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کارو نکردم و  نیخود خواننده ا یصرفا فقط به خاطر راحت یرمانو تو دو جلد تمومش کنم، ول نیتونستم ا یم :رمان ي سندهیزبان نو از

.برسه انیو به پا فتهیجلد اتفاق ب کیموضوعات تو  يگذاشتم همه 

همراه نباشه و اون  ازیکه با ن یعشق انگرینما. و پرمحتوا خواهد بود یرمان طوالن کیار عالوه بر متفاوت بودن که رمان گناهک دیبدون نویا

.کنه رییرو وادار به تغ یباشه که آدم يقو يقدر

.کند يداد تا از هوس دور يعاشق جا کیکه عشق را در قلبِ پاك  یینام خدا به

)fereshteh27(فرشته  یسندگیبه نو» ما يارِ قصه گناهک تیشخص«آرشام  ي دلنوشته

:سمینو یم نیآن چن يکشم و با انگشت بر رو یگناهان خود دست م ظیغل يبستره  بر

! گناهکار، گناهکارم من گناهکار،

. بر خود و اعمالم نتوانم گذارم يواژه ا نیجز ا! گناهکارم؟ ایخدا

.آوردند يخود به آغوش گناهان من رو شیکه کم و ب ییآدم ها نیبزرگ ب يایدن نیدر ا! کردم؟ چه

! گناهکار؟ کیتنها  ایآ! ستم؟یک من

.داد یم بیو آن را فر نیفراوان ا يها رنگیکرد، با ن یم يگرفته بود، با دروغ برادر يخو ایکه با ر یکس

!میادانم و خد یتنها خود م يخود گذاشتم؛ آر يهستم که لقب گناهکار را رو یآرشام، کس من

! تو؟ یِخاط يبنده ! ا؟یخدا ستمیمن ک یبه راست! چه هستم؟ من

راه را خود انتخاب  نیندارم چون ا ییمن گناهکارم، از خالف و گناه ابا. پرداخته ییاسمش به قدرت وجودش بها يکه معنا یآرشام، کس من

. کردم

! بنده اش؟! خدا؟! خودم؟! تواند به من کمک کند؟ یم یکس چه

! شوم؟ یخال! نباشم مملو از گناه؟! خواهم پاك شوم؟ یم ایآ! خواهم؟ یم...  زیچ چیو ه زیخواهم ماند از همه چ یته زینمن  اما

! شود یدانم سرانجامم چه م یخواهم و نم یدانم چه م یدانم سرگردانم، خود نم ینم

گذرم و  یتوجه م یدهم و ب ینم ییمن به آن ها بها ی، ولپشت سرم است يادیز يرا به اشک نشاندم، آه و ناله ها دگانیها شکستم، د دل

. دهم یبه گناهم ادامه م

. از غرورش کم و کمرنگ تر شود ينگذارد ذره ا یگناه کند و دل مردم را بشکند، ول یتواند به راحت یکه م یآرشام هستم، کس من
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! تواند مرا منع از گناه کند؟ یم زیکه قدم گذاشتم چه چ یراه نیادر ! تواند من را منصرف کند؟ یم زیچه چ. خواهم یتوانم، چون م یم من

هست که به  یآدم ایآ. است یاهیندارد، چون تمامش س ییکه به چشم من روشنا ییایاز وجودش است، دن یمین یکیکه تار ییایدن نیا در

! ست؟یاو ک یبه راست! بخشد؟ ییدلم روشنا

! وجود دارد؟ یکس نیدانم اصال چن ینم خود

 یب يکه از رو شانیآشنا هستم، با غم و خنده ها شانیها و ناله ها هیکردم؛ با گر یآدم ها بودم و با آن ها زندگ نیا يهمه  نیبودم، ب من

! است يدرد

 یدر آخر چون طوفان یوزم ول یآن ها م ي کرهیبر پ یمیشود؛ چون نس یگذارم، چه م یم فشانیلط يایبر دن يپا یکه وقت دمید خود

! زمیگر یکنم و م یم رانیوجودشان را و نیسهمگ

 یندارم، چون خود م یآن هراس يداریدوست دارم و از ب نیوجدان خفته ام را چن. خواستم نیخود چن يآر! وجدانم خفته؟! دارم؟ یترس ایآ

. ستمیآن با يتوانم جلو

! من مبارزه کند؟تواند با غرور و تکبر  یم ییرویچه ن! ستد؟یمن با يتواند جلو یم زیچ چه

 زارم؛یخواهم که بشناسم و از عشق ب یشناسم، چون نم یچون عشق پوچ است و من عشق را نم ست،یقبولش ندارم؛ چون ن! ست؟یچ عشق

! دهم یو به آن تن نم زمیگر یاز آن م

آنکه  یخورد، ب یوقفه ورق م یب ریبرگ به برگ تقد. رود ینم شیپ میخواه یآن طور که ما م یزندگ یو گاه ستیدست ما ن زیهمه چ اما

! شتابان؟ نیاز خود بپرسد به کجا چن

! آرشام از کجا شروع شد؟ یزندگ ياصال قصه ! د؟یمن، آرشام به کجا رس یزندگ

! منم آرشام، اسمم گناهکار و رسمم تباهکار نیا و

گناهکار، رسمم تباهکار اسمم

به من ببار يبه من ببار، آر باران

، خون گشت حاصلمشد دلم رانهیو

گناه، باران به من ببار نیبر ا نینفر

! به من ببار يآر

***
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! اعصابم بود يشد؛ صداش رو یکاش خفه م يکرد و برام مهم نبود، ا یم هیگر. نگاهش کردم یظیاخم غل با

! نییبرو پا یهست: بلند گفتم يبهش کردم و با صدا رو

! چرا؟ چــــرا؟ ؟يکرد يمعامله ا نیعاشقتم، پس چرا با من همچ یدون یتو که م ؟یکن یم، چرا درکم نمخوام آرشا ینم: داد زد هیگر با

 يبه طرفش رفتم، در رو باز کردم، بازوش رو تو. شدم ادهیپ نیاز ماش عیکنترلم رو از دست دادم و سر د،یکش یکه م ییها غیخاطر ج به

نحست  ختیخوام چشمام به ر ینم گهید ،یعوض رونیب ایب: دمیغر. ن مقاومت نداشتدر برابر من توا. رونیب دمشیچنگ گرفتم و کش

. کنم یم کسرهیجا کارت رو  نیهم ای شه؛یهم يبرا ماون یش یگم م ای فته؛یب

. زد یو پرنده هم پر نم ییپل هوا گهیطرفه د کیبود و  یخاک نیطرف زم کی

 یدارم که م یچ گهید ،يکرد يو با احساساتم باز مینشوند اهیتو؟ به روز س ای میمن عوض ؟یباهام چکار کن يخوا یم گهید: دیکش غیج

 ؟يریازم بگ يخوا

رو برات رقم زدم؟ چکارت کردم  ییایشب رو هیبردم؟  ضیکردم؟ ازت ف يباهات چکار کردم؟ بهت دست دراز: دادم و با اخم گفتم هلش

کثافت؟ 

. شده بودصورتش پخش  يتو ششیآرا يکرد و همه  یهق م هق

. بردم یخردشون کنم لذت م نکهیاز ا دم،ید یاون ها به حق م يرو برا نیسوخت، آره ا یدلم براش نم. زد یو زار م نیزم يرو نشست

 يتونست باهاش برابر یکس نم چیو ه زیچ چیهستم که ه یمن کس! راه انداختند يو زار ونیطور جلوم زانو زدن و ش نیا دمید یم یوقت

. بود یخودم ستودن يبرا مکه من داشت يکنه، غرور

! ذارم یبشه زندت نم داتیاون طرفا پ گهیبار د کیاگر  ،یدم هست یدارم بهت هشدار م. پاشو خودتو جمع کن: لگد به پاش زدم هی

 يو کار یگرفت يمدت منو به باز نیا يتو. ادیازت بر م یشناسمت که هر غلط یخوب م یلیدونم، خ یم: گفت هیبلند کرد و با گر سرشو

 یلیآرشام، خ ينامرد یلیخ. بود يباز هیهمش  یکنار و گفت يدیکش يبعد که از خانوادم جدام کرد یدوستت داشته باشم، ول يکرد

! ينامرد

فک . چشمام يبودم تو ختهیچشماش، تموم خشمم رو ر يزل زدم تو. دیکش یفیخف غیو بلندش کردم که ج دمیچسب قشوی تیعصبان با

اسباب  هیگم، تو برام مثل  یبار دارم بهت م نیآخر يبرا: بهش دادم و داد زدم یتکون محکم. هم فشار دادم يو محکم تر رومنقبض شدم

 ــه؟یچ یدون یم. رمیگ یم يطور اونو به باز نیکه ا یستیهم ن یکس نیو آخر نیتو اول. يبود يباز

 يو کار نمیچشماتون بب يبکشم؛ اشکو تو شیرو به آت فتونیوح و احساس لطاون ر. نمیکه خرد شدنتون رو بب نمیعاشق ا: داد زدم بلندتر

اونجاست که ! کنم، فقط ترکم نکن یم یغلط کردم آرشام، هر کار بگ دیو بگ دیچشمام زل بزن يدوست دارم تو. دیکنم که جلوم زانو بزن

. دیکن ینم یفرق چیآشغال ه کهیت هیبرام با 

نشستم پشت فرمون و  عیسر. بلندم وحشت کرده بود ياز صدا. کرد یصدا هق هق م یب. و ناله کرد نیزم يدادم که به پشت افتاد رو هلش

. نییعقب رو نگاه کردم، زانوهاش رو بغل گرفته بود و سرشو انداخته بود پا نهیاز آ. به اطرافم توجه داشته باشم، حرکت کردم نکهیبدون ا

 یوقت نم چیبودم؛ ه یبه حد جنون عصب. حرص و خشم ياز رو يخنده ا! به قهقهه شد لیتبدپر رنگ تر شد و کم کم  لبخندملبخند زدم، 
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! زدم یبلند قهقهه م يشدم و اون وقت بود که با صدا یکه از شکست دادن غرور و خرد کردن احساساتشون سرمست م یفقط وقت دم،یخند

 يبعد از اجرا قایبود که دق یچه حس نیدونم ا ینم. لبام نموند يد هم روکه آثار لبخن ییاومد تا جا نییآروم آروم صدام پا شهیمثل هم یول

.داد ینقشم بهم دست م

 کیجنس مخالف برام ! آره، آرشام گناهکار بود. پژواك رو دوست داشتم نیا یول ،يگناهکار کیشد که تو  یگوشم تکرار م يتو ییصدا

رو  ياونا صرفا برام حکم اسباب باز. کردم یخواستم ولشون م یقت که ممشتم و هر و يگرفتمشون تو یم. بود یسرگرم ي لهیجور وس

 گهیکردند د یآغوشم؛ گرماش رو که حس م ياومدن تو یم ازین ياز رو. تو کار من نبود یعشق یشدند، ول یعاشقم م. گهید زیداشتن نه چ

! شدند یرامم م وونیح هیاز خودشون نداشتند و مثل  یکنترل

اخم با من انس گرفته بود؛  نیا. ابروهام نشسته بود نیدرست ب میشونیپ ياخم رو هی شهیبه صورتم نگاه کردم؛ مثل هم جلو ي نهیآ يتو از

ها رو دور  ياز اون اسباب باز یکی یوقت. تلخ یخوشحال هیخوشحال بودم، . ذاشت یخواستم که دور بشه و نه اون منو تنها م ینه خودم م

خون  یصدا و داغ يتند نیشد که با ا یحرص درونم پر خروش م يزد؛ با خشم از رو ینبضم تند م! ن هستمکه اال ینیشدم ا یم نداختم،یم

!گرما از سر نفرت بود، فقط نفرت نیا. شدم یرگ هام آروم م يتو

بود، پوچ و تو  چیه ،یوعمزاحم به ن يحس ها نیتموم ا! نه... از ... راه و  نیاز انتخاب ا! بودم؟ مونیپش! نگاه کردم نهیآ يصورتم تو به

! یاز هر احساس یبودم، ته یته! درست مثل حباب ،یخال

نذاشتم که چند تا از خدمه ها که  رونیب نیهنوز پام رو از ماش. رو بردم تو نیباز کردم و ماش موتیخونه ترمز کردم، در رو با ر يجلو

 هیبود که مشاور و  یهمه خدمه تنها شکوه نیا نین انداختم؛ از ببه تک تکشو ینگاه کوتاه. دندیبودند، جلوم صف کش الیاز و رونیب

که به دردم  يقدر نیا. خواستم یکه خودم م يمن با خبر نبود؛ فقط تا حد ياز رمز و راز کارها. شد یمحسوب م ستمدست را ییجورا

. بخوره

. بانسالم قر: خم کرد و گفت یسرش رو کم. قدم به طرفم برداشت کینگاهش کردم  نیسنگ

کس حق ورود به  چیکه جز خودم ه یبه طرف اتاق کارم رفتم، اتاق. شدم الیمحکم وارد و ییبه تکون دادن سرم اکتفا کردم وبا قدم ها تنها

 یداخل اتاق رو داشت ب يقصد کنجکاو ایشد و  یم کینزد نجایا یقدم کیبه  یاگر کس. ابمیاونجا رو نداشت؛ چه در حضور من و چه درغ

. دید ید سزاش رو هم میرد بابرو برگ

!بگو: صورت داشتم گفتم يکه رو یکردم و با همون اخم یدر رو به شکوه يجلو

. ندارم اتییبه جز يکنم و کار یگوش م ایجور مواقع تنها به اصل قضا نیدونست ا یم

...با شما داشتند و  یمهم ظاهرا کار شون؛یا شیپ دیسر بر هیتماس گرفتند و اصرار داشتند حتما  انیشا يقربان آقا -

اتاق  يبرق فضا دیبود و با زدن کل کیتار. وارد اتاق شدم و در رو از داخل قفل کردم یحرف چیبدون ه. رو بردم باال که سکوت کرد دستم

 یاهیو س یکیارت. کنه دایاتاق راه پ نینور به داخل ا يذره ا یخواستم حت ینم! کم یلیخ یلیکم بود ،خ یلیخ شییروشنا یروشن شد، ول

. اتاق بود نیا راز اسرا ییجز
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وسط اتاق،  یو صندل زیکمد مخصوص، م. خودش بود يسر جا زیهمه چ. اطرافم رو از نظر گذروندم يفضا ق،یو دق زیبا نگاه ت شهیهم مثل

وجود اون ها من رو قدم به  که با یینقص از عکس ها یکامل و ب يطور مجموعه ا نیبود و هم وارید يگوشه  هیسه پا يکه رو يبرد تیوا

.زده بودم واریکنار هم به د فیرد کیاون ها رو تو  یتمام. کرد یم کیقدم به هدفم نزد

که عالوه بر احساس آرامش بعد از انتقام،  ییکسا. اومدند یچنگم م يتو اقیکه با اشت ییاونا يهمه  ریتصو ،ینه هر عکس یول »عکس«

 یمجازات نیقدر بزرگ که براشون چن نیاشتباه بزرگ؛ ا کیدادند، تقاص  یتقاص پس م دیکه با ییوناا. کردند یهم من رو سرگرم م یمدت

دادم؛ حق مجازات  یحق رو بهشون م نیکه مخالف آرشام بودند و من ا یکسان يحق بود بر اون ها، بر همه  ينابود. رو در نظر گرفتم

ده نفر فقط نفر دهم با  نیا نیاما ب... شم  یگناه غرق م نیحد مرگ در لذت اگناه من بود و تا سر  نیا! شدن، حق خرد شدن و شکستن

.فرق داشت هیبق

 مهین يفضا نیبه اطراف انداختم، از ا ینگاه. دادم و انگشتامو تو هم گره کردم هیتک یصندل یبه پشت ینشستم؛ با ژست خاص زیم پشت

که  یانجام مجازات و اون هم به روش يانتخاب برا. شد یانتخاب م دیبا يفر بعدن یعنیشدم  یم نجایهر وقت وارد ا. اومد یخوشم م کیتار

! گرفت یآرشام در نظر م

 نیو ا! مونده بود، از ده نفر سه نفر یبه شمارش اون ها نبود و فقط سه نفر باق يازین گهیبلند شدم و به طرفشون رفتم؛ د یصندل يرو از

 مهین ییجورا هیاما کار نفر نهم رو ... قدم  کیبا هر نفر . برداشتن يروزیرو به پ یقدم یعنیشدن،  کیلحظه به لحظه به هدف نزد یعنی

. بودم شتهتموم گذا

و پر از  نیمن روح نواز بود، دلنش يبرا. اتاق پخش شد يفضا يدکمش رو فشردم و صدا تو. که کنار کمد بود، رفتم یطرف دستگاه پخش به

!آرامش

»يعسکر دیپرونده از حم آهنگ«

نبود یبار اول نیا

مرد یقلب من م يتو که

بیعج ينگاه ها با

آورد یمنو در م کفر

من کشتمش دیپر یم هرز

فکر کشتن کشتمش در

ویاون بد لعنت من

اشک و لبخند کشتمش با

. زدم گارمیبه س یقیو پک عم زیم يرو پرت کردم رو ییفندك طال. روشنش کردم پومیجلد در آوردم و با فندك ز ياز تو گاریس هی

... هشت  يعکس شماره . چشمام رو باز کردم نگاهم بهش افتاد یوقت. دادم رونیب یچشمامو بستم، سرمو بلند کردمو دودش رو به آروم
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موجود  نیباتریز! بود یمن معمول ينبود، برا باینه ز. نداشت يریچشمگ ییبایبلوند، چشمان سبز که ز يبا موها ردخت هی. اون بود ينفر بعد

رو هم به  يپوزخند زدم و پک بعد دم،یصورتش کش يانگشت اشارمو رو. نبود ریچشمان من چشمگ يهم جلو یخاک يکره  نیا يرو

. زدم گارمیس

 یشدند و هم رو نصف م یهم رد م يدو خط که از رو. دمیعکس دو خط به حالت ضربدر کش يبرداشتم و رو زیم يقرمز و از رو کیماژ

!صدر دایدختر؛ ش نینه به من، به صاحب عکس به ا. دادند یرنگشون هشدار م يزکردند و با قرم

هام کامل شدن پرونده

عکس هیو  گاریچند تا س با

جرم هیاثبات  یپ در

عشق و نفرت کشتمش با

کرد حرف منو یم انکار

دید یکه چشمامو م یوقت

نداشت يتازه ا گناه

دیپر یکم هرز م کی فقط

عمل  يحرفه ا. کردند یمن م میکردم خودشون رو تسل یبهشون م یتا گوشه چشم نکهیثبات بودند؛ ا یمشت آدم ب کیط اون ها فق ي همه

.کردم یخاص باهاشون رفتار م دیبودند، پس با یخاص ياونا آدما. رفت یدرزش نم يکه مو ال يکردم، جور یم

ثیهمه حرف و حد نیا با

برد یمنو م تیثیح

کرد یمکه داشت تموم  یوقت

خورد یمنو قسم م جون

چرا با من  ؟یقدر دل سنگ نیشه؟ چرا ا یچرا باورت نم... به جون خودم  ،یآرشام به جون خودت که عشقم. به خدا دوستت دارم آرشام«

»!آرشـــــام ؟یکن یکار رو م نیا

 !هر هفت نفر. بودند ستادهیچشمام ا يشد، انگار جلو یگوشم تکرار م ينحسشون تو يصدا

 دهیکش یو انتقام آرشام بودند و روحشون توسط من به تباه یسرگرم ي لهیکه وس یآغوش غرورم ذوب شدند؛ دختران يکه تو ییها اون

منتظر  دیو حاال با... نخواستند باور کنند  یبکشه، ول یاهیکه تونست همشون رو به قعر س یکس. گرفتند دهیکه غرورش رو ناد يمرد. شد

.مجازات باشند

.زدم گارمیسوم رو به س پک
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کشتمش اریو هوش آروم

کشتمش داریب داریب

نبود يا گهید ي چاره

اجبار کشتمش يرو از

من کشتمش دیپر یم هرز

فکر کشتن کشتمش در

ویاون بد لعنت من

اشک و لبخند کشتمش با

 کیخورد؛ فکر  یچرخ م یسرم افکار مختلف يتو. کرد یانتقام م نیکه منو مجاب به ا یغم، غم ياز رو. لبام نشست يرو یتلخ لبخند

.شدند یم لیتبد قتیبه حق شهیمن هم يبود، کابوس ها هیشب شتریآره به کابوس ب! کابوس کی دمیشا...  ایو  اهیس يایرو

! منتظرم باش: انگشت اشارم به عکس ضربه زدم و با پوزخند گفتم با

بود؛ نفر  دهیعکس رو از صفحه برداشتم، وقت خرد شدنش رس. دادم رونیتش بصور يبار دودش و تو نیزدم و ا گارمیبه س یمحکم پک

!هشتم منتظرم بود

***

. ستادیجلوم ا یرسم شهیبه استقبالم اومد و مثل هم انیشا خدمتکار

اتاقشون هستند؟  يتو انیشا يآقا -

. دیاریب فیبله، آقا منتظر بودند تا شما تشر -

اطراف  يرو به سالن و فضا یبیقدم هام انعکاس عج يصدا. درست سمت راست بود انیاتاق شا. ال رفتماز پله ها با یحرف چیه بدون

! شهیمثل هم يجد دم،یصداش رو شن. زدم يو تقه ا ستادمیپشت در ا. بود دهیبخش

! تو ایب -

. به اطراف انداختم یمحض ورودم به اتاق، نگاه به

. پسر يخوش اومد -

. بزرگ که پشت به من بود یصندل کیاتاق قرار داشت و  يکه انتها یبزرگ زیم. شتم، نگاهم به رو به رو بودقدم به داخل بردا هی

! بود، خسته کننده شهیژستش هم مثل هم یحت. چرخش به طرفم برگشت کی با

که  دینکش یو طول ن،یروشن شد، سرخ و آتش گاریسر س. زد گارشیبه س یقیلم داده بود؛ ابروهاشو جمع کرد و پک عم یصندل يرو

. خاموش کرد ستالیکر يگاریجا س ياون رو با حرص تو یبه حالت خاص! خاکستر شد
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. جلوتر ایب ،يبه موقع اومد -

و خشک  يجد. و مثل خودش سرد نگاه کردم ستادمیرو به روش ا. به جلو برداشتم یچشماش زل زدم، قدم ياز چند لحظه که تو بعد

! یداشت یهمظاهرا باهام کار م: گفتم

من  يو خصلت ها قیبا تموم عال. تعارف به نشستن نکرد نیهم يبرا نم،یطرف مقابلم بنش يحرف ها دنیدونست عادت ندارم موقع شن یم

 یراحت همه رو درس م یلیخ...  ستادهیکه رو به روش ا ینیحاال ا یعمر اون استاد بود و من شاگرد؛ ول کیتعجب نداشت،  يجا. آشنا بود

 انیکه شا يا يبند و بار یب. اون برسم يکه کردم نتونستم به پا یهمه سال با تموم تالش نیوجودش داشت که ا يتو یلترذا انیشا یلو! ده

. بودم يداشت، من ازش فرار

. و به طرفم هل داد زیم يگذاشت رو دیپاکت سف هی

! يماه فرصت دار کیو فقط  يرو درست انجام بدکارت  دیبار هم با نیا شهیمثل هم. بردار، تموم اطالعات داخلش هست -

. دمیفهم: جوابش رو دادم يحرف اضافه ا چیرو تکون دادم و بدون ه سرم

. رفتم رونیبرداشتم و از اتاق ب زیم يکرد، پاکت رو از رو سکوت

!اما خب منم هر کس نبودمو با غرور نگاهش کنه،  ستهیبا انیطور سرسختانه در مقابل شا نیاجازه رو نداشت که ا نیکس ا هر

***

اول نقشم دعوت  يمرحله  ياجرا يامشب برا. دمیکه به تن داشتم، کش یو خوش دوخت یبه کت و شلوار مشک یو دست ستادمیا نهیآ يجلو

.شده بودم

 یهمون! و جذب کننده کننده کیبوش مست کننده بود، تحر. گردن و مچ دستم زدم ریبرداشتم، به ز زیم يشفاف ادکلنم رو از رو ي شهیش

. امشب مناسب بود يخواستم و برا یکه م

جسم که در برابر نگاه من توان . شکافت یکرد و روح رو م ینفوذ م یکه در وجود هر آدم یاهیبه خودم نگاه کردم؛ چشمان س نهیآ يتو

! مقاومت نداشت

! یشکل ممکن از آرشام استقبال کن نیبهتره به بهتر... صدر  دایش. شه یکم کم داره شروع م يباز نیاول ا يزدم، مرحله  پوزخند

. رونیرو برداشتم و از اتاق زدم ب چمییسو

که به من تعلق  ییزهایاون چ يرنگ که مدلش خاص بود، مثل همه  یمشک يفرار هیکنه؛  یبرام رانندگ یوقت دوست نداشتم کس چیه

 ییتنها يروح آرشام، تو یسرد و ب یزندگ. نامعلوم يا ندهیحساب شده و آ یتنها با هدف يبود، مرد میعظ یکه صاحب ثروت یکس. داشت

! شد یهاش خالصه م

 يمطمئنا امشب کادوها. داده بود بیترت یبا شکوه یمهمون دایخونش به مناسبت تولد دخترش ش يکردم؛ امشب مهندس صدر تو حرکت

امشب ...  دایکردم؛ قلب ش یم افتیبه خصوص در زیچ کیاون، در قبالش ام به  هیکردند و من با دادن هد یم نشیدختر نازن میتقد يادیز

!ازهب یاون قلبش رو به من م
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. برگزار کردند الیظاهرا جشن رو خارج از و ستادم،یباغ باشکوه صدر ا وسط

 یمهمان نیچن يبرا د؛یرس یم نفر صدیاز س شیب دیتعداد مهمان ها شا. به اطراف انداختم یقیفرو بردم و نگاه دق بمیج يراستم رو تو دست

. تعداد کم بود

مشغول بودند و  یاز مهمان ها حساب يعده ا. رقص اختصاص داده بودند ستیاز باغ رو به پ یقسمت. فضا رو پر کرد یمیمال کیموز يصدا

! و نوش شیهم به ع يگرید يعده 

تنها  ستاد؛یرو به روم ا. به طرفش بر نداشتم یقدم یندادم، حت رییحالتم رو تغ. اومد یبه مهندس صدر افتاد که با لبخند به طرفم م نگاهم

! و مغرور...  يشدم، سرد، جد رهیچشماش خ يتو

 يدستشو جلو آورد و با لبخند. قدم بشم شیپ یهر اقدام يظاهرا توقع داشت گرم برخورد کنم و برا. لب هاش کم رنگ شد يرو لبخند

. دیسرافرازمون کرد. خوشحال شدم دنتونیاز د ،یسالم مهندس تهران: گفت یکامال مصلحت

در آوردم، باهاش دست دادم و تنها به  بمیج يبود؛ دستم رو از تو ستادهیا فیبالتکل. صورتش به سمت دستاش سوق دادم ياز رو نگاهمو

. اکتفا کردم» سالم« يکلمه 

! ما يبرا ستیورتون افتخارحض...  دیخوش آمد یلیخ یلیمهندس، خ دییبفرما: مهمان ها اشاره کرد به

. از خدمه ها رو صدا زد یکی

! بله آقا -

بذار و به  ارشونیاست رو در اخت ژهیو يجا رو که مخصوص مهمان ها نیبهتر. کن ییمهندس رو راهنما يآقا: به من اشاره کرد صدر

. کن ییرایشکل ازشون پذ نیبهتر

. چشم قربان -

. لبخند زد تیبا رضا صدر

.کرد مییخم شد و با احترام راهنما یخدمتکار بود؛ رو به من کم به نگاهم

 نیا نیاز ب. بود يامر عاد کیبرام  نیکردم و ا یخوب حس م یلینگاه مهمان ها رو خ ینیسنگ. هماهنگ و محکم بود شهیهام مثل هم قدم

!از اون ها برام مهم بود یکیهمه نگاه کنجکاو، فقط 

هر کدوم از  يکه رو دیو روکش سف ییطال يها هیبا پا ییزهایشده بود؛ م دهیچ ییبایو ز لیشک يها یصندلو  زیباغ، م يقسمت باال درست

رنگارنگ و بزرگ پر  يایقرار داشت که روش رو با هدا یشکل لیبزرگ مستط زیسمت راست، م. شده بود دهیچ یدنیاون ها انواع نوش

. کرده بودند

!امشب من بودم ي ژهیپس در حال حاضر مهمان و اون اطراف نبود ینشستم، کس یصندل يرو

نبود که  يگشتم و نگاهم جور یبه دنبالش م تیجمع نیدر ب. دییپا یمن اطراف رو م زینگاه کنجکاو و ت یشد، ول ییرایمشغول پذ خدمتکار

. ص بودجوان و قد بلند مشغول رق يبا پسر ستیپ يتو! دمشیو باالخره د. هستم یداد به دنبال شخص صیبشه تشخ

. کنم زیاون رو آنال یکاف ينه اون قدر که نتونم به اندازه  یبود ول ادیتر نگاهش کردم؛ فاصلم باهاش نسبتا ز قیدق
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به  یمیبلوند و بلند که ن يکرد، موها یم جادیا یکه با هر چرخش تاللو خاص يبه رنگ نقره ا يپاشنه بلند بند يکامال باز، کفش ها یلباس

! آرشام شرکت کنه يمرحله از باز نیکه قرار بود در اول یرو صاف و حالت دار پشت سرش بسته بود؛ کس گرید یمیحالت فر و ن

. همچنان مشغول رقص بود یول د،یینگاهم رو حس کرد؛ چشمانش اطراف رو پا ینیظاهرا سنگ. دیرقص یپسر تانگو م همراه

بود رو با تکان دادن دست  ستادهیخدمت کنارم ا يکه آماده  يخدمتکار. مرو برداشت یدنیبلند نوش هیپا وانیرو ازش گرفتم؛ ل نگاهم

رو  وانیل. نگاهش کردم وانیل ياز باال. شدم دنیمشغول نوش یپا انداختم و با ژست خاص يدادم، پا رو هیتک یصندل یبه پشت. مرخص کردم

 يبه رو. چشماش قفل شد ينگاهم تو. تفاوت یحال ب نیر و در عآرام، مغرو...  دمیبه سمت باال کش نیینگاهم رو از پا م؛از لبام دور کرد

 میدنیمشغول مزه مزه کردن نوش. توجه به اون و لبخندش، سرم رو چرخوندم ینشون ندادم و ب یعکس العمل چیمن ه یلباش لبخند بود، ول

!شروع شد يباز دم؛یسر کش نفس کیچشمام رو بستم و ... شدم 

ندادم و در همون حال به رو به رو  رییحالتم رو تغ. دستم بود يتو یخال وانیام رو آهسته باز کردم، لچشم. کنارم حس کردم حضورشو

. رفت یکه انتظار م يزیهمون چ! و طناز فیظر دم،یصداشو شن. شدم رهیخ

! درسته؟ د،یباش یمهندس تهران دیسالم، شما با -

. چشمام قفل شده بود و لب هاش به لبخند باز بود يتو فتشینگاه سبز و ش. مبهش انداخت يکردم؛ آروم سرم و چرخوندم و نگاه سرد مکث

 د؟یشناس یشما منو م: و خشک گفتم يدوباره به حالت اولم برگشتم و در همون حال جد

عنوان  چیبه ه یجشن تولدم حضور داره، ول يتو ژهیمهمان و هیپدرم گفته بودند امشب . که شما رو نشناسه ستین یکس: گفت جانیه با

! دیکردم اون مهمان شما باش یفکر نم

. دلم پوزخند زدم يتو

چطور؟  -

! واقعا باعث افتخارمه دم؛ید نجایکه شما رو ا یتعجب کردم وقت یلیخ یلیخ -

. بهش انداختم یکوتاه نگاه

. دمیندهاشون  یاز مهمون کی چیه يتا به االن شما رو تو یشناسم، ول یمدت هاست که مهندس صدر رو م -

. داده بود يدر خود جا یاون ها رو چون قاب نشیسرخ و آتش يشد؛ لب ها انیو براقش نما دیسف يدندان ها فیزد؛ رد لبخند

. که برگشتم هیبه اروپا رفتم و االن مدت کوتاه لیتحص يادامه  يبرا. کردم یخارج از کشور زندگ یبله من چند سال -

. هیعال -

 ه؟یعال یچ -

مکث . بود میاز باز يشدم جزو یگرفتم و باهاش هم کالم م یم لشیتحو نکهینداشت؛ ا یبرام تازگ. زد یصداش موج م يوت یفتگیش

 د؟یبرگشت یچ يبرا: کردم و گفتم یکوتاه

ده بودم؛ اروپا خسته ش يتو یاز زندگ گهید: حال ظاهرش رو حفظ کرد و با لبخند گفت نیبا ا یپکر شد، ول یسوالش رو که ندادم کم جواب

 يدر حال حاضر تو. من کار هست يهم برا نجایخب ا یهمون جا مشغول به کار شدم، ول میلیبعد از فارغ التحص. برام نداشت یتیجذاب چیه

. مشرکت پدرم هست
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. دادم سکوت کنم حیاز روش برداشتم و ترج نگاهمو

.دیزن یکم حرف م یلیشما خ -

!مزن یحرف نم لیدل یب: و مغرور گفتم سرد

. نمتونیبب کیبار هم که شده از نزد کی يدوست داشتم برا یلیخ دم؛یشن ادیرو ز فتونیتعر -

. دیایبه شرکتم ب دیتونست یم -

. رو ندارم دنتونیهم حق د یو بدون هماهنگ دید یرو به اونجا راه نم یپدرم گفته بودند که شما هر کس یدرسته، ول -

. بهش انداختم ینگاه خاص. ادیزود بود که بخواد باهام راه ب یلیداد و هنوز خ یون منش یمیاون رو نسبت به من صم حالتش

.دیتونست یهم م یاما شما بدون هماهنگ -

. نداشت قتیاز حق ییکدوم از حرفام بو چیه. نهینگاهم کذب گفتارم رو بب يخواستم از تو یبرگردوندم، نم صورتمو

. ذوق زده بود صداش

. شدم یدونستم که حتما مزاحمتون م یاگر م. دیجدا به من لطف دار! یمهندس تهران نیاده هستشما فوق الع يوا -

. دیستیمزاحم ن: دادم رونیب قیرو عم نفسم

 شتریتونستم جز به جز حرکاتش رو حدس بزنم؛ لحظه به لحظه ب یدر همون حال هم م ینگاهم به رو به رو بود و کالمم سرد، ول همچنان

! آروم یلیآروم بودم، خ. دمیرو شن دشیو کش قیعم ينفس ها يشد، صدا یزده م جانیه

. با لبخند به من زل زده بود. بهش انداختم ینگاه مین

شده خانم صدر؟  يزیچ -

. دیصدا بزن کیمن رو به اسم کوچ... کنم  یخواهش م دایش: رو از دست بده، گفت يا هیثان نکهیا بدون

. دمینگاهم رنگ تعجب پاش به

! چطور؟ -

. کرد یم يدستش باز ي دهیو کش فیظر يانداخت، با انگشتا نییرو پا سرش

.دم یاجازه رو م نیدم ا یم تیکه اهم ییخب من به کسا یول ،یچیه -

 ؟يچه اجازه ا -

! لوند تینها یشه گفت جذاب و ب ینداشت و فقط م یآنچنان ییبایز. چشمام زل زد يبلند کرد و تو سرشو

. دیصدا بزن کیمنو به اسم کوچ نکهیا -

.دراز کردم که قصدم رو خوند یدنینوش ي شهیدستم رو به سمت ش. از صورتش برداشتم نگاهمو

. زمیبراتون بر دیاجازه بد -

در  و ارمیخواستم، قلبش رو به لرزه در ب یرو م نیهم. من بود يباز نیا رم،ینخواستم جلوش رو بگ. کردم و با غرور نگاهش کردم سکوت

. رفتم یم شیپ يباز نیا يتا انتها دیخرد شدن اون ها فقط به دست آرشام نوشته شده بود، پس با! اون رو در هم بشکنم تیموقع نیبهتر
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نگاهم رو تا . صورتم گرفت يبلند رو درست جلو هیپا وانیل. داخلش چشمم رو زد یدنیو نوش وانیل یبه رو به رو بود که درخشندگ نگاهم

با  یتماس نیکوچک تر نکهیبردم و بدون ا وانیبه سمت ل یدستم رو به آروم. نگاهش کردم میشگیبا همون غرور هم دمیکش صورتش يرو

. کنم، اون رو ازش گرفتم جادیدستش ا

. که در سر داشتم با خبر نبود ياون از افکار یبه وضوح مشخص بود، ول. دمیچشماش د يرو تو تعجب

صورتش باال  يهم انداخت؛ نگاهم رو تا رو يرو يپاهاش رو با طناز.و درست مقابلم نشست دیکش رونیکه جلوم بود رو ب يا یصندل

دست راستش رو . نظر داشتم ریحرکاتش رو ز زیبه ر زیبودم و ر قیدق. کردم یرو مزه مزه م میدنیدر همون حال و سکوت نوش. دمیکش

! دیکش یش مپاها يدست چپش رو رو آهسته یلیگذاشته بود و خ زیم يرو

حاضر در  تیاطراف کم شده بودند و جمع ينورها. شد یپخش م يتر میبار آهنگ مال نیا. صورتش برداشتم يتفاوت نگاهم رو از رو یب

مشتاق رقص با من بود،  تینها یاالن ب نکهیکردم؛ ا یم ینیب شیرو پ يلحظه ا نیچن. دندیرقص یآغوش هم م ينرم و هماهنگ تو ستیپ

. برخورد خودم رو مشتاق نشون بدم نیدر اول خوامتش نبود که باالن وق یول

چشم نگاهم کرد که کامال خونسرد نشسته  ياز گوشه . جلو اومد و دستش رو به سمتش دراز کرد دیرقص یکه باهاش م یمرد جوان همون

. رفت تیجمع انیست پسر به مد ياز جا بلند شد و دست تو یکامال مصنوع يبا لبخند. کردم یبودم و به رقصنده ها نگاه م

***

بابت  نیاجرا شد و من از ا یاول به خوب يمرحله . دیرس انیبه نحو احسنت به پا زیامشب همه چ. بازگشت به خونه بودم ریمس يتو

نبودم که  ينفر نیکدوم از نقشه هام من اول چیه يتو. کارتم رو بهش دادم و گفتم منتظر تماسش هستم یزمان خداحافظ. خوشحال بودم

. شدند یقدم م شیپ یکردم که هر بار هم به راحت یکار رو به خود اون ها محول م نیو ا دمز یبه طرف مقابلم زنگ م

