زداشتم
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 ری زد زی پ می گفتیم... خوش خنده شده بودیلی ها خی بابا هم تازگنیا...دی خندی بهم می هم هعآرشام
 ...خنده

ردم و گفتم نگاهش کچپ : 
_   آدما هم خنده داره؟یه؟چته؟گشنگیچ

 : خنده سرشو تکون داد و گفتبا
_  ... خندمی شما مي خانوم کوچولو به غر غر کردنارینخ

 . آقا بزرگيرو آب بخند_من
 : زد و گفتي اقهقهه

_  ! کوچولوطونیش
ده خوریی سرش به جانی اشینه به جان خودم که نه به جان را... باالدی پرابروهام ! 

  درصد؟هی حرفا؟فک کن؟نی و اآرشام
دی و گرفت و کشدستم . 
ی زنی غز منجای ایستی بذارمت تا خود صبح وامگهی دایب_آرشام . 
می شدنیسوار ماش.... نگاهش کردمچپ . 
 :گفت

_   کنن؟لی دن شام رو با من می خانوم افتخار منمیبب
 . زدی برقچشمام
 : و گفتمدمی و بهم کوبدستام

 .آخ جون غذا_
دی و پرت کرد عقب و خندسرش . 

 : رو نوك دماغم و گفتدی دست اشاره اش کوببا
_  ! کرده؟ینگا چه ذوف... خانوم کوچولوویمثل بچه کوچولوها هست

  انقدر عالقه به دماغ من دارن؟نای خدا چرا ايا... دراومدغمیج
 : گفتمغی جبا

_  . کشمتی می دست به دماغ من بزنگهی بار دهی
رد تعجب نگاهم کبا . 

 : و سرم و کج کردم و گفتمدمیلبام و برچ. و مظلوم کردمخودم
_  . دست به دماغم بزنهیکی ادیخوب بدم م

 ... نگاه واسم آشنا نبودنیا... کنمشی تونستم معنینم... نگاههی...فقط نگاهم کرد...دی نخندیحت... نگفتیچیه
 : گفتآروم

_  ... نگاهم نکنينطوری وقت اچی هگهید... وقتچیه
  نگاه کردم؟يمگه چجور...؟ی چیعنی... من بودم که تعجب کردمبارنیا

؟ی چیعنی_من  
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 . و روشن کرد و به راه افتادنیماش... نگفتيزی و ازم گرفت و چنگاهش
واسه عوض شدن جو گفتم... سکوت و دوست نداشتمنیا... بودینی سنگجو : 

_ ؟ي بریخوب حاال من و کجا م  
 : گوشه چشم نگاهم کرد و گفتاز

_ ؟يجا دوس دارک  
لبخند اومد رو لبم و گفتم. فکر کردمکمی : 

_  . اگه بگم حالت بهم بخورهدیشا...خوب...اممم
 : تعجب گفتبا

_   حالم بهم بخوره؟یواسه چ
 : شل شد و گفتمشمین

_ ادی و دادش در مغی جي اونجا،صدامی گم بری مدایخوب آخه من هر وقت به آ . 
 : زد و گفتلبخند

 حاال تو بگو؟_
ق گفتم ذوبا : 

_ ؟یآرشام جونــــــــ  
 . صداش نکرده بودمينطوریتا حاال ا...خوب حق داره بچم... شکنهیگفتم االن گردنش م... دفعه برگشت سمتمهی

 . کردمی صداش مينطوری و خر کنم ای خواستم کسی کردم و می ذوق می کنم وقتکاری چخوب
 :گفتم

_  . شمی مينجوری کنم ای ذوق مه؟خوبیها؟چ
ر خنده شد پچشماش . 

 : زد و گفتی کمرنگلبخند
_ ؟يدی واسم دی چه خوابنمیبگو بب  

 : و گفتمدمی و بهم مالدستام
_ م؟ی بخورفی کثچی ساندومیبر... گمیم...خوب  

  کنه؟ی بشر چقدر تعجب منی بابا ايا... با تعجب نگاهم کردباز
؟یرها خودت_آرشام  
 : نارك کردم و گفتمی چشمپشت

 .پ ن پ عممه_
ت گفطونیش : 

_ ي داریچه عمه زشت ! 
 : و گفتمدمی حرص موهاشو کشبا

_ یزشت خودتــــــــــــ . 
 . آخش که در اومد موهاش و ول کردميصدا
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 ... شده بودما باهاشیمی صمچه
 : اخم گفتبا

_   آخه؟يمگه مرض دار
ن دردسر شده کالم ها هم واسه مکهی تنی بابا ايا... خواستم بگم نه بهت نظر دارم که جلو خودم و گرفتمیم . 

ی که از دهنت در اومد نگی هرچیتا تو باش...حقته_من . 
 : افسوس تکون داد و گفتي به نشانه سرشو

_   بود؟یآخه گناه من بدبخت چ... خدايا
 

 : به من گفتبعد
_ ي شناختمت همش بهم خصارت وارد کردیاز وقت . 

 . شل شدشمین
حقتــــــــه_من . 
 . نگاهم کردچپ

  نه؟ای ي ریخوب حاال م_من
کجا؟_آرشام  
خونه آقا شجاع_من . 

آدرسشو بگو برم_آرشام . 
 : داد گفتمبا

 آرشــــــــــــــام؟_
 : و گفتدیخند

 جونــــــــــــــم؟_
؟ی کنی مکاری با من چي دارایخدا... شدمي جورهی...ختی ردلم  
 : خودم مسلط شدم و گفتمبه

_ ؟ياریچرا انقدر حرص منو در م...يمرض و تو دار  
ی شی بامزه میلیآخه خ_امآرش . 

 .پررو_
 : و گفتدی خندآرشام

_   تعجبه؟ي گذشته واسم جایحاال از شوخ
؟یچ_من  

ی جاها باشنجوری اهل انکهیا_آرشام . 
می اهیمن کال بچه پا...نه جونم... ها هستم؟ي و افاده اسی فنی از اي فکر کردهیچ_من ... 
 : گفتطنتی با شآرشام

_ ه؟یچند پا  
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 . خواد موهاتو بکشمایت مانگار باز دل_من
 : برد باال و گفتدستاشو

_  . خانوم کوچولو بگهیهرچ...میمن تسل
 : ازش گفتمدی تقلبه

_  . آقا بزرگنیآفر
 اومدم ی مشهیآخه منم هم... دهنم از تعجب باز موندستادی ایوقت.می ساعت بود که تو راه بودمین. نشستمساکت

نجایا ... 
د و گفت به دهن باز من نگاه کرطنتی شبا : 

_   جور جاها؟نی ايای فقط خودت مي فکر کردهیچ
 : و بستم و گفتمدهنم

_   تو هم آره؟یعنینه بابا؟
منم آره_آرشام . 

 : الت شدم و گفتمباز
_  . بابازیدمت ج

 : متقابال گفتاونم
_ یچاکر حاج . 

 : و گفتمدمیخند
_ هیپا4بابا  . 

 : و گفتدیخند
 .از دست تو_

دمیخند . 
 :گفت

_ می بخورگهی دي جاهی می بررمی ها رو بگچیدوسان. نشوادهیپ . 
باز حرکت کرد. ها رو گذاشت بغلمجیساندو. ربع اومدهیبعد . شدادهیپ. تکون داديسر . 

 . رهی کجا منمی بودم ببمنتظر
می تو راه بودي اقهی دقستی ربع بهی حدود باز . 
 نمی حال صبر کردم ببنیبا ا.خورم جا بهی خواست هر دو تاش و ی کرد و دلم می مکمی داشت تحرجی ساندويبو

  ره؟یکجا م
 . شمادهی جا توقف کرد و گفت که پهی باالخره

به اطرافم نگاه کردم.می شدادهی هم پبا . 
 . لبخند اومد رو لبمهی شی قشنگاز
 . شدی درخت ها کم کم داشت سبز مدی به عی نزدکلیبه دل.اطرافم پره دار و درخت بود. جا مثل تپه بودهی

 . آوردی من و به وجد می و حسابدی وزی میمی و مال سردباد
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 . از توش در آوردی صندوق رو باز کرد و دو تا صندلآرشام
 : کردم گفتمنگاش

_  . هايمجهز
گهی دمینیما ا_آرشام . 

اونم نشست... نشستمی صندلرو . 
با هر ...روع کردم به خوردنبا ولع ش... رو هم خودم در آوردمیکیاون ... ها رو با نوشابه دادم دستشجی از ساندیکی

اصن تا حاال توجه ... داشتني اگهی مزه دهی ها فی کثجی ساندونیاووف اصال ا... کردمی میلقمه احساس زندگ
دهی مزه مشتری بنی بخورفی رو با دست کثزی چهی ن؟اگهیکرد .... 

فی کثي گفت رهای بود بهم منجای ادای اگه االن آهاهاهاها ... 
 
 
 

 . لبخند اومد رو لبامدمینوشابه رو هم که سر کش. رو تموم کردمجمیحرفاش شدم و با لذت ساندو و دای آالی خیب
 ... شدمریس...شیآخ_من
 . کردی با لبخند داشت نگاهم مآرشام
 . شدهیرها گوشه لبت سس_آرشام
 . و بردم سمت لبم و پاکش کردمدستم

رفت؟_من  
گوشه لبت و پاك کن...نه_آرشام . 

 . پاك کردمباز
رفت؟_من  
 . خم شد روم و با انگشت اشاره ش گوشه لبم و لمس کردکمی همون لبخند با
و پر ... بهم دست دادیباز احساس سست...باز گرم شدم..ختیدلم باز ر...رهی بگادمنوی بیکی... مــــــامــــانيوا

 . و لذتیاز خوش...شدم
هر دو همزمان ... برجسته اشيهم رفت سمت لبا اراده نگایب...اونم زل زده بود به لب هام... زده بودم بهشزل

 ... بهممی شدرهیخ
می شدکیکم کم بهم نزد...دی کشی و نوازش کنان گوشه لبم مدستش ... 

 ارمشیدستم و گذاشتم رو مچ دستش تا ب...نطوریمنم هم...چشاش بسته شد...می شدرهی هم خي چشم هاتو
 ی نفس هاش داشت به صورتم میگرم... مچشو فشردماری اختیب... گرفتی انگار مغزم فرمان نمیول...نییپا

 مونده بود تا کمیفقط ... رفتی منیی باال و پاجانیقلبم از ه...دی رسی به گوشم مقشی عمي نفس هايصدا...خورد
 هر لمی موباي کرد که با صدایداشت فاصله رو تموم م.. ببرم جلوگهی دکمی بود سرم و یکاف...فاصله ها تموم بشه

میدیا پردو از ج ... 
مامان بود. در آوردملموی موبادستپاچه . 
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جانم مامان؟_من  
دمی مامان شني آراز و به جايصدا : 

؟ی هستيکدوم گور...جانم و درد...جانم و کوفت_آراز  
 : و گفتمدمیخند

_ زهی ریکچل جونم حرص نخور اون دو سه تا موت هم م . 
 . کنمی مکارتین چ منیبب... خونهایتو فقط ب...رهــــــــــــــا_آراز
؟ی کنی تو خونه ما چبکار منمیبب_من  

جمعمون جمعه خلمون کمه... خونهایگمشو ب...تی تو روح اون مهمون نوازيا_آراز . 
  هست؟؟کچلمی گیراس م_من

يــــــــری در بگيا_آراز . 
؟یدرد چــــــــــ_من  
مانیدرد زا_آراز  

 : زدم و گفتمقهقهه
_ ای حیب . 

 . همه دلش واسه عمش تنگ شدهنیبدو بدو که راست...می منتظر کهایزود باش ب_آراز
 : حرص گفتمبا

_  . کنمی دونه دونه موهات و مامیآراز بخدا ب
 . من منتظرمایبدو ب_آراز
لبخند زدم و به آرشام نگاه کردم. بگم تلفن رو قطع کرديزی بذاره من چنکهی بدون ابعد . 

 . باز اخم کردهدی دوستان صلوات بفرستخوب
م؟یبر_من  

 . منتظر نموندهنی از اشتری بزتی تا مهمون عزمیچرا که نه؟بهتره بر_آرشام
ه؟ی مشکلت چی شه بگیم_من  

 . ندارمیمن مشکل...هه_آرشام
؟ي ندازی مکهی تی هعنهیواسه هم_من  

سوار شو برسونمت.رها اعصاب من و خورد نکن_آرشام . 
 . کردماخم
؟ی بکنی چه غلطي خوایمثال اعصابت خورد بشه م_من  

 . کنمی نمیمطمئن باش کار خوب_آرشام
برو بابا_من ! 

اصال قصد بازگشت با آرشام و نداشتم. رفتمی داشتم می دونستم کجا ولینم.برگشتم . 
؟ي ری ميکجا دار_آرشام  
 . ندادمیجواب
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با توام_آرشام . 
 . نگفتميزی چباز

 ... توجه بهش به راهم ادامه دادمیب...دمی قدم هاشو شنيصدا
؟ي ری کجا مين،داریی پایسرت و انداخت...واستا بنم_آرشام  

 . جواب من باز سکوت بودو
 . اشنهی شدم به سدهیکوب.دی خشم بازم و گرفت و کشبا
 . رفتی منیی اش از خشم باال پانهیس
 : اخم زل زدم تو چشم هاش و گفتمبا

_ ؟ي شدی باز وحش؟چتهی کنی می چه غلطيمعلومه دار  
فت هاشو آروم بست و گچشم : 

_ ی شی منی سوار ماشي ری االن منیهم . 
و اگه نرم؟_من  

اری سگ منو باال نيرها رو_آرشام . 
؟ی کنی مفی تکلنیی که واسه من تعی هستیتو ک...ادیبرو اونطرف باد ب_من  

 : و فشار داد و گفتبازوم
_  . شهی نمتی حالزادیانگار تو زبون آدم

 . شدنی سوار ماشعیخودش هم سر.یو صندل و پرت کرد رنی منو کشون کشون برد سمت ماشبعد
 . دادی رو بهم نمی حرکتچی بود و اجازه هشتری زورش بی زدم ولی داشتم دست و پا میهع

 : ورجه وورجه کردم که با داد گفتانقدر
_   بشونمت؟ای ینی شیآروم م

 . و آروم با اخم نشستمدمی صدا دادش ترساز
 : مشت زد رو فرمون و گفتبا

_ ی کنی جنگ اعصاب واسه من درست مم؟همشی دردسر روز و شب کنی و تو ب بار منهیشد  . 
 که ي خندی منی بار همچهی... بار بدهی ی بار خوبهی چته؟ستی تو که معلوم نای کنم یمن اعصابت و خورد م_من

ي خوای که انگار ارث بابات و می کنی بهم اخم منی بار هم همچهی شه یگوش آسمون کر م . 
ت شورها ساک_آرشام ... 

 . شمینم_من
 . نگاه بد بهم انداخت که خفه شدمهی
منم ساکت نشستم. و روشن کرد و به راه افتادنی خشم ماشبا . 
 . آرشام بودی عصبي شکست نفس های رو منی که سکوت ماشيزیتنها چ. گفت نه منيزی طول راه نه اون چدر

دمیتم که از صداش خودم هم ترس درو بسنیهمچ. شدمادهی پتی خونه نگه داشت و من با عصبانجلو . 
 . و از جا کندنی ماششهی رفتم سمت خونه و اونم بدون تعلل مثل همی خداحافظبدون
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 . رها و آرشامي عکس هانمی ها ابچه
نی عکس ها بگي رو درباره تظرتون . 

کهی که تو ذهنتون شکل گرفته نزديزی به اون چبای نظر من که تقربه  
 ی و آراز از موقعدایآ. کردمی سالم و احوال پرسدایکردن لباس هام رفتم و با خانواده آوارد خونه شدم و بعد عوض 

 . سوزندن و انقدر گفتن و گقتن تا منم سر شوق اومدم و باهاشون همراه شدمی مشی بودم داشتن آتدهیکه من رس
می بزني ما بودن و بعدش هم ازمون قول گرفتن که ماهم بهشون سرشی شب پ12 ساعت تا . 
 . کردمی بودم و داشتم به آرشام فکر مدهی تختم دراز کشتو

 . جواب بودی بي پر از سوال هاذهنم
 . شدی می اومد وسط برزخی مرد مهی ي دونم چرا هر موقع پاینم
 . استانی مرد در مکی ي پاشهی همی قولبه

 به محض یوب بود ول هم که بچه ها اومده بودن خونمون اولش خي اون روزنمی بی کنم می که دقت محاال
 . اونم اخماش رفت تو همدی من و سعي هایشروع شوخ

 ی با اون بودم با اون حرف میجالب بود تا وقت. امروزنی همایو . زدمی که من داشتم با آراز حرف مي همون روزای
 . زنمی حرف مگهی مرد دهی با دی دی که می امان از موقعیول.لبخند رو لبش بود.زدم خوب بود

  حرف زدنوهی کرد با کنای رفت تو هم و شروع میوقع بود که اخماش م ماون
 . فکر غرق لذت شدمنی ااز

  من براش مهم بودم؟یعنی
دی بوسی زد مطمئنا منو می که اگه آراز زنگ نميهمون لحظه ا... اون لحظه افتادمادی . 
 : خودم گفتمبا

_ می محل نذاشت به عشقمون برسیخروس ب... تو روحت آرازيا . 
  گفتم؟یمن چ...؟یچ... دفعه دستم و گذاشتم رو دهنمهی گفتم نوی اتا

 : تو سر خودمزدم
_  ی زد،نمی اگه آراز زگ نمیعنی...؟ی زد تا به عشقت برسی آراز زنگ نمی چیعنی؟ی گیرها خفه شو چرا چرت م

  تو گوش آرشام؟يزد
 : جواب ددمقاطع
 .نه_

_ ش؟یدی بوسی تو هم میعنی  
 : بودنی که دادم ای جوابو

 .آره_
_  ! های گی چرت مي من آرشام و؟رها خفه شو باز داریعنی... شدم؟ينطوری من چرا اایخدا

_ يرها خودت و گول نزن تو دوسش دار ... 
 .نه من ندارم_
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_  اون آرام شیچرا پ...؟يچرا فقط به اونه که حس دار...؟ی شی گرم مرهی گی دستت و می پس چرا وقتياگه ندار
  کنه؟ی اونه که آرومت ميچرا فقط چشما... کنه؟یا فقط بغل اونه که داغت مچر...؟یو خوش حال

 . تا دستام و گذاشتم رو سرم و نگهش داشتمدو
دمینال : 

_  ... خواستمیمن نم...دی نباایخدا... شدی منطوری ادینبا
 . ها نشستمی از صندلیکی يتراس و باز کردم و رو.نیی تخت اومدم پااز

 . کردمیحساس گرما م من ای سرد بود ولهوا
 . آسمون زل زده بودمبه

 . دارهمی تو زندگیگاهی کردم که آرشام چه جایتازه داشتم درك م... بردمی می تازه داشتم به احساسم پتازه
 که اون می فهمدیتازه داشتم م... به آرشام دل بسته بودمی و چه زمانی خودم بفهمم و بدونم از کنکهی ابدون

 . شده بودامی دني همه شی آبيچشم ها
 . که چرا از همون اولش انقدر باهاش راحت بودمدمی فهمی محاال

 اون بود که باعث شد ي های توجهی و بی محلی بنی همیول...نه!... گم از همون اول دوسش داشتم؟ینم
 ... تفاوتش منو مجذوب خودش کردنیهم...متوجهش بشم

اقتدار تو صداش و نگاه سرد و سختش از ... بودنیسنگ...بودجلف ن... اطرافم فرق داشتي مردهاي با همه آرشام
 . ساختی مرد مهیاون 

 آدم هی چقدر هم دنبال اد،هری پسر خوشش بهی ای مرد هی و شوخ بودن طنتی دختر هر چقدر هم از شهی زن،هی
لبخندش  هاش و ي هاش،شادطنتی که شي مردهی... مردههی دنبال اهاشی تو روشهی همیسرخوش و شاد باشه ول

 .فقط واسه اون زن باشه
 پناه ببره یتو ترس هاش به کس...رهی ها دستش و بگیبتونه تو سخت... کنه،هی هست که بتونه بهش تکی کسدنبال

 . تر باشهيکه از خودش قو
 ی مرد با تمام مشکالتش مقابله مهی مثل شیتو تمام مراحل زندگ...ادی بودن خوشش نمفی دختر از ضعای زن هی

 شد که احساسش رو از آن دای مرد پهی یدوست داره وقت... دوست داره که زن باشه،ی زماني بازه هی تو یول...کنه،
 خودش و یکم... کنه تا به آرامش برسههیتک... کنههی بشه و به مردش تکفی هم که شده ضعکمیخودش کنه،

 ...واسه اون مرد لوس کنه
و نوازش داره به ناز ازین... باشه زنهي زن هرچقدر هم قوهی ... 
من آرشام و دوست داشتم... کردمی اعتراف مدیبا ... 
 ی ازش حساب مانشیاطراف...مقتدر بود...مرد بود... کردی نمیطونی کس شچی هشیپ... آرشام و شناخته بودممن

 چقدر و من... زدی که به من لبخند میطون،آرشامیآرشام ش... رو هم شناخته بودمی من اون آرشام واقعیول...بردن
 . جذابش بودميعاشق اون لبخندها

دی قطره اشک چککی  
 : زمزمه کردمآروم

_  ... مرد شدمنیو من عاشق هم
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_  طرفه باشه هی حس نیاگه ا...؟ی نداشته باشه چیاگه اون به من حس... نداشتمشویمن آمادگ... چرا؟ایخدا
 ... خوام نابود بشمی نمایخدا... طرفه باشههی حس نی نذار اایخدا...؟یچ

 . شد به دو قطرهلی قطره تبدکی
  کنه؟هی مرد گرهی روز رهامعتمد واسه خاطره هی کرد ی فکرشو میک
 : آرومتر از قبل زمزمه کردمو

_   و شکستم؟مانمی که پيچه کرد...زم؟ی ری که االن دارم اشک ميچه کرد...؟يآرشام تو با من چه کرد
دی چشم هام باربارون . 

 ی عشقت مي که برای که اشکدمی فهمیاالن بهتر م... و غزل رو درك کنملیسه تونستم ی االن بهتر مدیشا
 واسه گرفته شدن لباس دل خواهت هم ختنی اشک رایست،ی هات نی واسه عروسک بچگختنی مثل اشک ريزیر
ستین . 

 یمن... بودن داشتمي قوي ادعاشهی رو که همی منیحت... آدم هارونی تري قویحت... کردی مفی آدما رو ضععشق
ختمی ری حاال داشتم واسه خاطر عشقم اشک مختمی ری مشکالتم اشک نميکه برا . 
 : گفتی مشهی هماتمی ادبمعلم

_  یو من چقدر عاجزانه مفهموم گفته هاشو درك م... ندارهی عالج و درمانچی که هيماری بهی...هیماری بهیعشق 
 ...کردم

 : گفتمآروم
_ یتو هم شکست...ي شدفیتو هم ضع...؟یختی تو هم اشک ريدید...؟ی تو هم دلباختيدیرها خانوم د ... 

دمی کشیآه ... 
 که یمخصوصا واسه کس...ادی وقت سراغت نمچی هي کردی که فکر میاعتراف کردن به عشق... بودی سختاعتراف

 ...مغرور باشه
موندن ...هل فرار نبودممن ا...  که به آرشام دارم فرار کنمی خواستم از خودم و احساسینم... رو گرفته بودممیتصم

 نشده فینه هنوز هم اونقدر ضع... خواستم صورت مسئله رو پاك کنمینم... دادمی محی و به فرار ترجدنیو جنگ
 ...بودم

نقاب زدن و خودم و شاد ... کارم بودنیا... تفاوت و خونسردی بيهمون رها... موندمی مغرور مي همون رهامن
 ... شدهتمیص از شخینشون دادن سالهاست که جزئ

 ... تو دلم به پاستی دونستم که چه آشوبی فقط خودم و خدا میول... بودمی سابق مي تو ظاهر همون رهادی باآره
 ... گشتمی داشتم تو آسمون دنبال خودم مدیشا... چشم به آسمون دوختمدوباره

 : تو دلم گفتماز
_  ... بازم تنهام نذاریت سال ها که تنها نذاشنیمثل تموم ا... خودت بهم کمک کنایخدا

 ... کردی من و راحت مالی خنیو هم... ذاره و هوامو دارهی دونستم خدا بازم تنهام نمیم... آروم تر شده بودمانگار
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 ندم و همون ی جنگم که جلو آرشام سوتی هفته تمامه که دارم با خودم و احسام مهی.می پروژه داشتلی تحوامروز
 ي چشم های دونه که وقتیفقط خدا م... کشمی ميدا شاهده که دارم چه زجر فقط خیول... سابق باشميرها

 ... کنمی کنم تا خودم و کنترل می می سعی با هزار بد بختنمی بی و مشیآب
 ی پر محبتش رو ميدلم صدا... خوادی دستاش و میدلم گرم... خوادی روزا دلم باز آغوش گرمش و منیا

 ی گفتنش رو حس مزمی اون عزینیری خطابم کرده بود و من هنوز هم شزمی عزيماری که تو اوج بیهمون...خواد
 .کردم
ودی شده نی باهام سر سنگیلی اون شب خبعد ... 
 ... هم خوش حال بودمی از طرفی ولدمی کشی رفتارش داشتم عذاب مي سردنی ااز
کنترل کنم خواستم خودم و ی مي شد چجوری کرد و مهربون می دونم اگه باهام خوب رفتار مینم . 

 ی به خودم مشتری بنیبه خاطره هم...امی به چشم آرشام بشتری خواستم بی برده بودم می که به احساسم پحاال
 ... باشه و اونم متوجه من بشهی فرجدی گرفتم که شای قرار مدشی تو معرض دشتری بدمیرس
 . بودهیم شده بود و فردا هم افتتاح شرکت هم تمويکارا... بوددی عگهیچند روز د... شدی کم کم داشت گرم مهوا
رونی برداشتم و از خونه زدم بزی مي به خودم انداختم پروژه رو از رونهیی نگاه تو آنیآخر . 

 . شاگردی گذاشتم رو صندللموی شدم و وسانی ماشسوار
 . خواننده به فکر فرو رفتميگفتم و راه افتادمو به صدا... بسمهی
 

  هم نفسم کنار تو،با شعله های وليسرد
  رسمی تو به بارون م،بای ولمیری کوشب
  شم دم به دمی مونونهی با بوندت،دی ولیتلخ
  کنمی رو،نفس نفس حس می زندگینیشر

   نور و شبنمهي اما تو چشمات،غوغایساکت
  که مبهمهي اندهیدنه،آی ترسم از رسیم
  کسمی دور و بم،اگرچهی شادای دنهی تو با
  رسمی مایر نگاه تو،به مرز دی خشکاز
  که غرق طوفان توامیی خود،خود توایدر

  کنمی نگاهت می شه،وقتی مییبای غرق زشب
  که غرق طوفان توامیی خود،خود توایدر

  کنمی نگاهت می شه،وقتی مییبای غرق زشب
  کنار تو،با شعله ها هم نفسمی وليسرد
  رسمی تو به بارون م،بای ولمیری کوشب
  شم دم به دمی مونونهی با بوندت،دی ولیتلخ
  کنمی رو،نفس نفس حس می زندگینیشر

(  ( از بابک جهانبخشایدر
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 کردم و فقط با ی رو حس می زندگینیری منم فقط با آرشام بود که شقایدق... آهنگ وصف حال من بودنی اچقدر

دمی رسی اون به آرامش می طوفانيچشما ... 
 . زدملبخند
 زمستون ي گرماش و تو سرماینیری که شی تلخيمثل همون قهوه ...نیری شی تلخ ولیلی هم تلخ بود،خآرشام

ی هم منو طوفانشی طوفانيای کرد و دریسکوتش منو هم ساکت م... کردمیاحساس م ... 
پامو رو گاز فشردم و با سرعت ... تاب نگاهشیب... تابش شدمیب...دی چشماش پر کشی لحظه دلم واسه آبهی

 ... داشتمجانیه... روندم تا بهش برسميشتریب
 ... شدمادهی و پارك کردم و پنیماش

 بلند راه افتادم تا زودتر به کالس يبا قدم ها...می بدلی و پروژه هامون و تحومی بود همه تو کالس جمع بشقرار
ی قدم و هم برداشتم و در کالس و باز کردم ولنیآخر...برسم ... 

هجوم ...دمی کشقی نفس عمهیچشمام و بستم و ...اخمام رفت تو هم و دستام مشت شد...ستادمی حرکت تو جام ایب
 توجه به لبخند مضحک اون دختره و ی کردم خودم و کنترل کنم و بیسع...خون به صورتم باعث گرما شده بود

 و تا رمی رو بگ نداي داشتم برم موهاستدو... خوردیداشت خون خوم رو م... ثابت برم سمتشونيآرشام با قدم ها
 ... خوره بزنمشیم

حاال هم داشت واسه آرشام عشوه ... آباد شد،دانشگاه آباد شد فقط آرشام موند که تصاحبش نکرده باشهتهران
خانوم...*ختی ری میخرک . 

 ... که انقدر زل نزنه بهشارمی آرشام و هم از جاش در بی آبي داشتم برم اون چشمادوست
 .... کشتیحسادت داشت منو م... لبخند بزنهیکس نداشنم به جز من به دوست

 . به آرشام هم سالم نکردمیحت...ی تفاوتی سرخ شده از جلوشون رد شدم و خودم و زدم به بی حرص و صورتبا
 

رفتم سمتشون و بهشون سالم کردم... ها ته کالس جمع شده بودنبچه . 
 ی علنا راحت بغلش مگهیضا،غزل هم د رنی اي شده بودن و از صدقه سرکی تو جکی جی و رضا حسابغزل

 ... زود به خودم مسلط شدمی شد ولمی لحظه بهش حسودهی...کرد
 ... کردی مشی هم همراهدای سوزند و آی مشی باز داشت آتدیسع
 واسش تکون ي سرهیبچه ها بهش سالم دادن و منم . شمونی که آرشام هم اومد پمی زدی حرف ممی داشتباهم

 ...دادم
 ... زد به سرمیطانی فکر شهی لحظه هی... خواست بچزونمشیدلم م... بودمی عاصیاب دستش حساز

رمی حالشو بگی تونستم حسابی و آراز حساس بودم مدی به سعاونکه . 
 : گفتمدای و گذاشتم واسه بعد و به آدیسع

_   نه؟گهی دمی باهمدیامسالم ع
 : با ذوق گفتدایآ

_ هم هستتازه آراز ... شود امسال؟یچه سال...آره . 
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 . شاخکاش فعال شد و به ما نگاه کرددی تا اسم آراز رو شنآرشام
 : با ذوق گفتممنم

_  . گذرهی با وجود آراز جونم مطمئنا خوش مولیا
  مگه آراز اومده؟نمیبب_دیسع

 : گفتمدای از آزودتر
 .بلـــــــه_

 ! کرده؟ینگا چه ذوق_رضا
 : و شل کردم و گفتمشمین

_   کنمیبله که ذوق م
آخ جون اخماش رفته بود تو هم... به آرشام نگاه کردمی چشمریز . 

 : دادمادامه
_  . دلم واسش تنگ شده بودیلیخ

گه؟ی جمعتون جمعه دیپس امسال هم حساب_غزل  
 yeees_من

 . رها آراز گفت ساعتشو تو اتاقت جا گذاشتهیراست_دایآ
 . عاشقتمدای آیـــــــــــــــــیوا
رهی می از حرص می و حسابگهی دي فکراهی  ره توی خر االن منی ایعنی . 

 : کردم و گفتمیثی خبي خنده
_  . دم بهتیبذار االن م...آره اتفاقا آوردم

 . در آوردم و دادم بهشفمی سرشو تکون داد و منم ساعت آراز و از کدایآ
شو در آورد  خواد بره دستاشو بشوره و ساعتی اتاق من آراز گفت که ممی هر سه تامون رفته بودی وقتشبید

 . رفت که بردارهادشی من و زیگذاشت رو م
 . کردی که هر آن آماده حمله بود بهم نگاه می وحشي آرشام سرخ شده بود و داشت با چشماصورت
 : زدم و تو دلم گفتملبخند

 .آقا آرشام حاال واسه فردا برات برنامه ها دارم_
 : و گفتمدای کردم به آرو

_ نتشی شه ببی خوش حال مشیرا...ادیم بگو ب فردا به آراز هدای آیراست . 
 . هست رفت تا لباس انتخاب کنه واسه خودشهی فردا افتتاحدی تو؟امروز تا فهمییبه کجا_دایآ

 . حساس بودیلیدرست مثل دخترا رو لباسش خ. گرفته بودخندم
خوبه_من . 
 ! کنهریخدا فدا رو بخ_دیسع
؟یواسه چ_من  
نی سوزوندشی فقط آتنی تو و آراز باهم افتاد موقع؟هری گه واسه چیتازه م_دیسع . 
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 . زد آرشام بودی ضربه منی که داشت با اخم به زمیتنها کس.دنی ها خندبچه
 .... پرروي پسره ارهیتا اون باشه حرص منو در ن...حقش بود... حال اومده بودپگرمی جآخ
 . سر جامونمی نشستگهی اومد و ما هم داستاد

دو سه تاشو که نگاه کرد به ... تا پروژه بود15حدود .رد شروع کرد به گرفتن پروژه ها کی سخنرانی کلنکهی ابعد
دیمال من و آرشام رس . 

 ی تفاوت نشسته بود و داشت به کفش هاش نگاه میب... به آرشام انداحتمینگاه... مکث کردشتری مال ما برو
 . اومد رو لبمي فکر لبخندنیاز ا... متر بپره هواهی خواست برم دم گوشش داد بزنم تا یدلم م...کرد

ششی پمی کرد از جامون پا شدم و رفتی استاد که اسم ما رو صدا مي صدادمی شنبا . 
 . بودتی خوشش اومده بود چون چهره اش پر رضاظاهرا

 . بودی راضیول... تر نگاهش کنهقی دقدی باهامون حرف زد و گفت که باکمی
ادی از تنمون در بیمدت حساب چند نی ای شد تا خستگی هم باعث منیهم . 
 . به روزم ادامه دادمشتری بي نشستم سر جام و با انرژی خوش حالبا

 . کنمشی آراشم و حرص بدم و دوباره برزخنکهیبه جز ا...فتادی نی اتفاق خاصگهی دامروز
رمی کنم که حال آرشام رو بگرهی ذخي که استراحت کنم تا واسه فردا انرژرفتم . 

************************************************** 
******************************* 

 . به خودم انداختمنهیی نگاه رو تو آنیآخر
 . بودمدهی پوشی ساپورت مشکهی داشت رو با ی که جنس پارچه اش حالت کشمی مشکيمانتو
 زرد ي دکمه هانی از بیی طالری زنجهی که حالت چپ راست داشت قشی ي تنگ و جذب تنم بود و رومانتوم

 ی شد و از کمر به بعد کمیتا کمرم تنگ م... بوددهی بهش بخشی قشنگیلی هم مدل خنیرنگش رد شده بود و هم
 . زانوم تنگریگشاد و دوباره ز

 . داشت و منم دوسش داشتمی قشنگمدل
 میی طالیگوش مشک سه يروسر. بودم رو صورتمختهی هامو هم به حالت کج ري و جمع کرده بودم و چترموهام

 . بودی پاشنه بلند مشکشهیکفشم مثل هم. اومدی میلیهم به مانتوم خ
 . کرده بودجادی ای هم رو مچ دستم که برنز بود تضاد جالبمیی طالساعت

 . هم خوب بودشیآرا
 . تر بودرهی درجه از پوست خودم تهی برنزم پنکک

 ي بودم حالت چشم هادهی که کشیط چشم کلفتخ. شدی مدهی تر دمی حجملی پرپشت و بلندم با ري هامژه
 و کلفتم رهی تیتونی زي داد و با ابروهای تر نشون می و وحشافمی تر کرده بود و قدهی ام رو کشدهی و کشیطوس

  کردی صورتم جلب توجه مي اجزاي هی از بقشتریب
ی و کرمی گچنی بی بو و رژ لبم هم رنگی گونم گچرژ . 
 . بودمیم راضاز خود. کل خوب شده بودمدر

نیی دل کندم و از پله ها رفتم پانهییام هم دوش گرفتم از آ dior  با اتکلننکهی از ابعد . 
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 . شده بودنپی خوش تیلی بودن و هر دوشون خدهی به خودشون رسی و بابا هم جسابمامان
 اون ها با تیا رو لبشون نشست و منم خوش حال از رضتی از رضای لبخند حاکهی دنی و بابا تا من و دمامان

می بابا شدنیلبخند رفتم سمتشون و هر سه تامون باهم سوار ماش . 
 . ربع دوباره به راه افتادهی توقف کرد و بعد ینیری گل و شدنی خري راه هم بابا برانیب

 . سمت شرکتمی و رفتمی شدادهی پنی کرد، از ماشدای پارك مناسب پي بابا جانکهی از اپس
م از تعجب باز موند دهنمی شرکت که شدوارد . 

 . من کم بودمیعنیهمه جمع بود و گل سرسبدشون ...تی من چقدر جمعای خدااووووه
 [ رو لبم نشوندمتی از رضاي حالت شرکت انداختم و لبخندنی به آخری نگاه اجمالهی

 . بودی عالی چهمه
 . مد روزنی و مردن و طبق آخرکیش
 . کردی مادتریز هم شوق کار کردن رو نی دلباز بود و همیلیخ

( حاال گذشته از اون واسم سخته که سه ... گذرمی شرکت مفیبچه ها چون ممکن بود خسته کننده بشه از توص
دی خودتون ببخشی به بزرگگهید... چه رنگ انتخاب کنم و چه جور شرحش بدمنمی ببنمیساعت بش ) 

 . انداختمتی نگاه هم به جمعهی واری از در و دپس
 يبچه ها. و آرشامدای خانواده آشی رفته بودن پشی گفتن به آرشام و راکی و تبردنیمحض رس که به نای امامان

 . جمع شده بودنگهی گوشه دهیخودمون هم 
 . حال بودم که چشمم به آرشام افتادنی همدر
 . بوددهی به خودش رسیآرشام حساب.. و دوباره گرم شدمدی تو دلم لرزيزی چهی
 کراوات هی نقضش رو در بر گرفته بود و ی بکلی بود که هدهی پوشدی سفهنری و پی کت شلوار تنگ مشکهی

 . هم که به حالت باز دور گردنش رها کرده بودیمشک
 . کردی نگاهم مشی آبي به سمت باال شونه کرده بود و داشت با چشم هاشوی مشکيموها

 . کنمی خدا االن من غش ميوا
ـازانقدر نــــــــ... بشر هم انقدر خوشگلآخه . 

رهی من و بگادی بیکی ییوا . 
 . همونطور زل زدم بهش ناچار نگاهمو ازش گرفتم و دوختم به آرازدمی دیوقت
 داشتم خودم و ی و آرشام که به هزار سختشی دوباره به رایکی و پس از سالم به همشون و تبرنای ادای آشی پرفتم

 . آرشام و بچزونمیتا نقشم و اجرا کنم و به قول رو کردم به آراز فتهی کردم که نگاهم به آرشام نیکنترل م
بابا دختر کش...کلیخوش ه...پیبابا خوش ت... با خودتيچه کرد...به به آراز جونـــــــــم_من ... 

 . آراز و دخترا و اعتراض پسرا در اومدي رو گفتم صدا خنده نای اتا
 . کن چشماروشیدرو...ـــــــدی چش سفيا_دیسع

گهی دل آزار دي ماهامی شی به باز کهنه مادینو که م... ولش کندیسع_رضا . 
بهی به پسره غردهی کنه رفته چسبفی از برادرش تعرادی بنکهی ايخاك تو سر من که به جا_شیرا . 

 . آدم فـــــــــروشيرها_فربد
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 . بودنی زد همی حرف درست حسابهیرها اگه تو عمرش ...ن؟ی کنی مي همتون حسودهیچ_دایآ
 حلقه دای من و آي دور شونه ی که دستدمی خندی گفت و من داشتم بهشون می ميزی چهین  کردومشوهر

 . آرشام تو همهي تونستم حدس بزنم که باز اخم های مدهیند...نهیا...ولیا...آراز بود...برگشتم.شد
ن؟ی آوردری من و تنها گـــــــه؟عروسکیچ_آراز  
 : گفتشی رو کرد به رضا و رابعد

_  . کننفی از شما تعردیاونا با) اشراه کرديبا چشم به غزل و ناز(دیمثال خودتون زن دار نیخجالت بکش
 : و فربد رو مخاطب قرار داد و گفتدی سعبعد

_ واسه ) و گفتدی خندثیخب(زیو در آخر آقا فربد عز...دمی و رها شندای اصن حرف نزن که خبرارو از آگهی تو ددیسع
ي که عذب موند خودتهرهیهمش تقص... ندارمیتو حرف . 

 : و من گفتمدنی حرف آراز خندنی به اهمه
_ عموم تکه تک... نداره کهفی به تعرازی نگهیفربد د...ااا آراز . 

 : زد و آراز گفتی لبخند مهربونفربد
_ ؟ی باال بزننی آستي خوای میک... شه های مری داره دگهید...ستی که نبهی غرگهی دمیفربد حاال خودمون  

 : گفتطونی و شدی خندفربد
_  . باال بزنهنیفقط منتظرم رها برام آست... تو فکرشمگهیواال خودم هم د

دای زد و نگاهش و دوخت به آی چشمکهیفربد هم . باال و بهش نگاه کردمدی پرابروهام . 
دایزوم کرده بود رو آ... نگاهش رو دنبال کردمرد . 

به به آقا فربد هم که دل باختن.... زدی برقچشمام . 
چه شود؟...هاهاهاها... بشه زن فربد و من بهش بگم زن عموداین آ کفکرشو ! 

 . لبخند گل و گشاد اومد رو لبامهی فکر نی دفعه از اهی
 : که متوجه من شده بود آروم خم شد سمت من و دم گوشم گفتآراز

_ ؟ي خندی میبه چ...طون؟ی شهیچ  
 . تر شدقیبخندم عمل.دمی آرشام رو دي سرخ شده ي بلند کردم که چشم هاکمی و سرم
 . کنمی فربد فکر مي دارم به حرف هایچیه_من
؟ی گـــــــــی میچـــــــ_آراز  
 : و گفتدی خندزی ربعد

_ ؟یرها جونــــــــ  
 . کردمنگاهش

 : دست به خودش اشاره کرد و گفتبا
_ ي خونه بخت من و عذب نگهداری فربد و بفرستي خوایم...؟یپس من چ . 

 : و گفتمدمیخند
_  . سفره عقدي شونمش پایخودم م...نتخاب کنتو ا

 : و گفتدیخند
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_  . در نظر گرفتمویکیاتفاقا 
 : ها گرد شد و گفتمچشم

_ ؟ی گی راست مــــدایجان آ  
 : دونه زد رو دماغم و گفتهی

_ شیآره به جون را... پررو؟ي خوری من و چرا قسم میجون آبج . 
 : و گفتدی و لپم و کشدیخند.نگاهش کردم خودم و کنترل کردم و با حرص ی گرفته بود ولخندم

_   دارم؟یمگه من با تو شوخ... نکنينطوری اافتویخوب حاال ق
 : نگاهش کردم و گفتممشکوك

_ ؟ي ذاریسر به سرم که نم  
  بدم؟مارستانی بلی خونمون رفتم تا مدارکم و تحوي اون روز که اومدادتهی...نه بابا_آراز
 : زده گفتمپس ذوق. گفتی انگار داشت راست منه

 خوب؟_
 : لبخند گفتبا

_  . که نگوهی دختر ماماننی همچدمینگاش کردم د... اومد تو اتاقیکی که می تو اتاق بابا بودگهی دیچیه
 : زدم بهش و گفتمی پس گردنهی از خودش دی تقلبه

_  . کالماتکهی تنیبا ا
رها ... شدمی جور جلوش سبز مهی ستانماری بدجور چشمم گرفته بودتش و هر بار تو بنکهیخالصه ا_ با خندهآراز
 . خوشم اومده ازشیلیخ... هستشی دختر خانومیلیخ

 . کرده بوددای باالخره آراز هم دلخواهش رو پنکهیاز ا... حال بودمخوش
 : زدم و گفتمی مهربونلبخند

_   اس؟کارهی دختر خوشگل چنیحاال ا...خوش حالم برات
دکتر پوست_آراز . 
 . هاي تور پهن کردییخوب جا...ولیابابــــا ...اوالال_من
 : به خودش گرفت و گفتي مغرورافهی قآراز

_ گهی دمینیما ا . 
  دونه؟ی مدایآ_من
 ندازه و آخرش ی مکهی تی که واسه چزوندن من هعی دونیم... بهش بگميزی نشده چی خوام تا قطعینه نم_آراز

 . فهمنیهم مامان و بابا م
 : تکون دادم و گفتميسر

_ يبهم نشونش بد دیپس با . 
 : زد و گفتیچشمک
 .حتما_

 . دراومددی که صدا سعمی حال حرف زدن با آراز بوددر
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 . از همدی دل بکنکمیاه بابا ...دنی دو تا مرغ عاشق همو دنیباز ا_دیسع
 
 

 . گفت من لبخند زدم و آراز هم شروع کرد به سر به سر گذاشتنشنوی ادی سعتا
 کم کم بچه ها هم با آراز آشنا شدن و دای سه بار آراز اومده بود دنبال من و آ من با بچه ها که دوی دوستلیاوا

 . آراز هم بودرونمونی بياکثرا تو قرار ها
 نی من و آراز هستش و به خاطر همنی بيزی کردن چی بودم بچه ها فکر میمی صمیلی اونجا که من با آراز خاز

مرغ عشق گفتن ی اختن و بهمون مندی مکهی تی مدت هعهیهم  . 
ي حس خواهر برادرهی جز ستی ما ننی بيزی بعد ها متوجه شدن که چیول . 

 زاروی چنی ای و اونا هم صرفا واسه شوخمی حرفاشون عادت کرده بودنی به اگهی هم من و هم آراز دنی همواسه
 . گفتنیم
 . گشتمنی بچه ها شدم و با چشم دنبال راستالی خیب

ه بود کوچولو تنگ شدنی واسه راستدلم . 
 :گفتم

_   فسقل رها کو؟نی ايناز
گه؟یمنطورت فسقل عمه هست د_شیرا  

 : نگاهش کردم که دو تا دستاش و برد باال و گفتنیهمچ
 .غلط کردم_

 . مامانشیپ_يناز
 ی به همشون کردم که اونا هم با مهربونیی سالم بلند باالهی و نای بگم رفتم سمت مامان ايزی چنکهی ابدون

 .جوابم رو دادن
 : رفتم عمو فرهاد گفتی و از مامان گرفتم و همونطور که داشتم قربون صدقش منیراست

_ متیدی دی مشتریقبل ها ب... هاي معرفت شدی بیلیرها جان خ . 
 : لبخند گفتمبا

_  . و نداشتمدارتونی خوب سعادت دی خونتون بودم ولشی چند وقت پنیعموجون هم
 : تکون داد و خاله گفتي سرعمو

_ ادهی رها زدنی که بشه وقت واسه ددیع...م از دخترم گله کنفرهاد ک . 
شونی ايالی وشی کمی امسال و برمی گفتمی جان صحبت کرددیاتفاقا با فر_عمو . 

 : زد و کنار گوش خاله گقتمی چشم هام برقشی اسم کدنی شنبا
_ شی و عشق است با جزغالگشیآرزو جون ک . 

 : و گفتدی آروم خندخاله
_ گوش دادم تا چند )می و آراز بوددایمنظورش من و آ(اون بار هم به حرف شما سه تا... نکنهکارتیرها خدا بگم چ

 . سوختمیروز داشتم م
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 : و گفتمدمیخند
_ نااای ضد حال نزنگهیااا د . 

 : راد گفتي و آقادی باز خندخاله
_ شی کمی برمی خواستیراستش ما هم امسال م...یچه تفاهام . 

 . گذرهی خوش مشتری باشه بشتری بتمونی جمعیهرچ...می باهم بری همگمیقرار بذار...خوب آرش جان بهتر_بابا
چون واقعا فکر . کردم که قبول کننی باال گرفته بود و من داشتم خدا خدا مانی نای انی بنکهی بحث سره اخالصه

 . کردی موونمی دنمی روز آرشام و نب13 نکهیا
 . شدی دلم واسش تنگ مدمشی دی هم که نم روزهی ی نداشتم من حتی خودم که رودرواسبا

 ی راد قبول کردن که باهامون همسفر بشن و منم داشتم بادمم گردو مي آقاادی زي بعد از تعارف هاباالخره
 . در اومدنی راستي هی گريشکستم که صدا

قبول کردم و . از اتاق ها بخوابونمشیکی يمامان گفت که برم و تو. اومد و بد خواب شده بودی خوابش مظاهرا
 . از اتاق ها شدمیکی وارد یاتفاق

 . اتاق آرشام هستشنجای گفت که ای بهم می حسهی ی دونم چرا ولینم
 . کردی حس رو بهم القاء منی اونشی اتاق و دکوراسی مشکدی سفبیترک

 . از مبل ها نشستمیکی از کنکاش اتاق برداشتم و رو دست
 . کردی می تابی بازم داشت بنیراست
 . اومدی حرف مي بازم صدای اومده بودم اتاق ولنکهیبا ا. کردی متشیکنم صدا اذ فکر

عاشقش بودم. کوچولو و تپلش رو گرفتم و بوسش کردمي هادست . 
 تپل و نرمش ي لپ هاکباریهر چند ... لحظه هم رهاش کنمهی اومد ی شد که دلم نمی قشنگ تو بغلم جا مانقدر

 . کردمیرو غرق بوسه م
 اون ادیچقدر دور به نظر م... خوندی میی واسمون الالشی خوابوندن من و رايافتادم که مامان برا ی زمانادی

 دلنوازش تو ي خوند و هنوز هم صدای که مامان مي رو لبم اومد و شروع کردم به خوندن شعريلبخند...روزا
 .گوشم بود

 
  الال الال بچه پلنگاالال

  نازنینا اي قشنگاعزیزا
  بچه قناري الال الالالال
  کوچولوي من بی قرارينکن
  الال الال کن اي فرشتهالال
  دنیاي مامان با تو بهشتهکه

  الال الال الال فیروزهالال
  گفت دنیاي بچه هام دو روزهکی
  الال الال الال کبوترالال
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  دل پدر و مادرعزیزاي
  الال الال الال به اروندالال

  اروند قشنگ ناز بی مانندبه
ال الال الال به آرتا الالال  

  آرتاي گل ناز بی همتابه
  الال الال الال ستارهالال
  دردونه ي من بی قرارهچرا
  الال الال دلبند مادرالال
  شادي، همه لبخند مادرهمه
  الال الال کن شب بخوابالال
  خورشید به روز من بتابیمثه
 رو گونش نشوندم و دم گوشش يآروم بوسه ا.با لبخند نگاهش کردم. هم خوابش بردنی که تموم شد راستشعر

 :گفتم
_  . نفسمیخوب بخواب

دمیبلند شدم که که از اتاق خارج شم که آرشام و مقابل خودم د. هم تو جاش خوابوندمبعد ... 
  بودم؟دهی اومده بود که من نفهمی کنیا... گرد شدچشمام

 : که بشنوه گفتميوم طورآر. کردی و لبخند به لب نگاهم مواری اش رو داده بود به دهیتک
_ ؟ي اومدیتو ک  

 خوش ياز بو... شدمی عظرش مشامم رو نوازش کرد و من داشتم مست ميبو. آروم اومد سمتمي قدم هابا
 .وجودش

 :گفت
_ ؟ي خوندی میی الالنی واسه راستی که داشتیاز زمان  

پس چرا من متوجه نشدم؟_من  
 : برد باال و گفتابروهاشو

_ نیخوش به حال راست)مکث کرد.( بودنی راستشیپ حواست يچون تو همه  . 
 . منم شدي مهمون لب هالبخند
 چشم هاش يای خودمو به دریکی نزدنی مونده رو کم کرد و تو چشم هام نگاه کرد و من خوش حال از اي فاصله

 .سپردم
 گونم رو  دستش رو هم آورد باال ویکیسپس اون . بهش وارد کردي دستش رو گذاشت دور کمرم و فشارآروم

 .نوازش کرد
سرش رو خم کرد و گذاشت دم گوشم...تنش مماس با تنم بود... زدی مشی دستاش داشت به جونم آتیگرم ... 

ا؟ی کارا از رو عشق بود نی ایعنی کنم؟ی معني کاراش رو چجورنی دونستم اینم  
 . شده بودمجیگ
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 . کردمهی هد هامهی و عطر تنش رو به ردمی کشیقی نفس عمیکی نزدنی از اسرمست
 : گوش نوازش بود که زمزمه کردي در آخر صداو

_ ؟ی شی می خوبیلی مادر خی دونستیم  
 . کردی خورد مور مورم می داغش که به گردنم مينفس ها...هجوم خون به صورتم داغترم کرد... گرفتمگر

 : دادادامه
_  . مثل تو باشهي که قراره مادرش خانوم کوچولو ايخوش به حال اون بچه ا

 . دادی بهم می زندگدی شد و امی مي بود که داشت تو رگ هام جاری مثل خونحرفاش
 حال در نی از ای کردم کمیسع... که خودم و لو بدمدمی ترسیم...دمی ترسیم... آوردمی داشتم در مقابلش کم مباز
امیب . 

 . باشهي کردم تن صدام عادی خودش سرم و گذاشتم رو گردنش و سعمثل
تم کنان گفزمزمه : 

_   آقا بزرگ؟یو تو چ
 هم چ،خشنودی که نداشتم هی اعتراضیکی نزدنی تو آغوشش بودم و از اگهیاالن د... دستاش تنگ تر شدي حلقه
دستام و گذاشته بودم رو شونه هاش و منتظر جوابش بودم.بودم . 

 : دو رگه گفتیی صدابا
_   خانوم کوچولو؟یمن چ

 : و گفتمدمی و با نار خندآروم
_   نه؟ای ی شی میا بزرگ خوبتو هم آق

 . آرومش باعث شد تا شونه هاش بلرزهي خنده
 یی و واسه خواب کردنش براش الالارهی کوچولو واسم بی نی نهی یکی دیواسه آقا بزرگ شدن اول با_آرشام

 .بخونه
 وجودم  رو توای من و آرشام در بطن من رشد کنه لذت دني بخواد بچه ي روزنکهیاز فکر ا... شدقی عملبخندم
 ... کردی مقیتزر

 : دلم گفتمتو
_ ری کنم آرشام و از من نگی خواهش مایخدا... شه؟ی میعنی . 

 : فشار دستش به خودم اومدم و گفتمبا
_ ی شی می تو آقا بزرگ بداخالقیول . 

چرا؟_آرشام  
یی اخمویلیح_من . 
 . کرد و صورتش رو مقابلم صورتم قرار دادادی فاصلش رو زکمی و دیخند

 :گفت
_  نکنه تا منم ی منو عصبانگهیبهش بگو د. کنه تو همی و اخمام و مارهی حرص من و در میی خانوم کوچولوهیخه آ

 .اخم نکنم
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 : و گفتمدمی رو فهممنظورش
_ ارهی آقا بزرگو در مي کارای داره تالفدیشا . 

با انگشت زد رو دماغم.دی هاش خندچشم . 
 . زل زدم بهشی وحشي گرفت و با چشم هاحرصم

 : و گفتدیخند
_  شه و آقا بزرگ هم ی خوشگل میلی خی وحشهی بچه گرهی خوره مثل ی حرص می خانوم کوچولو وقتنیآخه ا

ارهی خانوم کوچولو رو دربنی خواد حرص ایم . 
 . گرفتخندم
 : به کمرم وارد کرد و باز دم گوشم گفتي حال از لبخند من باز فشارخوش

_ ا کن و کم حرصش بده آقا بزرگ مدارنی با اکمیخانوم کوچولو  ... 
 : کردم و گفتمینچ

_  ... شهینم
زل زد تو چشم هامو گفت. شدي بعد جدی ولدیخند : 

 رهـــا؟_
 . صدام کردينطوری که باز انی ننه ايوا
 : اراده و ناخوداگاه گفتمیب

 جانم؟_
 : محو اومد رو لباش و گفتيلبخند

_ يکرد تمی اذی جاش هم حسابنیتا هم... نکنتمی امشب رو اذهی . 
 . بگم که دستش رو گذاشت رو لبميزی چخواستم
 . شدمساکت
 : گفتمظلوم
 باشه؟_
  کنه و من بگم نه؟ی شد عشقم از من خواهشیمگه م..چه مظلوم شده...ـــزمی عزاوخـــه

 : گفتمپس
 .باشه_
 . کرد و ازم جدا شدشتری بار فشار دستاش رو بنی چندميبرا. شدتی هاش پر رضاچشم
 . نرهادتیقولت هم ... و ای رم تو هم بیپس من م_آرشام

رونی که از اتاق رفت بیتا زمان... تکون دادم و نگاهش کردميسر . 
 تونم ی می تا کایخدا... کردمی می وزنیاحساس ب.. در اتاق بشته شد خودم و انداختم رو مبلنکهی محض ابه

 تحمل کنم؟
 ي و قوي دستانی خواست بی گرفتم،دلم میرار م که مقابلش قنی همی نشم ولکی خواستم بهش نزدی می طرفاز

 . تنش بسپارمي و خودم و به گرمارمی بگيو محکمش جا
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 . کم به خودم مسلط شدم و از اتاق خارج شدمکم
 . دفعه هم از صورتم کنار نرفتهی که از زمان حضور آرشام مهمون لبام بود در طول شب يلبخند

 دای خودم و مشغول فربد و آشتری گشتم و بی مدیتر دوروبره آراد و سع که به آرشام داده بودم کمی خاطره قولبه
 .کرده بودم

 لی می هم بدای آدی رسی که به نظر منطوریا... رو دوس دارهدای شد حدس زد که فربد آی مدای فربد به آي نگاه هااز
 .نبود

دی شد فهمی داد و از برق چشماش می فربد ملی که تحوی گاهی گاه و بي از لبخند هانویا . 
 که گفته ی اون و رضا شده بود و در جواب مننی زودتر از غزل متوجه عشق بیلی بار بهم گفته بود که خهی يناز

 :بودم
_ ؟يدیاز کجا فهم  

 : بودگفته
_  ندازه و نوع ی مشی خودم و راادی غرل و رضا من و ي نگاه هانیواسه هم...شیعاشق را...منم عاشقم رها

 .نگاهشون واسم آشناس
دمی رسی مي من امشب داشتم به حرف نازو . 

 من ورق ی خوب از زندگیلی شب خهی مکرر من و آرشام و توجه اون به من گذشت و ي شب و با لبخندهاباالخره
 .خورد

 
  مادر؟ي خودت و عذاب بدي خوای می تا کزمیرها جان عز_مامان

 : گفتمی کالفگبا
_  بزنه ي که دوسش داره سری که آدم به اوننیا...دم و عذاب دادم؟ خویمن ک... من قربونت برمیآخه مادر من،اله

 بده؟عذابه؟
ي تا چند روز گرفته و پکري برگردنکهیبه محض ا... شناسمی من تو رو میول...ستینه بد ن_مامان . 