رو  گارمیساعت دوازده شب بود؛ خواستم کنار جاده ترمز کنم تا س. کرد یتردد نم ینیماش چیه ریاز هر دو مس. خلوت بود یفرع ابونیخ

ترمز  يخورد و به سرعت پام رو رو يدیتکون شد نیماش. دمیاز پشت سر شن يو بلند بیمه ين سرعتم، صداروشن کنم که با کم شد

انگشت اشارم رو به . سرم رو به جلو خم شد و محکم با فرمون برخورد کرد. ستادیدر جا ا یگوشخراش يابا صد نیفشار دادم که ماش

پنجره ضربه زد؛ با  ي شهیمحکم به ش یکیانگشتم بود که  يبه خون سرخ رونگاهم .زد رونیزخم ب ياز جا یخون کم دم؛یکش یشونیپ

چه وضع  نیا! ؟ینشست ابویمگه پشت  کهیمرت: داد زد. من زل زده بود بهبا اخم . دمیکش نییرو کامل پا شهیش. تعجب نگاهش کردم

!یکش يبرو گار ،یرو برون ینیماش نیهمچ هی يتو که عرضه ندار ه؟یرانندگ

! داد؟ یکرد و به من نسبت م یرو سر هم م یفیاراج نیچن یدختر به چه جرات نینگاهش کردم؛ اتعجب  با

د مگه با تو . يآورد نیچه به روز ماش ؛يچکار کرد نیبب نییپا ایب: رو بدم، بلندتر از قبل داد زد شیخواستم دهن باز کنم و جواب گستاخ تا

وسط  نکهینه ا ،یرو بکش ابوتیو کجا افسار  یکه ک يریگ یم ادیکردم اون وقت  ادتیپل پخسارت ت هی یچه بهتر، وقت ؟یکر و الل! ستم؟ین

! رو ترمز یبزن یزرت تیتوجه به پشت سر یب ابونیخ

! دادم یخواست؟ خب بهش م یخسارت م. شده بود لیتکم تمیظرف
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در گذاشتم و با  يدست راستم رو رو ستادم،یبه روش اشدم، رو  ادهیپ. هستم یداد که عصبان یحرکاتم نشون نم. رو باز کردم نیماش در

. چشماش زل زدم يتو یظیاخم غل

کنار  ينور کم چراغا ریز شیخاکستر يچشما. چشمام زل زد يسرش رو باال گرفت و با شجاعت تو. دیرس یبه زور تا شونه هام م قدش

! من ينه به اندازه  یبود، ول یعصبان. زد یبرق م ابونیخ

.نگاهم کرد دیبار با ترد نیو ا دیدر جا پر. دمیرو محکم به هم کوب نیماشهوا در  یب

 نیماش يبدنه  يدستشو رو. قدم عقب رفت کیحرکتم  نیقدم به طرفش برداشتم که در مقابل ا کی. چشماش زل زدم يهمون اخم تو با

آدم  ه؟یچ: گفت یانداخت باال و با گستاخ سرشو! حرکاتش نه يتو یول دم،ید یچشماش م يحاال ترس رو تو. گذاشت و نگاهم کرد

...  هکُنا، وگرن شیچشماتو درو ؟يدیند

! وگرنـه؟ -

که  ارمیبه سرت م ییوگرنه بال... وگرنه : زود به خودش اومد و گفت یلیخ یساکت شد و فقط نگاهم کرد، ول. با تحکم بود یآروم ول صدام

! یخودت حض کن

. بار از جاش تکون نخورد نیطرفش برداشتم که اقدم به  کیتفاوت  یب. زدم پوزخند

کنه،  یکه هست پررنگ تر م ینیچشماش از ا يکه حتم داشتم ترس و تو یبا نگاه. حرفاست نیاز ا شتریدل و جراتش ب نکهیمثل ا نه

 نیکه از عقب به ماش يما بودش نیا یاصل توجه کردم و ترمز کردم، ول نیمن به ا نکهیبا ا. يمن حفظ نکرد نیشما فاصلت رو با ماش: گفتم

بکشه و اگر  یتا کروک ادیب سیپل دیزنگ بزن دیتون یندارم، م یحال من حرف نیبا ا. خانم محترم ییمقصر شما رتصو نیدر ا ؛يمن زد

... صورت  نیا ریدر غ یدم، ول یبناست من خسارت بدم که م

بدم، اما تو  يجور هیجوابتونو  دیبا دیکه به من نسبت داد یکیرک يرف هاها و ح نیبه خاطر تموم توه: خشم نگاهش کردم و ادامه دادم با

! ن؟یخوا یخسارت م فتاده،ین نتونیخش به ماش هیکه  نیبا ا د؟یگ یم یخب، حاال چ! عمل

داشت  یکم یلیبار صداش لرزش خ نیا. نداد رییتمام ظاهرش رو تغ یِحال با سرسخت نیبا ا یمشخص بود از لحنم وحشت کرده، ول کامال

! بود صیقابل تشخ یدقت نیکه با کمتر

منو مجازات  يکه بخوا یباش یاصال شما ک ؟یتازه به فکر مجازات کردنمم هست چ،یه يد یخسارت که نم! ادهیز یلیواقعا که روت خ -

. نمیبرو کنار بب ؟یکن

.بود دهیفا یکرد ب یم یسع یم، هر چتکون نخورد. کنار دیکتمو گرفت و کش يبا حرص لبه . نگاهش کردم یحرکت چیه بدون

. شد رهیچشمام خ يتو دیو با ترد دیزدم؛ آروم نگاهشو باال کش پوزخند

 ؟ير یشد؟ پس چرا نم یچ -

.دهنشو قورت داد آب

.رم یم يچطور نیگندت رو بکش کنار بب کلیه -
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 ينشست رو یحرکت از جانب من، جسورتر شد و لبخند کج نیبا ا. ابروم رو باال انداختم و آروم رفتم کنار تا بتونه رد بشه يتا کیغرور  با

 یدختر ب نیا يخواستم جلو یخوام چکار کنم، فقط م یبرام مهم نبود که م. که از کنارم رد شد، دستمو به سمتش دراز کردم نیهم. لباش

. رمیگپروا رو ب

. تو هم دیناله کرد و اخماشو کش زیبا درد، ر. دادمدستم بود، محکم فشار  يبرگردم دستشو که تو نکهیجلو و بدون ا دمشیکش

! میحساب نکرد هیکجـــا؟ هنوز که تسو -

! نده، ولم کن ریشدم؛ فقط گ الیخ یاصال خسارت رو هم ب. برو رد کارت يکه دوست دار یآقا جون هر ک: دینال

! يبرگرد یدست خال ستیخوب ن نم؛یبه ماش يو از عقب زد يبه هر حال لطف کرد. خوام خسارتت رو بدم یاما من م -

. نتونست یمن بود رو آزاد کنه، ول يدستا ریدستشو که اس خواست

.گهیاصال غلط کردم، بکش کنار د. گم ولــم کن یم -

وحشت کرده . درو باز کردم و پرتش کردم تو. نیو بردمش سمت ماش دمیدستشو کش. بود دهیشدم؛ ترس رهیخ شیخاکستر يچشما يتو

سر بسته  يبلندش فضا غیج يروشن کردم که صدا نویماش. رو زدم ينشستم پشت فرمون و قفل مرکز عیسر ادیا بخواد به خودش ببود؛ ت

.پر کرد نویماش ي

! درو باز کن ؟یکن یچکار م يکثافت رذل، دار -

. شه یدر حاال حاالها باز نم نیا ؛يرینگ یبهتره باهاش کشت -

!نوید بــــاز کن ا. گم بازش کن یم بهت! یکن یجا م یب یلیتو خ -

. ذارم امشب بهت بد بگذره ینترس نم -

.دیپوزخند نگاهش کردم که رنگ از رخش پر با

. يایبا من راه ب يجور هیو به جاش  یبهتره حرف اضافه نزن ؟يکرد یچکار م ابونیخ يموقع شب تو نیوگرنه ا ،يکاره ا نیدونم ا یم -

! نداشتم تیمن که کار ؟یکن یم يجور نیچرا ا ،یعوض. تو رو خدا ولم کن بذار برم: بازوم چنگ زدبه . صورتش نشست يرو اشک

!خوام که بشه، پس خفه شو یشه و هم نم یهم نم -

. ولم کن ستم،یکاره ن نیمن ا غمبریبه پ ر،یبه پ -

! باشه، باور کردم -

. گردم؛ بذار برم یبه خدا دارم از اونجا بر م مارستان،یم برفته بود. یداشت یوگرنه دست از سرم برم! یلعنت يد نکرد -

. باشه تیزیچ ادیبهت نم: هم و گفتم يتو دمیکش شتریاخمامو ب. چشم نگاهش کردم يگوشه  از

. بشم ادهیبکش کنار بذار پ! بدم؟ حیتو توض يبرا دیاصال چرا با -

. هم کرده باشم هیباهات تسو ییجورا هیباش که با خودم  ؟یفتیب گهید یکی ریموقع شب نگه دارم که گ نیا -

. گذشتم رشیمن که از خ ؟یروان یگ یم يدار یچ ؟يا هیچه تسو: هق هق گفت با

. به در دیسرش داد زدم که خودش رو جمع کرد و چسب نیهمچ
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بذار ... پس بذار نشونت بدم  ؟یانرو یگ یبه من م ؟يرو سر هم کرد فیو اون اراج يچشمام زل زد يتو یبه چه جرات! خفــــه شــــو -

! ادیازش بر م ییچه کارا یآدم روان هینشونت بدم 

 میکردم و بعد هم از زندگ یم يباهاشون باز ویکه مدت ییخواستم رابطمو با دخترا بهم بزنم؛ دخترا یکه م یبودم، درست مثل زمان یعصبان

 یکامال ب نیشدند و ا یاونا با هدف نابود م. هم کم نداشت يزیچ ینبود، ول از اونا یکیدختر  نیا. رونیکردم ب یپرتشون م شهیهم يبرا

! تنوع بد نبود يبرا. یاقهدف و اتف

دستش بود و از  يچاقو تو هی. نگاهش کردم عیداد زدم و سر. گرفت شیراستم داغ شد و آت يروندم که حس کردم بازو یسرعت م با

. تونه همراهش چاقو داشته باشه ینکرده بودم که م نجاشویم حمله کرد که زدم کنار؛ فکر ادوباره به. زد یم رونیبازوم به شدت خون ب

 یبشکافه؛ ول نمویکرد تا بتونه با چاقو س یزد و تمام تالشش رو م یداد م. دستاشو آورد جلو تا بهم ضربه بزنه تم،نگه داش نویکه ماش نیهم

پرتش کردم عقب که پشتش . قهیداد که زخمش عم ینشون م دشیسوزش شد ون،ریزد ب یخون از بازوم م. دستاشو محکم گرفته بودم

و فرار  نییپا دیقفل درو زدم که مثل برق پر. خوب نبود ادیحالم ز یشده بود و از طرف یشوح د؛یکوب یمحکم به در م. محکم خورد به در

 يکرد و رفت تو شتریسرعتشو ب دنمیه برگشت؛ با دلحظ کی. دنده عقب گرفتم. دیدو یجلو نگاهش کردم، تند م ي نهیآ ياز تو. کرد

. چشمام دور شد يزود از جلو یلیو خ یتاکس هی يتو دیتند پر. شدم و به طرفش رفتم ادهیپ نیاز ماش. یاصل ابونیخ

بود که  یا دل و جراتدختر ب. رفتم سراغش یم دیافتادم، با نشیماش ادیلحظه  کی. بود يانگشتام خون جار ياز ال به ال. گرفته بودم بازومو

. بکنه يکار نیتونست چن

دونستم باهاش چکار  یبه پستم بخوره، در اون صورت م گهیبار د کیفقط ! یرفته بود، لعنت. ستین نشیاز ماش ياثر دمید دم،یرس یوقت

. کنم

کردم،  ینابودش م فتادیم رمیاگه گ بار نیا. برام گرون تموم شد یحساب نیبود و ا دهیرس بیدختر بهم آس هیبار از جانب  نیاول يبرا

! نابــــود

***

شدم؛ صورت  رهیاتاق خ دیسف واریبه د. رفت رونیپرستار از اتاق ب. شده بود جادیدستم ا يرو یقیزخم عم. پرستار وارد اتاق شدم همراه

 یول! وجه چینکرده بود؛ به هظاهرش نظرمو جلب . کیکوچ يلبا د،یپوست سف ،يخاکستر يچشما. چشمام بود يدختر هنوز هم جلو

! بود ییپروا یاون دختر ب... داشت  جودشو يکه تو یو جسارت یگستاخ

موقعش باعث پاره  یبا حضور ب قایچون دق. اخم کردم یپزشک دیلباس سف يتو یمرد جوون دنیاتاق باز شد؛ سرم رو چرخوندم و با د در

. ستادیکنارم ابا لبخند نگاهم کرد و . افکارم شده بود يشدن رشته 

... و  دیلطفا آروم باش د،یبش نهیمعا دیبا. قهیسالم، خانم پرستار گفتند که زخمتون نسبتا عم -

! کارتــو بکن دکتــــر -
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نگاهش کردم، . خوند یمن روضه م يبود و واسه  ستادهیا نجایدکترِ پرحرف ا نیبود و ا ادیدرد دستم ز. بلندم ساکت شد يصدا دنیشن با

اسمتون؟ :که کنار اتاق بود رفت و گفت يزیبه طرف م. ون لبخند سرش رو تکون دادبا هم

. کردم مکث

. یتهران -

. ابروهام از درد جمع شد. لباسمو باال زد نیپانسمانو کنارم گذاشت، آست لیوسا. بهم انداخت یکج کرد و نگاه کوتاه سرشو

...تا  دیآروم باش ست؛ین قیعم ادیخب زخمتون ز. خوشبختم، من هم رادفر هستم -

! من آرومم، فقط کارتو بکن -

. هم فشردم يزخممو شستشو داد؛ لبامو محکم رو. بود وارید يبه رو مینگاه من مستق ینگاهم کرد، ول یو کم ستادیاز حرکت ا دستش

...و  هیکار ک نکهیا! بازوتون افتاده؟ يزخم چطور رو نیا نیبگ نیخوا ینم -

! نـــه -

. دیخب، هر طور راحت اریبس:سرشو تکون داد یومآر به

.پرستار وارد اتاق شد. کرد یم یکارم فضول ياز اندازه تو شیکردم؛ ب سکوت

. دارند يگفتند باهاتون کار فور. پشت خط هستند ینیدکتر رادفر، خانم ام -

. تونم یفعال نم رم،یگ یخودم تماس م گهید ي قهیتا چند دق دیبهشون بگ -

. ه چشمباش -

شده،  یلباستون خون: شست، گفت یهمون طور که دستاشو م. کارش که تموم شد، دستکش هاشو در آورد. رفت رونیاز اتاق ب پرستار

... من  دیاگر بخوا. بهتره دیچون دستتون رو پانسمان کردم اون رو نپوش

. ستین يازین -

همون تن کردم؛  يکتم رو رو. تنم بود یمشک یپوش رکاب ریز. تخت يم رودر آوردم و پرتش کرد راهنمویحرکت، با دست سالمم پ کی با

. بود یکاف نیهم

. اما برنگشتم دم،یبرم که صداشو شن رونیاز اتاق ب خواستم

... در ضمن . دیکن ضیپانسمانتون رو سر موقع تعو. دیمراقب باش شتریب -

آمپول  هی. دیداروهاتون رو به موقع استفاده کن. دیکن يدارینسخه رو خر نیا: رو به طرفم گرفت و با لبخند گفت يکاغذ ستاد،یبه روم ا رو

. شه یانشااهللا که مشکلتون برطرف م د؛یکن قیاالن تزر نیهم دیهم نوشتم که با

ون همون موقع در باز شد و هم. یدست مشک کی يو موها یپوست گندم ،یمشک يهم قد من بود؛ چهارشونه، چشما بایکردم، تقر نگاهش

بهشون بگم؟  یچ. و عجله دارن هیگن که کارشون فور یم ینیدکتر، خانم ام: با عجله رو به دکتر گفت. پرستار دوباره وارد اتاق شد

. میخب بر یلیخ -

.رفت رونیکنارم رد شد و همراه پرستار ب از
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خسته بودم و به . راست به سمت خونه روندم کیندازم به نسخه ب ینگاه کوتاه یحت نکهیاومدم و بدون ا رونیب مارستانیاز ب هیاز تسو بعد

که بر قلب و روح من  یینداشت؛ زخم ها تیخراش هم اهم کی يمن به اندازه  يزخم برا نیا. بهتر بود يزینظر خودم استراحت از هر چ

. تر از زخم جسمم بود قیدهنده تر و عم رنشسته بود، آزا

***

 یگوش م یقیجور مواقع به موس نیا شهیمثل هم. بود گانهیخواب هم با چشمام ب یا خسته بودم، ولجسما و روح. دمیتختم دراز کش يرو

.دادم

. برداشتم و از همون جا روشنش کردم زیم يکنترل دستگاه رو از رو. ستادمیرعد و برق از جا بلند شدم و کنار پنجره ا يصدا دنیشن با

کرد، وگرنه جسمم  یآهنگ آرامش داشت و روحم رو آروم م نیا. نبود ين سکوت خبراز او گهیاتاق رو پر کرد و د يآهنگ فضا يصدا

 يو قطرات لجوجانه خودشونو به پنجره  دیبار یپرده رو کنار زدم، بارون به شدت م! متحرك يمرده  کیمثل  ؛که مدت هاست در آرامشه

.زدند یاتاق م

 »شیآسا دیببار بارون، سع آهنگ«

م دارم امشببارون ببار غــ ببار

تب دارم امشب ریخاك کو مثل

جونم مهیبارون به جون ن ببار

بارون که هم رنگ جنونم ببار

بارون دلـم ماتـم گـــرفته ببار

خوندنــم را غم گرفته يصدا

بارون که من داغـونم امشب ببار

خونم امشب یو م یساق قیرف

امشب رونمیبارون که مــن و ببار

امشب رونمیهــا ح ـوونهید مثـل

قطرات بارون که  يچشمامو بستم؛ صدا. پوستم لمس کنم ریتونستم قطرات رو ز ینم. دمیبارون خورده کش ي شهیش يداغم رو رو دست

... رذل  يکثافتا... اونجا ... اون ...  یاون شب بارون. هم فشردم يچشمامو رو. دیچیپ یسرم م يخورد، تو یپنجره م ي شهیبه شدت به ش

... یعوض يالاون آشغا

 یم فیسرم رد يتموم خاطرات پشت سر هم تو. دادم هیبهش تک مویشونیچسبوندم، پ شهیدستمو مشت کردم و به ش. باز کردم چشمامو

! ارمیب ادیبه  زویچ چیخوام ه ینم. برده ادیاز  زویآره، آرشام اون شب نفرت انگ... من فراموش کردم . داد یمنو آزار م نیشدند و ا
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ارون ببار غــم دارم امشبب ببار

تب دارم امشب ریخاك کو مثل

جونم مهیبارون به جون ن ببار

بارون که هم رنگ جنونم ببار

بارون دلـم ماتـم گـــرفته ببار

خوندنــم را غم گرفته يصدا

بارون که من داغـونم امشب ببار

خونم امشب یو م یساق قیرف

امشب رونمیبارون که مــن و ببار

امشب رونمیهــا ح ـوونهید مثـل

. زنند یاتاق دارن بهم پوزخند م نیا يوارهایکردم در و د یسرمو باال گرفتم، حس م. فرو بردم بمیج يخشم برگشتم و دستامو تو با

. هم فشار دادم يچشمامو محکم رو

»!ز کنآرشام چشماتو با! نگاهم کن. نیمنو بب ؟یکن یچرا نگاهم نم نجام،یآرشـام من ا آرشـــام،«

شده بود بلندش کردم  دهیکه روش چ ییزهایاون چ ياتاق رفتم و با همه  يگوشه  زیبا خشم به طرف م. و چشمامو باز کردم دمیکش عربده

. و پرتش کردم وسط اتاق

ترل شده خشمم کن. برام مهم نبود یسوخت، ول یزخمم م يجا. رسوند یمنو به جنون م ز،یم يرو يها ستالیشکستن گلدون و کر يصدا

کردن اون  یکردن، آرشامو روان وونشید! است وونهیآره، آرشام د. هم شدم دیشا ایشدم  یم وونهیداشتم د! بود ختهینبود، افسار گس

!ایلعنت

» !آرشام آرشام،«

! صدام نکن، صدام نکن ،ینکن لعنت صدام

 یم. زد یگوشم زنگ م يآرومش تو ياز اول و زمزمه ها باز برگشته بود. شد یآهنگ هنوز هم پخش م. خم شد نییزدم، سرم به پا زانو

. دستامو مشت کردم. االن فقط خشم بود که وجودمو احاطه کرده بود... االن  یآهنگ آرومم کنه، ول نیخواستم ا یخواستم آروم باشم، م

هم  یخودش کرده بود و راه برگشت ریتسخمنو . که همراه با جنون بود یانتقام حس. کرد یبود که آرومم م نیریحس ش نیا... فقط انتقام 

! بازگشت یب یرفتم؛ راه یراه رو م نیا يتا انتها دینداشتم و با

***
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 رونیگاو صندوق ب يپاکتو از تو. شد پشت گوش بندازم ینم نیاز ا شتریب. هفته گذشته بود و من هنوز در پاکت رو باز نکرده بودم کی

. رد، سرمو بلند کردمکه به در اتاق خو يبا تقه ا. آوردم

! تو ایب -

.قربان قهوتون رو آوردم -

در پاکت رو هم باز  رون،یروشن کردم و همزمان با فرستادن دودش به ب گارمویبعد از خارج شدن خدمتکار، س. اشاره کردم زینگاهم به م با

. کردم

که  یبود، کس نیبار نوبت ا نیپس ا. مو باال انداختمابرو يتا کی دنشیو با د دمیکش رونیعکسو ب. چشمام محو شد يکه از جلو دود

. در بر نخواهد داشت يندیعواقب خوشا ان،یطور به شا نیهم به من، و در مقابل هم انتشیدونست خ یظاهرا نم. خودمم منتظرش بودم

. کردم یم هیباهاش تسو یبه نوع دیمن هم با! گروه بود يبه من و همه  ان،یبه شا انتیخ

نداره؛ به ظاهر  یدونستم از من دل خوش یم. مشتم داشتم يچند تا مدرك ازش تو. بود ختهیقتلمو ر يکه نقشه  یکس ،ينفر بعد...  ادیشه

کرد و  یبار فرق م نیا یگذشتم، ول یهر بار با شک ازش م یچند جا مشتشو باز کرده بودم، ول. شد یدوست و در باطن دشمنم محسوب م

! داره منو از سر راهش بردارهقصد  نکهیاازش مدرك داشتم؛ 

من  یول. اومد یبه حساب م زیچ نیها کمتر نیا يانگل، رذل و پست فطرت هم برا ستند؛یها آدم ن نیمن کشتن آدما نبود، گرچه ا هدف

بخوان نابودم  که ییاما کسا. ببندم زایچ یلیخ يچشممو به رو دیحفظ کنم، با مویباشم و سرسخت دونیم روزیپ شهیهم نکهیا يبرا! مجبورم

به  ینداشتم، تنها و به راحت ینیبودند و اگه بهش د انیهمشون از قماش شا. دارم یدن به هدفم بشن رو از سر راه بر میکنند و مانع رس

!طرفه خواهد شد کی رمیمس يبه زود یول دم؛یرس یاهداف خودم م

***

.داشتمخبر  گاهشیاز مخف. دونست دنبالشم یشک م یخونش نبود؛ ب يتو

 يصدا دنیبود و با شن ستادهیا یخروج يوسط محوطه  دمش؛ید. نگه داشتم يرو درست وسط گاودار نمیرفتم تو و ماش يپشت گاودار از

چشمام جا به جا  يرو مویآفتاب نکیپوزخند زدم و ع. دمیچشماش د يوحشت رو از همون فاصله تو. برگشت و نگاهم کرد ن،یگاز ماش

. گاز فشردم و پشت سرش رفتم يپام رو رو. دیدو یسرعت مفرار کرد؛ به . کردم

 وارید يو دستمو به لبه  دمیپر. نیماش يپرت کردم تو نکمیو کتمو کندم و همراه ع نییپا دمیپر عیسر. ازش باال رفت دیکه رس وارید به

با توجه به سنش تر و فرز بود؛ لوله . دمیبه سرعت باد پشت سرش دو ؛يرفت پشت گاودار. اون طرف دمیباال و پر دمیخودمو کش. گرفتم

 قشیدستمو دراز کردم،  عیپشت سرش رفتم، خواست بپره که سر. يگاودار يتونست بپره تو یباال رفت، از همون جا م وگاز رو گرفت  ي

. رد شدنددنده هاش خ ایاز درد ناله کرد، مطمئن بودم دست، پاو . نییپرتش کردم پا وارید يرو از پشت گرفتم و از باال
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بود و همون ضربه کار خودشو کرده  هوشیب مهین. درختا يبردمش ال به ال. نبود انیدستور شا ياجرا يبرا یکنارش، اونجا مکان مناسب رفتم

 دنیچشماشو باز کرد و با د يال. اسلحه نصب کردم و نشونه گرفتم يصدا خفه کنو رو. دیچیپ یبه خودش م ن،یزم يپرتش کردم رو! بود

. شد زه زبونش بااسلح

. مینکن آرشام، ما که با هم همکار: دینال

. کنم ینم يهمکار انتکارایمن با خ! خفه شو -

. کردن دمیاونا تهد ،یمجبور شدم لعنت -

ز ا یمیدشمن ما ن نیآره؟ در ضمن تو به بزرگ تر ،یکش یقتل منو م يفکر نکن از کارات خبــــر ندارم که نقشه ! ببر صداتو کثافت -

! هیمجازاتت چ یتیموقع نیدر چن یدون یخودت هم خوب م. يلو داد انویاسرار گروه شا

. کار رو کردم نیبازم ا یدونستم، ول یم. زیهر چ انیکثافته؛ و پا انیقانون اون شا يتو نیا! دونم، مرگ یآره م -

از همه  انیشا ینفس بکش ؟يفکر کرد یتو چ دم؛یه رو دهم ياستخر انداخته بود يتو یاون عوض يدستا ریکه با اون دخترا و ز ییعکسا -

الخصوص به من که  یعل ،يما خنجر زد ياز پشت به هر دو ؟یکن انتیدر حقش خ یخواست یندار م یچیشه، اون وقت توئه ه یمطلع م زیچ

. یباش ایقضا نیشک داشتم تو پشت تموم ادستتو خونده بودم، اما بازم  نکهیبا ا. يکرد انتیتو به اعتمادم خ. داشتم دبهت اعتما ییجورا هی

! یدست کم گرفت انویهنوزم من و شا

... چون اون  ،یبکن شویطرفدار دمیآره خب با -

! بسه، تموم شد یکه گفت یهر چ! گهیخفه شو، بسه د -

و مطمئن  ــــزارمیم، از همتون بشماها متنفر يبدون از همه  نویفقط ا. نمیب یکردم و جزاش رو هم م انتیندارم؛ آره خ یخب حرف یلیخ -

حروم زاده حقت بود که  يتو...  یسر راه من قرار گرفت. کردم یو نابودت م ستین نیزم يشد؛ از رو ینم دهیکش نجایباش اگه کارم به ا

! ؟يبزن، چرا منتظر. شوازتیپ ارمیم لوییمنم که عزرا نیا یحاال هم بزن؛ نزن. اون طور بهت پشت کنم

!کرد به من بگه حروم زاده؟ یچطور جرات م یکثافت عوض. وجودم رو گرفته بود يخشم همه  .بست چشماشو

. کیسه، دو، . نشونه گرفته بود؛ شمارش معکوس شروع شد ادویشه یشونینوك اسلحه مرکز پ. دستم فشردم يرو تو اسلحه

که  نیدستش به سرعت به طرف کمرش رفت و هم مدیخواستم ماشه رو بکشم که د. هم فشردم، چشمامو بستم و باز کردم يرو لبامو

دادم و اسلحه رو  رونینفس حبس شدمو ب. افتاد نیزم يرو ادیجون شه یکردم و همزمان جسم ب کیشل اره؛یخواست اسلحش و در ب

. نییآوردم پا

.ازات بودخائن مستحق مج. انیقانون من، چه شا يبود؛ چه تو يانتکاریهر خ يقانون جزا نیا. خائن کشته شد کی

***

اجرا شد؟  -

. بله -
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. دارم آرشام دیجد تیمامور هیخوبه، برات  -

. کنم یگوش م -

 چیه يبه خرج دادم، تو تیاز بارهامون حساس يسر نیا يکه تو يقدر نیبشه؛ ا رانیبزرگ قراره از مرز افغانستان وارد ا يمحموله  هی -

 یتنها کس. یخوام شخصا خودت روش نظارت کن یم. رو برام داره تیاهم نیون که باالتربد نویپس ا. مدت حساس نبودم نیکدوم تا به ا

 یو تا م يبد رییمحدودت رو تغ دیبا. یتو هست ره،یگ یم میعاقالنه تصم یطیدونم تحت هر شرا یکامل دارم و م اعتمادگروه بهش  يکه تو

 یم ایرو برات مح يدار اجیکه بهش احت يزیخونه و هر چ. یر ارتباط باشاون با من د قیدم که از طر یخط جدا بهت م هی. یحفظش کن یتون

و بعد از اون با شرکا  ،یکن یو محافظت از محموله نم يجز نگهدار يکار چیکه بهت ملحق نشدم ه یتا زمان. ستین یبابت مشکل نیکنم؛ از ا

من  يمحموله برا نیکنم که ا یم دیگم و تاک یر گفتم و بازم مبا کی. کنم یکمک تو حساب م يکه بازم رو م؛یش یوارد معامله م دارایو خر

. يایدونم از پسش بر م یو م دمتو رو انتخاب کر نیهم يمهمه؛ برا یلیخ

 ایبه ورود  ازیکه ن يهر محموله ا یکار قاچاق نبودم، ول يوقت تو چیه. به فکر کردن نبود يازیچون ن! کردم؛ نه یفکر نم. کردم سکوت

سودش تنها . که بهش داشتم ینیو فقط و فقط بر حسب همون د. کردم ینظارت م انیمن بودم که بر کارها و اوامر شا نیاخروج داشت، 

مهره رو  نیتونستم براش حکم بهتر یاز کارها م یلیخورد، من هم تو خ یجاها به دردم م یلیکه خ ییو از اونجا ترف یاون م بیج يتو

. رسوندم یم انینحو اونو به پا نیبه بهتر شهیکردم و هم یحفظ م تمویموقع نیهم يبرا. داشته باشم

حرکت کنم؟  دیبا یخب، ک اریبس -

. شه یمحموله وارد م گهید يهفته . هفته نیآخر هم -

 یول! فرق داشت گهید يتایبا مامور تیمامور نیمشخص بود؛ ا انیشا يطور که از گفته ها نیا. شدم یآماده م دیبا. رو تکون دادم سرم

! منم کارمو بلد بودم... خب 

***

. تو ایب: کردم، گفتم یم یهمون طور که پرونده ها و مدارك مربوط به شرکت رو بررس. به در خورد يا تقه

سرمو بلند نکردم و در همون حال . شرکت بود یمنش یاومد؛ خانم رحمان یکه به طرفم م دمیقدم هاش رو شن يصدا. باز و بسته شد در

. بگو :گفتم

. دیامضا کن دیبرگه ها رو با نیقربان ا -

کدوم برگه ها؟  -

. شما دارن دییبه تا ازیهستند، ن دیهاشون هم فاکتور و رس یبعض. دیجد يکاالها لیتحو يبرگه ها -

.کنم یبعد امضا م زیم يبذار رو -

. نهیخواد شما رو بب ینفر م هیقربان،  یراست. باشه چشم -

. نمیرو بب یخوام کس یگفته بودم نم: گفتم يلند کردم، نگاهش کردم و جدبار سرمو ب نیا
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. دینداره و شما بهشون اجازه داد یگفتند که مانع شونیا یول... بله؛ بهشون گفتم ... بله ... بـ : ترس، من و من کنان گفت با

کرد؟  یخودشو معرف -

. صدر ادیدرسته گفت ش... هستن؛ فکر کنم گفتن صدر  یخانم هی -

. اتاقم اریدر ضمن، دو فنجون قهوه ب. داخل ادیخب، بگو ب اریبس: دادم به در اشاره کردم رونیب نفسمو

چشم قربان «برو برگرد حکمش اخراجه؛ بعد از گفتن  یبه دستوراتم عمل کنه، ب ریدونست اگه د یچون م یول دم،یچشماش د يتو تعجبو

.رفت رونیاز اتاق ب عیسر» .االن نیهم

***

! ریو چشمگ کیهمون طور که انتظارشو داشتم، ش. چشماش دوختم يتو نگاهمو

شرکت؟ مهندس صدر چطورند؟  دیچطور شد سر زده اومد: دادم هیتک میصندل یغرور به پشت با

سر زده اومدنم  نیهم حسنش به گه،یخب د. خوبن و سالم رسوندن شونمیا: هم گره زد و با لبخند نگاهم کرد يبا ناز تو دشویکش يانگشتا

! بود

! چطور؟ -

. دمیشد که خدمت رس نیازتون نداشتم؛ ا يخبر گهیطرف، د نیخب از شب تولدم به ا -

. سرم شلوغ بود یبله، کم -

هنوزم سرتون شلوغه؟  ؟یاالن چ -

االن تمام وقت در  یول د؛یایشما ب هنکینه تا قبل از ا: بدم گفتم يرییتغ نیبه لحنم کوچک تر نکهیبهش انداختم و بدون ا یخاص نگاه

. هستم ارتونیاخت

ها  نیداد و ا یپاهاشو تکون م. فشرد یدستش افتاد که با استرس اون ها رو در هم م ينگاهم به انگشتا. دیدرش جه یکه برق دمید نگاهشو

! بود ومدهین نجایا لیدل یمطمئنا ب. داد که آروم و قرار نداره یهمه نشون م

اون رو به وحشت بندازم؛ و در  نکهیشدم، بدون ا یم کیزهرآلود و کشنده، آروم آروم به طعمه نزد يبود، چون مار نیکار ا يتو شگردم

! ذاشتم ینم یفرارش باق يبرا یراه چیکه ه يبه طور. شد یم رمیخوام، طعمه اس یزمان ممکن، طبق اونچه که من م نیبهتر

...چطور بگم ... اول  داریخود شما بود؛ آخه با همون د دنیقصدم د نیشتریبته بال. مزاحمتون شدم يکار هی يراستش برا -

. میبگذر: لبخند ادامه داد با

ازم ساخته است؟  یکمک ه؟یکارتون با من چ -

 فیتعر یوقت یول روش نداشتم؛ يقصد چیتا به االن ه. دارم که بالاستفاده نگهش داشتم یجزئ ي هیسرما هیمن . دیبله، البته اگر قابل بدون -

رو به شما واگذار  هیسرما نیا دیباش لیخواستم اگه ما یم د؛یکارتون مهارت دار يچقدر تو نکهیو ا دم،یشن شونیا يشما رو از پدرم و شرکا

. دوست دارم در کنار شما مشغول به کار بشم. دیخودتون بدون کیو در عوض منو شر مکن
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. دیهست شرکت پدرتون مشغول يتو دیشما که گفت -

. خوام کنار شما باشم یم د،یقبول کن شنهادمویاگه شما پ یبله درسته؛ ول -

 ه؟یکار ما چ دیدون یم -

. دیهست لیقب نیاز ا یزاتیو تجه يوتریتو کار واردات و صادرات لوازم کامپ نکهیا يتا حدود. بله البته -

! میشون با خبر هستکه تنها خودم و شرکام از گهید يزهایچ يسر کی يبه عالوه  -

 د؟یکن یجمع شرکاتون قبول م يمنو هم تو ه؟یخب حاال نظرتون چ -

که براش پهن کرده  یخودش ناخواسته و ندانسته به طرف دام. بشم کیبهش نزد شتریبود که ب تیموقع نیبهتر. نگاهش کردم متفکرانه

. بودم، قدم گذاشته بود

 ه؟ینظرتون چ. شهر يرستوران ها نیاز بهتر یکی يتو دم؛ موقع صرف شام یجوابتونو فردا شب م -

. هیعال: زد و سرش رو تکون داد لبخند

. دم یزمانشو بعد بهتون خبر م. دیمنتظرم باش. دنبالتون امیخب؛ خودم م اریبس -

رد  یعنیاز اون  شتریب یول گرفتم؛ لشیاز حد تحو ادیقدرم ز نیتا هم. نکردم یحرکت نیکوچک تر میصندل يمن از رو یجا بلند شد، ول از

. شدن از خط قرمز

انگشتانم گرفتم و  انیکردم، دستشو م یمکث کوتاه. دمیسبز و شفافش، به طرف دستش کش يچشما يجلو آورد؛ نگاهمو از تو دستشو

. نرم و آروم فشردم

. فعال. افتخارمهبا شما باعث  يهمکار د؛یدوستان ما هست نیاز بهتر یکیدر هر صورت شما . ازتون ممنونم -

. و برگشت ستادیراه ا نیبه سمت در رفت که ب. رو آروم رها کردم دستش

درسته؟  گه،ید دیمنو دار يشماره  -

.رفت رونیکنم، با لبخند از اتاق ب ینم یحرکت چیه دید ینگاهم کرد، وقت یکم. تکون دادم سرمو

کنم  شییایقرار بود رو نکهیکردم؛ ا یبه فردا شب فکر م. به در بود میمستق نگاهم. صورتم نگه داشتم يدستام گرفتم و جلو يتو خودکارو

!خورد یبرگ از نقشم ورق م نیتر یفردا شب اصل یراه مونده بود؛ ول یلیخ ییتا مقصد نها. رو بردارم یصدر، و قدم اصل دایش يبرا

! انیشا. صفحش افتاده بود نگاه کردم يکه رو يبه شماره ا. زنگ خورد لمیبرگشت به خونه بودم که موبا ریمس يتو

. و جواب دادم دمیکش یقیعم نفس

. الو آرشام -

شده؟  يزیبله چ -

. نجایخودتو برسون ا عیو سر نیاگه آب دستته بذار زم -

! شده؟ یچ -

! زود باش. که گفتم رو بکن يفقط کار -

. امیراهم؛ دارم م يباشه، االن تو -
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گاز فشردم و به سرعت به طرف خونه  يپامو رو. خواد یم یبار ازم چ نیکنجکاو بودم بدونم ا. داشت جانیه شتریمضطرب نبود، ب صداش

.روندم انیشا ي

***

با چند قدمِ بلند رو به روش قرار . ستمیبا کشیاشاره کرد نزد. اطرافشو پر کرده بود گارینشسته بود و دود س زشیپشت م شهیهم مثل

. بده حیهمه عجله رو توض نیا لیدش حرف بزنه و دلسکوت کردم تا خو. گرفتم

. نمیرو بهتر و واضح تر بب انیشا يخاموش کرد؛ دودها کم و کمتر شدند و من تونستم چهره  شیگاریجاس يتو گارشویس

 نیکه در ح ،یگوشت ینینسبتا کلفت و ب يلبا. داد یتر از حد معمول نشون م کیشد بار یم یعصبان یروشن که وقت يقهوه ا يچشما

و محکم  يمرد قو کیاز اون  ؛یپرپشت و بلند جو گندم يو موها کیبار بایتقر يچونه . فشرد یهم م يو لباشو رو فتادیم نیخشونت چ

! ذاتش يرو ینگذاشته بود؛ حت یچندان ریچهرش تاث يگذر زمان رو. چهارشونه و قد بلند بود. ساخته بود

. و به طرفم سر داد زیم يانداخت رو. دیسف يگریقرمز و د یکیآورد؛  رونید و دو تا پاکت بباز کر زشویم يدر کشو یحرف چیه بدون

. برشون دار -

. دست دراز کردم و هر دو رو برداشتم آروم

!وجه چیبازشون نکن، به ه -

. دستم فشردم يپاکت ها رو تو. بار با تعجب نگاهش کردم نیا

! چطور؟ -

 ؟یکن یفردا حرکت م. که بهت واگذار کردم یتیمامور يفعال تموم فکر و ذهنت رو بذار رو. گم یزمانش که برسه بهت م -

. آره، فردا عصر -

 ؛يدار گاردیبه باد ازین یول ؛يایبر م يدونم خودت از پس هر کار یم. فرستم یرو هم باهات م دیو اسکندر و جمش زیچنگ. خب اریبس -

. تو کار ادیداره؛ ممکنه دست دشمنامون ب يادیخواهان ز دیجد يمحموله ها نیچون ا

. ستیهم بهشون ن يازیندارم؛ گرچه ن یمن با بودن اونا مشکل -

طبق  زیهمه چ دیبا. رسونم یمحموله برسه؛ دو روز بعد منم خودمو بهتون م نکهیبه محض ا. راحت تره المیخ يجور نیا یدونم؛ ول یم -

 ؟یدون یکه بهتر م باش؛ خودت سایمراقب پل. بره شیبرنامه پ

! کامال -

. هوا تکون دادم يرو تو پاکتا

 ؟يبد يشتریب حیتوض نایدر مورد ا يخوا یو نم -

تو رو ! فوق حساس و ماهرانه تیمامور هی. گذاشتم دتویجد تیپاکت قرمز مامور يتو یدادم؛ ول حاتویتموم توض دیپاکت سف يتو. فعال نه -

. یفهم یکه بعد خودت م یلیانتخاب کردم، اون هم به دال
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شروع کنم؟  دویجد تیمامور دیبا یاز ک -

. بشه تا به وقتش ریخود درگ یخوام ذهنت ب یمهمه؛ چون نم یلیخ نیا. وجه در پاکت ها رو باز نکن چیتا اون موقع به ه یگم؛ ول یبهت م -

. که بهت محول کردم مهم تره یفعل تیدر حال حاضر مامور

 یحرف چیه انیشا. کنه یقدر محافظه کارانه رفتار م نیکه ا دهینقشه کش یکس يحتما باز واسه . حرفاش تکون دادم دییتا يبه نشانه  سرمو

. داشت یمحکم لیتک تک کلمات و حرفاش دال يزد و برا ینم لیدل یرو ب

. بهم زنگ بزن ،يدیطور به محل رس نیو هم یحرکت کن یهر وقت خواست -

کنه،  یابیخط رو رد نیتونه ا یکس نم چیه. خط محرمانه و حفاظت شده است هیبردار؛  نویا: و گفت زیم يگذاشت رو لیموبا یگوش هی

! سایپل یحت

. کردم یاستفاده م یخط نیبار نبود که از چن نیاول يبرا. رو برداشتم یگوش

! باش زیکنم که مراقب همه چ یم دیکتا یول ست،یحرفا ن نیبه گفتن ا ازیدونم ن یم. لحظه به لحظه گزارش کارا رو بهم بده -

. شه؛ شک نداشته باش یانجام م تیبا موفق تایمامور ریمثل سا تمیمامور نیا -

.نگاهم کرد یبخش تیتکون داد و با لبخند رضا سرشو

***

نداشتم؛  یجانیه چیه. رو پر کرده بود نیماش يادکلن مخصوصم فضا يبو. بود یفقط مشک پمیت شهیمثل هم. صدر توقف کردم يالیو يجلو

. آروم تر بودم شهیاز هم

. جور کارها متنفر بودم نیبراش بوق بزنم و کال از ا نکهیاز ا. دادم که پشت در منتظرم امیپ بهش

 هیطرف صورتش و بق هیبود  ختهیموهاش رو کج ر. ست قرمز زده بود. اومد رونیو جذاب، از در ب کیحاضر و آماده، ش قهیاز پنج دق بعد

. سرش انداخته بود رو آزادانه رها کرده بود يکه رو یشال سرخ. شونه هاش يبود رو ختهیرو صاف ر

بو متنفر بودم،  نیاز ا. هم بکشم يکه به خودش زده بود، باعث شد اخمامو تو يعطر تند يبو. در و باز کرد و نشست. نشدم ادهیپ نیماش از

! کردم یتحمل م دیبا یول

. کرد به سمتم دراز دستشو

. يدیراس ساعت رس! سالم، چه وقت شناس -

. فشردم دستشو

!معطلم بذاره متنفرم یکس نکهیوقت شناسم، و از ا شهیمن هم. سالم -

.اومدم یم رونیب میاز جلد واقع يتا حد دیامشب رو با. نبود ياز حد جد شیب لحنم

. ر شدمحاض یبا چه سرعت یدون یکه نه آماده باشم، نم يداد امیپ یوقت -

 ؟يرزرو کرد زیکدوم رستوران م يتو یبگ يخوا ینم: دینمونده بود که پرس يادیراه ز. کردم حرکت
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. شدم رهیدلم پوزخند زدم و به جاده خ يتو. من بود يکردم؛ نگاه اون هم رو نگاهش

. ترانهیمد -

.تا حاال نرفتم. باشه یخوب يجا دیبا! اوه -

. به نظر خوبه -

. يوره، چون تو انتخابش کردط نیحتما هم -

! هیعال نیخب ا... االن  یول ؛یگفت مهندس تهران یشرکت م يتو روزیتا د. عوض کرد» تو«رو با » شما« يزود جا چه

 يزیچ. مختص به خودش به طرفم اومد و دستشو دور بازوم حلقه کرد يبا طناز دایش. میشد ادهیپارك کردم و هر دو پ يکنار نویماش

. نبود يبد يبار جا نیاول يبرا یبودم؛ ول ومدهین نجایتا به حال ا. میرد رستوران شدنگفتم؛ وا

. آرشام هیانتخابت عال! هیمحشر يواو چه جا -

. دیخوش اومد ترانهیسالم، به رستوران مد: کرد و گفت یکوتاه میبا احترام تعظ. از خدمه ها با لباس فرم به طرفمون اومد یکی

. رده بودمرزرو ک زیقبال م -

 فتون؟یاسم شر -

! یآرشام تهران ،یتهران -

. طرف لطفا نیاز ا. کنم تونییتا راهنما دییبله، بفرما: چک کرد و با لبخند گفت ستویل يتو

.نبود يبد يجا! ریو چشمگ زیکامال تم يفضا ،یقیموس. میرفت همراهش

. دیکه سفارش داده بود يزیهم از م نیا د،ییبفرما: و گفت دیو من کش دایش يرو برا یصندل

. کرد یهم داشت انتخاب م دایاز منوها رو برداشتم؛ ش یکی. گذاشت و بعد هم از کنارمون رفت زیم يرو رو منو

قربان؟  دیانتخاب کرد: شد دایسر و کلش پ قهیبعد از چند دق گارسون

. اول خانم: اشاره کردم و گفتم دایش به

 د؟یدار ییهمه نوع غذا نجایا: تبا لبخند رو به گارسون گف دایش

. گویو م یانواع جوجه، انواع کباب، سوپ، ماه ک،یاست. بله -

. لطفا گویخوراك م. بخورم ییایدر يغذا هیدم  یم حیترج! هیعال -

 د؟یدار لیم یچ یدنیچشم، نوش -

. فقط آب؛ ممنونم حایترج -

سوپ چطور؟  -

!هیعال -

و شما قربان؟  -

. دیاریب گویراك ممنم خو يبرا -

. بله، چشم -
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 یحت دم؛یخند یوقت نم چیاجبارا ه. بود هیشب شتریبه پوزخند ب یکردم لبخند بزنم، ول یسع. لبخند زد و نگاهم کرد دایرفتن گارسون ش با

. مضحک بود یتیموقع نیهمچ هیتو 

دربند و اونجا حرفامونو  میبر میتون یم يوقت دار اگه: بعد از صرف شام رو بهش گفتم. مینزد یکدوم حرف چیخوردن غذا، ه نیح در

. میبزن

. و با صفاست یدنید یلیشب خ يدربند تو ه؛یفکر خوب. من تمام وقت در خدمتت هستم: دینگاهم کرد و خند تیرضا با

نگاهش از . کنه یم یاز حد با من احساس راحت شیکه نشستم، متوجه شدم ب نیماش يتو. میامد رونیکردم و از رستوران ب هیتسو زویم

.نظر داشتم ریتموم حرکاتش رو ز یبود؛ ول رونیپنجره به ب

کدوم رستوران؟  -

 ؟يپسند یم شتریخودت کدومو ب -

. و کنار محوطه پارك کردم میدیرس. به جاده بود مینگاه من مستق یلبخند نگاهم کرد، ول با

قدر سخته؟  نیانتخاب ا یعنی -

. یازم بپرس گهیبار د هیر بودم نه، انتخاب کردم؛ منتظ -

مطبق؛ چطوره؟  میگم بر یمن م: دست گرفت و گفت يبازوم رو محکم تو. میو حرکت کرد میشد ادهیلحظه نگاهش کردم؛ هر دو پ چند

.ستین یحرف -

***

.شلوغ بود شهیمثل هم. مینشست زیم پشت

. شه یوقت خلوت نم چیه نجایخوبه که ا یلیخ -

. انداختم یم و به اطراف نگاهتکون داد سرمو

. تهران کجا يکجا و رستوران سر بسته  نجایا يهوا -

 ؟يرو انتخاب کرد نجایا نیهم يبرا -

. تکون دادم سرمو

. میاطراف قدم بزن نیا یبعدا کم میتون یم. باهات موافقم -

 نیا يقهوه بود و من با همه  يلخ تر از طعم و مزه من خودش ت یزندگ. خوردم یفقط تلخ م شهیمن مثل هم. میسفارش داد کیو ک قهوه

! نبود يزیزودگذر در مقابل اون ها چ یتلخ نیکردم؛ پس ا یها، اونو هر روز مزه مزه م

و در  دمیچش یطعم زهرش رو با تمام وجود م. من هم تلخ بود و هم متعفن یِزندگ یداشت؛ ول یتلخش طعم خوش يبا وجود مزه  قهوه

...دونستم و  یتنها خودم م! چرا؟ یول. تلخ تر از زهر آرشام یبود زندگ نیا. دمیکش یآخر سر م
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وقته که اسمشو به  یلیوقته که آرشام خدا رو فراموش کرده؛ خ یلیخ. با اون هم قهر بودم. به آسمون انداختم ینگاه میبلند کردم و ن سرمو

!شکرت يهم که بهم داد يزیندك چا نیهم يواسه  ا،ینگفتم خدا گهیده ساله که د! ارهیزبون نم

اون  يتونست جلو یکه م ییرو ازم گرفت؛ خدا زمیکه همه چ ییخدا. ارمیخوام اسمشو ب یهم نم گهیمن خدا رو فراموش کردم و د...  نه

...تونست و  یم! نگرفت یول ره،یرو بگ بتیو مص يهمه کثافتکار

 ییمعنا چیخدا درش ه ادی گهید م،یانتخاب ریهدف شد مس نیا یوقت! نیم مهمه، همفقط هدف نجایا. خوام بهش فکر کنم ینم گهیاصال د! آه

! انتقام، فقط انتقام. نداشت

. آزارم نداد؛ دوست داشتم، چون طعم داشت شیتلخ. دمشیحال تا ته سر کش نیقهوم سرد شده بود، با ا. به خودم اومدم دایش يصدا با

! دو تا نبود یکیمن  یزندگ یِنحس یول. کرد یراهو انتخاب نم نیآرشام ا دیاشت، شادو تا رو د نیاز ا یکیمن هم  یاگر زندگ

! ؟یبگ شنهادمینظرتو در مورد پ يخوا یآرشام نم -

. صورتش نگه داشتم يو رو دمینگاهمو باال کش. دستم فشردم يقهوه رو تو یخال فنجون

. مربوط به کارمون باهات حرف بزنم لیمسا يسر هیدر مورد  دیشرکت؟ با يایب یتون یفردا م. ندارم یمن حرف -

. ارتمیبه بعد تماما در اخت نیچرا که نه؟ از ا: کرد، گفت یم ییلباش خودنما يرو یکه لبخند پهن و بزرگ ینگاهم کرد و در حال یخوشحال با

 نیبودم تو هم دهیآخه شن. ينتخابم کردشه که ا یاصال باورم نم. با تو باعث افتخارمه يهمکار! چقدر خوشحالم یدون ینم! آرشام يوا

. یخودت بدون کیاونو شر يکه بعد هم بخوا ،یکن یاعتماد نم یسبه ک يجور

. دیدرخش یهنوزم درون چشمانش م یبرق خوشحال. و متفکرانه نگاهش کردم زیم يرو با آرامش گذاشتم رو فنجونم

...اما . کردم یوقت قبولت نم چیدونستم، ه یدرموردت نم زویهمه چ بدون که اگه نویو ا یستیمن هر کس ن يتو برا: گفتم خونسرد

اگه در : منتظرش نذاشتم و گفتم نیاز ا شیب. خوام بگم یم یخوندم که کنجکاوه بدونه چ ینگاهش م ياز تو. دادم هیتک میصندل یپشت به

. کارها برات انجام بدم یلیضرم خحا ،یکامال اعتمادمو جلب کن یگروه بتون يبا شرکت من و مشارکتت تو يطول همکار

. داره یها به خود تو بستگ نیو تموم ا: قرار دادم و با انگشت بهش اشاره کردم زیم يرو دستامو

من . باشم کیکنم که بتونم باهاتون شر یبابت افتخار م نیو از ا ناستیدونم شرکت شما جزو بهتر یم. امیمطمئن باش من از پسش بر م -

. تا بتونم نظر و اعتمادت رو به خودم جلب کنم کنم یم يهر کار

. دوارمیام -

. بلند شدم زیپشت م از

. میکن یبرگشتم حرکت م یرم دستامو بشورم؛ وقت یمن م -

. لبخند سرشو تکون داد با

***

. کنمهوا استفاده  نیاز ا یبشم و کم دایش الیخ یب يا قهیگرفتم چند دق میتصم. اطرافم نگاه کردم يفضا به
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و با ناله دستش رو  نیزم يدختر افتاده بود رو هیکامل برگشتم سمتش؛ . محکم بهم تنه زد یکیفکر بودم که برگشتم و همون موقع  تو

. دمیبود و فقط صداشو شن نییسرش پا. داد یماساژ م

! ؟يآخ آخ، مگه کور. دستم يا: دینال

...و  يگرد یما بر مچرا بدون راهن کهیمرت: بلند کرد و با خشم گفت سرشو

قدم به طرفش برداشتم که تند و فرز از جاش بلند  هی. کرد یبود که اون شب با چاقو بازومو زخم يهمون دختر. تعجب نگاهش کردم با

رد شدم و  یبودن، به سخت ستادهیمردم که کنار رودخونه ا نیاز ب. دیدو یم عیسر یلیبود و خ زیت. درست پشت سرش بودم. دیشد و دو

. اون دختر بود که گمش نکنم تنگاهم فقط به سم ریمس

 یم يریبود و حتم داشتم به همون مس کهیراه بار هیسمت چپ که  دمیچیپ! بود شیریجا واسه غافلگ نیبهتر. رفت سمت درختا یم داشت

برگرده، بازوشو گرفتم و  سر راهش قرار گرفتم و تا خواست دمیچون تا رس. کرد؛ و حدسم درست بود یرسه که دختره داشت فرار م

. بغلم يتو دمشیکش

. بازوهام نگهش داشتم نیمحکم ب. اطرافو روشن کرده بود یاون سمت کم يکس اونجا نبود؛ تنها چراغا چیه

سرت آوردم واست درس عبرت نشد، آره؟  يکه اون سر ییبال! ولم کن آشغال: حرص گفت با

من  يرو بکنه و رو يغلط اضافه ا نیتا به االن جرات نداشته همچ يدختر چیکه ه یدون ینم نویمطمئنم ا یول ؟ییپر رو یلیخ یدونست یم -

! قبل بهت گفته بودم يهمون طور که سر. کنم یحساب ولشون نم هیرو بدون تسو ییدخترا نیهمچ. دست بلند کنه

چشمام و با خشم  يزل زد تو میمستق. خورد یصورتم م ينفسش تو یزد و گرم ینفس نفس م. از تقال برداشت و سرشو باال گرفت دست

! مثل تو از راه برسه و بهش جفتک بندازه يخر هیتا  نهیساکت بش يجور نیکه هم ستیبدون، دالرام از اوناش ن نویتو هم ا: گفت

. محکم آورد باال و خواست ضربه بزنه که با دست آزادم گرفتمش؛ محکم فشارش دادم که با درد اخماش جمع شد زانوشو

 ي دهیکش. قدر بلند بود که سکوت اونجا رو بر هم زد نیا دمیکش يصدا. صورتش يمحکم خوابوندم تو ي دهیکش هیول کردم و  زانوشو

. دیکش یفیخف غیبار ج نیدومو هم زدم و صورتش به سمت چپ برگشت، و ا

. دمیشال موهاشو گرفتم و سرشو به عقب کش يرو از

! هیحسابمون که اصل کار هیمونه تسو یو حاال م نات؛یاون توه يدومم به خاطر همه  ي دهیکار اون شبت؛ کشاولو زدم به خاطر  ي دهیکش -

بار با آرنجش  نیا. ولش نکردم یچپ صورتم سوخت؛ ول ي مهین. و با تموم زورش به صورتم چنگ زد رونیب دیدفعه دستشو محکم کش هی

! بود ادیز یلیرم زورش خبرخالف تصو. شکمم که از درد خم شدم يتو دیکوب

! یعوض ؟یچ يکرد الیخ. ارمیپدرتو در م ؟یحساب کن هیباهام تسو يکه بخوا یباش یک! کثافت: زد داد

. بازم فرز بود یمحکم ازم خورده بود، ول ي دهیدو تا کش نکهیبا ا دم؛یدنبالش دو. برداشتم که فرار کرد زیطرفش خ به

دستامو مشت  تیبا حرص و عصبان. گم و گور شد تیجمع يبار ال به ال نیحواسم پرت شد و ا نیب نیاتنه زدم که تا برگشتم، در  یکی به

و به طرف  دمیموهام دست کش يکالفه تو. بلند شد رشیدزدگ يصدا. که اونجا پارك شده بود یینایاز ماش یکیرو  دمیکردم و کوب

از جا بلند شد و  دنمیبا د دایش. کرده بود، گذاشتم جادیصورتم ا يبلندش رو يکه اون دختر با ناخنا یخراش يرودستمالمو . رستوران رفتم

. نگاهم کرد یبا نگران
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. يزنگ زدم، جواب نداد لتمیبه موبا یحت! آرشام؟ يکجا بود -

. لنتهیسا يرو میاطراف بودم، گوش نیهم -

. خم و شک نگاهم کردصورتم با ا دنیبا د. سوخت یم یخراش کم يجا. صورتم برداشتم ياز رو دستمو

... ناخن  يصورتت جا يرو ؟يدعوا کرد یبا کس! آرشام؟ يقدر آشفته ا نیچرا ا -

 یسواالت ب نیو من هم عادت به جواب دادن، اون هم به چن دیپرس یاز حدش سوال م ادتریز. نگاهش کردم که سکوت کرد یظیاخم غل با

.رو نداشتم يخود

. میبر -

انگار آب شده  یکنم؛ ول دایبتونم اون دختر رو پ دیکردم تا شا یمرتب به اطراف نگاه م. میرداشت و حرکت کردب فشویک یحرف چیه بدون

 يهمه زور جا نیا ف،یظر کلِیبا اون جثه و ه. همه زور و جسارت داشته باشه نیدختر ا هیبودم  دهیتا حاال ند. نیزم يبود و رفته بود تو

. تعجب داشت

مثل تو از راه برسه و بهش  يخر هیتا  نهیساکت بش يجور نیکه هم ستیبدون؛ دالرام از اوناش ن نویتو هم ا«. شد سرم تکرار يتو صداش

»!جفتک بندازه

حتم داشتم که ما بازم ! دونم ینم! و کجا؟ یک یول. نمشیب یبا وجود امشب مطمئنم که باز هم م یبار جون سالم به در برد، ول نیا! دالرام

. باشه یتونه اتفاق ینم دارهاید نیمطمئنا ا. کرد یکامال فرق م تیبار وضع نیو ا مینیب یرو م گهیهمد

***

الو؟ -

 ؟یآرشام تو راه -

.شوازیرم پ یدارم م -

من  يدوباره  حاتیبه توض يازیدونم که ن یم. باش زیمراقب همه چ! فراموش نکن. بهم زنگ بزن ،ییو جا به جا لیبه محض تحو! هیعال -

. پس خوب حواستو جمع کن ست؛ین

مورد  یمکرر و ب يها يادآوریبه  يازین چیدادم و ه یانجام م يمن کارمو حرفه ا. اومد یخوشم نم چیکرد، ه یهمه سفارش م نیا نکهیا از

. نبود انیشا

. دونم یم زویهمه چ -

. خب، فعال اریبس -

 ییها نیاطراف و تموم ماش یحت. نظر داشتم؛ چه از پشت سر و چه رو به رو ریبا دقت همه جا رو ز. کنارم یرو پرت کردم رو صندل یگوش

 انیشا تیمامور نیا ینداشتم؛ ول يازیسه تا مزاحم هم ن نیبه ا یحت. کردند یپشت سرم حرکت م گاردیهر سه تا باد. بودند ریمس يکه تو

. گرفت یم میبود و اون بود که تصم
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شدم؛ اون سه نفر هم پشت سرم  ادهیپ نیاز ماش. بود دهیرس لشیمرز رد شده بود و حاال وقت تحومحموله از . راه بودم يساعت تو چند

. بودن یبودند که دو تاشون افغان ستادهیا کلیه يبه طرف راننده رفتم؛ کنارش چند تا مرد قو. بودند

. چک بشه دیبا زیهمه چ -

 گهیساعت د میراهه، تا ن يهم تو گهید يدو تا د؛یهم جونم به لبم رس نجایتا ا. فقط زودتر تا واسم دردسر نشده. نیبرو بب ست،ین یحرف -

. رسه یم

هم  هیمن جلو افتادم و بق. نمونده بود يالزم کار يها یبعد از بررس د؛یهم رس گهید ياون دو تا. نداشت یرو چک کردم؛ مشکل محموله

. دادم شنهادیپ انیبود که من به شا يریهمون مس قایو دور افتاده دق یراه خاک نیخوب بلد بودم؛ ا یلیراه رو خ. اومدند یدنبالم م ریمس يتو

! قاچاق يحمل و انتقال محموله ها يدردسر، برا یب وخطر  یب

. انبار نگه داشتم يجلو

 انیشا يحموله به م يضرر نیکه اگه کوچک تر دیمراقب باش. یشگیهم يهمون جا دشونیبر یو م دیکن یم یبا دقت محموله ها رو خال -

فهم شد؟  ریش. کنم یجا خالصتون م نیبرسه، هم

. بله قربان -

.تموم بار رو انتقال دادن داخل انبار ،یجمع ده نفر بودند که در مدت زمان کوتاه سر

***

. گرفتم انویشا ي شماره

شد؟  یچ -

. ستین یمشکل گهیکار محموله ها تموم شد؛ د -

. دیچیپ یگوش يسرمستش تو يصدا

! شهیکارت حرف نداشت آرشام؛ مثل هم. شه ینم نیبهتر از ا! هیعال -

 ه؟یچ دیدستور جد -

اون سه تا . کن شتریتعداد نگهبانا رو ب. نبرده باشن ییبو سایکه پل یکن اطیاحت دیبازم با. مرحلش به اجرا در اومد نیمهم تر ؛یچیفعال ه -

. مراقب محموله ها باشن یکن که چهار چشم شوندیتهد. غول تشنگ رو هم بذار همون جا بمونن

 گه؟یکارو کردم؛ باشه و د نیهم -

. هیاون خونه الزام يموندنت تو ت،یمامور انیتا پا. که بهت دادم یبرو به همون آدرس -

. کنم یباشه، االن حرکت م -

. یموفق باش -

.فعال -
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. به تک تکشون انداختم يداشتم، نگاه جد یشونیپ يکه رو یبا همون اخم. بمیج يرو گذاشتم تو یگوش

! دیاسکندر، جمش ز،یچنگ -

بله قربان؟  -

بله؟  -

 س؟ییبله ر -

. دیمون یم نجایشماها ا -

 هیدرست عمل کنه؛ فقط با  فشیبکنه و نتونه به وظ یاز شماها کوتاه یکیاگه : داد زدم يبه تک تکشون که چهارده نفر بودند، بلند و جد رو

فهم شد؟  ریش. دیندارم؛ پس حواستون رو خوب جمع کن یکدومتون شوخ چیکه با ه دیدون یم. طرفه انیشا ایمن  ياز اسلحه گلوله 

. اطاعت کردند یهمگ

از  یکیاگه . تک تکتون گرون تموم بشه يکه برا دینکن يپس کار اد؛یهم شخصا همراه من ب انیخود شا دیشا. زنم یفردا دوباره سر م -

! شن یهم مجازات م گهیبشه، افراد د ییتکب خطاشماها مر

. ستادیو کنار پنجره ا دیدادم؛ با دست به اسکندر اشاره کردم، به طرفم دو نییرو پا شهیش. شدم نیبه چشم زدم و سوار ماش مویآفتاب نکیع

 س؟ییبله ر -

! يد یرو به من م نجایلحظه به لحظه آمار ا -

. سییچشم ر -

 يتا انبار محموله، فاصله ا. تهران قرار داشت ينقطه  نیباالتر يدرست تو. داده بود انیکه شا یبه همون آدرس میمستق. کردم حرکت

.فکر همه جاش رو کرده بود. رو انتخاب کرده نجایا نیهم يراه بود؛ پس برا قهیدق ستیب نینداشت؛ با ماش

***

! تنها و مستقلم نجایا ظاهرا. هم نداشت داریسرا یحت. خونه يرو بردم تو نیماش

! شرفتهیپ ییبا نما یساختم؛ ول یخودمو هم مشابه غار م ينداشتم؛ خونه  يازیتونستم و ن یاگه م. داشتم ازیکوتاه مدت ن ییتنها نیا به

! روح و پر از سکوت یسرد، ب ک،یتار

از پله . ساختمان تماما سنگ بود ينما. سبک بودند نیمه ياطراف همه تو يخونه ها. اهیبود پر از دار و درخت و گل و گ ییالیو يخونه  هی

. ساخته شده بود یمیحال قد نیو در ع بایز يبلند با نقش و نگار ها يدور تا دور بالکن ستون ها. ستادمیبالکن ا يها باال رفتم و رو

به  ينگاه سرسر هی نیهم يکردم؛ برا ینم ياوقت به ظواهر توجه  چیه. و رفتم تو دمیمحکم باز شد؛ چمدونمو کش. پام به در ضربه زدم با

! ساده و کامال خلوت لیوسا. بود یمعمول زیهمه چ. اطراف انداختم

!دایش. نگاه کردم میگوش يبه صفحه  یزنگ خورد؛ با خستگ لمیموبا. نشستم ییرایسالن پذ يمبل تو يرو

. کردم تا صدامو صاف کنم يسرفه ا تک
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. دییالو بفرما -

.دمیرو شن جانشیهپر از  يصدا

 ؟یالو سالم آرشام، خوب -

. ممنونم -

. زده کرده جانیکنم منو ه تیتونم در کنارتون فعال یاز امروز رسما م نکهیا. زنگ زدم ازت تشکر کنم -

. داد ینشون نم نویصدام ا یزدم، ول پوزخند

. یکن رو دنبال یگروه، هدف مشخص يدر کنار ما و تو یبتون دوارمیام. خوشحالم -

شه؟  یم ؟یامشب چ رون؛یب میناهار بر يوقت ندار یامروز که گفت! یمرس. طوره نیحتما هم -

. گردم یبر م ادیهفته به احتمال ز نیتا آخر هم. رو اومدم مسافرت یمدت. نه متاسفم -

. پس من تا اون موقع چکار کنم؟ بدجور وابستت شدم: زمزمه وار گفت. پکر شد صداش

 ؟یگفت يزیچ -

. بهت خوش بگذره. الیخ یب ،یچیه: دیکش آه

. و خستم دمیخوام قطع کنم؛ تازه رس یم يندار ياگر کار. ممنونم -

. باشه باشه؛ شرمنده بد موقع مزاحم شدم: گفت تند

. ستین ینه مشکل -

.يبرو، با یاوک -

. دارید دیبه ام -

. بود و در همون حال تماسو قطع کردم يزیتمسخر آمطرف خط بر لبم لبخند  نیا یکرد اما قطع نکرد؛ ول سکوت

به موقع برسم، زودتر  نکهیواقعا خسته بودم؛ به خاطر ا. گرفتم یدوش م هی دیبا. به بدنم دادم یرو از هم باز کردم و کش و قوس دستام

.به استراحت کامل داشتم ازیحرکت کردم و حاال ن

 نهیآ يجلو. سرم انداختم و مشغول خشک کردن موهام شدم يرو يتر کیکوچ يوله ح. امدم رونیو از حموم ب دمیچیدورم پ حولمو

. داد یبهم دست م یحس کالفگ هی دم،یکش یموهام م يتند تند حوله رو رو یوقت. دمیموهام کش يو با حرص حوله رو از رو ستادمیا

 ي نهیآ. نگاهم رو به راست چرخوندم...  ستالیکر يآباژور هااتاق،  يپنجره  ریتخت دو نفره ز هیداخلش انداختم؛  لیبه اتاق و وسا ینگاه

. بود ییدستشو يگریحمام و د یکیسمت چپ هم دو تا در قرار داشت که  ؛یو صندل زیم ؛يقد

 شهیذهنم مثل هم. کردم یفکر م زیچ چیهم ه دیو شا زیداشتم به همه چ. سرم گذاشتم ریتخت افتادم و دست راستمو ز يپشت رو به

خورد؛ همه و همه  یبه پستم م انیکه از طرف شا ییها تیمامور گه،یطرف د هیخودم و از  يبرنامه ها یاز طرف. بود ریاتفاقات اخ ریدرگ

. دکر یم شتریب مویکالفگ

 نیا يانتهاکه  يزیبه اون چ دنیرس يبرا! اون ها هدف داشتم يبرا. بودند ایقضا نیخودم کامال متفاوت و جدا از ا يبرنامه ها... نه  یول

. کردم یم يقرار داشت، لحظه شمار يباز
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! شد یمن محسوب م يکه شخصا نفر دهم باز یکس! منتظر اون بودم... دستاش بود  يتو یاصل يکه مهره  یاون کس... شخص  اون

اون فرد ! هیدونستم اون ک ینم بابت بود که نیاز ا میذهن يها يریتمام درگ یول. دیرس یهشتم بود و بعد از نفر نهم، نوبت به اون م دایش

چون مهره  یفیلط تیجنس. بودن، فرق داشت میباز يکه تا االن تو ییبا تموم کسا تشیجنس! ه؟یچه کس ه،یباز نیا یاصل يمجهول که مهره 

!منه یلاص ينفر دهم، مهره . کنم یم داشیاگه هنوز زنده است، باالخره پ! داد یتقاص کارشو پس م دیبا. نداشت ستمد يتو يها

***

بود؛ دستمو دراز کردم و  توریمان يبه صفحه  میهمون طور که نگاهم مستق. بلند شد میگوش يکردم که صدا یبا لپ تاپم کار م داشتم

. بستم و به شماره نگاه کردم؛ اسکندر بود تورویمان يصفحه . برداشتم زیم ياز رو ویگوش

- ...

. سالم قربان -

! شده؟ یبگو چ :دمیدست کش میشونیپ به

. میتهش همشونو آش و الش کرد. موند جهینت یحملشون ب یمزاحم اومدن و گرد و خاك کردن؛ ول يسر هی شبیقربان د -

! از کدوم دار و دسته بودن؟ دیدینفهم -

. ادیمقر نم میکن یزنده است، هر کار م شونیکی. نه قربان -

. دینکن يکار چیه ومدمیه نک یتا وقت. رسونم یخب، االن خودمو م اریبس -

. چشم قربان -

! با اون بود یینها میدادم، تصم یخبر م انیبه شا دیبا. گوشش رو به لب گرفتم و به فکر فرو رفتم. رو قطع کردم یگوش

. شمارشو گرفتم عیسر

بله؟ -

. اون طرف سر و صدا شده شبید: مقدمه گفتم یب

! آرشام؟ هیمشکل چ -

. رو لو نداده يزیچ یرو زنده گرفتن، ول شونیکیظاهرا بچه ها . آب بدم یر و گوشس هیرم  یدارم م -

! پس تمومش کن ،يدونم کارتو بلد یم -

. باشه، فعال -

.زدم رونیراهرو برداشتم و از خونه ب يتو یچوب لباس يتماسو قطع کردم، از جا بلند شدم کتمو از رو نکهیمحض ا به

***
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افراد دور تا دور  يهمه . نیماش يرو برداشتم و پرت کردم تو میآفتاب نکیرو داخل بردم، ع نیماش. در انبار باز شدکه زدم،  یتک بوق با

بسته بودند  ریدست و پاهاش رو با زنج. انبار، نشسته بود يقسمت مرکز يدرست تو ،یصندل يبودند؛ اون فرد مزاحم هم رو ستادهیانبار ا

. خم شده بود نیو سرشم رو به زم

. ستادیاسکندر کنارم ا. به روش بودم رو

...و  میدست نگه دار دیکه شما دستور داد میخالصش کن ریت هیکم مونده بود با  گهید. لب از لب باز نکرد میقربان هر کار کرد -

. باال آوردن دستم، ساکت شد با

! االی. رونیب دیبر یهمگ -

. دورش زدم یچرخ. کس اونجا نبود چیجز من و اون ه شد و حاال یزمان ممکن، انبار خال نیکمتر در

تا به محموله  دیشده بود ریاج یشخص ایاز طرف چه گروه  یو بگ يایبدون شکنجه به حرف ب نکهیدم؛ ا یفرصت بهت م هیمن فقط  -

. شه یپس جواب بده؛ مطمئن باش به نفع خودت تموم م! د؟یکن دایپ یدسترس

. ساکت بود ستادم،یبه روش ا رو

. ریسرتو باال بگ -

. از درد صورتش جمع شد. دمیدست گرفتم و سرش رو به عقب کش يحرکت موهاش رو تو کیبا . نکرد یحرکت چیه

! کنم؟ ادهیتو هم پ يرو مویترفند اصل يدوست دار نکهیا ای! نـــه؟ ای يایمقر م: زدم داد

. یزن یحرف م یدر مورد چ يدونم دار ینم. دم یرو لو نم یکس چیمن ه. خواد بکن یهر کار دلت م: زد پوزخند

. پرت شد یبا صندل. خشم به عقب هلش دادم با

! ؟یدون ینم يزینکنه در مورد اونم چ! ؟یچ دیکه گرد و خاك راه انداخته بود شبید! زنم آره؟ یحرف م یدارم در مورد چ یدون یکه نم -

! منه شیکوتاه مدته؛ چون راه درمانش پ یفراموش نیگران نباش، ان. ياریب ادیبه  زویکنم که همه چ یم يخب، کار یلیخ

. دیاریب لویوسا: داد زدم بلندتر

برداشتم؛  زیم يرو از رو يانبر فلز. با حرکت دست مرخصش کردم. چرخ دار توسط نگهبان کنارم قرار گرفت زیم هیانبار باز شد و  در

. دیدرخش ینور م ریز. دستم چرخوندم يچشماش تو يجلو

. صورتش گرفتم يانبر رو جلو. گرفتم و به حالت اول برش گردوندم قشوی

 یبدون تا وقت نویا. که حافظتو بهت برگردونم نهیا يبرا نایبذار خودم بهت بگم؛ تموم ا! آره؟! چکار کنم؟ لیوسا نیخوام با ا یم یدون یم -

!کشم یکه برنگشته باشه سرجاش، منم دست از کار نم

صورتش بود و با خشم  ينگاهم تو. انبر رو دور انگشتش محکم کردم. کرد یخوب خودش رو کنترل م یلیخ یزد، ول ینفس م نفس

. گوش خراشش بلند شد ادیفر يصدا. انبر رو تاب دادم که همراهش انگشتش هم برگشت. دمییهم سا يدندونامو رو

. کرد یو ناله م دیچیپ یمثل مار به خودش م ستادم؛یا کنار

. یطرف باش يبدتر يزایچ دیبار با چاقو و شا نیا ،ینگ يزیاگه بازم چ. يراهو انتخاب کرد نیدت اخو -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨

هم تو رو، هم اون . فرسته به جهنم یهمتونو م سمییر: مونده بود، داد زد یکه براش باق یجون يبا ته مونده . از عرق بود سیخ صورتش

! نهیش یاون آروم نم! شه یمن م سییمحموله عاقبت سهم ر نیکثافت، و ا انیشا

. یمن نطق کن يواسه  يباشه که بخوا يفکر نکنم سن و سالت اون قدر. یزن یحرف م يادیز: دست گرفتم و فشردم يمحکم تو چونشو

! ه؟یاون ک نمیخب بگو بب! ست؟ییر

. چشمام زل زد و به صورتم تف انداخت يتو

! پدر و مادر یب یعوضخالصم کن  ریت هیبا . دم یرو لو نم یکس چیمن ه -

اگر هم . نقطه ضعفم يکه کرد؛ دست گذاشت رو يکه بهم زد و کار یبا حرف. کار متنفر بودم نیاز ا شهیهم. دمیرو به صورتم کش دستم