 : کردم و گفتمیپوف
_   قبل باشم خوبه؟ي دم همون رهایخوب من قول م

 : تکون داد و گفتمي سريدی با نا اممامان
_  . راحت برمالیبذار با خ...گهیاخماتو باز کن د

 . سفارش ها منو بدرقه کردنی تکون داد و بعد آخري سریتی با نارضاممان
 . بودلی که سهیی شدم و روندم سمت جانی ماشسوار

 . برگردم همه خونمون جمع شدن و منتظر مننی دونستم که وقتیم
 ی اونا بهشون مي توجه به همه ی من بیدورو برم شلوغ باشه ول خواست یمثال م... مامان بودیشگی کار همنیا

 . خوام تنها باشمیگفتم که م
 . گذرهی من و ترك کرد مشهی که هميسه سال از اون روز. بودلی سالگرد سهنی سومامروز

 . درد و دل کنملمی سهي خوام بغض نهفته تو گلوم و بشکنم و برای بار منی دومي براامسال
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روم رفتم سمت مرازش آي قدم هابا . 
 از اشک سی صورتم خشمی خودم متوجه نکهی سنگ قبر و شستم و گل ها رو پر پر کردم و باز بدون اشهی هممثل
 . داغم شديها

 . کردم صدامو از تو گلوم آزاد کنمی و سعدمی کشیقی عمنفس
 : شروع کردم و گفتمآروم

_  خواد سرم یپاشو دلم م... بدهشیپاشو دلدار... که رهات امدهنیپاشو بب...پاشو...لم؟ی سهیخواب...ی خوبزمیسالم عز
 یلیخ...ی زود رفتیلی خلیسه... هام و ترس هامیاز دل شکستگ...از نبودنت...و بذارم رو شونه هات و گله کنم

 ي خوام از دردهایپاشو م... به حرف هام گوش بده؟خند با لبنهی بشیک... از عشقم بگم؟یحاال من واسه ک...زود
 نی و ببنن که تو در تمام اانیکجان که ب... شهی میباعث فراموش...ارهی مي گن خاك سردیم... سه سالم بگمنیا

؟يسه سال تو فکر و ذکر من بود ... 
با هر رعد برق ... بارهی موقع بارون منی هر سال تو ای دونم چه حکمتینم...بارون زد به تنم... و آزاد کردمبغضم

لی و فغان مادر سهادی داد و فرادی... افتمی می زنونی شادی ... 
 . زنمی کنم و حرف می مهی شم و گری مشیخ... شمی مسی کم دارم خکم

_  روز برسه که آرامش و تنها پناه امنت آغوش گرم معشوقت هی ،اگهی روز عاشق بشهی اگه ی گفتی مادتهی لیسه
ادته؟ی؟يدیبشه واسش جونت رو هم م ... 

 ... که حاظرم جونمو هم واسش بدميعاشق مرد... منم عاشق شدملی گم آره سهیم که امروز نی پاشو ببحاال
 دوسم نکهیاز ا... روز آرشام تنهام بذاره و برههی نکهیاز ا... ترسمیمنم مثل تو م... منم مثل تو شدم؟يدی دلیسه

 ... شکست بخورمنکهیاز ا...نداشته باشه
يکاش بود... موردهی که ترس هام بي دادی منانی با حرف هات بهم اطمشهی و مثل همي کاش بودلیسه . 

 ... واسش گفتم و گفتم که صدام گرفتانقدر
 ... شدم و شمارو خونه رو گرفتمنیسوار ماش...دلم واسه خونش تنگ شده بود... شده بودکی تارهوا
د؟ییبله بفرما_مامان  
مامان منم رها_من . 
دمی نگرانش رو شنيصدا : 

_ يا رو نصفه جون کردتو که م... تو؟ییرها کجا . 
لی رم خونه سهیفقط زنگ زدم بگم که من دارم م...من حالم خوبه_من . 
دمی دادش و شنيصدا . 

_  . خونهي گردی االن بر منیرها هم
 در ضمن جامو هم ارمی سر خودم نمیی که من بالی دونیم...؟یچرا نگران... نکنتی کنم اذیمامان خواهش م_من

ی دونیکه م . 
 . باالخره قبول کردی کرد ولی اعتراض م باز داشتمامان

لی داغون روندم سمت خونه سهی خسته و روحی تنبا . 
 ... همراهم بود درو باز کردم و رفتم توشهی که هميدی کلبا
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هنوز هم ...رفتم سمت اتاقش و در و باز کردم... شده بوددهی از گردو غبار پوشهی الری بود و زکی جا تارهمه

د مونده بودهمونطور که قبال بو . 
 . اتاق نگاه کردميوارهای دبه

 ری تحرزی مهی... بودختهی رو که با حط خودش از فروغ نوشته بود رو قاب گرفته بود و به اتاقش آویی هامصرع
 ... عکس از خودش و بهار بودهی که روش کیکوچ

دنی بوسی موگری از پشت بهار و بغل کرده بود و بهار هم برگشته بود و داشتن همدلی عکس سهتو ... 
 ... زدم و رفتم سمت پنجرهی تلخلبخند

 بود که من ی گلنی آخرنیا... برش داشتم و نگاهش کردماطیبا احت... لب پنجره بوددهی شاخه گل رز قرمز خشکهی
 .واسش آورده بودم

 . اومدم سراغشی شاخه گل رز مهی با شهیمنم هم... گل رز بودعاشق
 . انداختمشی سرمه اي نهیی آزی به مینگاه
 . پر اتکل بودروش
 . کرد رو برداشتم و به خودم زدمی استفاده مشهی رو که همیاتکلن

دیچی تو خونه پلی سهي کردم بواحساس . 
 . که گل رز دستم بود از اتاق خارج شدمهمونطور

نهی سمت شومرفتم . 
 ... برداشتمنی فروغ رو از زمکتاب
ختم که خونده بودم انداي صفحه انی به آخرینگاه ... 

 
؟ی کنی من چه مي دگر بسونگه  
ي من نشسته ابی در بر رقچو  
  هابی که بعد از آن فررتمی حبه
ي من نشسته ابی فری هم پتو  
  خداي آن شب ادمی دشی چشم خوبه
ي زديگری جام خود به جام دکه  
  باز شدانهی فال حافظ آن مچو
ي زديگری فال خود به نام دتو  

مرا چه غم او، يبسو... برو  ... برو  
من آسمان ... نیاو زم ... ی آفتابتو  
  او بتاب زآنکه من نشسته امبر
  شانه ستارگاني ناز روبه
  کندی مهی او بتاب زآنکه گربر



 172 

  قلب من به حال اوانهی منی ادر
  گذشت هانی عشق باشد اکمال

  تو مال من، تن تو مال اودل
ي ادهی که مرا به پرده ها کشتو  

  به راز من؟ي ره نبرده اچگونه
  از تن تو زانکه در جهانگذشتم

  منازی نبود مقصد نیتن
  امدهی دونی چننی اتی بسواگر
  عشق عاشقم نه بر وصال توبه
  فروغ منی ظلمت شبان ببه
  توالی عشق خوشتر از خالیخ

ي که در کنار او نشسته اکنون  
 ! و شراب و دولت وصال اوتو

  رفت و آن فسانه کهنه شدگذشته
 ! زوال اویو ماند و عشق ب تتن

 
 ... کرده بودمهیچقدر پا به پاش گر... بودختهی شعر اشک رنی اون شب سر اچقدر
برش داشتم.  بودلی رو که متعلق به من و سهی عکسي از قاب هایکی رفت سمت نگاهم . 

دمی بوسی م و که خندان بودلی بود و داشتم صورت سهیی من کاکائويلب ها. بودملی عکس من بغل سهنی اتو . 
 ... خودم هم حس کردمشویاونقدر تلخ که تلخ... زدمی باز من بودم که لبخند تلخو

 
دشی سفانوی سمت پرفتم ... 

 . گرفته بودمادی لی رو از سهانویپ
دیچی تو گوشم پصداش : 

_  ... شهی ها رد منی ماشرشی که داره از زی پلهی... پلهیمثل ...ي نگهدارينطوری ادی دستات رو بانیبب
یی عروسم هست که دامادش تونی ماشهیحتما _من . 
 : و گفتدیخند

_ طونی شي دختر کوچولويا . 
دی هام چکاشک . 
 ... گذاشتمانوی پي رو کتاب و کتاب و قاب عکس رو هم رورزو
 . نشستمانوی و در آوردم و پشت پمانتوم

ارمی بادمی کردم نت ها رو به ی هامو بستم و سعچشم ... 
 . خوندمی نواختم و میم... نواختن شروع کردم بهآروم
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نجا؟ی هست،منم احواست  
  هست،داغونم؟حواست

؟ی تو فکر اون هستهنوز  
دونمی پرته محواست  

ی احساسری درگهنوز  
  رد کرده ازت عشقتکه
نهی آرزوم انجای امن  
  بشه چشمترهی من خبه

رمی می تو می بکن از عشقت،من بدل  
رمی گی کن،دستات و می و خالدستاش  

  اون؟ای تو منم یرونه،بی که ویناو
  قلب اون رد شو،قلب من و نشکوناز
  آروممي کردی مالی،خي دوسش داری من گفتبه
  دونمی حال من دوست دارم،حواست پرته منی ابا

رمی می تو می بکن از عشقت،من بدل  
رمی گی کن،دستاتو می و خالدستاش  

  اونای تو منم یرونه،بی که ویاون
و،قلب من و نشکن قلب اون رد شاز  
  آروممي کردی مالی،خي دوسش داری من گفتبه
  دونمی حال من دوست دارم،حواست پرته منی ابا
 

 . کردمهیسرم و گذاشتم رو دستام و بلند گر... شده بودری هام بسته بود و باز اشک هام سرازچشم
 دور کمرم یدستان...دمیو از جام پر دمی کشی کوتاهغیاز ترس ج... رو شونم قرار گرفتی حال خودم بود که دستتو

 عطرش به مشامم ي که بونی همیول...از ترس هنوز نتونسته بودم چشم هامو باز کنم...حلقه شد و منو در بر گرفته
عشقم بود...آرشام من... آرشام بودنیا...خورد آروم شدم . 

 
 ... اش فشار دادم و هق هق کردمنهی و رو سسرم
 ... کردمی مهیآرشام گر من داشتم در مقابل ایخدا

رها نابود شد... کردم غرورم شکستاحساس . 
 : منو به خودش فشرد و حصار دستاش و تنگ تر کرد و گفتشتریکه ب... خودمو بکشم کنارخواستم

ی بترسيزی از چدی نباشتمی من پیتا وقت...سیه...نترس...منم آرشام...آروم باش... آرومزمیعز...ـــسیه_آرشام . 
ادم به جونش و گفتم مشت افتبا : 
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_  ... کردمی از ترس سکته م؟داشتمي اومدي؟چجوریینجایچرا ا
 . اعصابم خورد شدختی باز اشک هام رو
 : خشونت خودمو ازش جدا کردم و گفتمبا

_  نه؟د ی کنم خوش حالی مهی دارم گرنکهیاز ا...؟ینی بی اشک هامو مي دارنکهیاز ا... االن نه؟یخوش حال...ه؟یچ
؟یبگو لعنت ! 
نتمی ببفی ضعنطوری خواستم اینم... شده بودموونهید... دادمهولش . 

 : گفتنی غمگیی چشم هابا
_   رها؟ی گی میچ

 : داد زدمتیانی عصبا
_  . برويدیبه آرزوت رس...گهیبرو د...نمتی خوام ببیبرو نم...رونی برو بنجایخفه شو از ا

 . قدم هم اومد سمتمهیچ،ی جاش که تکون نخورد هاز
بذار منم حرف بزنم...رها آروم باش_آرشام ... 

 . بشنوم برويزی خوام چینم_من
 . زدم سرشی خواست آرومم کنه و من بدتر از قبل داد می میهع
 من ی احتمالي بغلش و با دست هاش مانع از فرود ضربه هادی شم با خشونت منو کشی من ساکت نمدی دیوقت

 :شد و با خشونت گفت
_ ؟ ساکتت کنمای ی شیساکت م  

 . کنمیمن که شکسته بودم حداقل بذار خودم و خال. همه جدال آروم گرفتمنی از اخسته
 . اشک هام اجازه فرود دادمبه

دی به گوشم رسصداش . 
_ آره ... انقدر من پستم؟یعنی... تو خوش حال باشم؟ختنی از اشک ردیچرا با...؟ی کنی مينطوری من،چرا ازیآخه عز

من االن خوش حال که ... حال تو خوش حال بشم؟نی ادنی ام که بخوام با دی عوضمن انقدر...زم؟یآره عز...رها؟
 دنی من طاقت دی دونیم... شمی موونهی دم اشک هات داردنیاز د... کشمی دارم مثل تو عذاب مچی هستمین

چرا فدات شم؟...؟ی کنی باهام برخورد مي طورنیچرا ا...اشک هات رو ندارم؟  
 . بودشی من از دوري هیگر...حرفاش آرومم کرده بود... زدمیمن زار م زد و ی داشت حرف مآرشام

االن ...ي فرسنگ ها ازش دوری احساس کنی ولی باشي که دوسش داری کسکی که نزدستی ننی بدتر از ایچیه
 آروم نشم و نطوری وقت اچی هگهی دنکهیاز ا...دمی ترسی میول... داشتمموی حس زندگنی تو بغل آرشام بهترنجایا

 تو شتری لباسش چنگ زدم و خودمو ببه... محبتش ماالمال از عشق شده بودنیدلم از ا...آرشام و از دست بدم
 . کردشتری و فشار دستاشو بدیحالمو فهم... کردممیبغلش قا

 . شده بودسی خرهنشی بودم پختهی بس اشک راز
 : دم گوشم گفتآروم

_  . خراب نکردمزویش کن تا همه چ تمومید لعنت...تمومش کن...زمیبسه عز...رها بسه
موفق هم شدم. اشک هام بشمزشی کردم مانع از ریسع . 
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دی بخشی دوباره میاتی بهم حژنی اکسهیوجودش و عطر تنش مثل ...دمی کشیقی عمنفس . 
 . کردیی و از خودش جدا کرد و همونطور که دستش دور کمرم بود من سمت مبل راهنمامن

می از مبل ها نشستیکی ي روباهم . 
 . خوردی و دندونام بهم مدمی لرزی سرما داشتم ماز

 : گفتمآروم
 .سردمه_

 . تو بغلشدی رو در آورد و انداخت رو شونه هام و دوبار منو کشکتش
دمی اش و پرسنهی و گذاشتم رو سسرم : 

_ نجا؟ی اي اومديتو چجور  
 : و گفتدی کشیآه

_  دمید... که مامانت زنگ زدمی زدی ها باهم حرف م از پروژهیکی در مورد می داشتشی و با رامیتو شرکت بود
 دمیازش پرس... و رها رفته سر مزارشلهی گفت امروز سال سهدمی پرسلشوی ازش دلیوقت... درهم شد شی راافهیق

 گفت یم... عوض شدیلی هم خها دوسش داشت و بعد مرگش ریلی که رها خیمی دوست قدهی گفت هی کلیسه
لی ره خونه سهیرها داره ممامانت نگرانته و گفته که  ... 

 شی با رانی از اون نداشتم واسه همیمنم دست کم... خونتونادی خواد بیگفت که م... نگرانت بودیلی خشیرا
 دنبالت که من ازش ادی شد که بنیسوار ماش... رو دارهلی خونه سهدی گفت که کلی مشیرا... خونتونمیاومد

 زنگ نینخواستم بترسونمت واسه هم...الت کردم و اومدم دنبشی بود راضیبا هر بدبخت... و بده به مندیخواستم کل
ي تو متوجه نشدیو زدم ول ... 

 رو هم که شیبق...ستی نيزی و حواست به چانوی پشت پی نشستدمی درو باز کرم و اومدم تو ددی با کلنی همواسه
ی دونیخودت م . 

 دیتو دلم ام... دنبالمادیقدر واسش مهم هستم که بخواد ب اننکهیاز ا...خوش حال بودم... نگفتم و سکوت کردميزیچ
 ... بهم دارهی حسهی دونستم که آرشام هم یجوانه زده بود و م

 کمک شی رو بغل کنه و صرفا به خاطر حس انسان دوستانه اش به همکالسی کسی نبود که الکی کسآرشام
 و قانع کرده شی راي دونم چجوریفقط نم...هتازه از خانوادش هم بخواد که خودش بره دنبال اون دختر...کنه
 و دوست لی که من سهونظور همدمی ترسیم... ترسوند نوع دوست داشتنش بودی که منو ميزیو تنها چ...بودم

 . کردی منو داغون منیو هم... دوست داشته باشهنطوریداشتم و نگرانش بودم اونم منو هم
رونی بامی باعث شد تا از فکر بصداش . 

؟ی دوسش داشتیلیخ_آرشام  
 داد یفک منقبض شدش نشون م... کردیاونم داشت نگاهم م... اش بود نگاهش کردمنهی که سرم رو سهمونطور

  سوال واسش سخت بوده؟نی ادنیکه چقدر پرس
 : چشم هاش نگاه کردم و گفتمتو

_ یلیخ ... 
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بدم ... بوددایت توش هو حساديرگه ها... چشم هاش خوش حالم کردیسرخ... هاشو بست و آروم باز کردچشم
 . کنمتشی اذی اومد کمینم

 :گفتم
_  . بودیکیروز و شبمون ...می بودیمی باهم صمیلی خلیمن وسه

 : و فشرد و گقتبازوم
_  . سخت بوده باشه واستیلی خدیبا

چشم هام پر اشک شد و گفتم... افتادملی صورت محزون سهادی : 
_  . که بتونم فکرشو بکنميزی از اون چشتری بیلیخ

دمی رسلیرد نگاهش رو گرفتم و به عکس خودم و سه... رو از من گرفت و اخم کردنگاهش . 
 
 
 

 . اشنهیسرم وگذاشتم رو س. درهمش نگاه کردمي به چهره باز
 . کنمتشی اذنی از اشتری خواست بی نمدلم

 . خواستم دچار سوء تفاهم بشهی هم نمی طرفاز
 :گفتم

_  ی هاش می ها و مهربونی از خوبشهی همشیرا... بودنیمی باهم صمیلیخ... بودشی از دوستان رایکی لیسه
 ...گفت

 اومد لی دعوتش کرد و سهشیباالخره را...مشینی ببمی خواستی رو کرده بود که هممون مفشی تعراونقدر
 ... محترم و مهربون بودیلیواقعا هم خ...خونمون

 که يتا حد... قبولش داشتنیلیمامان و بابا خ...د اونقدر پاك و معصوم بود که منم ازش خوشم اومده بونگاهش
 . دونستنیاون و پسر دومشون م

 ... شده بودلی من و سهنی بقی عمی باعث بوجود اومدن دوستنی خونه ما بود و اشهی هملی اون به بعد سهاز
به زور خودش و کنترل کرده بود... بردم باال و نگاهش کردمسرمو ... 

 . اشنهیاد به س دهی خودش سرم و تکنباریا
 : دادمادامه

_ هر ...میهر روز و هر شب باهم بود... شدی دلمون واسه هم تنگ ممیدی دی روز همو نمهی که اگه قیاونقدر عم
 ... کنارم بودنشی و رالی رفتم سهیجا م

دمیخند . 
_  ... گفتن سه تفنگداریبهمون م

 . تلخ شدلبخندم
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_  ی شد هر دوشون می نداخت و مزاحمم می مکهی پسر بهم تهی  حواسشون بهم بود و اگهرونی بمی رفتی میوقت
 مستقل بود و جدا لیسه...می گذروندی و تو خونه اون خوش ممی بودلی اوقات خونه سهشتریب... سره پسرهختنیر

 ... خونشمی برمی داده بود تا هر موقع خواستشی خونه اش رو به من و رادیکل... کردی میاز مادر و پدرش زندگ
 . شد و قول فرار ازدواج گذاشتني عاشق نازشی رانکهیتا ا... شدی مشتری ما بی گذشت و وابستگیم زمان
شونی عروسي دنبال کارامی افتاده بودلی و سهمن ... 

از اون به بعد جمع سه نفره نا دونفره شد و من و ... ما باشهشی کمتر تونست پگهی دشی،راي و نازشی ازدواج رابا
می بهم وابسته شدشتری و بشتری بلیسه . 
 ... عاشق شدلی سهنکهی اتا

 ... گفتی و از بهار مشمی اومد پی ملیسه... از همکاراش به اسم بهاریکی عاشق
 ... بهاري احساسش به اون و دوراز
 وابسته یلیدرسته من و اون بهم خ... خواستمی نمنویو من ا...دی کشیداشت عداب م... سوختی ملی واسه سهدلم
 گفت که من و ی مشهی همنی تک فرزند بود و واسه هملیسه... نبودنمونی بي به جز خواهر برادریس حی ولمیبود

می مثل خواهر و برادرششیرا ... 
 با نمک ی نبود ولی خوشگلیلیدختر خ... و احساسش بهش گفتملیاز سه... رفتم و با بهار آشنا شدم خالصه

 خواست یم... بودي جدلی سهتین... دوست بشهلیرد تا با سه که باالخره قبول کمی رفتلیاونقدر من و سه...بود
 کرد که بهار هم کم کم ی به بهار محبت مدر انقلیسه... باهم آشنا بشن و بعد خانواده ها رو وارد ماجرا کننکمی

 که حد می ذاشتی ملیمن و بهار انقدر سر به سر سه... و گرفته بودشی راي بهار جاگهید...بهش وابسته شد
 ...نداشت

 اون اتفاق نکهی تا امی گذشت و خوش بودی منطوریخالصه روزامون ا... تونست بهمون بگهی نمیچی هاونم
 ...افتاد

 : مکث ادامه دادمیبعد از کم... اون روز اخم هام رفت تو هميادآوری به با
 لی سهیوقت...د تا حد مرگ ازش متنفر بولی که سهیاونم ال کس... رو همختی رلی سهي از دوستایکی با بهار

 ... داغون شددیفهم
 سخت من کنارش يتو اون روزا... قبل باشهلی همون سهنی شد که باور ندشتم ادهی شبه چهره ش انقدر تکهی

 دشی انقدر دوسش داشتش که بارها بخشلیسه... فرصت خواستلیبهار بارها از سه... دادمی مشیبودم و دلدار
 گهیگفت د... زار زدشموی اومد پدی که بهار رو تو اون وضع دگهی بار دهی... کرددشی بهار هر بار بدتر از قبل ناامیول
 باهاش جرف زدم تا یلیخ... رو ندارهی تحمل زندگگهی گفت دیم...ازم خواست تا ببخشمش... تونه ببخشتشینم

 تا درکم یستی گفت عاشق نیم... تحمل ندارهگهی گفت دیم... اون گوشش بدهکار نبودی نکنه وليکار احمقانه ا
 بهار ی وقتشهیهم...واسش شعر خوندم...می جا بودنیشب آخر هم... ندارهی بهار معنبدون شی گفت زندگیم...یکن

 . خوندمی فروغ رو مي شستن و منم براشون شعر هایبود دست تو دست هم م
 . عاشق فروغ بودلی سهآخه
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شب ...ختی ری خوندم اشک می که من میع بود که شنونده بود و با هر مصرلی اون شب به بعد تنها سهاز
هر جا ...ستی ندمیصبح که پا شدم د... تخت جا انداخته بودنیی بودم و اونم پادهی بودم من رو تختش خوابششیپ

 ... تو حموم رگ هاش رو زدهدمی رفتم تا دستامو بشورم که دنکهیدنبالش گشتم نبود تا ا
 ... هق هق افتادمبه

_  و تنهام ستی شد که نیباورم نم... دستاش سردم شديدستشو که گرفتم از سرد... شده بوددیصورتش سف
هنوز هم ... وقت بر نگشتچی هگهی اون دیول...که تنهام نذاره... کردم که برگردهیالتماسش م...گذاشته و رفته

  گفت روحش دریم....وابم اومد تو خی همش ملیبعد از اون روز سه... مادرش تو گوشمهي زجه هايصدا
 ... که باالخره کم کم هم من آروم شدم هم اونمی و طلب بخشش کردمیاونقدر واسش احسان داد...عذابه
 . محکم نگهم داشته بودآرشام

 یمی صملی اونقدر که با سهیحت...اون تنها مونس من بود... واسش تنگ شدهیلیدلم خ...آرشام اون رفت_من
 شیتنها پ... اون بودشیهمه حرف هام و گله هام پ... دادیم گوش م به حرف هاشهیهم... نبودمشی و رادایبودم با آ
 که رفت منم عوض لیسه... کردی مرومم ها کنارم بود و آیفقط اون بود که تو سخت.... کردمی مهیاون گر

 لی سهشی رفتم پی کردم میهر موقع احساس بغض م... تو خلوت خودمیحت... نکردمهی وقت گرچی هگهید...شدم
نهی ببفی منو ضعی خواستم کسینم... کردمی مهی گر اونشیو پ ... 

 
 : گردنبندم و نشونش دادم و گفتمبعد

_  اراده دستت ی گفت هر موقع بیم...شتمی من پشتهی پنی ایبهم گفت تا وقت...همون شب... بهم دادلی سهنویا
 . بدون من منتظرتمنیرفت سمت ا

یلیخ... زود بود واسشیلیآرشام خ... بودنی دفعه رفتم واسه همهی روز هم که تو دانشگاه اون . 
 . دوباره به هق هق افتادمو

دستشو گذاشت رو ...و من چقدر ممنونش بودم... کنم و آروم بشمیگذاشت تا خودم و خال... نگفتیچی هآرشام
 : رو سرم نشوند و گفتيبوسه ا...موهامو نوازشش کرد

_  نی واسش سخت بود که بخواد به ایلیمطمئنا خ...شیدی تو اون وضع دنکهی و هم الیهم واسه سه...متاسفم
 ی وقتی زنه ولی چنگ می داره با دل و جون به زندگی واسه زندگلی و دلدی امیانسان تا وقت... ادامه بدهیزندگ

 راه نینه اون بدتر... کردی کار درستلی سهگم ینم... مونهی نمی هم واسه زندگی شوقگهی بشه ددی نا امیببره،وقت
 ... بودنی اونم اری تقدیخاب کرد ولو انت

 : به روم زد و گفتیاشک هام و پاك کرد و لبخند قشنگ... چونم و سرم و بلند کردری و گذاشت زدستش
_  منو طونی شيتو خانوم کوچولو...دمی که تا حاال دی هستي دخترنی تريتو قو...؟یفی گفته تو ضعیبعدش هم ک

  تو؟ای فیحاال من ضع...ارمیبارها شده که جلوت کم ب یسخته بگم ول...يهم به زانو در آورد
 ... کوتاه بودي غم و شاديچقدر فاصله ...ی خنده از رو خوش حالهی...دمیخند

 : ذوق گفتمبا
 ...خوب معلومه تو-

 : و گفتدیخند
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_  . منطونیش
  آرشام بودم؟طونی من شیعنی... شدم تو چشم هاشرهی عشق خبا

دستش رو گذاشت رو گونمو نوازشش کرد... من بوديای چشم ها دننی اایخدا... چشماش نگاه کردميای دربه . 
 . دست خودم نبودکارام

 . گذاشتم رو دستش و فشارش دادم و بعد هم چشم هامو بسنمدستمو
 . بوستشی و داره ممهیشونی آرشام رو پي لب هادمیچشم هامو که باز کردم د... سوختمیشونیپ

 بود که دوباره سرم و نی که کردم اي تنها کاریول... خواست منم ببسومشی دلم مچقدر... شدي سرشار از شاددلم
 . اش و دستامو دور کمرش حلقه کنمنهیبذارم رو س

 ... کاش تمام شب ها مثل امشب بودیول... دونم امشب چمون شده بودینم
 : گفتمآروم

 آرشــام؟_
 . بودازشی گاهش نشان از نی گاه و بيفشارها

 :گفت
_ شام؟جان آر  

 . کردیاونم داشت با لبخند نگاهم م. کردم و به روش لبخند زدمنگاهش
 . ممنونمي موندشمی پنکهیاز ا_من

 : شد و گفتطونی هاش شچشم
_ گه؟ی گم نشدم که برم دنکهیمنظورت ا  

 : اش و گفتمنهی و با مشت زدم رو سدمیخند
_ یلیخ...یلیخ...تو ... 

 . بگم بهشی دونستم چینم
ومد قهقهش در ايصدا . 

 : مشت شدم و گرفت و بازش کرد و گفتدست
_ ؟ی چیلیمن خ  

 : حرص گفتمبا
_ یی پررویلیخ . 

دی دوباره خندو . 
 . کنمیالتماست م...رشی مرد همه عشقه منه ازم نگنی اایخدا
 . اون خنده رو گرفتي لبخند محو جاهی متوجه نگاه من شد خندش قطع شد و کم کم یوقت

 : من کرد و گفتکی و نزدخودش
_ ای شانس آوردیلیخانوم کوچولو خ . 

؟یواسه چ_من  
يکه عاشقش نبود_آرشام . 
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 : باال رفته گفتمیی ابروهابا
 چطور؟_

 :گفت
 .حاال بماند_

 : و گفتمدمی کشموهاشو
_ ارهی داره کفره منو در مگهی بماندها دنیا . 

موهامو ول کن...ي آيآ_آرشام . 
 . خوامینم_من

  . پررويدختره ...آخ آخ...ن گم ول کید م....رها ولش کن_آرشام
 . و فرار کردمدمی از قبل موهاشو کششتری و بدمیخند

 : خنده افتاد دنبالم و گفتبا
_  . کنمتی واستا تا حاليجرأت دار

ری بگای بی گیراست م_من . 
 . دونم و توی کن دستم بهت نرسه که اون وقت من میپس سع_آرشام

 ... آوردمیداشتم نفس کم م گهید....می گشتی دور خونه ممی ذوق داشتبا
 . دفعه از پشت بغلم کردهی که ستادمی لحظه اهی لحظه،فقط هی ي کم شد و براسرعتم
 . کردمی آرومي خنده هی از فرار خسته
 :گفت

_   گرفتمت خانوم کوچولو؟يدید
اش رها  زدم که بلکه بتونم از حصار دستی و پا مدم،دستی خندی مزی زذم و ری که داشتم نفس نفس می حالدر
 . کردمی مهودهی اون منو محکم گرفته بود و من فقط داشتم تالش بیول.شمی

 : و گفتمستادمی دستاش انی دست از تالش برداشتم و آروم بوسیما
_ ؟یآرشام جونــــــــ  

 : و گفتدیخند
_  . کوجولوستی نیگوشام مخمل

دمی بود خنددهی منظورم و فهمنکهی ااز . 
 :گفتم

_ ؟يجد  
دیشونمو و خند گذاشت رو سرشو . 

 . شدمي جورهی
 : حلقه شدش،سرم و برگردوندم طرفش و مظلوم گفتمي گذاشتم رو دستادستامو

_ ؟ی کنکاری چي خوایم  
 : گفتطونی زد و شی برقچشماش
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_ ؟ی بدوني خوایم  
 ... پاهامو بلندم کردری دفعه دستاش و انداخت زهی تکون دادم که يسر

دنش کردم گرزونی و دستام و آودی کشیفی خفغیج . 
 . توجه به من،منو انداخت رو مبل و خودش هم روبه روم قرار گرفتیب

 . زدی ضربان قلبم تند مجانی هاز
 : گفتطونی شي همون چشم هابا

_  . دارهی من چه عواقبي موهادنی دم که کشیاالن نشونت م
 . گفت و شروع کرد به قلقلک دادنمنویا

 . اونم درست دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم بودم ویمن بشدت قلقلک... نــــــــهيوا
 . زور خنده اشک تو چشم هام جمع شده بوداز

دی خندی زدم و اون بهم می داد ممن . 
 : گفتمدهی بردهیبر

يوا...آرشام...تروخدا... گم بسهیآرشام م... مامانيوا....آرشام بسه_من ... 
 : و گفتدیخند

_  . کنمی میالفتازه دارم ت...عمرا تمومش کم... بسه؟ی چیچ
 . از قبل قلقلکم دادبدتر
دیچی پی بودم که دلم و رودم بهم مدهیانقدر خند... شدی داشت بد محالم . 

_ آرشام تروخدا...ی انصافیب...یلیخ...بابا بسه ... 
 . توجه به من به کارش ادامه دادیب

 . کنمي بود که خرابکاراالن
 :گفتم

 .آرشام مرگ من بسه_
 : گفتی عصبانیی هاش متوقف شد و با چشم ها گفتم حرکت دستنوی اتا

_ ؟يدیفهم... وقت جون خودت و قسم نخورچی هگهید  
 . تکون دادمي گرد شده نگاهش کردم و سریی با چشم هاشی ناگهانریی تغنی از اریغافلگ

 . ناراحت نشدمتشی از عصبانی دونم چرا ولینم
 : و گفتدیکش به موهاش یکالفه دست...منم بلند شدم... روم بلند شداز

_  . نگران شدنیلی مسلما خنایمامانت ا...میبهتره بر
 . تکون دادم و رفتم که مانتوم و بپوشميسر
رونی بمی آماده شدم با آرشام از خونه اومدیوقت . 

 : گفتمبهش
_   کو؟نتیماش

 . اومدمشیمن با را...جلو خونتونه_آرشام
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 . و گرفتم سمتشچی تکون دادم و سوئيسر
؟یون شه تو بریم_من  

 ... شدمرهی دادم و به روبه رو خهی تکی صندلیسرم و به پشت...می شدنیسوار ماش... تکون داديسر
 
 

 . نگاه کوتاه به من استارت و زد و حرکت کردهی هم بعد آرشام
می طول راه هر دومون سکوت کرده بوددر . 
ده بود آرامش رو به وجدم بازگردوني آرشام چجورنکهیبه ا... امروزم فکر کردمبه . 

 هم تونسته بود من و از ی مدت کوتاهي حضور آرشام برای بودم و هستم ولنی که امروز از صبحش غمگدرسته
در اوج ...امشب دو حس متفاوت داشتم...هرچند االن هم تمام ذهنم پر بود با اسم آرشام...ارهیاون حال و هوا در ب

 وقت بود یلیخ... بوددهی دوباره بخشیم گرمیبه زندگتن گرم آرشام ... کردمی می و احساس عاشقدمی خندیغم م
 که عاشقش یکس... وجود آرشاميعاشق گرما... کردم و عاشق گرما شده بودمی سرما رو احساس نمگهیکه د
 .بودم
 هی مرد گرهیامشب بعد از سال ها دوباره واسه ... کردمی من به وجودش افتخار می دوست ولی آرشام نماگرچه
 هام شد و آرامش به وجود نا آرامم هی مکان گریکی ي نهی بار بود که سنی اولنیسال ها ابعد از ...کردم

 . کرده بودمدای و آرامش رو باهم پ،عشقمن تو وجود آرشام... کردی فرق ملی آغوش آرشام با سهیول...بازگردوند
 . بودمم،ممنونی من چقدر از خودش و خدا به خاطر حضورش تو زندگو
اونم به من...چشم به آرشام دوختم نی توقف ماشبا . 
 کردم در صدد جبرانش بر ی که اشتباه میی در جایدرسته مغرور بودم ول... کنمی خواستم ازش معذرت خواهیم

 . هنوزم اونقدر مغرور بودم که اعتراف به عشفم نکنمیول... اومدمیم
آرشام؟_من  

 : چشم هاش چشمک زد و گفتي اسمش سناره هادنیباشن
 جانم؟_

 : و گفتمنیی و انداختم پارمس
_ من ناراحت بودم و ...خوب من... کردمی اون طور باهات برخورد مدینبا... خوامیبه خاطر حرف هام معذرت م

نیواسه هم...حواسم به حرف هام نبود ... 
 ... ادامه بدمنذاشت

با لبخند گفت... چونم و سرم وبلند کردری گذاشت زدستشو : 
_  . بودمی زندگي شب هانی از بهتریکیامشب ...،ی ولی باور نکندیشا...ستی نی به عذر خواهازین

 . اومد رو لبمقی عميلبخند
 . شدطونیش

  کرد؟ی من عذر خواهي شد که خانوم کوچولویدر ضمن چ_آرشام
 : زل زدم بهش و گفتمی وحشي چشم هابا
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_  . نکن که باز موهاتو بکشمايکار
 : و گفتدی ته دل خنداز

_  . کنمی میتالف که چجور ی دونیم
 . دهی که همش منو حرص منیا... شدمنیاصن من غلط کردم عاشق ا...ـــــــــــایخدا

 . دفعه هجوم بردم سمتش و با تمام توانم بازوشو گاز گرفتمهی بس سرخ شده بودم از
فتم زل زدم بهش و گروزی پییبا چشم ها...از فشار دندونام کم کردم و ازش جدا شدم. آخش بلند شدميصدا : 

_ ی نکنتی من و اذیتا تو باش . 
 : کرد و صورتشو آورد جلو و گفتینیری شاخم

_  . رسهیباالخره نوبت منم م... به نوبتابی آسزمیعز
 : نازك کردم و گفتمی چشمپشت

 .باش تا صبح دولتت بدمد_
 : و گفتدیخند

_ نیحاال منتظر باش و بب . 
 : و گفتمدمیخند

_ می مونیم . 
ی کنی میکار خوب_آرشام . 
می شدادهی زدم و باهم پلبخند . 
 ... و گرفت سمتمچیسوئ

می که رسوندیمرس-من . 
 . کنمیخواهش م_آرشام
 . و آرشام پشت فرمون نشستنشی سمت ماشمی رقتباهم

 : گفتماری اختیب
-  . زنگ بزنيدیرس

 : زد و گفتی مهربونلبخند
 .چشم_
 . خونه کردم رفتم سمتی ازش خداحافظنکهی لبخندشو دادم و بعد اجواب

 . و دادم به فرزادچیسوئ
 بوس و بغلشون کردم نکهی و بعد اششونیشرمنده رفتم پ... مامان و بابا هر دو منتطرمندمی خونه که شدم دوارد

 ... دادم که حالم خوبهنانی کردم و اطمیازشون عذر خواه
 . حالم مطمئن شدن رفتن که بخوابنهی از خوبیوقت
 . زنگ خوردلمی خواستم آماده خواب شم که موبایم...وض کردم رفتم تو اتاق و لباسام و عمنم

 : کنترل کنم گفتم آروم گفتمموی درونجانی کردم هی می که سعی و در حالی زدم رو گوشرجهیش
_ ؟يدیرس  
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دی گرمش به گوشم رسيصدا . 
زمیآره عز_آرشام . 

 . گفتناتزمی دلم گفتم آخ گوسفند قربون اون عزتو
خوبه...اوهوم_من . 

منم...رد کسکوت . 
 : گفتمدیبا ترد.فکر کردم قطع کرده... گذشتکمی

 .آرشام_
دیچی تو گوشم پصداش . 

جانم؟_آرشام  
؟يفکر کردم قطع کرد_من  

محاله...؟یبدون خداحافظ_آرشام . 
 . نشست رو لبملبخند

 . کنمی خواستم هم ازش خداحافظی نمی واسه گفتن نداشتم ولیحرف
 :گفت

_  . هم فکر نکنيزیپس برو بخواب و به چ.ي دونم خسته ای می حرف بزنم ولدوست داشتم تا خود صبح باهات
باشه_من .  

نمتی بیپس فردا م_آرشام . 
کجا؟_من  

 : و گفتدیخند
_ می دارطیخانوم حواس پرت واسه پس فردا بل . 

 . فردا لباسامو جمع کنمدی بایخوب شد گفت... ها اصال حواسم نبودی گیآخ راست م_من
 : و گفتدیخند

_  . جز خواب فکر نکنيزیاالن به چ...ی کنری خوام فکرتو درگینم...م کوچولو از االن به فکر فردا نباشخانو
 . به فکرم بود،خوش حال شدمنکهی ااز

ریشبت بخ...پس...باشه_من . 
ینی خوب ببيخوابا... خانوم کوچولوریشب تو هم بخ_آرشام . 

نطوری تو هم همیمرس_من . 
داری ددیبه ام_آرشام . 

 . نگفته بود خداحافط خوش حال شدمهنکی ااز
داری ددیبه ام_من . 
 . تلفن و قطع کردم رفتم که بخوابمنکهی ابعد

بهش سالم کردم و ساکم و . دادی جا منیفرزاد داشت ساك ها رو تو ماش.نیی و برداشتم و از پله ها رفتم پاساکم
سته بودن نشنی تو ماشنایمامان ا.قرار بود ما رو برسونه فرودگاه.دادم دستش . 
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 . گرفتمي مامان جاشی فرزاد تشکر کردم و منم پاز
 . و به حرکت در آوردنی هم اومد و ماشفرزاد

می باششی و تو کلی سال تحومی خواستیم. تو فرودگاه بودقرارمون . 
 . کردمی تهران نگاه مي به مناظر اطراف و شهر آلوده داشتم

من و مامان . و بابا و فرزاد ساك به دست به راه افتادنمی شدادهیپ نیاز ماش. فرزاد جلو فرودگاه نگه داشتدمی دکه
 . کردمدای اونور رفتن باالخره بچه ها رو پنوری ایبعد کل.هم پشتشون

می بودی منای اشی منتظر رادیاالن فقط با. هم بودنشی و آرشام پدای آخانواده . 
به . جوابمو دادیی راد هم با خوش روي و آقادیخانوم راد صورتم و بوس.می و به همشون سالم کردششونی پمیرفت

 . نفر به آرشام نگاه کردم و بهش سالم دادمنیعنوان آخر
 . جوابمو دادي لبخندبا

 رهی نمیاله...آخ رها قربون اون قد و باالش نشه... آقامون چه کرده؟نیاووووف بب... انداختمپشی به تینگاه
 ...برات
 نی بود با شلوار جدهی و قرمز پوشی و مشکدی سفي با رنگ هایه مخلوط کوتانی چارخونه آسترهنی پهی پسملم

ی مشکي و کالج هایمشک ... 
رمی ماچ گنده از رو لپش بگهی شم و زونشی خواست برم آوی آخ دلم مآخ . 

 خانواده بیع... دارهي بد آموزستی کارا ننی ايفرودگاه که جا... خوام بگم لبی مدی که فکر کرددی منحرفیلیخ
 . بذار خلوت شه اون موقعشاالیا...هنشست

 اسم آرشام دنی که با شنمیدر حال خوش و بش بود.دنی و فربد رسنی همراه راستي و نازشی رای بعد مدتخالصه
 . شدزی گوشام تشیاز زبون را

  شده؟یآرشام بازوت چ_شیرا
 هی...ـــــنم؟ی بی می من چيخدا... به بازوش انداختم که اوهی واسش افتاده باشه نگاهی نکنه اتفاقنکهی از انگران

 ی سفره عقد کنارش مي هم پاکی نزدي ندهی در آشاالیا...نمی بی می موگولی،مگولیپسر خوشگل و گوگول مگول
هاهاها.نمیش . 
 که من گاز گرفته بودم کبود یی آرشام درست جاي جونم واستون بگه که بازویچیه... گفتم؟آهای داشتم میچ

 .شده بود
می بردم و همزمان با آرشام بهم نگاه کرد و باالسرم . 

 . دوختشی رو از من گرفت و به راطونشی شيچشما
طونهی بچه تخس شهی جان کار شی رایچیه_آرشام . 
 . و از گوشه چشم بهشون نگاه کردمدمی خندزی و رنیی و انداختم پاسرم

 . ابروهاش رفت باالشیرا
؟یک_شیرا  

گفت انداخت به من و ی نگاهمی نهی آرشام : 
_ هیطونی شي که چه کوچولوی دونینم... از دوستامیکیخواهر  . 
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 : و گفتاوردی آرشام در ني باز سر از حرف هاشیرا
_  . شدی چدمیمن که نفهم...الی خیاصن ب

دمی خندزی و باز ردمی کشیقی ماجرا شده نفس عمالی خی بشی رانکهی حال از اخوش . 
 : اومد کنارم و گفتآراز

_ ؟ي خندی مينطوری اي که داري سوزوندیشی چه آتنمیبگو ب  
 . ما رو شناختهنمی ابه

 : و گفتمدمیخند
 !حاال_

اس؟ینطوریااا؟ا_آراز  
اسیاونطور...نچ_من . 
ا؟یچطور_آراز  

ایمارستانیب_من ! 
دی و گرفت و خندمنظورم . 

  ره؟ی مشیاوضاع خوب پ_من
می شديفعال که تام و جر_آراز . 
از چه لحاظ؟_من  

 . کنهی رم دنبالش اونم فرار میم من گهی دیچیه_آراز
 : و گفتمدمیخند

_  . ده که چقدر عاقلهی نشون منیا
 : چشماش و چپ کرد و گفتآراز

_ گهیدستت درد نکنه د ! 
سر شما درد نکنه_من . 
 . مار بگزه اون زبونتويا_آراز
 : و گفتمدمیخند

_  . بارهیبه حرف گربه کچله که بارون نم
 . کنهی کلمو مادی ننم االن ميوا. زل زد بهمی وحشي با چشم هاآراز
 : رفتم پشت فربد پناه گرفتم و گفتميزود

_  . جلوادیفربد دستم به شلوارت نذار ب
 
 

 : و گفتدی شده بود خندي من واسش عادي کارانی اگهی که دفربد
_   کنه؟ی نگاهت مينطوری بهش که داره ای گفتیچ

 : بود گفتی که البته ساختگی عصبانيها و با چشم دی جوابش رو بدم که آراز بهمون رسخواستم
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_ رمی تا حالشو بگادیفربد اون وروجک و بفرست ب . 
 : و گفتمدمی خندمن

_ امیمن عمرا ب.باش تا صبح دولتت بدمد . 
 . رسهیباالخره که من دستم بهت م_آراز

 : نگاهش کردم که گفتمظلوم
_ ؟ي شرك نگاه کردي اون گربه نیتو باز ع  

 : و گفتمدمیخند
_ هوونید . 

 : و گفتدیخند
_  . ندارمتی کارنوری اایب

بگو به جون خودم؟_من  
 : شدت گرفت و گفتخندش

_  . ندارمتی کارطونی شایب
دنی خندی ما ميهمه داشتن به کارا.نوری اومدم انی پاورچنی پاورچآروم . 
 . کردی خندون نگاهم مي هم داشت با چشم هاآراز
 . افتم دنبالتی شم و می آبرو مالی خی که دستت بهم بخوره بی دونیآراز م_من
 : و گفتدی خندآراز

_ رمی حالتو بگشی ندارم گذاشتم تو کتیاالن کار... دونمیآره م . 
دمیخند . 

 : راد گفتخانوم
_ طوننی شیلیماشاال رها جون خ . 

 : به من انداخت و گفتی نگاهمامان
_  . رهی حوصلمون سر مدیاگه نباشه من و فر... خونسيرها صدا

 : گفتآراز
_  که شی چند روز پدی دونینم...م؟ی دارشی آسانیمگه ما از دست ا... خونسي بگو زلزله ستی خون نيخاله صدا

 ! کرد؟کاریاومده بود خونمون چ
 : رو کرد به خانوم راد و گفتبعد

_  . اومده بود خونمونشیچند روز پ
 دی در و باز کرد و پرنی همچنهیوز بد نبچشمتون ر...خسته بودم و رفتم بخوابم. برگشته بودممارستانی تازه از بمنم

 .رو تخت و تکونم داد که گفتم نکنه بمباران و زلزله همزمان شده
 . اشک تو چشم هام جمع شده بودگهیمن که د. کرد که همه باز به خنده افتادنفی باحال تعرانقدر
 ... ندارمشیا آسنی روز از دست اهیبخدا من ...نی کردی سکته منی من بودين؟جای خندیم_آراز
 : پس گردنش و گفتمزدم
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_  . هم دلت بخوادیلیخ
 : گفتدی مالی همونطور که داشت گردنش و مآراز

_   بدبخت تز از منم هست؟یعنی... رفت بگم دست بزن هم دارهادمی نویتازه ا
 : نگاهش کردم و گفتمیحرص

_   خواد نه؟یدلت کتک م
 : دستاشو برد باال و گفتآراز

_   که باور کنه؟هیک...ای مرد دننیاصن من خوشبختر....رها خانوم هم هستممن غلط بکنم چاکر 
دنی حرکت آراز خندنی از اهمه . 
 : نگاهش کردم که گفتچپ

_  . شهیبازش کن بازش کن که پوستت چروك م... ابروهاتنی بنیآخ قربون اون چ
 . گرفته بودخندم

 می راه افتادتیهمه سمت ترانز. نوبت پرواز ماست اعالم کردن کهنکهیتا ا... منیکی گفت و ی اون میکی خالصه
می گرفتي جامای دادن ساك هامون تو هواپلیو بعد تحو . 

 . باهم بودن و فربد و آرشام هم باهم نشسته بودني و نازشیرا.می کنار هم نشسته بوددای و آمن
 . و پدر ها هم باهممادر
می رو ما پر کرده بودمای نصفه هواپاصن . 

 . به پرواز در اومدمای هواپباالخره
 . خوابم بردی کدمی و نفهمدای سرم و گذاشتم رو شونه آنیواسه هم.ومدیخوابم م. بود8 ساعت

 . شدمداری از خواب بی دستي تکون هابا
میدی شو رسداریرها ب_دایآ . 

 . بود در حال فرودمایهواپ... به اطراف انداختمی و از رو شونش برداشتم و بعد درست کردن شالم نگاهسرم
دمی کشازهی خمهی نشستم سر جام و درست . 

 می راه افتادی و همگمی شدادهی جلومون خلوت شد ما هم پیوقت. شنادهی پي تا مسافر هادی طول کشقهی چند دقهی
میری بگلی ساك هامون و تحومیتا بر . 

 نفر بود رو برامون 7 تشیرف که ظنی و با دو تا ماشدی بابا بود و قرار بود که کلي از دوست هایکی دست الی ودیکل
ارهیتا فرودگاه ب . 

 . کردیی ها راهنمانی ازش تشکر کرد ما رو سمت ماشنکهی کرد و بعد از ادای دوستش و پبابا
 نی ماشهی و مادر پدر ها هم تو نی ماشهی کردن و بعد هم جوون ها تو ي ها جا سازنی و تو ماشلی وساونیآقا

میت گرفشی رو در پالی و راه ومینشست . 
 ی بودم عالای که عاشق دری واسه مننی راه نبود و اشتری بقهی دق10 ای منطقه سر سبز بود که تا درهی ما تو يالیو

 .بود
 . بردمی لذت مطی و پاك محزی تمي و من داشتم از هوا و فضامی تو راه بودی ربعهی حدود
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 سپرم تا کامل به قول خاله یز سوزان م نونی دونستم که خودم و به ای سوزان بود و من مدی گرم و خورشهوا
 .جزغاله شم

میدی رسباالخره . 
دمی کشیقی شدم و نفس عمادهی پنی ماشاز . 

 رنگ و اطی کاشته شده بودن به حاطی که دو تا دور حییگل ها. و سر سبز شده بوددهی سر به فلک کشدرختان
 . کردی مقی زدن تشورجهیاستخر پر از آب بود و منو به ش. بودندهی بخشي اگهی ديجلوه 

 . به خودم اومدم و همراه بچه ها وارد خونه شدمدای آي صدابا
احتماال کار دوست بابا بودش. زدی برق ميزی از تمخونه . 
 . کنننیی واستاده بودن تا اتاق هاشونو تعهمه

 . بودنیی تا پا5 تا اتاق باال و 5 حدود
ز پله ها رفتم باال گرفتم و اشی توجه به همه راه اتاق خودم و در پیب . 

 . کردی شادابم مشیرنگ زرد و نارنج. اتاق و باز کردمدر
 . کردن لباس هامزونی و باز کردم و شروع کردن به آوساکم
 . شدی ملی سال تحوقهی دق4:31 ساعت امروز
 . وقت داشتمی ساعتچند
دمی لباس هام و در آوردم و رو تختم دراز کشپس . 

 . کسر خواب داشتمی بودم ولهدی خوابمای تو هواپنکهی ابا
 . اتاق رو هم روشن کردم و چشم هام و بستمکولر

  
      

 . به ساعت انداختمی از جا پا شدم و نگاهمی آالرم گوشي صدابا
 .بعد از ظهر بود 1

 . به بدنم دادم و از و تخت بلند شدمی کش و قوسهی
 . رفتم حمومی از درست کردن رو تختبعد

م که سر حالم کرد دوش آب سرد گرفتهی . 
 . خواستم بپوشم برداشتمی رو که میی و لباس هاستادمیجلو کمد ا. و از حموم خارج شدمدمی و پوشحولم

 . نشستمنهیی خشک کردم و جلو آموهامو
موهامو هم ساده باال سرم جمع کردم. بودی رژ گچهی و ی خط چشم مشکهی که کردم یشی آراتنها . 

دمی پوشدی کت سفهی و دی تاپ سفهیبا  موی مشکدی راه راه سفشلوار . 
 با اتکلن حاضر و آماده رفتم گهی دوش دهی و بعد گرفتن دمی رو هم پوشدمی سفی سانت5 پاشنه بلند ي هاکفش

نییپا . 
 . زدنی جمع شده بودن و داشتن حرف مهمه

 . جوابمو دادنییهمشون با خوش رو. کردمیی بلند باالسالم
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 . بودلی سال تحوگهیعت د سامین. به ساعتم کردمینگاه
 لهی و اون موقع وسمی بودنجای و الی بار هم سال تحوهی. الزم رو برداشتملی از اتاق ها و سفره وسایکی تو رفتم
 . بودمدهی و خرنی سفره هفت سيها
نمی بچنموی خواستم هفت سی که ميزی و برداشتم و رفتم سمت ملی وسااطی احتبا . 

 ي پارچه ي و روی صدفي پارچه هیروشون .دمی مختلف رو رو به رو هم چيها با انازه کی کوچيتا کاسه  6
 . رنگ انداختمی تور گلبههی هم یصدف
 . بود رو برداشتمنی و لبه هاش پر از نگهی رو که قسمت پایی هاالسی دونه گدونه

3  . اومده بودننیی آبشار پاهی مثل وانایل. تاشو سمت راست گذاشتم3تاشو سمت چپ و 
 . خواستم و برداشتمی رو که میی هازیشپزخونه و از اونجا هم چ آرفتم

زی اونا رو هم برداشتم و باز رفتم سمت منیواسه هم. بابا سفارش کرده بودم که حتما سبزه و سنبل بخرهبه . 
 . رو پر کردموانای لبی ترتبه

بی ر،سرکه،سمنو،سیسماق،سنجد،س . 
سبزه و سنبل رو هم .ختمیه صورت کج گذاشتم و توش برنج و سکه ر بهی آخروانی دو تا لنی ها رو بوانی از لیکی

 . گذاشتمزی گوشه از مهی
 . بزرگ گذاشتميوانای دو تا لنی بود رو بنی شکل رو هم که اونم دورش پر نگیلی مستطنهیی آهی

 . گرفته بودي رنگ بود جاي نقره اي هالی تا تخم مرغ که روش اکل3 وارون وانی ليجلو
 . شده بودیعال. نگاه کردمزمی به متی تو سفره گذاشتم و کارم که تموم شد با رضا آخر قرآندر
هاهاهاها. و اعتماد به نفسقهی سلولیا . 
می فرصت داشتنی م10. به ساعت انداختمگهی نگاه دهی . 

 زیم بگم دوره يزی اجازه بدن چنکهیبدون ا. کننی لبخند به لب دارن نگاهم مدمی همه رو صدا کنم که دبرگشتم
 .جمع شدن

 : راد لبخند به لب گفتخانوم
_  دست به دمی که دمی ندارینی سفره هفت سگهی کردم امسال دیرها جان فکر م...قهی سلنی به اکالیبار....احسنت

يکار شد . 
 : اومد به لبم و گفتمي لبخندفشی تعراز

_  . دوست ندارمنیمن خودم هم سال رو بدون سفره هفت س...ممنون از لطفتون
 : تکون داد که من ادامه دادميسر

_ امیبا اجازتون االن م . 
 . گفتم و باز رفتم سمت اتاقمنویا

 . بودم برداشتم و از پله ها روانه شدمدکهی رو که خرییکادوها
 ایمهم نبود چقدر باهاش خوبم .دمی خری گرفته تا بزرگ واسه همه کادو مکیاز کوچ. عادت هر سالم بودنیا

 ! نهای باهام داره یم ندارم،نسبتبد،مهم نبود دوسش دار
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 برق دنیاون موقع بود که با د. و خوش حال کنمگرانی هم که شده دیقی بود که تو سال نو به طرنی امهم
 . شدمی تو چشماشون و لبخند رو لباشون منم شاد متیرضا
 . بشهتی تونه باعث تحول زندگی که مدی جدیشروع. دوباره واسه همه استی نو شروعسال

ارهی رو برات به ارمغان بی روشني هاندهی آو . 
 . کنهی مباتری رو زی شروع بشه زندگی و دشمننهی که بدون کیسال

 و می ها شروع کنییبای شد که همه بهارمون و با زیپس چه خوب م.داستی که نکوست از بهارش پی گن سالیم
می لبخند بزنیبه زندگ . 

 . گذر لحطه هاستیزندگ
با فکر به گذشته و .میابی لحظه ها رو درنیپس هم.می گذراندهودهی و عمرمان را بمیفل شد غادی که شایی هالحظه

می غافل نشمی هم که دارنی از همندهیترس از آ . 
 
 

یانی پاي قهی دق2. بار به ساعت نگاه کردمنی آخريبرا . 
گهی قسمت دهی ها رو گذاشتم ستادم،کادوی که ازی ميجلو . 

 . کردنی بود نگاه مزی که رو میی نداشتن با تعجب به جعبه هاي عادت من خبرنی اا که خانواده راد از[ اوناز
 : بهم و گفتدی با شوق دستاشو کوبآراز

_  . توامي عادت هانی من عاشق ایعنی... رهاولیا
 . دوختمونی به روش زدم و چشم به تلوزيلبخند
وند خی رو ملی سال تحوي داشت دعاندهی معکوس شروع شده بود و گوشمار . 

 
   مقلّب القلوب و االبصارای
   و النهارلی مدبر اللای
   محول الحول و االحوالای

  حالنا الى احسن الحالحول
 

 . شددهیچی خانه پي بود که در فضایی هاکی تبري صداو
 : گفتمطنتی بلند رفتم سمت مامان و بابا و هر دوشون رو بغل کردم و با شي قدم هابا

_  . سالهانی سال به اروز،صدیهر روزتان نوروز،نوروزتون پ...ك مباردتی جون عدیفر
 : و گفتدی خندبابا

_ ؟ي اول سال شروع کردنیاز هم...طونی شي دختره يا  
 : شل شد و گفتشمین

_   عشقم؟یپس چ
_ زیبرو بچه،برو انقدر زبون نر . 
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 . جوندی هم دلت بخواد فریلیـــــــش،خیا_من
دنی گفتم همه خندنوی اتا . 
 میشونی بر پي که بوسه ای بغلم کرد و در حالگهی بار دهیتو همون حال .دی کشی لحظه هم از خنده دست نمهی بابا
 : نشوند گفتیم

_  . توی دل منزیعز
 : و گفتمدمی منم گونش و بوسشی مهربوننی حال از اخوش

_ یی بابای منـــــــزیشما هم عز . 
 . بار دوم بغل کنمين و هم برا کنار تا مامادی زد و خودش و کشی لبخند مهربونبابا

 . آغوشش رو برام باز کردمامان
 : گفتمکی پر مهرش قرار دادم و سال نو رو به اونم تبري دستانی و بخودم

_  . برات باشهی سال خوبدوارمی امزمیعز
 : گشش گفتمدم

_  . روز خوب واسه منههی هر روز،دی شما ها کنارم هستیتا وقت
می گفتکی و تبردی همه بهم عبی ترتنی و به ادی گونم و بوسمامان . 

 هر برگ از قرآن گذاشته بود نی رو که بیی قرآن و گرفت جلومون تا پول هایکی یکی قرآن و برداشت و بابا
میبردار . 

 . شدی محسوب ممونیدی واقع عدر
 : قرآن برداشت گفتمي از الشویدی نفر عنی آراز هم به عنوان آخرنکهی ابعد

_ هم باشه نوبته من ینوبت...گهیخوب د . 
 : گفتدای و آدنی کشی سوتهی و آراز دایآ

 .آخ جون کادو_
 : تکون دادم و به خاله گفتمي تاسف سربا

_  ذوق کرده که انگار نه انگار تا حاال نیهمچن. بره های آبرو آدم و منجوری اد؟بچهینی بیآرزو جون م...نچ نچ نچ
 !کادو گرفته؟

گفت خنده و خاله ری و عمو زدن زخاله : 
_  . رهای گفتيآ

 . و آراز در اومددای اعتراض آي گفت صدانوی خاله اتا
گهیمامان دستت درد نکنه د_دایآ . 