!خواستم کارشو تموم کنم، حاال عزمم راسخ شده بود که به درك واصلش کنم ینم

صدا خفه کن رو روش  شهیاسلحم رو در آوردم؛ مثل هم. نمونده بود یبراش باق یراه چیه گهیحساس بودم؛ د زیدو چ نیا يرو شهیهم

. نصب کردم و نشونه گرفتم

 یشروع م زادیبا زبون آدم شهیهم. یعمل کن فتیبه وظا يخوب بلد یلیاما خ ؛یداشته باش یاز س شتریکنم ب یفکر نم. ينکرد یکار خوب -

... دمینرس جهینت دم و در آخر اگر به یکنم، با شکنجه ادامه م

با حرفا و . نداشت يریتو تاث ينه زبون خوش و نه شکنجه رو یول! کنم یخالص م: و با پوزخند ادامه دادم دمیگردنم کش يرو یخط فرض هی

 نیکنم قبل از فشردن ماشه، اون هم توسط من، آخر یم شنهادیپس پ. یکردن راه سوم نذاشت ادهیبه جز پ یراه چیه ،يکه کرد يکار

! نفست دنیبر ایبا ما و  يهمکار ای. يرصت رو از دست ندف

رو لو بدم؛ چون در هر دو صورت  يزیچ نکهیکنم و نه ا يخوام که با شماها همکار ینه م. ستیبرام مهم ن یکه گفت یینایکدوم از ا چیه -

. االن تمومش کن نیپس هم. شم یکشته م

فرصت رو هم  نیآخر يدار! ؟یکن یم يپرسم، با ما همکار یبار م نیآخر يبرا: ند گفتمبل. رو به طرفش نشونه گرفتم و تکون دادم اسلحه

. يد یاز دست م

 هیجونشم  متیبه ق یقدر اون شخص براش مهم بود که حت نیا یعنی. چشماش خوندم که منتظره کارشو تموم کنم ياز تو. نگاهم کرد فقط

ترفند کار  نیراحت باشه؛ و ا الشیبابت خ نیادار و تحت پوشش رو فرستاده که از امطمئنا اون شخص افراد وف! زد؟ ینم یکلمه ازش حرف

! ينصورجز م ستین یکس چیه

! درسته؟ يمنصور: لحظه رو بهش گفتم نیشدم و در آخر کیشل ي آماده

که  شونیکیکردم طرف اسلحه رو پرت . بزنه، بچه ها رو صدا زدم یتا خواست حرف. پس حدسم درست بود. از تعجب بازتر شد چشماش

. دیاجرا کن انویسپرمش به شماها که دستور شا یم: که نگاهم به اون بود گفتم یپوزخند زدم و در حال. دیرو هوا قاپ

. چشم آقا -

. ترمز کردم. به طرفم اومد دنمیبا د زیچنگ. اومدم رونیدنده عقب گرفتم و از انبار ب. رفتم نمیبهش کردم و به طرف ماش پشتمو

. مرتب باشه زیکه اومد، همه چ یخوام وقت یم. گردم یبر م انیفردا با شا. دیمراقب باش شتریب -

 ؟یشد چ دایفقط اگه بازم سر و کلشون پ. سییاطاعت ر -
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 رییتغ ي واسه. کرده سکیاز افرادش رو از دست داده؛ اگه بخواد بازم حمله کنه ر يسر هی نکهیبا وجود ا. شه ینم داشونیورا پ نیا گهید -

کار  یبزرگ نیبه ا يمحموله  ییدرضمن، جا به جا. میندار يادیشه؛ زمان ز یجنسا تا فردا معامله م. دستور بده دیبا انیمحل محموله شا

. میمون یم انیدر حال حاضر فقط منتظر دستور شا. میکن يکار دینبا میتا مجبور نشد ست؛ین یآسون

. دیشما دستور بد یهر چ س؛ییچشم ر -

. رو به چشم زدم و حرکت کردم نکمیع نهیرو تکون دادم؛ با طمان سرم

***

دونستم وقت  یم. رسونه یخودشو م ازدهیبودم که گفته بود راس ساعت  انیمنتظر شا. زدم یباغ قدم م اطیح يتو. رو تنم کردم کتم

فکر بودم؛ نگاهم  يتو. دادم هیتک یصندل يه دسته درخت نشستم؛ آرنج دستامو ب ریز یصندل يرو. مونده بود قهیشناسه؛ هنوز ده دق

. بود که درست اون طرف استخر قرار داشت ینمجنو دیبه درخت ب میمستق

همه سال هنوزم  نیبعد از ا. داد یهم آزارم م ادشی یحت. با نفرت رومو برگردوندم. نداختیم یاون عوض ادیمجنون متنفر بودم؛ منو  دیب از

!حذف کنم م،یذهنم و چه زندگ يرو، چه از تو میقسمت از زندگ نیا يجور هیتونستم  یکاش م يا. کرد یم تمیمرور خاطرات اذ

 الیو بعد هم با خ. حوادث بد و شومش، پاك کنم يخط به خط و جز به جزِ گذشته رو با همه  ،یپاك کُن معمول هیتونستم با  یکاش م يا

!کاش بود و حسرت يهمش ا...  فیح یکرد؛ ول یخوشحالم م نیشک ا یب. کنم از خاطره هام نگاه یو خال دیسف يراحت به صفحه 

***

. میانبار بود رِیمس يتو انیشا همراه

کنم؟  دیامروز قراره از محموله بازد یبه بچه ها گفت -

.کردم يادآوریآره،  -

. بره شیسر و صدا پ یطور ب نیهم زیهمه چ انیتا پا دوارمیام -

! ؟يکه بهمون حمله کردن رو فراموش کرد یاون گروه. صدا هم نبود سر و یب نیهمچ -

. زنه یمن ناخنک م يبه اجناس و محموله ها شهیاون هم. هیدونم تمومش کار منصور ینه م -

. بار هم بچه ها مجبور شدن چند نفر رو بکشن نیا -

اون  يو همه  یباش ریپذ سکیر دیهدفت مقدور کرده، بابه اونچه که  دنیرس يفراموش نکن برا. ماست آرشام يکار و حرفه  نیا -

.يکه سد راهت هستن رو بردار ییزهایچ

! با قتل؟ -

 دیبا ،یرو فتح کن يقله ا يزنم؛ تو اگه بخوا یمثال م هیبرات . از کار و هدف ماست یهم بخش نیا ست؛یاسمش قتل ن نینه آرشام، ا! قتل؟ -

پات  ریتخته سنگ که اگه ز هی یچه حت اته،یح يکه دارا يچه موجود. تونه باشه یم يزیموانع هر چ اون. يموانع رو هم از سر راهت بردار
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و  یمحوشون کن دیپس با. کنه یبه قله است، دور م دنیتو رو از هدف، که همون رس یبه نوع یعنی. کنه یتو رو به عقب پرت م ،کنه ریگ

دو در  نیا. از قلبت يرویو پ تیحفظ انسان ایکه برات مشخص شده،  يه هدف و مقصدب دنیرس ای ؛يندار شتریکه دو راه ب! و نابود ستین

رو هم از  تیدر اون صورت جذاب. جا باشن کیتونن با هم  ینم ،يدیو سف یاهیس ،یو روشن یکیوقت تار چیکه ه راندارند؛ چ ییکنار هم جا

! کنه یم خودشو حفظ يوجود تیاگه تنها باشن، هر کدوم جذاب یول. دن یدست م

درسته؟  ه،یاهیو س یکیو راه و هدف ما تار -

! ؟یمونیپش -

. کنم یافراط رو قبول ندارم؛ فقط کار خودمو م ز،یهر چ يمن تو یول. وجه چیبه ه -

. یراهو انتخاب کن نیکه ا يده که هدفت برات مهمه؛ پس مجبور ینشون م نیو ا -

! هم هست؟ یراه برگشت -

. طرفه است هی یذارم، مقصدش مشخصه؛ ول یپات م يکه من جلو يریمس. بهت گفتم یبست یدوست مانیکه با من پ رو همون موقع نیا -

 ه؟یچ انشیپا یشه کرد؛ و آلودگ یهم نم يکار چیو ه يشد گهید ،يآلوده شد یوقت! يندار یراه برگشت چیه

. دونستم یکردم چون جوابشو م سکوت

. بده میخوام تعل یازش خواستم منو اون طور که م. بستم مانویپ نیا انیکه با شا یانفکر کردم؛ درست زم شیده سال پ به

 یم ادمی یکه گاه يشدم؛ جور رتریبه مرور سخت تر و نفوذ ناپذ. طورم شد نیاحساس تر بشم و هم یکه از سنگ هم سخت تر و ب يجور

. دونستم اطرافم چه خبره یبود که نم یاون مال زمان یول! پسر شاد و سرزنده هی. بودم یره ک

. ینش دهیدر گرانیتا توسط د یدرنده باش دیبا ایدن نیا يتو دمیکه فهم یها باز شد؛ وقت قتیحق يکه چشمم به رو یوقت

از غرور و تکبر،  یشد به کوه لیاحساس بودن رو آموخت و کم کم تبد یساله که از همون سن راه سنگ شدن و ب ستیجوون ب هی

پس . کنم دایخواستم دست پ یکه م يزیتونستم به اون چ یراه رو انتخاب کردم؛ چون به کمکش م نیو من خودم ا! اهو گن یخودخواه

! مجبور بودم

. شدم به آرشامِ مغرور و گناهکار لیو من از آرشامِ شاد و خوشحال، تبد. رو بهش ادا کردم نمیخواستم آموزشم بده؛ و در مقابل د انیشا از

 نیلب ا ریگهگاه ز یبود که سال هاست خفته نگهش داشتم، ول یوجدان يصدا دیشا. گناهکارم کیذهنم بود که من  يه توواژ نیا شهیهم

ترك بر  يذره ا یکه حت يمحکم بود، جور دیخرد کردن با يبرا. کردم یبودنم افتخار م يگناهکار بودم و برا. کردم یکلمه رو تکرار م

.خواستم باشم یم شهیبود که هم يزیهمون چ نیا! ریخت و نفوذ ناپذو من تونستم، س! نشه رهیاحساست چ

 یبود و حساب شده عمل م قیکارش دق يتو. اون ها نظارت داشت يشخصا خودش رو شهیهم. کرد یتمام محموله ها رو بازرس انیشا

. کرد

. خواستم یهمون طور که م! هیعال زیهمه چ -

. شردف یشونم و کم يدستش رو گذاشت رو مردونه

! شهیمثل هم. کارت حرف نداشت پسر -

. وارد انبار شد مهیاز افراد سراس یکی
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 د؟یمگه نگفتم تا دستور ندادم وارد نش: زدم داد

. سایقربان پل: زده گفت وحشت

! ؟یچ سایپل: نگاهش کردم زیت

. محاصرمون کردن قربان -

. رد و بدل شد انیمن و شا نیب ینگاه

 د؟یمورد مشکوك خبرم کن دنیمگه نگفتم به محض د! کرد؟ یم یپس شکور چه غلط -

. رنیدورمون کردن؛ االنم با چند تا از بچه ها درگ ختنیدفعه ر هیقربان  -

! ایلعنت -

از پشت انبار  يراندازیت يصدا رون؛یرفتم ب. با دست لباسشو گرفتم و پرتش کردم اون طرف. و به طرف در هجوم بردم دمیلب غر ریز

اون طرف  سیو افراد پل نیچند تا ماش دم؛یانبار به اون طرف سرك کش يآروم از کناره . شدم کیشل ياسلحمو در آوردم؛ آماده  .بود

! میکم داشت نویهم ایلعنت. کردن یم کیما شل يبودند و به طرف بچه ها ستادهیآماده ا

. و اسلحشو در آورد ستادیکنارم ا انیشا

.طرف نفوذ نکردن نیهنوز ا -

 ؟یچکار کن دیکه با یدون یم -

. تکون دادم سرمو

 یاگه اون طور که م یول ؛یچیاگه تار و مار شدن که ه. نکنن ینیبه بچه ها هم دستور بده عقب نش م؛یکن یم يراندازیت. رم یمن از چپ م -

. جور مواقع چکار کرد نیتو ا دیکه با یدون یخودت م گهینرفت، د شیپ میخواست

. مکارمو بلد -

گم؟  یم یکه چ یفهم یم. کنم یضرر م یکل. محموله رو از دست بدم نیا دیمن نبا. بکن یتون یفقط هر کار م -

. فتهیگوشه از محموله دستشون ب هی یذارم حت ینم -

! خوبه، مراقب باش: رو شونم و گفت زد

. میشد یمحاصره م سایطور توسط پل نیم نبود که ابار اول. کردم تمرکز کنم یو سع دمیکش قینفس عم. دور شد و رفت سمت چپ ازم

. میفتین ریخودم رو داشتم تا گ يجور مواقع هم روش ها نیا يبرا

به  کیبرداشتم سمت درختا؛ چند تا شل زیخ. من نشده بود يمتوجه  یهنوز کس. کردم یانبار حرکت م واریبه د دهیچسب. سمت راست رفتم

. کردم نیت کمو پشت درخ دمیطرفم شد که سرمو دزد

. دیچیپ یگوشم م يکرد و صداش تو یدرخت اصابت م يبه بدنه  يزیت يشد، با صدا یم کیکه به طرفم شل ییها گلوله

. در آوردم مویس یب

! ؟يشنو یصدامو م زیچنگ -

. صداتونو واضح دارم س،ییبله ر -
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...نکنن تا  ینیبه بچه ها بگو عقب نش -

کردم و از همون جا اون  نیکم شونیکیپشت . درختا رد شدم يبرداشتم و به سرعت باد از ال به ال زیخ. شد گوشم رد خیدرست از ب ریت هی

. دمییپا یطرف رو م

... سییر...  سییر -

. تا خودم دستور بدم دیکن ینم ینیعنوان عقب نش چیگم؛ به ه یم یچ نیگوش کن بب: نفس زنان گفتم. دادم رونیحبس شدم رو ب نفس

م شد؟ فه ریش

. سییچشم ر -

اوضاع چطوره؟  -

. هم کم نشده یکیاز اونا  یشدن، ول یدو تا از بچه ها زخم -

. بذار انیبچه ها رو هم در جر. فقط آماده باش و به دستورام عمل کن -

. سییچشم ر -

. دیاز پشت بلندگو به گوشم رس ییکه صدا بمیج يرو گذاشتم تو میس یب

. رونیب دیایسرتون و ب يرو دیدستاتونو بذار. به نفع همتونه نیا د؛یکن میلبهتره خودتون رو تس -

اگه توسط  یحت. دنیکش یمن نفسم نم يبودن که بدون اجازه  دهید میتعل يافراد من جور! کنن یهم عمل م هیبق ،یگفت نویخب تو ا آره

تونه  یکرد م یفکر م دیو حاال با دو کلمه تهد. کردند یم یچیرپدادن و نه از دستورات س یشدن، نه گروه رو لو م یهم م کهیت کهیت سایپل

! کنه میبه تسل داراون ها رو وا

 نیچن يبرا. شاخ و برگ ها رو کنار زدم؛ اسلحه ها اونجا بودند. که پشت درخت بود رو حرکت دادم یپوزخند برگشتم، سنگ بزرگ با

. میخبر داشت انیو من و شا کیفقط افراد درجه  اون ها ياز جا. کرده بودم شونیجاساز نیزم يتو يموارد

 رونیرو ب ستولیپ ياسلحه  يجعبه ! هیاز ثان يتار و مار کردن دشمن، اون هم در کسر يبرا هیاسلحه و نارنجک، در کل مهمات اول کنترل،

از قبل پرش کرده بودم و االنم  .و آمادش کردم رونیآوردمش ب عیسر. زاتشیقدرتمند من بود، با تموم تجه ياز اسلحه ها یکیآوردم 

. کنم نشیگزیتونستم جا یم عیسر یلیدوازده گلوله رو داشت و خ تیخشابش ظرف. دبو کیشل يآماده 

رفتم  یبار محتاطانه به طرف درخت نیمهمات و ا يدوباره سنگ رو گذاشتم رو بمیج ياز نارنجک ها رو برداشتم؛ کنترل رو گذاشتم تو یکی

هنوز  یول. گرفتند یمنو نشونه م میشد، مستق یکه به سمتم م ییگلوله ها کیمن بودند و با شل يمتوجه . بود سید پلبه افرا کیکه نزد

. کنم شونیراه یخوب نبود دست خال. دادم ینشونشون م دیبا! بودن دهیرو ند شامآر يرینشونه گ

. دمیسرمو دزد عیسر یلیشد که خ کیبه طرفم شل. خم کردم یاومد؛ سرمو کم یم يراندازیت يهنوزم صدا. حرکت موندم یچند لحظه ب تا

 رمیکردم و در همون حال مس کیبه طرفشون شل ع،یتند و سر یحرکت حساب شده، ول هیبا . بودم؛ وقتش بود دهیرو سنج تیکه موقع حاال

. و مارشون کنمتار  يتونستم تا حدود یبود و تا به اونجا م ادیفاصلم باهاشون ز. کردم یرو به طرف انبار ط

 نهیزم نیا يبود و من هم تو یخوش دست ياسلحه . کردم یم کیبه طرفشون شل يگلوله ا کیماشه گذاشته بودم و با هر ت يرو رو دستم

. رو داشتم یکاف يمهارت ها
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و سرعتم  دمیکردم و لبمو گزگلوم خفه  ينالم رو تو. گلوله درست از کنار بازوم رد شد و چون فاصلش باهام کم بود، بازومو خراش داد هی

رقمه دست بردار  چیانگار ه. ومدیهم حالم جا ن قیبا چند تا نفس عم یحت. زدم ینفس نفس م. شدم یانبار مخف واریپشت د. کردم شتریرو ب

! خودتونه يخب، پس عواقبش هم پا یلیخ. نبودند

! یخراش کامال سطح هینبود؛  یمهم زیبازوم نگاه کردم، چ به

 ؟يشنو یصدامو م زیچنگ -

. صداش به گوشم خورد نکهیلحظه سکوت بود تا ا چند

. سییصداتونو دارم ر -

اوضاع اون طرف چطوره؟  -

. سییر ستیخوب ن -

. میکن یشماره سه رو اجرا م ينقشه  -

. کنم یاالن با بچه ها هماهنگ م س؛ییچشم ر -

. م نشستلبا يرو يپوزخند مرموز. قطع شده بود يراندازیت يصدا

به اون طرف  ینگاه مین. دستم تکونش دادم يتو. روش نصب شده بود شگرینما هیقرمز با  يرو در آوردم، فقط سه تا دکمه  کنترل

. اوضاع به نظرشون مشکوك بود. انگار تعجب کرده بودند. کردند ینم یحرکت یبودند، ول کیشل يانداختم، آماده 

 ياول رو فشار دادم؛ صدا يدکمه . شده بودند دهیکنار هم چ فیبه رد ،یبه ظاهر خال يبشکه ها درخت ریبه سمت چپ دوختم؛ ز نگاهمو

. انفجار اطراف رو پر کرد بیمه

 يدونستن که هدف انفجار سوم تو یحتم داشتم م. با انفجار دوم که درست سمت راستشون بود، اوضاعشون بدتر شد. همهمه افتاد نشونیب

. بودند ستادهیاکه  هییمرکز و درست جا

سوم رو  ياز اونجا دور بشن و دکمه  یگذاشتم کم. و برگشتن عقب ناشونیماش ينشستن تو یهمگ. داد ینیدستور عقب نش فرمانده

امن  نجایکردم که ا یمطمئنشون م دیبا. کار شده بود، منفجر شد و اطراف رو گرد و خاك پر کرد نیزم يکه تو یبار بمب نیفشردم و ا

. ستین

چشماش از  ستاد؛یکنارم ا انیشا. و رفتم جلو بمیج يکنترل رو گذاشتم تو. کردند یصحنه نگاه م نیبه ا یبا خوشحال رون؛یب ختنیها ر هبچ

. فشرد تیدستمو با موفق. زد یبرق م یخوشحال

. مینکرده بود ششیکردم جواب بده؛ چون تا حاال آزما یفکر نم! يتو معرکه ا. کارت حرف نداشت پسر -

. بود دهیاجرا نرس يخودم بود و تا به االن به مرحله  ي دهیا نیگفت؛ ا یدرست م. نگاهش کردم مغرور

! خوشحالم آرشام یلیخ ،یکن یم يو با من همکار یتو گروه من نکهیاز ا -

. نگفتم يزیکردم و چ سکوت

! شده؟ یدستت چ -

. ستین یمهم زیچ -
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. برگردن یحت ای م،ینظر باش ریاالنم ز نیهم دیشا. ستیامن ن نجایا گهید. میتره محموله رو انتقال بدبه نظر من به: به اطراف انداختم ینگاه

 ؟یمنتقلش کن يخوا یچطور م م،یباش درسشونیاگه االن تو د م؛یکن یدرسته؛ اما اونا هم مطمئنن که محموله رو جا به جا م -

. نقشه دارم هی -

. میدو از افراد گروه فاصله گرفت هر

! ؟ هینقشت چ -

کنن،  بمونیجاده که اگه خواستن تعق يتو میاز محموله رو هم بفرست یخال نیماش هیبه محموله ها و  میها رو اختصاص بد یلیاز تر یکی -

به  اسیاوضاع آرومه و بچه ها خبر دادن نظر پل میدیبعد که د یو کم میفرست یرو م یخال نیاول ماش. باشه درسشونید يتو نیاون ماش

. میدورشون بزن دیبا ییجورا هی. مید یرو انتقال م یکی نیجلب شده؛ ا یخال یلیتر

! م؟یکنه رو چطور رد کن یکه محموله ها رو حمل م ینیماش -

. رهیتونه ردش رو بگ ینم یشناسم که مطمئنم کس یرو م يریمس هیمن . نداره یاون با من، مشکل -

. داشت دیترد یکنه و کم یر منگاهم کرد؛ معلوم بود داره فک یکم

. سکهیدر هر صورت ر. ستین يخب چاره ا اریبس -

. دم یمن دستورشو م -

. رو تکون داد سرش

! م؟یکجا انتقال بد -

. هیبه نظرم مورد مناسب. يشه که تو االن درش اقامت دار یانجام م ییالیهمون و يمعامله تو -

! ن؟یمورد اعتماد يآدما. کنه یشک نم یدور افتادست کس پرت و يجا هی. همون جا مشیفرست یپس م -

! حرفشون حرف زد يشه رو یکه نم ییاز اون گردن کالفتا -

نظر داشته  ریاالنم ما رو ز نیهم دیشا. نبود يادیفرصت ز. میبار زد قهیدق یمحموله رو در ظرف مدت س. زدم و سرمو تکون دادم پوزخند

. میکرد يکرد؛ فقط دنبال سرنخ بودن که ما همه جا رو پاکساز ینم ینینشعقب  یراحت نیبه هم سیپل. باشن

 یرد گم کن يرو هم واسه  یخال یلیتر. متوجهش نشده بودند سایمطمئنا پل. انبار بود يتو ره،یکه قرار بود محموله توش قرار بگ يا یلیتر

.رفت شیطبق نقشه پ زیهمه چ. میپر از سنگ و خاك پرش کرد يها یو با گون میاز انبار نگه داشت رونیب

***

شد؛ محموله معامله  ییراینحو ازشون پذ نیبهتر هی انیاز طرف شا. حضور داشتند یمهمون يبودند، تو انیشا يکه طرف معالمه  یگروه

. کنند خودش برگزار يالیو يتو یبا شکوه یمناسب مهمون نیدستور داد به ا. خوشحال بود د،یجد تیموفق نیاز ا انیشد و شا

***
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دالرام

بود، با  سیدستامو که خ. بود اینگاه به صفحش انداختم، پر هی. زنگ خورد لمیکه موبا ییلباسشو نیماش يتو ختمیر یلباسا رو م داشتم

. حوله خشک کردم و جواب دادم

. دار هیسالم بچه ما -

الو؟  یجمله بگ نیا يزنم به جا یزنگ م یبار شد وقت هی. سالم و زهر مار -

. رم سر اسم و رسمت یباره م هیچرا بگم الو؟  گهید ییدونم تو یم یخب وقت -

! داره، آره؟ هیالبد اسمم بچه و رسمم ما -

! قایدق -

! مرض -

! ؟يهم دار یقیرف هیافتاده  ادتیشده بعد از چند هفته  یندارم؛ چ -

. نشد بهت بزنگموقت . شلوغ بود یباور کن مسافرت بودم؛ اونجا هم سرم حساب -

چه خبرا؟  -

 د؟یخر میعصر دنبالت با هم بر امیزنگ زدم بگم ب ،یچیه -

. تونم ینم ينه، جون پر -

. گذره یخوش م گهید ایب ؟يباز تو بهونه آورد -

! دو سر چکار کنم؟ ویبا د -

! اوه اوه، مگه برگشته؟ -

. شبید نیآره، هم -

! نگفت؟ يزیچ -

. رونیصبح زود هم زد ب. اتاقش ينگاه چپ بهم انداخت، بعدم خبر مرگش رفت تو هی دهیز از راه نرسداره بگه؟ هنو یچ -

. داره ییعجب رو -

...اوهوم، سن جده بابا بزرگه منو داره، اون وقت  -

!حاال بخور. ياز اون خراب شده، گوش نکرد رونیصد بار بهت گفتم بزن ب -

 یم یرو دو دست ابونیکنار خ يها یآشغال دون دیکردم که با یرو ول م نجایمن اگه ا. ایزن یرو هوا م یفحر هی یاهللا بختک! تو؟ یگ یم یچ -

. دمیچسب

. من شیپ ياومد یخب م -

! رون؟یبابات جفتمون رو بندازه از خونش ب گهیکه دو روز د -

. ستیهم ن ایاون جور گهید -

! شه یاونجا باشم؟ نم یاصال تا ک. شهخوام با یمنت باال سرمه و منم نم. یحاال هر چ -
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 نیع ،یکن یتر و خشکش م يکنه؟ سه ساله دار یکار رو م نیبا پرستارش ا یآخه کدوم آدم! ذارن یاونجا سرت منت نم نکهینه ا -

. ستین الشمیخ

. نبودم دنیکوزت در حال شستن و ساب نیاگه بود که االن ع -

. یرو بکن شیکلفت نکهینه ا ،یشبا شیمراقب سالمت يدار فهیتو فقط وظ -

. هاف هافو بگه رهیپ نیبه ا دیبا یکیدونم،  یمنم م نویا -

! بگم؟ امیمن ب يخوا یم: دیخند

. ایکرده ب يادیاگه سرت به تنت ز -

. نه هنوز -

! پس خفه -

. میدیدو خند هر

! ؟یاالن در چه حال -

. من بدبخت يتَلَنبار شدشو آورده واسه  يل لباس چرکاسا هی يبه اندازه . شورم یدارم رخت م یجات خال -

. ناراحت شده بود شهیمثل هم د؛یکش آه

... زنم تو  یم نیهمچ یکن يدلسوز يبه جون پر ؟یکش یچرا آه م -

! کنه تو هم يخواست دلسوز یک! يهـــو -

. ادیدستت ب یگفتم گوش -

. وقته یلیاومده، خ -

. ا چه زود -

. دعوته یفردا شب مهمون: ردم و گفتممکث ک. دیخند

. یکن یحال و هوا هم عوض م هی ير یم گه،یخوبه د -

. دوست ندارم برم ستم؛یاون جور جاها راحت ن -

. کنه یمجبورت م یول -

هم نقش  شتریب پرستار و هید آخه به من چه؟ من . حساســـه لیمسا نیآقا رو ا ؟یبزنم که چ پیت دیبا ایاشراف نیع شهیهم. دونم یم -

. آدم پولدارا لباس بپوشم و برم محفل دوست و آشناهاش مانور بدم نیع دیفهمم چرا با ینم. خدمتکار رو واسش دارم

! نکنه بهت نظر مظَر داره؟ یداره؟ راست یمگه چه اشکال وونهیکه حرص خوردن نداره، د نیا -

. طرف شصت سالشه. برو گمشو تو هم: دمیخند بلند

! و دو سالته ستیو هم بخب ت -

! ؟يتفاوت رو احساس کرد -

! هیلیخ یلیآره، خدا وک -
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حداقل چند سال از خودم  دیعشق من با. ستـــمیعاشقشم ن نجاستیمشکل ا. به کنـــار ناشیحاال ا: ادا در آوردم و با ناز گفتم. دمیخند

. طلبه یخوره، خاك م یبه درد من نم گهید نیا! قرن هیبزرگ تر باشه، نه 

! ؟يمرگشو دار يآرزو. خاك تو سرت: دیغش خند غش

و  نیاهل نفر. رو نداشتم یمرگ کس يوقت آرزو چیمن ه. نه یکنه؛ ول یکنه؛ اخم و تخم م یم تمیدرسته اذ. نه شییخدا: جمع کردم لبامو

. مشکالت شد نیا يکه مسبب همه  یواسه اون یحت ستم؛یحرفا هم ن نیا

! ؟یفتیم ادشیهنوزم  -

! بره؟ ادمیاز  دیها، بابام بوده؛ با يا وونهید: زدم پوزخند

. نداشت بده یکرد؛ جواب سکوت

. برسم میمن برم به کار و بدبخت گهیخب د -

. نکن تیاذ ادیخودتو ز یباشه برو، ول -

. رونیب ندازمینکنم م. اجراش کنم دیده با یدستور م! مگه دسته منه؟ -

 ه؟یقدر عوض نیا -

 ؟يندار يخب کار. اتر از تصورتفر -

. نه: و گفت رونیداد ب نفسشو

. يفعال با. یاوک -

. يبا -

 يخاك تو: کردم یلب با خودم غرغر م ریز ،ییلباسشو نیماش يچپوندم تو یهمون طور که لباسا رو با حرص م. رو قطع کردم یگوش

. يخور يقدر تو سر نیسرت دالرام که ا

حرف بشنوم  دیبا ایهم دارم؟  يا گهید يمگه چاره : لب گفتم ریز. آشپرخونه نگاه کردم واریمات به د. ستادیت اآروم آروم از حرک دستام

... ای

. کردم، مجبور بودم کاراشم انجام بدم یم یزندگ نجایفقط چون ا. شدم ینم ریتحق يالاقل اون جور نجایا. تونستم بهش فکر کنم ینم یحت

. شد یکردم و چ یفکر م یچ یشدم، ولبه عنوان پرستارش استخدام 

با . ذهنم يلب تکرار کردم تا بشه ملکه  ریچند بار ز. رمیگ یم میمنه و خودمم براش تصم یزندگ نیا. رم یمن راه خودمو م ست؛ین مهم

! کرد ینم بیع يکار از محکم کار یشده بود، ول نکهیا

.شه، نه آب ینه واسم نون م االیفکر و خ نیکه ابرم به کارام برسم . و سرمو تکون دادم دمیکش یقیعم آه

***

! انگار ارث بچه هاشو کوفت کردم. هم يبود تو دهیاخماشو کش شهیمثل هم. برگشت خونه عصر
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. آب بده من وانیل هی -

در بزنم که صداش  رفتم پشت در اتاقش؛ خواستم. نبود یسالن، ول يآب برگشتم تو وانیآشپزخونه؛ با ل يتکون دادم و رفتم تو سرمو

. کرد یداشت خفم م یاون لحظه حس فضول یاهلشم نبودم، ول. ستمیباعث شد ناخوداگاه فالگوش با

. زنم یسر م امیخب، فردا م یلیخ. بگه يزیساکتش کن، نذار چ يجور هی. زنگ به من بزنه هیبهش بگو  -

منظورش از  یول ستم،یخوبه گفتم اهلش ن ال،یخ یحاال ب. دمیشن یمحرفاشو  شتریکاش زودتر اومده بودم؛ الاقل ب يا. نگفت يزیچ گهید

! بود؟ ی، ک»ساکتش کن يجور هی«گفت  نکهیا

. به در زدم يا تقه

. تو ایب -

که در اثر  ییچشما د،یدست سف هی يموها. کرد یتماشا م رونویپشت پنجره نشسته بود و ب شیصندل يرو. اتاق يرو باز کردم و رفتم تو در

. از دستم گرفت وانویرو آورد جلو و ل دشیدست چروک! يهمچنان خشک و جد یفروغ شده بودن؛ ول یت سن بکهول

نشد؟  يدر نبود من خبر: که خشک و سرد گفت رونیرو ازش گرفتم؛ خواستم برم ب وانیل. آبشو بخوره بعد بزنم به چاك ستادمیا

. نه -

. خورم، پس آمادش کن یمشب زود شام ما. خوام استراحت کنم یم رون،یخب برو ب یلیخ -

! اهینوکر بابات غالم س. دمییهم سا يرو دندونامو

. باشه -

. يبر یتون یم -

. بود نیکاش فقط هم يحاال ا. شدم یاز دستش راحت م يجور هیکاش  يا. رونیاز اتاقش اومدم ب یحرف چیه بدون

! خوره؟ یم نویا يچطور! از آب در اومد یچه آشغال! غننمک، بدون رو یب! یمیآماده کردم؛ طبق معمول رژ شامشو

مثل . آروم نشست پشتش و شروع کرد به خوردن. کرد یرو نگاه م زیداده بود و م هیبه عصاش تک. رو آماده کردم و صداش زدم زیم

. سرو صدا یآروم و ب شهیهم

 د؟یندار يبا من کار -

. نه تکون داد يبه نشونه  سرشو

. ریشب بخ -

 يزیشد چ یکه نم يریپ نیا يخورده بودم، وگرنه جلو يزیچ هیخوبه قبال  رون،یاز آشپزخونه اومدم ب. هم نداشتم ینگفت، توقع یچیه

. خورد

. ستیحسش ن ال،یخ یکتاب بخونم؟ ب! حاال چکار کنم؟. نگاه به اطرافم انداختم هیکالفه . مثل هر شب درو از تو قفل کردم. اتاقم يتو رفتم

اصال برم . شم یبدتر م گهید ،یافسردگ يحال و هوا يخفن رفتم تو شیجور نیهم. فاز اشک و آه يرم تو یوش کنم؟ نه بابا مآهنگ گ

! پس بتمرگ کم زر بزن. ستیمنتظرم ن یهم کس ایاون دن یول ه،یآره خب فکر خوب هان؟راحت شم  رمیبم
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 شنهاداتیخراب و پ ينگاه ها ؛یمصنوع يبازم لبخندا. یبرم مهمون کهیتمر نیبا ا دیکردم که با یبه فردا شب فکر م. تخت يرو نشستم

 یعذاب زندگ يچند ساله دارم تو! شد؟ دیکه موهام رنگ دندونام سف یوقت! شه؟ یتموم م یکابوس لعنت نیا یک. خسته شدم گهید! حانهیوق

خوره افتاده بود به جونم  نیع زیچ هیحاال هم که ! آه. مدهویروز خوش بهم ن هی گهیکسمو از دست دادم، د يو همه  مادرم یاز وقت. کنم یم

! کردم؟ یچکار م دیبا. کرد یو ولم نم

کن؛ بشور؛ بساب؛  زیسرو کن؛ غذا آماده کن؛ خونه رو تم یدنینوش. و هزار کوفت و زهرمارش یشدم ساق یگرفت من م یکه م یمهمون

! من نکبته یاَه چقدر زندگ! ریبم

. صد پله بدتر از شکنجه شدنه ،يانجام بد لتیرو بر خالفه م يکار يبخوا نکهیا. زجرکش نشه يجور نیا یول ره،یبم فتهیدفعه ب هی آدم

. گهیروش د هیو به  گهیجوره د هی یشکنجه است، ول یخودش نوع نمیا

. خوابم برد یک دمینفهم نکهیقدر با خودم غرغر کردم و آه و ناله سر دادم، تا ا نیا

***

 يدستم با حوله رو. به در خورد يتقه ا. کردم یخوندم، موهامو هم خشک م یلب آواز م ریاومده بودم و همون طور که ز رونیوم بحم از

. موهام ثابت موند

! بله: همون جا گفتم از

. داشت يمحکم و پر غرور يبازم صدا یپاش لب گورمونده بود، ول هیبود و  ریپ نکهیبا ا. خودش بود يصدا

! ؟يدیشن. يد یگفتم؛ همه رو مو به مو انجام م یفراموش نکن چ. که برات آوردمو بپوش ین لباسهمو -

. رونیمحکم دادم ب نفسمو

. باشه -

»!بگو چشم«گفت  یجور مواقع م نیا شهیهم. دمیصداشو نشن گهید

از  يجور چیه گهیکرد، د یبند م يزیبه چ یوقت یول. اونم مجبور شد دست از سرم برداره نکهیبار نرفتم؛ تا ا ریکردم و ز یبار سرسخت چند

!دمیپوش یم دیبا یمهمون يکه برا ینمونش امشب و لباس. دادم یانجامش م دیگشت و اال و بال با یحرفش بر نم

و  یلسلباس مج هی. کاور رو برداشتم، فوق العاده بود. تخت يکاورش بود و گذاشته بودمش رو يرفتم طرفش، تو. موهام شدم الیخ یب

از جنس ساتن به  ینوار همرنگ لباس ول هی. کار شده بود يا شهیو ش ينقره ا يسنگ ها نشیقسمت س يرو. نیبلند به رنگ سرخ آتش

. شونش نسبتا باز بود يقسمت رو. داد یتر نشون م کیدور کمرش دوخته شده بود که کمرمو بار

در هر صورت  یکرد؛ ول یهم نم یبرام فرق گهید. نباشم دهیپوش اشیمهمون يشده بود که تو يکردم، برام عاد یکار م ششیمدت که پ نیا

.خوردم یشدند، حرص م یم رهیحال هر بار که مردا بهم خ نیبا ا. شونه هام يرو نداختمیشال م هی

کاش  يفقط ا یول. یبکن يخوا یکه م يدستات باشم و تو باهام هر باز يخوام مثل عروسک تو یتونستم بهش بگم نه؛ بگم نم یکاش م يا

. کردم یکار رو م نیشد که حتما ا یم یاگه عمل! نیبود، هم
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هم  ریشال از جنس حر هی. رینقص بود و چشم گ یب زشیهمه چ. بود یپف داشت و پرنسس یدامنش کم. تخت برداشتم يرو از رو لباس

نه؛ انصافا هم  ایتو تنم اندازه است  نمیبب نکهیا يط واسه قبال تنم کرده بودم، فق. نقاب براق و سرخ همرنگ لباس هیروش بود، به همراه 

. گشاد نبود ایکوچولو هم تنگ  هی یتقالب تنم بود و ح

برو . بعد جواب خودمو با تشر دادم یول! کنه؟ یواسم خرج م يجور نیبهم نظر داره که ا يریپ نیخودم گفتم نکنه واقعا ا شیلحظه پ هی

! ه، بعد بخواد بهت نظر داشته باشه؟بابابزرگت يجا. يبابا توهم زد

رفتناش منو هم دنبال خودش راه  یو مهمون اشیمهمون يهر بار واسه  نکهیزد، نه ا یبود که تا االن م یخب اگه حرف. شک داشتم بازم

 جهی، کمتر به نتکردم یدر موردش فکر م شتریب یهر چ! چشم باشم؟ يبزنم و تو پیت يجور نیداشت که براش ا یلیچه دل گهید. بندازه

.دمیرس یم

فقط . نداشت زایچ نیبه اتو و فر و ا يازیمواج بود و ن. شونم رها کردم يبلندم رو آزادانه رو يموها. که نرمال باشه يکردم، در حد شیآرا

. از کنار بستم رهیانگشتام گرفتم و با همون گ نیاز موهام رو ب يداشت، طره ا يا شهیقرمز و ش يها نیکه نگ ينقره ا ي رهیگ هیبا 

شونه هام که هم به  يرو ندازمیبعد هم م. موهام يکه از قبل آماده کرده بودم رو هم انداختم رو يشال قرمز دم؛یلباس پوش يرو رو مانتوم

.که باز هست رو بپوشونه ییلباس بخوره، هم اون قسمتا

 نیبود و نگ نی، مخصوصا چند تا از بنداش که به رنگ قرمز آتشبا رنگ لباسم داشت یجالب یهارمون. دمیپاشنه بلندمو پوش یمشک يکفشا

. و قرمز بودند يهم که از بغل روش کار شده بود نقره ا ییها

هال نشسته  يتو. رونیو از اتاق رفتم ب میدست فیک ينقاب رو گذاشتم تو. حاضر و آماده بودم. گردن و مچ دستم زدم ریعطر به ز یکم

 یم کلتیه خیاگر بهت نظر داشت که م! ؟يکرد یاشتباه م يدیبه خودم گفتم د. سر تکون داد تیانداخت و با رضا بهم یتفاوت ینگاه ب. بود

.است گهید زیچ هی دششد؛ پس حتما قص

 زیکم کم برام شد عادت و بعدم همه چ یدادم؛ ول یکردم و گوش به حرفاش نم یم يلجباز لیاوا. رو انداختم باال و دنبالش رفتم شونم

 يتونستم بکنم؟ لجباز یچکار م. گفتم باشه یم ،يایباهام ب دیو با میدعوت شد یمهمون نیگفت به ا یکه تا م يجلوه کرد؛ جور يمال عادکا

مردا  يبد ا ياگه نگاه ها. گذشت یهم بهم بد نم ییجورا هی. کردم یقبول م دیرفت، خب با یگوشش نم يحرف تو یوقت! شتندا يا دهیفا

.هم فال بود و هم تماشا يبه قول پر. بد هم نبود نیفتم، همچگر یرو فاکتور م

***

. ساختمون ترمز کرد يجلو

! ؟يچرا نقابتو نزد -

! بزنم؟ دیحتما با -

! اجباره، زود باش -
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 يچشما! بود یواقعا عال. خوشم اومد یلیکه به خودم نگاه کردم، خ نهیآ يتو. صورتم بستمش يدرش آوردم و رو فمیک يناچار از تو به

. دادن یخوب خودشون رو نشون م یلیاز پشت نقاب خ میخاکستر

. نگیپارک يرو ببره تو نیرو ازش گرفت تا ماش چییخونه است؛ سو نیهم ياز خدمه ها یکی دمیلباسش فهم يمرد که از رو هی. شدم ادهیپ

. شناخت یعمرا نم د،ید ینو ماگه بابامم م. اشراف زاده ها نیشده بودم ع. داشتم یبا فاصله ازش قدم بر م

 نیداشت که بخوام با ا یلیچه دل. بهش فکر کنم دیسرمو آروم تکون دادم؛ نبا. گوشم بود يداد و هوارش هنوزم تو يصدا. افتادم ادشی باز

خودم خودمو آزار بدم؟  هوده،یافکار پوچ و ب

که  بایسرسبز و ز يبه اطرافم انداختم؛ درختا ینگاه. زدن یگپ م بودن و ستادهینبود؛ فقط چند تا مرد و زن ا يکه خبر الیو اطیح يتو

شب و هالل درخشان ماه  یاهینقش س ،ییبایاستخر بزرگ قرار داشت که به ز هیاون طرف تر . شده بود يگل کار فیبه رد فیرد رشونیز

. بود بایز اقعاو. درش افتاده بود

! هییعجب جا. کننده بود رهیکه توش کار شده بود، خ يبلند و پر نقش و نگار يستون ها. نگاه کردم؛ نماش تماما سنگ بود الیو به

. کیفخار و ش يبودن، با ظاهر ستادهیسالن ا يو جوون گوشه به گوشه  ریپ يزنا و مردا. دهیو اتو کش کیهمه ش! به به چه خبره. تو میرفت

!اَه چه حوصله سر بر. شد یتکرار م ایمهمون يهمه  يتوبرنامه و صحنه ها  نیکال ا. هم وسط سالن مشغول رقص بودند یگروه

انگار دخترش بودم . کرد یاون با همشون آشنا بود و گرم برخورد م یشناختم، ول یرو هم من نم هیبق م؛یکرد کیچند نفر آشنا سالم و عل با

دختر «داد  یبا لبخند و پر غرور جواب مباهاش دارم،  یمن چه نسبت دیپرس یکه ازش م یهر ک. ذاشتم یم یکه همراهش پا به مهمون

داشت که منو با  یلیمن نه دخترش بودم و نه دختر خوندش؛ پس چه دل. شد تا سر حد مرگ تعجب کنم یکه باعث م يزیچ» !خوندم

! کنه؟ یو رو به همه منو دختر خوندش معرف ارهیمجالس ب نیخودش به ا

و صد  هیزدن بق دیکرد، منم مشغول د یخوش و بش م شیاون که داشت با کنار دست. میبود ستادهیا دیاز سالن، درست مرکز د يا گوشه

.مردان حاضر در سالن بودم يآزاردهنده  ينگاه ها دنیالبته به دوش کش

چشم  یو بندازم کف دستشون؛ بگم برو به سالمت، هر چ ارمیناخنام از کاسه در ب نیخواست چشماشون رو با هم یکه چقدر دلم م يآ

.شد یکه نم فیح یول. بسه يکرد ینچرو

اصرار  نیهم يجالب بود، پس واسه  یلیخ. مردا نه یبه صورتاشون نقاب زده بودند؛ ول یحضور داشتن، همگ یمهمون نیا يکه تو ییزنا

.داشت نقاب بزنم

 دیسف قشیکنار شق ياز موها یر کمچهل ساله، که مقدا بایمرده تقر هی. زد نگاه کردم یبود و باهاش حرف م ستادهیکه کنارش ا يمرد به

کم  یلیدختر خوندت خ: که نگاهش به من بود گفت یبا لبخند در حال. داد یبا نگاهش درسته آدم رو قورت م یجذاب نبود، ول. شده بود

. حرفه بهمن جان

هر ننه  زونیرفت که آو یتم نمک يتو گهید نیا یول. ریقدر خودتو نگ نیباش و ا يکه با همون نگاه بهم گفت عاد يکرد، جور نگاهم

. لبام بسنده کردم يرو یلبخند مصنوع هیفقط به . بشم و باهاشون گپ بزنم يقمر

. ستیخب زود جوش ن یول ه،یدختر خوب و مهربون. طوره نیهم شهیدالرام هم: رو داد جوابش
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 يهمه  يتو شهیکه هم يکنم؛ کار دایپ زیژه واسه آنالسو هیبه اطراف انداختم تا  ینگاه. دادم یگوش م شیتکرار يبه حرفا یتفاوت یب با

هم  يا گهیکار د. میشد سرگرم یم نیو ا رمینظر بگ ریکه حرکتاشو ز یکیگشتم دنبال  یرفت، م یاز بس حوصلم سر م. کردم یم ایمهمون

. بازم حوصلش رو نداشتم یول دم؛یرقص یدر حال رقص و م تیجمع نیرفتم ب یشدم م یحوصله م یب یلیخ گهید! بکنم؟تونستم  یمگه م

. تره بتمرگه سر جاش نینداشته باشه، همون سنگ یدرست و حساب يهمپا هیآدم 

نکنه . جوون بودن اشونیشتریعده که ب هینه همشون، . ظاهرا فقط خانما ساکت شده بودن. کردم که همهمه ها کم شد یرو نگاه م اطراف

! برق گرفتتشون؟ یدسته جمع

... نیا...  نکهیا...  نیا. دهنم يقلبم اومد تو! خدا يوا. به پله ها دمیو دنبال کردم و رسنگاهشون ر ریمس

! دار؟یب ایخوابم  ایخدا! کرد؟ یچکار م نجایا. خودش بود؛ آره خود خودش بود. بند اومده بود زبونم

رو به باال  شیمجعد و مشک يو موها یصدفکراوات . بود یهم که به تن داشت مشک یراهنیپ یحت. یکت و شلوار خوش دوخت مشک ست

 يداشت که جد شیشونیپ يرو یاخم کمرنگ. دور اطراف سالن چرخوند هیتفاوت  یب یو نافذش رو با نگاه یمشک يچشما. شونه زده بود

اصال . بسته بود خیکه تن و بدنم  يمتعجب بودم؛ جور گهید زیچ هیمن از  یول ه،یمثل بق رمیازش بگ چشمتونستم  ینم. داد یتر نشونش م

. شناخت یخدا رو هزار بار شکر که نقاب به صورتم داشتم، وگرنه حتما منو م. باشه نجایشد اونم امشب ا یباورم نم

. اومد یانصافا بهش م یول د،یبار یبشر م نیا ياصال غرور و تکبر از سر تا پا! مغرور یمحکم و با نگاه. اومد نییاز پله ها پا یژست خاص با

. ا جذاب بودواقع

سر و صداها از طرف  نیا شتریب یعنی. همهمه ها از سر گرفته شد. دمینفس راحت کش هیبا رفتنش . رفت رونیب الیتوجه به مهمونا از و یب

. رونیرفتن ب یم الیهمه داشتن از و. با تعجب بهشون نگاه کردم...  یول! عجبا! خانماست؟

. شه یجا برگزار ماون یمهمون رون؛یب میبر: گوشم گفت کنار

...جا هم  نیهم! ه؟یخب چه کار -

! میبر -

.بگذرون ریامشب رو به خ ایخدا. هم فشار دادم و همراهش رفتم يحرص لبامو رو با

بزرگ و باز  یلیخ يفضا هی. باشه الیو ییکردم پشت ساختمون خوشگل تر و دلبازتر از قسمت جلو یفکر نم. الیو یرفتن قسمت پشت یهمگ

 يبودند؛ که رو دهیچ یو صندل زیدرست کنارشون با فاصله م. مختلف کاشته شده بود يگل در رنگ ها و نوع ها ير تا دورش بوته هاکه دو

 يها شهیاز اون قسمت قرار داشت، که روش پر بود از ش ییانتها يبزرگ هم درست نقطه  یلیخ زیم هی. بود ایمح ییرایپذ لیوسا زیهر م

.شربت و نوشابه بود گرشید یمین یول ه؛یالکل يها یدنیاز اون ها نوش یمیونستم ند یکه خوب م ؛یدنینوش

وسط و دو به دو شروع کردن به  ختنیبلند شد؛ مهمونا ر کیموز يکه صدا نیقرار گرفتن و هم گاهشونیجا يتو عیارکستر سر گروه

. دنیرقص

 يادیلباسم هم ز. مهمونا معذبم کرده بود میگاه و خصوصا مستق یو بگاه  ينگاه ها ینیسنگ. مینشست زهایاز م یکیرفتم و پشت  همراهش

 يشده  يقسمت سنگ دوز. دیدرخش یم ییبایبه ز ،ییایاون نور کم و رو يچشم بود؛ مخصوصا که جنس دامن لباسم براق بود و تو يتو

. رو گرفته بود ایلیچشمِ خ یدرخشندگ نیو ا دیدرخش یدر کل سر تا پام م. نقابمم براق بود یحت. داشت شوخود يجا گهیلباس که د
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همه با لباس . بود دهیکس مثل من لباس نپوش چیه. امیاون هم دوست داشت به چشم ب یحت یساده تر بپوشم؛ ول زِیچ هیذاشت  یکاش م يا

. تاج کم داشتم هیقط ف. بود، من بودم دهیمهمان ها لباس پوش نیپرنسس در ب کیکه همچون  یتنها کس یفخار و باز و زننده، ول يها

 تهیهمش فرمال نایا ر؛یقدر به خودت نگ نیا! نزن دختر يفانتز! ورت داشت دالرام؟ الیدلم گفتم باز تو خ يفکر لبخند زدم و تو نیا از

.است

ودم و شدن، نه خ یم کلمیو عاشق قد و ه دنید یشدن، همه ظاهرم رو م یم رهیهم که بهم خ ییمردا نیا. بود يخب همش ظاهر آره

.که برن گمشن همه از دم يا. باطنم

و  پیچه از نظر ت. بود نشونیهمه مرد واقعا جذاب تر نیا نیب. کردم داشیگشتم که باالخره پ یدنبالش م. دیکاو یاطراف رو م نگاهم

 یرقمه نم چیدش رو هخو یرو بشه تحمل کرد، اون غرور ب شیهر چ! بخوره تو سرش! بود المصب ستیدر کل ب. افهیچه ظاهر و ق کل،یه

. شه

! گه؟یکس د هی ایخوش قد و باال  يجناب مغرورالسلطنه  نیا! ه؟یک یبودم بدونم صاحب مهمون کنجکاو

زد و  یچشم چرونه حرف م ارویداشت با همون . حواسش به من نبود یبتونم ازش بپرسم؛ ول دیشا. چرخوندم و به بهمن نگاه کردم سرمو

. گرم صحبت بود

لبخند خشک و  هیاز  غیدر یکنن؛ ول یو دارن خوش و بش م ستادهیدختر خوشگل و قد بلند کنارش ا هی دمیتو نخ شازده که د رفتم باز

! ه؟یک گهید نیا. لباش نبود، چه برسه به لبخند يپوزخند هم رو هی یبده، ول لشیلبخند تحو هی نیداد ا یدختره داشت خودشو جر م. یخال

. اشتبه دخترا هم توجه ند یحت

اون  یرفتن، ول یبه طرفش م یکردن و گاه یبا حسرت نگاهش م گهید يدخترا نکهیکنه؛ آخه با ا یفرق م هیکردم اون دختر با بق یم حس

. گرفت یم لیفقط همون دختر رو تحو

رتقاله که بدجور بهم زل کار پ يرفتم تو. نهیریاوم چه ش. دونه انگور گذاشتم دهنم هی. زدن یخوردن و گپ م یم یدنیبا هم نوش داشتن

ننداختم و برش  نیروشو زم. المصب قد هندونه درشت بود. مزه و تلخ مزاجه یب يمردا نیبهتر از ا یبش رهینداره، تو خ یبیع. زده بود

نگاهمو با . ودشهبا خودم گفتم البد خ. ختیقلبم ر. افتاد روم هیسا هی ام،یگرفتم تا از خجالتش در ب یکه داشتم پوستشو م رهمون طو. داشتم

. دیبود و نشن یلب ریگفتم که خدا رو شکر ز شیآخ هیبود،  ستادهیکه کنارم ا يا بهیمرد غر دنیبا د یو دلهره آوردم باال؛ ول دیترد

شم چ. زد یخوش پوش بود و به روم لبخند م اریبس يو پنج ساله  ستیب ایو چهار  ستیجوون ب هی. انداختم ينگاه سرسر هیسر تا پاش  به

. تنده ادکلنش دماغم سوخت ياز بو. اسپرت يفشن کرده، کت و شلوار نوك مداد يموها ،یو ابرو مشک

 یالبد بنده خدا پرتقال م. دیصورتم چرخ يدستم به رو ينگاهش از پرتقال تو. گفت ینم یچیبود و ه ستادهیسرم ا يطلبکارا باال نیع

شرش کم بشه پرتقال پوست کنده رو گرفتم  نکهیواسه ا! دونه که تو دسته منه؟ هی نیهمه پرتقال، چشم دوخته به ا نیوا خب ا. خواد

. چشماش از تعجب گرد شد. جلوش

. دییبفرما: گفتم لکسیر

! ؟یچ: تعجب با

. پرتقال -
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. ینه مرس -

. عقب دمیدستمو کش مردد

! ن؟یخوا یم يزیچ -

! نه -

. چارهیانگار منگل بود ب. گرفت حرصم

! ؟يطلبکار -

. که بدبخت مات موند دمیبهش توپ نیهمچ

! چطور مگه؟! نه: و من کرد من

. خب دیش ینکرده خسته م ییخدا. دیستینا نجایا گهیبدم که د دیدست من دار یگفتم اگه طلب -

خندت ! خب درد. دیخند یبلند م. چشمام گشاد شد. خنده ریبعد غش غش زد ز یاولش با تعجب نگاهم کرد؛ ول. پر از تمسخر بود لحنم

! ه؟یواسه چ گهید

خوب که خنده . اوه اوه انگار بدش اومد. اون با اخم زل زده بود به ما یحت. دیبه سمتمون چرخ انیقدر بلند بود که نگاه اطراف نیا صداش

. بست ششویرفت که ن یداشت آبروش م گهید. خودشو جمع و جور کرد یهاش رو کرد، کم

! نم؟یشه کنارتون بش یم -

. نه: شده بود گفتم یکه پشت نقابم مخف یاخم با

. تعجب کرد بازم

! ه؟یکس يحتما جا -

! بله: مجبور شدم دروغ بگم تا بره رد کارش. کرده دیکَنه رو سف يرو. ها هیشیریس عجب

سته بود و به سر تا پاش نش یصندل يدرست کنار ما رو. زد یپوش حرف م کیخانم خوشگل و ش هیبار داشت با  نیا. بهمن نگاه کردم به

. کرده بود زونیطال و جواهرات آو

! د؟یکن یتونم ازتون درخواست کنم که منو همراه یم: دیمزاحم، نگاهم به طرفش چرخ يصدا با

! کجا؟ -

. رقص: دیخند

! بعدش هم که بعلــــه گهید. زنه که عمرا بتونه بزنه یشه؛ بعدم مخمو م یآره خب، اولش با رقص شروع م. دمیمنظورشو فهم تازه

. ستمین یخوب يمتاسفم، من همپا: رو بهش کردم وگفتم يجد یلیخ نیهم ي واسه

!بگرد دنباله اهلش! پیخوش ت ستمید آخه من از اوناش ن! واسه مخ زدن؟ يدنبال دختر! پرِش؛ به درك يخورد تو بدجور

سرش  يدرخواستا ازم شده بود؛ فوت آب بودم که االن داره تو نیو از ارفته بودم  یکه مهمون يقدر نیا. نهیزد قصدش هم یداد م افشیق

. گذره یم یچ
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که  يزیره سمت م یداره م دمیبا چشم دنبالش کردم، د. با اجازه گفت و رفت اون طرف هیلب  ریز. شیشونیپ ياخم کمرنگ نشوند رو هی

. ناخوداگاه پوزخند زدم. چند تا دختر جوون دورش نشسته بودن

نگاهم به بهمن افتاد . دنیمهمونا زوج زوج رفتن وسط و آروم شروع کردن به رقص. شد تیال کینوا بودم که موز یخوردنِ پرتقال ب لمشغو

 یکه م ییبه اونا میو داشت میخودمون تنها نشسته بود يایفیمن و چند نفر از هم رد. که دست اون خانمه رو گرفت و با هم رفتن وسط

. میکرد ینگاه م دنیرقص

 یدختر کنار گوشش بود و زمزمه م يلبا. دنیرقص یبه هم بودن و م کیبا همون دختر مو بلوند و قد بلند کامال نزد. دفعه متوجهش شدم هی

. شد ینم دهیلباش د ياز لبخند رو يبازم اثر یول. کرد یم دییکرد؛ اون هم آروم و گهگاه با تکون دادنِ سر حرفاش رو تا

. همه ناز و عشوه آب شده بود نیبود تا االن با ا خمی. ایکوتاه ب! مغرورت تو حلق بابا

 دنیچرخ یوقت. زنم یبود، لبخند م جهینت یدختره که همشون هم ب نیا يقدر محوشون شده بودم که حواسم نبود دارم به ادا و اطوارها نیا

 يرو رو مشینگاه سرد و مستق یوقت. خندون من ثابت موندصورت  يو رو دینگاهش چرخ. من قرار گرفته بود يحاال اون بود که رو به رو

.پوشوند و لبام کامال معلوم بود یرو م مینیبود که نقاب فقط چشما و ب نجایا شیبدبخت. لبام محو شد يآروم آروم از رو ندلبخ دم؛یخودم د

از . دونم چرا گرمم شده بود ینم. ردمک یخودم حس م ينگاهشو رو ینیهنوز سنگ یسر جام نشستم؛ ول خیعصا قورت داده ها س نیع

از دست  شمیکه دفعات پ ارمیرو به سرش م ییهمون بال م،یمن ک دیترس نداره، فوقشم فهم یول. دمیهم ترس دیشا. دونم یبود؟ نم جانیه

!بودو پنجه ام نوش جان کرده 

 لمیهمون موقع موبا. گوشه نشستن هیفتن و هر دو ر. دیگفت که نگاهش رو از روم برداشت و چرخ یگوشش چ يدونم دختره تو ینم

 ياز بس صدا. درختا يبا لبخند از جام بلند شدم و رفتم ال به ال. فرهاد بود. درش آوردم و به صفحش نگاه کردم فمیک ياز تو. زنگ خورد

.زد یشربت برداشتم؛ رنگ سرخش بهم چشمک م وانیل هیسر راه . دیرس یبه صدا نم ابلند بود که صد کیموز

.قلپ از شربتمو خوردم و جواب تلفنو دادم هی

.الو سالم فرهاد -

 ؟یخوب ال،یخ یسالم خانم ب -

!ال؟یخ یحاال چرا ب ؟یتو خوب یمرس -

. کردم یداشتم قطع م گهید! ؟يجواب داد ریچرا د. خوبم -

. دستم بند بود -

! ؟یبه چ -

. دیاونم خند دم،یخند

. میمهمون يشربت تو وانِیبه ل -

! ست؟ییبا ر -

. آره، بازم منو دنبال خودش کشونده -

. خب نرو دختر خوب -
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.ها یگ یم یچ هیکجا برم؟  رونیبعدش که انداختم ب: زدم پوزخند

. درش طاق به طاق به روت بازه. من يخونه  ایخب ب: گفت یو به شوخ دیخند

باشه؟  گهیامر د. دستت درد نکنه: دمیخند

. ستین یعرض -

!ونهوید -

اصرار داشت  شهیهم. کرد یم یاون هم تنها زندگ. تصادف فوت شده بودن هی يپدر و مادرش تو. مادرم بود ییفرهاد پسر دا. دیخند بلند

 يدوست نداشتم سربارش باشم و مردم برا نکهیهم درست نبود، هم ا. کارو کنم نیوقت حاضر نشدم ا چیه یکنم؛ ول یاون زندگ شیکه پ

. ارنیدر ب رناجو يهر دومون حرفا

. نگه يزیچ یکس گهیکنم که د یبرم عقدت م یم: بهم گفت یبار به شوخ هی یحت

.شم یمن زن هر کس نم: با خنده در جوابش گفته بودم منم

!من هر کسم؟: گفت یم اونم

. شدم یمعذب م ییوراج هیاون موقع منم . نییپا نداختیشد و سرشو م یلبخندش آروم محو م ،ینه تو همه کسم: گفتم یم یوقت

با هم بزرگ شده  یاز بچگ. نبود يکدوم از حرفام جد چیکردم و ه یم یباهاش شوخ. بود که من داشتم یدروغم نگفتم، فرهاد تنها کس یول

اون بعد از  یول. ها هم کم رنگ تر تیمیصم جهیبعد از مرگ مادرم رفت و آمدا کم شد و در نت یول م؛یبود یمیصم ییجورا هیو  میبود

برادرم رو تا به االن پر کرده بود و  يبرادر دوستش داشتم، چون جا هیمثل . میکرد یاتفاق، باز هم من و فرهاد مثل گذشته ها گرم رفتار م

.نبود یبابت ناراض نیخودشم از ا

دالرام؟! الو قطع شد؟! دختر؟ ییالــو کجا -

. جمع شد حواسم

! ؟یداشت يخب کار. نه قطع نشد -

.برس تیشم، برو به مهمون یمزاحمت نم. قط خواستم حالتو بپرسمنه ف -

. یمراحم شهیهم ،یستیوقت مزاحم ن چیتو هم ه ست؛یمن که ن یمهمون -

.ریمواظب خودت باش، شبت بخ. دمیباشه؛ خوشحال شدم صداتو شن: کرد و گفت یکوتاه سکوت

. ریشب بخ. طور نیتو هم هم -

.از شربتم خوردم؛ هنوز خنک بود گهیقلپ د هیو  نییارو از کنار گوشم آوردم پ یگوش

...هوا برگشتم که آخ  یعقب رفتم؛ ب یکم

بود و نگاهم به لباسش  نییسرم پا. مات مونده بودم سر جام. شده بود رو کت و شلوار خوش دوختش ینصف شربتم خال. خودش بود يوا

. شد ینم دهیبود، د یچون رنگ کتش مشک یبود؛ ول سیکه از شربت خ
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از دکمه هاش  یکیکه  نش،یس يقفسه  يشد رو دهینگاهم آروم کش. دمیشن یبلندش رو م ينفس ها يصدا. نداشتم سرمو بلند کنم جرات

هم به گردنش  بیگردنبند صل هی. هیعصبان یلیخ یعنی نیخدا، ا يوا. شد یم نییباال و پا يبود و به تند انینما نشیس يعضله ها. باز بود

. ل بودداشت، خوشگ

! در برم؟ يحاال کدوم ور! پنج تن ای. جرات کردم و نگاهش کردم باالخره

چشماش  يوا. زد یم یبه سرخ یصورتش کم. رگ گردنش برجسته شده بود. داد یهم فشار م يمنقبض شده بود و دندوناش رو رو فکش

!خالص و نافذ یزد؛ مشک یم شیکه آدمو آت

.بازش کردم به زور یبند اومده بود، ول زبونم

...من . اصال حواسم نبود يوا. دیببخش... ب  -

.بلندم بدتر به تن و بدنم رعشه انداخت يکه از صد تا صدا دیلب غر ریز نیهمچ یبلند نبود، ول صداش

.ستین حیبه توض يازیبســـه خانم، ن -

...من  یول... و  -

:بلند گفت بایتقر تیعصبان با

!گفتم ساکت شو -

بود که دلم  یکاف کیکوچ بینه نیانگار هم. باهام برخورد کنه يجور نیکه بخواد ا دمید یبازم کارمو در اون حد نم یرفتم، ولخون گ خفه

 يو از پشت نقاب زل زدم تو ستادمیصاف و صامت ا. جرات نداشت بهش پرخاش کنه یکه کس ،یبرگشتم به جلد دالرام اصل. قرص شه

.دیکش یم شیه آتکس رو ب رچشماش که المصب وجود ه

:و سرد گفتم يجد

.ستیبرخورد شما اصال درست ن نیا. گفتم که از عمد نبود -

! ست؟یرفتارم درست ن دیگ یو م دیستیا یلباسم؛ بعد هم جلوم م يرو دیکرد یشربتتون رو خال وانیخانم محترم ل! ست؟یدرست ن: دیتوپ

! باشم؟داشته  يبا شما چه رفتار دیشه بدونم من االن با یپس م

روزنامه باطله از  نیکرد، ع یکار رو با من م نیهم یکیاگه  یلیخدا وک! بهش بگم؟ یحاال چ. اوردیبه زبون م يرو سرد و جد نایا ي همه

. حساس بودم زایچ نیکال به ا. سطل آشغال يتو نداختمشیکردم و م یدادم، مچالش م یوسط جرش م

: که بهم زد وحشت کردم یاز حرف یخواستم از کنارش رد شم، ول. سه نشده، برم رد کارم نیاز ا شتریدادم جوابشو ندم و تا ب حیترج

.برام آشناست یلیصدات خ

! ــــدیفهم. يکه بدبخت شد یخاك تو سرت دل. وحشت به رو به روم نگاه کردم با

.کردم آروم باشم ینباختم، سع خودمو

.دمیو ندتا حاال شما ر یحت. کنم یطور فکر نم نیمن ا یول -

.شدم یکه رسوا م دیکش ینقاب به صورتم بود، وگرنه به سه سوت هم نم نیخدا رو شکر ا. نگاهم کرد مشکوك

! ؟یمطمئن -
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.کردم یخودم حس م يتموم مدت نگاهش رو رو یول. گذشت ریخدا رحم کرد و به خ يوا. سرمو تکون دادم و زدم به چاك فقط

. آهنگ شاد خوند هیشدم که خواننده  یبازم داشتم کم حوصله م. ستنیار حاال حاالها شام بده نانگ یگشنم بود، ول. گذشت قهیدق چند

به خودم  یتکون هیرفت برم اون وسط و  یاالن هم دلم ضعف م. رو بلد بودم شیکم هیهم از همه مدل،  يتا حدود. عاشق رقص بودم شهیهم

.بدم

 يجور هیده حالش رو  یکه چقدر حال م يوا. عوض کنه شویبد رفته رخت و لباس شربتال دم؛یمغرور السلطنه رو ند. یشده بود حساب شلوغ

.دیارز یم یدرسته تا مرز سکته رفتم و برگشتم، ول. يریبگ

 یشدم، ول یکه داشتم خفه م اد،یز تیقدر اون قسمت نور کم بود و جمع نیا. دنیخرامان رفتم وسط و شروع کردم به رقص خرامان

خوش شانس بودم و  یلیتهش هم خ. بزنم که بهتر بود دیو ملت رو د نمیگوشه بش هی نکهیاز ا. کرد یمو وادار به رقص مآهنگش بدجور آد

.جا باز بهتره نیکردم؛ هم یجذاب سگ اخالقه مغرور برخورد م ي کهیبه اون مرت

نبودن و داشتن با رقص و حرکات تند  يحال عاد يتو يحال خودش بود؛ عده ا يتو یهر ک. تونستم راحت برقصم یکم بود و نم جا

به هم و منم  کیو راحت نزد الیخ یمرد و زن کامال ب.دنیرقص یجور نبودن و سرحال م نیهام که ا یکردن؛ بعض یم هیرو تخل شونیانرژ

.باشه بهم کیقدر نزد نیا يخواست که مرد یبود که بخوام باهاش باشم و برقصم، و نه دلم م ينه مرد! که کال مستمع آزاد

کمرمه؛ بعد هم دستاش رو از پشت آورد جلو و با قفل  يدستش رو یکیدفعه حس کردم  هیکردم که  یم ریخودم س يحال و هوا يتو

.رو بهم نداد یحرکت چیه يشدن اون ها تو هم، رسما اجازه 

لبخند بزنه، با  نکهیبدون ا. خشکم زد دنشیکه با د ه،یکدوم خر نمیتند برگشتم تا بب! چه خوش فرمه . مردونش نگاه کردم يبه دستا اول

.چشمام ياخم، زل زده بود تو

: و خشن گفت يگوشم جد ریز. بغلش بودم يمجسمه صاف تو نیع. صورتش و چشماش يو منگ و مات و مبهوت، زل زده بودم تو جیگ

! واقعا جالبه. باشه نجایمالقاتمون ا نیکردم سوم یفکر نم. دارم يقو يحساسم و حافظه  یلیصداها خ يمن رو! نشناختمت؟ يفکر کرد

دادم هر آن خرد و  یداد، که احتمال م یقدر کمرم رو سفت فشار م نیا. ستمیتونستم با ینم یحت. برام نمونده یجون گهیکردم د یم حس

شد که  یچ دمیهمنف. بود خکوبیچشماش م ينگاهم از پشت نقاب، با ترس تو. منو محکم گرفته بود. داشت يعجب زور. بشه ریخاکش

.صورتم برداشت يحرکت از رو کینقاب رو با 

 يو نافذش که مشکوفانه تو یمشک يچشما يوجودم شده بود چشم و زل زده بودم تو يهمه . بسته بود خیتنم . زد یدهنم م يتو قلبم

. دیچرخ یصورتم م

! کجا؟: گوشم گفت ریز يرد و جدخونس. خودمو بکشم عقب که با پوزخند محکم تر منو به خودش فشار داد خواستم

. من شو الیخ یاصال گذشته رو فراموش کن خب؟ ب. بذار برم: آروم گفتم ینکردم، ول التماس

. گذرم ینم زهایچ یلیتفاوت از کنار خ یب قتیدر حق. شم ینم يزیچ الیخ یب یوقت الک چینه؛ من ه -

 یبا هم سمتم هجوم آورده بودن و اصال حال خودمو نم یهمگ ،یره و حس داغترس و دله. کرد یرو به گوشم چسبونده بود و نجوا م لباش

.دمیفهم
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از . آروم و قرار نداشت یکینمونده بود؛ و تن لرزونم با اون همه نزد رومندشین يتا خرد شدن بازوهام تو دستا يزیکنار رفته بود و چ شالم

.رمیم یکه دارم م يوا. کردم یحلقم حس م يش رو تا توو ضربان دیکوب یم نمیوار خودشو به س وانهیقلبم که د یطرف

جون،  یعروسک ب هی نیع. تونستم جم بخورم یبود که عمرا نم دهیسفت منو چسب نیهمچ. رقصه یداره باهام م دمیخودم که اومدم د به

. سرش هنوز هم کنار صورتم بود. داد یدستاش بودم و اون منو حرکت م يتو

! ؟یکن یچکار م يد دار -

! میرقص یم: گفت خونسرد

..اما  -

!بعد... رسم  یبعد به خدمتت م. فقط ساکت شو! سیه -

متر  یلیم هیاز  غیدر یبه عقب هولش دادم، ول. نشیدستامو به زور آوردم باال و گذاشتم رو س. شدم یحال هیکالم سرد و لحن خشنش  از

 چیمن که ه. داشت یهمون حالت نرم و آروم منو به رقص وا م يبود و تو نقابم دستش. انگار با چسب چسبونده بودنش به من. فاصله

نره،  ادشیکه تا عمر داره  دمیرقص یجلوش م يخواستم جور یاگه م. ماهره ياون معلوم بود از اون هفت خطا یکردم؛ ول ینم یحرکت

 دهیکنه بهم چسب نیهم ع یاز طرف. تونستم ینه مخواستم و  ینه م یول. هفت جد و آبادش هم اون لحظه رو فراموش نکنن چ،یخودش که ه

.رو ازم گرفته بود يبود و توان هر کار

!یبا تو هستم روان. ولم کن: با حرص گفتم یو لرزون، ول آروم

!ه؟یحرارت از چ نیا. کرده بود سکوت

 یباز هم تقال کردم؛ حت. قفل شد من فیظر يانگشتا نیو مردونش ب دهیکش يانگشتا. دیکش نییشونم به سمت پا يراستشو از رو دست

.شدم رشیانگار اس. نذاشت یول ارم،یب رونیخواستم دستمو از تو دستش ب

.کنه یدستمو لمس م يحس کردم داره انگشتا! کننده وونهیبود؛ د يجور هیحالم . دمیشن یرو هم نم کیموز يصدا یحت

هرم گرم نفساش  یکرد؛ حت یکه باهام م ییدستش داشت و کارا که یکه آغوشش داشت؛ حرارت ییگرما. شد یکم کم داشت شل م بدنم

! نداشت دهیاَه فا. دمیکش قیچند بار پشت سر هم نفس عم. چشمام رو بستم. هم باعث شده بود که حال و روز خودمو درست نفهمم

همچنان  یبودم؛ ول ستادهیپشت به اون اهمزمان برم گردوند و حاال . با وحشت چشم باز کردم. ختیقلبم ر. دفعه منو از خودش جدا کرد هی

.تر کرد کیدست راستش رو آورد جلو و صورتش رو نزد. دمید یبه خودم م کیاونو نزد

هم که  يتا بر حسب آبرو و آبرودار نهیبب نیشه منو با ا ینم دایهم پ یکی! ست؟ین ينور چیچرا ه! که؟یقدر تار نیا نجایا يچرا فضا ایخدا

.شده، بکشه کنار

حال  هیهمه دست به دست هم داده بودن که . شد یبرعکس م نایکدوم از ا کیکه خوش شانس لقب من بود؛ عمرا اگه  ییخب از اونجا یول

! کنه؟ یچرا ولم نم! زم؟یسرم بر يتو یچه خاک. ستیخدا، اصال حالم خوب ن يوا. رنیازم بگ یحساب

:گوشم زمزمه کرد ریز ظیغ با



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠

 نیکه چن یکس! اهانت؟ اونم به من؟! احمق؟ يدختره  یکن یمن بلند م يدستتو رو! ؟یکن یم شیو زخم یکش یآرشام چاقو م يبه رو -

چه با خودت و چه ! دختر يبد کرد. سر و پا یب ي بهیدختره غر هیده؛ چه برسه به  یاطرافش هم نم يآدما نیتر کیبه نزد یرو حت یجرات

.تیبا زندگ

! ه؟یمنظورش چ دمیفهم یمن. بودم دهیترس ییجورا هیحرفاش  از

 یاز جونم م یچ وونه؛یولم کن د. بشه ياون جور یخودت خواست. هم کردم حقت بوده يهر کار! ؟يشد وونهید ؟یگ یم يدار یچ -

! ؟يخوا

. بود یعجب وحش... آخ دلم . تر منو به خودش فشرد محکم

.هنوز کارم باهات تموم نشده! خفه شو -

. يآماده شدن ندار يهم برا یوقت گهید. در اصل هنوز شروع نشده: ادامه داد یزد و با لحن خاص پوزخند

بارش  ادیاز دهنم در م یبرگشتم تا هر چ. ستمیپاشنه بلندم معجزه بود که تونستم با يبا اون کفشا. به موقع خودمو کنترل کردم. کرد پرتم

.نبود یکنم؛ ول

سرعت؟ نیاونم با ا! زد؟ بشیکجا غ یعنی. نیزم يفته بود تونه، انگار آب شده و ر. دمیتعجب اطراف رو کاو با

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

!رو باش چه کردن نجایبه به ا. میشام بود زیم سر

آرشام بهت : دمیگوشم شن ریبهمن رو درست ز يکردم که صدا یبودن نگاه م دهیچ زیم يکه رو یمتنوع يبه غذاها یبا حض و خوش داشتم