 ! نهدی گی ممی هستی گم ما سر راهی من می بعد وقتایب...بچه فروش...مامان رها پرست_آراز
 . خندهری زمی جمله رو گفت که هممون زدنی با مزه اانقدر
ن تو همخوب حاال شلوغش نک_من . 
 ! شهی از گور تو بلند مشی آتیهر چ... جرف نزنیکیتو _آراز
اگه بهت کادو دادم؟_من ! 
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  که من چقدر دوست دارم؟ی دونی مزمیرها جان عز...؟یچ...ها؟_آراز
 : نگاهش کردم و گفتمچپ

_  . دونــــــمیآره م
 : گفتشی که رامی کردی با آراز کل کل ممی داشتنطوریهم

_  . کادوهامون رو بدهای بالی خیبرها ... بابايا
 . بودنی حرف درست زده باشع همهی اگه تو عمرش نیبب...ایآها ب_آراز
 : و گفتمدمیخند

_ دی همنیجون به جونتون کنن ع...باشه بابا . 
 . رفتم سمت کادو ها و از بزرگترا شروع کردمبعد

 
  

دم گرفته بوزی خانوم ها بولي سر دکمه و کراوات و براونی آقايبرا . 
اونا هم ازم . بوسه از طرف هر دوشون رفتم سمت خاله و عموهی از بابا و مامان شروع کردم و بعد گرفتن بی ترتبه

 : و گفتمستادمی راد و خانوم راد اي آقايتشکر کردن و در آخر جلو
_ قابلتون رو هم نداره...شی تحفه دروستیبرگ سبز . 

 . دوشون پر مهر نگاهم کردنهر
ي ما هم بودادیممنون دخترم که به ...ي خوش حالمون کردیلیان خرها ج_ راديآقا . 

می به زحمتت نبودیراض.ي لطف کردیلیخ.زمیآره عز_ رادخانوم . 
 : رو با لبخند جواب دادم و گفتملبخندشون

_ دی که پبسنددوارمیام.گفتم که قابل شما رو نداشت... کنمیخواهش م . 
 . واسه ما ارزش دارهی کلي بودادمونی که به نیهم...می پسندیحتما م_ راديآقا

 . کردقی راد رو تصدي آقاي تکون داد و حرف هاي راد سرخانوم
 : نشوند گفتی گونم مي روي آخر همونطور که داشت بوسه ادر

_ ی به تمام آرزوهات برسدوارمی امزمیعز . 
 : پاسخ نذاشتم و گفتمی ببوسشو

_  . ممنون خانوم رادیلیخ
 : کرد و گفتیفی ظراخم

_ دی به بعد بهم بگو ناهنیاز ا...ه؟یخانوم راد چ . 
آخه_من ... 
 ! آخه نداره کهگهید_ رادخانوم

 . جوندی گم ناهیچشم پس م_من
 . کادو ها رو بدمي هی تکون داد و منم رفتم تا بقي لبخند سربا

 . گرفته بودمزی و واسه دخترا هم مثل خانوما بولرهنی پسرا پواسه
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 . به آرشامدمی شروع کردم تا رسنایا شی از فربد و رابی ترتبه
 : کردم گفنمی که نگاهش می و در حالستادمی اجلوش

_  خودت ببخش آقا یبه بزگ) حواسش به ما نبود ادامه دادمیکس. به اطراف انداختمینگاه(اگه کم بود.... ندارهیقابل
 .بزرگ
 : گرفت گفتی که کادو رو از دستم می زد و در حالي کنترل شده البخند

_  من شی ات پهیهد! هاي دی مهی که هدیی که تنها تویفکر نکن)مکث کرد( هم خوبهیلیخ... خانوم کوچولویرسم
 .محفوظه

 : به غضب انداختم و گفتميباد
_ ؟ی کندی قرار نشد که از رو من تقلگهینه د ! 

 : باال انداخت و گفتییابرو
_   کرد؟دی تو تقلي از رویحاال ک

ی کنی مدی از من تقلي داریعنی يریواسم کادو بگ ي بري خوای میوقت!گهیتو د_من . 
 : و گفتدیخند

_   گفت قراره برم برات کادو بخرم؟یک
ه؟ی من محفوظه چشی ات پهی هدی گی منکهی منظورت از ا؟پسياسکلم کرد_من  
 : به خودش گرفت و گفتي مغرورافهیق

_ ؟يدی شده خانوم کوچولو حاال فهمدهی از قبل خرنکهی ایعنی  
 : زد و گفتمی برقچشام

_  . خوامشیکو کجاست؟بده بده م
 : کرد صدا خندش بلند نشه گقتی می که سعی حالدر

_  . فرصت مناسبهیزشته،بذار تو . شهی که نمنجای ازمیخوب عز
زمی گفت عزنی باز اآخ . 

 . تکون دادمي به خود لبخند زدم و سرخود
 گفتن به چه ی نمنای داد ایقط به من کادو م همه آدم فنی اومد جلو ایاگه االن م. گفتی پسملم راست مخوب

؟ي دیمناسبت فقط به رها کادو م  
 .واال

 . بچم از اولشم باهاش بوداصن
 . که من عاششقش بودمآخ

 
 

contacts  به دست به تماملی نشستم و موبادای آشی نشه رفتم پي بازعی ضانکهی اواسه  کی تبرامیهام پ
ت گفدای بود که آمیسرم تو گوش.فرستادم : 

_ ستی ني از دعواها خبرگهی که دنمی بیم . 
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 . ابهام نگاهش کردمبا
هی گم نکنه خبری مي دی ملشی لبخند تحویلیخ... گمیبابا آرشام و م_دایآ . 

 ری زرنگ زيدای آنیخوبه حاال من اطراف و چک کردم نگو ا... هستیعجب آدم. خود به خود رفت باالابروهام
دهیی پای داشته ما رو میچشم . 

؟ي زدی ما رو چوب ماهی زاغ سیبچه پررو داشت_من  
 : شل شد و گفتششین

_ نم؟ی شی کار می بي کرد؟فکریپس چ  
 : و گفتمدمی خندبدجنس

_ لبخند هاتو موقع دست دادن به فربد ! کهی دونیم...ی خودمنی کردم چون تو هم عی نمي فکرنینه اصن همچ
 . گمیرو م

 : سرخ شد و گفتدایآ
_ یوثی دیلیرها خ . 

 : و گفتمدمی خندزیر
_ ؟ی چیعنی حرفا نیا...زمیعفت کالم داشته باش عز...اااا  

 . زد که صاف نشستمیخونکی سهی گفتم نوی اتا
 : گفتمدمی مالی که داشتم پهلومو می حالدر

_ ؟ی کنی منیمونگل چرا همچ...دای آيری درد بگيا  
 : رفت و گفتي غره اچشم

 .حقته_
شعوریب_من . 

به؟ی شدم غرحاال من...خفه شو_دایآ  
 : تعجب گفتمبا

_ ؟ی چیعنی  
_ رمی برم بمدیاگه من نشناسمت با...ي چند وقته عوض شدنمی بی که دارم م؟منی خر خودتیعنی . 

 : رفتم و گفتمي چشم غره اهی خودش نیع
_  فهمم ی نميفکر کرد... زنمی منم نمی زنی که شما حرفاتو نمی از همون موقعزمیخوب عز...نه؟یآها دردت ا

؟ی کنی چجور به فربد نگاه مایتازگ  
رها چرت نگو_دایآ . 

 : کردم و گفتماخم
_  . بهت بگميزی منم چی کنی تو حست رو انکار میفقط انتظار نداشته باش که وقت...یگیباشه تو که راست م

 . شددهی کشدای گفتم و پاشدم که دستم توسط آنویا
 . کردمنگاهش

اطی حمیبر_دایآ . 
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فت که حرف بزنه گرمی عجب باالخره تصمچه . 
می نشستمی گذاشته بوداطی که تو حی تابي و رواطی سمت حمی رفتباهام . 

می دومون سکوت کرده بودهر . 
 : گفتمنکهی منوال گذشت تا انی به همقهی دقچند

 خوب؟_
  خوب؟یچ_دایآ

؟ی حرف بزني خواینم_من  
 : شد و گفترهی به روبه رو خمتفکر

_  . دارمی به چه کسی دونم که چه حسی و نمجمیهنوز خودم هم گ...بگم ی شروع کنم و از چي دونم چجورینم
منگ منگم. تونم برم جلوی و نه مرونی بامی که اومدم بی راهنی تونم از اینه م. آدم گمشده هستمهی مثل . 

هی چشی سردردگمنی الی دونستم که دلی کردم و می درکش منی انداخت و واسه همی خودم مادی منو حرفاش . 
با لبخند نگاهم کرد و گفت... گذاشتم رو دستش و فشردمش ودستم : 

_ از . شدمنطوری باهاش ایبی نشده که بگم به خاطره غرمیفربد تازه وارد زندگ... دونم چم شده؟یرها من واقعا نم
  سواله؟يحاال چرا انقدر نسبت بهش حساس شدم واسم جا... با تو دوست شدم فربد هم بودیوقت

 و اعتراف می از احساسمون فرار کنمی خواستیهر دومون م.می هم بودهی شبدایچقدر من و آ. اومد رو لبملبخند
می که باالخره ما هم عاشق شدمینکن . 

؟ی زنی لبخند میبه چ_دایآ  
 : کردم و گفتمنگاهش

_ می همهی چقدر منو تو شبنکهیبه ا . 
 : به سوال نکاهم کرد که گفتمدایآ

_  و لیش،آراز،سهی رادیرضا،سع.اطرافمون پر پسر بود.میبا پسرا سرو کار داشت یلی خشهی من و تو همدای آی دونیم
 چشم نگاه هی همشون رو به شهیهم...می نبستچکدومشونی نه من و نه تو دل به هیول...گهی دي هایلیخ

ت  دوسهی از ری عنوان غهی بار به نیل اوي برای کسی وقتنیواسه هم...ی همکالسهی دوست،به برادر،هی...میکرد
می شد هر دومون سر در گم شدمونی وارد زندگیمعمول . 

 . کردمسکوت
 هی... که بهش داشتمی لبخند واسه عشقهی... لبخند واسه وجودشهی... لبخند اومد رو لبمهی آرشام يادآوری به با

دمی رسی ازش می ها واسم داشت و من تازه تازه داشتم به درك درستی معنیلی خدیلبخند که شا . 
که منتظر ادامه حرفم بود نگاه کردم و گفتم دای آبه : 

_  باهاش سر قهی که هر دقی؟آرشامی که داشتم،اونم به کیسردرگم از احساس... مدت مثل تو بودمهی منم تا ادمهی
نه ... عوض شدهی که همه چدمی موقع به خودم اومدم و دهیاما ....جنگ داشتم و دوست داشتم سر به تنش نباشه

 دلم ی دونم از کینم... کنهعی منو ضاشت که دوست دايز بودم نه اون آرشام غد و مغرور لجبايمن اون رها
د؟یلرز ... 
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تا ... شدمرشی در انکار احساسم داشتم بدتر درگی افتادم و سعری احساسم و منطقم گنی که بی دونم زمانی مفقط
 نی و مثل ادمی رسی به آرامش م بودمششی که پیزمان... کردم که دوسش دارمی مدت به خودم هم اعتراف نمهی

 ی در مانی شد و خون تو رگام به جری گرفت تمام تنم گرم می دستام و میوقت... ندارمي غم و غصه اچیبود که ه
 و مغرورش ی آبي اون چشمادمی بود که فهمی به خودم اومدم و اعتراف کردم که عاشقش شدم،زمانیزمان...اومد

 . من شدهيایتمام دن
وم شد سکوت کردم که تمحرفام . 

  مغرور ما هم عاشق شد نه؟يپس بگو رها_دایآ
 : زدم و گفتملبخند

 !مثل تو_
 

 : اعتراض کنه که گفتمخواست
_  از اون ی ولدی شناسی ساله که همو میلیدرسته که تو و فربد خ... حداقل به خودت نگوی گی به من دروغ مدایآ

 ی دختر منی دختر به انیاز ا... و دو سالش شده بودستیازه باون موقع ها فربد ت... زمان گذشتهیلیموقع ها خ
 ی اون داشت مي اومدیهر موقع تو م... نبودتو اصال حواسش به من و ی ما بود ولشی پشهیدرسته که هم...دیپر

 وقت یک... و رفت دنبال درس و کاردی خوابهی اون شور و شوق اولگهیرفته رفته که سنش رفت باال د...رونیرفت ب
 شی و رالی وقتمون رو با آراز و سهشتری تو ب؟منوی متوجه اون بشی وقت داشتیتو ک...اشت که متوجه تو بشه؟د
 به درك درست از دوست داشتن و دوست داشته شدن می و تازه دارمی که هممون بزرگ شدحاال...می گذروندیم

می کنی به عشق رو تجربه مازی نمی دارمی جنس مخالف شدهی به ازمونی و نانمونی و متوجه اطرافمی رسیم . 
 مجبور به ي چه نخواي دونم آخرش چه بخوای منکهی گم از احساست فرار نکن به خاطره ای دارم می وقتزمیعز

ی شی و اعتراف ممیتسل . 
 با یمن ک. شناختمی که قبال مستی نی شناسم همونی که مي فربدنیانگار ا... ترسمیم... دونم رهاینم_دایآ
 مثل من ی گیتو که م... و لذت بهم دست داده؟ی با بردن اسمش احساس خوشی قلبم رفته باال؟ک ضرباندنشید

 از من فکر ری غی باشه و به کساشته که فربد دوسم ندنیترس از ا...ی ترس هامو درك کندی پس بای و هستيبود
 .کنه واقعا واسم دردناکه

 : و فشردم و گفتمدستش
_  نی تو خط دختر و ایلیگفتم که فربد اوالش خ...هیکی شناسم رنگ نگاهتون یمن فربد و م... موردهیترست ب

 وی کسچی و هستی دوست ني دخترچی با هگهیاالن چند ساله که د...ی رفت سمت کار و زندگگهی بود بعدش دزایچ
 دیخوب شا ی بگي خوای دونم االن میم...ه کنی دختر توجه مهی که داره به نمی بیمن تازه دارم م...دوست نداره

 کنه و ی مثل سابق نه نگاهت مگهی که دی دونی خودت هم مزمی عزیول...نی شناسه واسه همی وقته منو میلیخ
 . شهیاونم مثل تو تازه داره متوجه اطرافش م... زنهینه باهات حرف م

 . نکنتی انقدر خودت و اذپس
 : شبطون گفتمبعد

_   گم؟ی می که چی فهمیم... دخترانه ات استفاده کنيدر ضمن از جاذبه ها
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 : زد به سرم گفتی که داشت با دست می و در حالدی خنددایآ
_ وونهید . 

 : و گفتمدمی و مالسرم
_   تو سرم؟ی زنی تو که مای منم وونهید

 : با حرص گفتدایآ
 هی که بابا ياری به روت بی خواستی آوردم که تو اصن قربونت برم نمی نمشیاگه من امروز بحث و پ...حقته_دایآ

 . دارم بذار باهاش درد و دل کنمدای به اسم آیمیدوست صم
 : بوسه رو گونش کاشتم و گفتموی کردم،ی که بغلش می و در حالدمیخند

_  . خوب باالخره که گفتمیول...ی گی تو درست مدیببخش...زمیحرص نخور عز
یی پررویلیرها بخدا خ_دایآ . 
 : زدم و گفتميشخندین

_  . دونمیم
  کشه؟ی می چاره آرشام از دست تو چیب...ياری که کم نمادیخوشم م_دایآ

 : و گفتمدمیخند
_ اره؟ی بری خواد گی از کجا مي ،خانومي،نازی،مامانی ،خوشگلی ماهنیدختر به ا... هم دلش بخوادیلیخ  

 . گرفتهلیچه خودش هم تحو...می شو باهم برادهیاوووو بابا پ_دایآ
 . نکنمیی فربد ازت بدگوشی که پزی عزي زن عموی خوب باش کن با منی گم؟در ضمن سعیمگه دروغ م_من

 : کرد گفتی گشاد شده نگاهم مي که داشت با چشم هادایآ
_ ی زنی ساله حرف م80 زن هی با ي منگل؟احساس کردم دارهیزن عمو چ . 

 : زدم و گفتمي اقهقهه
_ ی زنیاتفاقا باهاش مو نم . 

 : حرص گفتبا
 رهـــــــــا؟_

جانم؟_من  
ی شعور عوضیب... درمونیم و کوفت،جانم و درد بجان_دایآ . 

 : و گفتمدمیخند
_   کنن؟ی مکاری تا اون سه کله پوکا دارن چنمی تو ببمی برایب...گهیبسه د...ي خوری چقدر حرص مدای بابا آيا

کدوماشون؟_دایآ  
 عقل تو اون کلشون کمی دی تو سال جدشاالیا...کلشون پوکه که تا حاال تنها موندن...گهیفربد و آرشام و آراز د_من
مونی برنمون سر خونه زندگی مرنی گی دست ما رو مانی و مادیم . 
 . خندهری زد زی پقدای گفتم آنوی اتا
 : گفتو

_ ی کنه که چقدر معطل شوهر هستی تو رو نشناسه فکر میهر ک... رهايوا . 
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 : هم خندم گرفتم و گفتمخودم
_  . تومی برایب...زهرمار

میهر دومون وارد خونه شد و تکون داد و سرش . 
 . زدنی نشسته بودن و داشتن حرف منای ها جدا از مامان ابچه
 . کردی مي نشسته بود و داشت با پستونکش بازي بغل نازنیراست
 . و ازش گرفتمنی و راستيرفتم سمت ناز. واسش ضعف رفتدلم
 : و گفتمدمی قشنگش منم خندي هاخوش حال از لبخند.دنی کشغی و جدنی شروع کرد به خنددی تا منو دنیراست

_  ... تپلتي به قربون اون پاهاي نازیآخه تو چرا انقدر خوشگل...زمی تو نشم بابات فدات بشه عزيآخ که من فدا
 . شدی مشتری و خنده هاش بغی جي هر حرفم صدابا

_ بخند نفسم...بخند عشق رها) بوس محکم از لپش گرفتمهی...(زمیبخند عز....جوووونــــــم ... 
 به خودم فشردمش و شتریب. شدي جورهیدلم .نمی دستاشو باز کرد و بغلم کرد و سرش و گذاشت رو سنیراست

 :گفتم
_  . عشقیعشق... توگهی دیینفس رها

 کردم که هم من خسته شدم هم ياونقدر باهاش باز.دمی خندی زد و منم می داشت تو بغلم دست و پا منیراست
 . و رو تخت بخوابونهنی آروم ازم گرفتش و رفت تا راستيناز...بردآخر هم تو بغلم خوابش ...اون
 . خاله باعث شدم تا برگردم سمتشيصدا
 . دوست داره هایلیرها خ_خاله

 : زدم و گفتملبخند
_  بچه داشته باشه انقدر دوسش شی روز راهی کردم اگه یاصن فکر نم... دوسش دارمیلیآرزو جون آخه منم خ

 .داشته باشم
 گهیمخصوصا اگه اونم تو رو دوست داشته باشه و بهت لبخند بزنه د...گسی دزی چهیبچه ...زمیآره عز_ جونآرزو
ستی برات ننی باالتر از ای لذتچیه . 
 : گفتشی کردم که راقی سر حرفشو تصدبا

_  . ندارهشتری خل که بي عمه هی کنه کاری بچم چگهید
 : برداشتم سمتش که دستاشو برد باال و گفتزیخ

_ ه بابا غلط کردم تو رو خدا نزنباش . 
 . خندهری گفت همه زدن زنوی اتا

 . دونه دونه موهاتو بکنمامی عمه اون موقعس که بی بگگهی بار دهی_من
 : و گفتدی خندشیرا

_ ؟ی رو سر من که چي اجل معلق واستادنیع... سر جاتنیحاال برو بش. خوب بابایلیخ   
 . فربدشی بهش رفتم و نشستم پي غره اچشم
 : زد و گفتی مهربونلبخند

_ ؟ي از ما کرديادی...چه عجب رها خانوم  
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 : گرفتم و گفتمدستشو
_ یی ماادی در شهیشما هم . 

 : نشوند و گفتمیشونی پي روي ابوسه
_ ی منزیتو عز . 

 : و گفتمدمی منم گونه اش و بوسمتقابال
_ يچه خوب شد که تو هم باهامون اومد . 

زمیالم عز خوش حشتونمی پنکهیمنم از ا_فربد . 
؟یی ماشی پنکهیفقط واسه ا_من  

 : کرد و گفتی اخم قشنگفربد
_ ؟ی چیعنی نیاون وقت ا  

 : کردم گفتمی اشاره مدای که با چشم به آی و در حالدمی خندطونیش
_  . اونیعنی

 : رو کنترل کرد که گفتمنهی خواست رو لبش بشی رو که ميلبخند.دی رسدای نگاهم و دنبال کرد و به آرد
_ ي که لبخند زددمی آقاهه دی هعیهع . 

 : گفتدی خندی که می در حالنباری کرد و انگاهم
_   کنم؟کاریاز دست تو من چ

ي مثل من داری ماهي نماز شکر بخون که برادرزاده نی بشیچیه_من . 
 . اعتماد به نفست منو کشتهنیبچه ا_فربد

 : و گفتمدمی لوس لب برچي دختر بچه هانی انیع
_ شتم؟ من زی گی میعنی  

 : زد و گفتي اقهقهه
_ ی تو عروسک ناز منزمینه عز . 

 : زدم و گفتمي از پاسخش لبخندیراض
 خوب؟_

  خوب؟یچ_فربد
ي بهش نداری که حسی انکار کني خواینم_من ! 

 : تو فکر و بعد از چند لحظه مکث گفترفت
_ ستمی ازش مطمئن نقی هنوز دقی هست وليزی چهی . 

 : خوش حال شدم و گفتمدای آي براشتریبا اعترافش ب ی چند از فربد مطمئن بودم ولهر
_ ی که مطمئن باشدهی وقتش رسدیشا . 

چطور؟_فربد  
 . دست به کار شودهی گم که تا مرغ از قفس نپریخوب دارم بهت م_من
 : کرد و گفتیاخم
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_ ؟یک  
؟ی کیچ_من  

 . هستشی تو زندگیکس_فربد
 : گفتمنی احساس کردم و واسه همحسادتشو

_  . ممکنه باشهی بجنبری اگه دی ولستیفعال که ن
 : همون اخم هاش گفتبا

 .غلط کرده که باشه_
 : که گفتدمیخند

_ ؟ي خندی میبه چ  
؟ی گفتی می چياگه مطمئن بود... توضی ضد و نقيبه حرف ها_من  

دی هم خندخودش . 
می کندای پی دوستم نسبت خانوادگنیکتری که با نزدنی بهتر از ایچ...حواست بهش باشه_من . 
 : و گفتدیندخ

_ گه؟یامر د  
 . گمی کنم و می رسه،فکر می به ذهنم نميزیفعال چ_من

 . بچه پروويا_فربد
 : آراز بلند شدي در حال حرف زدن با فربد بودم که صدانطوریهم. زدمشخندین

_ رونی بمی برنی خونه؟پاشمی بشنمیی خوای میبچه ها تا ک . 
 راهن و از فردا با ما همراه يفقط بزرگترا بودن که گفن خسته . گفت همه موافقتشون رو اعالم کردننوی آراز اتا
می تا حاظر بشمی و رفتمی اصرار نکردگهیما هم د. شنیم . 

 . خنک انتخاب کردمي مانتوهی مانتو هام نی اتاق شدم از بوارد
 می سه گوش باربريروسر.دمی پوشدی استفاده شده بود رو با شلوار سفي باربري از پارچه قشی کرمم رو که تو مانتو

 ي کردم و رازدی و تجدشمیآرا.دمی هم پوشموی باربري برداشتم و کفش هادی سفکی کوچفی کهی.و هم سرم کردم
نیی رفتم پاپمی و تافهیاز ق . 
نیی کرده بودن از پله ها اومدن پاکی که شی در حالیکی یکی ها بچه . 

 . و آرشام هم پشت فرمون نشستمی شدنیماش سوار مونیهمگ.رونی بمی و رفتمی کردی بزرگترا خداحافظبا
 که رهی شمال جزم،سمتی شد که برنی بر امی تصمتی اکثرتیباالخره با موافق.می بود که کجا برنی سر ابحث

 بلکه به ی حوصلگی بينه از رو. کردی می رانندگیآرشام داشت به آرام. و پاساژها اونجا بودندی مراکز خرشتریب
 ی زرنگمی بار که اومده بودهی ما یحت.ي بر50 از شتری بی شهر حق نداشتيتو. بودنی اشی کنی قواننکهیخاطره ا

 ! بلـــــهمیدی که دمی خواد بفهمه ما خالف کردی می بابا حاال کالی خی که بمی و گفتمیکرد
وقعس  اون می کنی کار گذاشتن و اگه تخلفنی سر تا سر شهر دوربمیدیاون موقع بود که فهم. دادن بهموناخطار

 ادهی نگه داشت و ما پتونی پاساژ زي که آرشام جلومی تو راه بودی ساعتمیخالصه حدود ن.یکه با قانون مواجه بش
می وارد پاساژ شدی و پارك کرد به جمعمون ملحق شد و همگنی ماشنکهیبعد ا.میشد . 



 202 

 
 ي اقهی دق10 حدود کی هر بوتيجلو. و پسرا هم از پشت ما رو اسکورت کرده بودنمی رفتی دخترا جلو مما

 می بخرنوی کردن به نظر خواستن از پسرا که ای و تازه بعد اون موقع بود که بچه ها شروع ممی کردیعالفشون م
 به شکر خوردن رونی که با ما اومده بودن بنی ارزونه؟خالصه پسرا به اای گرونه نیس؟ای نای قشنگه نیم؟ای نخرای

 اومد همون لحظه ی که خوشم ميزی گشتم و اگه از چیتم دور خودم م از همشون داشالی خی من بیول.افتادن
دمشی خریم . 

 واستادم کی توجه به بچه رفتم جلو بوتیب. ها چشمم رو گرفتکی از بوتیکی کردم که ی نگاه مکهای به بوتداشتم
 . شده بود نگاه کردمدهی چنیتری تو وی شده که به طرز قشنگي منبت کارلیو به وسا

 . کرده بودی و خالکی بوتنی بود کل انجای اگه االن ایال خلی سهيجا
 . رو شونم نشستیکی ی بودم که دستلی حال نگاه کردن به وسادر

 : بهش زدم که اونم جوابمو داد و گفتيلبخند. و آرشام و پشت خودم دبدمبرگشتم
_ ؟ي خوای منجای از ايزیچ  

نه_من ! 
نجا؟ی اي هوا اومدیپس چرا ب_آرشام  

 : زدم و گفتمینی غمگلبخند
_  . سمت جلب شدنی دفعه توجهم به اهیمنم ... اومدی خوشش مزای جور چنی از ایلی خلیآخه سه

 : اونم رنگ غم گرفت و گفتلبخند
 .متاسفم_

 : عوض کردن بحث گفتميبرا. کردم خودم رو کنترل کنمیسع
 . بچه هاشی پمیبر_من
مشونیدید نی که بچه ها بودن ولیی سمت جامیرفت. تکون داديسر . 
پس کجا رفتن؟_من  

 . زنم بهشونیاالن زنگ م... دونمینم_آرشام
 . جامون رو به بچه ها اطالع داد تلفن رو قطع کردنکهیبعد از ا. و گرفتشی تکون دادم و آرشام هم شماره رايسر

 . پاساژیکیبچه ها رفتن اون _آرشام
االن هم بچه ها .ي تا اونجا بری تونستی مادهی پي پا تا پاساژ کنار هم بود و با4 3 حدود می که ما بودیی جاآخه

 . اونجامی و قرار شد که ما هم برمیرفته بودن پاساژ مر
 . پاساژ که آرشام دستم و گرفتی سمت خروجمی رفتی ممی به شونه هم داشتشونه

 : تعجب برگشتم و نگاهش کردم که گفتبا
_  . کنماطی زنه گفتم احتی مبی دفعه غهیبر  خی و بی هستیطونی شياز اونجا که شما خانوم کوچولو

 . هم جور کرد و گفتیچ.... گرفتخندم
 : خندش گرفت و گفتاونم

_ ؟ي خندی میبه چ...کوفت  
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به تو_من ! 
بچه پررو_آرشام . 
 : شدت گرفت و گفتمخندم

_ ياستادم تو بود . 
 : و فشار داد و گفتدستم

_  . زبون تونیخدا به داد من برسه با ا
  بود؟ی جمله چنی منظورش از اقایاالن دق.ال رفت باابروهام
 : فکر کردن و ازم گرفت و گفتي اجازه آرشام

_  . کردمداشونی پایب
دمی نگاهشو دنبال کردم و به بچه ها رسرد . 
انگار اونم مثل من بود. االن مجبور بودم دستاشو ول کنم عزا گرفتمنکهی ااز . 

 . به دستام وارد کرد و بعد هم رهاش کردي فشارهیشماشو بست  چنکهی بهم انداخت و بعد ایوسی نگاه ماهی چون
می پرداختدمونی خري سمت بچه ها و به ادامه می دومون رفتهر . 

 . مردمی داشتم می به اون پاساژ که از خستگمی پاساژ رفته بودنی از اانقدر
مید خوررونی رستوران و شام و بمی با بچه ها رفتشی راشنهادیبه پ. شده بود10 ساعت . 

 . چسبهی مثل غذا نمیچی رفته هلی تحلتی چند ساعته که کل انرژِی خستگهی بعد ییخدا
تمی گرفشی و راه خونه رو در پمی شدنی سوار ماشمی کردری شکم هامون و هم سنکهی بعد اخالصه . 

11:30 ساعت شد می برستا . 
 سکوت و آرامش وارد خونه تی نها درمی کردیما هم سع. معلوم بود که همه خوابنالی خاموش وي چراغ هااز

می تا مزاحم خوابشون نشمیبش . 
 . گفتم و رفتم سمت اتاقمری بچه ها شب بخي همه به

دمی و رو تخت دراز کشدمی پوشی لباس خواب مشکهی هامو در آوردم و لباس . 
 الی خیب.ه شدمانقدر تو جام وول خوردم که خودم خست. بردی دونم چرا خوابم نمی نمی خسته بودم ولنکهی ابا

در . به صورتم خوردیپنجره رو که باز کردم باد گرم. نگاه کردماطی و به حستادمیخواب شدم و رفتم جلو پنجره ا
 . و اس رو باز کردملمویرفتم سمت موبا. به خودم اومدملمی اس ام اس موباي بودم که با صدااطی زدن حدیحال د
؟يداریرها ب_آرشام  

 
 . نشست رو لبملبخند

 : جواب دادمزود
_ ؟ی داشتيکار...آره  

 . جواب دادنیم1بعد . کردم و منتظر جوابش موندمارسال
_ اط؟ی حيایم...آره  

اط؟ی موقع شب چه وقته حنیا...اوالال... رفت باالابروهام  
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 : و منحرف خودم لبخند زدم و گفتمیطانی فکر شنی ابه
_ ی شی رها که آدم نميری نميا . 

 : و حواب دادمدمیخند
 .باشه_

 . جلوش ظاهر نشمنطوری تا ادمی لباس خواب رو هم پوشي کهی تیکی اون
اس دادم...نبود... شدم و دنبال آرشام گشتماطی در وارد حیکیاز اون .نیی و باز کردم و آروم از پله ها رفتم پادر : 

_ ؟ییپس کجا  
 : جواب دادزود

_  . پشت ساختمونایب
 . کنهی و داره منو نگاه مواری داده به دهی تکدمی گفت و دی که میی جارفتم
 . سمتش و جلوش واستادمرفتم
 . بار معذب شدمنی اولي برای معلوم نبود ولمییهرچند که به جز مچ پاهام جا. انداختکلمی به کل هینگاه
سردت نشه؟_آرشام  

 . جوك گفتانی اباز
  هوا؟نیتو ا_من

 : داده که گفتی چه سوتدی خودش هم فهمانگار
_   کردم؟دارتی بای يخواب بود

؟يدیتو چرا نخواب... بردی انقدر خسته بودم،خوابم نمنکهی دونم چرا با اینم... بودمدارینه ب_من  
منم مثل تو_آرشام ! 

 : تکون دادم و گفتميسر
_ ؟یحاال چبکارم داشت  

 که  رویی تار موهی و دی صورتم رو کاويبا نگاهش تمام اجزا. قدم اومد سمتمهی گرفت و واری اش رو از دهیتک
 : کرد گفتی که به چشم هام نگاه میافتاده بود رو چشم با نوك انگشتش زد کنار و در حال

_ ؟ی خواستیمگه کادوتو نم  
 کنم کادو ی که اصال بهش فکر نميزی دونست که تنها چیاالن آرشام چه م. عمق چشم هاش نگاه کردمبه

 : گفته باشم گفتميزی چنکهی به خاطر ایول...هست
 !چرا؟_
 . تا کادوتو بدميایخوب منم گفتم ب_آرشام
بشی دستشو کرد تو جرهی نگاه ازم بگنکهیبدون ا.می شدی تو نگاه هم غرق ممیداشت . 

دمی دی آبکی جعبه کوچهی به دستاش کردم و یناچار نگاه. گرفت جلو چشممدستشو . 
 . زد و در جعبه رو باز کرديلبخند. سوال نگاهش کردمبا
 زدم و بهش نگاه يناخوداگاه منم لبخند. کردیی بود جلو چشم هام خودنمانیه پر نگ گردنبند به صورت قلب کبه

 .کردم



 205 

 . لذت زل زده بود تو چشم هامبا
 . قشنگهیلیخ... آرشامیمرس_من

قابل خانوم کوچولو رو نداره_آرشام . 
 . که نذاشترمی و حفظ کردم و خواستم جعبه رو از دستش بگلبخندم
برگرد_آرشام . 

؟یچ_من  
 . خوام خودم بندازم دور گردنتیبرگرد م_مآرشا

 . کردنی قند آب ملوی کلویتو دلم داشتن ک. کنمی مامان من االن غش میــــــــــیوا
ستادمی و پشت به آرشام ابرگشتم . 
 . و پس زد و گردنبند و در آورد و انداخت دور گردنمموهامو

 . کردی خورد مور مورم می گرمش که به گردنم مي هانفس
 : بستش دستاشو آزاد کردم و تو همون حالت گفتنکهی از ابعد

 رهــا؟_
 : گفتماری اختی بگهی بار دي من براو

 جانم؟_
؟ی گی می چياری وقت از گردنت در نچی گردنبند و هنیاگه ازت خواهش کنم که ا_آرشام  
ودم جدا کنم؟ که عشقم داده بود رو از خي اهی تونستم هدیمگه م... اس؟وونهید... گه؟ی می چآرشام  
 . رو از صورتم بخونهجانی تونه هی رو شکر کردم که پشتم بهشه و نمخدا

 : هامو بستم و گفتمچشم
_  . کنمی وقت از خودم جداش نمجیه

 . شونم نشوندي رويبوسه ا.دستاش دور کمرم حلقه شد... کردم لبخند زداحساس
 . کوره داغ افتادمهیاحساس کردم تو ...سوختم
به سرم و گقت رو چسبوند سرش : 

_  . قشنگ بودیلیخ... ممنونيدی هم که برام خری قشنگرهنیبابت پ
خوش حالم که خوشت اومده... کنمیخواهش م_من . 

 . برقرار شدمونیو باز تماس چشم. بازوهامو گرفت. سمت خودشبرگردوندم
اد؟ی بخره و من بدم بيزی شه خانوم کوچولوم واسه من چیمگه م_آرشام  

  من خانومش بودم؟عنی...انوم کوچولوم؟گفت خ... گفت؟یچ
 دفعه با هی کنه؟چشم هام و بستم و فشردمشون،که ی مينطوریچرا با من ا... امشب چش شده؟نی اای خدايوا

 . چسبوندم به آرشامشتری و خودم و بدمی ناغافل داد کشي گربه اغی جيصدا
 . زدیم داشت تند تند مقلب.دمی اومد ترسغشی لحظه صدا جهی فقط چون دمی ترسی گربه نماز

 ! زدی قلب اونم تند می دونم چرا ولینم...دمی آرشام و تند تند نفس کشنهی و گذاشتم رو سسرم
 : گفتدی مالی که داشت پشتم و می در حالآرشام
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_ ستی نيزی آروم باش چزمیعز...رها آروم... آرومــــشیه . 
 . شدمی کم داشتم آروم مکم

 :گفتم
_ دمی ترسدی کشغی دفعه جهی . 

دی کشیقی موهام و نفس عمنی و سرش و کرد بدی و بوسمیشونیپ . 
 : گوشم گفتدم

_ باشه گلم؟... نترسیچیتا من هستم از ه  
نیی تکون دادم و سرم و انداختم پاي سرآروم . 

 . ازش جدا شدمکمی و
 : منو از خودش جدا کرد و گفتیتی نارضابا

_ يبرو بخواب خسته ا...زمیبرو عز . 
 : و گفتمدمی هوا صورتش رو بوسی دفعه برگشتم سمتش و بهیدم و خواستم برم که  و تکون داسرم

_ ریشبت بخ...ممنونم . 
 دادم هیدرو بستم و تک.تند تند از پله ها رفتم باال و خودم و انداختم تو اتاق. و گفتم و با سرعت ازش دور شدمنیا

 .به در
 . نامنظم شده بوددنی و دوجانی هام به خاطر هنفس
دمی کشقی نفس عمهی و گذاشتم رو قلبم و دستم . 
 ی قرارم و بی شد و قلب بی وارد قلبم ممی آرشام مستقيحرف ها... از اندازه بهم شوك وارد شده بودشی بامشب

 عطر تنش بدون ترس و واهمه و قرار دنییبو... بهشدنیرس... قرار واسه وجودشیب... کردیقرار تر از قبل م
 . از خدا بخوام زمان و نگه داره تا،تا ابد همونطور تو آغوش گرمش بمونمنکهی دستاش بدون انیگرفتن ب

 . خواب آروم بکنمهی اش و نهی شد تا سرم و بذارم رو سی من ميرای آغوشش پذي خواست االن گرمای مدلم
 ... بود؟ينطوری با همه اایکاراش از رو عشق بود ...اونم منو دوست داشت؟... اونم مثل من بود؟یعنی
من دوست داشتن رو از نگاهش ... تونه دروغ بگهی زاللش نمیاون نگاه پاك و آب...ستی نينطوریآرشام من ا!...نه
 نهی بی نمیعنی!... ترسه من پسش بزنمی مدیشا... کنه؟یپس چرا اعتراف نم... کنمی رو درك مازشین... خونمیم

  خونه؟یز نگاهم نمدوست داشتن و عشق رو ا...ستم؟ی نی قبلي من اون رهاگهیکه د
  حس و پنهون کنم؟نی ادی بایتا ک...رم؟ی خودم و بگي تونم جلوی میتا ک... صبر کنم؟ی تا کایخدا

کمکم کن...کمکم کن که بتونم مقاومت کنم... خودت کمکم کنایخدا . 
 . ذارهی دونستم که خدا تنهام نمیم... دونستمیم... خدا آرومم کرده بودادی... و رفتم سمت تختدمی کشیآه

 
 . سمت اسکلهمی و رفتمی شدادهی پنی ماشاز

 هم ي بودن و عده اي روادهی مشغول پيعده ا. رفته بودشی پای در دل دريادی بزرگ که مقدار زی اسکله چوبکی
 ساحل مقابل که همون بندر آفتاب هست قرار ي اسکله کوههايدرست رو به رو. کردنی ميری گیداشتن ماه
شینی ببی راحت بهی تونستیداشت و م . 
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 ساعت مسافرها رو به هی داره و یحی تفرکی کوچي های از اسکله که کشتی سمتهی می بابا همه رفتشنهادی پبه
 . شهی زنده اجرا میقی اونها،موسي برن و روی مرهی در اطراف جزحیتفر
ینی رو هم ببای کف دری تونی هستند که مي اشهی کف شي از اونها، دارای بعضیحت . 
می شدی سوار کشتیکی یکی صحبت کردن و بعد پرداخت پول ی رفتن با صاحب کشتنای ابابا . 
 ی عصباني آراز نشستم که با چشم هاشیمنم رفتم پ. فربد و آراز بودنی هم بدایآ. با جفت خودش نشسته بودهمه

 .آرشام رو به رو شدم
 نگاه نطوریا!گهی اومدم دیم با کله م من،منشی پنی بشای بی گفتیخوب م... خوره؟ی می چه حرصـــــــــزمیعز

ه؟یکردنت واسه چ  
 . و کنارم احساس کردمی زدم که حضور کسی داشتم با خودم حرف منطوریهم

 . کنهی نشسته و داره چپ نگاهم مشمی آراشم پدمی و دبرگشتم
 : زدم و آروم دم گوشش گفتمي اخمش لبخندبه

_ گهی دنهیسه هم وای شی می گم تو آقا بزرگ بداخالقی می وقتایب . 
 . خواست خودش و کنترل کنه که بازم اون لبخند رو لباش جا خوش کردیم. گرفتخندش

 : لبخندش گفتمنی از ایراض
 .آهان حاال شد_

دمی فهمدی لرزی از شونه هاش که منویا...دی و خندنییسرش و انداخت پا. نتونست خودش و کنترل کنهگهی دنباریا . 
 . شروع به حرکت کردیکشت شد لی تکمتی طرفنکهی ابعد
 یلیاحساس خ... گرفته بودي بلندم رو به بازي شالم افتاده بود و موهانیواسه هم... کرده بوددنی شروع به وزباد

 لذت رو برام نی کرد و ای می آرشام و واسم تداعي و زالل چشم های آبيای دريقرار گرفتن رو. داشتمیقشنگ
 . کردیچند برابر م

 . به وجد اومده بودمییبای همه زنیته بودم و از ا به مناظر دوخچشم
 یمن بودم و آرشام و عشق... نبودنجای ایکاش االن کس... گرم آرشام بودي که کم داشتم دست هايزی تنها چاالن

 .که بهش داشتم
 . فکر برگشتم سمتش و بهش نگاه کردمنی ااز

 . زدنی توش ستاره ها چشمک مچشماش شفاف بود و... کردیاونم داشت منو نگاه م... بودبیعج
 . شدمیذره ذره داشتم آب م... شده بود به منرهی رفت و خی از رو لبش نملبخند

 . شدمرهی کنترل احساسم چشم ازش گرفتم و باز به اطرافم خيبرا
 . رو بوجود آورده بودیکی رمانتیلی خطی شد محی که داشت اجرا میقیموس
  اندازه؟ی می شما رو به چه حالي که تو دلت داری و عشقایر همراه با دتی الیقی موسهی دی کنفکر

 . سخت بودیلی که داشتم خی لحظاتفیتوص
 . باز کنار اسکله نگاه داشتی ساعت تور تموم شد و کشتهی بعد خالصه

 . کننی لحظات خوش حال بودن و احساس شعف منی شد که چقدر از ای همه خونده می راضي چشم هااز
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ي دوچرخه سوارمی دادم که برشنهادی و بچه ها پمی تشکر کردشنهادشیابا به خاطره پ از بهمه . 
 ی سمت شرقمی رفتنای به مامان امی و هم سپردنیراست... به جز بزرگترا موافقت خودشون رو اعالم کردنهمه

 . دوچرخه داشتلی تحوستگاهیاسکله که چندتا ا
 . کردنهی رفتن و واسه هممون دوچرخه کراپسرا

می و به راه افتادمی سوار دوچرخه ها شدیکی یکی سمتشون می رفتشی اشاره رابا . 
 . کنمی دنبالم کرده و منم دارم از دستش فرار می زدم که انگار کسی رکاب منیهمچ

 : خودم بودم که آراز اومد کنارم و گفتي حال و هواتو
_ م؟ی مسابقه بدمای مثل قدي اهیرها پا  

م و گفتم ذوق سرم و تکون دادبا : 
_ تـــــــــمی پاتم،بدجورمیپا . 

 : و گفتدی خندآراز
_  . به رکاب زدنی کنیسه که شد شروع م... شمارمیپس تا سه م

 : کردم و گفتمنرمز
 .بشمار_

 : ترمز کرد و گفتاونم
_ ســــــــه...دو...ــــــکی . 

 . سه رو گفت بار دوباره شروع کردم به رکاب زدنتا
و ضدبان قلبم رفته بود رو هزار اومده بودم جانی هبه . 
دمی خندی و مدمی کشی میی الگهی دي دوچرخه سوارانی از بمی داشتنای ماشنیع . 

 . رسوندیآراز داشت خودشو به من م... جلوتر بودممن
دمی شنصداشو : 

_  . سر جاشادیاالن که بردمت حالت م... جلو؟ی زنیوروجک از من م
 : و با تمام توان رکاب زدم و داد زدمدمی کشیغی جهیه  شد کی مکیداشت بهم نزد.دمی خندبلند

_ یعمرا بذارم برنده شـــــــــ . 
دمی کشیغی جهی که جلوم بودن گذشتم و ي دو تا پسرنی گفتم و از بنویا . 

 . بهمون گفتني اوانهی دهی اون دوتا رد شده بود که هر دوشون با خنده نی کنم آراز هم از بفکر
انگار اونم ... بوددهی آراز بهم رسنیواسه هم...از سرعت رکاب هام کم شده بود....شدم ی کم داشتم خسته مکم

 دمی شنشونویکی ي و صدادنی که اون دو تا پسره بهمون رسمی زدی کنار هم رکاب ممیخسته شده بود چون داشت
 :که گفت

 .سپهر برو که منم اومدم_
 . دوستشیکی ما گذشت و پشتش هم اون نیاز ب از پسرا که فکر کنم همون سپهر بود یکی گفت نوی اتا

 : و گفتمدمی و آراز خندمن
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_  ! رو چه جو گرفته؟ناینگاه ا
 : گفتدی خندی همونطور که داشت مآراز

_ میری دو تا رو بگنی حال اای بالی خیرها مسابقه رو ب . 
میبزن بر...حله داش_من . 

 . رفت و من سمت راستیت چپ مآراز داشت سم. دنبال اون دو تا پسرهمی گفتم و افتادنویا
 . قرار گرفتشونیکی هم کنار شون،آرازیکی و من کنار دمی رسبهشون

 : خنده و گفتنری زدن زدنی تا ما رو دپسرا
_ دی اهی دونستم پایم... بـــــابــــــاولیا . 

 : و آراز گفتدمی خندمن
_  . که بهمون فوش ندادننی هستی کساننیشما اول... به شما برادرولیا

 : پسره که اسمش سپهر بود گفتهمون
_  از کنارمون رد شد غی با جنیهمچ)با سر به من اشاره کرد( خانومنیا...ادی مثل شما خوشمون میینه بابا ما از آدما

می هم سر ذوق اومدانیکه من و ک . 
 :گفتم

_ میدی که خودمون هم فهمنی ما رد شدنی از بنیهمچ...آره معلومه . 
 : گفتانی کنباریا

_  . که عوض داره گله ندارهيزیچ
 . تکون دادم و ترمز کردميسر
 . از من ترمز کردنتی سه تا هم به تبعاون

 که هرچقدر هم خوب دی دونی میول.... و خوشگل بودنپیالحق که هردوشون خوش ت. دوتاشون نگاه کردمبه
 . رسنی عشق من نميباشن به پا

 . جون رکاب زدن ندارمگهیدر ضمن د... برسن تا بچه ها هم بهمونمی واستنجایآراز بهتره هم_من
 : تکون داد و سپهر گفتي سرآراز

_ ن؟یچوندیپس شما هم همراهاتون و پ  
 الی خی و بدمی جلو که شما رو دمی از اونا زدنی و واسه هممیمن و رها باهم مسابقه گذاشت!... که نهچوندنیپ_آراز

میمسابقه شد . 
دیری حال ما رو بگدییای بدیگفت_انیک . 

 : خنده که آراز گفتری زمی چهارتامون زدهر
_ د؟ی هستی کگهیبابا شماها د  

 : گفتمی بدجنسبا
_ گهی آدمن دیستیکور که ن...وا آراز . 

 : نگاهم کرد و گفتچپ
_ لنیمن فکر کردم عزرائ...تروخدا؟ . 
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دنی که بچه ها هم بهمون رسدنی خندی و سپهر داشتن به کل کل ما مانیک . 
 : گفت اخموافهی با قشیرا

_  که شما دو تا زهر می رو تحمل کنیی اخم اونادی ما بانی شعورا خودتون رفتیب...باز شما دو تا رو جو گرفت؟
ن؟یترکشون کرد  

 : که فربد گفتمیدی چهارتامون خندباز
_ ن؟ی کونی آقانیا  

 : سرشو تکون داد و گفتدی خندی که میفربد در حال... دادن ماجراحی شروع کرد به توضآراز
_  . رفتنی اغفال کردنارمیا...گه؟ی دنیاز کار خودتون رو کردب

 : زدم و گفتميشخندین
_  . از اولشم اغفال بودننایفربد جون ا

 که باز رفته بود تو یی کردن و رفتن و من موندم با اخم های حرف زدن ازمون خداحافظکمی و بعد دنی خندپسرا
 .هم
گهی هم منو خالص کن هم خودتو دي دوسم دار بگوای خوب بی بگه تو که انقدر حساسستی نیکی ... 
نای مامان اشی پمی و همراه هم برگشتمی سوار دوچرخه ها شدباز . 
می حال گشتن نداشتگهی دمی بس خسته شده بوداز . 
 . شهري از روستوران هایکی سمت می شکم هامون روندي بلند شدن صدابا

می شدمیقس هم به دو گروه تنباری و امی وارد رستوران شدیهمگ . 
 . بودنشی رايروبه روم هم آرشام و ناز. و فربد آراز هم دو طرفونمی کنار هم نشسته بوددای و آمن

 . کردن سفارش ها ما رو تنها گذاشتادداشتی منو ها رو گذاشت جلومون و بعد خدمتکار
 : کرد بهم و گفتکی خودشو نزددایآ

 آرشام چرا انقدر اخم کرده؟_
 نطوری آراز نشستم اشی پدی دی هم وقتیتو کشت... شدنطوری شدم ابی که با آراز غی موقعاز... دونم؟یچه م_من

 .شد
 . شدهیرتیبچمون غ...اوالال_دایآ
 : حرص گفتمبا

_  . اعتراف کنهادیب...کار؟ی خوام چی مرتیغ... بخوره تو سرشرتشیغ
 : کرد بهمون و گفتکی و آراز سرشو نزددی خنددایآ

_ ی ما رو چراغ نفترهی گیهمه رو برق م... دارم؟ی من چه بدبختنی ببایب . 
  شده مگه؟یچ_من
 یعنی... دهی داره چراغ سبز نشون می؟هعینیبی رو مدهی که مانتو زرد پوشيهمون دختر...روبه رو رو نگاه کن_آراز

ا؟یمن چقدر بدبختم خدا  
 . خندهری زمی و پق زدمی گفت نگاه کردی که مي با تعجب به دختردای و آمن

  بخند؟ی نخند کالحا
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 بود که از دهی پوشي ساپورت قهوه اهی بود که با مانتو زردش ی چاقیلی دختر خهی گفت،ی که آراز مي دخترهمون
ینی هاشو ببی چربی تونستی ساپورت هم مریز . 
ارمی بود باال بکی نزدیکی نگم بهتره که من ی هر چافشی قاز . 

 : با حرص ما دو تا رو نگاه کرد و گفتآراز
_ کجاش خنده داشت؟...زهرمـــار  

می گفتچهی صدا خندمون تو رستوران نپمی کردی می همونطور که سعدای و آمن : 
 .همه جاش_

رمی گیحال شما دو تا رو من م... خونهمی برسدیبذار...کوفت_آراز . 
میدی و باز خندمی تکون دادي دومون سرهر . 

 . رو غذامی زده ها افتادیحط قنی خدمتکار سفارش هامونو و آورد و ما هم عباالخره
میدی ترکی ممی که داشتمی اونقدر خورده بودهممون . 
 . سمت خونهمی تا برمی شدنی سوار ماشنباری و امی پول شام رو هم حساب کردخالصه

 
 

 . کنمی نگاه مای ساحل نشستم و دارم به درکنار
 ... کنم که نشکنمین همچنان دارم مقاومت م میول... کنهی راه تنفسم و بسته و داره خفم ميزی چهی... گرفتهدلم

 . گذرهی مشی هفته از اومدنمون به کهی
 کنه با اخم ی نگاهم می وفتای...کنهی نگاهمم نمیحت. شدهنی چند روزه که باز آرشام باهام سرسنگاالن

گه خانوم  دوباره بهم بنکهیواسه ا... گفتناشزمیواسه عز... رها گفتناش تنگ شدهيدلم واسه صدا...همراهه
 ...کوچولو

  انصافه؟نی اآخه
  دلت براش تنگ بشه؟ی ولی باشي که دوسش داری کسشیپ

؟ی تا کای صبر کنم خدای تا کآخه  
 . کشش نداشتمگهید...زی همه گرنیاز ا... همه جدالنیاز ا... بودمخسته

 . و پاهام و دراز کردمدمی کشیآه
نگ روچشمام و بستم و آه... گاه بدنم کردمهی و تکدستام  play کردم. 

 
ی اما رها نباشی پرنده باششهیم  
ی قصه ها شری اسرهی دلت بگشهیم  

ستی ني تازه ايای که آسمونم دنحاال  
ی محو گذشته ها شینی جا بشهی وقت اون  
ی باشدهی از کوچ اوجو ندی باشدهیترس  

ی آدما شی مشت دونه اهلهی واسه  
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ی ها شهی ساری درگی ها بمونهی ساتو  
ی برده باشادی رو از یگ زندمفهوم  

ی بخواد دوباره از ته دل بخوندلت  
ی صدا شی بنوی اشک غمگزشی ترس راز  

_  هم مگه جز رها کردن يچاره ا... اومد؟ی از دست بر ميچه کار...دلتنگ بودم...دست خودم نبود...ختیاشکام ر
؟ي بگو دوسم دارایم تو رو خدا ب گفتیم... گفتم آرشام تو رو خدا با من حرف بزن؟ی رفتم میم...بغضم داشتم؟  

 دونستم ی که نمییروزها... شمردمیفقط نشسته بودم و داشتم روزهام و م!...یچیه... تونستم بکنم؟ی کار میچ
همه و همه باعث شدن تا بغضم ... شم؟ی مگهی دیکی به دنشی شاهد رسای رسم یبهش م... شهی میآخرش چ
 .بشکنه

ی اما رها نباشی پرنده باششهیم  
ی قصه ها شری اسرهی دلت بگشهیم   

ستی ني تازه ايای که آسمونم دنحاال  
ی محو گذشته ها شینی جا بشهی وقت اون  
ی باشدهی از کوچ اوجو ندی باشدهیترس  

ی آدما شی مشت دونه اهلهی واسه  
ی ها شهی ساری درگی ها بمونهی ساتو  

ی برده باشادی رو از ی زندگمفهوم  
یل بخون بخواد دوباره از ته ددلت  

ی صدا شی بنوی اشک غمگزشی ترس راز  
( یشی قماوشی و سنیپرنده از مع ) 

 
برگشتم... کنارم نشستیکی... منم تموم شدياشک ها... تموم شدآهنگ . 

  شده بودم؟یاالتی من خای آرشام بود نیا...دم؟ی دی می چایخدا
ورد مطمئن شدم گرمش خيدستم که به دستا. مطمئن شدن از وجودش دستم و بردم سمتشيبرا . 
 ! نه؟ای...به خاطره من؟...نجا؟ی شده که اومده ای چیعنی... خودش بودآره
دهی گذشت که منو دی منجای هم داشت از ادیشا . 

 . کردمی بود و داشتم فکر منیی پاسرم
 . چونم نشست و سرم و بلند کردری زدستش

با ...چشم هام بسته شد...ورتم و پاك کرد رو صيبا دست اشک ها... شدنینگاهش غمگ... چشم هام نگاه کردتو
 هام هی به رقی نفس عمهیدلتنگ از آغوشش عطر تنش رو با ... بغلش و محکم نگاهم داشتدیخشونت منو کش

 . کردمهیهد
 . دوبارم شدمي اشک هازشی اش و مانع از رنهیسرم و گذاشتم رو س.... دور کمرش حلقه شددستام

 . ببرهنی چند روزم و از بنی ایونست دلتنگ تی گاهش هم نمی گاه و بيفشارها
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دم گوشم گقت...دشونی و بوسشونمی پري و فرو کرد تو موهادستش : 
_ بگو فدات شم... شده؟یرها حرف بزن بگو چ...؟ي خندی نمگهیچرا د...؟ینیچرا انقدر غمگ...زم؟یچته عز . 

 داشتم یچ... بگم؟یچ... خواستم؟یم تو رو مبگ... بگم؟بگم تو رو کم داشتم؟یچ... قرارترم نکنیب!نگو... آرشامنگو
 که بگم؟

 . اش فشردمنهی به سشتری سکوت کردم و سرم و بپس
؟ی دونینم...رهی گی دلم می کنی مهی گری که وقتی دونیم... که طاقت اشکات و ندارمی دونیم_آرشام  

 : بچه ها گقتمنی که خش دار شده بود عیی صدابا
_  . دونمینه نم

از ته دل خنده هی..دیخند . 
 . و از خودش جدا کرد و به صورتم نگاه کردمن

 . که آروم و قرار ندارهنمی رو ببیطونی شي اون رهاشهیدوست دارم هم...من طاقت اشکاتو ندارم...حاال بدون_آرشام
 : کردم و گفتمینی فنیف

؟یکه همش اخم کن_من  
 : کرد و گفتادیبازوهام ز من افتاد که اخم کرد و فشار دستاشو دور ي کارهاادی باز انگار

_ اری کن نگفتم که حرص من و در بیطونیگفتم ش . 
ی کنی اخم می که همش الکییتو... به تو دارم؟کاریمن چ_من . 

 : با حرص گفتآرشام
_  . کشمتی می پلکی دورو بر آراز منمی ببگهی بار دهیرها 

 . سابقيموش شد و دوباره شدم همون رها غمام فرايهمه ... حرفشو بزنهدی فهمه که بای انگار کم کم داره منه
 : گفتمی اخم ساختگهی با

 چرا اونوقت؟_
 : شد و گفتبدجنس
 !بماند_

 : و گفتمدمی کشیغیج
_  . کشمت آرشامیم

 . گفتم و حمله کردم سمت موهاشنویا
 . من و مهار کنهي کرد دست های می سعدی خندی که داشت مهمونطور

 . خوام نمونهیم... گه بماندی گم می می من هرچیهع..درد و بماند...زهرمار و بماند_من
تعادلم و از دست دادم و افتادم رو شنا و ... شدی چدمی لحظه نفهمهیتو ... آوردی شدت خنده داشت نفس کم ماز

 . بلند نشدی از روم برداشت ولشوینیفهمبد و سنگ. نفس من بند اومدنباریا...آرشام هم افتاد رو من
 . سمت موهاشی کنی حمله می شی می عصبانیاز هرک...؟ها؟ي من داري به موهاارکی تو چنمیبب_آرشام

 : و گفتمدمیخند
_  . خوادیچون دلم م
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  خواد آره؟یکه دلت م_آرشام
اوهوم_من . 