! گفت؟ یم یچ

! بود؟ دهیما رو د یعنی. ستادمیجام ا يتو خیس

باالخره با . رفت ینم نمییصاحاب پا یب. طولش دادم یلقمه کم يبه بهونه . دهنم يجوجه چپوندم تو کهیت هینگاهش کنم،  نکهیا بدون

. ستیانگار دست بردار ن رینخ. کرد یبا اخم نگاهم م. ستادهیهنوز کنارم ا دمیبرگشتم، د. نوشابه ردش کردم

. درخواست رقص داد، منم قبول کردم ،یچیه: ناچار گفتم به

! گفت؟ یم یگوشت چ ریز -

. میزن یبا هم حرف م میاز اون فاصله متوجه شده بود ما دار. داشت يدیعجب قدرت د. گرد شد چشمام

.کرد یم فیداشت ازم تعر ،یچیه: دستپاچه بشم گفتم ایهول  نکهیا بدون

.کرد یاون بود که با تعجب نگاهم م حاال

! کرد؟ یم فیآرشام از تو تعر -

! ه؟یمشکلش چ -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦١

. دوخت زیم يزد و نگاهش رو به باال پوزخند

.شه باور کرد یاصال نم... دختر  هیبا  ده،یاز آرشام بع -

! ؟یگفت راستشو: نگاهم کرد و گفت تند

! قدر سخته؟ نیچرا باور کردنش براتون ا -

.نگفت و مطلقا سکوت کرد يزیچ گهینداد، در عوض د یکرد و جواب اخم

! قدر تعجب داشت؟ نیکرد ا یاگرم م ینکرده بود، ول فیدرسته تعر! تعجب کرد؟ چرا

گهگاه دختر . خوردن یبود و هر دو آروم غذا م ستادهیختر اخودش بود، کنار همون د. نگاه بهمن بود نگاه کردم ریکه مس ییجا ز،یسر م به

.داد یکرد و اونم سر تکون م یگوشش پچ پچ م يتو

زرشک پلو با مرغ، چند جور ساالد، خورش . همشونم خوشمزه بودن. دونه کدومو بخوره یآدم نم! به به. غذاها رو بچسب ،یدل الیخ یب

از همش . کار رو هم کردم نیهم. يکم بخور هیده از هر کدوم  یم یکه چه حال يوا... جوجه پلو با گوشت، سوپ، کباب،  یفسنجون، باقال

کم ساالد کم داشتم که  هیفقط . شد یم دایپ ییبشقاب که توش همه جور غذا هی! شد يزیچه چ. بشقابم يتو ختمیرکم  یلیمقدار خ هی

. زمیبشقاب جا نشد بر نیهم يمتاسفانه تو

به به ! اومم فسنجونش حرف نداشت. شروع کردم به خوردن زیهمون جا کنار م. توش ختمیساالد ر یتم و کمبرداش کیظرف کوچ هی

.ذاشتم به شکمم بد بگذره یکال نم... زرشک پلوشونو 

.دمیاز پشت سر، در جا پر ییصدا دنیدادم که با شن یبودم رو قورت م دهیکه جو یکوچولو کباب هی داشتم

! ارن؟یهست؛ بگم براتون ببشقابِ بزرگ تر هم  -

.شدم یداشتم خفه م يقلپ بزرگ از نوشابه خوردم؛ وا هی. سرفه افتادم به

 ینقاب نداشتم و مردها آزادانه نگاهم م گهید. بود رهیصورتم خ يبود و نگاهش تو ستادهیپشت سرم با پوزخند ا. و نگاهش کردم برگشتم

.کردم یخودشون رو تار و مار م یاخم برق آسا اون لبخند ب هیا زدند، ب یها هم که به روم لبخند م یبعض. کردن

.نگاهش پر از تعجب شد. جوجه گذاشتم دهنم و با ولع خوردمش کهیت هیچشمش  يجلو ییپر رو با

شدم مجبور . نشن تیکه مهموناتون اذ زیسر م دیذاشت یبزرگتون رو م يخب از اول همون بشقابا: لبخند لقممو قورت دادم و گفتم با

.شم یکه ممنونتونم م دیاریب دیحاال اگه لطف کن. گهیظرف د هی يتو زمیساالدمو بر

 ینم هیانداخت به ثان یم کهیطرف بهم ت. جور بودم نیذاتا هم. کال خصلت من بود نیا. کرد یگفت و فقط با تعجب نگاهم م ینم یچیه

!بودم نیخوب و بد هم. کاسش يذاشتم تو یدونه تپـــل م هی دیکش

شد طرف من، که همزمان  زیخ میکرد؛ ن ریبه پاش گ يزیچ هیقدم اومد جلو که انگار  هی. دستش تکون داد يتو یرو کم شیدنینوش وانیل

.قمی يشد تو یخال شیدنینصف نوش

جام آروم  يتو. نکنه تمیاذ شیسیلباسمو گرفتم جلوم که خ ي قهیهول شده بودم، . حد و اندازش باعث شد مور مورم بشه یب یخنک! يوا

. بود نثارش کردم قشیال یلب هر چ ریز. چه سرده يوا. شدم یم نییباال و پا
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د آخه ! جن دمیشا ای! روح سرگردانه؟. زده بود بشیمثل اون بار غ. نبود گهید یانداختم، ول ینگاه به اون عوض هینگاه به خودم و  هیاخم  با

! زد؟ یم بشیغ هویچرا 

 یم تمیشده بودن و اذ سیخ یدنیاز نوش یهام که حساب نهیبود، مخصوصا س عیضا یلیخ! لباس چکار کنم؟ نیبا ا حاال. که کوفتم شد غذام

. کرد

بشه رو من؛  یخال وانشینشده بود که نصف ل زیخ مین دیقدر شد نیا یول! دونم ینم ،یهم اتفاق دیشا. کارش از قصد بود نیداشتم ا حتم

. رمیبه سرم بگ یگل هی ست،یحواسش ن یتا کس دیبا. نبود زایچ نیفکر کردن به ا فعال وقت! ام قهی يتو قیاونم دق

 داشیگشتم که باالخره پ یاتاق م هیو دنبال  دمیچرخ یتند تند دور خودم م! اتاق نداشت؟ هیخراب شده  نیا. ساختمون يرفتم تو آروم

در رو بستم . کنم دایبرق رو پ دیتا کل دیطول کش قهیچند دق. وارید يرو دمیدستمو کش. بود کیبازش کردم، تار! رهیت يدر قهوه ا هی. کردم

. نبود در رو قفل کنم ادمیقدر هول شده بودم که  نیا. ستادمیا نهیآ يراست رفتم جلو هیاتاق؛  يتو لِیاطرافم و وسا بهتوجه  یو ب

. اتاق بود يکه تو یو نازکمو پرت کردم رو تخت ریحر شال

برداشتم و شروع کردم  زیم ياز رو يدستمال کاغذ هی. اوردمیلباس رو کامل از تنم در ن. دمیکش نییلباسم رو پا پیقال زهزار مکافات و ت با

.شد یالمصب پاك هم نم ؛یدنیبه پاك کردن نوش

شونه ها و  يرو دیبا. شال بود نیراه هم نیبهتر. کنم شیتونستم کار یلباسم رو نم. شدم الشیخ یب. بوش نه یرفت، ول یم نیاز ب شیسیخ

.لباسم تا لکش معلوم نباشه يرو ندازمیم نویهم. کردم یم پشیلباسم ک يقسمت جلو

 یچرا هر چ. من يکرده بود رو یرو خال وانشیالمصب انگار کل ل. بود سیخ یهنوز کم. دادم یم یدنینوش يبو! چکار کنم؟ نیبا ا حاال

! شه؟ یکشم پاك نم یدستمال م

 غیج نیهمچ. دفعه در اتاق طاق به طاق باز شد هیبودم که  یدنینوش یسیبردن خ نیاز ب يدر جدال برا چارمیپوست ب با دستمال و همچنان

روم و  دمیرو کش ریشال حر عیتند و سر. تخت يبه پشت افتاده بودم رو. دهنم يو با ترس پرت شدم عقب، که قلبم اومد تو دمیکش

.دستامو هم گذاشتم روش که معلوم نباشه

در اتاق رو که پشت سرش بست؛ . شد خوند یرو نم زیچ چینگاهش ه يتو. کرد یبود و منو نگاه م ستادهیدرگاه ا يتو. بود شیعوض ودخ

.خوش شانس یخدا، چقدر من بد شانسم و اون عوض يوا. ستادیلحظه ا هی يبه طرفم که قدم برداشت، قلبم برا. چشمام از ترس گرد شد

. ستادیرو به روم کنار تخت ا! سرشه؟ يتو یچ یعنیمرموز بود؛ . لباش جا خشک کرد و نگاهش رنگ گرفت يرو يکم پوزخند مرموز کم

 يرو تو ریحر يکه گوشه  دمیخودمو عقب کش یکم. چشمام دوخته بود يتو رشوینگاه خ. بود خکوبیصورتش م ينگاهم وحشت زده رو

.دستش گرفت

آب دهنم رو با وحشت قورت . رهاش نکرد دمیکش یهر چ. دستش بود يتو ریحر يهنوز گوشه  یمکث کرد، ول. نگهش داشتم محکم

. از فکرشم تا سر حد مرگ وحشت داشتم! نکنه خر بشه کار دستم بده؟. چشمام گشاد شده بود. دادم

دستش  يتو ریحر يگوشه  یعقب، ول دمیخودمو کش شتریب. اون به من ي رهیگفت، همش سکوت بود و نگاه خ ینم یچیه. نشست کنارم

کم کم همه رو جمع کرد . از دستش خالص بشم يجور چیتونستم ه یبود که نم ادیقدر ز نیزورشم ا. بود و به کمک همون نگهم داشته بود

.شده بود، به طرفم اومد رهیچشمام خ ياخم تو بادر همون حال که . مشتش يتو
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دست پامو محکم نگه داشت  یکیبا اون . حرفا بود نیاون زرنگ تر از ا یلنکنه، و يشرویکه حواسم سر جاش بود، پامو آوردم باال که پ من

. که بدجور دردم گرفت يوا. حرکت خوابوندش هیو بعد هم با 

 يجور هی دیکه کارمو با یهست يا نهیقدر ک نیا ؟یلعنت يخوا یاز جونم م یچ: دهنمو با سر و صدا قورت دادم و وحشت زده گفتم آب

! ؟یکن یتالف

!تاوان یهم واسش کمه، بهتره بگ یتالف! ؟یتالف: زد دپوزخن

با . دیلرز یوجودم م يبسته بود و همه  خیتن و بدنم . ترس و وحشت سر تا پامو گرفته بود. دیکوب یم نمیوار خودش رو به س وانهید قلبم

حاضرم نبودم ازش . رسما تموم کنم گهیبودم که د شیمنتظر حرکت بعد. کردم یچشماش نگاه م يتو یرگیهمه استرس، تنها با خ نیا

! کنم؟ کیکوچ ینکرد، پس چرا خودمو الک قبول دیمعذرت بخوام؛ شا

 ؟یگرفت یپس چرا اللمون: صورتم خم شد در همون حال بلند سرم داد زد يرو

.گوشم جر خورد يبود که حتم داشتم پرده  کیقدر بلند و نزد نیصداش ا. دمیترس لرز از

! بگم؟ یچ... چ  -

!بگو. فقط خواهش کن ؛يکه بلد يهر جور ،یتون یهر طور که م. التماس کن تا ببخشمت. کن یمعذرت خواه -

! ؟یمعذرت خواه! خواهش؟! التماس؟! کرد؟ یبلغور م یچ يعقده ا ي کهیمرت نیا. باز مونده بود دهنم

 امیمن ب! برت داشته؟ هه االتیبرو بابا، خ: بلند گفتمشدم و  ریرو فراموش کرده بودم که باز ش میکه درش بود یتیکل انگار موقع به

! نه من ییمعذرت بخواد تو دیکه با یاون. يخود تو مقصر بود کهیمرت! بشه؟ یکه چ! التماستو بکنم؟

وندم من م. چشماش بود يزدم، نگاهم تو یتموم مدت که سرش داد م. غرورم رو خرد کنه رنگیو ن لهیخواست با زور و به کار بردن ح یم

! ارم؟یهمه جسارت رو از کجام م نیا

 دییسا یهم م يقدر محکم دندوناشو رو نیا. زنه یکه تندتند م دمید یرو هم م قشینبض کنار شق یحت. اومد یخونش در نم يزد یم کارد

. دهنش يتو زهیر یشکنه و م یکه گفتم هر آن م

دلم به غلط  يتو. دستمو گرفتم جلوم عیو سر دمیکش غیج. و بدنم برداشتحرکت از ر کیرو با  ریو همزمان حر دیدفعه بلند نعره کش هی

. کردن افتاده بودم

 یدل يریالل بم! اره؟یجا دخلمو ب نیخواد هم یخدا، نکنه م يوا. به نفس نفس افتادم. آورد رونیب یبیج کیکوچ يچاقو هی بشیج يتو از

اون زبون  دینبا يهر ننه قمر يهر جا و جلو یفهم یکرد، م متیق مهیحاال که ق. يریاون زبون واموندت رو بگ يجلو یتون ینم قهیکه دو دق

! و مشکل دار وونهید يمردا يالخصوص جلو یعل ؛یبه رخ بکش تویرمت شیدراز ش

. بکنم يکار چیذاشت ه یبا گرفتن دستام نم یکاش دستمو نگرفته بود تا بتونم خودمو بپوشونم، ول يا

درسته؟  ست،یهم در کار ن یآره؟ التماس و خواهش يخوا یکه معذرت نم: دیلب غر ریبا خشم ز. صورتم يست جلورو گرفت باال، در چاقو

 ه؟یچ نیا یدون یخب، م اریبس

. ختیاش برق زد، دلم ر غهیت



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٤

تر دخ هیاز ضرب دست  يادگاری. که هنوزم جاش هست یزخم. يکرد یکه اون شب باهاش بازومو زخم یدرست مثل همون! چاقو -

! ده یرو م يجواب هر مرد یجسور، که با گستاخ

ناچار شدم اون کارو بکنم؛  ؟يکرد یم تمیاذ یکه داشت يخود تو نبود نیمگه هم ؟یکن یچرا انکارش م! جوابتو دادم چون حقت بود... ج  -

!بود ونیو نجابتم در م یپاک يچون پا

. نییسرشو آورد پا. تر شد قیعم پوزخندش

.ییهم آشنا يواژه ا نیدونستم با چن ینم! هه جالبه !نجـــابــت؟ -

. اخم نگاهش کردم با

...به  يتو حق ندار -

. دیسرم داد زد که چهارستون بدنم لرز نیهمچ

شد؟  رفهمیخواد بکنم، ش یمن حق دارم هر کار که دلم م -

. بکنم یحرکت چیجرات نداشتم ه. زده نگاهش کردم وحشت

 یهمگ! اونا از تو بدتر، تو از اونا صد پله بدتر. دیا گهیهمد نِیهمتون ع. مزخرفات رو به رخ من نکش نیا! ابت؟و نج یپاک یگ یم: دیغر

. کنه يادآوریبهت  یکیبهتره  ،یدون یکه اگه خودتم نم هیقیحقا ه؟یچ... خراب و 

!الیواو گهیبشه و د کیهر عمل من اون هم تحر با دمیترس یم نکهیهم دستمو گرفته بود و هم ا یگوشش، ول ریمحکم بخوابونم ز خواستم

 یحت ایلرزش  نیکمتر. لحنش سرد بود. با ترس چشمامو بستم. بازوم حس کردم يرو به رو شیسرد. نییچاقو رو آورد پا ي غهیت

! ه؟یچه موجود نیا ایخدا. دمیدرش ند یاحساس

 اد؟یپوستت م یِبه درخشندگ رون،یکه بزنه ب یه نظرت خون سرخشه؟ ب یم یچ فتهیروش ب قیخراش عم هیاگر  دیپوست نرم و سف نیا -

همون طور که دستامو به حالت ضربدر گذاشته . عقب دمیمحکم خودمو کش. وحشت زده چشمامو باز کردم. نشد يزیچ یفشار داد، ول یکم

 يکردم تو یفکر م. فاصله ازم نشست نیردنبالم اومد؛ با کمت. دادم هیتخت تک يپشتمو به باال. جام نشستم يهام، تو نهیس يبودم رو

. حاال در کمال تعجب قصد جونمو کرده بود یکنه، ول يدست دراز مکه بخواد به نهیفکرش ا

که به  يدختر. چاقو هم شک دارم نیاز ا. مثل تو از من بترسه یکنم دختر گستاخ یچاقو؟ فکر نم نیا ایمن  ؟یاز چ ؟یکن یچرا فرار م -

.هیمعمول زیچ هیهم براش  دنشید یبره، پس حت یور و اون ور م نیو ابا خودش چاق یراحت

. دمیکش غیصورتمو برگردوندم و ج. بهم دیچسب

تا از دستم  یکن یچرا تالش نم ؟یشده؟ چرا ساکت یحاال چ ،يخوب از خودت دفاع کرد یلیاون شب خ ؟یستیکار ن نیمگه عاشق ا: زد داد

. یخودت متاسف باش يبرا دیبا. يبرگشت ندار يبرا یبار سومه، پس راه نیا ؟یفرار کن

. آروم آروم به هق هق افتادم. کردن سیاشکام صورتمو خ دمیبودم که نفهم دهیقدر ترس نیا

.ییبه تمام معنا یروان هی... تو ... تو  -

از اون  يکس مشکل داره و تو هم جزو و همه زیهستم که با همه چ یآدم هیکال ! وونمید! میآره من روان: زد ادیفر. بهش برخورد بدجور

! ییآدما
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.خوام؛ حاال بذار برم یگم که معذرت م یم ،يدار یدست از سرم برم یاگه با معذرت خواه. باشه، ولم کن -

. زد شیرو آت سمیدستش صورت خ یداغ. دیصورتم دست کش به

تفاوت که اخالق و  نیبا ا زارم،یاز تو ب. یزرنگ و گستاخ یلیختو  یبه شدت متنفرم، ول يساده و منزو يمن از آدما: گفت يجد یول آروم

. رمیگ یم دیرفتارتو ند

آزادانه  نیهم يدستش چاقو نبود، برا يتو گهید. هم فشار دادم يچشمامو محکم رو. حبس شد نهیس ينفسم تو. دیبازوهام دست کش به

. دم نزدم یدردم اومد ول. کرد شتریو باز هم فشار دستشو ب شتریفشرد، ب یدستمو گرفته بود و کم

 ؟يخوا یم نویهم. مشتم خرد کنم يتونم استخوناتو تو یم یبه راحت. یهست یخوره، ول یبهت نم. يشکننده ا یلیخ. و نازك فینرم، ظر -

آره؟ 

 .کردم یاون گرما رو من حسش م یکرد، ول ینم ينفس هاش گرم بود؛ کار. نه سرمو تکون دادم يتند به نشونه  تند

سر و صدا و به  یکار باشه، بهتره ب يتو يداریو اگه د نمتیخوام بب ینم گهید. ییکجا دمیکردم و فهم داتیتازه پ: دیگوشم با خشم غر ریز

 یلیپس بهتره حواستو خ! کنم یتا به التماس نندازمت رهات نم. کنم یعنوان ولت نم چیصورت، به ه نیا ریدر غ. باشه یدور از هر اتفاق

! گم؟ یم یکه چ تهیحال. ینک خوب جمع

دفاع در  یب. از ترس بود یول ختم،یر یکاش اشک نم يا. بودم دهیهم بغض داشتم و هم ترس. کردم دییکردم، با سر حرفشو تا مکث

. ازم ساخته نبود يکردم؟ اصال کار یم دیمقابلش نشسته بودم؛ چکار با

 دیدر رو به هم کوب نیهمچ. رفت رونیبلند از اتاق ب يپشتشو بهم کرد و با قدم ها یحرف چیکرد، بدون ه ینگاهم نم. تخت بلند شد يرو از

. بدبختا نیحالم دگرگون بود و ظاهرم ع. و تند چشمامو بستم دمیکه لرز

نامرد  نمیباشه که بال بال زدنت رو به چشم بب يجور م،ینیرو بب گهیاگه بناست دوباره همد دوارمیام! یپست فطرت عوض. باز کردم چشمامو

! کثافت

کار  نیا. کارش از عمد بوده نیمطمئن بودم ا. معلوم نباشه یدنینوش يام تا لکه  قهی يرو انداختم جلو ریحر. و وضعم رو مرتب کردم سر

! واقعا که پست بود؛ پست و رذل. و منو تا سر حد مرگ بترسونه نجایا امیرو کرد تا ب

خسته شده بود و موقع خوردن  یخودشم حساب. میندارم، قبول کرد برگرد یحال خوش دیبهمن که د. شب سر دردو بهانه کردم اون

. داروهاش بود

 افته؛ینافذ و سردش ن يوقت چشمم به چشما چیه گهیخدا کنه د. فکر بودم يتو. دادم هیپنجره تک ي شهیسرمو به ش. میبود نیماش يتو

!وقت چیه

***

آرشام
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صورتم از . رونیدستام رو مشت کردم و از اتاق زدم ب. حرکت وحشت زده نگاهم کرد نیبا ا یمنش. زیم يور دمیپرونده رو کوب تیعصبان با

. عرق کرده بود تیعصبان

! پست فطرت ي کهیمرت. کنم یگردنشو خرد م: دمیلب غر ریز

نگاهش که به صورت . بلند شد یندلص يبا عجله از رو. زد یبود و با تلفن حرف م زشیپشت م. اتاقشو با خشم و به شتاب باز کردم در

. رو گذاشت یسرخ شده از خشم من افتاد، با ترس گوش

! شده؟ يزیچ... قربان ... قر ... ق  -

. بزنم ادیباعث شد با خشم برگردم و سرش فر یخانم منش يصدا

...من که  سییر يآقا -

!االید . رونیخفه شو و برو ب -

. هم فشار دادم و در رو محکم پشت سرم بستم يدندونام رو رو. نشست زشیگرد کرد و پشت مهمراه با ترس عقب  ده،یپر یرنگ با

. رنگ و مات یب. زد یم يدینگاهش کردم؛ صورتش به سف

!داد، عذاب یصداش عذابم م. دمیکالفه دور خودم چرخ. سر خشم پوزخند زدم از

...من که ... قربان چرا ... ق  -

. که کرده بود يهراس داشت از کار د،یترس یم. د بگهخوا یم یدونست چ ینم خودشم

 واریبکنم، از ترس عقب عقب رفت و به د يکار نکهیقبل از ا. و به طرفش رفتم دمیاز سر خشم کش ينعره ا. رو از دست دادم کنترلم

.دیچسب

 یردش کنم، بشکنم و از هستدوست داشتم خُ. فشار دادم، محکم به طرف گردنش. دستام مشت شده بود. دست گرفتم يرو تو قشی

! ساقتش کنم

کسِ  ایبوده؟ خودت  یبنال و بگو کار ک اوردمیجا دخلتو ن نیتا هم بیحب. بگو تا خفت نکردم ؟يریگ یدستور م یکثـــافت از ک: زدم ادیفر

 گه؟ید

. انگار الل شده بود. زد ینم یحرف یداد، ول یزده لباش رو تکون م وحشت

چــرا؟  ؟يکرد انتیچرا بهم خ. اتاق پهن نکردم نیبگو تا جنازت رو کف هم ؟یخفه خون گرفتـــ چرا: داد زدم بلندتر

. مشتم بود يتو قشیو  دیلرز یم وارید يتنش گوشه . که سرش زدم به حرف اومد يداد با

...من . به خدا کار من نبود قربان: زده لب باز کرد و گفت وحشت

دهنش جمع  يکه خون تو يقدر قو نیبه صورتش زدم؛ ا یمشت محکم. بلند شد ادشیفر. واریبه د دمیتکونش دادم و کمرشو کوب محکم

. شد نیرنگ بیاتاق از خون حب دیسف وارید. شد دهیشد و با مشت دوم به هوا پاش

! ه؟یآشغال ک کرد که اون یاعتراف م دیبا. ول کُنش نبودم یافتاد؛ ول نیزم يرفت و رو لیدو تا مشت توان و مقاومتش تحل با

. به گردنش فشار آوردم. دیبلند نال. زیم يرو دمیزدم و سرشو کوب ادیرو گرفتم؛ با خشم فر گردنش

! بگو کثافت، بگــو تا خردش نکردم ؟يگروه من نفوذ کرد يچرا تو ؟یگرفت یدستور م یاز ک! بگو پست فطرت -
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از  يا نهینه در هر زم یسال بود که بهش اعتماد کرده بودم؛ ول کیکرد و  یکار ممن  يچهل ساله؛ دو سال برا بایمرد تقر کی. افتاد هیگر به

 یم انتیبود و به من خ گهید یکیتموم مدت آدم  نکهیا. حاال دستش برام رو شده بود یول. شد یکه بهش مربوط م ییزایکارم؛ فقط اون چ

! کرد

.دمیشن یش رو به راحتگردن يمهره ها کیریت کیریت يصدا. کردم شتریدستم رو ب فشار

 ؟یدونــــ یم ه؟یکنه چ یم انتیکه به من و افرادم خ یکس يسزا یدون یم: دمیخشم غر با

.دم یم حیبراتون توض: و گفت دینال. دیآروم به گوشم رس صداش

 ینم ،یاگه بگ یول. هین کاو یکه بهم نگفت ینه تا وقت. کشمت ینترس، االن نم: لب گفتم ریز یبا خشم ول. کردم کیبه گوشش نزد لبامو

پس بگو اون . به خودت داره یبستگ زیهمه چ. کنم یبه درك واصلت م ایذارم و  یزندت م ایدو تا احتمال وجود داره، . شه یم یدونم چ

! زیهمه چ یب آشغالد حرف بزن  ه؟یک

. بود يجارخون  شیشونیپ ياز گوشه . شد یچشماش باز نم. بلند کردم، رو به روم نگهش داشتم سرشو

. منه سییر... اون ... او ...  يمنصور... م ... اون ... او . گم یم... م ... باشه ...با : لب و ناتوان، همراه با لکنت گفت ریز

 یلیزدم و خ ادیفر. حرارت و التهاب شعله ور شد و کنترلم رو از دست دادم نیگرفتم و ا شیآت. اسمش خشمم دو برابر شد دنیشن با

. شد نیو نقش زم دینال. برخورد کرد واریکمرش محکم با د. واریرتش کردم سمت دمحکم پ

 قیخواستم با چند تا نفسِ عم ینم. خواستم آروم باشم ینم. زدم ینفس نفس م. کالفه چشمام رو بستم. از عرق بود سیصورتم خ. برگشتم

 ییخالص شدن از شر کسا يبرا. داشتم ازیبهش ن. بمونه یور باقطور شعله  نیهم دیآتش خشم با نیا. التهاب خالص کنم نیخودم رو از ا

ازت به . يکشوند یمنو به تباه يساله  هیتالش ! کنم ینابودت م! يکشمت منصور یم. کردم یخشمم رو دو برابر م دیباکه مخالفم بودن، 

. گذرم ینم یآسون نیهم

.هم سپردم اونجا رو مرتب کنن هیبه بق. اتاق بردن ياز توجونش رو  مهیگروه اومدن و جسمِ ن يزدم دو تا از بچه ها زنگ

***

. با تعجب برگشتم و نگاهش کردم. زینوك ت یول ک،یکوچ یش هیتنم فرو رفت؛  يتو يزیچ هی. دمیدراز کش یبه آروم. تختم نشستم يرو

...زنونه  ي رهیگ نیا! بود؟ دهیبتخت من خوا يرو یک. مشکوکانه نگاهش کردم. دستم گرفتم يبرش داشتم و تو! سر؟ ي رهیگ

هر کس  يپرواش، به رو یکه با نگاه مغرور و ب يدخترِ گستاخ و زبون دراز. متعلق به اون دختر بود رهیگ نیا. زود به خاطر آوردم یلیخ

.و کنترلش کنم رمیمشتم بگ يوجودش رو تو يتونستم همه  یداد، چون م یمن جواب نم يرو یول. دیکش یشالق م

حس آرامش بهم دست  دم،یکش ادیسرش فر یچرا رهاش کردم؟ چرا تا سر حد مرگ عذابش ندادم؟ وقت. دستم چرخوندم يرو تو رهیگ

 یو اون چاقو؛ ب. کرد، در من ارضا شد یخواستم و آرومم م یکه م يزیحس کردم اون چ دم،یرو د انشینگاه وحشت زده و گر یوقت. داد

و از عمد  یترس کرد، من با آگاه يکه اون با من از رو يکار. کنم جادیا قیخراش عم کیشده  یحت شبازو يدوست داشتم که رو تینها

. نکردم یذهنم داشتم رو عمل يکه تو يکردم و افکار دیبار ترد نیا شهیبرعکس هم. ارمیفقط تونستم به دستم فشار ب یول. بکنم
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و بعد هم رها  دم،یاون ترد یول. دادم یدستام فشار م يدخترو توانگار داشتم گردن اون . دستم مشت کردم و فشردم يرو تو رهیگ

بود؛ مخصوصا  يا یعال ي دهیذره ذره به نظرم ا یشد؛ ول یبود و تموم م یدادم، لذتش آن یاگه همون موقع زجرش م. کردنش با قصد بود

.داشتم لیدل دهیا نیا ياالن که برا

 نیهم ينه از سر انتقام، نه؛ من انتقامم رو همون شب و رو. کارا دارم یلیر کنه؛ باهاش ختونه از دست من فرا یدختر حاال حاالها نم اون

.حرف ها بود نیکه من بعد باهاش داشتم، فراتر از ا يکار یتخت گرفتم؛ ول

!کس چیه. شتنخواهد دا ییکس از دستش رها چیکه انجامش داد؛ ه یده، و زمان یبهانه انجام نم یو ب لیدل یرو ب يکار چیه آرشام

***

.زل زدم انیدستم فشردم و به شا يرو تو پاکتا

 ش؟یدید -

. تکان دادم سرمو

.من مهم تره ياون از همه برا ؟يرو هم خوند حاتیتوض -

.میدار یما هدف مشترک يهر دو. چکار کنم دیدونم با یجز به جز م -

! اومده؟ شیپ يدیموضوع جد! چطور؟ -

دستاش با  ریاز ز یکی. دو سال متوجه نشدم یعمل کرد که من ط يحرفه ا يبار جور نیا. دست از تالش برنداشتهظاهرا هنوزم  يمنصور -

 ي هیمربوط به من و بق لیو مسا تیپنجم از موقع کیبردم که تموم مدت،  یپ تش،یحاال با برمال شدن قصد و ن. هدف وارد شرکت من شده

.دونه یگروه رو م

. ير یم شیهم با هدف پصورت تو  نیخب در ا -

.چکار کنم دیدونم با یبار م نیآره، ا -

 تیکه زخم یکه در فکر انتقامه؛ فقط مراقب باش و بدون اون کس یهست یزخم رِیتو االن مثل ش. يایاز پسش بر م شهیمطمئنم مثل هم -

 ؟یکن یشروع م یاز ک. یتر از خودت رو نابود کن يقو یتا بتون ،یداشته باش زهیو انگ یباش يقو دیبا. ستین یو سست یکرده، فرد معمول

.نشون بده یتونست به راحت یرو م تمیکه افکار و ذهن يپوزخند. لبام نقش بست يرو یپوزخند خاص. چشماش يزدم تو زل

!فردا -

.اومدم یر ممن از پسش ب یراحت نبود، ول گرانید يبرا يمقابله با منصور. کردم یخودم رو آماده م دیبا. تکون داد سر

***

زدم که  یبا پرونده ها سر و کله م. آشغال تموم زحماتم رو به باد داد ي کهیمرت. کردم یم یرو ماست مال بیحب يها يخرابکار داشتم

.شرکت باخبرم کرد يدستام تو ریاز ز یکیاز حضور  یمنش
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.تو ادیبگو ب -

.بله قربان -

شد؟  یبگو چ: دمیتند از جام بلند شدم و پرس دنشیبا د. از چند لحظه وارد اتاق شد بعد

. ترس آب دهنش رو قورت داد یو کم دیترد با

.ستیازش ن ياثر چیه یول م،یدنبالش گشت نیهر جا رو که بگ. نیزم يقربان انگار آب شده و رفته تو -

سرم رو . قدم به عقب رفت کی یکه شماع يبه طور دم؛یکوب زیم يخبر، دستم رو مشت کردم و محکم رو نیا دنیاز شن یناگهان یخشم با

همون  شیاریو کت بسته ب یکن داشیهر طور که شده پ دیبا: دمینامعلوم بود، غر يبه نقطه ا ممیکه نگاه مستق یدر حال. تند تند تکون دادم

.که گفتم ییجا

پاداش  د،یکن داشیپ دیاگه بتون. کار بذار نیصوص اافرادتو انتخاب کن و مخ نیو کار کشته از ب يچند تا حرفه ا: کردم و ادامه دادم نگاهش

. دیببر ادیکه اسم خودتونم از  ارمیاز روزگارتون در م يصورت دمار نیا ریدر غ. دیمن دار شیپ یخوب

گفتــــم؟  یچ يدیشن: زدم ادیفر بلندتر

.نگاهش خوندم يترس رو تو. بهم انداخت يمردد نگاه

و چشم ازش بر  میکن بشیتعق دیکه گفته بود يچند بار دیباور کن. ستین یهم کم آدم يمنصور یول م،یرقربان ما شما رو قبول دا... ق  -

دور خودمون  میساعته دار هی میدیاصال نفهم. ما رو دور زد يهمه  کهیمرت یکار؛ ول نیرو گذاشته بودم واسه ا يمن چند تا حرفه ا م،یندار

.بره یکردنش وقت م دایگم پ یم نیهم يبرا. عوض کرد گهید یکیجاشو با  يدونم چطور یاصال نم. ستین يو اون آدم منصور میچرخ یم

از درون پر از  یبه ظاهر خونسرد، ول. متفکرانه نگاهش کردم. دادم هیتک یصندل یدستامو در هم گره کردم و به پشت. نشستم زمیم پشت

.خشم

دونستم فقط به درد  یاستخدام کردم؛ نم يخوبه مثال چند تا حرفه ا! اد؟یبر ب کار هیتونه از پس  یکدوم از شما مفت خورا نم چیه یعنی -

...وگرنه  ،يکن، تا ده روز مهلت دار داشیبرام پ. دیخور یجرز م يال

...قربان من  یول... و : دیحرفم پر انیم هراسون

. يبر یتون یم! تا ده روز. که گفتم نیهم: زدم داد

.دادم هیتک یصندل یسرم رو به پشت. رفت رونیتاده از اتاق باف ریز يبا سر. شده بود الل

کنم، دنبال سوراخ موش  داتیخوام پ یم يدیآره؟ فهم يدر به در شد! هه. کنم یم داتیپ یسنگم که باش ریپست فطرت؟ ز یدر رفت کجا

!يکنم منصـــــور یم چارتیب. بشه دایبرات پ يزیبار راه گر نیفکر نکنم ا یول ؟يگرد یم

!دایش. که وارد شده بود نگاه کردم يبا تعجب به فرد. اجازه در اتاقم باز شد یفکر بودم که ب يتو. هم فشردم يحرص لبامو رو اب

.وحشت زده نگاهم کرد یمنش. به من زل زده بود بیبه ظاهر دل فر يلبخند با

... یول رم،یاجازه بگ سییاول از ر دیقربان به خدا بهشون گفتم بذار -

.رونیخب، برو ب اریبس -
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. نگاهم کرد دیترد با

درست . کردم یخوش رفتار نم يشک باهاش محترمانه و با رو یاجازه وارد اتاق شده بود، ب یطور ب نیا يا گهیهر کس د دایش يجا اگه

و کسب اجازه از جانب عنوان در زدن قبل از ورود به اتاقم  چیکرد، به ه یشناسنامش رو فراموش م يکه اگه شماره  يبرعکس، به طور

.آرشام بود نیاز قوان یکیهم  نیا. کرد یخود من رو فراموش نم

.جلو اومد و دستشو دراز کرد. که به لب داشت يبود و لبخند دایبه ش ممینگاه مستق. رفت رونیاز اتاق ب یمنش

 ن؟یسالم آرشام جان، خوب -

 یلیظاهرا خ. دلم پوزخند زدم يتو. انگشتام فشردم نیب یندش رو به آرومو شکن فیدست ظر. شد دهیکش نییچشماش به پا ياز تو نگاهم

از چند جانب کوتاه  دیبا. کرد یم تیمیبا من احساس صم دیبا. دیپرس یم یاحوالم رو رسم یاز طرف یبرخورد کنه؛ ول یمیدوست داشت صم

.کردم یم یچشم پوش زهایچ یلیامدم و از خ یم

.دادنش هم وجود نداشت رییتغ يبرا یتم شده بود، راهاز خصل ییجز. جوابشو دادم سرد

. سالم، ممنونم -

اشاره کردم، با لبخند و  یبه صندل. حرف ها بود یلیخ انگرینگاه اون ب یخودم رو متوجه نشون ندادم، ول. رها کردم یبا مکث کوتاه دستشو

.تشکر نشست

صدر چطورند؟  يآقا -

.از ناز صداش کم نشد يزیچ یول د؛یبودم اخماش رو درهم کش دهیحال خودش رو نپرس مایمستق نکهیا از

.دوست داشتم که بگم منم خوبم یول د،یدیالبته نپرس. خوبن ممنون -

.هم نبود هشیشب یحت یاجبار لبخند زدم، ول به

.بله، ظاهرا فراموش کردم -

! چطور؟ -

.کنند یم تیگفتم و همه رعا نجایکارکنان ا يبه همه  نویا. دیود در بزندوست داشتم قبل از ور: در اتاق اشاره کردم و با طعنه گفتم به

.خودش رو جمع و جور کرد یلبخند زد و کم یشرمندگ با

در . شدم یطور وارد اتاق خودش و کارکنان م نیشرکت پدرم که بودم، هم يآخه من تو. آرشام جان دیواقعا من رو ببخش! ياوه ســـار -

...بر حسب عادت بود ...  نیهم يبراهستم،  یکل دختر راحت

.حرفش اومدم نیب

 سشمییشرکت منه و ر نجایا د؛یسییاونجا شرکت پدرتونه و شما ر. دیاجازه وارد اتاق بش یشه که ب ینم نیبر ا لیعمل شما دل نیبازم ا یول -

 ست؟یطور ن نیدو کامال از هم جدا هستن، ا نیا. خودم هستم

. به جانب نگاهم کرد حق

 ؟یپس شرکا چ -

.زدم، کامال مشهود پوزخند
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از سهام  ریکث یمیکه ن دیدر ضمن فراموش نکن. هستند نه عمدتا کل شرکت و کارخونه کیاون ها تنها در سهام شرکت شر! شرکا؟ -