 . بهت بدمی درس حسابهی خواد که یپس منم دلم م_آرشام
سرم و گذاشتم رو .نمیم و گذاشتم رو سلبام و غنچه کردم،به چشم هام حالت التماس دادم و دستا... مظلوم شدمباز

 :شونم و گفتم
_ اد؟یدلت م  

 . دونمی نمی به چی داد ولگهی دزی چهی جاشو به طنتیش... چشماش عوض شدحالت
 . کردمی همچنان داشتم نگاهش ممن

 . صورتشو آورد جلو و چسبوند به صورتمآروم
زمزمه کنان گفت... به شماره افتادنفسام : 

_ اهم نکن؟ نگينطورینگفتم ا  
چرا؟_من  

_ ی کنی موونمی ديچون دار . 
گهیمنم کرم داشتم د... کنمتشی اذکمی خواست ی مدلم . 
 : پر عشوه کردم و گفتمي خنده هی... رو گردنشدمی باشه کشی که انگار اتفاقي و طورلبام

_ ي بودوونهیتو د . 
 . کردمی کنترل م داشتم خودم ویخودم بدتر بودم ول...انگار حالش بد بود... زدی نفس منفس
  نه؟گهی کنه دکاری تونه چی موونهی دهی که ی دونیپس م_آرشام
 . دونمینچ نم_من

 . نکنيرها با من باز_آرشام
دشی سوزانش رو گذاشت رو گردنم و بوسي گرمم که به گردنش خورد لباينفس ها.. کردمی پوفهی . 

دستام مشت شد...رهنشیچنگ زدم به پ... بند اومدنفسم . 
دست ... گاهش کردهیپاهاشو تک...دستاشو از کنارم برداشت... خورد به گردنشی مدمی کشی که میقی عمي هانفس

 زد و من هر یهمچنان داشت به گردنم بوسه م...دست راستشو فرو کرد تو موهام...چپش دور کمرم حلقه شد
زل ...چشماش سرخ شده بود...ادصورتشو مقابل صورتم قرار د... دادمی مقابله از دست ميلحظه داشتم توانم و برا

 . شد سمت لباشدهی نگاه منم کشاری اختیب...زد به لبام
 . نداشتمیکی نزدنی از ای اعتراضچی کرد و من هی فاصله رو کم مداشت

دلم ... داغش رو لبام نشستيلبا... فاصله رو هم برداشتنیو آرشام آخر... کردی مي قراری واسش بدلم
پلکام افتاد رو هم و تنم داغ شد...مغزم از کار افتاد...سست شد بدنم يتمام اعضا...ختیر . 

 لب هام ي که روی آروميبوسه ها... آرشام قفل شده بودي لب هانی حواسم معطوف به لب هام بود که االن بتنها
 من نکهی ا نگران ازدیشا... بودیتو چشماش پر نگران... ازم فاصله گرفتکمی... کرده بودگهی ديای زد منو وارد دنیم

 .پسش بزنم
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اولش ...دنمی کامل لبهاشو گذاشت رو لب هام و شروع کرد به بوسنانی با اطمنباری ندارم ای اعتراضچی هدی دیوقت
 نباریا... چنگ زدشتری دستش بيبه موها... دستش رو فرو کرد تو کمرميپنجه ها... شدقی بعدش عمیآروم بود ول
 که به يمثل تشنه ا... سمت خودمدمشیشتر کشی و بتشریب...حلقه شددستام دور گردنش ... کردمشیمنم همراه

دلم سرشار ... بردمیداشتم لذت م... از لبم گرفتیکیگاز کوچ... باشه با خشونت لبهام و به دندون گرفتدهیآب رس
 .از عشق شده بود

 ... و نگاهم کرددی کشیآه... دل از لبام کند و سرش و لبند کردباالخره
  
      
 

 ... کردمهشنگا
همونطور ... شدی خوش حال مدیاگه دوستم داشت با... کرد؟ی نگاهم منطوریچرا داشت ا... تو چشماش غم بود؟چرا

 منو نکهینکنه از ا...نکنه دوسم نداره؟...نکنه؟... بردمیهمونطور که من داشتم لذت م...که من خوش حال شدم
  باشه؟نطوریاگه ا...ا؟ینه خدا... و هوسشخودش ارضا کردن ي فقط برای هم لدت برده ولدیشا...مونه؟ی پشدهیبوس
 : زدبی از درون هم نهییندا

_ اون خوش حال ...نی ببنشوی غمگيچشم ها...نگاه چطور زول زده بهت...؟ینی بیرها نم...نهیآره هم
اون دوست نداره...دوست نداره...ستین . 

احساس کردم دارم ... درونم شکستيزی چهیاس کردم احس... دوست نداره تو ذهنم اکو شدي و بارها جمله بارها
 دونم ینم...دنی نگاهش کنم شروع کردم به دونکهی اعتراف،آرشام و پس زدم و بدون انیشوك از ا...زمی ریفرو م
 یی نداهی ی بودم ولدهی از دهن خود آرشام نشنیت که حيزیاز چ...از خودم...رفتم که فرار کنم...فقط رفتم....کجا

 . خواهم شددنشی شاهد شني گفت که به زودیدرونم م
 ... اون صدارو نشنومينطوری خواستم ایم...دمی دویگوشام و گرفته بودم و داشتم م... به اطراف نداشتمیتوجه

 و بهم قتینکمه اومده خودش حق...نکنه آرشامه؟... مانع از رفتنم شدیکیباز ... بغلم کردیکی باز
و ندارممن طاقتش!...نـــــــــه...بگه . 

ختیاشکام ر...دستام و گذاشتم رو صورتم...اومد جلو واستاد... هامو بستمچشم . 
 از شتری بیلی قدرت اون خیول...نذاشتم...خواست دستام و از جلو صورتم برداره... رو مچ دستام قرار گرفتدستش

 .من بود
 . سمت خودشدیو دوباره مثل دفعات قبل منو کش... از صورتم جدا شددستام

 : اش و گفتمنهیبا مشت زدم به س... هقم هقم بلند شديصدا
_ حرف ...ید حرف بزن عوض...چرا آرشام؟... کردم؟کارتیمگه من چ...؟ی کنی با من منکارویچرا ا... چرا؟یچرا لعنت

 .بزن
 . اشنهی زدم رو سی کردم و با مشت می هق مهق

 نتونستم خودم و کنترل ی کردم ولی کارو منی ادی دونم،نبایم... کنمی نکن،خواهش مهیگر...رها متاسفم_آرشام
غلط کردم... کنم بس کن رهایخواهش م...دیببخش...زمی عزدیببخش...کنم . 
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من ... خودم بودریهمش تقص...هرچقدر در برابرش کوتاه اومدم بسه...گهیبسه د...رمی کردم جلو اشکام و بگیسع
 ي ذاشتم باهام بازی نمگهید...دم کردم که لعنت بر خودم بادخو...حقم بود!...قولم و شکستم حاال هم خودم شکستم

 دیآره نبا... بوددهی که روزه اول دیی شم همون رهای مد به بعنی از ایول... مدارا کردمیلی هم خنجاشیتا هم...کنه
 ... داغونم کنهنی از اشتری ذاشتم بیم

اونقدر سرد که خودم هم سرماشو ...سرد شدنگاهم ...ازش جدا شدم... آرومم کردي زدم تا حدی که میی هاحرف
 : گفتمیبا لحن سرد و قاطع...احساس کردم

_  . خوام برم خونهیم
 ی ولفتهی کنم چشمم تو چشماش نی می کنم و سعی کرد االن باز فرار میهه فکر م... متعجب شدچشماش

 . کار بودنی که انقدر مغرور بود بهتری اونم نسبت به آرشامی تفاوتیب!...نه
 در و باز موتیبا ر...ستادمی انی قدم هام و تند کردم و کنار ماشدمی از دور دنویماش... زدم و راه افتادميوزخندپ

 و استارت نیبعد از چند لحظه مکث،اومد نشست تو ماش... نگاه کردمرونی به بشهی و از شینشستم رو صندل...کرد
دستش رفت سمت پخش و ... تونستمی من می بود ولیتهر چند که کار سخ... تفاوت باشمی کردم باز بیسع...زد

دیجی پنی تو ماشری و سمبی حبيصدا . 
 

اری به عشقم گرفتار محکوم  
اری پرنده هوادار مثل  
اری به همراه هی ساهی مثل  
اری و نبودم به دلخواه بود  

  گفت دلم گفت به چشماری که یهرچ
  گل و خار گفت دلم گفت به چشماز

_  و گذاشتم باد نیی رو دادم پاشهیش... شدمیداشتم خفه م... من نگاهش نکردمی کرد ولبرگشت سمتم و نگاهم
 .بخوره به صورتم

  بود دلم گفت برواری که هرجا
  گل و خار بود دلم گفت بروبا
اری شد دل من به افسون پر  

اری شونی دل من پرفکر  
اری ي چشمام فقط جاگوشه  

اری ي دو چشمام تماشاکار  
  شدداری خر اگه جانانهاری

  بازار شدي گل سرخ تودل
  گل سرخ دل من خار شديوا

  شداری نی شد از دست همیهرچ
( ری و سمبیمحکوم از حب ) 
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 که جلو نیماش...آروم با نوك انگشتام اشکامو پاك کردم... آهنگش وصف حال من بودبیعج... باز سرباز کرداشکام

 . ظهر بود همه خواب بودنکیخدا رو شکر چون نزد... سمت اتاقمدمی و دونیی پادمی نگه داشت پرالیو
 ریلباسام و کندم و رفتم ز... کردیبغض داشت خفم م... کردم و خودم انداختم تو اتاقی طیکی ها رو دو تا پله

 دونم چرا ینم...بغضم و رها کردم و از ته دل زار زدم...  نکردمي کاری ولدمی آب به خودم لرزياز سرد. دوش
 ی ارزشچیکه بهم ثابت بشه که واسش ه...م؟ داغون شينطوریکه بعدش ا...چرا گذاشتم ببوستم؟... شد؟نطوریا

 ندارم؟
چرا من؟... چرا آخه؟ایخدا  

 قرص آرامبخش هی...دمی و لبساسام و پوشرونی آب اومدم بریاز ز...دی ترکی کرده بودم که سرم داشت مهی گرانقدر
 . فکر نکنمیچیوابم و به ه خواست بخیدلم م... پتوری زدمیخوردم و خز

 
 

  بودم؟دهی چقدر خوابیعنی... بودکیهمه جا تار... و باز کردم و به اطرافم نگاه کردمچشمام
 . به ساعت انداختمینگاه

چشمام پف کرده ... نشستمنهیی لباسام و عوض کردم جلو آنکهی از جا پاشدم و بعد ایبا کرخت... شده بود8 ساعت
هه بازم نقاب بازم نقاب... کردن و محو کردن آثارشیشروع کردم به آرا...بود ! 

 . به خودم زدم و از اتاق خارج شدميپوزخند
 . ها همه دور هم نشسته بودنبچه

 خواست تو جمعشون یدلم نم...جوابشون و دادم... متوجهم شد و بعد اون هم همه بهم سالم کردندای نفر آنیاول
 . خواستی مییدلم تنها...باشم
 توجه بهش درو یب... شدمی از جلو آرشام رد مدی بانی واسه هماطی خواستم برم حیم...از بغل آراز گرفتم و نیراست

 ... شدماطیباز کردم و وارد ح
واسه ... ندارمی هم درك کرده بود که حال خوبنیانگار راست... رو هم نشوندم رو پامنی تاب نشستم و راستيرو

 . امنهی گذاشت بود رو س آروم نشسته بود رو پام و سرش ونیهم
 . روش نشوندمي دست موهاشو نوازش کردم و بوسه ابا

 : گفتمآروم
_ تا ضربه ...بزرگ نشو تا دلت نشکنه...ی پاك بمونينطوریبزرگ نشو تا هم...نی وقت بزرگ نشو راستچیه

ی بموننطوری کاش هميا...لبخندات تظاهر نباشه... باشهکرنگیدلت ...ينخور . 
 . رو شونم نشستیکی مونده بودم که دست ي دونم چقدر اونطورینم... شدمرهی رو به رو خ و بهدمی کشیآه

جوابمو داد و گفت... لبخند بهش زدمهی... آرازهدمی دبرگشتم : 
 احوال رها خانوم؟_

 ! ها شمایبا احوالپرس..میخوب_من
ی که گله کنومدمین...گهینشد د_آراز . 
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 . زدملبخند
ها؟...؟ي دی نمادشی بد بد که يزایچ...؟ی که چيخلوت کرد کوچولو نی با انمیبب_آراز  
گفتم.نیی و سرم و انداختم پادمی کشیآه : 

_  . وقت بزرگ نشهچی گفتم که هیداشتم بهش م
 . چونمو و سرم و بلند کردری دستشو گذاشت زآراز

 : اخم نگاهم کرد و گفتبا
_ ستی تو چت شده؟از صبح حالت خوب ننمیبب . 

ينطوری همیچیه_من . 
به من دروغ نگو_آراز . 

_ نیفقط دلم گرفته هم... گمیدروغ نم . 
اونوقت چرا؟_آراز  

 . کردمسکوت
؟ی بگي خواینم_آراز  

 : و گذاشتم رو شونشو گفتمسرم
_  . به آرامش دارمازین... سکوت کنمکمیبذار 

 . به آسمونمی شدرهیهر دومون خ. تکون داديسر
رها؟_آراز  
جانم؟_من  

 . گمی می چنیگوش کن بب_آراز
 . شدم به صورتشرهی و کج کردم و خسرم
 :گفت

_ ادته؟یمادرجونم و   
اوهوم_من . 
 زدم به آسمون و به ستاره ها نگاه ی و زل ماطی رفتم حی تو منی گرفت عی منم هر موقع دلم می دونیم_آراز

 ی آرزو کنیست گفت هر موقع خوای بچه بودم مادرجون بهم میچون وقت... چرا؟ی ونی کردم،می کردم و آرزو میم
 . شهی برآورده متبدون که آرزو... و آرزو کننی بچشویکیبا دست ... ستاره هاشیبرو پ

 : زدم و گفتملبخند
_   شد؟یحاال بر آورده م

 . کنهی مافتی که اعتقاد داشته باشه ازش معجزه دریآدم به هرچ...چون اعتقاد داشتم آره_آراز
 : سرم و گذاشتم رو شونه هاش و گفتمباز

_   شه؟ی منم برآورده مي آرزویعنی
ی اعتقاد داشته باشدیفقط با...چرا که نه؟_آراز . 
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 تو دست گرفته باشه مشت نکهی از ستاره ها رو انتخاب کرد و و مثل ایکی خودش دستش و باز کرد و برد باال،بعد
مت آسمون و بعد دستش و دوباره برد س... اش و چشماش و بستنهیدست مشت شده اش رو گذاشت رو س...کرد

 .بازش کرد
اونا هم واسه من برآوردش ... گهی منو مي آرزوگهی دي ستاره هاي ره به همه ی ستاره هه منی االن انیبب_آراز
 . کننیم

 : ام و گفتمنهیدستمو گذاشتم رو س.دمی از ستاره ها رو چیکی از آراد منم دستام و باز کردم و دی تقلبه
_  کن که فراموشش ي طرفس کارهی عشق نیاگه ا...به صالحمه همون باشه یهر چ... خوامی ازت نمیچیخدا ه

 . جلوم بذاری راه حلهی ستیاگه هم ن.کنم
 . دستام و بردم سمت آسمون و بازش کردمبعد

 دستاشو ی از ما هعدیاونم به تقل... جلب شدنیتوجه هر دومون به سمت راست...می و لبخند زدمی آراز بهم نگاه کردبا
 . کردی و اول مشت بعد باز م برد باالیم

 . کردی کارشو تکرار می ما از کارش خوشمون اومده هعدی دیاونم که م...میدی خندنی کار راستنی دومون به اهر
می که خودمون خسته شدمی کردي بازنی با راستانقدر . 

  
      

می که خودمون خسته شدمی کردي بازنی با راستانقدر . 
 خواست هرچه زودتر یدلم م... شدی هم که شده کمرنگ ميجود اون غم هام تا حدودبا و... آراز ممنون بودماز

 ی میمطمئنا هم پدر و هم شوهر خوب... رو داشتی خوشبختاقتیآراز ل... که دوسش داره برسونمیاون و به کس
 .شد

 و دای آشیز رفت پآرا... جمع شده بودنزیهمه دور م... خونهمی خوند رفتی که ما رو به شام فرا مدای آي صدابا
 ششی خواست پیدلم نم... کنار آرشام بودی خاليتنها جا... پر شده انداختمي های به صندلینگاه...کنارش نشست

هه باز منو با آراز ... درهم رفتم و کنارش نشستمافهی و قیتیبا نارضا... شدی کردم بد می اگه اعتراض میباشم ول
ه؟ی کردنت چي بازلمی فنی اگهی دستی هم نالتی خنیتو که ع بهش بگه ستی نیکی... حالش بد شدهدهید  

 به غذا نداشتم و داشتم با غذام یلی مچیه... و مشغول شدمدمیواسه خودم سوپ کش... تفاوت بشمی کردم باز بیسع
 . کردمی ميباز
 : بابا به خودم اومدمي صدابا

_  . واسترمی غذا بگرونی برم از بياگه دوس ندار...زم؟ی عزي خوریرها چرا شامتو نم
آخ که من عاشقش بودم... به روش زدميلبخند ... 

 :گفتم
_  . ندارملیم... بابایمرس

 . تکون داد و مشغول خوردن شدي متفکر بهم نگاه کرد و سربابا
حضورش ... کردی موونمیعطر تنش داشت د...ودی به آرشام اونم بعد امروز واسم خوب نیکینزد... بودنیی پاسرم
 . خواستیدلم حضورشو با عشق م...رد کی نممیراض
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 . کمک کنم که بابا صدام کردنایخواستم به مامان ا...همه از سر سفره پا شدن. گذشتبی ترتنی ساعت به امین
گفت.ششی پرفتم : 

_   حوصله هست؟ی چرا انقدر بنمی من بشی پادی من بزیعز
 افتاده که من انقدر تو ی اتفاقهی که دی فهمی مدی دی منطوریهر موقع منو ا... نگرانمنهیلی دونستم االن بابا خیم

 .خودمم
 اش و نهیدستام و دور کمرش حلقه کردم و سرم و گذاشتم رو س...نشستم کنارش.... خواستم نگرانش کنمینم

 :گفتم
_  که باهات نیهم... هم دارمي دخترهی که ی گی اصن نممی که اومدیاز موقع...گهی تنگ شده دمییدلم واسه بابا

 . برو خدارو شکر کنستمینقهر 
 : و گفتدی آروم خندبابا

_  يواال دخترم دخترا... منشی پيای بدی بایکیمثال تو کوچ...؟ی کشیبچه خجالت نم...طونی شي دختره يا
میقد . 

 ي بابا نفهمه درونم چه خبره و اون برانکهی ايمن برا...می کردی مي بازلمی فمیهر دومون داشت... زدميپوزخند
 روش نی و داشت به اارهی به روم بيزی خواست چیفقط نم... شناختیبابا منو خوب م...حواس منپرت کردن 

 . زذیباهام حرف م
 . هم دلت بخوادیلیخ...چمه؟_من
 : و گفتدی عادت معمول باز موهامو بوسبه

_ اگه زنده ام فقط به خاطره وجود شماهاست... دخترمی منزیتو عز . 
 : و گفتمدمی بوس و بلند کردم و محکم لپش وسرم

_ یلیخ... دوست دارم بابایلیخ . 
 : و گفتدی و بوسمیشونیپ

_ زمیمنم عز . 
 . وسعت ابراز احساساتموندی پرشعوری آراز بنی که امی لبخند زدبهم
گهی دی شی کنه که لوس می کارارو منیعمو هم...ایب_آراز . 

 : حرص گفتمبا
 من لوسم؟_

خوب زشت ..واال... خوادی ما هم دلمون می گینم... داده بغل عمو اومده لمنمیپاشو بب.پ ن پ من لوسم_آراز
  بابا بشم؟زونی آونطوری االن من برم استین

 : بهش زد و گفتی دونه پس گردنهی دی شنی آراز و مي که داشت حرف هاعمو
_   بغل من؟يای بي خوای مکلتی هنیخرس گنده با ا...نه ترو خدا

 : خنده که آراز گفتری زدم زپق
_   نه؟گهی که رها بشنوه دیا جون االن به آراز گفتباب

؟ی کنی مسهیخودت و با رها مقا_عمو  
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 . کردی بود عمو بغلش مدایآراز بسوز اگه آ...دی بگنویهم_من
آره بابا؟_آراز  

 : تکون داد که آراز گفتعموسرشو
_ دی کنی قبول نممی گم سره راهی میهع...؟يدی؟ديدید . 

ت خنده که گفری زمی همه زدباز : 
_  . خودمويعشق است آرزو خوشگله ... فرهادالی خیاصن ب

 : بوس گنده از لپش گرفت و گفتهی گفت و رفت سمت خاله و نویا
_ شبا هم بالشتو بغل کن... به بعد آرزو واسه خودمهنیاز ا...تو برو با دخترت خوش باش... فرهاد دختر پرستيا . 

 . خنده رفت هواکی شلباز
 . دادی پرت کرد سمت آراز که اونم جا خال درآورد وشویی دمپاعمو
؟ی کشیخجالت نم...ای حی بي پسره يا_عمو  
 . شدمیاگه خوب بود که به جا دکتر نقاش م...ستی خوب نمیمتاسفانه من نقاش...نه بابا_آراز
 : و گفتدی خندعمو

_  . حرفاتنی بچه با ايرینم
شالـــــــــایا_آراز . 
 . ماشی سرشو تکون داد و نشست پعمو
 : و گفتوی خوند رفت سمت استری هم که کبکش خروس مآراز

_  . بشهلهی تخمونی انرژمی برقصکمی نییای حداقل بمی نرفتییامروز که جا
 ها رو روشن ی هم رفت همه چراغ ها رو خاموش کرد و نور مخفدایآ. رو بلند کردویآراز صدا استر. قبول کردنهمه
 .کرد

 از رو یهمه دو سه تا فوش بهش دادن ول...بسکه آراز خر صداشو بلند کرده بود...میدی باندها همه از جا پري صدابا
 . دست همه رو بلند کرد برد وسطیکی یکینرفت و 

 : نفر اومد سمت منو و گفتنیآخر
_ نمیپاشو بب . 

الی خیآراز اصن حوصله ندارم ب_من . 
ستمی ول کنت نگهی بدم دری که اگه گی دونیخال؟می بی چیچ_آراز . 
 . از جا بلند شدمی و با بدبختدمیخند

 . چرخوندی منو می و گرفته بود و هعدستام
 هی چندتا آهنگ شاد رفت آهنگ رو عوض کرد و هیبعد از ...دنی به رقصمی باهاش همراه شدم و شروع کردناچار

دنی کردن و شروع کردن به رقصدای جفت واسه خودشون پهیهمه ... گذاشتتیآهنگ ال . 
دی رقصی هم که داشت با فربد مدایآ...میو آرشام مونده بود من و آراز فقط . 
 : اومد سمتم و گفتآراز

_   دن؟یبانو افتخار م
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 : درهم آرشام نگاه کردم و گفتمافهی چشم به قری زاز
_ لیبا کمال م . 

دنی به رقصمی وسط و شروع کردمی آراز و گرفتم و رفتدست . 
؟يبهتر_آراز  

گقتم... کرد که من سرحال بشمنیکارا رو به خاطر ا نی دونستم همه ایم... زدملبخند : 
_ یمرس...اوهوم . 

 . کنمیخواهش م_آراز
؟یخودت خوب_من  

من که خوب بودم_آراز . 
؟یستی دلتنگ نیعنی_من  

 : و گفتدی و فهممنظورم
 .چرا اتفاقا_

ی دست به کار شمی برگشتنکهیپس واجب شد بعد ا_من . 
 . فکر بودمنیخودم هم تو هم_آراز
 . کنهی دونم که قبول میم_من
از کجا؟_آراز  

 . رو قبول نکنهی ماهنی مغز خر خورده باشه پسر به انکهیمگه ا_من
  عاقله؟ی گفتیشما که م... رها خانومولیبــــابـــــــا ا_آراز

 . شهی منای زن دنی که بخواد با تو باشه خوشبختریوگرنه کس... کردمی میخوب داشتم شوخ_من
ــــــزمیر عز تو خواهيفدا_آراز . 

 : زدم و گفتملبخند
_ وونهیخدا نکنه د . 

 شمونی که آرشام اومد پمی زدی حرف ممیبا آراز داشت...باز همه به رقص ادامه دادن.آهنگ عوض شد. لبخند زداونم
 : باشه به آراز گفتي کرد لحنش عادی می که سعیو در حال

_ رم؟ی ازت غرض بگارتوی تونم یم  
و دست منو گذاشت تو دست آرشام و گفت بهمون زد ي لبخندآراز : 

_ دییبفرما . 
 . گوشه واستادهی بوس واسم فرستاد و رفت هی نگاهش کردم که ی وحشي چشم هابا
 و فکش منقبض شده یچشماش طوفان... حلقه شدن دستاش دور کمرم به خودم اومدم و نگاهش کردمبا

  چه مرگش بود؟گهید...بود
 . کردمین صاف واستاده بودم و داشتم با پوزخند نگاهش م میول... کنمشی بود همراهمنتظر

 يفشار...خودش دستام و گرفت و گذاشت رو شونه هاش و دوباره کمرم و گرفت... ندارمی قصد همراهدی دیوقت
 :بهش وارد کرد و گفت
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_ ی تحمل کندی که هست بانهی متاسفم همیول...؟ی ناراحتی نذاشتم باهاش برقصنکهیاز ا...ه؟یچ . 
 . کنمی که دارم تحملت می دونیخوب خودت هم م...هه آره تحمل_من

کمرم درد گرفت... شدشتری دستاش بفشار . 
 . اخم نگاهش کردمبا
 : کرد صداش بلند نشه با همون فک منقبض شدش گفتی می که سعی حالدر

_   ها؟ی دورو بر آراز باشيمگه نگفتم حق ندار
 : گفتمتی عصبانبا

_   تو رو به اون بفروشم؟ینه انتظار داشتنک...؟ی هستی کيفکر کرد
 ی و بگرانی خودش دي ارضاي هوسران مثل تو بفروشم که برایمن عمرا اونو به آدم!...ينه شازده فکر کرد...آره؟

 . کنهیارزش م
 : گفتمی کرد و منم همچنان داشتم می مبهوت داشت نگاهم مي چشم هابا

 نه من یول... ها؟ی باهاش برطرف کنازهاتوی نی تونیهستم که م یی منم از همون دختراي نکنه فکر کردنمیبب _
 . بشهيزی بابام و بابات آبرو رشی خوام پی نمنکهی فقط به خاطره انجامی االن اینیبیاگه م...ستمیاز اوناش ن

 : رو گفتم و خواستم بذارم برم که بازوهامو گرفت و متعجب گفتنایا
_   تو؟ی گی میچ... ارزش کردم؟ی تو رو بازی به خاطره نیک...دم؟ بوی آدمنی همچیمن ک... رها؟ی گی میچ

 : گفتتی با عصباننباری زدم که ايپوزخند
_  ی گیچرا بهم م...؟یزنی آشغال بودن بهم مویبگو تا بفهمم که چرا انگ عوض... بگو چه مرگته منم بفهممید لعنت

آره؟... بوسه؟هیبه خاطره ...هوس باز؟  
 : کردم صدام بلند نشه گفتمی میسع کهی آوردم و در حالجوش

_ چون دستت ...چرا؟.ي شدمونی و بعدش هم پشيدیمنو بوس...ي از من استفاده کردیتو عوض... بوسه بود؟هیفقط 
  گه نه؟ی نمیچی رها هم خره و هيفکر کرد...واسم رو شد؟

 االن دمی دی تو چشماش م وي غم شادي اگه امروز به جادیشا...هی از چمی بهش فهموندم که ناراحتمی مستقریغ
 . نبودنیحال و روزم ا

دی چرخی صورتم مي سرزنشگر داشت رو اجزايچشما... شدنی غمگافشیق . 
 : لب زمزمه کردری زآروم

_ لعنت به من... فهممیاالن دارم م . 
لعنت...آره لعنت بهت_من . 

رفتم اتاقم هی با قدرت تمام از حصار دستاش خودم و آزاد کردم و بدون توجه به بقنباریا . 
 
  

با دستام خودم و ... نشستميری حصي های از صندلیکی يدر تراس رو باز کردم و رو... بهمدمیبا حرص درو کوب
 یدلم م... شدمی مری خواستم ازش فرار کنم باز تو دامانش اسی بود که تا مي دونم چه سرینم...بغل کردم
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 ي اگهی دزی که حز عذاب واسم چی لعنتساس احنیآرشام از ااز خودم،از ...خسته بودم... تموم بشهي بازنیخواست ا
  ده؟ی شدم که انقدر داره عذابم میچرا عاشق کس...اصن چرا من عاشقش شدم؟...نداشت
 ... شعر فروغ افتادمادی و دمی کشیآه

 
  یاري تا بگویم راز خویشنیست

  پنهان کرده ام در ساز خویشناله
  اندوهم، خدا را، زخمه ايچنگ
  اي، تا برکشم آواز خویشزخمه

  لبانم قفل خاموشی زدمبر
  کلیدي آشنا بازش کنیدبا

  دل رنجه دست جفاستکودك
  سر انگشت وفا نازش کنیدبا
  کن این پیمانه را اي هم نفسپر
  کن این پیمانه را از خون اوپر

  مستم کن چنان کز شور میمست
  قصه افسون اوبازگویم

  چشمش را چه می پرسی ز منرنگ
  چشمش کی مرا پابند کردرنگ
  کز دیدگانش سرکشیدآتشی

  دل دیوانه را دربند کرداین
_  چشما نیمگه هم...ی طوفانیزالل و پاك و گاه...مثل آسمون...ای مثل دریآب...رنگ چشماش رنگ عشق بود

اش دوسش  هي بديبا همه ... انکار نبودي من نشد؟جايای چشما دننیمگه ا... خودش کرد؟رینبود که منو دگ
 .داشتم

  لبانش کی نشان دارم به جاناز
  شرار بوسه هاي دلنشینجز
  تنم کی مانده از او یادگاربر

  فشار بازوان آهنینجز
  چه می دانم سر انگشتش چه کردمن
  میان خرمن گیسوي مندر

_  و ی تلخنشیری شيهنوزم طعم لبا...دی رسیفقط با اون به آرامش م... شدیتن سردم فقط با اون بود که گرم م
همونطور که درد بود ... آرشام بلد بودی کرد ولیهنوزم بازوانم از فشار دستاش ناله م... بردی منی دهنم رو از بیگس

 .درمان هم بود
  دانم که این آشفتگیآنقدر
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  سبب افتاده اندر موي منزان
  شد بر دل و جانم گرفتآتشی
  شد راه ایمانم گرفتراهزن

دامان صبر بود از دست من رفته  
  ز پا افتادم آسانم گرفتچون

  شدم در پهنه صحراي عشقگم
  شبی چون چهره بختم سیاهدر

  بی آنکه بتوانم گریختناگهان
  سرم بارید باران گناهبر

  بودم، مست عشق و مست نازمست
  آمد قلب سنگم را ربودمردي
  رنجم داد و لذت دادمشبسکه

_  ارشیخودمو در اخت... کارم فکر نکردمانیانقدر مست که به پا...مست عشق آرشام...منم مست بودم...آره
 ي واقعا ارزششو داشت که خودم و برایول... کردم ارزششو دارهیچون فکر م...چون دوسش داشتم...چرا؟...گذاشتم

  مرد قرار بدم؟هی اری بار در اختنیاول
  او کردم، چه می دانم که بودترك

  از سر پرید، اي همنفسمستیم
  دیگر پر کن این پیمانه رابار

  بده، خون دل آن خود پرستخون
  بپایان آرم این افسانه راتا

_ من ...افسانه تموم شد...تموم شد...رفت هوا... آرزوها دود شديآره همه ...د؟ی از سر پرمیگفت مست... گفت؟یچ
 تی شخصهیدر حفظش داشتم و  ی که سعي غرورهیجز ... موند؟ی ازم باقیچ...به خودم،احساسم،به آرشام...باختم

  مونده بود؟ینابود شده از من چ
گنیم... اشکم سر باز کردباز : 

 
  خنده هزارتا درد دارهی که میاون
دهی کنه به هزارتا از درداش خندی مهی که گری اونو  
  بدجور کم آوردهشونیکی ي جلویول
 

 من ی داد ولی شکستش داشت آزارم ميلبه ها...دلم شکسته بود...بدجورم کم آورده بودم... من کم آورده بودمحاال
عشق آدما رو ...یلی شده بودم خفی ضعیلی خیول... باشمي قوي کردم همون رهای میبازم سع... زدمیدم نم
 . دونهی مازهاشی رفع نيرا ابزار بهی منو فقط دی که شايعاشق مرد... کنه و من عاشقمی مفیضع
م شدرهی و باز به رو به رو خدمی کشیآه . 
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 . کردني و روز شماردنی روزام شده بود آه کشکار
 . به خودم اومدم که همه جا رو سکوت فرا گرفته بودی زمانی دونم چقدر ولینم

 يبا صدا... افکارم بودم که متوجه اطرافم نبودمریانقدر درگ...تعجب نکردم... بود2ساعت . به ساعتم انداختمینگاه
  بود؟ی کیعنی با تعجب از جام پا شدم لمویموبا
 . ابروهام رفت باالدمیشماره آرشام و که د... رو باز کردماس

 : بودنوشته
_  ی بيومدی ني اومدياومد...ي وقت ندارشتری بقهی دق5... اتاقتامی خودم مای اطی حيای میشی االن پا منی همای

می حرف بزندیبا... نهای متوجه بشه ی که کسستیمهم هم ن... شمی می همه چالیخ . 
 . اومدی مطمئنا مادی و اگه بگه مهی دونستم چه کله شقیم... خوندن اس ام اسش دهنم بسته شدبا

  ... انفجار بودمياخمام رفته بود تو هم و آماده ...اطی حرص در اتاق و باز کردم و رفتم حبا
 محکم رفتم سمتش و با  بلند ويبا قدم ها...نی و با اخم زول زده بود زمواری داده بود به دشویتک...دمشی دور داز

 : گفتمتیعصبان
_ ه؟ی چای مسخره بازنیا...زده به سرت؟...چته؟  

 : مثل من زول زد بهم و گفتاونم
_  ي ری مي ذاری بعد می زنی خواد می دلت می تو که هر حرفای هی من مسخره بازيکارا...؟ی پرسیتازه م...چمه؟

من ...اون بوسه...؟ي بگم که تو اشتباه متوجه شدیشتاصن گذا...؟ي دیو فرصت دفاع کردن از خودم رو بهم نم
ي دی چقدر خودت و من و عذاب منیبب... رهـــــــايوا... بعدشیناراحت نبودم ول . 

 یداشتم تو ذهنم حرفاش و هالج... شده بودمجی گیحساب... آوردمیاز گفته هاش سر در نم... متعجبم کردرفتارش
 . قدم اومد سمتمهی کردم که یم

 . بودنی من هنوزم نگاهم به زمی روم قرار گرفت و نگاهم کرد،ول بهرو
 :گفت

 .رها منو نگاه کن_
 . نکردمیتوجه

 : لحنش ملتمس شدنباریا
_  . کنمیرها خواهش م

 و د،سرزنشی،امي از غم،شادیبیرنگ نگاهش ترک...آروم سرم و باال کردم و به چشماش نگاه کردم... نرم شددلم
 . ذهن من بوددهییهم همش زا دیشا...دوست داشتن بود

 : فکر کردن بهم نداد و گفتاجازه
_  خوام اعتراف یم...بسکه صبر کردم...خسته شدم بسکه سکوت کردم... تونمی نمی فهمیم... تونمی نمگهیرها د

 . خوام سکوت کنمی نمگهید...کنم
 داد که برم و به یزم فرمان ممغ... بده؟می خواسته بازی مای دوسم نداره نکهیا... خواست اعتراف کنه؟ی مویچ

بمون و بفهم... گفت بمونی دلم میحرفاش گوش ندم ول . 
 : و گفتمینی نگاهش کردم که اشاره کرد بشمنتظر
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_  . حرف هام طول بکشهدیشا
 کرد که از کجا شروع ی داشت با خودش فکر مدیشا...مکث کرد و به فکر فرو رفت...ساکت شد...ششی پنشستم

ع کرد به حرف زدنباالخره شرو...کنه : 
 
 

 ی که جلوتر از دماغ خودش و نمییاز اونا... از همون دختراسنی با خودم گفتم ادمتی بار که دنیاول_آرشام
 که دوست داره با نشون دادن خودش عقده هاشو بر طرف ي آدم عقده اهی... فروشهی و زمان فخر منیبه زم...نهیب

 برگشتم و بهت پوزخند زدم یوقت)منظورش همون حسن کچل بود(یفیاون روز تو دانشگاه سر استاد شر...کنه
 کار نیو هم...ستی دست تو نی کنی ها هم که فکر مي اونطورای خواستم بهت بفهمونم که دنیم... بودنیواسه هم

 . من و تو شدنی جدال و کل کل بهیمن باعث 
 ی حرف میلی در مورد تو خشیرا... تعجب کردمیلی خی تو خواهرشدمی و فهمدمی و دشی رای سحر وقتیمهمون

 از کارا و شهیهم...طونهی تر از خودش داره که شر و شکی خواهر کوچهی گفت ی بره خارج،منکهی قبل از ایعنی...زد
از ... دارههی خواهر پاهی گفتم خوبه که ی مودماون موقع ها با خ!... بودنتونی که بیتیمی گفت،از صمی تو ميحرفا

 مثل نمیا... آرشامي با خودم گفتم که اشتباه کردی تو خواهرشدمی فهمی وقتیول... شهیار م که با همه ندناستیا
 ی نسبت به همشون بي که چطور توجه همه روته و تو چطوردمی دیم...یلوس و از خود راض...تمام همجنساشه

 و عشوه ی خودت کن جدبوی کسي کردی نمی سعنکهیا... اومدی خوشم متی تفاوتی بنی از ارف طهیاز ...یتفاوت
 همه به خاطره غرور و نای گفتم که ای طرف هم با خودم مهی از ی واقعا واسم جالب بود،وليزیبر

تو ... کنه؟ی نمر اشتباه و دوباره تکراهی گفت ی با آرشام دوستی چرا نگفتی گفتشی به رای وقتادتهی...شهیخودخواه
 دعواش کرد که چرا ی هم حسابدایش رفته بود تو هم و آ اخماشی رای تو رفتنکهیبعد ا...ی و رفتيناراحت شد

 هست که باعث شده ی شخصهی شد که رمی دستگنطوریاز حرفاشون ا... واسه گذشته بودههیناراحتت کرد و اون قض
خالصه اون شب گذشت و گذشت ...ي نداری کس توجهچی ههفکر کردم واسه همونه که ب...یتو انقدر ناراحت بش

من ... مدت گذشتهی...می کردگهی جنگ دهی بود که هر دومون اعالن یاون شب؛شب...دمتونیزاد د تو فرحنکهیتا ا
ی پا گرفتری اون روز اومدم و تو واسم زنکهی اومدم دانشگاه تا ای خودم بودم و کمتر مي کاراریدرگ . 
 : وسط حرفاش و گفتمدمیپر

_  . من نبودي نگرفتم تو حواست به پارپایمن ز
دامه داد زد و ايلبخند : 

_  ی و گذاشتي خودت و زدي حرفاشهی که تو باز مثل هممی شدری شدم و اومدم سمتت و باهم درگیعصبان
به همه ... دانشگاهيفرداش اومد...رمی دختررو بگنی حال ادیبا خودم گفتم با... بودمیبدجور از دستت عصبان...یرفت

نیم زي و افتاددمی و کشی که صندلینی بشی و خواستيسالم کرد . 
 : خنده و گفتری زد زشتری بدی سرخ من و دافهی قیوقت... زد و منم با حرص نگاهش کردميلبخند

_ ي نکردتمیتو هم کم اذ...حرص نخور . 
 . نارك کردمی چشمپشت
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 راحت شده المی کرده بودم و خیتالف... حالت و گرفته بودم چقدر خوش حال بودمنکهی از ای دونینم_آرشام
می ماجرا داشتهی شد که هر روز نطوریخالصه ا...ینی شی کار نمیتم که تو هم به قول خودت ب دونسی میول...بود . 

 : و گفتدیباز خند... کردمکث
_  طرف هم هی از ی حرص خوردم ولی زرافه حسابی و نوشتيدی کشی نقاشنمی رو ماشدمی دی اعتراف کنم وقتدیبا

 ی خوب نمیول...ياری سرم بي رو تونسته بودیی بالنی که همچيواقعا جسور بود...از کارت خندم گرفته بود
 نشون بدم چون واقعا هر دفعه یبان واسم سخت بود که خودم و عصيراستشو بخوا...تونستم دربرابرت سکوت کنم

ي کرده بودنی بهم توهنکهی گرفت،با ای افتادم خندم می نوشته هات مادی . 
 . بوددهی کارم خندنیود که به ا بوونهیواقعا د...نیی و سرم و انداختم پادمیخند
 نیماش...ي به هر دومون وارد کردی خصارت حسابهی کردم و آخرش هم تو کله شق و لجباز ی تالفنبارمیا_آرشام

 کردم که چطور ی فکر منیتو خونه همش به ا... فروختمنیی پایلی خمتی نشون بدم با قنای به مامان انکهیو بدون ا
روز بعدش که ...؟ي خودت و من و داغون کردنی ماشي زدنکهی کار باالتر از اگهید... تونم بشونمت سرجاتیم

 واست زای چنی و ای کردم که انقدر به فکر باشیفکر نم... از کارت متعجب شدمیلی خمیاومدم و آتش بس داد
 ها فاصله  از اون فکرکمی کارت باعث شده بود که نیهم... ساخته بودمالی خی دختر بهیمن از تو ...مهم باشه

 واقعا کارات ی دونم چرا ولینم... گرفتی افتادم و خندم می تو مي کل کالمون و کاراادهی بشبا موقع خوا...رمیبگ
 ی کردم می تو خلوت خودم بهت فکر می وقتیول!... خوردم نهی گم از دستت حرص نمینم... بودنیریواسم ش

 و گرفت ی کرد جلو چشمام جون می صحبت م ازششی که راتیکم کم اون شخص...یطونی که چقدر شدمید
 . شناختمی رو می واقعيانگار من رفته رفته داشتم رها

 فرشته نی خواست ای و من دلم ميمثل فرشته ها شده بود... کردمنتی واقعا تحسدمتی دی وقتنی راستتولد
 افهیق...نیخانوادم آشنا شد و با نی اومدشیتو و را...يواقعا خوشگل شده بود...کوچولو رو کنار خودم نگه دارم

نه تنها من،بلکه مامان و بابا هم ازت ... بودمده خوشم اویلیاز رفتارت با خانوادم خ... آوردیمتعجبت منو به وجد م
 احساس هی دونم چرا ی نمی گرفتلشی و تحوي فربد اومد و اونطور بغلش کردیوقت... خوششون اومده بودیلیخ
 که یی هم شد همون حرفاجشینت... دهی می احساسم چه معننی دونستم ایماون لحظه ن... بهم دست داديبد

 عموته،هم خوش حال دمی فهمیموقع باز کردن کادو ها وقت...ی رفتی و گذاشتیگفت نیچی تو هیول...بهت زدم
جالب بود که اون ... به روش خودمی کردم؛ولیاومدم و ازت معذرت خواه...شدم هم ناراحت که بهت تهمت زدم

 اهاش هر چقدر هم بی هر چقدر هم لج باشیکی رها تو با ی دونیم...ی داشتی بر نمطنتیظه هم دست از شلح
 تو در ی ولی کنی بد ازم استقبال میلی رفتار خهی گفتم که با یبا خودم م...یستی ني انهی آدم کی ولیکل کل کن

 پر رنگ تر شده التیز شب تولد به بعد خا...ی دوست داشتنی ولطون،مغروریش... قبلي همون رهاي باز شدتشینها
 اون روز تو دانشگاه نکهی الیدل... تو صبح بشهادی ی که ببود شب نهی... تو بودميهمش به فکر کارها و رفتارا...بود
 . بودنی هملشی استاد من و تو رو همگروه کرد اعتراض نکردم دلیوقت

منم ... گرفتمی که واسه خودم ساخته بودم فاصله میتیشخصکنار تو از اون ... با تو باشم خوش حال بودمنکهی ااز
 و پول مورد افهی و قپی به خاطره تشهی هممیتو طول زندگ... بودانمی هم رفتار اطرافلشیدل... تو مغرور بودمنیع

 من و از نی شدن و همی مکی و پولم بهم نزدظاهر که همشون به خاطر ییدخترا... از دخترا بودمیلیتوجه خ
 یول... ذاشتمی کردم و بهوشن محل نمی مي دختر بود دوری از هرچنیبه خاطره هم... کردینث متنفر مجنس مو
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 اگه اون روز بهت پوزخند دیشا...ي تفاوت بودیتو از همون اولش هم نسبت به من ب...یتو با همشون فرق داشت
 . بودم نه تونجای االن نه من اي شدی نمم زدم و تو متوجهینم

 آرشام بود که ی تفاوتی بنی به خاطر همقایمنم دق... بودمونی تفاوتی هر دمون بهم بیکی نزدلیدل... بودجالب
متفاوت بودنش...عاشقش شدم . 

 جواب دندون هی ی و وقتي داد کردی اعتراض نکرده بودم داد و بنکهی از ایخالصه اون روز هم حساب_آرشام
 خوش حال یلی خي تو و به همه سالم کردي اومدیاش وقتفرد...ی و رفتی گذاشتتی با عصبانيدیشکن از من شن

 خودت غرق يایحواست به ماها نبود و تو دن...ي دفعه ناراحت شدهی شد که ی دونم چی نمی وليبود
 به نام یبعد تو بچه ها از شخص... نگرانت شدمی حسابی و رفتي دفعه از جا پاشدهی یوقت...کنجکاو بودم...يبود
 ی نمنکهیاز ا... بود واسمي فکريری درگهی ی که خودت واسم ازش نگفتیه تا موقع کردن کی صحبت ملیسه

 باشه و تی تو زندگی خواست کسیدلم نم... کردمی مي خوردم و حسودی حرص مهی کلیتونستم بپرسم سه
 ی از احساسم فرار منی کنم واسه همهی خودم و توجي تونستم کاراینم... کردی هم منو ناراحت منیهم

 بهم یوقت... هم تعجب کرده بودم و هم خوش حال بودمي و باهام صحبت کردي زنگ زدشی به رایوقت...کردم
قرار ها رو ...می با خودم گفتم باالخره قبول کرد که کار و شروع کنی حرف بزنژه در مورد پروي که زنگ زدیگفت

 گفتم آرشام تو یبه خودم م... داشتمانجی هنمتی قرار بود ببنکهیاز ا... و من تا صبح چشم رو هم نذاشتممیگذاشت
 ی زدم و سعی با خودم حرف می ها هعوونهی شه مثل دیرها باورت نم...؟ینی بیمگه بار اولته که رها رو م...چته؟

 و رونی از خونه زدم بیانقدر تو خونه دور اتاق رو گشتم که آخرش هم با کالفگ... کنمهی کردم خودم و توجیم
 کار مشترك واسم جالب هیبودن در کنارت و انجام دادن ... داشتمیبی حس عجهیروز اون ...اومدم دنبالت

  شد؟ت حرفشی شرکت و با راي اومدی وقتادتهی...بود
 : تکون دادم که گفتيسر

 
تو همش افکار منو ...ي از خودت به فکر اونا بودشتری و بيتو به خانوادت وابسته بود...ي روز هم متعجبم کرداون

 با دمی دیوقت...ی کنی کارت چقدر من و خوش حال منی که با ای دونستی و نمي دادی مرییودت تغنسبت به خ
 نیبهت بوق زدم و سوار ماش..ياوردی ننی دونستم ماشیم... اومدم دنبالترونی بي از شرکت اومدتیعصبان

 یغمت ناراحتم م...منتی شاد ببشهی خواست همیدلم م...ی ناراحتدمی دی بود که مي بارنی دومنیا..يشد
 ی که هر موقع دل خودم مییجا... بردمت بام تهراننی واسه همي به آرامش دارازی و ني حوصله نداردمید...کرد

 با اون ی وقتی دونیرها نم... بودی واسه من کافنی بام تهران چهرت باز شد و امی رفتيدی دیوقت... رفتمیگرفت م
 و محو تو رمی تونستم نگاه از چشمات بگینم...يخاکستر کرد چطور من و هم ي نگاهم کردتی خاکستريچشما

 ی حسنی نفر همچهی بود که به ي بارنیاول... بودمکی دختر انقدر نزدهی بود که به ي بارنی اولنیا...شده بودم
ارت رفت... کردمی مدای پی کرد چه حالی با بوقش من و تو رو از هم جدا نمی دونم اگه اون راننده تاکسینم...داشتم

 ی می راضشتری من و بنیو ا...ي باهات خوب بودم باهام خوب بودی تا وقتشهیهم...رفتار منم... کرده بودرییتغ
 . داشتممی بود که در طول زندگی احساسنی بهتري اه بهونچیقدم زدن کنار تو اونم بدون ه...کرد
ختی دلم ري به اون فال فروش کمک کردیوقت . 
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 من اون روز ی ولي در ظاهر سفت و سخت بوددیشا... کردمی که من فکر مي بوديزی پاك و صاف تر از اون چتو
اون مقدار واسه من و تو ... نهي بهش پول دادنکهینه به خاطر ا...ي داری و چه دل بزرگی که جقدر مهربوندمید

 ي که بهش دادی از اون پولشتری بیلی خدنت به اون بچه و کمک کرتی احساس همدردیول... نبودادیانقدرها هم ز
 دای پیبی حال عجهی دادم و دستات به دستام خورد ی داشتم قهوه رو به دستت میوقت...واسه من ارزش داشت

 بود که یی روزهانی از بهتریکیاون روز ... هم ولش نکنمگهی و درمی خواست دستانو بگیدلم م...کردم
 خونتون و زنگ ي که بچه ها رو دعوت کرديروز... شدی مشتری به تو بن گذشت و عالقه میروزها م...داشتم

 که از اومدنم دمی دیم... خونتونمیقبول کردم و اومد... ازم خواست که منم شب باهاتون باشمشیش؛رای به رايزد
 ي هایشوخ بود اگه با یشب خوب...احساسم منو کشونده بود اونجا... من به خاطر تو اومده بودمیول...يمتعجب شد

از ... من بهت توجه کنهری غی خواست کسیدلم نم... ها روت حساس شده بودمیتازگ... شدیم و تو خراب ندیسع
 من بهت ری کس غجی خواست دست هیدلم نم... خوردی کنه خون خونم رو می بغلت مدی سعدمی دی منکهیا

 خراب  گرفته بودم و حالميدی شدد سر درهیاون شب ... کردی ممی تو بدتر عصبانیالی خی بدنید...بخوره
اون شب هم گدشت ... شدی نمی کردم ولی آروم منی جمله که تو اون فقط دوستنی کردم خودم با ای میسع...بود

 واست مهم نکهی نه از اای خوبم يدی ازم پرسیوقت... کرد و حالم بد بودیهنوزم سرم درد م... سر ساختمونيتا اومد
 از ی داشتیرها وقت... شد همون حرفاجشی کردم و نتی افتادم باز قاطشبی دادی ی وقتیبودم خوش حال شدم ول

 حلقه شده تو دورم و يدستا...از احساس خوب دوست داشتن و مرد بودن... و گرفتمت،پر شدمي افتادیپله ها م
 . باشمه گاهی تکهی تونم ی بود که منی کرد ای رو که بهم القاء مزیپناه آوردنت از ترس به من تنها چ

حالم خوب شده !...ی هستنکهیلمس دستات و احساس ا... خواستمی بود که ميزی تنها چنی ا وي بغلم بودتو،تو
باز سر درد اومد سراغم و ... روزم و خراب کردهدی باز سعیول... خورم که سر دردم هم خوب شده بودیقسم م...بود

 .آرامش بازگشتمو ازم گرفت
 : کرد و گفتنگاهم

_ ي دی ميهنوزم دار...يداد عذابم یلی خی وليدیرها خودت نفهم . 
از درون ... رسوندی باور منیحرفاش که منو داشت به ا... اونم به درد من مبتال بودیعنی... چشماش نگاه کردمتو

 ی قدم از غم دور مهی با هر حرفش نمیدل غمگ...کاش آرشام اعتراف کنه و بگه که دوسم داره...دمی لرزیداشتم م
 نای کدوم از اچی خواستم که هی رفت کنار و من از خدا می ممیدونه داشت از رو زندگ و تار دونه رهی تيابرها...شد

 .خواب نباشه
 :گفت

_  دای آراز پومدهی کنار ندیهنوز با سع... بود هم تو رو هم خودم و بکشمکی آراز بهت زنگ زد نزدیروز بعدش وقت
 و با زخم زبون زدن خواستم که خودم و ماوردی طاقت نی ولی بفهميزی خواست از احساسم چیدلم نم...شده بود

با ... زدمیمن داشتم تو برزخ دست و پا م...ي کردم تروونهی و ديموند...يفرار نکرد... شدمکیبهت نزد... کنمیخال
مگه من چقدر ...ی و رفتي کردوونهیتو منو د... نبودی به جهنم کار سختنیقی ي زدی که به جونم میی هاشیآت

 آراز پر رنگ یول... کم کم رنگ باختدیسع... و تحمل کنم و دم نزنمي دورنی تونستم ایمچقدر ...کشش داشتم؟
 . کنهی ميهنوزم هست و داره با اعصاب من باز...شد
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از ... کردی واسش مهم باشم دلم و گرم منکهیا... حسادتش رو دوست داشتمنیا...نگاهمو دوختم بهش. شدساکت
هنوز نگفته بود چرا امروز تو ساحل ناراحت شد؟...هنوز اعتراف نکرده بود ی که دوسم داره،ولدمی فهمیحرفاش م  

اونم تو .شهیمثل هم...گرم بود...آروم دستش رو گذاشت رو دستام... نگاهم کردی نگاهم شد و با لبخند محزونمتوجه
 :چشم هام نگاه کرد و گفت

_  و چه ی دونم از کینم... نتونستمیل حرف و بهت بزنم ونی خوام ای وقته که میلیخ...رها من دوست دارم
عاشق دو جفت چشم ... بدونم عاشقت شدمنکهیمن بدون ا... تونمی دونم که بدون تو نمی میول...؟یزمان

 هیعاشق ... کنهی زندم مرمشونی گی می که وقتییعاشق دستا... من شدهيای که همه دنییچشم ها...يخاکستر
 ی مدمت،احساسی بوسیامروز کنار ساحل وقت!..عاشق تو!...شدم رهاعاشق تو ...دختر مغرور و لجباز و کله شق

با خودم گفتم ...تنم گرم شد... و غرور شدی دلم سرشار از خوشي کردمی و همراهي پسم نزدیوقت...کردم رو ابرام
 تی خواستم تو اون وضعیچون نم... کردم،ناراحت شدمنگاهت و دمی کنار کشیوقت...اونم دوست داره

 گم بوسم از رو عشق نبود ینم...بهت بگم که دوست دارم بعد ببوسمت... خواستم اعتراف کنمیاول م...ببوسمت
 کن قصد سوءاستفاده از تو رو زم،باوریرها عز...ی کنمی دوست دارم همراهنکهی خواستم با علم به ای میول!...نه

 یمن فقط م...دل کوچولوتو بشکونم؟ تونم یچطور م... کنم؟تی اذی رو که عشقمیی تونستم تویچطور م...منداشت
يمتاسفم که تو بد برداشت کرد... افتهی بهتر اتفاق بتی موقعهیخواستم اون اتفاق تو  ! 

 . در من برپا کردی سکوت کرد و ندونست که با حرفاش چه آشوبباز
 
 

 . در من برپا کردی سکوت کرد و ندونست که با حرفاش چه آشوبباز
چشم هام بسته شد و ...لبخند رو لبام جا خوش کرد... شدنیریدهنم ش...گرم تر شدتن گرمم،... قلب گرفتمتپش

 و تا ستهی خواست زمان بایدلم م... زدی ام ضربه منهی کرد و به سی میکوبیقلبم داشت پا...دستام،دستاش و فشرد
گفت منو ... تونهیون من نمگفت بد...گفت عاشقمه...رهاون دوسم دا...گفت...باالحره اعتراف کرد... بمونمنطوریابد ا
عاشقتم... خدا جون دوست دارميوااا...اون گقت... ندادهيباز . 

چشم هام ...دمیخند...خندم گرفت... داد بزنمي خواد از شادیدلم م... کنم رو ابرامیاحساس م... شهی باورم نمهنوزم
 جانیه...از رو عشق و دوست داشتن...يد خنده از رو شاهی...دمیباز خند... زدیبهم لبخند م...نگاهش کردم...باز شد
ستادیاونم ا...ستادمی پا شدم و اهوی... کردمی مشی جور تخلهی دیبا...داشتم . 

 فکر کنم خودم نکهی بدون اهوی...دیدلم لرز... زدیستاره ها داشت بهم چشمک م... آسمون چشمانش نگاه کردمبه
 دستام و يحلقه ... قدرتمندش در برم گرفتيدستا... کردمیه اونم همرانباریا...دمیو انداختم تو بغلش و باز خند

 . چسبوندم بهششتری کردم و خودم و بشتریدور گردنش ب
 : ذوق داشتم کنار گوشش گفتمکهی خنده و در حالبا

_  یلیخ...؟ياوردی اشکمو در مدیحتما با...؟ی بهم بگناروی تو ساحل ای تونستینم...وونـهید...وونهید
یبدجنســـــــــ . 

 : و گفتدی ته دل خنداز
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_ امشب ... افتهی اتفاق بنی ایفکر کردم دوست نداشت...ی ناراحتدمتی بوسنکهیمن فکر کردم از ا...؟یمگه تو گذاشت
ه؟ی از چتی ناراحتدمی فهمی باز نمي زدیاگه موقع رقص اون حرف ها رو نم ! 

 : نگاهش کردم و گفتمهی جدا شدم و عاقل اندر سفازش
_ چرا ... کردم؟تی اومد چرا همراهی که اگه خوشم نمي فکر نکردتیبا اون مغز نخود...؟يم دارتو اصن عقل ه

 پست نزدم؟
 : منو چسبوند به خودش و گفتباز

_  عقل از سرم ی کنی مهی گري داردمتی و دی و رفتی اونطور گذاشتیوقت... واسه من؟یحواس گذاشت
؟يعقل ندار ی گی بعد ميهوش از سرم برد...ي کردوونمید...دیپر  

 .. گردوندی رفتم و باز ميحرفاش داشت شاد...دمی خندسرخوش
 : دم گوشش کشدار گفتمباز

_ ي بـــــودـــــوونـــــهی تو دـــــــزمیِعز . 
 : آورد عقب و نگاهم کرد و گفتسرشو

_ ؟ی گفتیچ  
ي بودوونهیگفتم تو د_من . 

نه قبل از اون_آرشام . 
 : و شل کردم و گفتمشمین

_ دای نمادمی . 
 : کرد و گفتاخم

_  . نکنتیرها اذ
 : گفتمبدجنس

_  . خوادیدلم م
 : حرص گفتبا

_  . خوام نخوادیم
 : گفتمنی شه واسه همتی اذنی از اشتری خواست بیدلم نم...دمیخند

_  . حرص نخور پسته بخورــــــزمیعز
 : چشماش برق زد و محکم تر بغلم و کرد و گفتزمی گفتم عزتا

_  . گفتناتزمی اون عزيمن به فدا
 : تو سرش و گفتمزدم

_ ریزبونتو گاز بگ...وونهیخدا نکنه د . 
 : گفتطونیش

_ رم؟ی زبون تو رو گاز بگي شه به جایحاال نم  
 : حرص گقتمبا

 آرشـــــــــــام؟_
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 : و گفتدیخند
 جان آرشام؟_

 . دادیچقد ر قشنگ جوابمو م....ــــــــــزمیعز.... زدملبخند
 : گفتمطونی و گرفتم جلوش و شسرم

_ ه؟یک  
ه؟ی کیچ_آرشام  

ه؟یجان آرشام ک_من  
 : و گفتمیشونی رو گذاشت رو پشونشیپ...با عشق نگاهم کرد...دی و فهممنظورم

_ ؟ی دونینم  
نچ_من . 

 . دونمی من میول_آرشام
 : گوشش گفتمي که بخوره به الله ي گوشش و طورکی و بردم نزدلبام

 .بگو_
 : رفته گفتلی تحلي صدابا

 .نکن رهــا_
 : و با ناز گفتمآروم

 .بگـــو_
 . داغش به گردنم خوردينفس ها...دی کشیقینفس عم... و فرو کرد تو موهامسرش
عاشقم ...چم؟ی بدون تو هنکهی ادمیشا... چقدر دوست دارم؟نکهی اای...؟ي شدمی تمام زندگنکهیا... بگم؟یچ_آرشام
ي من شديایتمام دن... شدموونتید...يکرد . 

 فراتر از حد توانم يزی روز چهی اونم تو جانی همه هنیا... خواست داد بزنمیدلم م...تند شده بود ضربان قلبم باز
 . دادی دوباره ماتی بود که بهم حيری اکسهیحرفاش مثل ...بود

رهـــــا؟_آرشام  
 . رها گفتناش بودمنطوریعاشق ا...ختی ردلم
جــانم؟_من  
سرش و فرو کرد تو گردنم و گفت...ردنم و گرفت گگشی دستش کمرم و نگه داشت و با دست دهی با : 

_ ی کنــــی موونمی ديدار . 
  اون منو؟ای کنم ی موونهی دارم اون و دمن

ي بودوونهیمن که گفتم تو د_من . 
 : و گرفت جلوم و گفتسرش
رنگ چشمات... عطر تنتوونهید... تووونهید... اموونهیآره د_آرشام . 
 که دوسش ی که کسنکهی دختر قشنگ تر از اهی واسه یچ...دمی جون خر و بستم و حرفاش و با لذت بهچشمام

 داره بهش ابراز عالقه کنه؟
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نگاهش به لبام ... شدی مکیآرشام هر لحظه داشت بهم نزد... دوباره چشمام و باز کردمیکی احساس نزدبا
 ی منباریا... دونستمیم...دم نبود خوش حال بوي و دلهره ای ترسچی هگهی دنکهیاز ا...نگاهم رفت سمت لباش...بود

 لباش نکهیقبل از ا...ستی پشتش ني بداق اتفچی دونستم هیم...از رو خواستن...دونستم بوسه اش از رو عشقه
 : گفتمی رو لبام با بدجنسنهیبش

_  . بهترهیلی خی کارو نکننی ایاگه قراره باز ناراحت بش
پلکام افتاد رو هم...گذاشت رو لبام بگه لباش و يزی چنکهی اومد گوشه لبش و بدون ايلبخند . 

 ی بود که لمس دستاش و حس لباش واسم تازگيچه سر... کرد؟ی بود که هر دفعه با حضورش گرمم مي سرچه
هر لحظه ذره ذره از ... زده بود و تمام وجودم و در بر گرفته بودشهی جوونه تو دلم رهیعشق آرشام مثل ...داشت؟

 دونست یآرشام نم... بدون اون آشوب بودمیآرامش فقط با اون معنا داشت و زندگ... خواستیوجودم فقط اون و م
می زندگيهمه ... من شده بودی اونم همه زندگیول . 
 ی لذت ممی که هر دومون واسه هم ساخته بودی جهنمنی سوخت و من داشتم از ای بوسه هاش ميجا

 . شدیواقعا هم جهنم با آرشام بهشت م...میبرد
 ی زد باعث ضعفم می که به کمرم مییچنگ ها... کردمی کردم بودم تو موهاش و نوازششون م و فرودستام

 در برم شهی تنم شده بود که محکمتر از همیمتوجه سست... کردمی می وزنیبا هر چرخش لباش احساس ب...شد
 يبه جا... درکش کردمشتریب...ردم حسش کشتری بنباریا... فرق با اون بوسه صبح داشتیلی بوسه خنیا...گرفته بود

 . که تو دلهامون بودیبه آرشام و عشق... لحظه فکر کردمنیترس هام فقط به ا
 شی از پشتری که منو بيزیرو لب هر دومون لبخند بود و چ...می شدرهی هم خي و تو چشم هامی هم جدا شداز

دمی دی آرشام مي بود که تو چشم هایتی کرد،رضای میراض . 
 : کرد گفتی که نوازشش میه و در حال و گذاشت رو گوندستش

_  . دوست دارمیلی خزمیعز
 : رو گونش کاشتم و گفتميبوسه ا... اشنهی و گذاشتم رو سسرم

_ نطوریمنم هم . 
متوجه شد و گقت... بردیکم کم داشتم تو بلغلش خوابم م...می تو همون حالت موندقهیچند دق...دی بوسموهامو : 

_ ی بخوابي بهتره بری ولي برشمی خواد از پی دلم نمهنکیبا ا...ي خسته شدیلیامروز خ . 
 : تکون دادم و گفتمي کردم سری نگاهش مکهی و بردم باال و در حالسرم

_ ریپس شبت بخ . 
یخوب بخواب...زمی عزریشب تو هم بخ_آرشام . 

نطوریتو هم هم_من . 
 : گفتم و خواستم ازش جدا شم که گقتنویا

_   شد؟یپس بوس من چ
م گرفت و گفتخندم : 

_ دمتای االن بوسنیهم . 
 : شد و گفتطونیش
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_ گسی دزی چهی واسه نیا... بودگهی دزی چهیاون واسه  . 
؟ی انقدر زرنگییبچه کجا_من  

رمی گی نده خودم به زور مي دینم_آرشام . 
 : بوسه کوتاه زد و گفتهی شد و رو لبام خم

_ ي بری تونیحاال م . 
 : و گفتمدمیخند

_ شب خوش... آرشام مونه آقای مادمی یول...باشه . 
 وارد اتاق ي فکر ناراحت کننده اچیلبخند به لب بدون ه...ازش جدا شدم و رفتم باال... تکون دادي و سردیخند

 . آرشام به خواب رفتمادی لباسام و عوض کنم با نکهیشدم و بعد ا
 
 
 

 . شدمداری گنجشک ها از خواب بکی جکی جي صدابا
 ی ره،وقتی مشی خوب پی همه چی وقتی زدم ولی شدم و قر میز خواب پا م صدا انی از ای هر صبح عصبانجالبه

به همه ... شهی واست قشنگ می داره همه چ،دوستي که دوسش داری اونی فهمی میلته،وقتی باب میهمه چ
  اتاقنی تو همروزی نه انگار که درانگا... آرشام بودمونی رو مدی خوشنیو من ا...ی کنی نگاه مگهی جور دهی زیچ

 . زدمیداشتم زار م
از ... سر حال شده بودمیحساب... دوش آب سرد گرفتمهی کردم رفتم سمت حموم و ی که داشتم فکر مهمونطور

 ی عروسکيکفش ها...دمی تاپ قرمز پوشهی زانوهام بود با ي و که تا باالنمی جدیدامن سف...رونیحموم اومدن ب
 : و گفتمنیی رژ قرمز هم زدم و رفتم پاهی... سرم جمع کردمموهام و خشک کردم و باال... و هم پام کردمدمیسف

_ ری به خیصبح همگ...سلـــــــام . 
 طنتی و با شدمیخم شدم و صورتش رو بوس... باباشی و بعد هم رفتم پدمیاول مامان و بوس.... جوابمو دادنهمه

 :گفتم
_   عشقم؟يچطور

 : و گفتدی خندبابا
_ ؟يانگار تو خوبتر یمن که خوبم ول...طـــــونی شيا  

 : لبخند گفتمبا
_ یلیخ...اوهـــــوم . 

 : خوش حال گفتبابا
_ زمی عزی شاد باششهیهم . 

يــــــدی فریمرس_من . 
 : خندش گرفت و گفتبابا

_ زیبرو کم زبون بر...برو دختر . 
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ش حال بودم بابت من راحت شده بود خوالشی خنکهی خوش حاله و منم از امی ناگهانریی تغنی دونستم بابا از ایم . 
می و لبخند زدمیبهم نگاه کرد... لبخند به لب رفتم کنار آرشام نشستمهمونطور . 

 : که فقط من بشنوم گفتي طورآروم
_  . خوامیمنم بوس م...؟یپس من چ

 . خندم بلند نشهي کردم صدای و سعنیی و انداختم پاسرم
 :گفتم

_ ی گرفتشبیشما بوست و د...یچیتو ه . 
 . ازترمی گی باالخره خودم مشبی دنی اشه که عادتی یول...ها ری بدجنسیلیخ_آرشام

 . آقا آرشامی شکی به من نزدي شد امروز حق ندارنطوریحاال که ا...اس؟ینطوریااا؟ا_من
 . اومد و کنارم نشستدای بگه که آيزی چخواست

دای دادم و برگشتم سمت آلشی تحوی لبخند بدجنسهی . 
ه؟یخبر_دایآ  

 : گفتم دادم باال وابروهامو
_ ؟ياونـــــــــم چه خبر ! 

 : گشاد شد و گفتچشماش
_ نمی بگو ببعی تند سر؟زودی؟کیدروووووغ؟چ . 

 . کنمفی باال واست تعرمی برمی صبونه رو بخورنجا؟بذاریا...االن؟...اووو چه خبرته؟_من
 : نازك کرد و گفتی چشمپشت

_  . تو همریبم
 . کردن شکممری و شروع کردم به سدمی خندزیر
 : بلندم کرد و گفتدای آدمیدست از خوردن کش تا

_ فتیراه ب . 
 : تعجب نگاهش کردم و گفتمبا

_ ؟یچته روان  
 : چپ نگاهم کرد و گفتچپ

_   شده؟ی چنمی باال بنال بمی ها؟بری شی میکی تیی روبه روواری زنم با دیرها م
 : و گفتمدمیخند

_ زم؟ی عزي اومدای جون چند ماهه به دندایآ  
ت و گفدی کشیغیج : 

_  . برمتی وگرنه با مشت و لگد مفتیراه ب...خفــــــه شــــو
 . و افتادم جلوشدمیخند
نگاهش کردم که گفت...میرو تخت نشست...می اتاق شدوارد : 

_ گهید بنال د . 
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 : رفتم و گفتمي غره اچشم
_  ! هاي ادب شدی بیلیخ

 : نگاهم کرد و گفتچپ
_ ؟ی با ادبیلی تو خنکهینه ا  

بهتر از توام_من . 
ي زنمت تا صدا سگ بدی انقدر میرها به خدا اگه نگ_دایآ . 

انقدر داشتم ... مورددارو سانسور کردمي اون قسمت هادی دونی و شروع کردم به گفتن ماجرا البته شما که مدمیخند
 . دادی کردم که اونم لبخند به لب داشت به حرفام گوش می مفی تعرویبا ذوق و شوق همه چ

 : گفتدایوم شد آ حرفام تمنکهی ابعد
_   نه؟يدیپس باالخره به مرادت رس

 : شل شد و گفتمشمین
 .بلـــــــه_

 : و گفتدیخند
_ وونهید . 

با تعجب منم بغلش کردم و دم گوشش ... ها بغلم کرد و محکم به خودش فشار دادی جننی دفعه مثل اهی بعد
 :گفتم

_ ؟ي شدیجن...چته تو امروز؟  
فت دونه زد تو سرم و گهی همونطور : 

_ ومدهیمحبت هم بهت ن . 
 : و گفتمدمیخند

_   بود؟ی واسه چنیحاال ا... دفعه شوك شدمهی کنم کاریچ
 : مهربونش نگاهم کرد و گفتي جدا شد و با چشم هاازم

_  ی ندونه من خوب میهر ک... شمی خوش حال مي خندی مي و داری خوبنمی بی میوقت... خوش حالمیلیرها خ
 بهتر بگم بهتر ای ی باز مثل اون موقع ها هستنمی بیحاال که م... گذاشته بودریت تاث چقدر رولیدونم که مرگ سه

 . شمیاز اون موقع ها واقعا واست خوش حال م
واقعا دوسش داشتم... بودی خوبیلی واقعا دوست که نه خواهر خدایآ... چقدر مهربون بودــــزمیعز . 

 : من بغلش کردم و گفتمنباریا
_ گهی دیعشق من... دوست دارمیلیخ...زمی عزی جونم مرسدایآ . 

 : و گفتدیخند
_  . بسهگهیخوب د

 : جدا شدم و گفتمازش
_ ؟یراست)...مکث کردم.(وونهید  

 . سوال نگاهم کردبا
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  بهت داره؟ی حسهیمن مطمئنم که فربد _من
 : مشتاق گفتدایآ

_   گفته؟يزیچ
 ی خوش حال شده بود و چشماش برق میساب که حدایآ... فربدي تکون دادم و شروع کردم به گفتن حرف هايسر
 .زد
 ي بهش فرصت بدشتری بکمی دیفقط با...ي کردیتو قبول نم... بهت دارهی حسهیمنکه بهت گفته بودم اونم _من
 . جلوادیتا ب

 : تکون داد و گفتي سردایآ
_   شه؟ی میعنی

ی گفتی رها تو راست می گی ميای ها مي زودنیمطمئن باش به هم...شک نکن_من . 
 : زد و گفتلبخند

 .خدا از دهنت بشنوه_
بچه ها دور هم نشسته بودن و .نیی پامی باهم رفتمی در و اون در گفتنی از ای کلنکهی زدم و بعد اي لبخندبهش

 زیاطراف و آنال... کردیآرشام روبه روم بود و داشت نگاهم م... نشستمشی راشیرفتم پ... زدنیداشتن حرف م
چشماش از بس گرد ... واسش زدم که بچم کپ کردی آروم چشمکستی بهمون نیکس حواس دمی دیکردم و وقت

آروم گفتم. خندهریشده بود دوست داشتم بزنم ز : 
 چته؟_

 داره دمی شونه هاش فهمدنیاز لرز...نیی تکون داد و سرشو انداخت پاي تازه به خودش اومده باشه آروم سرانگار
 . خندهیم
اهش کردم برگشتم سمتش و نگشی راي صدابا . 
ي من بخت برگشته هم افتادادیچه عجب ... خانومیبه به آبج_شیرا . 

 : و گفتمدمیخند
_ گهی دنمی بیتحفه تو رو هر روز دارم م . 

 : چپ نگاهم کرد و گفتچپ
_  من شی هم پگهیپاشو برو د...نی پرستبهیهمتون غر...ه؟ی چی دونیاصن م...نهی واسه همینی بی نمناروی انکهینه ا

 اومد دخترا زرد ی تا اسم داداش ممایقد...واال...انگار نه انگار من برادرشم...دی چش سفيدختره ...دم فروشآ...این
 . کنهی ميدراز پروو نشسته داره واسه من زبون نی کردن حاال ایم

بغلش کردم و گفتم... گفت که همه خندشون گرفته بودی مناروی داشت با حرص و آب و تاب انیهمچ : 
_  رتی شجهی در نتيری گی نمریپولتم خشک بشه ش...  شهیپولت خشک م...حرص نخور... قربونت برهي نازیاله

 . شهیخشک م
 . کرد که نخندهیبه زور داشت خودشو و کنترل م... نگاهش کردمطونی گفتم و شنویا
  تو؟ی گی مهی چرت و پرتا چنیا...وانهید_شیرا

 : بگم که آراز گفتيزی چخواستم
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_  . گهی چرت و پرت مشهیهم... عادتشه کالنیداداش ا
دستشو گذاشت رو سرش و با ناله گفت... و برداشتم و محکم کوبوندم تو سرشکوسن : 

_  که نی و ببایب... که پسرت ناقص شدنی و ببای ننـــــــه بيوا)با داد...( رهايری درد بگيا...سرم...ي آي آيآ
 . شهیاخ شمشادت داره پرپر م که پسر شنی و ببایب... رهیپسر گلت داره از دست م

 : رو گفت خاله با ترس اومد و گفتنای اتا
_ ؟ی زنیچرا داد م... شده آراز؟یچ  

 . شدی چی فهمی شدم افتادم رو دستت مياالن مرگ مغز...پسرت ناقص شد... شده؟یچ_آراز
 : زد تو صورتش و گفتخاله

_   شده؟یآخه چ...ه؟ی حرفا چنیا...خدا مرگم بده
 : چپ نگاه به آراز کردم و گفتمهی دهیس خاله تردمید

_  . همه قشقرق به پا کردهنیبا کوسن زدم تو سرش ا...دهیجهود خون د... آرزو جونیچیه
 : دونه هم خودش زد تو سر آراز و گفتهی از بابت آراز راحت شده بود الشی که خخاله

_  . کردم پسریداشتم سکته م...؟ی شی آدم میآخه تو ک
 : خنده که بدتر حرص آراز در اومد و گفتری زمیرکت خاله خندمون گرفته بود زد حنی که از اماها

_ دیببند... درمونی درد بيا... حناقيا... کوفتيا . 
 : با خشم منو نگاه کرد و گفتبعد

_  . که من از دست تو راحت شمي بر نگردگهی دي بريا... هستشدهی تو ورپرریهمش تقص
 : و گفتمدمیخند

_ اصن حقته...ت برو گمشوخود...زبونت الل . 
 . دارهشیمار بگزه ان زبون و دختر که انقدر ن_آراز
 : خنده و گفتمری زدم زبدتر

_  . های شی کچل مزمیحرص نخور عز
آخرش رفتم ...دمی دوی من می گفت واستا هعی اون میهع...از جام پا شدم و فرار کردم... گفتم افتاد دنبالمنوی اتا

 : و گفتمپشت عمو فرهاد پناه گرفتم
_  . جلوادی بدی نذاررهنتونیبه پ:)خواستم بگم به شلوارتون که جلو خودم و گرفتم و گفتم(عمون جون دستم به

 : که خندش گرفته بود به آراز گفتعمو
_  . نکن آرازتیدخترم و اذ

 . من پسرتونماینا سالمت... نکن؟تی دخترم و اذی چیچ_آراز
 : گفتطنتی با شعمو

_  . نکنتیاذخوب پسرم دخترم و 
 : که آراز گفتدنی خندهمه

_  . رها رو داشتمانی من اگه شانس ایعنی
يحاال که ندار_من . 
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 : نگاهم کرد و گفتچپ
_  ! ازت دارم؟ی دل خوشیلیخ...تو حرف نزن

 : زدم و گفتميشخندین
 .عمو جون به پسرت بگو بره کنار رد شم_

؟ی ترسی مهیچ_آراز  
ادی کنار که باد بينوچ نوچ گفتم بر_من . 
ری بگنوی طرف ایبد تو هع...کرم از خودشه ها...؟ینی بیبابا م_آراز . 
ي نداشت تو اول شروع کردي که باهات کارنیا...د پسر دروغ اونم تو روز روشن؟_عمو . 

 : آراز خودش زد تو سر خودش و گفتنباریا
_ رنی گی منویرف ا پشت من باشن طنکهیپدر و مادرم به جا ا... تونه بدبخت باشه؟یآخه آدم چقدر م . 

 : کرد به عمو و گفترو
 جان من راستشو بگو کدوم راه بود؟_

  کدوم راه؟یچ_عمو
؟ي کرددای که منو پیهمون راه_آراز  

 : شده بود آراز و بغل کرد و گفتکیمامان که بهمون نزد... خندهری که منظورش و گرفته بود زد زعمو
_  بامن ی کنی متی پسرم و اذنمی ببگهی بار دهی...تو هم بس کنرها ...ن؟ی آوردریهمتون پسرم و تنها گ...ه؟یچ

یطرف . 
 : که خوش حال شده بود دستشو انداخت دور گردن مامان و گفتآراز

_  شی پمی برایب... قربونت برمای بالی خی بنارویاصن ا...ی تو پشتم باشنکهی جون مگه ادایش...آخ من قربونت برم
نیخودم بش . 

 ها و یخالصه با شوخ... پسر دلقک بودنیبسکه ا... مامان هم خندش گرفته بودیحت...ده خنری زمی هممون زدباز
 . من و آراز همه شاد شده بودنيکل کل ها

  خورد؟ی باز داشت حرص منیآخ که ا... کل بگو مگو رفتم نشستم رو مبل و چشم دوختم به آرشامبعد
 مثل بچه ها قهر نی بابا باز که ايا...گردوند سر اشاره کردم چته که با اخم سر تکون داد و روشو بربا

 . شهیچقدر هم جذاب م ...ــــــزمیعز...اوخــــه...کرد
 : و در آرودم و بهش اس دادممیگوش

_ ؟يآقا بزرگ باز چرا اخمو شد  
 : کردپی نگاه به من تند تند تاهی کرد و بعد لشی به موباینگاه

_ نمت؟ی خوام دور و بر آراز ببیمگه نگفتم نم  
 . زدم و خواستم به روش دخترانه خرش کنميلبخند

؟ی که فقط تو قلب منه تو هستی اونی دونیخوب مگه نم...؟ي کرديحسود...ــــــزم؟یعز_من  
 خواستم بگم یم... خر شدــــــــنهیهم. لبخند اومد رو لبشهیبا خوندن اس ... اومد زوم کردم روشيوری دلتا

زمی عر عر کن عزهیآرشام جام  . 
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اهاهاهاه . 
 از ما شتری از لحاظ جثه بزرگ باشن و زورشون به مراتب بدیخوب شا... پسرا در مقابل ما دخترا ضعبفننی اچقدر

 . بشنفی هست تا خودشون و ببازن و ضعی نگاه کافهی یباشه ول
 : دادجواب

_  با نمی بب تونمی منو درك کن نمکمیخوب ... شهی ممیدر ضمن آره عشق خودمه حسود... نکن دخترمییهوا
ی باشیمی من انقدر صمری غیکس . 

رها جان رام نه :)) )ن؟یترورم نکن...يخواننده پسر چند تا هست؟د( چجور رام شد؟نیدید...ایب...خوشم اومد...هاهاها
 .و خر شد

 . کنمی میاممم سع...ستی نيدی جدزی که چنیا...ی هستیی هواشهی شما که همزمیعز_من
 . کننی مکیدارن سالم عل... به گوشاشدی رسششی نیالمتخوب به س... زوم شدم روشباز
 : چشم ازش گرفتممی گوشبرهی وبا

_  من طاقت ي چاره ی دل بی گی نمی کنی با ناز نگام می جلوم و هعی نشستکلی و هپی نشم؟با اون تي خوایم
اره؟ینم  

 ناروی درجه حرارتش زده باال داره انه بابا اون خر شده بچم... کنه؟ی االن اونم داره منو خر میعنی... مرگ شدمذوق
 نکهینه ا...گسی دزی واسه چدی اگه فکر کندیونیمد... که معلومه منم درجه حرارتم زده باالنطوریخوب ا... گهیم

از جام پاشدم و ... دور بزنم بهترههیمن برم ...نهی همه جاها واسهیاصن نشستم ...نی گرمه واسه همشی کيهوا
رفتم اونجا و از پله ها رفتم ... راه داشتاطی باال به حي از اتاقایکی... و از جاش پا شددیفهم...اطیآروم گفتم ح

 ي جاچهاوف ... دستاشو باز کرد و منم با دو خودم و رسوندم بهشدیتا منو د... بوددهیآرشام زودتر از من رس.نییپا
 ی خوب کیبود بدنش سفت و سخت بود ولپسرم بسکه کار کرده ...واال... نرم هم نبودانیالبته همچ...یگرم و نرم

  ده؟ی متیاهم
دی کشی بغلم کرد بود و داشت موهام و بو ممحکم . 

  و بغلت کنم؟امی کنم که نی خودم و کنترل مي کارات چجورنی با ای گینم_آرشام
دمیخند . 

 . بخندشهیهم...قربون خنده هات برم_آرشام
 : کردم و با اخم گفتمنگاهش

 .خدا نکنه_
حاال اخماتو باز کن...گهی ديار شد بخندقر_آرشام . 
 حس نی بهترششیاالن پ...عاشقش بودم...چشمامش و آروم بست و لبخند زد...دمی باز کردم و گونش و بوساخمامو

دستشو گذاشت رو گونم و برد ...با دستم گونش و نوازش کردم... لحظات بودنی لحظات عمرم همنیبهتر...و داشتم
دیسمت لباش و بوس . 

 : و باز کرد و به عادت خودش لباش و گذاشت رو گوشم و آروم زمزمه کردماشچش
_ ؟ي کردی و رنگامی دني شدمی وارد زندگی از وقتی دونستیم  

 . بهشدمی چسبشتری باال و بدمیخودم و کش... اش برداشتم و دور گردنش حلقه کردمنهی و از رو سدستام
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 : خودش گفتممثل
_  . مثل چشماتیآب...صاف و ساده...يرد رنگ کهی من و يای تو دنیول

کدومش؟... سوختم؟ی من داشتم مای انقدر سوزان بود دیخورش... لختم به حرکت در آوردي و رو بازودستاش  
دوست دارم نفسم...عاشقتم رها،عاشقت_آرشام . 

 . پروانه ها تو دلم به پرواز در اومدباز
هر چقدر هم از عشقش مطمئن ...ماد داشته باشه که دوسش داره اعتی دختر،هر چقدر هم به کسهی زن،هی

 یاحساس غرور بهش م...نهیری چند بار هم که شده واسش شي برایباشه؛اعتراف دوست داشتن از عشقش حت
زن بودن و دختر بودن...احساس مهم بودن...ده . 
ههمونطور که شب بدون روز معنا ندار...بدون مرد زن معنا نداره... شهی ملی با مرد تکمزن . 
و حاال ... که دوسش داشتم رسوندیمنو به کس...دیدعاهامو شن...از خدا ممنون بودم... بودمچی بدون آرشام همنم

 . بودم که مطمئن بودم دوسم دارهی دستاننیمن،ب
 آرشام می تو نگاه هم غرق شدنکهیبعد ا... آسمونش چشم دوختمی به آبشهی ازش فاصله گرفتم و مثل همیکم

 :گفت
_ ادهی کار دستت بدم زنکهی احتمال امی واستنطوری اگهی دکمیاگه ... خونهمیبهتره بر . 

 : سرخ شد و گفتمدم،لپامی بار خجالت کشنی اوليبرا
 .پررو_
دی سرخم انداخت و خندافهی به قینگاه . 

باز کن اون اخمارو...قربون اون خجالتت من برم_آرشام . 
دی دو ابرومو بوسنی هم ببعد . 

بار شد و گفتم به خود اخمام خود : 
_ ایتو هم زود ب... رمیپس من م . 

 : تکون داد و گفتيسر
 .باشه_
 . بچه هاشی جدا شدم و رفتم پازش

  
      

 : اومد سمتم و گفتفربد
_ رونی بمی برمیی خوای برو آماده شو مزمیعز . 

 : تکون دادم و خواستم برم باال که گفتيسر
_  . جنگلمی برمیی خوایرها کفش راحت بپوش م

 . گفتم و از پله ها رفتم باالي ااشهب
 . از توش در آوردمی شال مشکهی و ی مشکنی و با شلوار جرمی تیمانتو آب. و باز کردمکمد
 . زدمی رژ صورتهی نشستم و رژ قرمزم و پاك کردم و جاش نهیی آجلو
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 ی مشکفیدرآوردم و با ک هم از تو کمد موی مشکيکالج ها.دمی موهام و مرتب کردم مانتو شلوارم و پوشنکهی ابعد
نیی شدم رفتم پای از خودم راضنکهیبعد ا.اسپورتم ست کردم . 

 ها جا نی و تو ماشرونی بمیخالصه از خونه رفت. آرشام هم حاظر شده بودیجت. حاظر و آماده منتظر من بودنهمه
از ...به نسبت خوب بودهوا هم ... بودی سرسبز و قشنگيجا.میدی رسنکهی تا امی ساعت تو راه بود1حدود .میگرفت
 . در آوردننی رو از ماشلی و بعد مشخص کردن جا پسرا وسامی شدادهی پنیماش

 گوشه واستاده هیما دخترا هم . کردنی هم داشتن چادر و درست مونی ها ناهار و گذاشتن تا گرم بشه آقاخانوم
 و شمونیپ به دست اومد پ توشی خودش و گرفت راي جای همه چنکهیبعد ا.می زدی حرف ممی و داشتمیبود

 :گفت
_ بال؟ی والانی مایک  

 . موافقت خودشون و اعالم کردنهمه
می گروه شددو . 

 واسه هم می و داشتي تو جو بازمیهمه رفته بود... من شروع شدسی با سرويباز... گروههی گروه پسرا هم هی دخترا
 یقرار بود هر ک...می کردی مي خوب بازیلیخ می بودبالی والمی چون موقع مدرسه تو تدایمنو آ...می خوندی ميکر

 و شروع ينوبت پسرا بود که باز... مهم بودیلی و گل آخر خمی بودي مساو9،9االن ... تا گل زد ببره10
 دور توپ و تو دست خودش هی نکهیبعد ا... واستادمی که مشخص کرده بودیسیفربد رفت رو خط سرو...کنن

 يناز...ي کرد سمت نازتیبا مهارت توپ و هدا....دایتوپ رفت سمت آ...وپ زد ضربه به تهیچرخوند با تمام توان 
 منم دای آغی اونا و با جنی من با ساعد توپ و فرستادم سمت زمنباریا... سمت منتاد ضربه توپ و فرسهیهم بعد 

 . هوادمیپر
 . به نفع ما تموم شدي باز9به  10

 باختن نمیبب... که گوش بده؟هیک...فهی ضعنی بگیحاال هع...ن؟یوردپسرا خ...دمت گرم.... رهاــــــــــولیا_دایآ
  داشت؟یچه لدت

میدی خندی ما منورمی خوردن از ای گفت و پسرا حرص می مدایآ . 
می ما هم حال زرزر کردنتون رو نداردی کنی مهی گردینی شی ممیگفت... شما دلتون نسوزهمی ببازمیبابا ما گفت_آراز . 
؟ی بگی چی نگنویآره جون خودت ا_من  
 مامان که يبا صدا... تو پرشونمی زدی کنن ما هم مهی خواستن خودشون و توجی میخالصه هع... نگاهم کردچپ

 و شکم میناهار و خورد.ششونی پمی نشستمی و رفتمیدی کرد دست از کل کل کشیهممون رو به ناهار دعوت م
می کردریمبارك رو س . 

 . آراز پاسور بدست اومد کنارموننباریا...دنیگرفتن خواب رفتن تو چادر و ونی ناهار آقابعد
 . حکمنییایبچه ها ب_آراز

 : و گفتمدمی خندثیخب... گفت و به من چشمک زدنویا
 !پس من با تو_

 : و گفتدیخند
 .دارمت_
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 یم هم با تقلب شهی و هممی تو حکم منو و آراز باهم بودشهیآخه هم...دنی و شروع کردم به نقشه کشدمی خندمنم
میبرد . 

 : تکون داد و گفتي دونست با خنده سری که کار ما رو مدایآ
_  . کنميمن عمرا با شما دو تا باز

 . ادامه بدهدی نبادی که فهممی دومون چپ نگاهش کردهر
 . و آرشام اومدنشی اون راي جابه

اکم شدمبا اومدن آس من ح... دو سه بار کارت ها رو بر زد و شروع کرد به انداختن کارتاآراز . 
 . ها کار نداشتیی آراز مارمولک بود از قبل کارت رو جساب شده گذاشته بود و موقع بر زدن هم با رونی اکار
 ی به هم عالمت ممیهمش داشت. شروع شديخالصه حکم کردم و باز...دمی خندزی و رنیی و انداختم پاسرم
 نهی ذاشتم رو سی دادم و دستم و مین م رو نشو1 خواستم با انگشتم شماره یمثال اگه آس دل م...میداد
 بار هم هی و آرشام شیا که رمیانقدر منو آراز تقلب کرد...می دادی واسه خودمون عالمت مينطوریا...ام

 : گفتشی رامی و بردي با تقلب منو آراز بازنکهیبعد ا... شده بودن و حرصشون در اومده بودي کفرگهید...نبردن
_  نی اي موقع بازی ها هعدمید...گهی دونم دی منارویمن کار ا... تا مارموز تقلب کردن دونیآرشام به جان خودم ا

 ! کنهی داره با انگشت به آراز اشاره میرها هع
 : و آرشام هم با اخم نگامون کرد و گفتمیدی و آراز خندمن

_ دمی فهمی گفت پس من و تو باهم می از حرف رها که مدیبا . 
 . خندهریکنم بلند زدم ز نتونستم خودم و کنترل گهید
 دی دونیشما که نم...ششونهیکار هم... نکردم؟ي دوتا بازنی با ای واسه چدی کنیفکر م... شما دوتادیخسته نباش_دایآ

من ... نبود کهاری ی با کسیاونموقع هم کس...می کردی مي پاسور بازمی و داشتمی بار خونه ما بودهی... دونمیمن م
 گفتن بهم که پا ی دونم چی هم نميبعد باز... کردنی مب تقلی دو تا هم هعنیدم ا کری خودم و ميداشتم باز

ه؟ی به چی به منم نگفتن چشعورنیبسکه ب... گوشه واسه هم رمز درست کردنهیشدن رفتن   
میدی خندی کرد و من و آراز هم می مفی داشت تعردایآ . 

 کرد همه نکاروی اعیش اومد تقلب کنه بسکه ضا سرری بار مثال خهیبابا ... شد؟ی می چمی گفتیمثال م_آراز
دنیفهم . 

 . خندهری اون روز افتادم و پق زدم زادی
چته تو؟_شیرا  

 . بوددای حالت آنیتو فرض کن ا... باحال شده بودیلی خدای آافهیق... اون روز افتادم خندم گرفتادی شی رايوا_من
 : ها رو برداشتم و گفتمپاسور

_  ی بار فهمد که من کارت ها رو جفت جفت مهی هم دای آنیا...می کردی مياز بثی هفت خبمی داشتنیبب
 هی ندازه ی نگاه به دستش مهیفک کن کارت ها رو گرفته دستش ... زد خراب کردارهی منو دربياومد مثال ادا...ذارم

 ذاره ی داره اونا رو منیی سرش و انداخته پايوراونم چط... کنه سه تاشو باهم جفت کردیبعد اومد زرنگ...نگاه به ما
 کارت نیخالصه ا... کنهی مکاری چمینی ببمی کردی نگاهش ممیمنو آراز هم داشت...ستیرو هم حواسش هم به ما ن

 لبخند ژکوند هم داره ما رو هیتازه با ...میدی ديزیما هم انگار نه انگار چ...ها رو درست کرد و سرش و گرفت باال
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 گذاشت هر سه تار کارت نیهمچ... که من انداخته بودمیرت و بذاره رو برگ سرش کاریاومد خ... کنهینگاه م
نی و ببای کرد که بی هم به کارتا نگاه میوسی ماافهی قهیتازه با ...معلوم شدن . 

 هم دای خود آیحت...بچه ها مرده بودن از خنده... آوردمی رو در مدای آي کردم و همزمان هم ادای مفی تعرنارویا
بودخندش گرفته  . 

 . کنم به شکر خوردن افتادمی غلطهیاون بار هم اومدم ... تقلب کردم؟یخوب من ک...زهرمار_دایآ
 . بودم از خندهدهی؟پوکیگی ممنو
 : و بغلش کرد و گفتدای آشی رفت پدی خندی مکهی در حالآراز

_  ! توی کنی تقلب معیداداش فدات شه که انقدر ضا...قربون آبج خودم برم من
 : و گفتدی هم خنددایآ...گاهشون کردم لبخند نبا

 .گمشو بچه پررو_
 : از جام پا شدم و گفتمدی حرف ها ته کشیوقت...دمی خندی گفتن و ما می بچه ها محالصه

_ می بگردکمی نیبچه ها پاش . 
 . رها من اصن حوصله ندارميوا_دایآ

ادیمنم که خوابم م_آراز . 
 . سرگرممنیمنم که با راست_يناز

می بکشونی قلمیی خوای هم که مشیمن و را_فربد . 
 : به همشون رفتم و گفتمي چشم غره اهی

_  . بابادیاه اه جمع کن...دی هفتاد ساله بدتررمردی و پرزنی پهی از یعنی
چپ چپ نگاهشون کردم و با غضب برگشتم سمت آرشام و گفتم... خندهری زدن زهمشون : 

_   کنه؟ینکنه تو هم پات درد م
اش پا شد و گفت و از جدی خندآرشام : 

_  . ندارمي بهونه اچینه من ه
 : رفت باال و گفتمابروهام

 .چه عجب_
 قدم هامو آرمم کرم تا می از بچه ها دور شدکمی یوقت... هم رومو کردم اونطرف و جلوتر از اون به راه افتادمبعد

م به خودم اومدم آرشاي دستاي که با گرمامی رفتی راه ممیشونه به شونه هم داشت...آرشام بهم برسه . 
دستش و انداخت دور شونم و منو ... زدميمتقابال منم لبخند... کنهی داره با لبخند نگاهم مدمی سمتش و دبرگشتم

هر دومون سکوت کرده ...می رفتیآروم آروم راه م... داده به شونشهیاز خدا خواسته سرم و تک...به خودش چسبوند
 ی کنن و سعی سکوت منیواسه هم... کننی نمشیاریو لذت کلمه ها  ی سرشار از خوشی آدم وقتیگاه...میبود

 کرد مهر ی گاه آرشام وارد می که گاه و بییفشار ها... و لذتشون رو نشون بدنی کنن که با عمل اوج خوشیم
 ی رو میتوش همون عشق...نوع نگاهش واسم آشنا بود... کردمیاحساسش رو درك م... من بودي بر گفته هادیتائ
 ی از خدا می چگهید... کردی رو داشت که من و گرم مییدستاش همون گرما...ه مني که تو چشم هادمید

 خواستم؟
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 بود که اندازه ی بزرگیلی سنگ خهی جلوتر کمی... کردمی میاحساس خستگ...می رفتی راه ممی وقت بود داشتیلیخ
آروم گفتم... دو نفر جا داشتي : 

_ م؟ینی اونجا بشمیبر  
 : کردم نگاه کرد و گفتی که اشاره میی به جاآرشام

_ زمی عزمیبر . 
باز دستاش دور کمرم حلقه شد و ...می سنگه نشستي و رومیباهم رفت... گفتناش رو دوست داشتمزمی عزنی اچقدر

 چی خواست هیدلم نم... گاهمههی کردم که تکی احساس مشتری بينجوریا...منم سرش و گذاشتم رو شونه اش
فتمگ...وقت از دستش بدم : 

 آرشام؟_
زم؟یجانم عز_آرشام  

_ ؟ي وقت تنهام نذارچیقول بده ه ! 
 : دستش چونه ام و گرفت سمت خودش و با اخم گفتبا

_  تونم ی ميپس چجور... نداره؟ی واسم معنیچی بدون تو هی دونیمگه نم... چقدر دوست دارم؟ی دونیمگه نم
 تنهات بذارم؟

 . خواستم مطمئنم کنهی میول... کردی ممیراض... بودنیدلنش... خوب بودحرفاش
 .پس قول بده_

 : و گفتدی کشیقینفس عم... اون بودن رویترس ب... ترس و تو چشم هام خوندانگار
_  . کشمی از دست نمي خودت هم بخوایحت... ذارمی وقت تنهات نمچیه...زمی دم عزیقول م

 چهار نفره روبه رومون نشسته کیواده کوچ خانهی... شده بودمرهیبه روبه روم خ... زدم و باز سکوت کردميلبخند
 داده بود به شونه پسره و هیدختره سرش و تک... سالشون باشهي و خورده ا30 خورد یبه دختر و پسره م...بود

 کردن و اونا ی مي و پسر کوچولو داشتن بازختر دهی هیجلوشون ...پسره هم دستش و انداخت بود دور شونه دختره
 چقدر هم ناز ـــزمیعز... زدم بچه هاشون باشنیحدس م... کردنیشون نگاه مهم داشتن با لبخند به

 . رو احساس کنمشونی تونستم خوشبختی فاصله هم منیاز ا... اومد رو لبميناخوداگاه لبخند...بودن
 : هم انگار متوجه اونا شده بود که گفتآرشام

_  . که دارنیوروجکمخصوصا با اون دو تا ... داشته باشنی خوبی زندگادیبه نظر م
 . تکون دادمي لحنش خندم گرفت و سرنی ااز

رها؟_آرشام  
جانم؟_من  

م؟ی بشينطوری شه من و تو هم ای میعنی_آرشام  
 . دلم غنج رفتمی داشته باشنای مثل ایطونی شي من و آرشام هم کوچولوهانکهی ااز

می بشينطوریدوست دارم که ا_من . 
 ي و تو رو خانوم خونه تی خواستگارامیاون وقت م... کنمی میعلن وی همه چمی برگردنکهیبه محض ا_آرشام

 . شهی ملی تکممونی خوشبختياری مثل خودت بطونی شي کوچولوهی هم یوقت... کنمیخودم م
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 . بچه از وجود من و آرشامهی... هم قشنگ بودفکرشم
 : سرم و گرفتم باال و گفتمجانی هبا

_   پسر؟ای يتو دختر دوست دار
 : گفتطنتیا ش زد و بلخند

_  . خوشگل مثل مامانشی و لجباز ولطونیاونم شر و ش...معلومه که دختر
 : و گفتمدمیخند

_  یفکر کن چقدر قشنگ م... مثل باباشی آبي پسر با چشم هاهی... من دوست دارم بچمون پسر باشهیول
مثل تو لباس ...لش شدسا4 ی وقتکما،مثالیوقت )با دست کم رو نشون دادم و گفتم( بزرگ شدکمی یوقت...شه؟

منم تو رو نگاه کنم و لبخند ...؟مامان خوب شدم: بگهادیاز عطر تو بزنه و ب...موهاشو مثل تو درست کنه...بپوشه
زمیآره عز:بزنم و بگم . 

آرشام هم داشت با ... کردمی آرشام تجسم ماتی پسر کوچولو رو با خصوصهی گفتم و ی مناروی لبخند داشتم ابا
 . کردی خندان منو نگاه میز عشق و لب پر اییچشم ها

 : و چسبوند به سرم و دم گوشم گفتسرش
_  کوتاه تنش رهنی پهی و ي ببندیکه موهاشو خرگوش... خوامی دختر مگمی من هنوز می ولی زرنگیلیتو خ

زمیبشه عز...بشه نفسم....مثل تو باشه...که مثل مامانش خاکسترم کنه...شی خاکستريبا چشم ها...یکن . 
 ی نمیول... کردمی از قبل احساس دوست داشتن مشتریبا هر حرف آرشام ب...می ساختی ممی داشتی قشنگياهایرو

اخم کردم... باشمزشی عزدیفقط من با... نفسش باشمدیفقط من با... شدمی لحظه حسودهیدونم چرا  . 
 :گفت

 عشق من چرا اخم کرده؟_
 . خوامینم_من

زم؟ی عزي خوای نمویچ_آرشام  
اگه ... خوامیاصن بچه نم... خوامیاصن من بچه دختر نم... باشهزتی خوام عزینم...خوام نفست باشه ینم_من

 . خوامی رو نمچکدومشونی هی از من دوست داشته باشششتریقرار اونو ب
با همون اخم هام نگاهش کردم که . قهقهه آرشام در اومدي گفتم که صدای رو داشتم با اخم و حرص منایا

ل کرد و گفتخودش و کنتر : 
_  شتری بوی تونم کسیمگه من م...؟ي تو بشم چرا اخم کرديآخه من فدا... شده؟شیخانوم کوچولوم حسود...نم؟یبب

 از تو دوست داشته باشم؟
 : حرص گفتمبا

_ يفعال که دار . 
 : و گفتدی خندباز

_ ؟ی کنی مي حسودستی که هنوز نیرها واسه کس  
؟ی روز باشه چهیخوب اگه ...رمینخ_من  

خوب اون موقع هم چون از وجودت توا دوسش دارم_آرشام . 
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 : شک گفتمبا
 باور کنم؟_

زمیآره عز_آرشام . 
 : راحت شده بود گفتمالمی خي که تا حدودمن

_  ! اون موقع من م دونم و توي از من دوست دارشتری اونو بنمی گم اگه ببیاز االن دارم م
 . خندهری من پق زد زافهی قدنیه با د کرد نخنده سرش و تکون داد کی می که سعهمونطور

 : به خرج دادم خندم گرفت و گفتميادی بودم حسادت زدهی هم که فهمخودم
_ ؟ی کنی مکاری از تو دوست داشته باشم تو چشتریخب مثال من اگه پسرمونو ب... کنم؟کاریخوب چ...نخند...کوفت  

 : دفعه اخم کرد و گفتهی
_ ؟يدی فهمیاشته باش از من دوست دشتری بوی کسيحق ندار  

 : و گفتمدمی من خندنباریا
_   تو؟ایحاال من حسودم 

 : کنم اخماش باز شد و گفتی می بود من دارم شوخدهی که فهمآرشام
_ ؟ي ندازیوروجک حاال من و دست م  

 : و لبامو غنچه کردم و گفتمدمیخند
 .اوهوم_

 : گفتآروم
_  . دمی من کار دستت می گینم...؟ی تو مالء عام لباتو غنچه کندی نبای دونیتو نم

 : گرفت و با مشت زدم به بازوش و گفتمخندم
 .پررو_

  ساعت چقدر زود گذشت؟هی... به ساعتم انداختمینگاه.دیخند
 : جام پا شدم و گفتماز

_ میینجای ساعته اهی...میبهتره بر . 
می تکون داد و باز شونه به شونه هم راه افتاديسر . 

 
رو لب .... زدنیمشکوك م... شدمقی باال انداختم و روشون دقییابرو...نگاهمون کردن همه با لبخند میدی رسیوقت

 گم انگار ی هم منیحاال همچ...ری بخادتی که نی داروییهه کجا... بودزای لبخند،ژکوندتر از لبخند مونولهیهمشون 
می داشته و چقدر هم خاطرات خوب خوب ما داریلیباهام نسبت فام . 

 . خونهمی و برگشتمی ما تموم کردي هايروزو با مسخره بازخالصه ...هاهاهاها
 . و چشمک با آرشام رفتم اتاقمی ناز و نازکشکمی گفتم و بعد ری و کوفته به همه شب بخخسته

 يقرار بود هر کار...ه؟یواال خوب چه کار... به در کردنش هم نبودازین... تهرانمیبدر بود و قرار بود برگرد13 فردا
 درس بخونم و کمی نمی چند روزو بشنی و منم امیفتیپس همون بهتر که راه ب...می فردا هم بکنمیکردرو که امروز 

یلی که فارغ التحصیبعد هم د برو رفت ! 
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دمی فکرا باالخره چشمام گرم شد و خوابنی ابا . 
************************************************** 

***************************************** 
 به اتاق دنیبه محض رس... حوصله شده بودمی اومد و بیخوابم م... رفتم باالی کشون از پله ها داشتم مکشون

دلم ... اتاق خودمولیا...دمی کشقی نفس عمهی به اتاقم انداختم و ینگاه...لباسامو کندم و خودم و رو تخت ولو کردم
 گرفته بودن و االن هم همه تو خونه طی صبح بل8ه امروز واسه  از قبل واسنایبابا ا... بوددهیواسه خونمون تنگ

 ! رهاولیبابا ا...اتیجونم ادب... بودندهی سرشون رو گذاشته بودن و آرمدی ببخشي وايهاشون کپشون و ا
 : و با خودم گفتمدمی کشي اازهیخم

_  . برهی آب ببره منو خواب ماروی واقعا اگه دنیعنی
 یکیشما هم ...دیچپ چپ هم نگاه نکن... شدمداری سرم صبح زود بری خهیخوب چ... شد فکرا باز چشمام گرمنی ابا

و باالخره چشمام بسته شد و ... پرهیاه االن خوابم م...ی هی هیه...دیدنیکل عمرتون و در حال خواب...مثل من
دمیخواب . 

************************************************** 
***************************************** 

 خدا کل عمرمون يا...یونیاه بازم ... خفه کردمموی پلنگ صورتي چشمامو باز کردم و با حرص صدامی آالرم گوشبا
ی هعیهع...م؟ی ما دارهی زندگنمیآخه ا...در راه علم فدا شد . 

با ... رو مخم بودگهی که د هملمیزنگ موبا... دادمی و به عالم و آدم فوش مدمی پوشی غر غر داشتم لباسامو مبا
 : با حرص گفتمهی کنمی ببنکهی بدون اتیعصبان

_ ؟ي مزاحم شدی اول صبحهیچ...هـــــان؟  
  کرمش گرفته؟ی اول صبحیکی گهی دونم دی گم مزاحم،می می وقتایب...ومدی نییصدا
؟ی زنیچرا حرف نم...؟یالل_من  
 : آرشام کپ کردمي صدادنی شنبا

_ ؟یرها خوب  
 چاره مثال زنگ زده به عشقش انتظار داره با یب... زنهی چرا حرف نمگهیبگو د...ت کرده بودم من سکوحاال

دهی هنگدهی منو شني روبه رو بشه تا حرف هاياستقبال گرمتر . 
الو رها؟_آرشام  
 : کردم و گفتمیپوف

_ ؟یسالم خوب  
 . ماه نشستت و به اون اعصاب خوردتيسالم به رو_آرشام
 : گرفت که گفتخندم

_ ؟ي کردی استقبالنی شده که از من بخت برگشته همچی چنمیبب  
آرشام؟...اووووف_من  

جان آرشام؟_آرشام  
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 ! شدم کهی نمينطوری کردا ای مداری منو بنیاصن اگه ا... چه حالمو خوب کردنیبب...زمیعز...اوخــــه
 :گفتم

_ وخیکال اعصاب مصاب ...ادیخوابم م...اعصابم خورده...ستی نیونیاصن حس  . 
 : و گفتدیخند

_ ؟ي زدیحاال چرا سر من داد م... خوابالويا  
ی فکر کردم مزاحمومدی ازت نیی صدای جواب دادم و وقتينطوری همیعنی...یی تودمیخوب نفهم_من . 

 : و گفتدی خندآرشام
_ وخ؟ی بازم اعصاب ای یحاال خوب... تویخسته نباش  

 : و گفتمدمیخند
 .نه االن خوبم_

 : گفتطنتی شبا
_   تو حال مگه نه؟ي اومديدی منو که شنيصدا... راستشو بگو؟جان من

 : همون ته خندم صادقانه گفتمبا
 .اوهوم_

 . دونستمیم_آرشام
؟ي حاال چرا زنگ زدنمیبب...خوب حاال بچه پروو_من  

؟ي چرا زنگ زدی گی می ازم استقبال کنشتری بنکهیعوض ا...گهیدستت درد نکنه د_آرشام  
ستی ننیه منظورم ا کی دونیااا آرشام م_من . 

 میریباهم م... دنبالتامی زنگ زدم بگم من تو راهم دارم منای االی خیحاال ب...منم باور کردم!...آررررررره_آرشام
یونی . 

 : گفتمنمی پشت فرمون بشستی قرار ننکهی حال از اخوش
_  . که منتظرتمایبدو ب...ــــــــزمیباشـــه عز

 : و گفتدیخند
_ اومدم...طونیش . 

دو تا لقمه هم واسه ...نیی دادم پاییتند تند واسه خودم لقمه گرفتم و با چا...نیی کردم و رفتم پای خداحافظشاز
 ی مکی و کي تو دانشگاه چاشهیهم... دونستم عادت نداره صبحونه بخورهیم...رونیآرشام گرفتم و از خونه زدم ب

 .گرفت
 . بابا بچم وقت شناسهلویا...دی آرشام هم رسرونی گذاشتم باطی پامو از حتا

نیدرو باز کردم و نشستم تو ماش... پام ترمز کردجلو . 
 . خودموني دوباره به آقایسلــــــام_من
 : از من گفتدی بغلشو به تقلدی جوابمو بده منو کشنکهی اي جابه

 .سالم به خانوم خودم_
 : ذاشتم پشتش گفتمی که دستام و می زدم و در حاليلبخند
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_ ؟ی چنهی ببیکی اگه وونهید  
 : استخونامو در آورد ازم جدا شد و گفتي صدانکهی ابعد

_   چه؟گرانی به دیخانوم خودم...نهیخوب بب
 : که رو پام بود گفتیی لقمه هادنی تکون دادم که با دي و سردمیخند

_ ه؟ی چنایا  
م آوردم گفتی در مزری فرسهی از تو کشویکی ها رو از رو پام برداشتم و همونطور که لقمه : 

_ گهیلقمه س د . 
 : انداخت باال و گفتابروشو

_ ه؟ی واسه کیعنی  
 . تا بگمفتیراه ب_من
 : و لقمه رو گرفتم طرفش و گفتمرونی بمیاز کوچه اومد... تکون داد و استارت زديسر

_ واسه تو گرفتم؟...ایب  
 : کرد و گفتتعجب

_ ؟ی چيبرا...واسه من؟  
یه نباش بخور گشنریبگ...ي نخوردیچی دونم که هیم_من . 

 : بوسه به دستم زد و گفتهی زد و لقمه رو از دستم گرفت و همونطور هم ی مهربونلبخند
_ زمی عزیمرس... اون دل مهربونتيآخ من فدا . 

نوش جونت...خدا نکنه_من . 
 لقمه ها تموم شد دستشو گذاشت رو فرمونو و منم دستمو نکهیبعد ا... زد و دوباره حواسشو داد به جلويلبخند
تم رو دستشگذاش . 

 که بهش وارد یکی کوچي دستش بود و با فشارهاریحاال دست من ز... دستامونو عوض کردي سمتمو جابرگشت
 . شدی حس خوب مهی از زی کرد دلم لبریم
 لب ری که آرشام هم زیمخصوصا زمان... اوج گرفتشتری حس درونم بنی ادیچی پنی عماد که تو ماشي صدابا

 . گفت که دوسم دارهی کرد و بهم میمام نگاه م خوند و تو چشیآهنگ و م
 

دمی که چشماتو ديروز  
دمی از همه کس بردل  
یمونی که با من میگفت  
دمی دی با تو ماموی دنمنم  

ی که با من بمونشهی میچ  
ی دل من رو بخونحرف  

شهی واسه همشهی میچ  
ی عهدمون تو بمونيپا . 
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یامی دنیامی دنهمه  
  جون عشقتي دارم تا پادوست

  از سرم با من بمون تنهارهیمن
  تو سرد و لمس دستامی بیستی نیوقت

  غم هامری تو اسی کنار من بایب
  وا کن رو حسمچشماتو

  پر از عشق و احساسمنیبب
  بذار تو دستمدستاتو
  بشناسمنوی منو ببخوب

رمیمی نباشم می دونیم  
رمی و دلگنی تو غمگیب  

ي ازم دوری وقتیحت  
مریگی تو آروم مادی با  

یامی دنیامی دنهمه . 
  جون عشقتي دارم تا پادوست

  از سرم با من بمون تنهارهینم
  تو سرد و لمس دستامی بیستی نیوقت

  غم هامری تو اسی کنار من بایب
 

با ...رمی تونم دستاشو بگیهوووف چقدر بده که نم...می شدادهی پمی و پارك کردنی ماشنکهی و بعد ادمی رسباالرخره
انگار اونم مثل من ناراحت بود...می کنار هم راه افتادونزی آوي افهیق . 

 داشتم حاال یونی که واسه اومدن به يبا اون همه غر غر...دروغ چرا؟... باالمی و از پله ها رفتمی دانشگاه شدوارد
 ها و سر به سر گذاشتن و کل کل کردن با استادا تنگ مکتی نشستن پشت ني که واقعا دلم برادمی فهمیم

 یشگی هميبچه ها جا... از در رفتم توجانی جلو کالس و با همیدیرس... لبخند اومد گوشه لبمهی فکرا نیبا ا...شده
 : رفتم سمتشون و با داد گفتمیبا خوش حال... زدنی بودن و داشتن باهم حرف مستادهیا

_ وهـــــــــوی....بروبچ من اومدم . 
 : صدا داد زدنهی و دنی برگشتن سمتم و خندهمشون

_ وهـــــــــــوی  
گهی دمی جور خل بودهیماهم .دمیخند . 

 : که جلوم بود دستم دادم و گفتمدی سعبه
_ دلم واست تنگ شده بود؟... پسر؟يچطور  

 : کرد و گفتبغلم
_  . خولکمنطوریمنم هم...یچاکر آبج
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 : چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
_ ه با تو دوست شده من کي چاره دختر خاله یب...؟ي سال گذشت باز تو آدم نشدهی . 

 : و گفتدیخند
_ یی آقای خوبنی هم دلش بخواد پسر به ایلیخ . 

؟ی بگی چی نگنویا_من  
محکم بغلش کردم و گفتم...حاال نوبت غزل بود... و رفت کناردیخند : 

_ ؟ي کردتی ما رو اذي که داش رضامیشند...زم؟ی عزيچطور...احواالت غزل خانوم  
 : و گفتدی و بوسگونم

_  . کنمی نمتشی نکنه من اذتی شما اگه من و اذيدر ضمن داش رضا... شماي هایا احوالپرسب...میخوب
 : زدم پس کلشو و گفتمدونهی سمت رضا و رفتم

_  . ها بچهی کنتی من و اذی آبجنمینب
 : و گذاشت رو سرش و گفتدستش

_ مای از دستت راحت بودينبود... زلزله؟يبا تو اومد . 
دستاشو برد باال و گفت... کردسیالن بچه خودش و خ نگاهش کردم که گفتم انیهمچ : 

_  . گلوت تازه بشهرمی مشت واست بگي چاهی برم نی بششایب...ییتو چش ما...یغلط کردم حاج
 : گرفت و گفتمخندم

_ یروان ... 
 : حال اونم بغل کردم گفتمنی همتو

_  . ندارمتیخوب حاال نترس کار
 : که خندش گرفت سرشو تکون داد و گفترضا

 امان از دست تو_
 : حلقه دست غزل با تعجب گفتمهی دنی که با ددمی خندی و ممی گفتی مي از هر درخالصه

_ ه؟یغزل اون حلقه چ  
 : به حلقش کردو با لبخند گفتی نگاههی غزل

_ گهی دمهیحلقه نامزد . 
رتا شد و با تعجب گفتم4 چشمام : 

_ ؟ی چیعنی  
 . چغندر خبر بدهيزد کرده و زنگ نزده به من و تو خانوم با داش رضا نامطهی که سلنی ایعنی_دایآ
 : گرد زل زدم به غرل و گفتمي همون چشمابا

_   گه؟یراست م
 : و گفتدی خندغزل

_  دو تا خانواده نی فقط بکی کوچی مهمونهی دیتو ع...نی بشزی که سوپرامی بگنی برگشتی وقتمی خواستیم...آره
میری جشن بگهی و قرار شد که ماه بعد میگرفت . 
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 از کمی... حال واسشون خوش حال بودمنی با ایول...چقدر هول بودن...ن؟ی کگهی دنایبابا ا... شوکه شده بودمیحساب
می گفتکی و بهشون تبردمی هر دوشون و بوسگهی و بار درونیاون حالت بهت اومدم ب . 