.شرکت به نام شخص خودمه

.دادم هیتک یبه صندل لکسیو ر دمیکش یقیعم نفس

. دیش یم زیهمه چ يکم کم خودتون متوجه . بدم حیاز حد توض شیکه بخوام در موردش ب ستین يموضوع مسئله ا نیدر هر صورت ا -

دختر  نیحرف زدن با ا یحت. رهیصورت نگ یتا بحث اوردمیخودم ن يبه رو یشده، ول مونیداد که از گفته هاش پش یصورتش نشون م حالت

!رسونم یرو که شروع کنم، حتما به اتمام م يکار. رفتم یآخرش متا  دیاما با. شدم یکار مجبور نم نیکاش به ا يداد و ا یعذابم م

تونه باشه؟  یم یچ لشیمالقات دل نیا د؟یداشت يخب با من کار -

.زد و برگشت به همون حالت قبل لبخند

...شم و  یشرکت مشغول به کار م نیا يهست که تو یامروز روز اول یخب به صورت رسم. که نداشتم يراستش کار -

.ستین نجایاتاق شما ا یرسته، ولد -

.کالمم برد، لبخندش جمع شد شیبه ن یپ

.کنم فیشما و از خودتون کسب تکل شیپ امیخب گفتم اول ب یدونم؛ ول یبله م -

 یتوق. کار شده بود شهیدرست سمت چپ، تماما ش ،يکنار يوارهایاز د یمین. رفتم يا شهیش واریمحکم به سمت د ییشدم و با قدم ها بلند

. بود یجلوه و نما در شب ستودن نیمن قرار داره؛ و ا يپاها رِیکردم نصف شهرِ تهران به ز یاز همون جا احساس م ستادم،یا یرو به روش م

 د؛ینداره که اگه با من راحت باش یدر ضمن، اشکال. دیمشغول بش دیتون یم. نبود فیبه کسب تکل يازین: محکم گفتم یتر از معمول، ول آروم

.دم یاجازه رو به هر کس نم نیا من

. درست کنارم دم،یبه خودم شن کیصداش رو نزد. بفهمم نویخواد ا یکامال مشخص بود که نم یول ،يپر شد از شاد صداش

مثل االن  یو گاه ادیکنم ازم خوشت نم یحس م یگاه. ضهیضد و نق ییجورا هی اد؛یخوشم م یلیجدا از رفتارت خ. ازت ممنونم آرشام -

...خوده و  یکه نسبت بهت داشتم ب يکنم تموم افکار یساس ماح

 ضیمن ضد و نق يدرسته رفتارها. رو براش بازگو کنم يزیتونستم چ یداشتم که بهش بزنم و نه م ینه حرف. نگفتم يزینداد، منم چ ادامه

.به مقصودم دنیرس يتنها برا! کامال کنترل شده یبود، ول

.از قبل اومدتر  کیزمزمه وار شد نزد صداش

! فرق دارم، درسته؟ هیتو با بق يمن برا یعنی نیپس ا! يد یاجازه رو به هر کس نم نیکه ا یگفت -

وجب با صورتش فاصله  کی دیبرگشتم، صورتم شا یکه وقت يبود، به طور ستادهیبه من ا کیکامال نزد. برگشتم یکردم، به آروم مکث

. داشت

.و اگه بخوام ياگه بخوا دیشا -

. چشمام دوخت ينگاه سبزش رو تو. زد بخندل

! خوام، تو چطور؟ یمن م: وار گفت زمزمه
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 يتو يرییتغ نیکوچک تر نکهیبدون ا. ازش دور بودم شهیکرد که هم یم يخاص زنانش منو مجبور به انجام کار ي وهیبا لحن و ش داشت

.یو به کارات برس يبهتره بر. خوام یم یدونم چ ینم یدونم و حت ینم یچیفعال ه: کنم، سرد گفتم جادیلحن و کالمم ا

 یکردم، ول ینم یحرکت چیه! قدم شیپ یشد تشنه تر از قبل، در تموم کارها ثابت قدم باشه و حت یکارم باعث م نیا. تعجب نگاهم کرد با

.شد یم کیکامل به من نزد یخودش با آگاه

. مطمئن باش من صادقانه حرفمو زدم؛ با اجازه یب، ولخ اریبس: گرفته گفت ییتکون داد و با صدا یبه آروم سرشو

. شد دهینگاهم به باال کش! شلوغ و پر تردد يشهر. رو نگاه کردم رونیب يا شهیش واریرفت، باز برگشتم و از پشت د رونیاتاق که ب از

.بود یچون تهران، هنوزم آب یاز دود و دم شهر بزرگ قیرق يآسمون از پس مه ا

.دمیرس ینم نجایمن نبود و به ا یزندگ يتو راه نیکاش ا يا

 یمن حکم عادت داشت و راه يها همه برا نیا. کردم یعادت رو دنبال م یبازم نوع یو جنجال، ول اهویهمه ه نیاز ا. کردم خستم یم حس

.کردم یانتخابش م دیرو داشتم به انتخاب خودم بود؛ چون با شیکه پ

.داشت و تا به االن که قصد داشت به ثمر برسه شهیمن ر یاز اول هم تو زندگ »دیبا«

***

. مجنون نشسته بود دیدرخت ب ریدرست ز ،یصندل يباغ، رو يبار تو نیا. دادم یقرار م ممیتصم انیرو هم در جر انیشا دیبا

خشک و پر . کرد یم لیتکمانگشتاش گرفته بود، ژستش رو  نیکه ب يگاریس. به استخر زل زده بود یبا اخم کمرنگ. ستادمیبه روش ا رو

! ابهت

 دایشد زایچ نیاون برخالف من به ا. بود انیشا یشگیهم حیتفر نیا. کردن یاستخر شنا م يسه تا دختر تو. نگاهش رو دنبال کردم ریمس

.داد یم تیاهم

رو به  گارشیس. کردنش نداشتم یبه عمل يعالقه ا یفکرشو خوندم، ول. داد لمیتحو یلبخند خاص. صدام زد د،یرو که سمت دخترا د نگاهم

با لبخند به دخترا . بود يشاداب و سرزنده ا يبا وجود سنش مرد. بلند شد یاز رو صندل. خاموش کرد ستالیکر يگاریجا س يتو یآروم

. صداشون کل باغ رو برداشته بود وکرد که سر  ینگاه م

.فوق العاده است -

. شونم گذاشت يومتوجه شد، دستش رو ر. پوزخند زدم ناخوداگاه

.يجواب بد ستیهم ن يازیدونم، ن یآره م ومد؟یخوشت ن ه؟یچ -

. آورد و چند بار پشت سر هم به بازوم زد نییرو پا دستش

.بمونه یاستفاده باق یمفت و ب کلیه نینذار ا! کن پســـر یجوون ،یتا جوون -

 ؟يچه استفاده ا: گفتم خشک

. کردن یب شناور بودن و به من نگاه مآ يدخترا اشاره کردم که حاال تو به
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 نا؟یبدم دست ا: با پوزخند ادامه دادم انیبه شا رو

. دستاش رو برد باال و تکون داد. نگاهم کرد، قهقهه زد و سرش رو باال گرفت یکم

. کنه یتو رو خاص م نیاست و ا هیبرعکس بق زتیهمه چ. يتو با همه فرق دار: گفت بلند

 .نگاهم کرد میمستق

 يانرژ. یکن یط یالیخ یگوشه و ب هی يهدفت رو بذار دیهم با ییوقتا هی ست؛یکار ن زیهمه چ. کن یخوش گذرون. کن آرشام یفقط جوون -

! شاد باش ر،یبگ

. پوچش خوش باشه يباورها نینگم، تا با هم يزیپس همون بهتر که چ. نداشتم يقسمت از حرفاش اعتقاد نیکردم، چون به ا سکوت

شکل بود، فقط از دو قسمت  لیکه مستط ياستخر یعنی. بود دهیسرپوش یکه استخر قرار داشت، کم یقسمت. پشت سرش رفتم. فتادا جلو

شده  رهیخ انیخاص به من و شا یکردند و هر کدوم با نگاه یاستخر شنا م يدخترا تو. نداشت دیو از پشت د الیباز بود، درست رو به و

. بودند

 دیبا. ارمیتونستم به روم ب یخواستم و نه م ینه م یبودم؛ ول زارینگاه ها ب نیدادن، نفرت داشتم و از ا یم لمیتحو که یخاص يلبخندا از

. عادت يفقط از رو. به تظاهر کردنم ادامه بدم دیکنم و باز هم با یکار رو م نیسال هاست که دارم ا! زیکردم، به همه چ یتظاهر م

 ضیاتاقک نسبتا بزرگ و مخصوص تعو. اون قرار داشت ياستخر، درست باال يگوشه  رهیکدر و ت یول ،یکیپالست يا وارهیاتاقک با د هی

. لباس بود

!گذره ینگران نباش بد نم. به آب بزن یتن هیاتاق لباستو عوض کن و  يبرو تو -

.ادیکار خوشم نم نیاز ا: گفتم يجد

. و با اخم نگاهم کرد ستادیا

 ؟یو خوش بگذرون یباش نایا نیب نکهیا ایاز شنا؟  ؟یاز چ -

. کنه ینم یبرام فرق: اخم درست مثل خودش جواب دادم با

. يایکوتاه ب دیبار با نیدارم آرشام، پس ا یمهم يباهات کارا. فرق کنه دیبا یول -

. بهش دوختم زیجمع کردم و نگاهم رو ت ابروهامو

شده؟  یچ -

. زد و سرش رو تکون داد لبخند

. ياز لذتش بگذر ینتون گهیدم د یبه آب بزن، قول م یتن هیفعال . گم یمبهت  -

خواد بگه؟ برگشتم و به دخترا نگاه  یم یچ. رونیب ادیمنتظر بودم ب. دمیکالفه دور خودم چرخ. اتاقک ياش رو سر داد و رفت تو قهقهه

بودم،  زاریب یطیمح نیاز چن. تم و به در اتاقک نگاه کردمبا نفرت رو ازشون گرف. دو تاشون حالت انزجار بهم دست داد دنیبا د. کردم

 یبه اونچه که م ینبود، ول لمیاز کارا که به م یلیدادم، مثل خ یبهش تن م دیبا یول. نگاه کردن هم نبودن قیکه ال یسانک نیمخصوصا چن

!زهایچ یلیخ يبه رو. بهتره بگم اهداف، دستم رو بسته بودند ایهدف  نیا. شد یخواستم مربوط م
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 یم ییرایداشتن ازش پذ يافتاد، دخترا به هر نحو انیچشمم به شا رون،یاز اتاقک اومدم ب یوقت. کردم ضیرو با لباس شنا تعو لباسام

. فضا پخش بود يتو یو آرامش بخش تیال کیموز. کردند

. استخر يتو دمیپر يبه صورت کامال حرفه ا جهش و کیبهشون نداشتم، با  یتوجه. من لبخند زد و به داخل استخر اشاره کرد دنید با

 رونیسرمو از آب ب. نوازشگر تنم رو آروم کنه یباعث شد رخوت. آب نه سرد بود و نه گرم. استخر يرفتم انتها. شناور بودم ریهمون ز

. عضله ها کرده بودم نیخرج ا يادیپول ز. دیچک یم نمیس يشونه و قفسه  يموهام به رو يقطرات آب از رو. دمیشک قیآوردم و نفس عم

 یکیچند لحظه گذشته بود که حس کردم . دادم و چشمامو بستم هیسرمو به عقب تک. استخر گذاشتم ياز هم باز کردم و لبه  دستامو

 انیبود که داشت از شا ییاز همون دخترا یکی. باعث شد نگاهش کنم نم،یس يقفسه  يرو یدنینوش يسرد. چشم باز کردم. کنارمه

.بود یحضورش برام ناگهان. دیو پوست سف یمشک يچشمابلوند،  يموها. کرد یم ییرایپذ

شونش رو . کرد یافکار من با اونا فرق م یول ان؛یبود که منم بشم مثل شا نیا شیاون لحظه حالت عاد يتو دیشا. کرد یحالمو بد م نگاهش

. دمیافکارش خط باطل کش يبه شدت هولش دادم عقب و به رو .حرکتم لبخندش پر رنگ تر شد نیدستام گرفتم؛ نگاهم کرد و با ا يتو

دستم رو مشت کردم و شالق مانند به . با ترس عقب عقب شنا کرد د،یکش یکه از چشمام شعله م یدادم و خشم لشیکه تحو یظیاخم غل با

از  ان،یبه شا یتوجه نیون کوچک ترتنم پاك کردم و بد يرو از رو یدنیآب، نوش ریرفتم ز. شد دهیآب زدم، که آب به هوا پاش يرو

. اومدم رونیاستخر ب

. دمیموهام کش يحوله رو از دستش گرفتم و رو. ستادیموهام نمناك بود، خدمتکار حوله به دست کنارم ا. الیو يو رفتم تو دمیو پوش لباسام

 ي شهیچشمم به ش. نفرت داشتم یتیموقع نیهمچ هیاز انتظار تو . هستم یعصبان یکاف يبود به اندازه  دهیفهم. سالن منتظرش نشستم يتو

.هم از گذشته دیاز افکارم، شا دیشا ؟یاز ک یحت ای ؟یاز چ. بود یحرکاتم تند و عصب. با اخم رفتم طرفش. افتاد زیم يرو یدنینوش ستالیکر

! چون کابوس یهنده، لحظاتخاطرات آزار د. دمیضرب سر کش هی. داشت یدست از سرم برنم یلعنت يگذشته . رو پر کردم وانمیل

که  یشین یزد، ول یم شیبه گلوم ن. کرده بود قیکه روزگار به وجودم تزر ينه مثل زهر یمزه اش تلخ بود چون زهر، ول. رو بستم چشمام

! مونده، کشنده است یتنم باق ياز گذشته رو

. نکن پسر، باهات حرف دارم يرو ادهیز -

. دمیکش قیچشمام رو بستم و نفس عم. دادم هیتک زیم يم کردم و دستام رو به لبه سرمو خ. زیم يرو دمیرو کوب وانیل

رو به روش . مبل انداختم يگردنم برداشتم و رو يحوله رو از رو. مبل نشسته بود يحولشو به تن داشت و رو. و نگاهش کردم برگشتم

. پا انداختم ينشستم و پا رو

 یپک محکم. شدم یآروم م دیداشتم، با ازیبهش ن. حرف ازش گرفتم یکرد؛ به طرفم گرفت؛ بجعبه در آورد و روشن  ياز تو گاریس هی

.نگاهش کردم گاریاز پشت دود س. شدم یرفته رفته آروم م یبودم، ول یهنوزم عصب. دادم رونیدودش رو ب یزدم؛ با ژست خاص

***
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من با نظر و  میتصم ییجورا هیجالب بود،  یلیخ. کردم یشده بود فکر م رد و بدل نمونیکه ب ییبه حرف ها رون،یکه زدم ب انیشا يخونه  از

.رفتیپذ دیرو با یسکیهر ر ،يبه دام انداختن منصور يبرا. بهتر شد يطور نیبه نظرم ا. مشابه هم از آب در اومده بود انیشا يحرفا

***

دالرام

بمونم  دیالبد با! هه! وسط مونده بودم که چرا منو نگه داشته؟ نیت و اکه طبق معمول رفته بود مسافر سممییر. حوصلم سر رفته بود بیعج

.کنم يو اون آفتاب پرست بدقوارش پرستار ومیآکوار يتو يها یو ماه واریخونه و از در و د يتو

. رهاد حرف زده بودمبا ف یچند بار تلفن یاز طرف. زد یگرم که بهم زنگ م يباز دم پر. هم نبود که دلم بهش خوش باشه يا گهید زیچ خب

باور کن . ستمیمن که لولو خورخوره ن. بمون نجایا ایب ؟یدل یکن یقدر لج م نیچرا ا: گفت یم یخونه تنهام، با نگران يگفتم تو یهر بار که م

!؟یهست ینگران چ. ندارم باهات يکار

مردم؛  نیو زمان و ا نیبه زم ایع به خودش فحش بده جور مواق نیمونه ا یکه آدم م يا. دمیترس یاز حرف مردم م یقبول داشتم، ول اونو

 یکه دهن به دهن م ینیا ننیدن دو تا سوال و پرسش کنن، بب یبه خودشون زحمت نم یحت. ارنیواسش حرف در م ننیب یرو م یکه هر چ

!آه. نبود نیاالن اطور نبود که وضع من  نیاگه ا. کنن یرو قبول م ننیکه بب یراحت طلبن و همون! وغدر ایچرخونن راسته 

.ادیاز دستت بر نم يا گهیبکش که کار د. خانم یآه بکش دل آره،

هست  ایدن يمگه چقدر خبر تو. طبق معمول اخبار ک؛ی يزدم شبکه . موتیدستم به ر هیچونم بود و  ریدستم ز هی. ونیزیتلو يجلو نشستم

 هیشب یخبر درست و حساب هیبه  شیچیبازم ه ،يو تهش رو نگهدار یزنکنن؟ مثال اخباره، وگرنه سرش رو ب یچند بار تکرارش م يکه روز

.ستین

 دهیقسمتش رو د هی. شه یپخش م یچه ساعت...  الیداده که سر سیرنویز. یبحث و گفتگو در مورد فالن و فالن و فالن! دو، پـــوف زدم

و  نیف یوره دلم بود و ه يدستمال کاغذ يجعبه . ودم افتادمخ يو در به در یپول یها و ب یچارگیبدبخت ب ادهیبودم، که از اول تا آخرش 

شد قسمت اول  نیا. قبرستون ي نهیراست س هیکما، تهش  يوسطش رفت تو مارستان؛یرو بردن ب ارویخالصه اولش ... و  همپشت سر  نیف

. کنه ریبود، خدا آخرش رو به خ نیاولش که ا! الیسر

اولش . آدم حرف بزنه نیع یکیاونم نه . بده یآموزش يبرنامه  هیو مثال  نجایبار نشد من بزنم ا هی. ده یداره فوتبال م یه ،یسه؛ اَکه ه زدم

 هویکه  فتادیشد در حد معجزه اتفاق م یم یدونم چ یهم نم ییوقتا هی. فوتبال یفوتبال، آخرش خبر از فوتبال و آخر شب هم نقد و بررس

! شبکه اش ریداد رو خدا داند و مد یراز بقا م یکرد و ک یاشت فوتبال پخش ماز شانس من االن د یداد؛ ول یراز بقا م

! بهتره نیاهللا، باز ا کیزدم پنج؛ بار. چرت يرفتم تو یکردم، م یشبکه رو نگاه م نیهر وقت ا. چهار شدم که کال ول معطل بود الهیخ یب

. گهید هیکه هست، آموزش یهر کوفت ال،یخ یب! اَه. یبافتن دینه خب شا ه،ینه بابا روبان دوز. ده یآموزش م يدوز میداره لح

دستش  يکه تو یفینرم و ظر يپارچه  يکردم که تند تند داشت سوزن رو تو یاون خانمه نگاه م يکرده بودم و به دستا زیر چشمامو

! همون بهتر که آف باشه؛ واال. از حرصم خاموشش کردم. تو رو خدا گایبابا شانس رو ن يا! ا تموم شد؟... کرد که  یداشت فرو م
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 یخوابش م نیو برنامه هاش، سه سوت همچ ونیزیتلو يپا نهیبه سرش بزنه بش یخواب یآدم ب. کنه یجذبم نم شیکیپنج تا کانال،  نیا از

همه کانال، دو  نیفرستاده بودن که از ا تیماهواره هم که قربون نبودنش، از بس روش پاراز. خواب داشته يسال کسر شیبره که انگار ش

. داد یشو نشون نمیتا درست و حساب

 يمبل ضرب گرفته بودم و همون طور که لبامو کج کرده بودم، دور تا دور خونه رو واسه  يدسته  يحاال چکار کنم؟ با انگشتم رو ،یه

. طرف فرهاد بود از. رو باز کردم امکیزدم روش و پ رجهیش. بلند شد میگوش امکیزنگ پ يصدا. زدم دیبار د نیهزارم

» .نگرانتم. زنم جواب بده یزنگ م یخانم خانما، وقت سالم«

. براش نوشتم. و رد تماس زدم دمیخند طنتیبا ش. جواب رو واسش بفرستم که زنگ زد خواستم

».بده، حال ندارم حرف بزنم اس«

. فرستاد جوابشو

» عود کرده؟ تیتنبل باز«

»؟یچکارم داشت. يدونم، شما دکتر ینم«

»رون؟یب میبزن يا هیپا. خودتم نیخواستم بهت بگم اگه حوصلت سر رفته، منم ع یم«

. نبود يبد شنهادهیپ. کم فکر کردم هی

»و کجا؟ یک. ستین یحرف باشه«

».یهر کجا که تو بگ فتم،یراه م االن«

».گم یکنم و بهت م یتا اون موقع منم فکرامو م. ایپس ب ،یاوک«

».باشه«

 یبهمون خوش نم »ایباغ رو«کجا مثل  چیخوش گذروند؟ ه یکه بشه حساب میموقع روز کجا بر نیا. صبح بود ازدهینگاه کردم، ساعتم  به

. کنه یگذشت؛ مطمئنم فرهادم قبول م

تنها . قبولش داشتم و همه جوره بهش اعتماد داشتم. شناسمش یکه سال هاست م یکس هیبرادر، دوست؛  هیمثل . کل باهاش راحت بودم در

. تونم روش حساب کنم یبود و خوشحال بودم که الاقل اونو دارم و م بانیپشت نیفرهاد برام بهتر. بود که از اقوامم برام مونده بود يفرد

قدر منو  نیا. پاره باشم شیآت يتو یحام نکهیاال ا ادیم یبهم همه چ«گفت  یو م دیخند یگفتم و اون در جوابم م یبهش م نویا شهیهم

».خانم یدل میکتیگ نکن، کوچبزر

خب  یول اد؛یهم بگم باهامون ب يشد به پر یکاش م يا. کرد یوجه خسته نم چیدر کنارش بودن آدم رو به ه. بود یشاد و مهربون پسر

. راحت نباشه يپر ای اد،یفرهاد خوشش ن دیشا

. براق یو کم یمشک يشلوار پارچه ا هیاز زانوم باالتر بود؛  یکه کم دیسف يمانتو هی. دمیکردم، لباسامو پوش یطور که با خودم فکر م همون

 یو طوس دیو کفشامو سف یمشک فمویک. اومد یچشمام م يداشت، که به رنگ خاکستر یو طوس یکج و معوج مشک يکه خط ها دمیشال سف

. داشت یجالب یهارمون شیرنگ بند. انتخاب کردم
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 يشالم رو تا رو نکهینه ا. اومد یکار خوشم نم نیدونم چرا بر خالف هم سن و ساالم از ا ینم. بذارم رونینداشتم موهامو از شال ب عادت

 یم رونینه اون طور که همه تا وسط سرشون رو ب یزد، ول یم رونیجلوم از شال ب ياز موها یکم. نبودم يطور نیبکشم، نه اصال ا میشونیپ

...و  ختنیر

. در حد تعادل، که افراط هم نکرده باشم. نه جذب و بدن نما، نه گشاد و افتضاح. دمیشپو یبد فرم لباس نم یساده بودم، ول شهیهم

. که از خونه محافظت کنن ستادنیا یمثال اونجا م. از نره غوالش جلومو گرفت یکی رون،یکه اومدم ب الیخونه زده شد؛ از در و زنگ

خانم کجا؟ : نکره اش گفت يصدا با

. به جانب نگاهش کردم حق

به تو هم جواب پس بدم؟  دیبا! هر کجا -

. دستور دادن یکه آقا چ دیدون یخودتون م -

. دونم؛ قبال ازش اجازه گرفتم یآره م -

. نگفت يزیبه من چ یکس یول -

. خودش اومد جلو ياز هم قُماشا یکیکه » !نمیب ادینگفته بکش کنار باد ب ایگفته «شکمش تا بگم  يتو رفتم

. به من گفته، بذار بره سییر .شو الشیخ یب -

 ؟یمطمئن: کرد نگاهش

. آره، اون موقع پست تو نبود -

. نگاهشون کنم رد شدم نگهیکنار و بدون ا دیقوارشو کش یب کلیکم نگاهم کرد، بعد هم ه هی

خب  یجراتا نداشتم، ول نیاز ا لیاوا. رونیزدم ب یم نشیبا ماش یواشکیمنم  ؛یفرستاد مرخص یدستاشو م ریکه خونه نبود و ز یمواقع در

. سه سال تونستم اعتمادشو جلب کنم نیا يتو

گوش دادن به تمام اوامرش؛ اونم بدون چون و  يگریدادن به مهماناش و د سیسرو شیکی. ها هم قانون خودش رو داشت يآزاد نیا البته

! چرا

. بهم نده؛ منظورم کارمزد بود یپول چیه نکهیالبته نه ا! شد یه نممفت مفتم ک. کردم یازش سواستفاده م دیداد، منم با یکه بهم نم یپول

. کرد یقهر م يداد یجلوم که به گدا م نداختیبار شندرغاز م هیوگرنه که صد سال 

. شدم یآبرو نم یالاقل ب یکردم؛ ول یکارا م یلیبه درك که براش خ. بود یلینداشتم؛ همون که جا داشتم خودش خ میتوقع

خواستم برم  یم دیخر يکه واسه  یگاه. که خب حقم بود رون،یذاشت برم ب یم. کردم یداد، خب به جاش براش کار م یهم مو جا ب نون

شدم  یکه خب در مقابلش م. کرد یکه برام مشخص م یمیاونم با تا رون؛یبزنم ب ناشیماش نیتر نییاز مدل پا یکیذاشت با  یم رون،یب

. از دستم ساخته نبود يا گهیکار د. کردم یم یط یالیخ یب دیبا یآورد؛ ول یهم به روم م یگاه. گهیر دو زهرما فتو کلفت و هزار کو یساق

به چشماش  شیآفتاب نکیع. بود ينقره ا يایپرش هی نشیماش. ترمز کرد الیو يکه جلو دمیفرهادو د نیماش رون،یکه از در رفتم ب نیهم

. کرد ینگاهم م نیماش ياز تو یبود و با لبخند جذاب
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 يشعر از حافظ گوشه  تیب هی دمیشدم، د کشینزد یتنش بود که وقت دیسف يکوتاه مردونه  نیبلوز آست هی یکه معلوم نبود، ول پاهاش

! و جذاب بود؛ پزشک مملکته خب پیخوش ت شهیمثل هم. سمت چپ از بلوزش نوشته شده

. کنارش و با لبخند سالم کردم نشستم

 ؟یبخو. سالم خانم پرستار -

. میکن بر شیآت! یعــال -

. دینگاهم کرد و خند نکیکم از پشت ع هی

 م؟یکنم بعدش کجا بر شیبه چشم، آت يا -

. لبخند نگاهش کردم با

 ؟یاگه گفت -

لبخندش رفته رفته پر رنگ . شد رهیخ طونمیخندون و ش يچشما يکم تو هی. زد یو خوش حالتش برق م یمشک يچشما. برداشت نکشویع

: کرد گفت یهمون طور که داشت حرکت م. به چشم زد نکشویسر تکون داد و ع. شد

! ا؟یباغ رو -

. هوا تکون دادم يتو دستمو

. رهیخوشگلتو که د يابوی نیبتازون ا! تو خال يجون، زد یخودشه دک -

 ابو؟ی یمن نگ نیبه ماش ینگرفت ادیتو هنوز  -

. وسط حرفش دمیپر

. یباکالس نیبه ا ابویچرا خب؟  -

. دیغش غش خند. اشاره کردم نشیبه ماش و

. یگ یآره خب، البد چون تو م -

! قایدق -

 ؟يدار یتو پخش چ: نگاه کردم و گفتم نشیضبط ماش به

. که اولش هست خوبه یآهنگ نیکن، هم یپِل: بردم سمت دکمش که گفت انگشتمو

.تکون دادم و دکمه اش رو زدم سرمو

. آهنگش حرف نداشت. نگاه کردم رونویپنجره ب ي شهیاز ش. دادم هیتک یبه صندل سرمو

»گانهیباورم کن از محسن  آهنگ«

خودش موند نه خاطره هاش نه

شهیخال يکه مونده جا يزیچ تنها

دنباله دار رفتنش هنوز شبا ي قصه
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شه یستاره از ذهنم رد م هی مثل

پاش گذاشت و گذشت ریهامو ز یخوش دل

زهیانگ یمنِ بفقط منم  حاال

روز هیمن بوده  يایکه دن یکس

زهیر یبهم م امویداره دن نبودنش

نکنم قلبمو جا گذاشت و رفت ایکنم  باور

دل سادمو تو غم تنها گذاشت و رفت یطفلک

خودش موند نه خاطره هاش نه

پاش گذاشت و گذشت ریهامو ز یدلخوش

شد يهاج و واجم که چه جور هنوز

نره شمیپ کردم که از يکار هر

فاصله ها نیدونستم که از ا ینم

بره یداره لذت م ییجدا نیا از

گفت مثل منه از جنس منه یکه م اون

قدر از سنگه نیدونستم دلش ا ینم

گفتم یم یبه خودم دروغ چقدر

من دلتنگه يهر جا باشه واسه  االن

نکنم قلبمو جا گذاشت و رفت ایکنم  باور

گذاشت و رفت دل سادمو تو غم تنها یطفلک

.دمیخند طنتیکردم بهش و با ش رو

 م؟یخبر یوسط ما ب نیو ا ينکنه عاشق شد. يد یگوش م ییبه به چه آهنگا -

. بهم انداخت و لبخند زد یکوتاه نگاه

 اد؟یبهم نم هیچ -

آهنگا؟  نیگوش دادن به ا -

. گم یرو م یعاشق! خانم خوش حواس رینخ -

. فکر کردن جمع کردم يمو به نشونه کم جا به جا شدم و لبا هی

.داره یبستگ یول اد،یخب بهت که م. دونم ینم -

. داشبرد يچشماش برداشت و انداخت رو ياز رو نکشویانداخت باال، ع ابروشو
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داره؟  یبستگ یبه چ: گفت يبهم انداخت و جد ینگاه مین

. یگ یم یدم بفهمم چتا حاال عاشق نش. دونم یچه م: رو نگاه کردم کالفه گفتم رونیب

. سرشو تکون داد یکرد و با لبخند کج ینُچ. کردم نگاهش

...عاشق رو  هیآره خب درد : و گفت رونیمحکم داد ب نفسشو

. فهمه یعاشقه که م هی: کرد و ادامه داد نگاهم

تونم بفهمم؟  یمن نم یگ یتو م یعنی -

. نه یعنیانداخت باال که  ابروشو

. یشقپس عا: زدم پوزخند

. شد ادهیپ د،ینگه داشت و همزمان با گفتن شا ابونیکنار خ. تکون داد سرشو

حرفاش . میهر دو ساکت بود. شونه به شونش حرکت کردم. درا رو قفل کرد. نییپا دمیمنم تند پر. میبود دهیبه اطرافم انداختم، رس ینگاه

! ه؟یفرهاد عاشق ک یعنی. ذهنمو به خودش مشغول کرده بود ییجورا هی

باغ  هی. نشناسه یهم نبود که کس ییالبته جا. میرو خودم و فرهاد کشف کرده بود ایباغ رو. رو فراموش کردم زیباغ به کل همه چ دنید با

بهتر بود؛ پارك که  یچیاز ه یکوچولو موچولو بود، ول یلیکه خ يشهر باز ،یسنت يسفره خونه . شد یم دایتوش پ یکه همه چ یخصوص

.از همون سفره خونه رو به خودش اختصاص داده بود یکه قسمت یبود و با صفا؛ رستوران سنت کیاونم کوچ

 یکیبکر و رمانت يجا نکهیبود و هم ا یهم غذاهاش عال. دیارز یم یشد؛ ول یم ادیبود خرجش هم ز یچون شخص. بود يمعرکه ا يجا

. من که عاشقش بودم. شد یمحسوب م

خاطرخواهش نشه؟  نجایا دنیبود که با د یک. شدم رشیدلمو دادم بهش و پاگ يافتاد و منم زود جانیگذرمون به ا یروز اتفاق هی

 م؟یخب حاال چکار کن -

. میخور یرستوران ناهار م میایبعدم م م؛یکم بگرد هی يشهرباز میاول بر -

. میبر یاوک. حیپس شد اول گردش و تفر: دیخند

هم حالت استخر بود که توش  ياز شهرباز یقسمت. شد یم يقصر باد هیچرخ و فلک نسبتا بزرگ و  هیکه شامل  يسمت شهرباز میافتاد راه

 يتو برو تو: فرهاد گفت میدیتا رس نیواسه هم. بگذرم قاشیقا ریامکان نداشت که از خ نجایاومدم ا یهر وقت م. گذاشته بودن یپدال قیقا

. امیمنم االن م ن،یکدومش بش هی

. من عاشق رنگ سرخم یکه کدوم رو انتخاب کنم؟ رنگ و وارنگ بودن، ول قیاون پنج تا قا نینم مونده بودم بسمت بوفه و م رفت

 يرو قیقا ن،ییراستم رو بردم پا ياستخر و پا ينشستم لبه . آب يو پرت شم تو رهیموج بگ دمیترس یضرب بپرم توش، ول هی خواستم

از پشت آروم  یکی هویبود که  دهیاستخرو محکم چسب يدستم لبه . قیقا ياونم بذارم تو که نییچپم رو آوردم پا يپا. خورد یآب تکون م

آب استخر بودم و در همون حال چشمام  يپرت شدن تو يزدم و آماده  رجهیش. قیقا يو پرت شدم تو دمیکش يا دهکر کنن غیج. هلم داد

. سمت خودش دیومو گرفت و کشاز پشت مانت یکیکه  رونیقورباغه زده بود ب يچشما يدرست اندازه 

!خدا يوا. بدجور وحشت کرده بودم. رونیزنه ب یدارم از حلقم م یتنفس ستمیس یزدم که گفتم االن هر چ ینفس نفس م نیهمچ
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دستش داشت، باال سرم  يتو پسیپاکت بزرگ چ هیکه  یفرهاد در حال. با خشم برگشتم و نگاهش کردم دم،یقهقهش رو که شن يصدا

. کردم یو نگاهش م قیقا یصندل يماست آب رفته ولو شده بودم رو نیمنم ع. دیخند یبود و م ستادهیا

. چارهیسرش داد زدم که خفه خون گرفت ب نیهمچ دم،یرس تیبه اوج عصبان یوقت

! يسرت دکتر ریخ ؟یاگه سکته کرده بودم چ. لحظه مردم و زنده شدم هی وونه؟ید يدار سمیمگه ساد! مــــرض -

تا بوده : گفت يرو گرفت جلوم و با لحن بامزه ا پسیچ يپاکت باز شده . نگاهم کرد طنتیکنارم و با ش یبا لبخند نشست رو صندل سلکیر

. پسیبفرما چ. پس غمت نباشه ده؛یبوده که بادمجون بم آفت به خودش ند نیا

. شده بودم یلحنش هم خندم گرفته بود و هم تا سر حد انفجار حرص از

خواد؟  یدلم م یاالن چ یدون یم: رو پس زدم طرفش و گفتم پسیچ پاکت

! ؟ینه چ: تعجب گفت با

.خوام خفش کنم یصورتش گرفتم، انگار که م يقاتال آوردم باال و جلو نیرو ع دستام

.تونم بجوم یدستام و خرخرتو تا م يتو رمیگردنتو بگ نکهیا -

شده  شهیتر از هم طونیو نافذش ش یمشک يچشما. عقب دیردم جلو که سرشو کشکم ب هیدستمو . قورت داد يدهنشو با ترس ظاهر آب

. بود

.سرم، جونم واجب تره يبخوره تو يسوار قیقا. اصال من منصرف شدم. انگار یکن یم گاین ادیآدمخورا رو ز لمیدختر تو ف: گفت لرزون

 د،یلبام د يلبخند رو رو یوقت. باز نشست. سمت خودم دمشیشگرفت لبه استخر و خواست از جاش بلند شه، که بلوزشو گرفتم و ک دستشو

 ؟يآب باز میبر: بچه ها گفت نیزد و ع يچشمک با مزه ا. دیآروم خند

 دمید یبه سر و صورتم؛ منم که م دیپاش یکرد و م یاستخر، مشتش رو پر از آب م يوسطا میرفت یم یوقت شهیهم. دمیرو فهم منظورش

. کردم یم سشیذاشتم و خوب خ یخواد، براش کم نم یم یآب تن ریدل س هیدلش 

.امیسرما بخورم و نتونم از پس کارام بر ب دیترسم مثل اون دفعه شد یم. میبش سیکه خ ينه تا حد یول ،یاوک -

.باشه خانم پرستار، هواتو دارم -

به  میخورد یمحکم م هویکرد که  یعوض مرو  قیکرد و جهت قا یم تمیاذ یگاه. خوردن پسیهم چ نشیبه پدال زدن و ب میکرد شروع

.کارو تکرار کرد نیهم بس که ا يبود تو دهیچیدل و رودم پ. گشتم عقب یشدم جلو و باز بر م یاستخر و منم تا نصفه پرت م ي وارهید

. نکن فرهاد -

. لبخندش محو شد دیحال و روزم رو که د. لبخند نگاهم کرد با

 ؟یشد دل یچ -

. وشزدم به باز محکم

چه وضعشه آخه؟  نیا. شد یمرض و چ -

. بود یقصدم شوخ ،یشرمنده خانم -
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مشت آب  هیخودشه،  يتو دمید. حالم خوب شده بود. ذوقش يانگار بدجور زده بودم تو د،یخند ینم گهید. کرد تیرو به عقب هدا قیقا

حد گشاد شد و هراسون  نیباشه چشماش تا آخر دهیب پرباغ نبود، انگار که از خوا يچون تو. صورتش يتو دمیهوا پاش یبرداشتم و ب

.نگاهم کرد

پسر؟  ییکجا: در همون حال نگاهش کردم و گفتم. خنده ریغش زدم ز غش

! کنه؟ ینگاهم م يجور نیچرا ا. و نافذش کم و کمتر شد میخندم با نگاه مستق. گفت ینم یچیه

. گرسنمه یرستوران، حساب میگم بر یم: چشمام، سرش و چرخوند و گفت يشد تو رهیکم که خ هی

تو حالت خوبه؟  -

.نگفتم یچیسرشو تکون داد، منم ه فقط

***

. هنوز ساکت بود. مینشسته بود زیم پشت

فرهاد؟  -

. چشمام ينگاهشو دوخت تو. بلند کرد سرشو

شده؟  یچ ؟یچرا تو خودت -

. سکوت کرد بازم

تا  یاز ک. اگه داره بفرست روش سیرنویفهمم، ز یمن که زبونشو نم نیخب بب ؟یزن یاهام حرف مبا نگاهت ب ينکنه تو دار نمیبب: دمیخند