زمون تشکر کرد رفت نشست  انکهیبعد ا...می گفتکی و بهشو سال نو رو تبرمی وارد کالس شد و همه پا شداستاد
 . دوره کوتاه درسشو شروع کردهی و بعد شیرو صندل
 . هر دومون رقم زدي روزه خوب و براهی اون روزم گذشت و خالصه

 
هرچند ... روزا رو دوست دارمنیا... به فصل امتحانامی شی مکی نزدمی گذره و کم کم داری ماه از اون روز مهی االن

 هیاالن ... گرم آرشامي روزا پر از حضورهانی ای مشغول درس خوندنم ولي اگهیمان د از هر زشتریکه سخته و ب
 حوصله پشت فرمون گهی گفتم دنایبه مامان ا... می گردیم و بر می ری دنبالم و باهم مادیماهه که هر روز آرشام م

 . مشکوك شدنی دن ولی نمری گادیاونا هم ز...نشستن و ندارم
 ی خوشي هاندهی و از آمینی شی گوشه دنج مهی پارك و هی می ری شه با آرشام میتموم م که دانشگاه ی وقتیگاه

 درسا ی دوره هم بگذره و وقتنی خوام ای کنم می نمی گه اگه اقدامیم...می زنی حرف ممی داشته باشمی تونیکه م
 ی گه خندم میجمله رو م نی ایوقت...مونی سر خونه زندگمی و زودتر بري خواستگارامی راحت بالیتموم شد با خ

ستی خواب نچکدومشونی افته و هی متی اتفاق ها داره تو واقعنیچرا که هنوز باور نکردم که همه ا...رهیگ . 
 داره که با ی و سعدهی و فهمنیآرشام هم ا...ییترس از دست دادن آرشام و تنها... دارهی اوقات ترس برم میگاه

 ها همون ی تازگی ولارمی کنم کمتر به روش بی میمنم دارم سع...کنه ترس ها رو ازم دور نیحرف ها و عملش ا
 دوست یلی گه چون همو خیم...ادهی داشتنه زست گه از دوی مدایآ...نمی بی آرشام هم ميترس و دارم تو چشم ها

ه محض  گه بی دونه و می مي رو عادزای چنیاون ا...نی افته و از هم جدا بشی بی که نکنه اتفاقنی ترسی منیدار
 . کنمی خودم و آروم مکمی جرفا نیبا ا... رهی منی ها از بی ترس ها و نگراننی اي بشه همه ی علنی همه چنکهیا

 از نگاه نویا...کننی بچه ها هم دارن کم کم شک می تر از قبل شده که حتیمی من و آرشام انقدر گرم و صمرفتار
 که هی خوبيمهم روزها... روزا واسه من مهم آرشامنیتو ا...ستی مهم نیول... تونم بفهممی دارشون می معنيها
 بهنوش و دوست داره نسبت دی سعنکهیبا علم به ا...ه پر از آرامش شدمونی زندگمی بهم اعتراف کردیاز وقت...میدار

چرا که آدم عاشق نسبت به عشقش ... دوست دارمرتاشوی غنیا... دهی به خرج کتیبهش کمتر حساس
 . آرشام حساس بودميکه من روهمونطور ...حساسه

 با بغل کردن همو گفتن شهیهم...می کنی قهر نمی ولمیاریهنوزم حرص همو در م...می کنی باهم کل کل مهنوزم
 گه یآرشام م...می شی مکی بهم نزدشتری و بمییای و تخس بودن در مطنتی از اون جلد شمی همو دوست دارنکهیا

حاال که تورو دارم ... بودی خالزی چهی ي انگار جای داشتم ولزی همه چنکهی کردم با ای احساس کمبود مشهیهم
 و با گذشت هر روز ندهیحرفاش واسم خوشا... کم داشتممی که تو رو تو زندگنمی بیحاال م...نمی خوشبخترنمیبیم
از و من ...میدرست مکمل هم...می کنی ملی کنم من و آرشام همو تکمیاحساس م...میشی بهم وابسته مشتریب
 . خوش حالمیلیخ مثل اون دارم ي مردنکهیا

 وقتا فربد ی بهم گفت که بعضهی چانی جردمی پرسدای از آیوقت... هم شدمدای تو فربد و آیراتیی ها متوجه تغیتازگ
 داره و منتظرم که اعتراف ی مطمئنم که فربد هم به من حسگهی گه حاال دیم...رونی رن بی دنبالش و باهم مادیم

 هاش یاون به نسبت من آرومتره و با مهربون...متری مالی گذرونه ولی داره دوران منو میی جوراهی هم ادیآ...کنه
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 گفت یم... بهتر شدهیلی آراز بهم زنگ زد گفت رابطش با باران خشیچند روز پ... کنهیداره فربد و وابسته تر م
 نی گفت همیآراز م...هی آروم و محجوبیلی خ شد که دختررمی دستگنطوریاز گفته هاش ا... کنهی ازم فرار نمگهید
 غم و غصه چی احساس آرامش داره و انگار هششهی پی گفت وقتیم... و خانوم بودنش منو جذب خودش کردومآر
 روز باهاش برم هیبهم گفته بود که ... نبودلی میظاهرا باران هم ب...بهش از عالقه اش حرف زده بود... ندارهيا
 یبا همه چور بود ول... بوديچون آراز آدم مشکل پسند... کنجکاو بودمیلیراستش خ...نمی بب و باران ومارستانیب

 ی واسه عروسنای که رضا ای باغمیفردا قراره بر... کردی فرق می شد همه چی که میصحبت از زندگ
 هممون ییورا جهی... کردنی مي شده بودن و حاال داشتن واسه فردا روزشمارری ماه درگنی تو ایحساب...گرفتن

 ي روزانیو من به خاطر ا... هممون پر بود از عشق و آرامشي تو دل هاحاال...می گرفتی سر و سامون ممیداشت
 . کنهیشگی هممونی شادنی خوام که ایخوب شاکر خدا هستم و ازش م

 . تکون دادمتی از رضاي سرنهیی به آی نگاهبا
 که با پوست یتضاد جالب... گذاشته بودشی نقصم و به نمای بکلی تنم بود و هتی بودم فدهی که پوشيدی سفرهنیپ

 ادامه نیی هام تا پانهی که از بغل سیبرش...کی شی بود وليلباس ساده ا... کرده بود و دوست داشتمجادیبرنزم ا
 که از پست کمر تا برش لباس روش کار ی کوچکي هانی چنی داد و همچنی به لباس می قشنگيداشت جلوه 

 شیآرا... باز گذاشته و صافش کرده بودميموهامو به طرز ساده ا... رنگ داده بودرهنمی به پیم کمشده بود ه
 . شده بودمکی و شبای زیدر واقع در کمال سادگ... چند برابر کرده بودموییبای که کرده بودم هم زی بژ رنگمیمال

 هم یکی کوچفیک....م و بلندتر کرده بود و قددادی تر نشون مدهی پاهامو کشی سانت10 پاشنه بلند دی سفي هاکفش
 . کردی و کامل مپمیکه دستم بود ت

 (لباس رها)
رونی کندم و از اتاق اومدم بنهیی دل از آباالخره . 

 رقص ستی تو پيادی زتیجمع... همه جا رو گرفته بودکی موزيصدا...نیی شدم و رفتم پاری از پله ها سرازآروم
از ... زدنی مخصوص نشسته بودن و داشتن باهم حرف ميغزل و رضا تو جا... ترکوندنی داشتن میبودن و حساب

باالخره به آرزشون ... بودشونیامشب شب عروس... رو تو چهرشون بخونمتی تونستم رضای دور هم مي فاصله نیا
 جانیه و با ششونی ثابت و استوار رفتم پيبا قدم ها... نمونده بودشی بی بودن و به وصال کاملشون ساعتدهیرس

 : گفتم،گفتمکی بهشون تبرنکهی زد و بعد ای غزل چشمام برقدنیبا د...بهشون نگاه کردم
_  . امشبيعروس خانوم چه خوشگل شد

 : زد و گفتي لبخندغزل
_ يتو که نازتر شد...زمی عزیمرس . 

ی کنی میشکسته نفس_من . 
 : شدم و گفتمطونیش

 .متواضع بودنت تو لوزوالمعده رضا_
 : گفت و رضادی خندغزل

_  انگار ی ولومدهی شکرت که نای گفتم خدادمتی اومدن سالم دادن و ندنای مامانت ایوقت...ياه اه باز که تو اومد
 .تمام آرزوهام نقش بر آب شد
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پس گفتم. کنهی می دونستم داره شوخی و به دل نگرفتم چون محرفاش : 
؟ هم داشتی جشن بدون من لطفنیاصن ا...ام؟ی نی خواستیپ ن پ م_من  
  که باور کنه؟هی کی گم آره ولیمن م_رضا

 : و گفتمدمیخند
_  . شهی مثل تو مزدوج مي اوونهی چاره غزل که داره با دیب

 : باال انداخت و گفتییابرو
_ ی ترشی مي به حال خودت بکن که داري فکرهیتو برو ...؟یپی خوشتنیپسر به ا...مگه چمه پررو؟ . 

؟ی دونی به صف واستادن خودت که منجایا اشاره کنم همه هیبدبخت من االن _من  
 . اعتماد به نفست منو کشتهنی ایعنی_رضا

 : شل شد و گفتمشمین
_ قتهی حقستیاعتماد به نفس ن . 

؟ی گیتو که راست م_رضا ! 
شک نکن_من . 

 : بگه که غزل گفتيزی چخواست
_ نی ندازیچقدر کل م... بســـــــه سرم رفتيوا . 

 بهش که پق می و زل زدمی کنه ساکت شدی که مامانشون دعواشون مییبچه ها حرف غزل من و رضا مثل نی ابا
 : خنده و گفتریزد ز

_ دی نکنينطوری هاتونو وسه من اافهیق...خوب حاال . 
با ...بهشون سالم کردم و اونا هم جوابمو دادن... بچه هاشی رفتم پمی بگو و بخند کردکمی نکهی و بعد ادمیخند

 : گفتدای گشتم که آیچشم داشتم دنبال آرشام م
_ ومدهیهنوز ن... خود دنبالش نگردیب . 

 : تکون دادم که گفتيسر
_ گهی ديدی پوشیخوب لباستو خونه م...؟يحاال تو چرا انقدر لفتش داد . 

 . شدیاز تهران تا کرج که لباسم چروك م...ای زنیحرفا م_من
 : کرد و گفتی پوفدایآ

 .از دست تو_
خالصه آقا ...دم با چشم هم اطراف و در نظر داشتم که اگه آرشام اومد متوجه بشم زی حرف مدای که با آهمونطور

 نای مامان اشی گفت رفت پکی بهوشن تبرنکهیاول رفت سمت غزل و رضا و بعد ا... آوردنفی ساعت تشرمیبعد ن
ه تو جاش متوقف  لحظهی دیتا منو د... ادبهبابلـــــه پسرم ... هم به اونا کرد و اومد سمت مای عرض ادبهیو 

 دی از رنگ سفیبی که تنش بود ترکيزیبول... هم زده بودیپیچه ت. ..اوفــــــــــــــ...برق چشماش گرفتتم...شد
 ي که به حالت چپ راست بود با دکمه هاشی طوسي قهیجل...دی سفيگری و دی مشکنی آستهی... بودیو مشک

 نیشلوار ج... بودزونی آوی مشکنیبود از سمت آست قشی که ست جلي ایشال طوس...همرنگش بسته شده بوود
 شی آبي لختش و به سمت باال شونه کرده بود و چشمايموها... ست بودی مشکي تنگش هم با کالج هایمشک
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 ی جرات مبه... بودمدهی ندیپی تنیبه عمرم همچ...واقعا دهنم باز مونده بود... کردی رو محو خودش مي انندهیهر ب
 کرد ی موضوع هم ناراحتم منیا... تو چشم بودشتری بی حاظر تو مهمونياز تمام پسرا...سر بودتونم بگم از همه 

 که ی اوننکهی جز من بهش توجه داشته باشه و خوش حال از ای خواستم کسی نمنکهیناراحت از ا...هم خوش حال
 .تو دلش بود من بودم

 به خودش شد و نگاهم رمی خيمتوجه نگاه ها...کرد بلند و محکم اومد سمتمون و بهمون سالم ي با قدم هاآرشام
قلبم به تپش دراومده ... کردمی تونستم بوسش می بغلش و تا مدمی پری و ممی خواست االن تنها بودیدلم م...کرد

می نشدعی تا ضارمی کردم نگاهمو ازش بگی سعدی سعيبا صدا... کردی مي قراری ام بنهیبود و تو س . 
؟ي شدپیچقدر خوشت...با خودت؟ يپســــر چه کرد_دیسع  

 (لباس آرشام)
 : تر شده بود گفتیمی بهتر و صمدی زد و حاال که رابطش با سعي لبخند مردونه اآرشام

_ ییچش ما...چاکر داداش . 
 : و گفتدی خنددیسع

_  يها به مای کي که بهم زدي اافهی و قپی تنیبا ا....ي نون ما رو آجر کردياالن اومد... برادر؟ی چیعنیخوب 
  کنه؟یبدبخت توجه م

 : و من با اخم گفتمدی خندآرشام
_  ! نه؟يدیچشم بهنوش و دور د

 : نگاهشو مظلوم کرد و گفتدیسع
_   به دخترا دارم؟کاریاصن من چ...نه به جون رها

 : رفتم و گفتمي غره اچشم
 .جون خودت پررو_

که همشون زل زده بودن به آرشام اخمام  ي دخترپی اکهی دنیبا د... ازش گرفتم و به اطراف نگاه کردمنگاهمو
دمی بودن که من خجالت کشدهی لباس پوشنیدخترا همچ... شدشتریب . 

 ی کنی و برخورد می پوشی چجور اون لباس و منکهی به نظر من ای لباس خودم هم باز بود و کوتاه ولدرسته
 به خودش اجازه ی که کسهیدش جور رفتار و برخوری پوشه ولی هست که گرچه لباس باز و کوتاه میآدم...مهمه

 دهی پوشیلی ممکنه خنکهی با اکس هم برعیکی بزنه یستی ده نگاه بد بهش بندازه و در موردش حرف ناشاینم
 دخترا نیحاال ا... رفتارش انقدر جلف باشه که مردم به خودشون اجازه بدت تا صد تا اسم هم بذارن روشیباشه ول

 . خوردی جلف بود که حالم داشت بهم ميحرکاتشون به قدررفتارشون و ... از اونا بودیکی
 : که متوجه نگاهم شده بود گفتدایآ

_  ریاولش که به آراز گ...قاتل پسرن به خدا... همونجا واستادنمی که اومدیاز موقع... رضا هستنيدختر عمه ها
حاال هم که نوبت آرشامه...شه ی واسشون گرم نمی از اونم آبدنید...دی رفتن سمت سعدهی پا نمدنیداده بودن د . 

 حرفات نی با ايمجبور... اخمام تو همه و حالم خرابینیبیم... مگه؟ي بگه آخه دختره مرض دارستی نیکی
؟یبدترش کن  

 : حرص گفتمبا
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_  . بزنم تا دلم خنک شهرمی خواد آرشام و هم بگیدلم م...ایعوض... بزنمشونرمی خواد برم بگیدلم م
  کرده؟کاری چاره چی بنیمگه؟ا ي اوونهیوااا د_دایآ

 : حرص گفتمبا
_  . شدی نمنطوری ادی رسی کمتر به خودش منیخوب اگه ا

 : و گفتدی خنددایآ
 حسادت با تو چه کرده؟_

 . برد باالمی نگاهش کردم که خندشو خورد و دستاشو به حالت تسلچپ
 : شده بود گفتمی که انگار متوجه ناراحتآرشام

_ قدر اخماش تو همه؟ من چش شده که انزمیعز  
 . نکردجادی تو حالتم ايریی حرفاش هم تغنی ایحت

 :گفتم
_ گهی توا دریهمش تفص . 

 : تعجب گفتبا
_   دونم؟ی کردم که خودم هم نمکاریاونوقت من چ

 . خوردمی کردن و منم انقدر حرص نمی هم انقدر نگاهت نمهی بفي زدی نمپیاگه انفدر ت...؟ي کردکاریچ_من
 . تر شدمی عصباندمیلرزش شونه هاش و که د...نیی و انداخت پا گرفت و سرشخندش

  کنن؟ی دخترا انقدر نگاهت ميدی خوشت اومده دهیچ_من
 . و آورد باال و تکون دادسرش

 . خواست جفت پا برم تو صورتشیدلم م... کرد؟ی نمدیتائ
 یحاال به من م...هم بره به دركاصن آرشام ...بذار انقدر نگاه کنن تا بترکن...به من چه... خودمهرهی تقصاصن

آقا آرشام حاال ... نگاه وحشتناك بهش انداختم و رفتم سمت آرازهی تیبا حرص و عصبان... کنمی مشیحال...خنده؟
ي به من بخنددی که نبای هم تو حرص بخور تا بهمکمی...بخور . 
 . تو دختريچه خوشگل شد...به به رها خانوم_آراز

 : زدم و گفتمی پسر کشلبخند
_ ي شدپی خوشتیلیتو هم خ...زمی عزیمرس . 

 : و گفتدی خندطونیش
_  . دونستمیم

 . گرفتخندم
 .بابا اعتماد به نفس_

 : و گفتدیخند
_   من چه کنم؟گهی کنن دی مقی تزرگهید

 : باال انداختم و گفتمییابرو
_ ا؟یک  
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دخترا_آراز . 
 ی دلنجای اي دونن که امشب داری مثال مای...ف دارن؟ دونه که دخترا انقدر به تو لطیباران خانوم م...آره؟...ااا؟_من

؟ياریاز عذا در م  
 : نازك کرد و گفتی چشمپشت

_ ی ضده حال بزندیحتما با...پررو . 
 : خنده و گفتمری زدم زپق

_   شه کرد؟ی چه مگهید
 . تاسف تکون دادي از رويسر

 ی از خجالتم در می حسابمیکنم اگه تنها بودفکر ... زدم به هدفـــــــــــولیا... به آرشام نگاه کردمی چشمریز
آره ..آره و مرض.. گه آرهی گم خوشت اومده میپررو بهش م...اااا...ارهی خواست حرص منو در نیم...به درك...اومد

 اومد رو لبم و به آراز ي لبخندهی فکر نیاز ا...رمی گی متو حالیفتی نيتازه اولشه بذار تا به شکر خور...و کوفت
 :گفتم

_   وسط؟میبر
 : از خدا خواسته قبول کرد و گفتاونم

_ میبزن بر . 
می رقص شدستی دو وارد پهر . 

 . خواستمی که من ميزی همون چقای تند بود دقتمشی ری ولدی طلبی رفصه دو نفره مهی آهنگش
می آراز و خودمون و با آهنگ هماهنگ کردي گذاشتم تو درستادستمو . 
می کردی حال ممیداشت تو فاز آهنگ و می رفته بودیحساب . 

 هی گرفتم و بعدش تمی ازش فاصله گرفتم و با پاهام رکمی آراز بود ي دستام تو دستاکهی جا از رقصم در حالهی تو
باز ازش جدا شدم و حلقه رو باز کردم و دوباره حرکت ... و رفتم بغل آراز و اونم از پشت بغلم کرددمیدور چرخ

واقعا آرشام و فراموش ....دمی کشجانی از رو هیغیه جی خمم کرد و نباریا...برگشت رو انجام دادم و رفتم بغلش
 چون می هماهنگ بودیلیبا آراز خ... کردمیمن غاشق رقص بودم و االن هم داشتم به شدت حال م...کرده بودم

 هی.... و دستامحواسم به اطرافم نبود و تمام حواسم و داده بودم به حرکت پاها...می ها باهم بودیاکثرا تو مهمون
چشمام چهارتا شده ... کننی کردن و دارن به من و آراز نگاه می همه وسط و خالدمی خودم اومدم و دهلحظه ب

ترس ... کردیبد داشت نگاهم م... دروغ نگفتمدمیبگم گرخ...چشمم افتاد به آرشام... خدايوا... رفتنی کنایا...بود
 نگاهم نکرده ينطوری بار اچی هی ولبودمشبارها با آراز چزونده ... بودمشدهی ندنطوریتا حاال ا...برم داشت

 . ترسمیمن م... ننـــــهيوا...بود
به آراز گفتم بره و خودم ... پر شدستی و دوباره پمی کردیمی تعظهی بود آهنگ تموم شد و هر دومون ی هر بدبختبا

 نای مامان اشی لرزان خواستم برم پی دلیت ول ثابيبا قدم ها... دور از دسترس آرشامیی جاهی دادم برم حیهم ترج
 نطوری ای بغل کنمی خواستم ببیم... بسته شدچشماماز ترس ... پرت شدم عقبدتمی کشی کسنکهیکه با احساس ا

دستاش با قدرت منو برگردوند سمتش و با چشم ... که به مشمامم خورد فاتحه خودم و خوندميلم دادم که با عطر
 . و قرمز شده بود زل زد بهمرهی خشم ت که حاال ازشی آبيها
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 و می آهنگ مالهیحاال از شانس منم ... بغلش گرفتتم و وادارم کرد تا باهاش برقصمزی حرکت خشونت آمهی با
 ی و نگاهم و ازش منییسرم و انداخته بودم پا...مجبور باهاش همراه شدم... شدی داشت پخش متیال

 دونستم یم... ترسوندی مواقعا منو نی و اازشینشون از خشمش بود نه ن نباریفشار دستاش دور کمرم ا...میدزد
 سر به سرم زای چنجوری تو ادی دونست نبایم... خودش بودریتقص... کنم؟کاری خوب چیول... کردمي روادهی زیلیخ

 دخترا ی خورم وقتی که چجور حرص مدی دی تو دانشگاه هم میحت... دونست که من حساسمیخودش م...بذاره
 کردم که ی حرفا خودم و آروم منیدر واقع داشتم با ا... به من چه؟گهیکرم از خودش بود د... شنی مزونشیآو

دی به گوشم رسشی عصبانيصدا : 
 
  بود راهش؟نیا

 . دو سه نفرم برگشتن و نگاهمون کردنی بلند بود که حتي به قدرصداش
 اشتباه دیشا... دونمینم...بود راهه حرص دادن آرشام؟ نیواقعا ا... خوردم و تو چشماش نگاه کردمی صداش تکوناز

 دهی نبود که ناديزی خوب حسادت زنانه هم چیول... مونهی مری با دم شي مرد مثل بازهی رتی اونم با غيباز...کردم
 . بودمی شده بود منم عصبانیهمونطور که اون عصبان...شیریبگ

مبا تکون دستاش به خودم اومد...رونینفسم و دادم ب . 
با توام_آرشام . 
 مونی دفعه از کارم پشهیچرا ... حالت دادم؟ریی دفعه تغهی دونم چرا ینم... تونستم درك کنمی مشوی ناراحتعمق
 که اون مقصر نبود ییجا...قبول داشتم بد کردم... کردی متمی اذدمی دی که تو چشماش می اون رنجدیشا...شدم؟

 ي که آرشام به شدت روش حساس بود و بارها بهم تذکر دوریبا کس...دمی شدم و رفتم با آراز رقصریازش دلگ
 . منو ناراحت نکرده بود من با عملم ناراحتش کردمیاگه اون عمل...ازش رو داده بود

 : و شرمنده گفتمآروم
 .متاسفم_

 . بود که اخمام رفت تو هم و درد و احساس کردمي کرد به حدی که به کمرم وارد ميفشار
دش گفت فک منقبض شبا : 

_   خوره؟یمتاسف بودن تو به به درد من م...؟یمتاسف...ن؟یهم
 : با داد افزودنباریا

_  که دوست ی کسرتیبا غ...ي کردي مرد بازهی رتیبا غ...؟ي کردکاری چی دونیم... رها؟يها به چه درد
 ی می ازش دور باش وقتگمی بارها بهت منکهی با ای دونیم...؟ی خوام دورو بر آراز بشیچندبار بهت گفتم نم...داره

 ینه نم... ده؟ی بهم دست متن احساس خورد شدن و شکسی دونیم...شم؟ی می چه حالی رقصی باهاش مير
ي کردی کارو نمنی که ای دونستیاگه م!...گهی دیدون . 

حتش  نارایلی دونستم خیم...به عواقب کارم فکر نکرده بودم... نداشتم که بگميزیدر واقع چ... کرده بودمسکوت
 .کردم
 . شد،باعث شد تا بغض کنمی مانی احساسش که با حرص و داد بی سرد و بيصدا
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 به ی که حتیمن...؟یبه چه جرم...؟يری حال منو بگی خواستیمثال م... کارا ها؟نی رسه با ای بهت میچ_آرشام
تو اگه با ...شده؟ ی که انگار چي ساده رو انقدر بزرگ کردی شوخهی و ي کردم و محکوم کردیاطرافم توجه نم

 و درك نی ای تونیم... با آراز ناراحت شدمتو و هم با رفتن نی من هم از ايمرکز توجه قرار گرفتن من ناراحت شد
ی کنیتو فقط به خودت فکر م...ی تونینه نم...؟یکن . 
 . تکون و داد و آروم هلم داد و ازم جدا شدي گم با تاسف سری نميزی سکوت کردم و چدی دیوقت
به ...بچگونه برخورد کرده بودم...دمی کشیاز کارم خجالت م...ی و پستياحساس خوار... داشتمي بدیلی خاساحس

 . هم تحمل برخورد سردش رو نداشتمی از طرفی دادم ولیآرشام حق م
 هیغزل و فربد و آراز هم ... زدی و رضا حرف مدیآرشام داشت با سع...دای آشی افتاده رفتم پي و با شونه هاآروم

 . نگاه هم بهم ننداختهی یحت...آروم از کنار آرشام رد شدم...گوشه بودن
 : که متوجه حال خرابم شده بود گفتدایآ... کردم بغضم و قورت بدمی نشستم و سعدای کنار آآروم

_   شده؟يزیرها چ
 . تکون دادمي نگاهش کردم و سروسی ماافهی قبا

 :گفت
 با آرشام حرفت شد؟_

 : که گفت نگاهش کردمهمونطور
_ شتی هم اونطور اومد پیوقت... بودختهی بهم ریلیخ... حواسم بهش بوديدی رقصی با آراز میوقت ... 

زهی ری که اگه ادامه بده اشکام مدیانگار فهم... کردسکوت . 
 : گفتمی گرفته و لرزوني صدابا

_  . کنهیم نم کردم که حاال آرشام نگاهمي و حرص کارتی لحظه عصبانهیبا ...دایاشتباه کردم آ
 : دستم و گرفت و گفتدایآ

_ آرشام هم ...هیلی خي که متوجهش شدنی همیدرسته کارت اشتباه بود ول... انقدر خودت و ناراحت نکنزمیعز
 . شه همون آرشام سابقی باز مي اگه بهش فرصت بدی االن ناراحت باشه ولدیشا
 . رفتاراشو ندارمنی من تحمل ای ولدیشا_من
فت تکون داد و گيسر : 

_  انقدر ذوق کرده بود که دنتی چاره با دیب... ناراحتهیلیمعلومه که خودش هم خ...ياری کن از دلش در بیسع
 . چاره ساکت شدی تو برجکش که بي زدنی و بعد اومد سمت ما تو هم همچستادی جاش اکمیاولش 

 . هم امشب و زهرمار هر دومون کردمقتایحق... و سکوت کردمدمی کشیآه
 هی کردم بقیسع...آرشام رو به روم نشسته بود... ماشی اومدن نشستن پی بچه ها و همگشی رفتن پياز و نشیرا

 مشغول نی و ازشون گرفتم و خودم و با راستنی زدم و راستی لبخند زورکهیپس ...متوجه حال خرابم نشن
 : گفتمیند محزونبا لبخ... کردی شده بود با اخم نگاهم ممی که انگار متوجه ناراحتنیراست...کردم

_ ؟يچرا اخم کرد...زم؟یچته عز  
چشمام پر اشک شده بود... شدهمی کامال متوجه ناراحتنی کردم راستی احساس می دونم چرا ولینم . 

 :گفتم
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_  . کنه هاهی نفس رها گرنمینب
 . امنهی داد به سهیدستاش و دور گردنم حلقه کرد و سرش و تک... بوسه رو گونش نشوندمهی گفتم و نویا

عشق من بود... اومد رو لبميلبخند . 
 : به خودم فشردمش و گفتممحکم

_ ي تو بشم که انقدر نازيآخ من فدا . 
 . از غم هام کم شده بودکمیحاال ...دمی خنده هاش و شنيصدا

 : گفتنی خوند به راستی کبکش خروس می که حسابشیرا
_  . دوست داره هایلی گه فدات شم پس بدون خی عمه داره مینی بی میپسره بابا وقت

 و دی گه خندی می چشی که انگار متوجه شده باشه رانیراست... از عمه گفتنش هم حرصم نگرفتیحت... زدملبخند
 :آروم گفت

_ ره..ره . 
 : و گفتمدمشیمحکم بوس... در آوردهی چه زبونی وجبمی ننی انیبب... گرفتخندم

_ ؟ي زبون در آوردیز کتو ا...یآخه من قربون اون ره گفتنات فسقل...جان رها؟  
خم شدم سمتش که لباش و گذاشت رو لپم و بوسم کرد... و دستاشو بهم تکون داددیخند . 

 من مهمتر از ي برایول... کردنیهمه با لبخند بهم نگاه م... کاشتمشیشونی بوسه رو پهی محبت نگاهش کردم و با
 کنم با یتا متوجه شد دارم نگاهش م... بود به ما زل زدهی بود که با لبخند کمرنگی رنگیهمه دو جف چشم آب
 نطوری کردم که اتشی چقدر اذنیبب...اشتم همچنان بغض دیدلم از لبخندش گرم شد ول...اخم روشو برگردوند

 داد ی ملشونی تحوی مصنوعي که لبختد های تنها کسنی بنی ای ولدنی خندی گفتن و میبچه ها داشتن م...شده
 .من بودم

هر دوشون ... شده بود و تنها اونا بودنیوسط خال... رقص دو نفرشونيو رضا رفتن واسه اجرا غزل ي از چندبعد
 شویشونی گفت که رضا خم شد و پی دونم غزل چینم... بودي کردن و لبخند رو لبشون جاریبهم نگاه م

انقدر تو افکارم غرق ...دلم گرفت...شت کای بوسه مينطوری من ایشونی افتادم که آرشام هم رو پی زمانادی...دیبوس
رقصشون تموم شده بود و حاال رضا با ... به خودم اومدم و منم باهاشون همراه شدمهیبودم که با دست زدن بق

 بودن ختهیحاال همه ر... زدمیلبخند کمرنگ...دی بوسی غزل و مياصرار بچه ها خم شده بود و داشت لب ها
اگه من امشبو ...دمی کشیآه... گوشه بودنهی و فربد هم دایآ... کرده بوددای جفت واسه خودش پهیهمه ...وسط

می کردم حاال من و آرشام هم اونجا بودیخراب نم . 
  بغض به گلوم چنگ زدباز

 
  شدهشتری بیلی به تو خعالقم

  روزگارم قشنگ تر شدهحاال
ی اون وقت که تو با مناز  

  بهتر شدهیلی خودت خینیبی من محال
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_ همون ... خواستی نگاهش رو ميدلم گرما...اخماش تو هم بود...نییاخته بود پاسرش و اند...نگاهش کردم
 . کردی مقی که عشق رو تو بند بند وجودم تزرینگاه
  شدهشتری بیلی به تو خعالقم

ی درکم کنیتونی نمدونمیم  
  نره عشق منادتی و نی ایول
ی ترکم کني روزهی اگه رمیمیم  

_ دلم شکست... بازم نگاهم نکردیول...د باالسرش و آور... نگاهم شدینیمتوجه سنگ . 
  لحظه به لحظه به تو فکر کنمخوامیم

  سد راهم بشهی کسخوامینم
ادی بشمی جز تو پی کسخوامینم  
  گاهم بشههی تکی جز تو کسبه

_  لحظه نگاهش هی که دارم واسه نهی بیمگه نم...مونم؟ی که پشنهی بیمگه نم... کنه؟ی مغیچرا داره خودشو ازم در
  دم؟یجون م

  چشاتي برارمیمی که ممنم
  واسه خنده هاترمیمی که ممنم

  عاشق بشمنمی از اشتری بخوامیم
  کن بتونم بمونم باهاتکمک

_  و تار دگانمی از اشک دی نارکي پرده یول...چشمام تو چشاش قفل شد...برگشت...التماسگر نگاهش کردم
 ی کنم میحاال که دقت م... رها کردن بغضميبرا...واست خی مییدلم تنها... بهم دست دادیاحساس خفگ...کرد

دمی آه سوزناك کشهیو باز .... در بند بودمشهی من بر خالفه اسمم همنمیب  
 

  شدهشتری بیلی به تو خعالقم
  روزگارم قشنگ تر شدهحاال

  حال منی اون وقت که تو با مناز
  بهتر شدهیلی خودت خینیبیم

  شدهشتری بیلی به تو خعالقم
  شدهشتری بیلی به تو خالقمع

 (عالقه از عماد طالب زاده)
 

_ به سرعت از ... گذاشتشی قطره اشک از چشمام با اصرار خودش و به نماهی... نتونستم خودم و کنترل کنمگهید
 بود روش کی کوچمکتی نهی گوشه از باع هی... که دور شدم اشکامو رها کردمکمی...جام پا شدم و از باغ خارج شدم

 کردم حاال به ی مهی گری که به سختیمن... شده بودمفی ضعیلیخ...دلم گرفته بود...تم و بغضم و آزاد کردمنشس
 انگار مجبور بودن يری ويری هنیحاال تو ا... شانسنیلعنت به ا...ختمی چه بهم رنی ببی محلی بهیخاطره 
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 نکهی اي بود و اشکام به جانییسرم پا...د دای رو فشار می صندليدستم کنارم بود و لبه ها... بذارنیهمچبن آهنگ
 خودم بودم که متوجه ریانقدر درگ...مثل نم نم بارون...ختی ری منی دونه دونه زممای مستقبشه يرو صورتم جار

 ناراحت بشم دی دونستم باینم...دمیآروم سرم و برگردوندم و آرشام و کنارم د... که کنارم نشست نشدمیحضور کس
 . نگهم داشتو دیپا شدم و خواستم برم که دستمو کش...ام دست خودم نبودکار... خوش حالای

از ...سرم و بلند کرد... چونمریدستشو گذاشت ز... بودنییسرم پا...اومد رو به روم واستاد... بودستادهی اونم احاال
خودم و تو پناه ... و با خشونت بغلم کرددی کشیآه...تو عمق چشم هام نگاه کرد...دی گرمش دلم لرزيتماس دستا

 اش بود نهیسرم رو س... شدی می دونم حالم چی اومد نمیاگه نم... حضورش بودمازمندیچقدر ن...آغوشش جا دادم
 . کردمی هام مهیو داشتم عطر تنش و وارد ر

 ی هنوز هم باورم نمدیشا... دونم چرا هنوز بغض داشتمی نمی گرمش که به گوشم خورد آروم شدم ولي صدانباریا
 . که کنارمه آرشامهینید که اش

 
 

_ دلمو خون نکن... نکن خانوممهیگر...زمی نکن عزهیگر . 
 . شهی مشتری بشی اون گري بودم که به مادرش پناه برده و با هر قربون صدقه ي بچه اهی مثل
 : زد و گفتمیشونی رو پيبوسه ا... از خودش جدا کرد و اشک هامو پاك کردمنو

_ نمی اشکاتو نبرمیمن بم... اشکارونی ازینر...زمیبســـــه عز . 
 . بوديدلم ماالمال از شاد... کرد؟ی نگاه بهم نمهی ی که حتیهمون... آرشام بود؟نیا

 : کردم و گفتممی خودم و تو بغلش قاباز
 آرشام؟_

جان دلم؟_آرشام  
ستم انجام بدم فکر  خوای که مي اون لحظه واقعا به کاریول...اشتباه کردم...حق با توا... خوامیمعذرت م_من

 ی خوام کسیخوب دوست دارم نم...خوب...ارمی خواستم حرصتو در بیم... خواستمی بود که میانقدر عصبان...نکردم
 .جز من بهت توجه کنه

 : کرد گفتی نوازششون مکهی فرو کرد تو موهام در حالدستشو
_  که ی درکم کنی تونیم... شم نه؟کی از خودم شرری غی خوام تو رو با کسی که منم نمی درکم کنی تونیپس م

  کنم؟ی مدای پی چه حالی رقصی که انقدر من روش حساسم می و با آراز کسي ری میوقت
 : و تکون دادم و گفتمسرم

_ حق با توا... دونمیآره م . 
گفت...نطوریمنم هم... زديلبخند : 

_  . هايزی ری اشک منمی نبگهید
گفت. بدهریی خواست جو و تغیمعلوم بود م... شدطونیش... تکون دادميسر : 

_ ي رفت که بگم خوشگل شدادمی که ي کردتی انقدر من بدبخت و اذنیبب . 
 : و گفتمدمیخند
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_ نطوریتو هم هم . 
 : گفتبدجنس

_  . شدنیآره خوب نبودم که همه محو من نم
 : داد گفتمبا

 آرشــــــام؟_
 : و گفتدیخند

_ بگو عشقم...عمر آرشام؟..جان آرشام؟ . 
 : و گفتم زدميلبخند

_ گهی نکن دتیاذ . 
 : و گفتدیخند

_  . کنمتشی خوام اذیم...عشق خودمه... خوادیدلم م
 : زد و گفتيلبخند...دمی شدم و لپش و بوسبلند

_   من خودم خانوم دارم؟ی دونیمگه نم...؟يدی و منو بوسی اجازه گرفتیاز ک... خانومی هعیهع
 : و گفتمدمیخند

_  . هم منمدر ضمن خانومت...با اجازه خودم
 : داد به سرم و گفتهی و تکسرش

_ ی منیزنگ...یعشق من...یآره تو خانوم من . 
لذت روز ... داشتی واسم تازگی بود ولي که حرفاش تکرارنیهر بار با ا...؟ي بود که به ما دادی چه حسنی اایخدا

 . کردی میاول رو واسم تداع
گفتم... و ازش جدا شدممی حالت موندنی تو همکمی : 

_  ... بهترهمیبر...میینجای وقته ایلیخ
چشمام بسته بود ...احساس و خواستن.. بوسه پر از عشقهی... رو لبام کاشتيبوسه ا...خم شد... رو تکون دادسرش

 نشوند و نگاهم گهی بوسه کوتاه دهی کنار و باز دیآروم کش... کردمی زمان و ثبت منی ايو داشتم لحظه لحظه 
 کنم تا آثار اشک و محو شی آراکمی باال برمبهش گفتم بره و منم ...میاه افتاد و رمی بهم زديلبخند...کرد

قبول کرد و رفت...کنم . 
 که رو لبم بود یی بود و با لبخندهاي دلم پر از شادگهیحاال د...ششی کردم رفتم پدی تجدشموی آرانکهی بعد امنم

 رقص قبول ي و برادیوت آراز و سع دعی شم حتکی کردم کمتر به آراز نزدی سعنباریا...رفتم سمتشون
 . کردیم زد اعالم ی که بهم می گرمي رو با لبخند هاتشیآرشام هم رضا...نکردم

 . ادامه داشت3 يجشن تا ساعتا... داشتی خوبانی پای خوب شروع نشد ولیلی شب گرچه اولش خاون
 رضا که تو کرج بود بمونن و ي عمويه غزل و رضا قرار بود خون...می گرفتشی از اون هم همه راه خونه رو در پبعد

ایتالی ماه عسل برن ايفرداش هم برا . 
انقدر خسته بودم که به محض ...نی کردم و ازشون جدا شدم و سوار ماشی خوش بختي آخر براشون آرزوي لحظه

 . رفتم باالی خونه و کمیدی رسی که کدمی نفهمگهی خوابم برد و دنی تو ماشمی نشستنکهیا
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 . زنگ زدم بهشونشیچند روز پ... گذرهی غزل و رضا می از عروس هفتههی
 کمی بزنم به غزل و ی زنگهیاز اونجا که حوصلم سر رفته بود،گفتم ...رهی گی افتم خندم می اون روز مادی هنوزم

 . شب البته به وقت اونجا بهشون زنگ زدم12ساعت ...کرم بربزم
هـــــان؟_غزل  

 : و کنترل کردم و گفتمخودم
_   چه طرزه حرف زدنه؟نی اشعوریب...هان و کوفــــــــت و هان و درد

 : حرص گفتبا
_   ازت بکنم؟ی چه استقبالي بعد انتظار داري نصفه شب زنگ زد12زهرمار ساعت 

دمی رضا رو شني جواب بدم که صداخواستم : 
_ ه؟یغزل ک  

رهاست_غزل . 
نجای اایبهش بگو بعدا زنگ بزنه و خودتم ب_رضا . 

 . برنامه دارهشعوری بي رضانی دونستم ایم...دمی خندزی زدم و ریدجنس بلبخند
 : بعد به من گفتدمی غزل و که گفت باشه شنيصدا

_ ؟ي دارکاریحاال چ  
 : کردم و گفتمنی غمگصدامو
 غزل؟_

 : حوصله گفتیب
 ها؟_

 : صدام بغض دادم و گفتمبه
_ ریشب بخ... انگار مزاحمت شدمالی خی بیچیه . 

بالفاصله گفت...نی دروغی ناراحتهیالبته به ... بردهمی به ناراحتیمطمئن بودم از تن صدام پ... قطع نکردمیول : 
_ چرا صدات بغض داره؟...رها چته؟  

 : رضا هم اومدي صدانباریا
_   شده؟یغزل چ

صبر کن... دونمینم_غزل . 
 : گفتمآروم

_  . برو به کارت برسیچیه
 : که گفتدمی خندزیر

_ ينگرانم کرد... چته؟نمی نکن و بگو ببتیاذ . 
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غزل امروز حالم بد شد_من . 
 : گفتی با نگرانغزل
 چرا؟_

 . خندهری کردم تا نزنم زی داشتم خودم و کنترل می سختبه
 : و بغض دار گفتمنی غمگتی نهای بي صدابا

 .غزل من مرض دارم_
 : گفتباز

_ یمردم از نگران...؟ی زنیچرا حرف نم... شده؟یرها چ . 
ه؟ی چانی به غزل تا بفهمه جردهیمطمئن بودم رضا چسب...دمینفس شن ي کردم صدااحساس  

 :گفتم
_ یعنی ...یعنی...خوب من مرض دارم . 

 : خنده و گفتمری زدم زپق
_  . تا حال و هواتون عوض شهزمی کرم برکمیگفتم زنگ بزنم ...کرم دارم

 . غزل و رضا در اومدغی جي گفتم صدانوی اتا
 . بهشون زدمی دونستم بد ضد حالیم...دمی خندی هر هر منوری دادن منم ای م به من فوشی اون دوتا هعحاال
 : گفترضا

_  زن و شوهر هی وقت شب نی ای گی نمشعوریب...ي ذاری هم راحتمون نمنجایا... من از دستت راحت شميریبم
 . داشته باشنی تونن کار خصوصیم

 : و گفتمدمی خندبلند
_ می بخندیدور هم... بهتون ضد حال بزنمکمیتم گف... زنگ زدمنیاتفاقا منم واسه هم . 

 : شد و گفتی گفتم بدتر حرصنوی اتا
_  . تو حس و حالمونيدیر... تو روحت رهايا

 هنوز واسه خاله شدن دمیراستش رضا با خودم نشستم و فکر کردم د...نوی دونستم ایخودم هم م....هاهاهاها_من
 . کنميری جلوگی احتماليها گفتم زنگ بزنم و از خظرنی زوده واسه همیلیخ

هیزیخجالت هم خوب چ...ی عوضشعوریب_غزل . 
 : که رضا گفتدمیخند

_  . کردمی ميری من خودم جولوگی گفتی به زنگ زدن نبود تو بهم مازین...یعوضــــــ
دمیند داد زدم و خهی دفعه من نی باال رفته به حرفش فکر کردم و ايبا دهن باز و ابروها... باز مونددهنــــــم . 

 گهی ددیحاال هم بر...زمیسفارش نکنم عز...گهیپس حواست باشه د...خوب باشه... رضا؟ی گیاااا راس م_من
 . کار دارمدیمزاحمم نش

دی گه مزاحم نشی تو حالمون حاال مدهیبرو گمشو کصافط زنگ زده ر...یی پررویلیرها بخدا خ_رضا . 
 . دوتانی بودم به ادهی که چقدر من خنديوا...کردم هم سر به سرشون گذاشتم و قطع کمی و دمی خندباز

کمی اون دو تا خل ي اون روز و حرفاادی با  fun شدم و از جام پا شدم. 
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 رفع يمنم از خدا خواسته بر...آراز بهم گفته بود برم و با باران آشنا بشم...نای عمو امارستانی قرار بود برم بامروز
اونم قبول کرد ... آرازشی پمارستانی رم بیبه مامان گفتم دارم م...نییم پاحاظر شدم و رفت... قبول کردميکنجکاو

رونیو از خونه زدم ب . 
 دمی کرده بودم رسری گکی ساعت که تو تراف1بعد از ...مارستانی شدم و روندم سمت بنی ماشسوار

 و رفتم دمی کشیآه...شتمحدس زدم تو خونه جا گذا...ستی نمی گوشدمیخواستم به آراز زنگ بزنم که د...مارستانیب
 .سمت اتاق عمو تا بهش بگم به آراز خبر بده که اومدم

 : بغلم کرد گفتنکهی اومد سمتم و بعد ادی تا منو دعمو
_ نورا؟یچه عجب از ا... دخترمي خوش اومدیلیح...به به رها جان  

 : زدم و گفتميلبخند
_  . به شما بزنمي سرهی گفتم ينطوریهم...ممنون عمو جون

 : تکون دادم و گفتيسر عمو
 .به هر حال خوش حال شدم دخترم_

 کمی نکهی کردم و بعد ایبا اونم احوالپرس... و باالخره آراز هم اومددی هم از حال مامان و بابا پرسکمی کردم و تشکر
با عده  راه هم نیب... و بهم نشون دادمارستانی مختلف بي و آراز قسمت هارونی بمی از اتاقش رفتمی عمو موندشیپ
میاد دی و به راهمون ادامه ممی کردی می احوالپرسيا . 

می در زد وارد اتاق شدنکهی و بعد استادی ای اتاقهی ي آراز جلوباالخره . 
 : کرد گفتمونی آراز بهم معرفنکهی زدم باران باشه اومد سمتمون و بعد ای که حدس ميدختر

_  . بودمدهی شنیلی خ رو از آرازفتونیتعر... خوش حال شدم رها خانومیلیخ
 : نگاه کوتاه به آراز گفتمهی زدم و بعد يلبخند

_  باتری که واقعا زنمی بی کرده و حاال میلی شما رو هم به من خفیتعر...آراز به من لطف داره...زمی عزنطوریمنم هم
 . گفتی که آراز منی هستيزیاز چ

 : زد و محجوب گفتيلبخند
_ ننی بشنییبفرما...نیلطف دار . 

 : تا قهوه داد گفت3 سفارش نکهی و باران بعد امیتی که تو اتاق بود نشییبل ها ميرو
_  . رها خانومنی خوش اومدیلیخ

 . کنمیهمونطور که من باران صدات م... راحت ترمی باران جان منو رها صدا کنیممنونم ول_من
 : زد و با همون متانت و آرمشش گفتی قشنگلبخند

 .چشم رها جون_
چشم ... داشتی کامال شرقي افهیق... بودي و ناززهی مزهیدختر ر... کردمی زدم و صورتش و بررسي لبخندمتقابال

از لحاظ اخالق همونطور ... دادم کع جذبش شده باشهی بود و به آراز حق مبایواقعا ز...دی و پوست سفیابرو مشک
 یاقعا منم به آرامش م صحبت باهاش ونیدر ح... ساکت و آروم بود و با متانتیلی گفت خیکه آراز م

 از یکیدو تا خواهر بزرگتر از خودش داشت و پدرش هم ... زدی شمرده شمرده و روون حرف میلیخ...دمیرس
 هی...دو تا خواهراش هم ازدواج کرده بودن... بود و مادرش هم استاد دانشگاه بودمارستانی بنی هميپزشک ها
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 یلی خيمطمئن بودم که دوستا... خوشم اومدیلیکه ازش خمن .... داشتی و محترملکردهیخانواده کامال تحص
می شی هم مي برایخوب . 
می گرفتشی و پرونیبا آراز راه ب...رونی بمی و اومدمی کردی ازش خداحافطمی باران موندشی ساعت که پ1 از بعد . 
ه؟ینظرت چ_آراز  

 : زدم و گفتملبخند
_ دیاز نظر من که اک...ادیم هم که مبه... بودی خوبیلیدختر خ... خوشم اومد ازشیلیمنکه خ .(ok) 

 : دوبار انداخت باال و گفتابروهاشو
_ گهیانتخاب منه د . 

 : و گفتمدمیخند
_ رتتیخوب حاال جو نگ . 

 : و گفتدیخند
_  . پسندنی باشه صد در صد همه مدهی ما پسندزیاگه خواهر عز

 : من ابرو باال انداختم و گفتمنباریا
_ ؟یپس چ  

ت تکون داد و گفسرشو : 
_  . بود واسمی خوبیلیامروز روز خ...ي که اومدیرها مرس

 : و گذاشتم رو شونه اش و گفتمدستم
_  . بودی خوبیلیواقعا دختر خ... خوش حالم واستیلیخ...نطوریواسه منم هم

دی شی که کنار هم خوشبخت ممطمئنم . 
 : زد و گفتی مهربونلبخند

_   رها؟یراست... دلمزی عزیمرس
جانم؟_من  

دعا کن قبول کنه... ازدواج بدمشنهادی خوام ببرمش رستوران و بهش پیوز مامر_آراز . 
 : چهارتا شد و گفتمچشمام

_ ؟ی کنــــی میشوخ ! 
 : و گفتدیخند

_ می هم جدیلیاتفاقا خ . 
 : بهت گفتمبا

_ ؟ی گی آراز راست ميوا  
 . جعبه قرمز در آورد و نشونم دادهی بشی و باخنده تکون داد و از تو جسرش
 :گفت

_  . که گرفتمي حلقه انمیا
 . زد و بغلش کردمی چشمام برقدمی حلقه رو دتا
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 :گفتم
_  . کنهیمطمئنم که اونم قبول م... خوش حالم واستیلی جونم خی داداشيوا

 : گفتی گذاشت پشتم و با مهربوندستاشو
_ منم خوش حالم...زمی عزیمرس . 

 . کناردمی بوس کردم و کشلپشو
 :گفتم

_ امشب منتظر زنگت هستم... هايهم خبر بد نره که بادتیآراز  . 
 : تکون داد و گفتيسر

_  . باشهیفقط خدا کنه اونم راض...زمیباشه عز
از طرز نگاهش معلوم بود که دوست داره...نگران نباش_من . 

 : زد و گفتيلبخند
_ میبه خاطر وجودت تو زندگ... رهایمرس . 

دم؟ی دی می من چای که خدانمیم برم سمت ماش کردم و خواستی حرف ازش خداحافطکمی زدم و بعد لبخند  
 لرزان رفتم سمتش و خواستم حرف ییبا قدم ها...ترس برم داشت... سرد زل زدم بهشی نگران و تني چشم هابا

 . روحش الل شدمی سرد و بي افهی قدنیبزنم که با د
 

 . نکردميمن که کار بد... ترسم؟یمن چرا م... کرد؟ی مکاری چنجای ااون
آرشام دوسم ...ستی نينطوری آرشام اينه خدا... کنه که من؟ی فکر میعنی... کنه؟ی نگاه مينطوری ا چراپس
 . شدهی عصباندهی دتی وضعنی و تو انجای منو انکهیاز ا...آره مطمئنم...اون به من شک نداره...داره

 مشت شدش يدست ها...به دنبالش رفتم...مارستانی باطیرفت سمت ح... حرف برگشتیب... نگاهش کردمرهیخ
 قبلش دیشا... و خشنش بهم نگاه کرددی نا اميبرگشت و با چشم ها... دفعه واستادهی... دادی بهم نمیحس خوب

فت کرد بلند نشه گی می که سعییبا صدا... منمنهیبی که میباور نداشت که کس : 
 چـــــــرا؟_

زو بغل کردم؟ چرا آراای...نجا؟ی چرا اومدم انکهیا... چرا؟ی خودم گفتم چبا  
 : تمام گفتی رحمی حرف بزنم که با بخواستم

_ ی بگیچی خوام هینم... نگویچیه...خفــــه شو...خفــــــه شو . 
 : توجه دهنم و باز کردم که گفتیب

_  کردم انقدر پست ی نم؟فکری فهمی کنم رها می دستام خفت منیبا هم... کنمی خفت می کلمه حرف بزنهیاگه 
 فکر یبا خودت چ...ی خوش حالي خردم کردنکهیاز ا... نه؟یخوش حال...ی رحمی بیلیخ...یانفدر عوض...یباش
 کنم یولش م... کنم نه؟ی ولش مدم داشی مدت که بازهی و بعد کنمی آرشام و عاشق خودم میحتما گفت...؟يکرد
بره به درك..ه؟ی خر کگهیآرشام د... رم با آرازیو م . 
 . دونستم درکش کنمینم...بود نیحرفاش برام سنگ... بهت بودمتو
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 کردم که اونم دوسم داره و عاشقمه بهم ی که بهش اعتماد داشتم و فکر میکس... که عاشقش بودمی ،کسآرشام
 یمگه اون نبود که با ب... اون؟ای...من؟... رحم بود؟ی بیک... رحمیبهم گفت ب...بهم گفت پست...یگفت عوض

حاال من پست ... بهم تهمت زد؟هی چهی بفهمه اصل قضنکهینه ا بدونه،بدويزی چنکهی تمام بدون اهیرحم
 که بهت اعتماد یکس... مونهی هم میحرف... حرفاش بگم؟نی تونستم در برابر ای میچ... رحم بودم؟یمن ب...بودم؟

 تونه حرفات و باور ی ساعت به بعد هم منی زنه مگه از ای بهت می سوء تفاهم انگ پستهی که با یکس... کنهینم
 کنه؟

 : داد گفتبا
؟ي هم واسه گفتن داریمگه تو حرف...يحق دار...هه...چرا؟...ها؟...؟ی زنیچرا حرف نم_آرشام  

 : زد و گفتی مشتهی که رو به روش بود یبه درخت... گفت و برگشتنویا
_  . که دارمی حسنیلعنت به ا...لعنت به تو...لعنت به من

 . کرد سمت منروشو
 و تو تیاگه امروز گوش...هه...؟ی با دروغات گولم بزنی خواستی میتا ک...؟ي بدمیاز بی خواستی میتا ک_آرشام

 ی ممی بازي خواستم بفهم که داری من خر تا مدت ها نمنجای اي گفت که اومدی و مامانت نمی ذاشتیخونه جا نم
يد . 

احساس ...حساس درد داشتما... شکنهی از قلبم داره مکهی تهی کردم یبا هر حرفش احساس م... کوبنده بودحرفاش
روحم مرده بود...نطوریچشمام هم هم...تنم سر شده بود... کنهی می داره من و هم زخمکهی هر تيزی کردم تیم . 
 . زده بودمیبه لبام قفل خاموش... آرشام بودي سردم بود که روبه روکری پنیا

 . ترش کردي جرسکوتم
از همه ...از خودم...نتی عشق دروغنیاز تو و ا...ازت متنفرم...ادیبدم م...؟ی فهمی ازت رها مادیبدم م_آرشام

 نیبب...ي که از اولش هم قصد شکستنم و داردمی فهمی مدیبا.يدیبه خواستت رس... گمی مکیبهت تبر...متنفرم
يدیبه خواستت رس...حاال هم برو...يتو نابودم کرد...شکستم . 

داشت که دوسش یکس...به من..بهم پشت کرد... برگشتخودش ... 
زهیری هوا رو گونه هام می که بیی هااشک  

زهی خاطره هات لبري که از همه یقلب  
  برهدی که بای بمونه ، تنخوادی که میدل

  بهترهیاما ندون...  که تو دلمه یحرف
 اونم ي قدم هايصدا... منم پشت کردم بهشنباریا...دمی کشی نفس میبه سخت... شده بودنی سنگنفسام
ختیاشکام ر...مثل من... رفتیمداشت ...دمیشن ... 

 هام به ی افتادم که از ترس هام و نگرانیی روزاادی... رفته بودنیتمام ترس هام از ب... ترس هم نداشتمی حتگهید
 وقت ازم جدا چیه... ذارهی گفت تنهام نمیم... گفت؟ی میچ...ییترس از دست دادنش و جدا... گفتمیآرشام م

یظ بدون خداحافیحت...که گذاشت و رفتاون... شد؟یپس چ... شهینم . 
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قدم ...نجامیچرا من ا...اون که اول از من به من پشت کرد...اون که رفت... رم؟یچرا نم...نجام؟ی چرا هنوز من اپس
 یب... هق هقم بلند شهي ذاشتم صدای نمیحت...هنوز مهر سکوت به لبام بود...ي بعديقدم ها... اول و برداشتم
ختمی ریصدا اشک م . 

  که تو دلم جا موندهیی حرفاالی خیب
  تنها موندهنهمهی که ای قلبالی خیب

هی سنگي دلهايای تو ، دنيای دنآخه  
هی نداره دل من چه رنگی تو فرقواسه  
 نی که بی هم از حسدیشا...نجای اامی خوام بی گفتم می بهش مدی من بادیشا... من بود؟ریتقص... شد؟ينطوری اچرا

 که دوست داره بهت اعتماد ی کسدیمگه نبا... هم داشت؟یمگه فرق!... نهیول... گفتمی بهش مدیمن و آراز بود با
 دمی ازش نپرسدمی دگهی دیکی من اونو با یمگه وقت... کارو نکردم؟نیمگه من هم...به حست...به تو...داشته باشه

  دختره بود باورش نکردم؟رهی گفت تقصیمگه وقت...ه؟ی چانیجر
مونه با تو همسفر شدن ی میی تنهامثل  

  دربه در شدنيخودی ، بی شهر عاشقيتو
  تنها رفتی تا که نگنی و روزم ببحال
  پروا رفتی نبود و بی عشق و عاشقاهل
از تو چشم هام نخوند که من ...نهی بی رو نمی که چشم هام به جز اون کسدیند... عشق و تو چشم هام نخونداون

فقط تهمت ... رو که بهش داشتمینه حسم و نه عشق... من و باور کردماون نه... ندارمی حسچیبه آراز ه
 ی من از رفتنش نابود منهی ببنکهیبدون ا...اون رفت...ییبه جدا... اون بودنیبه ب...ییبه تنها...محکومم کرد...زد

از من  یچی هگهیاالن د... که خودش من نابود کرددی نفهمیول... خواستم نابودش کنمیاون گفت من م...شم
اون ... آرامش ندارمگهید...ستی گرم نگهیدستام د... شهیهنوزم باورم نم... که دارمیجز احساس شکست...نمونده

  چرا هنوز دوسش دارم؟یول...آرامشمو... از من گرفتمویزندگ
ستم؟یپس چرا من ن... گفت ازم متنفره؟اون  
 بود باهاشون کی که نزدي داد عده ایبه داد و ب یحت... ذاشتمی داغون آدمارو پشت سر میبا عصاب...دمی کشیآه

 . خواستیاالن فقط دلم سکوت م... نداشتمی توجهچیتصادف کنم هم ه
 
 

 . کردمی میاحساس خفگ... حرف برنمیکی خواست با یدلم م... خونه رفتن و نداشتمحوصله
 . تونم آروم بشمی کردم می که احساس میی جاروندم

در باز شد و وارد خونه ... داغون زنگ و به صدا در آرودمافهی افتاده و قییدم و با شونه ها شادهی پنای ادای خونه آجلو
ازم ... داغون من نگران شدي افهی قدنی با دیبا لبخند و ذوق بهم خوش آمد گفت،ول... به استقبالم اومددایآ...شدم

 پر ي نگاه هايحوصله ...ستیخونه ن ی بودم که به جز خودش کسوناز خدا ممن...قبول کردم... خونهمیخواست بر
 دی موقع ها نبانجوری دونست ایم...در طول راه سکوت کرده بودم... کردمییبه اتاقش راهنما...سوال خاله رو نداشتم
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 رمکنا... تختش نشستم و سرمو با دستام گرفتميرو...میوارد اتاق شد... ازم بپرسه،پس اونم ساکت بوديزیچ
 : اشکام گفتدنیبا د...چشمام پر اشک شد...احت بودنار...نگاهش کردم...نشست

_   اشکتو در آروده؟یک... شده قربونت برمیچ
 . هق هقم بلند بشهي بود تا صدای تلنگر کافهی نیهم... بود تا خودم و تو آغوشش جا بزنمی کافنیهم
 . بدهنمی کرد تسکی می هم سعدای کردم و آی مهی گري هايها
 . حرف بزنید لعنت...ی کنی نگرانم ميدار...؟ي شدينطوریچرا ا...زم؟ی شده عزیرها چ_دایآ

 : گفتمدهی بردهی کردم بری مهی که گرهمونطور
_  ... رمیم...یدارم م...ستین...رفت...اشتباه. ..آراز...من...امروز...اون...دایآ

حرف بزنم...نذاشت...يحت ..دایآ...من...یعوض...پست... گفتبهم . 
 : شده بود منو از خودش جدا کرد و گفتجیهام گ که کامال از حرف دایآ

_   گذاشت رفت؟یک...ی بهت گفت عوضیک... فهممی از حرفات نمیچیه... رها؟ی گی میچ
مگه جز آرشام هم ...دیفهم...چشماش پر شد...دی دی دونم تو نگاهم چینم... نگاهش کردممی اشمکي چشم هابا

  کنم؟هی واسش گرنطوری بود که من ایکس
 آروم شدم نکهیبعد از ا... کردی مهی من گريخودش هم پا به پا... شمیگذاشت خال... نگفتیچیه...م کرد بغلباز

 . بدمحی دونستم منتظره تا توضیم...ازش فاصله گرفتم
 :گقتم

_ انگار ... هم تو خونه جا مونده بودمیگوش... قرار بود با باران آشنا شمی دونیخودت که م... آرازشیامروز رفتم پ
 از میبا آراز اومد...مارستانیاومده بود ب... آرازمشی گه که من پی ده و می زنه و مامان جواب میام زنگ مآرش

 آراز نکهیبعد ا...دید...اونم اونجا بود...دمشی بوسکردمبغلش ... کردمی میداشتم ازش خداحفظ...رونیساختمون ب
دمشی شم که دنیرفت منم خواستم برم سوار ماش . 

م و گفتم کردهی گرباز : 
_  ... رحممیب...گفت پستم... بدمشی خواستم بازیگفت م...بهم تهمت زد

نابودم ... کردي اعتمادیبهم ب...اون پسم زد...اون...يگفت آرازو دوست دار... خواستم خردش کنمیگفت م...میعوض
 . نگفتمیچیه...فقط سکوت کردم...همه حرفاش و زد..کرد

 . بوديوقفه از چشمام جار یاشک هام ب... نگاه کردمدای آبه
 ی عوض ميزی کرد هم مگه چیاگه باور م...ستی کنه نی گفتم اونطور که فکر میم... گفتم بهش؟ی میچ_من

بعد اون همه تهمت و اون همه ... کردی ممی من و ترميدل شکسته ... کرد؟ی رو جبران مشی اعتمادیب...شد؟
 و در همه شهیهم...دای آداشتممن بهش اعتماد ... کرد؟یم هم ی شد مگه فرقی ثابت ممی گناهی اگه بیحرف حت

ادعا کرده منو شناخته ... مدت نشناختهنی منو تو اچیاون امروز ثابت کرد که بهم اعتماد نداره که ه... اونیول...حال
تمام ... گفت دوسش دارهی که میکس... تمام منو نابود کردی رحمی با بیادعا داشت دوسم داره ول... نشناختهیول

 . ازم گرفتآرامشمو...احساسمو ازم گرفت
 . هق کردمهق
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 خودم و بزنم ي چجورگهید... بشم مثل قبليچجور...ارم؟ی دووم بي اون چجوریب...دا؟ی کنم آکاریحاال من چ_من
 چرا...دا؟یچرا آ... بگم؟یگله هامو به ک... آروم بشمیتو بغل ک... فراموش کنم؟يخاطره هاشو چجور...یالی خیبه ب

 نداشتم که به حرفام گوش کنه نویارزش ا... بخوادحی نداشتم که ازم توضنوی ارزش ای من حتیعنی... شد؟ينطوریا
 تو اون لحظات هم دوست یاون حت...ساکتم کرد... اول بهم گفت خفه شميهمون لحظه ...و بعد قضاوت کنه

اون...اون...دیداشتن و خواستنش رو تو چشم هام ند ... 
داغون ...شی توجهیب...شی نامردنیاز ا... کردمی زدم و گله میاز ته دل زار م...اشت ادامه بدم نذهی گرگهید

 چند نیتو هم... شده بودمری سی چند ساعت از زندگنیتو هم...رمی سی از زندگگهی کردم دیاحساس م...بودم
 ی از قبل مشتریشتم و ب دوسش دانوزم که هيمرد... آرشام بودنای اي کردم و مسبب همه ی مرگ ميساعت آروز
 . دادی آزار مزی از همه چشتری منو بنیو ا...هنوزم عشقش پر رنگ بود...خواستمش

 خواهر پابه پام هیمثل ... بدتر از من بوددایآ...دی دیچشمام تار م... کردی کرده بودم که سرم درد مهی گراونقدر
 تونه آرومم کنه خود ی که می دونست تنها کسی نمیول... داشت که آرومم کنهیهمدرد غصه هام شده بود و سع

 .نامردشه
قرص و خودم ... قرص واسم آوردهی دایآ... خواب آرومهی... خواستی خواب مهیدلم ... حال شده بودمی بهی زور گراز

 یو خدا م...نجامی داد امشب رو ای که داشت به خونه اطالع مدمی شنی رو مدای آيصدا...دمیو آروم رو تختش خواب
 . لحظات ممنون بودمنیونه من چقدر از حضورش در اد

 . متوجه اطرافم نشدمگهیچشمام بسته شد و د... شدنیپلک هام سنگ... قرصا اثر کردباالخره
 
  
      

 . شده بودکیهوا تار...چشمامو باز کردم... شدمداری سر درد از خواب ببا
 نیی پادیحدس زدم با...نبود... گشتمدایدنبال آ...شدم و از جا پا دمی کشیآه...شده بود11... و نگاه کردمساعت

آب ...یی تاسف تکون دادم و رفتم دستشوي از رويسر...چشمام قرمز بود و باد داشت... نشستمنهیی آيجلو...باشه
 آب و ریش... هموطنور موندمقهیچند دق... دادیم بهم یحس خوب... نگاه داشتمرشیسرد و باز کردم و صورتمو ز

خودم و مرتب کردم و رفتم ...چشمام بهتر شده بود...بازم به خودم نگاه کردم...ا حوله صورتمو خشک کردمبستم و ب
همشون ...سالم کردم...ششونی و رفتم پدمی کشیآه... مبل نشسته بودن و رو لبشون لبخند بوديهمه رو...نییپا

با تعجب ... شوك شده بودمیجساب...م دفعه آراز بغلم کرد و چرخوندتهی که دمیهمشون و بوس...جوابمو دادن
 : و گفتدی خندی و با خوش حالنی کردم که منو گذاشت زمینگاهش م

_  . شهی خروسا می داداشت داره قاطگهید... خدا قبول کرديوا...رها قبول کرد
گار ان.. آروم شدکمیتشکر کرد و ... گفتمکی بهش تبری و با خوش حالدمیخند... رفتادمی لحظه همه غم هام هی

 :تاره متوجهم شده باشه گفت
_ ؟ي شدی شکلنیچرا ا... چته تو؟نمیبب  

 : و گفتمدمی دلم آه کشتو
_ نی کرد واسه همی سرم درد میچیه . 
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از کنارش رد شدم و ... نشهچمی پاپادی بهش زدم تا زيلبخند... تکون دادي ابروهاشو برد باال و با شک سرجفت
ودم بشنوم گفت که فقط خيآروم طور... نشستمدایکنار آ : 

_ ؟یخوب  
 . تکون دادمي سرآروم
 . خاله مانع از ادامه حرفش شديصدا
 و بذارم ي گفت خسته و ادای خواستم واسه شام صدات کنم آیم...؟ي خوری ميزی چزمیرها جان عز_خاله

یبخواب . 
 : لبخند گفتمبا

_  . ندارملیم...نه آرزو جون دستتون درد نکنه
 هی آرشام تا يحرف ها... نداشتملی هم مقتایحق... شدالی خی شه بی نمفمی حردی دیت هم اصرار کرد و وقکمی خاله

 . کردی مرمیمدت س
 امروز من خوش حال بودم و آراز نیهم...در آن واحد دو انسان با دو حس متفاوت... بودی جالبيای چه دنواقعا

نه اتفاقا خوش ... ناراحت بودمشیحال گم از خوش ینم...يروزی کردم و اون پیحاال من احساس شکست م...نگران
داشتم یبی احساس غرهیفقط ... بودی خوش بختنی اقیآراز ال...حال بودم . 
ی دلتنگاحساس . 

 مونییسه تا...آراز هم همراهمون اومد...استقبال کردم...اطی حمی داد باهم برشنهادیپ... متوجه حال خرابم شددایآ
 لشی سرش تو موباشتریآراز ب...می گذاشته بودن نشستاطشونی که تو حیقی آالچيرو...اطی سمت حمیرفت
ازمون جدا شد ...حدسم درست بود... کردماهشلبخند به لب نگ... حرف زدن با باران اومدهي زدم برایحدس م...بود

با حسرت نگاهش کردم...و شروع کرد به حرف زدن . 
من ... گذشتی نمیی روز هم از جداهیهنوز ... گفتناشزمیعز...واسه رها گفتناش... واسه صداش تنگ شده بوددلم

ارم؟ی حواستم طاقت بیچطور م  
 . به سمتش برگشتمدای دست آيبا احساس گرما... محو شده بوددمونی کامال از دآراز

 : گفتی ناراحتبا
 رها؟_

 .. نگاهش کردمپرسشگر
 یول...یول...یراحت باش دم که نای حق و منیو بهت هم ا... کنم درکت کنمی میسع... دونم سختهیم_دایآ

طاقت غمتو ندارم... نکنتی کنم انقدر خودت و اذیخواهش م . 
؟ی چیعنی یی دونست درد جدای چه مدایآ... زدم و دستشو فشردمی تلخلبخند ... 

  داره؟یی اونم بعد از وصال چه درد طاقت فرسایی دونست جدای مچه
به زمزمزمه ...آغوشش... دستاش و تنشيگرما...ر وجودشعط...به ذره ذره بودنش... به آرشام عادت کرده بودممن
من ...حاال دل کندن ازش سخت بود... کردی که مهمون صورتم میی اون بوسه هايبرا... گاهشی گاه و بيها

 بود که نخوام خودمو يادیانتظار ز...بودسخت ... کرده بودمیلحظه لحظه باهاش زندگ...آرشام و تجربه کرده بودم
 .ناراحت کنم
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 خواست ی دلم نمیول... دونم چرا؟ینم...دی رسی که آرشام و به باد ناسزا گرفته بود به گوشم مدای ناراحت آيصدا
 بعد اون یحت... همه درد و رنجنی بعد ایحت...آرشام هر چقدر هم بد باشه من دوسش داشتم...در موردش بد بگه

 من به اندازه غزل نه خوش یول... کردمی مدرك اون روز غرل و تو دانشگاه يحاال داشتم حرف ها...تهمت ها
حرف ... آرشام و ببخشمیشانس بودم که آرشام متوجه اشتباهش بشه و نه اونقدر من بخشنده بودم که به راحت

 . رهی نمادمیتا عمر دارم از ... امروزمي هاهیگر... امروزيها
************************************************** 

************************************************** * 
 به شری کرد و من و ذره ذره براتیی دستخوش تغموی که زندگيروز...از اون روز شوم... ماه از اون روز گذشتههی

 . سوق دادینست
 یس شد تا کی هم باعث منی همدی سر جاش بود و شامییبای هنوزم هم زیول... الغر شده بودمیلی ماه خهی نی اتو

 که از یتنها کس... ذاشتی مامی رو فرم بشتری خوام بی که منی شد به حساب ای اگه هم مای نشه ریی تغنیمتوجه ا
 . ذارمی رو پشت سر ميگند ي دونست چه روزایتنها اون م... بوددایدرد من خبر داشت آ

 بگم انقدر نکهینه ا...وب داده بودمتمام امتحانامو خ... ذاشتمی داغون امتحانامو پشت سر مي اهی مدت با روحنی اتو
فکر کردن به گذشته و آرشام و خاطراتمون !... درس نهي شستم پای راحت میالیحالم خوب شده بود که با خ

انقدر خودم و تو کتاب ها غرق ... و غم و غصهالیفرار از فکر و خ...درس فقط راه فرار بود... دادی عدابم مشتریب
 کردن من واسه گرفتن مدرك و ی بود که همه فکر منجای مشکل ایول... اومده بود همه دريکرده بودم که صدا

هی دونستن که درد من چی نمگهید... زننی بهتر به قول خودشون خر مينمره ها . 
 تو سالن ی حتیدلم واسش تنگ شده بود ول...دمی دی رفتم آرشام و نمی امتحانا دانشگاه مي که برای مدتتو

 حالم و بهتر که دنشی دونستم دی می قرار بودم ولی بدنشیواسه د... کردی جلو پام توجه نم جزییامتحان به جا
 . کنهی بدتر هم مچی کنه هینم

رونی زدم بی و زودتر از همه هم از سالن مدمی دی از همه امتحان و مزودتر . 
 بودن و دهیانواده ها هم همو د خیحت...آراز و باران در شرف ازدواج بودن... فرق کرده بودزای چیلی مدت خنی اتو

و من ...رنی بگی خواستن مهمونی می عروسيبرا... خواستیباران واسه عقدش جشن نم...عقد هم کرده بودن
 ی زود خبر عروسای ری دونستم دیم... زدمپوزخند به آرشام دمی شنی مدای رو از دهن آنای که ایچقدر تو اون لحظات

 خبر و به مامان نی بود که خاله خودش زنگ زد و اشی چند روز پنیچون هم... رسهیآراز و باران به آرشام م
 رو تو اون افشی دوست داشتم قیلیواقعا خ... حرفا رو به گوش آرشام برسونهنی که اشیحاال مونده بود را...داد

 ی وقت دهی از خودش نشون می چه عکس العملنمیدوست داشتم بب...نمی شنوه ببی حرف ها رومنی که ايلحظه ا
 کارت ستیبهتر ن...هیهه چه کار... پوزخند اومد رو لبمهی دی که به ذهنم رسيبا فکر...که بفهمه بهم تهمت زده

 ی میسوژه خوب...هفکر کنم بهتر باش... و خودششی و خودم شخصال ببرم به شرکت و بدم به راشونیعروس
 عجز رو تو چشماش نکهیبه ا...نمی وا رفتشو ببافهی که قنیبه ا... دارمازی نیول... شهی دونم داغم بدتر میم...شه
 ادی دونم االن هم حالش زیهرچند م... کشهی که اونم عذاب منکهیحداقلش ا... کنه؟ی میچه فرق...هه...نمیبب

 اونم حالش به یی دونستم که تو ظرف جدای میحت... داشتمتمادبر خالف اون من به عشقش اع...ستیخوب ن
 فکر نیبا ا.... دارهيشتری شده واسش عزاب بیی جدانی خودش باعث انکهی ادنی فهمیول... من بد بودهياندازه 
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 دی علت و پرسیوقت...رمی گی رو ازشون مشی آرشام و راي رم و کارت های گفتم که فردا مدایزنگ زدم و به آ
 شتری ظاهر بشم تا ب جلوششهی کرد که بهتر از همی مقمی تشوی دادم و اونم باهام موافق بود و حتحیتوضبهش 

 ی امروزو به خودم استراحت مدیبا... کردمی بود که حرفاشو با لبخند قبول ميحس انتقام به قدر...حسرتمو بکشه
 . و آرشامن روز بزرگ و سازنده واسه مهی...آره... بودیفردا روز بزرگ...دادم

 
 ی نارنجي هاهیسا... اومدی بهم میلی خیمدل نیا... تو صورتمختمی بلندمو فر کردم و ريموها... نشستمنهیی آيجلو

 ينطوریا... زدمدی سفهی چشمم و سايگوشه ها... محور رو چشم هام باشهي حاله هی زدم که فقط یزرد و به صورت
 هم مویرژ گونه گچ... بلدم بلندتر شدي زدم که پلک هاياونقدر... برداشتمملمویر...ي شدی تر مدهیچشم هام کش
حاال ... خوشکل و جذاب شده بودمیلی خينطوریا... بودمی راضافمیاز ق... هم به لبام زدمیژ نارنج رهیزدم و در آخر 

 .نوبت لباسام بود
 ی میی پوست برنزم خودنماي داشت و روی قشنگیلیمانتو زرد و بلندمو که مدل خ... پام کردمموی سرمه اساپورت

اتکلنم و برداشتم و باهاش دوش ... کردممیموهامو تنظ... و شل انداختم رو سرممویشال سرمه ا...دمیکرد و پوش
هه... دوسش داشتیلی بود که آرشام خی همون اتکلننیا...گرفتم  

 
 فی کهی... و برداشتمنکمیساعتمو هم دستم کردم و ع... به خودم انداختميتمندینگاه رضا... آماده بودمگهی دحاال

بابا که ... خونه نبودیهچک...نیی رفتم پامی سرمه ایانت س10 ي هم دستم گرفتم و با کفش هايکوچولو سرمه ا
ي نازشیسرکار بود مامان هم رفته بود پ . 

خودم هم از ...نیی پاادیبهش تک انداختم که ب...نای ادایاول رفتم در خونه آ... شدمنی و سوار ماشرونی خونه زدم باز
 : گفتزی هي و مثل پسرادی کشی سوتدنمیبا د... اومددی نکشقهیبه دو دق...ستادمی شدم و اادهی پنیماش

_ ــــــگریبخورمت ج...ي شــــــدییچه هلو...جـــون . 
چپ نگاهش کردم و گفتم... گرفته بودخندم : 

_ ی زنی حرف مزی هي پسرانی انیع...حالم بد شد...زهرمار . 
 : و گفتدیخند

_ حاال ...جــــــون...گهی ندازن دی مکهی معلومه بهت تی زنی مپی و تی کنی انقدر خوشکل می وقتزمیخوب عز
ای کن و بشونیموهاتو اونجا افشون کن و دل آرشام و پر . 

 : و گفتمدمی خندنباری اگهید
_ ادیکارتا رو رد کن ب...ـــوونهید . 

ازش گرفتم که گفت... و کارت ها رو گرفت سمتمدیخند : 
_ ي نشونم بدياری و بيری بگملی گفتم از آرشام فی شه وگرنه می نمفیح...ی کنی مکاری چنمیبرو بب . 

 : شدم و گفتمنی براش تکون دادم و سوار ماشي خنده سربا
_  . برو تودهی ندیکیتا ...؟ی که چنجای اي تاپ و شلوارك اومدنیبا ا... دارمرتیروت غ...برو تو انقدر حرف نزن

واسش بوق زدم و راه افتادم...دیخند . 
 .کردم play  بردم سمت ضبط و آهنگ ودستمو
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  مجنونهيالی عشق لگم،ی که می عشقۀقص

  مجنونهي جایلی لگه،ی دتی رواهی با
  خونهنی اي سر عقل اومده، شده آقامجنون
وونهی رو دیلی کرده لش،ی دندگهی و تعصب  

رهیمی مکنهی مجنونش، دق می بیلی لاما  
رهیگی اون دلش ماتم مکِی اخم کوچهی با  
  دستورههی مثل نی بسازه و ادی باگهیم

  راه مونده واسش، چون عاشقه مجبورههــههی نیهم
  کورهشهیاحســاس هم! عشق تو زوره! زوره
  باشه، انصاف از اون جا دورهی جا خودخواههر

  گلخونهي ما، مثله گل هایِلی لعاقبت
  پژمرده و دلخونه،ي اشهی قاب سرد شتو

  عشق اونا، مثل برف زمستونهتیحکا
نه قشنگ، آب کردنش آسویلی خاومدنش  

  نوره، سوت و کورهی از عشقو بی تو خالقلب
  مرامته، نگات سرده و مغرورهی کشعاشق
  تو دورهۀنی نگاش از کي تونی ببعشقو

  زورههــهتمی کن تو هم براش، چرا عاشقي کارهی
  کورهشهیاحساس هم! عشق تو زوره! زوره
  باشه، انصاف از اون جا دورهی جا خودخواههر

  کورهشهیحساس هما! عشق تو زوره! زوره
  باشه، انصاف از اون جا دورهی جا خودخواههر

  کورهشهیاحساس هم! عشق تو زوره! زوره
  باشه، انصاف از اون جا دورهی جا خودخواههر

( ی مجنون از شهراه شکوهيالیل ) 
 

 تنها یول رمی خواستم ازش انتقام بگیدرسته که م... بودمچیمنم بدون آرشام ه... وصف حال من بودقای دقآهنگ
 نداشت و چه بسا ی ارزشچیواسم ه...اگه دوسش نداشتم...اگه عاشقش نبودم...دوست داشتن بود... عشق بودلشیدل

 هم نی که بعد اهی چه عشقنیا... با مني کردچهتو ...آه آرشام... گذشتمی از کنار حرفاش و خودش میکه به راحت
یاتفاق هنوزم دوست دارم لعنت ! 
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 ی بار منی اولي ماه براهیبعد ...تپش قلب گرفته بودم... گوشه پارك کردمهی و نیماش...دمیه رس فکرا باالخرنی ابا
 تونستم یم... تونستم عطرش و حس کنمی فاصله دور هم منیاز ا...عطر تنش به مشامم خورد...نمشیخواستم بب

 .حضور گرمش و احساس کنم
جلو ... کنمدای کردم اعتماد به نفس از دست رفتم و باز پی میسع... لرزان رفتم تو ساختمونیی تنگ و پاهای دلبا

ارمی کردم آرامشو از دست رفتم و به دست بیسع...دمی کشقی نفس عمهی ستادمیدر که ا . 
 هم تو گوشه کنار در حال حرف زدن ي در حال کار بودن و عده ايعده ا... و قانع کردم و در و باز کردمخودم

رفتم ... و در حد امکان ازش بخوام تا آرشام و هم صدا کنه و کارت و بدم بهششیرا خواستم اول برم اتاق یم...
 : جوابشو دادم گفتمنکهی و بعد ادیحالمو پرس...منو شناخت و به احترامم بلند شد... بهش سالم کردمویسمت منش

_   هستش؟شی رایمانیخانوم ا
 . راد تو اقشون هستني آقایول... هستننیز مهندس ایکی شیپ...ستنی االن اتاقشون نیبله رها خانوم ول_یمانیا

 . فرصت بودنی بهترنی بود و اشیآرشام تو اتاق را... شدی نمنیبهتر از ا... تکون دادميسر
 : تکون دادم و گفتمی واسه منشيسر

_  . رم اتاقیپس من م
 سرد و افمی کردم قیسع... بودنیمنم هدفم هم... شهی مری غافل گدنمی دونستم از دیم...شی سمت اتاق رارفتم

 یهمون دختر مغرور و ب...رها معتمد...آره من رها بودم... کرده بودمنیبا خودم تمر... تونستمی مدیمن با... بشهیخی
 دلم دیی گفت بفرمای صداش که مدنیبا شن... کردم و در زدمدایخودم و پ... مثل قبل شمدیباز با...تفاوت

 . باشمي فعال قودیبا...االن وقتش نبود...نه...دیلرز
پشتش به من بود و سرش تو دو سه تا برگه ...وارد شدم...یخی تفاوت و ی سرد و بي افهیق...قی نفس عمهی باز
 ایخدا... تق تق پاشنه هام بودي شکست صدای که سکوت اتاق و ميزیتنها چ...آروم قدم برداشتم سمتش...بود

 چی خواست االن به دور از هیدلم م...واسش تنگ شده بوددلم ... کنمي تونم نقش بازی برا خودم که نمگهید
هنوز به صورتم نگاه ...ستادمیکنارش ا... کردم بغلش اما همون اما و اگر ها نذاشتی خودم و پرت مییکاش و اما
 شی منتظر حرکت بعدی تقاوتیبا نقاب ب... اومد باالیچشماش از رو کفشم آروم آروم داشت م...نکرده بود

و ...یباز همون نگاه طوفان...ی آبيباز همون چشم ها... چشماش تو چشم هام ثابت شدوم آروم اومد باال آرو...بودم
 نگاهم یجیبا گ...از وجودم جا خورده بود... بوديعاد... شدمشیمتوجه حرکت ناگهان... که رفت تا بلرزهیباز دل
 . که جلوشه منمینی کرد ای هنوز باور نمدیشا...کرد

 پرسشگر يبا چشم ها... خم کردکمیسرش و ...پا شد... کنهی مکاری چنمیتا بب...کت منتظر بودم حری بهمونطور
چشم ...فک منقبض شدش...دمی دی مشت شدش رو ميدست ها... رو به رو شدی تفاوتی با بیول...نگاهم کرد

پس !... نهیول...ستین به بودنم یاض بود که از حضورم جا خورده و چندان هم رنی همه نشانگر از اشی طوفانيها
 دمی دی شدم می مرهیحاال که تو عمق نگاش خ... کنمیمطمئنم اشتباه نم...یاون رنگ دلتنگ...ه؟یاون رنگ چ

 کرد با پس زده شدنش از طرف ی که فکر ميغرور... غرورشیول... هایپره از حرف ها و گله ها و دل تنگ...پره
 . دادیم احساساتش نزه دار شده اجازه به بروحهیمن جر

دی غرآروم : 
_ نجا؟ی اي اومدییبا چه رو...؟ی کنی مکاری چنجایا...تو...تو  
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 : تفاوت و از درون آشوب گفتمی و به ظاهر بآروم
_ رمی اومدن به محل کار بردارم و اتاقش از شما اجازه بگي برادی کردم بایفکر نم . 

 . بود دوباره جا خوردهمعلوم
 . نافذم زل زدم بهشي پام انداختم و با چشم هايپا رو...ز مبل ها نشستم ایکی ي پوزخند نگاهش کردم و روبا

 . سوختیداشت م...پوزخندم کار خودش و کرده بود... کردی پا با خشم نگاهم مسر
 :گفت

_  . زدمی حدشو حدس نمنی تا ای ولیی چشم و روی دونستم بیهه م
 یهمچنان نگاهش م... دادمی بروز نمی ولموفق شده بود... خواست خردم کنهیم... کنهمی داشت عصبانقصد

 ... خواد حرف بزنهیبذار هرچقدر م...کردم
 ی داشت حرص ممی تفاوتی سکوت و بنیاز ا...هیدنی دافشی و بفهمه قتی که واقعیزمان... زبون بزنهزخم

 . پا شدم و رفتم سمتشدنشیبا د... اومد توشی بزنه در باز شد و رایخواست حرف...خورد
 : و گفتم کردمبغلش

 .سلــــــام بر برادر گرام_
 : تعجب کرده بود گفتنجای که از اومدنم به اشیرا

_ ي فرما شدفیآفتاب از کدوم طرف در اومده که شما تشر...طون؟ی شيچه خوشگل شد...زمیخواهر عز...به به . 
 : و گفتدمی گونشو و بوسآرم

_ امی گفتم من پاشم بی کنی تو که منو دعوت نمدمیدوما د...اوال من خوشکل بودم . 
 : از من گفتدی زد و به تقلی مهربونلبخند

_ زمی عزي خوش اومدیلیدوما که خ...اوال که بر منکرش لعنت . 
 : لبخند زدم که آرشام گفتمنم

_ امی من برم بعدا مشی راگهیخوب د . 
 : باشه تکون داد که گفتمي سرشو به نشانه شیرا

_  . بهترهدیاتفاقا شما هم باش
 ی هم که کال آدم حساب نمشیرا...چشماشو بست و فشرد... چه پررواگهی دنی گفت ای خودش مشی پحتما
 . دادیدر هر صورت سر تکون م...شد
 شیرا... متوجه نگاهش شدمیول... نکردم بهشیاز قصد رفتم کنارش نشستم و توجه...نهی مجبور شد بشناچار

 :گفت
_ زم؟ی عزي خوری ميزیچ  

 . و برم بدميزی چهینه اومدم _من
 : نگاهم کرد و گفتطونی ششیرا

_ ؟ی به من بزني سرهی يکه اومد  
بسوز آرشام جان...دهی عشوه و ناز خندبا . 

ـــــــشیااا را_من . 
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 ! تنگت بودایکوچولو دلم حساب...ـــــش؟یجان را_شیرا
 : غنچه کردم و گفتملبامو

_ دنمی ديایچقدرم که م . 
 . کارام حساسهنی دونستم رو ایم
 . خسته شدمیلیبه خدا خ... شدهنی کارا سنگیلی خدیاز بعد ع...گهیله نکن دگ_شیرا

 . گفت بهمی با آرشام از حجم کارا ممونییقبل از جدا... کردمی مدرکش
 : تکون دادم و گفتمسرمو

_  . بخشمی دفع رو منیخوب حاال ا
 : و گفتدیخند

_  . بانوی کنیلطف م
حقشه... به دركیول... فشار روشهیلی دونستم خیم... بوداز گوشه چشم حواسم به آرشام...دمی خندباز . 

خوب چه خبر؟_شیرا  
 . حاال وقتش بودولیا

 . خوب خوب دارم براتيخبرا...خبر که چه عرض کنم_من
 . کنجکاو شدمی حسابنمی بگو ببیچ_شیرا
 : تو جام جا به جا شدم و گفتمکمی... بدجنس شدمیلی دونستم خیم

_ نید افتای عروسهی شیآقا را . 
 . آرشام بد قرمز کرده بودنیا...اوه اوه... رفت باالابروهاش

؟يای در میدگی از ترشي نکنه دارطونی شنمیبب_شیرا  
احتماال تا حاال تو ذهنش من و آرازو ... خواد منفجر شهی می دونه کیخدا م... گوشه چشم آرشام و نگاه کردماز

احمق...هه... سفره عقد نشوندهيپا ! 
 : گفتمیحرص

_  . فعال هستم خدمتتونرمیدر ضمن نخ...شعوری عمته بدهیرشت
 . بودشی برگشته بود سمتم ول من همچنان نگاهم به راآرشام

 : گفتدی خندی که داشت مشیرا
_   هست؟ی کیحاال عروس...خوب بابا نزن

تهمتمبرا شدت از هر گونه ...شکست آرشام...يروزی پیمعن... داشتی که هزاران معنيلبخند... زدملبخند . 
آروم رفتم سراغ ...کارت گذاشتم جلوشو برگشتم...شی راشیرفتم پ...ستادمیا... در آوردمفمی ها رو از تو ککارت

نگاهمو دوختم تو چشم ...نمی خواستم شکستشو ببی در اصل میول... خوام به اونم کارتشو بدمیآرشام تا مثال م
 : به روش زدم و گفتميپوزخند... کردینگاهم م...هاش

_ همکارش... آراز و بارانیروسع . 
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حرفمو ... شوك بودی نشون از بزرگشیتکون شد... که گفته شد و اثابت کرد به آرشامیحرف... خورد به هدفرمیت
اول به دستم و ...کارتو گرفتم سمتش... بردیبه عمق فاجعه پ... کردیخوب تو ذهنش حالج...خوب نشخوار کرد

 . بودماد اعتیهنوزم ب...هاش همراه بود بادیهنوز ترد...سپس به من نگاه کرد
 : تمام گفتمي سردبا

_ د؟یری کارت و بگدیی خواینم  
 گهیآره حاال د...دی اسم آراز و باران آه کشدنیبا د... لرزونش کارت و گرفتيبا دستا... نگاهش رفت سمت دستمباز

تو ... تر از اون روزوسی مایحت...گاهم کرد نوسی ماییبا چشم ها... تو بوديدناینوبت آه کش...نوبته تو بود آقا آرشام
برگشتم ... بودمدهیمن به هدفم رس... نبودزی جاگهیموندن د...یمونیفراتر از پش... فراتر از عجز بوديزیچشماش چ

شیسمت را . 
 . تور کردهویکی مارستانی به بدهیهنوز نرس... هاهی چه پسره مارموزنیا...عجب_شیرا

 . سال به فکر زن گرفتن باشههید  خواست بذاره بعیپ ن پ م_من
ش؟یدی دهیحاال دختره چجور_شیرا  
 . سواالشنی ماچ کنم با اشی دوست داشتم بپرم رایعنی

 . کردمی نادم آرشام نگاه مي افهی در اصل داشتم به قیول... بردارمفموی خوام کی منکهی ایعنی... برگشتمباز
 . باهاش آشنا شدمتانمارسیرفته بودم ب...شی ماه پهیاز ...آره بابا_من

 داشت به نباری ایول...چشماشو بست و باز دستش مشت شد...دهی که منو دي کردم همون روزشی حالقای دقیعنی
 نی اسندهیواال وجدان جان از اون جا که من نو...؟ی دونیرها جان حاال تو از کجا م... کردی منیخودش لعن و نفر

 . کردمی کارو منی هم همی گفتیممنون نم... ادامه بدهحیآه صح...رمانم
 : گفتمشی به رارو

_  . من برم که کار دارمشی راگهیخوب د
 . کردمیازش خداحافظ...دمشی گفت و منم رفتم و بوسي اباشه
 نی اي باعث همه یول... کردی ناراحتم مشیناراحت...و دوباره پوزخند و به لبام دعوت کردم... نوبت آرشام بودحاال

 .اتفاقا خودش بود
 :گفتم

_ روز خوش...دی رو داشته باشی شما هم روز خوبدوارمیام . 
 . بود،مونده بودهی و کناشی که با هزار نیی کف حرفاتو

نیی و رفتم پارونی از ساختمون زدم بروزی پي افهیبا ق... وقت رفتن بودگهی دحاال . 
 

 . کنهی صدام میکی کج کردم که احساس کردم نی هامو سمت ماشقدم
 کور خونده همونطور که اون نذاشت من یول... کردهکاری که چدهیتازه فهم...هه... آرشام اومده دنبالمدمی دبرگشتم

 زود در و باز دمیبه ماشن که رس... به حالت دو بودمگهیحاال د...قدم هام و تند کردم... ذارمیحرفامو بزنم منم نم
صداشو ... و زدميزودتر از اون قفل مرکز... بازش کنههدستش رفت سمت در ک...دیبهم رس...کردم و سوار شدم

 و نیی رو دادم پایدست... و روشن کردمنیماش...توجه نکردم...دمی دی فقط تکون خوردن لب هاش و ممی شندینم
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 وجه چی به هی کردم ولی ميروزیآره احساس پ...پامو گذاشتم رو گاز و آرشام همونطور پشت سر جا گذاشتم
 گهیچشماش د...یلی الغر شده بود خیلیخ... شده بوددی تشدمی احساس دلتنگدنشیبا د...شتم ندایاحساس خوش

مثل ...فقط سرد بود... نبودي از نگاه مغرورش هم خبرگهی دیحت...دی خندیلباش نم...دی درخشیمثل گذشته نم
 !من

االن ...یلیودم خدلتنگ ب... رو صورتمختی بتونم خودم و کنترل کنم اشک هام دونه دونه رنکهی بدون ااری احتیب
 . کرده بودمری دو حس گنیب...نخواستم... من نذاشتمیول... تونست آرومم کنه حضورش بودی که ميزیتنها چ

 ی فکر مدیبا... بودمحیکامال گ... زدی آوردن برخوردش پسش مادی با به ی از طرفی خواست ولی بودنش رو مدلم
 بیو عج... گفت آرهی گفت نه دلم می که عقلم مییجا...نبود آسون یول... گرفتمی درست رو ممی تصمدیبا...کردم

 . شهی کردم دلم داره به عقلم حاکم میبود که احساس م
 کرده ی روز با آرشام طهی بود که يریهمون مس... کردم آشنا بودی می که داشتم طيریمس...دمی کشیآه

 گهید... اون نبودگهید... من تنها بودمنباری ایول... رفتی آرام کردن من مي بود که آرشام برايریهمون مس...میبود
 که دستام و ییکو دست ها...دلم گرفت... شدمادهی پنیاز ماش... آزاديهوا... هوا داشتمکمی به ازیفقط ن...آرامش نبود

 که آرشام واسه ي کافه ادنیبا د... بودي بدنم جاري احساس سرما در تک تک اعضاي بهاري هوانیتو ا...گرم کنه
باهم و ...می که نشسته بودییرفتم جا... اون روزا باز قهوه سفارش دادمادیبه ...دومون قهوه گرفته بود دلم گرفتهر 
 . کنار همدر

 و ییمثل احساس جدا...میبازم تلخ بود مثل زندگ...جرعه جرعه قهومو خوردم... پام بودریشهر ز... بغض نشستمبا
 جلو چشمام زی کوتاه همه چلمی فهی ذاشتم مثل یهرجا قدم م...شتم شهر باهاش خاطره دانی اي جايجا...نبودنش
 . ها سپردنذشته بردن و به گادیاز ...چقدر سخته فراموش کردن... گرفتیجون م

بارها و ...دوباره رد کردم...دوباره زنگ زد..رد تماس زدم...آرشام بود... فکرو ازم گرفتي اجازه لمی موبايصدا
 اس ام لی سنباریا...خسته شد... سوحان روحم بودلی موبايصدا... کردملنتیسا... بشنوميزی خواستم چینم...بارها

 . شدی مفی ردلمیاس هاش بود که تو موبا
 ... صداش که نبودگهید... کردمباز

 . کنم جواب بدهیرها خواهش م_آرشام
_ ؟ی زنی چرا باهام حرف نمزمیعز  
_  . کنم عذابم ندهیرها خواهش م

_ میبذار حرف بزن... فرصت بهم بدههیفقط ... فرصتهی . 
_ جواب بده خانومم...زمیجواب بده عز... کنمیرها خواهش م . 

_  . کنم جواب بدهیخواهش م...زمینگرانتم عز
  نه؟گهیانقدر مشتاق حرف زدن با من بود که خفم کرد د...می گفت حرف بزنیم... بودجالب

_ یان از نگررمی میدارم م... کنم جواب بدهیرها خواهش م . 
زل زده بودم به روبه روم و تو ... خاموش کردمویگوش... بخونميزی چگهی خواستم دینم... حوصله نداشتمگهید

 شده 10ساعت ... شدن هوا به خودم اومدمکیبا تار...اونقدر نشستم و نشستم که شب شد...خاطراتم غرق بودم
  نشسته بودم؟نجای ساعت انهمهیا...بود



 284 

 روندم و دوست داشتم زودتر به خونه ی حوصله میب... شدمنی و رفتم تا سوار ماشبلند شدم... بلند شدآهم
 : گفتی نگرانشم؟بای پامو گذاشتم تو خونه مامان اومد پنکهیبه محض ا...برسم
 ی تا حاال ازت بی از کی دونیم...م؟ی شی نگران می گینم... تو؟يکجا بود...ي خدارو شکر اومديوا_مامان

  چرا خاموشه؟لتیموبا...يایمردم و زنده شدم تا ب...؟ي فکر نبودیه انقدر برها تو ک...م؟یخبر
 از هر شتری بابا بری دلگيچشم ها...م کنم.اجازه نداشتم نگرانش... دادمیبهشون حق م... نگاهشون کردمشرمنده

مجبور شدم به دروغ متوسل بشم...دمیبغلش کردم و صورتش و بوس. دادی عذابم ميزیچ . 
 خبر گهی منم ددی زنی زنگ مدی اگه نگران باشنکهی االیبه خ... خاموشهلمی دونستم موبایصن نمراستش ا_من

 خاموش لمی شارژم تموم شده و موبادمی اومدم خونه خواستم بهتون زنگ بزنم که دی هم داشتم میوقت...ندادم
 . که نگرانتون کردمدیبه هر حال ببخش...شده
 نکهیاز ا... دقت کنمشتری نکردن و بهم گفتم تا بی سوالگهیحت شده بود د راالشونی و بابا که انگار خمامان

 زی چچی بود که حواسم به هری ذهنم درگي به حدیول... بودمیناراحتشون کرده بودم از دست خودم عصبان
اقعا  وگهید... کرد و آخرش قطع کردحتمی هم اون نصکمی... دادموی هم خبر سالمتشیمامان زنگ زد و به را...نبود

سرم ... هم ندارمی راه خروجچی افتادم و هری جا گهی کردم تو یاحساس م... بودمدهیبه بن بست رس... بودمدهیبر
 ی در مي تر از حد توانم بود و کم کم داشت من و از پانی که به دوشم بود سنگيبار... بودنی کوه سنگهیمثل 
 ی اشتباه داشت کل مسئله رو غلط مهی یول...اه حل بودم رهیبه دنبال ... کردمی مقاومت من من همچنایول...آورد
 کردم ی می سعدیفقط با... بهتر بودنطوریآره ا... بشمالی استراحت کنم و فارغ از فکر و خکمی دادم حیترج...کرد

یالی خی خودم و بزنم به بکمی . 
************************************************** 
************************************************** 

***************************** 
 خوام منم ی گفت که قراره با فربد برن اگه می ولرونی بمی زنگ زدم که بردایبه آ... حوصلم سر رفته بودبدجور

 همون قایدق...هه... خوان سرخرهی که نميزی دونستم االن تنها چیم... دادم تنهاشون بذارمحیترج...باهاشون برم
منم ... زنگ زد و گفت که برم خونشونشی زدم راحرف دای با آنکهیخدارو شکر بعد ا... روز داشتمهی که من یحس

 تنگ شده نیدلم واسه راست...پا شدم و حاظر شدم... اونجامگهی ساعت د1از خدا خواسته قبول کردم و گفتم 
 رفتم که ی آروم ميبه قدر... نبردمنی کنم پس ماشيو رادهیدوست داشتم پ...رونیحاظر شدم و از خونه زدم ب...بود

 . کردمی ساعت طمی رو تو نی ربعهیراه 
 که بغلش نی با راستيناز...لبخند زدم و رفتم تو... در باز شدنی مهیبعد ... و زنگ و زدمستادمی درشون ايجلو

 .گرفته بود اومد به استقبالم
 : حال گفتخوش

_ زیسلــــــــام خواهر شوهر عز . 
 : و گفتمدمیخند

_ زیسالم خواهر شوهر به تو زن برادر عز . 
 . داد بغلمنی و راستدی خنداونم
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 : ماچ گنده گرفتم و گفتمهی و ازش گرفتم و از لپش نیراست
_   عشقم؟یخوب...سالم نفس رها

تو ... بودهگی دزی چهی بچه واقعا نیمحبت ا... کردمی و خودشو تو بغلم قادی بهم و خنددی دستاشو کوبشهی هممثل
 . خونهمی هم اومد و به اونم سالم دادم و رفتشی موقع رانیهم

 نمی به من نگفت اشیچرا را...حرصم گرفت... کرد؟ی مکاری چنجای انیا... پامو گذاشتم تو حال کپ کردمتا
 . زد و بلند شدي من لبخنددنیبا د... اومدمی گفت نمیاگه م...انجاست؟

؟یخوب...سالم_آرشام  
 نای اشی راشی پنکهیبه خاطره ا... گوششری خوابوندم زی میکی نبودن ي و نازشیاگه را...اهش کردم حرص نگبا

 : گغتمارمی در ني بازعیضا
_ ممنون...سالم . 

صورتم سرخ شده ... گوشههیمانتومو با خشونت در آوردم و انداختم ... گفتم و با همون اخمام رفتم تو اتاقنویا
 نگاه نهیی کردم و تو آیپوف...نمشی ببي زودنی خواستم به اینم... باهاش و نداشتم رو به رویهنوز آمادگ...بود

به خودم گفتم...کردم : 
_  و ی تفاوت باشی کن بیتو هم سع... تونه بکنهی نمي کارچی هنجایاون ا...به خودت مسلط باش...رها آروم باش

نجاسی که اياریبه روت ن . 
 هی مانتو ریاز ز... انداختمنهیی نگاه دگه به آهی...فا خودم و آروم کنم حرنی کردم با ای و سعدمی کشیقی عمنفس

 هی شد و ی گشاد منییاز کمر به پا... هفت بود و تا کمر تنگ بودقشی... بودمدهی پوشرهی تی نازك و خنک آبرهنیپ
 هم در آرودم و موی آبی عروسکيکفش ها... جمع کرده بودمموهامو هم باال... شدیوجب باالتر از زانوم باز تنگ م

خدارو شکر ... ناقص نباشهپمی بردم تا تی رفتم با خودم کفش می می مهمونییاگه جا...کال عادتم بود...دمیپوش
 . خوب بودپمیامروز هم ت

با ... نشستمشی راي به آرشام داشته باشم مبل کناری توجهنکهی و بدون ارونی اعتماد به نفس از اتاق اومدم ببا
انقدر ... کردی مي بغل آرشام بود و داشت باهاش بازنیراست... کردمیز از گوشه چشم نگاهش م تالشم بايهمه 

 هم خودشو نی آرشام راستيبا نوازش ها... رفتی نمی معموال بغل هر کسنیراست...رابطشون باهم خوب بود؟
 با دینبا... زدمبیدم نه زود به خویول... شهی می لحظه از ذهنم گذشت که آرشام پدر خوبهی... کردیواسش لوس م

 . حرفا داغم و تازه کنمنیا
نمی نتونستم آرشام و ببگهی جلوم دي قرار گرفتن نازبا . 

 : آب پرتقال رو گرفت سمتم و گفتي حاوینی سيناز
_ ادی حال بگرتی بخور جایب . 

 خوردم یم آروم مآرو...ازش گرفتم و تشکر کردم... هم که آورده بود وسوسم کردي گرم بود و آب پرتقال سردهوا
 : مخاطبم قرار داد و گفتيناز...و تو افکار خودم غرق بودم

خوب چه خبر از امتحانا؟_يناز  
 : کردم و گفتمنگاهش

_  . که هنوز نذاشتننمی و برم ببتیمنتظرم جوابا رو بذارن سا...ستی نيخبر
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ي مدت خر زدنیبسکه ا...یشی خوب ممی دونیبابا ما که م_يناز . 
گفتم زدم و پوزخند : 

_ ؟ی کنی مکاری تو چالی خیحاال منو ب...ی گیآره راست م  
 . زنمی سر و کله منیدارم با راست... کنمکاریچ_يناز
  سر کار؟ي بري خوای نميناز_من
 که نویا... بزرگ شهگهی دکمی نی منتظرم راستیول... کالفه شدمینی از خونه نشگهیخودم هم د...چرا بابا_يناز

 . رم سرکاریبذارم مهد خودم هم م
 : که متوجه ما شده بود گفتشیرا

_ ه؟ینظر تو چ... خودمشی پادی گم بیرها من که م  
 هم واست ارزش قائل یکی...اه رها آدم باش...رهی گیانگار شرکت منه داره ازم اجازه م... زنه های منیری شنمی اوا
 . بهشینی ری شه تو میم

رد شدم و گفتم وایاز در شوخ... آدم جوابشو بدمنی کردم عیسع : 
ی کنی و کمتر مخابرات و اشغال مشینی بی مشتری بينطوریتازه ا...واال به نظر من که خوبه_من . 
 : و گفتدیخند

_  . دمیخودم پولشو م...به تو چه پررو؟
ه؟ی نظر خودت چيحاال ناز...اون که بعله_من  
 . کنهی کمک مشیا هم داشتم ریمشکل... نا آشنا هستي جاهیبهتره از ...منم موافقم_يناز
 : تکون دادم که گفتيسر

_ ؟یستی رها تو تو فکر کار ننمیبب  
 . هنوز که دنبالش نگشتمیچرا ول_من
 : چپ نگاهم کرد و گفتشیرا

_ ؟ي دنبال کار بگردگهی جا دهی ي بري خوای داره بعد تو میخوب خره داداشت شرکت مهندس  
ــــشیا... مشتاق آرشام و خواستم نگاهش کنم که نگاهم افتاد تو نگاهدمیخند . 

 :گفتم
_ از اون لحاظ فکر نکرده بودم...؟ی زنیخوب چرا م . 

 : نازك کرد و گفتی چشمپشت
 .خوب حاال فکرکن_

 . کنهی هم نازك میچه پشت چشم... نگاهنویا...دمیخند
 : کردم و گفتمینچ

_ ؟ی شرکت خانوادگهی به دی کنلی شرکت و تبدي خوای مهیچ  
 : شد و گفتبدجنس

_ ا که نه؟چر ! 
 : و گفتمدمیخند
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_  . خورهی نمژمیبه پرست... کنمیمن با شماها کار نم...رمینخ
 : و گفتمدمیخند... عق زدن در آوردني اداشی و رايناز

_ مگه خولم با شما تازه کارا،کار ... خوام برم شرکت عشقم کار کنمیتازشم سوز به دلتون من م...کـــــــوفت
 کنم؟

 که بر یی به جاي حرص بخورکمی...خندم گرفته بود...مخصوصا آرشام...دمیه شونو د وضوح جا خوردن هر سبه
هاهاهاهاها...تی به دوران بدجنسیباز برگشت... رهاي ايا... کنميری حال گکمیبذار ... خورهینم ! 
 : با تعجب و بهت گفتشیرا

 
_   باشن؟ی کشونیحاال ا...چشمم روشن رها خانوم...عشقـــــــت؟

ابروهامو انداختم باال و گفتم ی بدجنسبا : 
 .حالــــــا_

ي ذاره تو خماری زنه ما رو میحرفشو م...درد و حالـــــا_يناز . 
چه ... زنگ خوردلموی موبانی حنیتو هم... هاشون واقعا جالب شده بودافهیق... مرده بودم از خندهگهی که دمن

 . بودشی وقت شناسنیعاشق ا... زدیبابا داشت زنگ م...یتفاهم
 : زده گفتمذوق

 !چه حالل زاده اس؟_
 : و زدم و با ناز گفتمپاسخ

_ میسالم بر تک عشق زندگ . 
 : که خندش گرفته بود گفتبابا

_   وروجک؟یخوب... دلمزیسالم عز
 : ناز و عشوه گفتمتی نهابا

_ ؟یتو خوب... نفسمیمرســـ  
 : و گفتدیخند

_   حرفات؟نی با اياریر ب مامانتو دي صداي خوای منمیبب... بابازیمنم خوبم عز
 : و گفتمدمی واقعا خندنباریا

_  . حرفانی عادت کرده به اگهیاون که د...نگو عشقم...اااا
؟ییحاال کجا...امان از دست تو_بابا  

 : آرشام انداختم و گفتمنی و خشمگشی و راي مشکوك نازي افهی به قینگاه
_ ؟يایتو هم م...نای اشیاومدم خونه را  

 . چشم و رو و پرروای چقدر بگهی رها دنی گفت ایحتما م...گشاد شده بود گهی دشی رايچشما
 . و خوردمخندم

 که ی نگران نباشمییای مریزنگ زدم بهت بگم که من و مامانت شب د...خوش بگذره بهت...زمینه عز_بابا
یشی راشیخداروشکر پ . 
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 . که عاشقتمنهی اصن واسه همی و جنتلمنکی دونستم تو رمانتیمن از اولش هم م...ــــــــــزمیعز_من
 : و گفتدی خندبابا

_ ؟ی زنی مهی حرفا چنیا...رها بس کن دختر  
نای نکنیطونیش...،یراست...ی دونم االن چقدر خوش حالیمن که م...ااا نگـــــــو_من . 

 : قهقهه زد و گفتگهی دفعه دنیا
_ ؟ی زنی مهی حرفا چنیدختر خجالت بکش ا  

 : ازم گرفت و با حرص گفتلموی موباشی جوابشو بدم که راخواستم
_ می عشقت آشنا شنی هم ما با اکمیبده  . 

 : گفتتی با عصبانشیرا... شدهي کفریمعلوم بود حساب... در حال منفجر بودمگهی که دمن
 الو؟_

 . واستادخی که سدی بابا رو شني گمونم صدابه
 بودم دهیاز بس خند... مبل ولو شده بودميدسته رو ... از خندهردمی می دستمو گرفته بودم رو دلم و داشتم مگهید

 . کردنی و آرشام داشتن با تعجب نگاهم ميحاال ناز... اومدینفسم در نم
 : گفتی که مدمی شنشوی راصدا

_ ؟ییبابا تو...سالم...اا  
 . رسمی من حساب تو رو میعنی نگاه بد بهم انداخت که هی
 . باالادیترل کنم تا نفسم ب کردم خودم و کنیسع... کردی فکم هم درد مگهید

 ... خوبمیمرس_شیرا
 . هممونو گذاشته سر کاردتی دختر ورپرنی که ای دونینم_شیرا
 زد که ما باورمون شده بود خانوم دارن با ی جور باهات حرف مهی... خواست بکنهی مکاری چیچیه_شیرا

 . زننیمعشوقشون حرف م
دمی خندباز . 

هه هه حقته... کردی نگاهم ميدلخورداشت با ... افتاد به آرشامنگاهم . 
حرصش گرفته بود...دمی خندی پررو زل زده بودم بهش و داشتم مپررو . 
 : گفتیافتاده بود دنبالم و م...دمیاز جام پا شدم و دو... تلفن و قطع کرد و اومد سمتمشی راکمی بعد

_  . کشمتیبه خدا دستم بهت برسه م... گمیواستــا م... سر کار؟ي ذاری ما رو مگهیحاال د... کشمـــت رهایم
 یی کار به جاگهید...ستادمی ای زد نه من مینه اون پس م...میدی دوی دور خونه ممی کرد و داشتی مدمی تهدشیرا

 2 يمثل بچه ها... کردی به عقلم شک مدی دی منو میکی...دمی پری بود که رفته بودم رو مبال و از اونا مدهیرس
س زنان گفتمنفس نف...ساله شده بودم : 

_  . کنمی نازش بپربپر مي کنه که دارم رو موبالی پوستمو ميبه خدا االن ناز... بسهشیرا
 : تلنگر بود با داد از جاش بلند شد و گفتهی هم که انگار منتظر يناز

_ موبالم خراب شد... ولش کنشیرا... موبالميوا...نیی پاـــــایرها ب . 
میری گی مدشوی جدمی ریفدا سرت م_شیرا . 
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؟ی گیراست م_يناز  
 . گرفتی می داشت از آب گل آلود ماهنمی احاال

زمیآره عز_شیرا . 
 . تفاوت زل زد به مای راحت نشست سر جاش و پاشو رو پا انداخت و بالی راحت شده بود با خالشی که خيناز

لی زن ذلشی رايا... باز مونده بودشیلکسی رنی از ادهنم . 
 که آرشام روش ی رو مبلدمی و باز پردمی کشغی جهی که رهی شد باز اومد منو بگلای خی بي نازدی هم که دشیرا

 .نشسته بود
 مبل که یکیمحبور شدم برگردم و ببپرم رو اون .. تونستم برم اونوریآرشام سد راهم بود و نم... افتاده بودمریگ

 آخرش از ی ولفتمی داد که نیو تکون م مونگوال رو هوا دستمامنیمثل ا...فتمی بود بکینزد...تعادلمو از دست دادم
نکه رو هوا معلق شدم آروم چشمامو باز کردمی زدم و چشمامو بستم که با احساس اغیج...پشت افتادم . 

گر ... کردمی تنس احساس رخوت و سستيبا احساس گرما...آرشام از پشت نگهم داشته بود و حاال من بغلش بودم
 مهربون و نگرانش يبا چشم ها...م سرم و برگردوندم و نگاهش کردمآرو...گرفته بودم و مست آغوشش بودم

 ازش دی بایول...میهر دومون محو هم بود... بود خودم و ببازم و دستام و بندازم دور گردنشکینزد... کردینگاهم م
 قهی دق1ز  اشتری اتفاق ها بنی ايهمه ... و خودم و از حصار دستاش رها کردمرونیاز بهت اومدم ب... شدمیجدا م

 : گفتی که مشی نگران رايبا صدا... عمر بودهی واسه من مثل ی ولدیطول نکش
_ ؟یرها خوب  

 . تکون دادم و گفتم آرهيسر
 وسط تنها نیا...ي نازشی شده بود و نشسته بود پالی خی هم بشیرا... نداشتمي حس بازگهید... رو مبلنشستم

از جا ... بودنی خونه واسم سنگيفضا... تو فکرمیهر دو رفته بود...می بودری که با احساسمون درگمیمن و آرشام بود
در و باز ...از جام پا شدم...اونا هم قبول کردن... داشتمییا به تنهازین... گردمی و بر ماطی رم تو حیپا شدم و گفتم م
اطیکردم و رفتم ح . 

 
 دوباره تجربه اش کرده شی پیظات بود که لحی آغوشادآوردی نبود بلکه ندی هوا نه تنها واسم خوشايگرما
تنها احساس ...همه و همه فراموشم شد... هامی هام دل شکستگی لحظه تمام ناراحتهی تو بغلش بودم،یوقت...بودم
 هی... کردی موونمی بود داشت دداشته سوزانش که نگهم يدستا...احساس خواستن و خواسته شدن... کردمیعاشق

 یول...به حضورش... دارمازیبهش بگم که بهش ن...دمشیبهش بگم که بخش...م ببرادی و از زیآن خواستم همه چ
 . بخشمشی خودم اعتراف کنم که مشی شد که پنیغرورم مانع از ا...نتونستم و نخواستم...نشد
 . منصرفم کنهممی ملتمس و پر از خواستنش هم نتوسنت از تصمي چشم هایحت

با احساس ... ذهنم مشوش بود که متوجه حضورش نشدميبه حد... و بغل کرده بودم و رفته بودم تو فکرخودم
 دونستم یم... شناختمی آغوش و منویا... شناختمیم...دمیترس...ختی از پشت بغلم کرد دلم ریکی نکهیا

 جلوش نکهیترس از ا... نتونم خودم و کنترل کنمنکهیترس از ا...دمی ترسی هنوز میول...چشمام بسته شد...خودشه
 یول... تو چهرش مشهود بودي و دلخوریناراحت...برگشتم و نگاهش کردم... پسش زدمتیبا عصبان...ارمیکم ب

با خشم گفتم...ی غرور لعنتنیباز ا...نتونستم : 
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_ ؟ی بهم دست بزنيچجور به خودت اجازه داد...تو...تو  
 : گفتنیغمگ

_ زمیعز...رها . 
 : داد گفتمبا

_ ستمی تو نزیمن عز...زمیبه من نگو عز . 
یخانوم من...یعشق من...ی منزیتو عز...داغونم نکن...نگو_شامآر . 

 خوام ینم... خوام بشنومینم... خوام بگهینم... کنه؟ی موونمی خدا چطور بهش بفهمونم که حرفاش داره ديا
باشه راحت دی قدرا نبانیا... تونم تو دو روز ببخشمش؟یحاال چجور م... ماه تمام عذابم دادهیاون ...مقاومتم بشکنه . 

 : داد گفتمبا
_ برو بذار تنها باشم... خوامینم...؟ی فهمــــــیم... بشنوميزی خوام چینم...بســــــه . 

  ازت دل بکنم؟يچجور...چطور برم؟_آرشام
 : زدم و گفتمپوزخند

_ االن هم مثل همون روز پشت کن و ...ی و رفتیهمونطور که اون روز گذاشت...ي ماه نبودهی نیهمونطور که ا
 به ییبه درك که چه بال...ی هم هست که پشتت جا گذاشتییبه درك که رها... هم هستییبه درك که رها...وبر

 . خوامتینم...وبر...واسه تو که آسونه...ستیسخت ن...برو....ياریسر خودش و احساسش م
 ... نبودمفیمن که انقدر ضع... بار جلوش شکستمنی چندميبرا...ختی راشکام

 زدم تو یبا مشت هام م... اون همچنان نگهم داشته بودیول...باز پسش زدم...بغلم کرد...ومد سمتم اشکام ادنی دبا
دوست داشتم تا ابد تو آغوشش ...دروغ چرا... دادی به حرفاش گوش نمیول... خواستم ولم کنهی اش و ازش منهیس

 دیبا... کردی التماس مدیحاال حاال ها با... ببخشمشونستم تینم... شدی مانع از اعترافم ممی غرور لعنتیول...بمونم
 با تمام توان پسش زدم و نباریا... گذشتمی اون موقع منم از غرورم مدیشا...می دیشکستن غرورشو م

 دی بود که بهم دیی جاشونییخداروشکر دستشو...در و باز کردم و رفتم تو... در اشک هامو پاك کردميجلو...دمیدو
 ی و مزی داشت ميناز...نای اشی راشی آثار اشک و پاك کردم و رفتم پنکهی بعد ا رفتم اونجا وولا...نداشتن

 همچنان یول... کردمیاز نگاهش فرار م... آرشام هم اومديبعد از چند...میدی چزویبهش کمک کردم و م...دیچ
 هم موفق يتا حدو ...هی گرری زم کردم که نزنیتا آخر شب به زور خودم و کنترل م...متوجه نگاهش به خودم بودم

 . بود که قصد رفتن کردم12 ساعت يکاینزد...بودم
 خواستم مخالفت کنم که یم... رسونتمی گفتم که به آژانس زنگ بزنه که آرشام هم بلند شد و گفت که مشی رابه

ر و  به خاطره زحماتشون تشکي و نازشیاز را...دمیبا اخم رفتم و مانتومو پوش... دهنم بسته شدشیبا موافقت را
 ی باز ممی تنها باشنکهی دونستم به محض ایم...مدوست نداشتم با آرشام تنها باش...رونیکردم و از خونه زدم ب

رو ... در و باز کردموتیبا ر... کرد و اومد سمتمیاونم خداحافظ... نداشتمي چاره ای بزنه ولشوی تکراريخواد حرفا
 . شدمرهی نشستم و به جلو خیصندل
 : بزنه که با تحکم گفتمیخواست حرف... گرفتيرم جا و اونم کنااومد

_  و فتی نگم که خودش منو برسونه پس لطفا راه بشی نشم و به راادهی پي خوایاگه م... بشنوميزی خوام چینم
 . نگويزیچ
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 ... شدرهی حرف به جلو خیب... خودم هم سردم شدی شد که حتی مانی انقدر سخت و خشک بکلماتم
 ی نميزی چیول... کنهی میمتوجه بودم که داره آروم رانندگ... خودم خواسته بودمینده بود ول آزار دهنی ماشسکوت
دستشو برد سمت بخش و صداشو بلند کرد... کنارش باشمشتری خواستم بی خودم هم مدیشا...گفتم . 

 
يری آغوشت و از من بگيخوایم  

  دارمشی ها تشووونهی دمثل
  تو هرشبی و بنی ادونمی مآخه
  دارمشی در پي بديزا روچه

  خوب وي بره روزاادمی يخوایم
  خاطراتم جون گرفتهي توکه
  روای کن قلب خستم سختنگا
  عشق بودنت آسون گرفتهبه

_  اونم شدم که داره فرمون و فشار يمتوجه دستا... کردیناخونم داشت کف دستم و زخم م...دستام مشت شده بود
 ... دهیم
م تر شوونهی گم شه نذار دنذار  
  من جا بمونه خودم غرق سفر شمدل
رمی سخت و پر از دلشوره سي روزانی ااز  
رمی دارم از دست مزمی کن عزي کارهی  

  رد شمدی کن از شب تردکمک
  عاشقم شو باورم کندوباره

_ نگاه هر دومون پر از ...میتو نگاه هم گم شد...منم نگاهش کردم...نتونستم مقاومت کنم...برگشت و نگاهم کرد
 یول... خونهیمطمئن بودم داره خواستن و از تو چشمام م... دونست عاشقشمیم... دونستم عاشقمهیم...ف بودحر
 . بودشهیسرم سمت ش...ی دادم به صندلهیسرم و تک... هم برگشتمنباریا

وفتمی از آسمون تو بنذار  
  و عشقت و بال و پرم کنبمون

يری آغوشت و از من بگيخوایم  
  دارمشی ها تشووونهی دمثل
  تو هر شبی و بنی ادونمی مآخه
  دارمشی در پي بدي روزاچه
  تر شموونهی دستام گم شه نذار دنذار
  من جا بمونه خودم غرق سفر شمدل
رمی سخت و پر از دلشوره سي روزانی ااز  
رمی دارم از دست مزمی کن عزي کارهی  
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( نیآغوش از مع ) 
 

تحملشو ... بودادی همه شوك واسم زنیا... همه اتفاق و نداشتمنیوان ات...به خدا منم آدم بودم...ختی باز اشکام رو
دستم و نگاه داشت... شمادهی درو باز کردم و خواستم پی حرفچیبدون ه...جلو در نگاه داشت... نداشتمگهید . 
دمیو شن پر بغضشيصدا... نذاشتیول...بذار برم...نکن آرشام...دلم به درد اومد...دستمو نوازش کرد... نگشتمبر . 

 رها؟_
 به پشت سرم نگاه کنم نکهیدستم و ازش جدا کردم و بدون ا... تونستم بمونمینم... طاقت نداشتمگهی دایخدا

هق هقم بلند ... در سر خوردميدرو بستم و جلو...وارد خونه شدم و خودم و رسوندم به اتافم....درو باز کردم...رفتم
 جواب یپاسخ و زدم ول...آرشام بود... در اومدصدا به لمیموبا...م زدی کردم و زار می مهیاز ته دل گر...شد

 . زدشمی بار دوم آتي پر بغضش برايصدا...ندادم
عشق من؟...زمیعز...رها؟_آرشام  

رم؟ی می دونه که واسه رها گفتناش میمگه نم... کنه؟ی صدام مينطوری اچرا  
 . کردمی هق مهق

 . نکنهیگر... من؟يرها... که اشکتو در آوردمرمی بمیاله... نکن عشقمهیگر... نکنهیگر...نفسم؟_آرشام
رمی میدارم م... کمکم کنایخدا... گرفته بودصداش . 

 هیپس گر...ره؟ی می آرشام می کنی مهی گری وقتی دونیتو که م... طاقت غمتو ندارمی دونیتو که م_آرشام
 . اون اشکاروزیمرگ آرشام نر...به خاطر من...نکن
 نی ماه در حسرت اهی... باشم؟الی خی زنه بی داره انقدر با محبت باهام حرف میچطور وقت... نکنم؟هی گرچطور

 خواستم ینم... تفاوت باشم؟ی تونم بیحاال چطور م...رها صدا کردناش...در حسرت عشقم گفتناش...صدا سوختم
 ی زانوهام و خودم و خال و گذاشتم روسرم... و قطع کردملمیموبا... هام باشههی شاهد گرنی از اشتری بگهید

بهش اس دادم... و از جام پا شدمدی دونم چند ساعت تو اون حال بودم که باالخره اشک هام ته کشینم...کردم . 
_  ... با خودم خلوت کنمکمیبذار ...بهم زمان بده... فکر کنمدیبا... دارمیی به تنهاازین...نمتی مدت ببهی خوام تا ینم

ش اومد جوابقهی دقهی شد بعد سند . 
_ بدون که هنوزم دوست دارم...فقط... باشهیول... ندارمیی تحمل جداگهی دنکهیبا ا... برام سختهنکهیبا ا ... 

با آرامش چشمامو بستم و از خدا خواستم که کمکم کنه تا ... فرصت و بهم دادهنیممنون بودم که ا... زدملبخند
رمی بگموی تصمنیبهتر . 

 خودمون و نکهیا... که باعث شد هم من فکر کنم هم آرشامیدو ماه...اقت فرسادو ماه سخت و ط... ماه گذشتدو
 چقدر تحمل میتا بدون...می هم روزا رو بگذرونادیدور از هم و به ...می ببری به احساسمون پشتریب...میمحک بزن

م؟یچقدر طاقت دور موندن دار...م؟یدار  
تنها ... زدمی حرف نمی ذاشتم ولی پاسخ نمیش رو بتماسا... زدی بهم زنگ میگاه...می تونستی بود ولسخت

 نکهیدونستن ا... هاش و دوست داشتناشیدل تنگ...به گله هاش... دادمی کردم و به حرفاش گوش میسکوت م
 با دیبا... الزم بودیول...ادی زیلیخ...بود ادی زییمدت جدا... بودندی قرارمه خوشایدوسم داره و ب... کنهیفراموشم نم

 ادامه دادن مهم ایتموم کردن ...دمی سنجی خوب جوانبو مدی بایمیقبل از هر تصم... اومدمیار مخودم کن
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موندن با افکار آزار دهنده سختر از جدا شدن ... نباشممونی دم پشی ادامه مای کنم ی بود اگه تموم منیمهم ا...نبود
دمیو فهم... فکر کردمیلی دو ماه خنیتو ا... بودیو دلتنگ . 

 چشماش عادت کرده بودم که یاونقدر به آب... نداشتی رنگامیبدون اون دن... نداشتیی معناچی همین زندگ اوبدون
 تمام وجودم و فرا ی اون احساس پوچیب... و تار بودرهیآسمون به چشمم ت... نبودندی واسم خوشای آبچی هگهید

 گهی دیول... شنوهیم...نهی بیم... رهیراه م... خورهی که غذا ميمرده ا... متحرك بودمي مرده هیمثل ...گرفته بود
 . کنهیاحساس نم

بلکه ...عاشقش نبودم...مثل قبل دوسش نداشتم...به خودم اعتراف کردم...احساسم...از خودم... دو ماه فرار نکردمتو
 . خواستمشی از قبل مشتریب

اونقدر رنگ باخت که خواستن بودن ...د دو ماه کمرنگ کرنی هامو تو ای به بودنش تمام ناراحتازمین... کردماعتراف
 اون اشتباه کرده يمن هم به اندازه ...اعتراف کردم... بودمشدهیبخش...اعتراف کردم...باهاش پررنگ تر شد

 جز ی من و آراز احساسنیبهش نگفته بودم احساس ب... دونستمی اون و نسبت به آراز مي هاتیمن حساس...بودم
 به حسادتش دامن زده بودم و نای ايبا وجود همه ... آراز نشمکیهم گفته بود که نزدبارها ب...ستی نيخواهر برادر
 ی آراز و بهش مشی رم پی گفتم می اگه اون روز بهش مدیشا... سوق داده بودمی واحي هاالی خياونو به سو

 ی بهم اعتماد مدیادرسته که اون ب... اومدی همه سوء تفاهم بوجود نمنی رو دوست داره اگهی دیکیگفتم که آراز 
 ی رم و با کی میاگه دوسم نداشت واسش مهم نبود که من با ک... کردمی قبول مدیبا... منم مقصر بودمیکرد ول

 فکر ی کردم منطقیسع... بذارمر کردم احساسات خودم و کنایسع... شدیاگه دوسم نداشت انقدر داغون نم...امیم
 بود و تو اون یمی از حد صمشی دختر که بهیاگه من آرشام و با ...کردم فکر نیبه ا... اونيکنم و خودم و بذارم جا

 عملم ای کردم ی مي اعتمادیمثل اون ب... رفتارم متفاوت از آرشام بود؟یعنی... کردم؟ی کار می چدمی دیوضع م
 میبود تا تصم ی کافنیهم... رفتار من بدتر از اون بوددی رحمانه اعتراف کردم که شای بهو چ...بدتر از اون بود؟

 امتحان که هی... امتحان بودهی نمی ادی گم شای موقع ها با خودم میبعض... بس بودیی جداگهید...رمیخودم و بگ
 رفتارم ازم ي سرددنی دبا مدت نی که تو انیهم...باعث شد بفهمم چقدر دوسش دارم و بفهمم چقدر دوسم داره

 نی خواستم به رابطمون و عشقمون ایو من م...دوم رو داشت شانس هیاونم حق ... بودیدل نکنده بود برام کاف
 گهی دنباریا...می کنی به هم اعتماد مشتریب...می دونی قدر همو مشتری به بعد بنی دونم که از ایم...شانس و بدم

 به نیا دونم از یم...می سوء تفاهم ها رو همون لحظه برطرف کندی باگهی دنباریا... باشهنمونی ناگفته بی حرفدینبا
 بهم سخت یلی مدت خنیدرسته ا...و من از خدا متشکر بودم...می دیبعد به هم فرصت حرف زدن و م

وان رو ی پره لمهی گرفتم نادی... ها دوام ندارهیکی تاری بود ولمی زندگي روزانی روزا بدترنیدرسته ا...گذشت
 ي با نورهای ها ولیکیپر از تار... بودنی هم همیزندگ... دارهیی شب هم با اون ظلمتش باز روشنایحت...نمیبب

درسته االن شب ... رفتمی ها میی اومدم و به سمت روشنای در میکیحاال من داشتم از اون تار...یی روشناکیکوچ
مثل ...از خدا ممنونم... تونم با آرشام داشته باشمی که میی فرداهاهب... لبخند بزنمدیبا... فردا هم روز خدا بودیبود ول

با ... کنار بزنممی ها رو از زندگیرگی خواستم تی اون مادیو حاال من با ... نجاتم دادشهیمثل هم... بودشمی پشهیهم
 . هر دوموني بهتر برایی فردادیام
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 ی امروز حاظر مياز صبح دارم برا... برگذار بشهنای خاله اي تو خونه یقراره عروس... آراز و بارانی روز عروسامروز
 همه مدت نگاهمو نی خواد بعد ایدلم م...دلم واسش تنگ شده... دارمجانیه...نمی دو ماه آرشام ببقراره بعد...شم

 . چه زودتر بهش پا شدم تا حاظر بشمر هدنی رسيبرا....بدوزم تو چشماش و خوب نگاهش کنم
بعد ...ش کردماول با سشوار صاف...موهام خشک شده بود...نهیی آي بودم نشستم جلودهیچی که دورم پي حوله ابا

با ... بوددهی بخشافمی به قی جلوه خاصزونی فرم که از گوشه و اطراف صورتم آويموها...شروع کردم به فر کردنش
 . صورتممت از موهام رفتم سنانیتافت مانع از خراب شدنش،شدم و بعد اطم

 شیوع کردم به آرا برداشتم و شراهموی سهیسا... باشهی هم مشکشمی دادم آراحی بود ترجی لباسم مشکچوت
 ی منویمنم هم... بودنی چشمم سنگشیآرا... برداشتم و پلک هامو حجم دادمملمویبعد از اون ر...چشمم

 تو ذوق نزنه پنککم و روشن ادیز شمی آرانکهی ايبرا... کردی از همه چشمام جلب توجه مشتریدر واقع ب...خواستم
 محو ازش بمونه رو گونه ي هاله هی زدم که که فقط يطور برداشتم و مویرژ گونه قهوه ا... زدمشهیتر از هم

به ...کار صورتم هم تموم شده بود...دمی زد و به لبام مالی و کرم می رژ کمرنگ که به کالباسهی هم تیدر نها...هام
 . که ناقص بود لباسم بوديزیاالن تنها چ... بودمشده یعال... نگاه کردمنهییآ
دمی خراب نشه پوششی که موهام و آرايم طورآرو. شدم و لباسمو برداشتمپا . 

 . دوست داشتمیلی لباسم و خمدل
 ی شونه ها بود و دور گردنم حلقه ميسمت چپش دکلته بود و سمت راستش تا رو... داشتي ادهیچی حالت پکمی

 .شد
 یبهم م سمت راستم ي پاي اومد و جلوی می بلند مشکری حرهیاز پشت کمرم ... رون پام بودي تا روشیبلند
 ی گذاشته بود و حسابشی لباس قوس کمرم رو به نمایتنگ.... لباس سمت چپ بودیدر واقع تمام لخت...دیرس

 . دادیخوش اندامم نشون م
 (لباس رها)

 ساعت هی فقط نتمیتنها ز...ناخونام و فرنچ کرده بودم... بود که جلوش باز بودی هام هم پاشنه بلند مشککفش
 هیمانتو بلندم و همراه با ... بودلی تکمی همه چگهید... بودمیاز خودم راض... بودیشک مي و گوشواره هاییطال

 کمیبعد ... هم منتظر من بودننایمامان ا...رونیب برداشتم و از خونه زدم کموی کوچفیشال سبک سرم انداختم و ک
 تهران و تحمل کیراف بود و قرار نبود تکیخدارو شکر کردم که خونشون نزد...می از هم راه افتادفیتعر
 در نگه يبابا جلو... ورود بهمون باز کردي که جلو در بود کارت ها رو ازمون گرفت و راه و برايخدمتکار...میکن

 خرج کرده یحساب... پارك کننگهی دي جانی رو گرفتن تا ماشچی از خدمتکارا سوئگهی دیکیداشت و باز 
 ي خوش آمد گفتن خاله مامان و برانکهیبعد ا...میمو روبه رو شد و با استقبال خاله و عمیوارد خونه شد...بودن

از پله ها رفتم ...منتظرمه تو اتاقش دایبه منم گفت که آ... کردیی از اتاق ها راهنمایکیعوض کردن لباساش به 
تا دختر خاله دو ... شناختمیهمشون م... در حال حرف زدن بودالشونی با دو سه تا از فامدایآ...باال و وارد اتاق شدم

 ...هاش و دختر عموهاش
 : زدن و گفتنی سوتدنمیدخترا با د... باهاشون مانتومو در آوردمی سالم کردو بعد احوال پرسبهشون

_ می کنیاالن غش م...بابا دختر . 
 : و گفتمدمیخند
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_ من خودم آقا دارم...نایاری در ني باززیه . 
میدی گفتن و خندیــــی اوووهی گفتم همه نوی اتا . 
ی امشب مال خودمی ذارم از دستم فرار کنی نمگهید... توي شدیچه داف....گرمیجوووون ج_دایآ . 

 : و گفتمدمیخند
_ ؟ي شدزیتو باز واسه من ه...گمشو پررو  

 : و گفتدیخند
_  . بخوريدی گن هلو دیم...می دارتیاصن روا...م؟ی کنکاری چگهید

 : گفت و دخترا هم همه گفتننویا
_ ریتکبـــــــ . 

 : و گفتمدمیندخ
_  دی که هستینی تر از ادهی بخوره بهم و ترشپتونیاون موقعس که ت... بکشماساتونوی گامی بنی نکنيدخترا کار

دیبش . 
 رونیخالصه از اتاق رفتن ب...دمی خندی می وسط هعنیحاال منم ا... در اومد و شروع کردن به فوش دادنمغشونیج

می تنها مونددایو من و آ . 
 : گفتدایآ

_ ؟ی گرفتمتوی که انگار تصمنمی بیم...وب خانوم خانوماخ  
 : تعجب گفتمبا

_ ؟يدیتو از کجا فهم  
 :گفت

_ ي و ذوق داریفیاز اونجا که انقدر خر ک . 
 : شل شد و گفتمشمین

_ مینی بیحاال شما رو هم م...شعوریب...کوفـــــت . 
دی و خنددی و فهممنظورم . 

 . کشهیخجالت هم نم...شتویببند ن_من
نی واسه همستی خوب نمی من نقاشزمیخوب عز_دایآ . 

 ی و فکرام بهش گفتم و اونم با موافقتش بهم دلگرمممی از تصمکمیخالصه ...دی نگاهش کردم که باز خندچپ
 ی مالشونی فاميهمه ...می و به مهمونا خوش آمد گفتنیی پامی رفتمی خودمون و مرتب کردنکهیبعد ا...داد

مجلس گرم شده بود ... زدمی موندم و حرف می مي اقهی دقستی ربع بهی هی کدوم  هرشی پنیواسه هم...شناختنم
فکر کنم آراز رفته بود دنبال باران که ... بودنومدهیآراز و باران هنوز ن... کردنی میی وسط داشتن هنرنمايو عده ا

 بچه ها و شی پمی رفتدایا آب...ادی زدم که آرشام بی داشتم بال بال می وسط هعنیمنم که ا...ارتشی بشگاهیاز آرا
 سر به سر اونا کمی...غزل و رضا که باهم ست کرده بودن و دستشون هم تو دست هم بود...ردمباهاشون سالم ک

هاهاها... دونستنی منویاونا هم ا...کال من مرض داشتم...گذاشتم و حرصشونو در آوردم ! 
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 دادم حیترج... بودمشوندهیهنوز ند... کردیرم م دست و سوت داشت کيصدا...دنی آراز و باران هم رسباالخره
 قربون لشونی فک و فامنی تا ادی ساعت طول کشمیحدود ن... سرشون خلوت شه و بعد برم سمتشونکمی

خواستم برم ...شستن مخصوص خودشون نگاهیباالخره دورشون خلوت شد و رفتن جا...پوووف...صدقشون برن
مستادی تو جام ایکی يسمتشون که با صدا . 

 ی نمیچی هگهید...میآروم برگشتم و چشم تو چشم هم شد...االنه که غش کنم...ای خدايوا... رفتن نداشتقدرت
 جلوم یحاال فقط به دو چشم آب... ازم صلب شده بودي هر کاراریاخت... خودم،آرشام غرق بودميایتو دن...میشند

 تر ادی به آغوش رفتنش و زيعطر تنش وسوسه ...ود انداخته بانی تمام احساساتمو به غلدنشید...چشم دوخته بودم
یول... بودشمیاالن پ... بودی نگاهش واسه گرم کردن تنم کافنیهم...گرمم شده بود... کردیم ... 
 که دیشده کنارتون باشه و احساس کن... و بازم دلتون واسش تنگ باشه؟دی باشکی نزدی تا حاال به کسشده

د؟ی بردارانی با آغوشش از مندی تونی رو تنها م فاصلهنی و ادیفرسنگ ها ازش دور  
 . صداش به خودم اومدمبا

_ ؟یخوب  
 
 

 . وقت بهتر از االن بودمچیه... کنمیدارم رو ابرا پرواز م...میاالن عال...خوبم؟
 : رفته گفتملی تحلي صدابا

 .خوبم__
 : و گفتشمونی اومد پدای بگه که آيزی چخواست

_ دای کنی معی ضانی دارگهید ! 
 یآه... کردنیاز گوشه چشم همه داشتن نگاهمون م...می هر دومون برگشتم و نگاهش کرددای حرف آنی ااب

اه... زنن تو ذوق آدم؟یچرا م... چه؟گرانیاصن به د... گفتمراهی و تو دلم به همه بد و بدمیکش . 
دی سالم داد و حالشو پرسدای که انگار به خودش اومده باشه به آآرشام . 

باز زل ...متوجه نگاهم شد... کردی جذاب ترش مدشی سفرهنی و پیکت و شلوار مشک... بودکی ششهی مثل همباز
 : بهش نگاه کردم و با حرص گفتمدای آشگونیبا ن... به هممیزد

 چته؟_
 : رفت و گفتي غره اچشم

_  . روتون نباشه همه آدمنی خلوت تا چشم اي جاهی دی دلتون واسه هم تنگ شده بریلیخ...نکاراس؟ی اي جانجایا
 : و گفتمنی زمدمی حرص پامو کوببا

_  . ذارنیکه واسه آدم عصاب نم...شای االتی فک و فامنی ايریبم
 : که خندش گرفته بود گفتدایآ

ی زنیبعد با آرشام جون حرف م...رنی گیآراز و باران سراغتو م... وانستانجایا... بروایب... بروایب _ . 
که من و آرشام خندمون گرفت با حرص آرشام جونو گقت انقدر . 
 :گفتم
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_  . رسهینوبت منم م...بذار...رمی گیحال تو رو هم من م
 : نازك کرد و گفتی چشمپشت

_ عم؟یمگه من مثل تو ضا...يغلط کرد  
 به روش يلبخند... شده بودبایباران واقعا ز...نای آراز اشی و ازشون جدا شدم و رفتم پرونی با حرص دادم بنفسمو

 . کردمزدم و بغلش
ي شدبای چقدر زــــــــزمیعز_من . 

 ! هايدی ندنهییانگار خودت و تو آ... رها جانیمرس_باران
 : به روش زدم و گفتميلبخند

 .ممنون گلم_
و گفتم... رفتم سمت آراز و اونم بغل کردمبعد : 

_ يگریاوووف چه داماد ج... خودمپیبه به داداش خوشت . 
 : و گفتدی و لپم و آروم کشدیخند

_ نهی بیچشمات قشنگ م...زمی تو عزيداف . 
دیبزنم به تخته چشم نخور...دییای بهم میلی نه واقعا خیول...اون که بعله_من . 

 . گفتم و آروم زدم تو سرشنویا
 . کارم خندشون گرفته بودنی دوشون از اهر
 . رها خانومگهیدستت درد نکنه د_آراز

 : گفتمی بدحنسبا
 .سرم شما درد نکنه آقا آراز_

 : و گفتدیندخ
_ وونهید . 

وسط راه بودم که چراغا خاموش شد و ... آراز و باران موندم و بعد بگو بخند ازشون جدا شدمشی هم پکمی خالصه
 . پخش شد که من عاشقش بودمیآهنگ

 . دستم و گرفتیکیاحساس کردم ... و بستم و لبخند زدمچشمام
رفتم تو ... سمت خودمدیمنو کش...منم فشارش دادم... شناختمی دستا رو منی اگهید...تعجب نکردم...دمینترس

دمی هام کشهیعطر تنشو به ر...بغلش . 
 يسرم و گذاشتم تو گود...کمرم و فشار داد...دستام دور گردنش حلقه شد... دور کمرم حلقه شددستاش

 . شدیکیاحساسم با احساسش ...بدنم سست شد...دلم آروم گرفت...گردنش
 یول...سوختم... رو گردنم نشونديآروم بوسه ا...مور مورم شد... خوردیغش به گردنم م داينفس ها... شدمآروم

آغوشش...بوسه هاش...محتاج محبتش... محتاجش بودمی از هر زمانشتریب... نگفتميزیچ . 
 . شروع کرد کنار گوشم به زمزمه کردنآروم

 
Every night in my dreams 
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می هاای شب در روهر  
I see you. I feel you. 

  کنمی احساست منمت،ی بیم
That is how I know you go on. 

ي فهمم که هنوز زنده ای ملهی وسنی به او  
Far across the distance 

  آن دور دستدر
And spaces between us 

  ما وجود دارهنی که بي فاصله او
 

نکنه ...؟یی کنم تویکنار گوشش زمزمه مبغلمه و دارم ... که کنارمهینیباور کنم ا...؟یینجایباور کنم ا_آرشام
  زنم؟ی حرف مالتینکنه بازم مثل هر شب دارم با خ...نم؟ی بینکنه دارم خواب م...اس؟یرو

 
You have come to show you go on. 

ي که هنوز زنده اي و نشون دادياومد  
Near, far, wherever you are 

ی دور، هرجا که هستای کینزد  
I believe that the heart does go on 

  زنهیم) برام( که قلبت هنوز مطمئنم
 

 یم... تنت دروغ باشهي خوام گرماینم... باشهالی خوام آغوشت خینم... خوام خواب باشهینم!... ترسمیم_من
 ! ترسم آرشامی میلیخ...ترسم

 
Once more you open the door 

ي در رو باز کردگهی بار دکی  
And you're here in my heart 

ی تو در قلب من هستو  
And my heart will go on and on 

دهی ادامه مدنشیقلبم به تپ) با وجود تو در قلبم (و  
 

گذاشت رو قلبش... گرفتدستمو . 
 نیا...؟ی حسم کنی تونیم...؟ی حسش کنی تونیم...به خاطره وجود تو...به خاطره تو... تپهیداره م...نیبب_آرشام

 . تونه دروغ باشهینم... باشهالی تونه خی تن نمنیا... تونه دروغ باشهیدستا که تو دستمه نم
 

Love can touch us one time 
  ما رو دوباره به هم خواهد رسوندعشق
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And last for a lifetime 
می بار در زندگنی آخري براو  

And never go till we're one 
می بشیکی از من دور نخواهد شد تا ما و  

Love was when I loved you 
  بود که من عاشقت بودمی فقط عشقعشق

 
 نوشویپش... نبودالیخ...پس خواب نبود...هنوز رو به روم بود...چشمامو بستم و دوباره باز کردم... مشت کردمدستمو

نگاهمون تو هم قفل شد...میشونیگذاشت رو پ . 
 چکسویتا حاال ه...ی خواد تا ابد کنارم باشیدلم م...تیدور...از نبودنت...خسته ام... ندارمیی طاقت جداگهید_آرشام
بگو که تو هم من ...یی جدانی از ايبگو که تو هم خسته ا...بگو...حسش نکرم...آرزو نکردم... تو نخواستمياندازه 

 . سر کنمالتینذار امشبم با خ...بهم بگو...یبگو هنوز عاشقم...قمبگو عش...بگو رها...میدیبگو که بخش...ي خوایو م
 

One true time I hold to 
  که من تو را در آغوش گرفتمای بدون ری زمانو

In my life we'll always go on 
  بودمی با هم خواهشهی ما هممی در زندگو

Near, far, wherever you are 
ی دور، هرجا که هستای کینزد  

I believe that the heart does go on 
  زنهیم) برام( که قلبت هنوز مطمئنم

Once more you open the door 
ي در رو باز کردگهی بار دکی  

And you're here in my heart 
ی تو در قلب من هستو  

And my heart will go on and on 
دهی ادامه مدنشیقلبم به تپ) با وجود تو در قلبم (و  
 

هر بار ... تر از قبل برگشتم بهتهر بار عاشق...نشد...یخواستم فراموشم بش... سختیلیخ... تو سختهیب_من
بگو که ...؟ی کنی نمدمی نا امگهیبگو که د...؟ی کنی نمي اعتمادیبگو که ب...بهم بگو...خواستنت منو از پا در آورد

ي ذاری تنهام نمگهیبگو د...؟ی کنیبهم پشت نم . 
 

There is some love that will not go away 
  رنی نمنی وقت از بچی هستن که هییعشقها

You're here, there's nothing I fear, 
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نمی بی نمدنی ترسي برایلی و من دل،ی با من هستنجای اتو  
And I know that my heart will go on 

زنده خواهم ماند) با وجود تو( دانم کهی مو  
We'll stay forever this way 

  بودمی خواهنطوری اشهی ما همو
 

 یمهم نبود کس...می شدی مری و از وجود هم سمیدی بوسیبا خشونت همو م... کردمشیهمراه... گذاشت رو لبملبشو
 . که داشتميازی نیمهم االن بود و حس...مهم االن بود... گنی می چگرانیمهم نبود د... نهای نهی بیم

قلبامون باهم ... دوریول...يتو هم بود...کنارت... سه ماه هم باهات بودمنیتو ا... ذارمی تنهات نمچوقتیه_آرشام
 ی بهت اعتماد نکردم معذرت منکهیاز ا... خوامی دل کوچولوتو شکوندم معذرت منکهیاز ا... بودیکیدالمون ...بود

 باهم شهی دم همیقول م... عاشقت بمونمشهی دم همیقول م... کنمی نمدتی نا امگهید... دمیبهت قول م...خوام
 . دم بهتیقول م...می ذارم عذاب بکشی نمگهید...ی ذارم ازم جدا شی نمگهید...میباش

اون به خاطر من از ... از قبل عشقشو قبول داشتمشتریب... از قبل بودنش و باور داشتمشتریحاال ب... زدملبخند
 یحاال که اون گذشت منم از غرورم م... ارزش داشتیلی واسه من خنیو ا...ازم معذرت خواست...غرورش گذشت

 همه ماه نی من بعد از ادی که شای بود عشقنی او...می گذرم تا،تا ابد عاشق باشیم...می بشیکی گذرم تا یم...گذرم
 . کلمه درکش کنمی واقعیتازه تونستم به معن

 . مونده رو بهم برداشتمي جمله ام تمام فاصله هانی شدم و با آخرشقدمی من پنباریا
_ زمیدوست دارم عز... مونمیتا ابد عاشقت م ! 

You are safe in my heart 
And my heart will go on and on 

 
  
      
 

 شی پمیباهم رفت...رو لب هر دومون لبخند بود...دمی دی رو ميتو چشماش شاد...میاز هم جدا شد... تموم شدآهنگ
خوب ...دن؟ی دمیدی بوسی مگروی همدمی داشتی وقتیعنی...خندم گرفته بود... کردنی نگاهمون مي جورهی...بچه ها

خوب ...شونه هامو باال انداختم... زدنیی هادس حي باشن هم اونطور که تو تو بغل آرشام بوددهینگ ند خيرها
 : کرده بود گفتدای من پتیرضا که حاال سوژه واسه اذ... فهمنیآخرش که م...بفهمن

_ ه؟یرها خبر  
 . دوخت به من و آرشامنگاهشو

نمی خواستم عکس العملشو ببیم... به آرشام نگاه کردممنم . 
 : نگاه کرد و گفتمنو

_ ه؟ی نظر تو چمی فکر کنم وقتشه که به همه بگزمیعز  
 . کردمدی لبخندم حرفشو تائبا
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رضا اول ... کردنی من و آرشام نگاه منی بمتی صمنیهمه داشتن با تعجب به ا... و به بچه ها نگاه کردمبرگشتم
 :از همه به خودش اومد و گفت

_ ه؟ی موضوع چدی شه بگیم...زم؟یعز... شنوم؟ی میچ...بله بله؟  
 : و گفتمدمیخند

_ ؟يدی که نفهمی انقدر خنگیعنی  
 : زودتر از رضا گفتغزل

_  ... شما دو تای بگي خوای میعنی
 . شک داشت حرفشو ادامه بدهانگار
گروی شما همدیعنی_دیسع ... 

 ... نصفه گذاشتنمیا
 ... که شما دو تا باهمی بگي خواینم_رضا

 خودشو با فربد دایآ... زدن انگاری حرف ميقصد... خندهری زمی به آرشام کردم و زدینگاه...د خندم گرفته بوگهید
 :به ما رسوند و گفت

_ د؟ی دو تا ببرنی به عشق ای پدی شما خنگا سه ساعته نتونستیعنی  
 ی مزیداشتم ر...نیی پامیبا آرشام سرمون و انداخت... شدی با وجود فربد نمی خواستم از ته دل بخندم ولیم

 چند بار بار بهم گفته بود که فربد بهش گفته دایهر چند آ... خوردی آرشام هم داشت تکون ميشونه ها...دمیخند
دمی کشی خجالت مکمی خوب بازم یول... کنهیبه من و آرشام شک م . 

 : ها که از بهت در اومده بودن گفتنبچه
_ نـــــه...آرشام و رها؟...عشق؟...؟یچ ! 

  شد؟یپس چ... بودن باهمیکه دشمن خون نایبابا ا_دیسع
  شن؟ی بزرگ با نفرت شروع مي گن عشق های ميدینشن_دایآ

 . فربد با خجالت نگاهش کردميبا صدا... خنده دار شدهیلی بچه ها خافهیق... از خندهرمی می دارم مای خدايوا
 . کارت دارمای بقهی دقهیرها _فربد

 : راحت رفتم سمتش که گفتالیپس با خ... خواد دعوا کنهیمطمئن بودم که نم...دمی ترسی فربد نماز
_ ایآرشام تو هم ب . 

 بهش نگفتم نای ازم گله کرد که چرا زودتر از اشتریب... گوشه و فربد شروع کرد به حرف زدنهی می رفتمونیی تاسه
و به آرشام گفت حرفامو قبول کرد ... کردم قانعش کنمی خودم و گفتم سعيبهش علت ها...ه؟ی من و آرشام چنیب

 هم در نای و با بابا اانیازش خواستم که جر...اشت دحتی نصي جنبه شتریب... نکنهتمیکه هوامو داشته باشه و اذ
 تونست با برادرش ی راحتر مدی فربد ازش بزرگتر بود و شای شه ولی ناراحت مشی دونستم رایم... بذارهونیم

تاونم قبول کرد و ما رو تنها گذاش...حرف بزنه . 
  کنن؟ی ميبه نظرت چه برخورد_آرشام
 . تر بودملکسی رنیمن از ا... گرفتخندم
 :گفتم



 302 

_  . کننی من با تو خوش حالم قبول مننی ببیوقت... خوانی منو مهی خوان بگن؟اونا خوش حالی میچ
 : به روم زد و گفتيلبخند... دستمو گرفت و فشردآرشام

_ دوارمیام . 
 . بچه هاشی پمی لبخند زدم و باز رفتبهش

 یلیبر خالف تصور آرشام خ... گذاشتونی در منای منو آرشام و با مامان اانیفربد جر... بودی شب واقعا شب خوباون
 منو قبل الی هم خنی کنن و افی بودم که مامان و بابا از آرشام تعردهیبارها شن... موضوع استقبال کردننیهم از ا

به هر ... از دست هر دومون ناراحت بودشی کردم رایمر که فکر همونطو... کردی راحت ميزیاز دونستن هر چ
 ی که منو آرشام و مییاون شب اونا...می و در آخر هم موفق شدمیاری دلش و بدست بمی کردی بود سعیسخت

 و انتظار نداشتن که می هم بودیچون به قول خودشون من و آرشام دشمن خون... تعجب کرده بودنیلیشناختن خ
 داره و حاال من یبی عجي هاي بازی به همه ثابت شد که زندگگهی اون شب بار دیول...میشهم شده باحاال عاشق 

 شده کی به آرزو هامون نزدگهی قدم دهیحاال هر دومون ...می مقابل هم قرار گرفته بودیبیو آرشام هم به طرز عج
نهیری وصال شهی یی جدانیا آخر می دونستی میول...می راحت از همه جدا شدالیاون شب با خ...میبود . 

 
 

چشمام ... کنهی داره با مهارت رو صورتم کار مشگریآرا... مخصوص عروس نشستمی صندلي روز تولدمه و روامروز
 افتم که آرشام به زور ی مي اون روزادی... کنهی عبور مدگانمی کوتاه از دلمی فهی چند روز مثل نی اياتفاقا...بستس

 ی و مشی بودم واسه خوشبختي تولدهی من دشبه قول خو... باشهیکی مونیروس کرد روز تولدم و عمیراض
  . و چند برابر کنهمونی روز خوشبختنیخواست تو ا

کنارم ... گردم به همون روزیبر م... اومدني خواستگاري که آرشام با مادر و پدرش براي کشه به روزی پر مذهنم
 ي هاطنتیش... کنهی نگاهم می دزدکیو به روم نشسته و گهگاهآرشام ر...نییبابا نشستم و سرم و انداختم پا

 هیفربد ... کنهتی اذنطوری خواد ایم... کنهی میبه قول خودش داره تالف...نمی بی آرشام ميری مچ گي و براشیرا
ز حرف خانوم راد کنار آرشام نشسته و دارن با مامان ا... زنهی راد حرف مي نشسته و داره با بابا و آقاگهیگوشه د

 ی می کمینی تا ببمیهر دو منتطر...می هستی وسط فقط من و آرشام اضافنیانگار ا... کننی روزمره صحبت ميها
 باز ی ولستی ترس ني برايزی چنکهیبا وجود ا...از استرس دستام سرد شده... رو مطرح کننی اصلي هیخوان قض

 ی کشم و راهی می از سر آسودگینفس...ارمیه ب گه قهوی که بهم مامیبا حرف مامان به خودم م...استرس دارم
 لرزان مشغول آماده ییبا دست ها... دم قهوه رو درست کنهی خانوم هم اجازه نمي به زریحت... شمیآشپزخونه م

قراره تو قهوه اش به ... رو صورتمادی لبخند مهی می که با آرشام گذاشتي قراريادآوردیبا به ... شمیکردن قهوه م
 ی پسره نمک مي تو قهوه يدختره تو مراسم خواستگار... افتمی منمای اون روز تو سادی...زمی بر شکر نمکيجا
 هی نمی ایهر چند من به آرشام اعتماد دارم ول... عاشق دختره بودیعنی خورد ی رو مه و اگه پسره تا آخر قهوختیر

 ی کارو منی منم اي خواستگارادی باون روز بهش گفتنه بودم اگه... دارهتی اذي جنبه شتریب... شهیخاطره م
 عشق ی ولکی کوچيحرف ها...جالب بود... خورمی بود و گفته بود از دست تو زهر هم باشه مدهیبهم خند...کنم
 دایبه قول آ... لبخند بدجنس زدمهی... کردمی تونستم نمک خالی تا مشیکیتو ...ختمیقهوه ها رو ر... بزرگيها

با ... دارم تا استرسجانی هشتری کنم بی خوام نقشمو عملیحاال که م... شهی م فراموشی همه چيزیموقع کرم ر
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هر دوشون ... کننیمادر و پدر آرشام با محبت نگاهم م... کنمیاز بزرگترا شروع م...منی رم نشی ثابت ميقدم ها
 ي رسم جلوی باالخره م گذرم ویبا لبخند ازشون م...کمتر هم دوست ندارم... مامان و بابا هم که نباشهيبه اندازه 

 . کنمی زنم و با سر به قهوه اشاره می چشمک مهیآروم ...آرشام
 : گهی زار مي افهی با قآروم

_   نرفته نه؟ادنی
 . دارهی گرفته قهوه رو بر مي افهیبا ق... فهمهیم...رمی گیلبمو به دندون م...رهی گی مخندم

 . ره تو همی مشتری داره بافشیهر لحظه ق... دوزمیچشم بهش م... سر جامنمی شیم
 . شهی متوجهش ممامان

_   شده؟يزیپسرم چ
فقط داغ بود سوختم...نه نه_آرشام . 
 . کشهی داره از دست من می چاره چیب...ــــــــزمیعز... خندمیآروم م...نیی ندازم پای و مسرم

  . زنهی لبخند مهی... دوزم بهشینگاه عاشقمو م... خورهی قهوه رو تا ته مباالخره
 . کنهی مي آرشام خواستگاري من و براینی مقدمه چکمیبعد از ... ره سره اصل مطلبی راد مي آقاباالخره

 اتاقم دنیبا د... تو اتاقممی ریباهم م...میی خوایهر دو همو م...میهر دو خوش حال... شهی تو هم قفل منگاهامون
 . کنهی منی تحسقموی زنه و سلیلبخند م

که ...می دی بهم قول مگهی بار دهیفقط ...میما حرفامون و باهم زد... کنهیبغلم م... شمی خوش حال مفشی تعراز
می وفادار هم باشمی که زنده هستی و تا زمانمیهمو دوست داشته باش...می هم باششی پشهیهم . 
 يد به زوج هابا لبخن...می نشستشگاهیباهم تو آزما...گهی روز دهی کشونه به یخاطراتم منو م... خورهی ورق مبرگه
 ی مکی و تبرمی زنی ها بهشون لبخند موونهی مثل دیگاه...می کنی گذرن نگاه می که از کنارمون میعاشق

 نیو ا...هی که هست حس خوبی هر چیول...نم دوینم... ها عاشق؟وونهی دای ووننی همه عاشقا دیبه راست...میگ
 . نموندهشی پی ساعات بهمدنی رسي براگهیحاال د... روزهامونومی گذرونی منیچن

امی به خودم مشگری آراي صدابا ... 
_ ایبرو لباستو هم بپوش و ب...کارت تموم شد...زمیپا شو عز . 

 غی جدنمی با دي و نازدایغزل و آ...رونی بامی لباس عروس تنمه مکهی در حالیقیبعد از دقا... دمی تکون ميسر
ننمی بیاونا هم تازه دارن م... کشنی میکوتاه . 

يچقدر خوشگل شد...شعوری بيواااا_دایآ . 
یبزنم به تخته خواهر شوهرمو چشم نزن_يناز . 

رهی گی مخندم . 
 . تا شب خودشو کنترل کنه وا ندهدی چاره آرشام که بایب... شود امشبیچه شب...اوووف_غزل

 . خندهری زمی زنی مهممون
یی پررویلیغزل خ_من . 

 : گهی خنده میم
_ نیحاال بب . 
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 : گمیو م دم ی تکون ميسر
_ نمی رفت خودم و ببادمی نیاز بس حرف زد...باشه . 

 رییانتظار انقدر تغ.... کنمی خودم تعجب مدنیخودم از د.... کنمی و به خودم نگاه منهیی رم سمت آی حرف منی ابا
اهم  خوب رنگ ها رو بيبه قدر... رو چشمم کار کرده بودنییبای به طرز زیی قهوه و طالي هاهیبا سا...و نداشتم

 که ي شده بود و رژ قرمزشهی هام برجسته تر از همهگون... کردمنشونی و محو کرده بودن که تو دلم تحسبیترک
 هم شی سرم جمع کرده بودن و بقي باالشویموهامو فر کرده بودن و قسمت... کردیبه لبام زده بودن جذاب ترم م

لباسم دو ... کردی مییرنگم بود که تو تنم خودنما از همه لباس عروس کرم شتری بیول... بودختهیرو شونه هام ر
 کمیدامن لباسم تا زانوهام تنگ بود و بعدش ... داشتي ضربدريباالش دکلته بود و از پشت بندها... بودکهیت

 ي طورتیو در نها...فتمی کنه و بری مبادا به پاهام گدمی ترسی بود که از االن مي به قدرشی شد و بلندیگشاد م
انقدر ذوق کرده بودم که ... خوشگل شدماقعاو... به خودم نگاه کردمگهی بار دهی... دامن بوديم به بلندبود که اون

 و به قول خودشون نییدخترا زدوتر از من رفتن پا...دیباالخره آرشام هم رس...بارها و بارها از همشون تشکر کردم
 لرزان منتظر شدم تا آرشام یونه هام و با دلشنلمو برداشتم و انداختم رو ش... کننتی خواستن آرشام و اذیم
 خواد ی مدایبه قول آ...رفت سمتش)شگریآرا( خانوم نینسر... انتظار آرشام هم اومدی بعد از کلهباالخر...ادیب

 خانوم هم بعد نیخالصه نسر...اوپس شرمنده...دی همه زحمت کشنی اچارهی رها بی خفه نشيا...غهیشوهرمو بت
 دنمی اومد سمتم با دیآرشام که حاال داشت م...نمشی از آرشام گرفت اجازه داد تا منم ببي تروال صدهی نکهیا

 من شوك شده دنی ماتم برده بود اونم با ددنشیهمونطور که من از د... کردمیدرکش م...واستاد سر جاش
 کنم کم فیلحظم و توصهر چقدر بخوام حال اون ... بهممی سر جامون و زل زده بودمیهر دومون واستاده بود...بود

تا ... نخواسته بودمشنطوری وقت اچی تونم بگم تا حاال هیبه جرات م...شتم نداچوقتی که تا حاال هیاحساس...گفتم
 به خودمون نی نسري که با صدامی دونم چقدر تو اون حال بودینم... بوددهی دلم واسش نلرزنطوری اچوقتیحاال ه

آروم گل و ... رو گرفت سمتميلزرانش و سمتم دراز کرد و دسته گل رز قرمز يدستا... و آرشام اومد سمتممیاومد
 منتظرمون بود و بعد رونی بردار بلمیف...رونی بمی از سالن اومدگرانی دي هاکی تبرانیاز دستش گرفتم و در م

ه حرف  ذاشتن کیدر واقع نه تنهامون م...میهر دومون سکوت کرده بود... شدالمونی خی دو سه نکته بحیتوض
 : دستام و گرفت تو دستش و آروم گفتمی شدنی ماشسوار که یتازه زمان...می بگيزی که چمی تونستی نه ممیبزن

_ ؟یی فرشته تونیا...رهـــــا؟  
 . و فشار دادمدستش
يتو از فرشته ها هم قشنگ تر!...نه...درست مثل...ي خوشگل شدیلیخ_آرشام . 

 : گرفتم گفتمي صدابا
 آرشام؟_

_ عشق آرشام؟...م؟جان آرشا  
 . داشتم تا احساسمو نشونت بدمازی تونم بگم االن به شدت به تنها بودن باهات نیفقط م...فقط_من

 : فشرد و گفتدستمو
_  . شمی موونهیدارم د... بگم؟یپس من چ
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  خوردم و بهیاز درون داشتم حرص م... بردار مجبور به سکوت شدملمی جوابشو بدم که با عالمت حرکت فخواستم
 و بعد از گرفتن هی آتلمیاول از همه رفت... راحتمون نذاشتنقهی دقهی...اه... گفتمی مراهی بردار بود بد و بلمی فیهرچ

 ي و عقده امی بغل کردگروی همدکمی گفتن ی که می خفني با ژست هاامرزهیچندتا عکس که خدا مردگانشونو و ب
مینشد . 

 
 
 ی و ممی مريآروم آروم دارم سوره ...می عقد نشستي سفره کنار... دستم دست آرشامهی دستم قرآن و هی

 نی عاقد تو گوشم طنيکم کم صدا... ندازنی مکهی سابه و دخترا هم به من و آرشام تی داره قند مدایآ...خونم
 : شهیاندازه م

_ در ....وم و معلي هی آرشام راد با مهري شما رو به عقد دائم آقالمی وکای محترم خانوم رها معتمد آي زهیدوش
لم؟ی وکایرام؟آیب  

 . داماد و پنچر کنهنیعروس رفته ماش_دایآ
  منو ببرن؟ي آبرودیحاال حتما با...شعورنی بنایچقدر ا... خندهری زمی و زدمی و آرشام بهم نگاه کردمن

لم؟ی وکایآ_عاقد  
 . کشهی می داماد نقاشنیعروس فعال کودك درونش فعال شده داره رو ماش_غزل

 . خوردمی طرف هم داشتم حرص مهی و از دمی خندیداشتم م طرف هی از
 . بود سرخ شده بوددهی هم که کال از بس خندآرشام

لم؟ی وکایآ... بار سوميبرا_عاقد  
 . خوادی می لفظریعروس ز...رنی درگکمی...دی دو تا رو ببخشنیشما ا_بهنوش

 بیاز تو ج...شار دست آرشام نگاهش کردم که با فدمی بهشون نگاه کردم و واسشون خط و نشون کشنهیی تو آاز
با ...دی رو که اول اسم هر دومون حک بود رو انداخت دستم و بعدش هم بوسي آورد و انگشتررونی جعبه بهیکتش 

 : عاشقم نگاهش کردم و گفتميچشم ها
 .ممنون_

 . زد و چشمامشو بستلبخند
 . عاقد در اومديصدا

_  . و ما رو به سالمتری کن و شما رو به خعروس خانوم بله رو بگو و همه رو راحت
 . راه افتادنمیبه ا.. خندهری همه زدن زباز
 : لبخند نگاهمو به مامان و بابا دوختم و گفتمبا

_ بله... مادر و پدرم و بزرگترهايبا اجازه  . 
 : گنی صدا باهم مهی و سوت بلند شد و همه غی جي واسمون دست زدن و صداهمه

 .تولدت مبارك_
از ... تولد شدنی تریادموندنی واقعا هم برام به یول... شهی هستم که روز تولدش عروس میم تنها عروس کنفکر

 . کار کردهنی بود که من از نو با آرشام متولد شدم و چقدر ممنونش شدم و که اسرار به اي روز روزنیهمه مهمتر ا
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 ی مي و تو آغوشش جارمی گیتش و مدرس... شهیدستش به سمتم دراز م...من و آرشام... رقصستی پوسط
 به ثبت گهیحاال که عشقمون بار د... شدهی جشنمون آسمونگهیحاال که د...دمیحاال که به وصالش رس...رمیگ

 که من و آرشام مال مطمئنم گهیحاال د... دارهگهی لذت دهیآغوشش واسم ... دارمياحساس متفاوت تر...دهیرس
 ده رو ی موندی بهم پشتری رو ما رو بی آهنگمیهر دو دار...میتو چشم هم دوختچشم ... ترسمی نمگهیحاال د...میهم

می کنیکنار گوش هم زمزمه م . 
 

  خوام نگاهتو خنده هاتو هر لحطهی مچقدر
  لرزهی شه با تو می می قلبم چه حاليتو

شهی رو به رومه آرزومه با تو باشم تا همنگاهت  
ی هستنکهی اي تو براي فداامی دنهمه   

ی حرفاش نشستي پای دل بستوونهی دنیا به  
  قلبمي توی گم،نشستی می چی دونینم

  شهی موونهی تو دي داره واسه چشم هادلم
  شنی ساعت ها گم مینی شی به روم مرو

شنی لحظه ها آتمی شی صحبت مگرم  
رمی گی دست هاتو ميری گی مدستامو   

رمی می می از خوشی خوش حالی گی متو  
  توي دارم پایهر چ ذارم ی دارم مدوست

   توي ارزه چشم های منی از اشتری بیول
  تو غمتي مونم تو شادی مکنارت
 . خندونمتی خودم مرهی که بگدلت
 می ذاری مي هم پا تو خونه ايشونه به شونه ... شهیواسه من و آرشام تازه داره شروع م... هنوز تموم نشدهشب

 ری و از هم دلگمی دعوا کندیشا...می از هم ناراحت بشی گاهدیشا که يخونه ا... عشق ماي خونه يکه قراره بشه 
 گرمش از يدستا...می گردی عاشقانه بهم بر مآهنگ هی همراه ی شب بارونهی دونم که باز تو ی آخرش میول...میش
 يد اتاق غرق شادنیاز د... کنهی ممییسمت اتاق راهنما... زنهی مشمی کنه و آتی بدنم نفود مي لباس هم رويرو
 . شمیم

 يفضا... پر پر شدسي تخت پر از رز هايرو... و قرمز پر کردهدی سفکی کوچي تا دور اتاق رو شمع هادور
 . خندمی گردم سمتش و با ذوق می بر مجانی ده و با هی اتاق،احساساتمو قلقلک مکیتیرمان

_  . قشنگ شدهیلی خنجای آرشام ايوااا
خوشت اومد؟_آرشام  

 : گمی زنم و می کوتاه روش ميبوسه ا... ذارم رو لباشی کردم و لبم و م دور گردنش حلقهدستامو
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_ یمرس ...یمرس... شدهییای رویلیخ...قشهی دقهیخوش اومدن واسه  . 
 ینفس کم م... کنمی مشیهمراه... بوستمی می ذاره رو لبام و مدت طوالنی که تشنه شده باشه لب هاشو مانگار
 کنه و با ی خمارش نگاهم ميبا چشم ها...می کنینفس نفس زنان همو نگاه م... کنمیلبام و از لباش جدا م...آرم

 : گهی گرفتش ميصدا
 رهــــا؟_

 . کنم تو گردنشی و فرو مسرم
جان رها؟_من  

 . دوست دارمیلیخ...دوست دارم نفسم_آرشام
شتریمن ب...زمی عزشتریمن ب_من . 
 . زنهی کمرم چنگ مبه

ی کنی موونمی ديدار...رها...رها_آرشام . 
هر دو ... زنهی به جونم مشی داغش آتيبوسه ها... ذاره رو گردنمیلباش و م... بره سمت گردنمی و مسرش

 یکم کم سنجاق ها رو از موهام جدا م... ره سمت موهامیآروم دستش م...می دی و از دست مارمونیاخت
بعد از ... آرمیکتشو در م... کنهی منوازششون... ره سمت بازوهامیدستاش م... آرهیطورم و از سرم در م...کنه

 ی همو مشتری و حرارت بشتری بازین...شتری با خشونت بنباریا... کنهی مدای باز لبامون همو پادی زيحست و جو
حاال ...می کشی تخت دراز ميرو... کنمی لباسشو باز ميدکمه ها... کنهی لباسم و باز ميآروم آروم گره ها...میبوس
 تو اتاق یباد خنک...می داریکم کم فاصله ها رو برم... داشتازیبهم ن... داشتمازیبهش ن...میدیچی پی تو هم ممیداشت

 ی بهم وصل مشتری و بمی شی مکی بهم نزدشتری و بشتریلحظه لحظه،ب...میاما ما همچنان داغ...چهی پیم
 دونم منو ی که مییایدن... ذارمیم پا ی زنانگيای کنم و به دنی می دخترونم خداحافظيایآروم آروم دارم با دن...میش

 . کنهیم...زن آرشام...تمام و کمال مال آرشام و 
 
  
      

 خوام یم... به اومدن آرشام نموندهيزی چگهید... ندازمی به ساعت مینگاه... کنمی روشن میکی یکی ها رو شمع
 امسال یول...رمی گی باهم جشن م تولد بودنش رومی که دارهی سالنیامروز دوم...امروز تولدشه... کنمزشیسوپرا

 عمرش و بدم هی هدنی تریاد موندنی خوام امشب به یم... متفاوت تر از هر سال واسش دارمي اهیهد
 چی تولدش هنی اي خوام خاطره ی تولد کرد،منم مزترنی تولدمو خاطره انگشیهمونطور که اون دو سال پ...بهش

 .وقت از خاطرش نره
 یچراغارو خاموش م...امی به خودم مدی کليبا صدا...ادیفقط مونده تا آرشام ب...آمادس زیهمه چ... زنمی ملبخند

همزمان با روشن کردن چراغا شروع ...ستمی ای از گلها که درست کردم می دستمو وسط قبلرمی گی و مکیک...کنم
 . سمتمادیبا بهت و لبخند م... کنم به خوندن شعر تولدیم

گمی خندم و میم...ستهی ایجلوم م...هاری عاشقش به وجدم مي هاچشم : 
 .تولدت مبارك عشقم_
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 . گمی می ذارم و با اخم قشنگینم... خواد بغلم کنهیم...ادی خودش مبه
_ می رسی هم می و فوت کن بعد به قسمت روبوسکیاول ک...ااا . 

 . خندهیم
_  . نرهادتیآرزو 

 . کنهی هر سالشو تکرار مي دوزه بهم و آرزوی منگاهشو
_ می کنار هم باششهی کنم همیآرزو م... من بودن با توايآرزو . 

 . کنمی خندم و با عشق نگاهش میم
 . کنهی ها رو فوت مشمع

  شمیازش جدا م... ذارم رو لباشیلبامو م... رم تو بغلشی گوشه و مهی ذارم ی و مکیک
 : گمی کنه که می اعتراض نگاهم مبا

_  . که اعتراض کنههیک... ببوسیخواست کادوتو بدم بعد هر چقدر ایحاال ب...اوووم
 . سمتشرمی گی رو مشی آزمايبرگه ... واسم نشاط آورهشهی رو لبش هملبخند

 : گهی خنده و میم
_ ؟ی واسم نامه نوشتهیچ  

 : گمی زنم و می می بدجنسلبخند
_  . نامه عاشقونههی...آره

 که نمی تونم ببی شه و در آخر میم شده هر لحظه چشماش گشاد تر پی تاي برگه دنیاما با د... کنهی مباور
 . کنهیمکث م (+)positive چشماش رو عالمت

 . هنوز باور ندارهدیشا
 : گهی مدهی بردهی کنه و بری نگاهم مناباور

_   شم؟یرها من دارم بابا م... خدايوا...من...یعنی...نیا..رها
 دهیبر... دمی کنم و سر تکون میاهش منگ...باز لبام غنچه شده... کنمیسرم و خم م... ذارم رو شکممی مدستمو

 هی ندازه یبرگه رو م... خندهی داره بلند بلند مگهیحاال د...ـــــــزمیعز...چشماش پر اشک شده... خندهی مدهیبر
 . گمی بهمش و مسبم چیمحکم م... خندمیم... چرخونتمی کنه و میسمت و بغلم م

_ نی نکن بذارم زموونهید . 
 . دهی نمگوش

ارمایالن باال مآرشام ا_من . 
 : گهی دوزه بهم و مینگاه خندانشو م...نی ذارتم زمی مستهی ای مناگهان

_ ي بهم بدی تونستی بود که مي اهی هدنی بهترنیا...ممنون... عشقمیمرس... شهیهنوزم باورم نم... رهايوا . 
 : گهی ذاره رو شکمم و میدستشو م... شهیخم م...می بوسیباز همو م... ذارمی لبخند مفقط

_  . قرارت شدمی که از االن بایدخترکه بابا زود ب
 . زنهی بوسه هم رو شکمم مهی

_  . سهمه تونمیا
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 . خندمیم
 . کنهی و بغلم مشهی مبلند
 . کم ندارمیچی هگهی دحاال

 . شدهلی تکممیخوشبخت
 : کنهی بار چندم زمزمه مي کنار گوشم براآروم

_  ! توي دارم پای ذارم هر چیدوست دارم م
انیپا  

26/2/92 شنبه پنج  
 ساعت

00:29 
Asma_m 
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