 ه؟یموندم بفهمم دردت چ شیخمار يحاال تو

گارسون که رفت . شهیمثل هم م،یجوجه سفارش داد. گرفتن سفارش اومد يباز کرد حرف بزنه که همون موقع گارسون واسه  دهنشو

. داشت دینگاهم کرد؛ انگار ترد

...خواستم  یدالرام من م: بهشون نگاه کرد و آروم گفت ز،یم يگذاشت رو دستاشو

 ؟یکن یم یبیغر. شنوم یبگو م ؟یخواست یم یچ: کردم و گفتم زیچشمامو ر. شد ساکت

. باشمطمئن  نویا. بکنم با تو راحتم یبیغر یمن از هر ک: نگاهم کرد و گفت. و سرشو تکون داد دیحرفم خند نیا با

شده؟  یچ. بگو هم خودتو خالص کن هم منو ؟یپس چ: زدم لبخند

 ؟يبشنو يدوست دار یلیخ: دیخند مرموز

. جمع کردم لبامو

! يامان از کنجکـــاو -

. بسوزه یآره خب، پدر فضول: دیخند بلندتر

.گهیخب بگو د وونه،یمرض د: دمیخند
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. بدل شدبه پوزخند  نکهیآروم آروم کم رنگ شد، تا ا خندش

. داشتم یخواهش هیقبلش ازت  یگم، ول یم -

 نیهم. خواد یم یبشه و بگه چ یفرج دیگارسون که رفت زل زدم بهش تا شا. همون موقع سفارشمون رو آوردن! بابا، معما پشت معما يا

کجا؟  نجایخانم شما کجا ا یدل: از پشت سرم گفت یکیکه خواست بگه، 

! يپـــر: ذوق گفتمبرگشتم و با . شناختمش عیسر

!شده بود یعال ،یو کفش شکالت فیو شلوار همرنگش، ک یشال کرم ،یشکالت يمانتو هی. پوش و جذاب کیش شهیبود، مثل هم خودش

.ازت بزنه یگاز اساس هیخواد  یآدم دلش م. دختر يشد یشکالت کیپا ک هیبه به، : رو بهش گفتم یو بعد از روبوس میبغل کرد همو

.به بازوم و زد دیخند

...بهم گفته بود اون وقت  نویپسر ا هیاگه  ؛يبرو خدا رو شکر کن که دختر -

.سالم -

 يواسه . و خانومانه جواب سالمشو داد نیزد و مت یفرهاد لبخند پت و پهن دنیبا د يپر. میفرهاد هر دو به طرفش برگشت يصدا دنیشن با

پسر خر پول و گردن کلفت  هینامزد داشت،  يپر. بودش دهیبا من بود و فرهاد د يارم پراون دو ب. دنید یرو م گهیبار بود که همد نیسوم

خوابم اسکناس  يتو یحت يشد و به قول پر یپوالش خالصه م يبشر تو نیا یزندگ يهمه . زدن یصداش م ویکه همه ک ومرثیبه اسم ک

. شمرد یم

.هم تعارف نداشت يبشر یبن چیبود و با ه یمیخونگرم و صم شهیبرم همقربونش . زینشست پشت م یستیکردم که بدون رو دربا تعارفش

ورا؟ چه خبر شده؟  نیاز ا -

 ییهوی. نگرفتم یچیه یول رون؛یب امیب دیخر يزد به سرم و گفتم به بهونه  ییهوی شهیمثل هم ،یچیبشه؟ ه يخبر دیوا، مگه با: دیخند آروم

...رو کرد و  نجایا يدلم هوا

...چشمت به جمال ما منور شد و  ییهویم البد بعدش ه -

.نهیآره هم: خنده سرشو تکون داد با

. نگاه به فرهاد هینگاه به من انداخت و  هیکردم که  يرو به پر. گفت ینم یچیفرهاد نگاه کردم، نگاهش به بشقابش بود و ه به

سفارش بدم؟  يخور یم يزیچ -

 رون؟یاز خونه ب يشده زد یچ ر؛یاوغور بخ یراست. قبال خوردم ینه مرس -

 م،یچه نکن میچه کن میگفت گهیاونم به درد من دچاره، د دمیحوصلم سر رفته، همون موقع فرهاد بهم زنگ زد، د دمیمنم د گهید یچیه -

. يکم هواخور هی نجایا میایب

. زد به بشقابشلبخند زد و باز زل . کرد یفرهاد هم داشت نگاهم م. انداخت ریزد و سرشو ز یکم رنگ لبخند

. ینمون کاریسفارش بدم ب وهیآبم ای یبستن هیالاقل  ؟یتو نگاه کن میشه؛ ما غذا بخور یکه نم يجور نیخب ا -

. معترضانه نگاهم کرد. مخصوصو دادم یبستن هیمخالفت کنه، به گارسون سفارش  نکهیاز ا قبل

. دادم خب یخودم سفارش م ؟یبود دل يچه کار نیا -
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که، مگه نه فرهاد؟  میـاال من و تو ندارخب حـــ -

باغ نبود که مات منو نگاه  يکال انگار تو یمعذب شده بود؛ ول يپر يفکر کنم جلو. رونیب ادیالکش ب يکم از تو هیقصد صداش زدم که  از

! ؟یچ: کرد و گفت

معلوم هست حواست کجاست؟ : منم با لبخند چپ چپ نگاهش کردم و گفتم د،یخند يپر

. جا نیهم یچیه: که زمزمه کرد دمیشن. شد رهیانداخت و باز به غذاش خ ينگاه کوتاه هم به پر هیم نگاهم کرد، ک هی

 یما چ نــــم،یخب بگو بب: رو به فرهاد گفتم. زدم يچشمک واسه پر هیابرومو انداختم باال و  طنتیبا ش نیهم يکنم، واسه  تشیاذ خواستم

 م؟یگفت یم میداشت

 ؟یبا ک: ردنگاهم ک گنگ

. گهید يوا خب با پر -

 نیانگار اونم داشت با ا. فرهاد يچشما يشده بود تو رهیلباش داشت، خ يکه رو یهم با همون لبخند بزرگ يپر ؛يرو پر دیچرخ نگاهش

و تا خانم گوش د يبه حرفا یواشکیعادت ندارم : گفت یفرهاد که دست منو خونده بود، در کمال زرنگ یول. کرد یم حیحرکت فرهاد تفر

. بدم

 يآقا کی اتیعمل زشت از خصوص نیا: صورت وا رفتم داد و گفت لیتحو يچشمک بامزه ا. کرد ینگاهمون م طنتیاون بود که با ش حاال

که؟  یدون یم ست؛یو متشخص ن نیمت

آره تو : دادم و گفتم لشیتحو شخندین هیمرامم نبود  يکه کم آوردن تو ییهنوز باز بود و از اونجا يپر شین یو ماتم کرد، ول شیک نامرد

 گهید ؟يکرد یبه من نگاه م یتو داشت م؛یزد یحرف م نجایدر مورد ا میداشت يشد اون موقع که من و پر یپس چ ؛یگ یکه راست م

! ن؟یتابلوتر از ا

. جا به جا شد و خودش رو با غذاش مشغول کرد شیصندل يکم رو هیابروش رو داد باال،  يتا هی

 ؟یک ؟یهوم، کاو -

. شیپ قهیچند دق نیو متشخـــص، هم نیمت يشما جناب آقا: لبخند زدم یبدجنس با

. نگاهت کردم؛ در اصل حواسم به حرفاتون نبود يجور نیمن هم. یکن یخب حتما اشتباه م: نگاه کوتاه بهمون انداخت و گفت هی

. نگاه کرد يبه من و پر ید جذابنگفت و با لبخن یچیه. نگاهش کردم زیکردم و ت کیبار چشمامو

منم چون دهنم پر . در و اون در نیور و اون ور و ا نیکردن از ا فیهم شروع کرد به تعر يخوردم؛ پر یکه غذام رو با اشتها م ینیح در

وقت اگه  هی .گفت یهم ازش نم يزیاومد، چ یاز نامزدش خوشش نم ادیچون ز. دادم یتونستم جوابشو بدم، فقط سر تکون م یبود، نم

. فکر نکنم يپر یدوستش داشت، ول ومرثیک. داد یجواب م یلیم یبا ب نمشد، او یازش م یسوال

***

. و گردش بود حیو تا خود غروب سرمون گرم تفر میخوش گذروند یحساب
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. متیرسون یم ا،یتو هم با ما ب -

. دمتیخوشحال شدم د. هست نیماش ینه مرس: يپر

. زدم لبخند

. نمتیدوست داشتم بب. دلم برات تنگ شده بود یلیگم، خ یواقعا م. طور گلم نیهم منم -

...من  ،يکه تو دار یبداخالق و چشم چرون سییبا اون ر: رو ترش کرد و گفت يپر

بنده خدا کجاش چشم چرونه؟ ! یدخ یخیب: حرفش و با تک سرفه گفتم ونیم دمیپر

 نگیتوپ پ يکه چشماش اندازه  يگوش پر ریز. کنه یو با اخم ما رو نگاه م ستادهیا نیدر ماش يال دمیبه فرهاد نگاه کردم که د يتند و

شد؟  یم یچ یگفت ینم يزیچ قهیدق هی. ده یم ریاالن باز گ! دختر یالل نش: گفتم رون،یپنگ زده بود ب

! آخه؟ یواسه چ: پچ کرد پچ

. فقط حالشو ندارم باهاش جر و بحث کنم یچیه -

. زنم یخونه حتما بهت زنگ م دمیرس. یخداحافظ خانم: و بلندتر گفتم دمیبوس گونشو و

. يبا ،یاوک: و گفت دیو منگ من رو بوس جیگ اونم

رو  نایالبته منتظر بودم که هم. که شروع کرد میبود ریمس يتو. کرد و نشست یخداحافظ يفرهاد با پر. فاصله گرفتم و سوار شدم ازش

!دلم گفتم بسم اهللا يو تو رونینفسمو دادم ب» چرا؟« بازم تا گفت یبگه، ول

گفت؟  یم یدوستت چ -

. هم بود يکردم، اخماش تو نگاهش

. نگفت يزیچ -

. چشم نگاهم کرد ياز گوشه ! فرهادو؟ ایخودمو خر فرض کردم  رسما

چشم چرونه؟  کهیاون مرت یدل: حرص گفت با

. جا کرده ینه بابا، ب! پـــوف -

...پس  -

بودم  دهیازش د يزیمدت چ نیا ينداره؛ وگرنه اگه تو اروی نیاز ا یچون دل خوش. گفت يزیچ هی يپر. شو تو رو خدا فرهاد الیخ یا ب -

. کردم یکه تا حاال تحملش نم

. نگاهم کرد دیترد با

 گه؟ید یگ یم قتویحق يدار -

.لحنم سرد شد عینگاهش کردم و سر میشگیبار با غرورِ هم نیا

. ستمیپس دادن ن میج نیکه من اهل س یبودم بدون دواریام -

...حرفام و کارام  نیا يباور کن همه  یهم داشتم؛ ول شهیباورت دارم و هم: چه خبره که سرشو تکون داد و آروم گفت دیفهم انگار

! به خاطر خودمه؟ -
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دم  یرو بهت م یشگیمنم همون جواب هم ؛یگ یم نویهم شهیمه. دونم یآره م: کرد؛ همون طور سرد به رو به روم زل زدم و گفتم نگاهم

. بزرگ شدم گهیبفهم فرهاد؛ بفهم که من د نویا یازت ممنونم؛ ول تینها یب يهوامو دار نکهیو از ا یدونم تو تنها عضو از اقوام من یکه م

که حق  یبفهم نویا يخوا ینم آدمم؛ چرا نمم. فهمم یخوب م یلینگاه ها رو خ یمعن. دم یم صیبد رو از خوب تشخ! لمهو دو سا ستیب

و انتخاب دارم؟  يریگ میتصم

. یکن ینگاه ها رو معن یوقت بتون چیفکر نکنم ه یول ؛يبد صیبد رو از خوب تشخ یبتون دیشا. يدونم که بزرگ شد یآره م: گفت آهسته

! من آزادم فرهاد، آزاد. رمیبگ میخودم تصم يتونم برا یمن هستم که م نیو ا! خودم و خودم. من مستقلم فرهاد -

که گذشت  قهیچند دق. ده؛ فکر کردم ناراحت شده یهم فشار م يکه لباشو رو دمید. مثبت تکون داد ينگفت، فقط سرشو به نشونه  یچیه

 ؟يناراحت شد: گه؛ آروم گفتم ینم یچیباز ه دمید

. نه -

. يشد -

. نه -

 ؟یمطمئن -

. آره -

محو  یکه به صورتم خورد، باعث شد ناخوداگاه لبخند بزنم؛ ول یباد خنک. نییرو دادم پا شهیکم ش هی. رونیدادم ب نیو سنگ قیعم نفسمو

. محو یلیبود، خ

ازت بخوام؟  يزیچ هیشه  یم: بشم رو کردم بهش و گفتم ادهیپ نکهیقبل از ا. نگه داشت الیو يجلو

. کرد نگاهم

! ؟یچ -

. یستین ریبخند تا مطمئن بشم ازم دلگ -

و  يآزاد نکهیا ؛يتو از حق مسلم خودت دفاع کرد. باشم؟ حرفاتو قبول دارم ریازت دلگ دیتو؟ چرا با یگ یم یدختر خوب چ: زد لبخند

. بدون که شده باشه دورا دور بازم مواظبت هستم نویبازم ا یول. ذارم یمنم به تموم افکارت احترام م. يحق انتخاب دار

. یبگ ستیالزم ن ؛یاز خودت مراقبت کن یتون یدونم که خودت م یم. گفتم دورا دور: بگم که تند گفت يزیباز کردم چ لب

. دمیخند

. خداحافظ -

. شبت خوش -

. شب تو هم خوش -

. کنه یباز داره نگاهم م دمیکه بره، د ستادمیدر ا يجلو

. گهیبرو د -

. تو برو تو -
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. نُچ اول شما بفرما -

. گهیبرو د ؟یدل يوقع شب بچه شدم نیا: دیخند

. گل کرده بود میباز لج

 ؟یگ یم یچ گهید ،يتو که منو رسوند -

. برو تو دختر -

. پس برو به سالمت اد،یتونه از پسم بر ب یکس نم چیه گهیکه لج کنم د یدون یم -

که واسم زد،  یرو روشن کرد و با تک بوق نیماش سرمو براش تکون دادم که اونم با لبخند. سرشو تکون داد و نگاهم کرد د؛یخند بلند

. حرکت کرد

. بودن ییالیو نجایاطراف مثل ا يخونه ها يبود و همه  ضیپهن و عر يکوچه  هیما  يکوچه . از خم کوچه گذشت. دست تکون دادم براش

در آوردم و خواستم  دمویکل. کرد یم ییماگل خودن يبوته ها رشونیخورد که ز یبلند به چشم م ادینه ز يتک و توك درختا الیهر و يجلو

. خشک بشه دیکل يباعث شد دستم رو يناله ا يصدا هقفل بچرخونم ک يتو

.به دادم برسه یکیتو رو خدا ... کمک؛ تو ... ك  -

باز همون صدا رو  یفکر برگشتم که در رو باز کنم، ول نیبا ا! شدم؟ یاالتیخ یعنی دم،یند يزیچ. ترس برگشتم و به اطرافم نگاه کردم با

. دمیشن

. دیکمکم کن... کنم  یشنوه؟ خواهش م یصدامو نم یکس -

. دمیبار مطمئنم صدا رو شن نیا گهید نه

! ؟ییکجا! ؟یهست یشما ک -

: زن بود گفت هیکه متعلق به  يمرتعش و گرفته ا يصدا

. درخت نیپشت ا نجام،یا -

. ادهیکه درخت ز نجایا! کجا؟ -

.درست سمت راستت: ناله گفت با

. شده بود؛ آروم رفتم جلو کیهوا تار. دمید هیسا هیبرگشتم، فقط  تند

 يافتاده بود رو. پنجاه ساله که لباساش همه کهنه و پاره بودن دیشا ایچهل و پنج  بایزن تقر هی. بهش، با تعجب نگاهش کردم دمیرس یوقت

. کنارش نشستم و بازوشو گرفتم. کرد یو ناله م نیزم

شده؟  یخانم چ -

. بده، کمکم کن رتیخدا خ. نیخوردم زم -

. شکسته باشه تونییآخه چکار کنم؟ ممکنه جا -

. نه نشکسته -

! ن؟یاز کجا مطمئن -
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. ستیدردم اون قدر ن. دونم دخترم یم -

. ستین تیتنت االن داغه حال دینبود بگه شا یکی. دمیخند شیسادگ به

 د؟یواسه کدوم خونه ا -

. باشه يزیچ يزدم خدمتکار یم دسح

. کوچه، پالك ده نیهم -

کدوم از خونه ها پالکش ده  چیکوچه ه نیا يآخه تو! گه؟ یداره م یچ نیا. زد ینور برق م ریچشماش ز. صورتش يتعجب زل زدم تو با

...نبود، پس 

و بزرگ هم گرفت  دیدستمال سف هیدستش و  ياز پشت سفت گردنمو گرفت تو یکیدهنم رو باز کردم و خواستم جوابش رو بدم،  تا

بهم دست داد  یپارچه موند و با تقال کم کم احساس سبک يدینگاهم به همون سف. صورتم که از بس بزرگ بود کل صورتمو پوشوند يجلو

.و چشمام بسته شد

***

. با ترس به اطرافم نگاه کردم.واضح شد دمیدم تا دچند بار چشمامو باز و بسته کر. دمید یتار م زویهمه چ. چشمامو باز کردم يال آهسته

مات و مبهوت . و مجلل کیاتاق ش هی. اتاق بودم هی يبه خودم نگاه کردم؛ دستام بسته بود و تو. انگار هنوز منگ بودم! کجاست؟ گهید نجایا

!سرم شـــده يتو یاومد چه خاک ادمی هویکردم که  یم یبررس اطرافموداشتم 

تا االن که چشم باز  ستین ادمی يزیچ گهیاز هوش رفتم و د... آره آره ! یاحساس رخوت و ست د،یاون زن، دستمال سف يبود، ناله  شب

! دن؟یمنو دزد یعنی. دستامم که بسته است. زمیاتاق بزرگ و تر و تم نیا يتو نمیب یکردم و م

و  دمیتند از جام پر. و هوار راه انداختن که در اتاق باز شدداد  يگرد شد، آب دهنم رو قورت دادم و خودمو آماده کردم واسه  چشمام

... چ ... آخه ... همون  نیا. شد یاصال باورم نم. گرفته بودم یهم خشکم زده بود و هم اللمون. حد گشاد شد نیاومد تو، چشمام تا آخر یوقت

!چطور؟

. شد رهیچشمام خ يو برندش تو زیلحن سرد و نگاه ترو کرد بهم و با همون . اومد تو و درو بست. کرد یپوزخند نگاهم م با

. داشت یلیدل هیپس  ست،ین یاتفاق نایکدوم از ا چیدونستم ه یم! باشه؟ نجایا مونیبعد دارید يکرد یفکر م -

. شد و به اطراف اتاق اشاره کرد لیلباش تبد يلبخند کج رو هیبه  پوزخندش

. آمادش کنن یوحش يربه گ هیسپردم مختص به  اد؟یخوشت م نجایاز ا -

!کنه واسه خودش؟ یبلغور م یچ...  اروی نیا یول. برهیو يهمراه با خشم بهم انداخت که چهارستون بدنم رفت رو ینگاه و

 نجا؟یا يمنو آورد یواسه چ -
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رو . ور بود ظاهرمو حفظ کردمهر ج یول دم،یلرز یبه خودم م دیب نیاز تو ع. بودم ستادهیسر جام ا خیمن همون طور س یطرفم اومد، ول به

که  یفقط همون نگاه پر از خشمش و اخم. کرد ینم ياون کار یچند بار پشت سر هم پلک زدم، ول. میچشم تو چشم بود. ستادیبه روم ا

. بود انداخته نیابروهاش چ نیب

! ـنیبش: دیغر نشونیم فشار داد و از به يچشماش دنبال جواب سوالم هستم، لباشو رو يکنم و تو یسرسختانه دارم نگاهش م دید یوقت

. ستادمیا الیخ یب

...جواب منو  -

! گفتم بهت بتمرگ: دیکش عربده

 ستــم؟یمگه با تو ن: نکردم که بلندتر از قبل داد زد يشوك بودم کار يچون تو. ترس نگاهش کردم ناخوداگاه آب دهنمو قورت دادم با

! نیبش: زد ادیبا ترس گنگ نگاهش کردم که فر همراه

بشم  ریتحق یکه دوست نداشتم جلو کس ییوقتا نیع. شدم ریاومدم و ش رونیاز حالت شوك ب هویبود که  یدونم با چه اعتماد به نفس ینم

.شکمش و صدامو انداختم پس کلم يرفتم تو

 ؟يخوا یم یچ نجا؟یا يچرا منو آورد. سر من داد نزنـــا! یخوام روان ینم -

 يشونه . نیزم يناغافل هلم داد که چون انتظارشو نداشتم و دستامم بسته بود، شوت شدم رو! سرخ سرخ... داغ  يلبو نهویشد، ع صورتش

. چشماش يکردم و دوختم تو ینگاهمو مثل خودش وحش. دستام درد گرفت يچپم به عالوه 

! به جون من؟ يافتاد يهار شد وون،یچه خبرته ح -

گرفت  قمویروتو کم کن،  یگفت زِک یکه به هرکول م يمردونه و زور يبا دستا. عرق نشسته بود شیشونیپ يرو. خشونت جلوم زانو زد با

. دستش مشت کرد يو تو

 نه؛یدونستم اون وقت حسابم با کرام الکاتب یکه م یالبته نه عمل. نداختمیخر جفتک م نیبازم ع یرفته بودم، ول شیناقص پ يمرز سکته  تا

داشتم  رهیخ. که کاربرد داشت، چون بدجور از دستم شکار بود نجایالاقل ا! زهیبهتر از عمل و ست زیلفظ ت. بود یدر حال حاضر فقط لفظ

. گوشام از وسط جر خـــورد يداد زد، گفتم جفت پرده  نیدفعه همچ هیکه  کردم ینگاهش م

من  يبمونه جلو ادتی گهیذارم کف دستت تا د یببرم م یم خیتا ب خیب یزبون درازتو خودت کوتاهش نکن نیاگه ا! دختر ریخفه خون بگ -

. یغلطا بکن نیاز ا دینبا

 ؟يجوابمو بد ادیزورت م نجا؟یا میآورد یواسه چ! که هست ینیولم کن، هم: گفتم لرزون

نمو فشار داد که بود گرد دهیچسب قمویکه  یبا دست. کردم یبرد که به عقل نداشتش شک م یاگه نم. به ترسم برد یانگار پ. زد پوزخند

. عقب ببرم یباعث شد سرمو کم

. دونم باهات چکار کنم یم -

. هیکارا چ نیقصدش از ا دمیفهم یم دیحداقل با. کرد ازش وحشت کنم یم يبدتر کار ،يدیمنو دزد یگفتم بگو واسه چ یمن م یچ هر

گفت و نه  یم يزیحوصلمو سر برده بود؛ نه چ. اتاق قدم زد يوفقط ت قهیچند دق. ستادیبلند شد و ا. گرفتم، با خشم ولم کرد یالل مون دید

 يزیچ هیداشتم، منتظر بودم  یچشم ازش بر نم. رونیبا هر بار نگاه کردنش انگار قصد داشت روحمو از تنم بکشه ب. کرد ینگاهم م یحت
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که  یسرد بهم انداخت و با لحن خشک ینگاه. کامال خونسرد بود. و نگاهم کرد ستادیوسط اتاق ا. قفل زبونش باز شد خرهبگه که باال

پدرخوندت کجاست؟ : خشم بود گفت شیچاشن

! هان؟: و منگ گفتم جیگ. گه، چشمام آروم آروم باز و بازتر شد یم یچ دمینفهم اول

. رهیمشت و لگد نگ ریکرد که منو ز یخودشو کنترل م یلیخ انگار

...طور نشه  نیکه اگه ا يایراه ب به نفعته باهام ه؟یپدر خوندت کدوم گور دمیپرس -

. رسه یزود م ای ریحسابمو د دمینگاهم کرد که فهم يحرفشو نگفت و به جاش جور ي ادامه

...من نه پدر دارم نه پدرخونده، اون وقت تو . یزن یحرف م یفهمم از ک یمن نم یول -

ت؟ کفتار کجاس ریفقط بنال بگو اون پ! خفه شو و حرفه اضافه نزن: زد داد

. یزن یحرف م یاز ک يدونم دار یگم نم ید دارم بهت م ؟یفهم یزبون منو م ؟یتو آدم ه؟یکدوم خر گهیکفتار د ریپ: شدم یشاک

باال و  دمیجفت چشماش نگاهمو کش يعقب و از نوك کفشاش تا تو دمیخودمو کش یهمون حالت کم يتو. ستادیدو تا قدم بلند جلوم ا با

. دهنمو قورت دادمتهش هم با سر و صدا آب 

قدر جذاب نبود، حتما با  نیاگه صورتش ا. کرد یم شتریوحشتم رو ب شیچهارشونه و عضالن کلیه. درخت چنار دراز بود المصب نیع

. چشماش سرخ و فکش منقبض شده بود. انگشت اشارشو به سمتم نشونه گرفت. شدم یقبض روح م دنشید

اومـــد؟  ادتی ؟یحـــاال چ! تو یعوضـــ يپدرخونـــده  ين منصـــوربهمــ! يمنصــور: زد ادیو فر دیغر بلند

.بسته بود خیو دست و پام  دیلرز یاز صداش تنم م. چشمام بسته بود دیکش یمدت که عربده م تموم

! یداد نـــزن لعنتـــ گهیبسه د. شناسمــــش یخب آره، م... خ : هم فشار دادم و بلند گفتم يرو چشمامو

.چشمامو باز کردم يگه، با ترس و لرز ال ینم یچیه دمید

. بلکه حس آرامش بهم دست داد دم،یشدنش نه تنها نترس دهیکوب يکه از صدا دیدر رو محکم بهم کوب ستاد،یتو درگاه ا. بهم بود پشتش

!شد یشکل بر فرق سرم نازل ممشکل پشت م. دوتا نبود یکیمن که  يایبدبخت یول رون،یباالخره شرش کنده شد و از اتاق رفت ب نکهیا

***

آرشام

! يدار یدر بر نم نیچشم از ا -

. چشم قربان -

. دیخبرم کن دیدیکه شن ییهر صدا. ستنیاتاق تمام وقت با يپنجره  ریبه بچه ها بگو ز -

...دختر به  هی يواسه  يهمه محافظه کار نیا یاطاعت قربان؛ ول -

. انداخت و سکوت کرد ریرشو زس. ساکت شد د،یکه د نمویسنگ نگاه

کنـــم؟  تیحال گهیجور د هی ایفهم شد  ریش. دم یکه من دستور م دیکن یرو م يهمون کار: گفتم يو جد محکم
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. انداخت ریبهم انداخت و باز سرشو ز ینگاه میهمراه با ترس ن تند

...کارتون  ياگه تو دیمنو ببخش. دمیبله قربان فهم -

! بسه -

. شمچ... چـ  -

. بود ستادهیپله ها ا نییپا د،یدرخش یتوش م یدنیدار نوش هیپا ستالیکه کر ینیخدمتکار با س. اومدم نییپله ها پا از

! کجا؟ -

. آوردن فیتشر دایقربان خانم ش: شد و نفس زنان گفت هول

کجان؟  -

. سالن قربان يتو -

من دستور داده بودم؟ : اشاره کردم ینیس به

. قربان ریخ... خ  :ترس گفت با

. پس ببرش -

. چشم قربان -

. مکث کردم یکم ستادم،یا. پشتش به من بود. مرمر و شفاف به اون طرف راه داشت يتوسط سه تا پله . طرف سالن رفتم به

. دلربا به طرفم اومد ياز جا بلند شد و همراه با لبخند دنمید با

. زمیسالم عز -

 يدستشو گرفتم؛ مکث کردم، رهاش نکردم و تنها تو. خاص نگاهش کردم یابرومو باال دادم و با تعجب يتا کی. به طرفم دراز کرد دستشو

. کردم، دستشو رها کردم یکه به مبل اشاره م ینیدر ح. شدم رهیچشماش خ

. آروم به طرفم اومد. وختمبراقش د ينگاهمو به چشما. که در صدر سالن قرار داشت، نشستم یمبل يتوجه به اون رو ینکرد؛ ب یحرکت چیه

! کردم یشک پاشنه هاشونو خــرد م ینبود، ب يا گهید زیاگه قصدم چ. ناچار به سکوت شدم یکرد، ول یم تمیتق تق کفشاش اذ يصدا

. مبل به من نشست نیتر کینزد يرو. هم فشردم يرو رو فکم

 ؟يد یجواب سالممو نم -

. سالم -

. دیکش یراحت به رخ م یلیبودنشو خ یمصنوع یزد، ول لبخند

شده؟  يزیچ -

! نه چطور؟: تعجب گفت با

 م؟ینیرو بب گهیهم همد نجایاز شرکت ا ریباعث شده که ما به غ یچ -

. فکر کن دلم برات تنگ شده که دروغ هم نگفتم زم؟یعز هیمشکلش چ: زد لبخند

. زدم پوزخند
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! هه، عجب! ؟یدلتنگ! زم؟یعز -

داد،  یهوا تکون م يتو یکه دستش رو کم ینیمشهود در حرکاتش رو به من کرد و در ح يبا عشوه ا. نیهر دلنشآروم و به ظا. دیخند

 نیبه من چن یکه باهات راحت باشه، ول يد یاجازه رو نم نیبه هر کس ا یشرکت باهات حرف زدم، بهم گفت يخب اون بار که تو: گفت

. يرو داد ياجازه ا

! دادم؟ -

...که  یتون یم ياگه بخوا یخب راستش گفت... خ : بود که من من کنان گفت يحکم و جدقدر م نیا لحنم

. ادامه نداد. دمیکش یقیعم نفس

!گفتم اگر بخوام -

 ؟يخوا یتو نم یعنی: گفت دیترد با

. اون يحظه تشنه تر شدن لحظه به ل. که دنبالش بودم يزیدرست همون چ. کرد یم دادیچشماش ب يتو يقرار یب. کردم نگاهش

. دیشا -

. شده بود کالفه

! نه؟ ایباالخره آره ! آرشام؟ یچ یعنی -

همه غرور  نیمرد راحت بدونه که با ا کیطور خودشو با  نینامحسوس، ا يدختر با چند تا اشاره و پا دادن ها هی نکهیبرام جالب بود، ا یلیخ

. باز هم بتونه راحت برخورد کنه

. مدون یگفتم که هنوز نم -

 ره؟یرو بگ یآسون میتصم نیتونه چن یتو، نم گاهیمثل تو و در جا يمرد یعنی -

. کنارم قرار داشت رو برداشتم؛ دو بار تکون دادم یسلطنت زیم يکه رو یرنگ ییبا اخم زنگ طال. از حد بهش بها دادم شیب. کردم سکوت

. شراب وارد شد ینیبا همون س نیاز مستخدم یکیکه  دینکش یطول

. رو به طرفش گرفت ینیاشاره کردم؛ س دایبا دست به ش. خم کرد میتعظ يراه به نشانه  ي مهیو سرش رو تا ن ستادیمن ا يرو به رو بتداا

! ؟یدنینوش: و سرد گفتم يبه خدمتکار کردم و جد رو

. بله قربان -

. ببرش -

 یداشت، همون طور خشک شده باق یبر م ینیس يرو از تو یدنینوش وانیکه داشت ل یدر حال دایدست ش. دو با تعجب نگاهم کردند هر

. موند

. اریخانم شربت ب يرو ببر و برا ینیگفتم؟ س یچ يدینشن: بلند رو به خدمتکار داد زدم نسبتا

به رو به رو  با اخم. خدمتکار به سرعت از سالن خارج شد. ختیر ینیدرون س وانیاز شراب داخل ل یمیو ن دیلرز دایبلندم دست ش يصدا از

. بود دهیرنگش پر. بعد نگاهمو بهش دوختم یکم. شدم رهیخ

. دوست دارم یدنینوع نوش نیبود؟ اتفاقا من ا يخب چه کار... خب : لباش نقش بست و گفت يرو يکامال ظاهر يلبخند
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. من دوست ندارم یدونم، منته یم: گفتم خشک

. باز نگاهم کرد مهیدهان ن با

. مناسبهاالن فقط شربت  -

! ؟يخور ینم یدنیوقت نوش چیتو ه یعنی -

.چرا -

...پس  -

. ستیاالن وقتش ن -

. دادم یم رییتغ يرفتارم رو باهاش تا حد دیبا. از حد تصورم راحت بود شیدختر ب نیا. کرد سکوت

من به  يکه به من کرد و با اشاره  یمیتعظ قبل بعد از يدرست مثل سر. شربت وارد سالن شد ینیبار با س نیخدمتکار ا. پا انداختم يرو پا

کنار دستم گذاشت و با  زیم يرو رو وانیخدمتکار ل. برداشت وانویبه من انداخت و ل ینگاه مین دایش. شربت رو تعارف کرد وانیل دا،یش

. رفت رونیاز سالن ب ستمد ياشاره 

. یباش میمهمون يدوست دارم تو هم تو. دمیاسبت کار جددادم به من بیترت یمهمون هی: از شربتش رو مزه مزه کرد و گفت یکم

ممکنه نتونم : بود، گفتم وانیداخل ل اتیهدف نگاهم به محتو یهمون طور که ب. شربتمو برداشتم وانینگاهش کردم و ل یمکث کوتاه با

. کنم یتالشمو م یول ام،یب

. دارم زیواست سوپرا یکل. ایکنم حتما ب یخواهش م -

.گذاشتم زیم يرو وانویدادم، ل یسرمو آروم تکون م نکهیا نیدر ح. دوختمبهش  نگاهمو

. ادیخوشم نم يریاز غافلگ ادیز: گفتم سرد

. کم رنگ شد لبخندش

! ؟يایم. بار خوشت اومد نیا دیشا یول -

با تکون دادن سرم جواب  نیبنابرا. در هر صورت من هم هدف خودمو داشتم یبود، ول يمنصور يکه داشتم، دختر خونده  يدیترد لیدل

.مثبت دادم

. شم یخوشحال م تینها یبا اومدنت ب. دعوتنامه است نیا: گذاشت و گفت زیم يرو یاز جا بلند شد، کارت. لبخند زد یسر خوشحال از

. برسون منو ي ژهیبه مهندس سالم و: محو به در سالن اشاره کردم و گفتم يبلند شدم و با لبخند. ستادیرو به روم ا منتظر

. تونستم شروع کنم یم یمهمون نیشدم و از هم یدوم م يوارد مرحله  دینه، کم کم با. نبودم یباهاش رسم گهید

. بهش انداختم نیسنگ یو نگاه دمیکم رنگ صورتمو عقب کش یبا اخم. صورتم جلو اومد دنیو به قصد بوس ستادیکنارم ا ظیغل يلبخند با

. لب هاش خشک شد يلبخند به رو

. ادیدونستم خوشت نم ینم د،یببخش -

. سمت در حرکت کردم به

 اد؟یمن گفتم خوشم نم -
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. نه -

. ستادیبه روم ا رو

...که  یپس چرا نذاشت -

! حد؟ نیتا به ا یگستاخ! هه

. یرو بهم ثابت کن ییپروا یب نیاول کار ا نیکه هم ستمین لیعنوان ما چیمن به ه. یهست ییپروا یتو دختر ب -

. افتاد شیبلند و کمان يابروها ونیم یمیمال نیچ

. آرشام ستمیپروا ن یمن ب -

 دیو شا دینسبت به اونچه که با يو مطمئنا در اونجا به رشد فکر يبود رانیخارج از ا يادیکه مدت ز نهیبه خاطر ا دیخب درسته، شا -

. يدیرس

و روشنفکرانه؟  يامروز یباز و نگاه يها باشم؟ با فکر ییمن مثل اروپا يدوست ندار: زد لبخند

. رفتم رونینزدم و از سالن ب یحرف. چشماش دوختم ياز توجهم رو تو یمصنوع يبه ظاهر رگه ها یتفاوت بود، ول یاز درون کامال ب نگاهم

***

غذاش آماده است؟ : به خدمتکار کردم و گفتم رو

بله قربان، االن براشون ببرم؟  -

. ارشیببرو  ست،یالزم ن -

. چشم قربان -

. از دستش گرفتم و از پله ها باال رفتم. غذا به طرفم اومد ینیبعد خدمتکار همراه س يچند ستادم؛یپله ها ا يجلو

. ستادندیکوتاه کنار ا یمیدر گذاشته بودم، با تعظ يکه جلو یدو تا نگهبان هر

. شه یعوض م فتتونیر شبا هیهر دو ساعت . تونه بره یهم م یکیبمونه، اون  تونیکی -

. چشم قربان -

.اطاعت قربان -

حرکت . کنار در گذاشتم زیم يرو یرو به آروم ینیس. وارد اتاق که شدم اونجا نبود. از دستام گرفتم و قفل درو باز کردم یکیرو تو  ینیس

. به اطراف انداختم یو با دقت عینکردم، نگاه سر

دستامو دور هر دو تا مچ دستش حلقه کردم و  ن،ییپا ارهیرو ب یکه خواست صندل نیبستم و هم در رو عیحرکت سر کیزدم و با  پوزخند

. دیکش غینسبتا محکم فشار دادم که بلند ج

. دستم شکست یدستم، روان يآ يآ -
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به  نهیس. دم پشتدستاشو بر. پاهام افتاده بود يکه به دستش وارد کردم، جلو یاول يهمون فشارها يتو یصندل. سمت خودم دمشیکش

. میبود ستادهیهم ا ي نهیس

 ؟یفرار کن نجایاز ا یتون یکارات م نیبا ا يفکر کرد یعوض يدختره : از سر خشم بهش انداختم و داد زدم ینگاه

حاال حرکت چرخوندمش که  کیهم فشردم و با  ينگاهمو از روش بردارم، دستاشو به رو یحت نکهیبدون ا. بود یفوق العاده وحش نگاهش

. پشتش به من بود

 ؟يهار شد ه؟یچ: دمیاون ها غر يدادم؛ از البه ال یهم فشار م يکه دندونام رو رو یهمراه با خشم در حال یصورتش به ظاهر آروم، ول کنار

فرق  یاوضاع کمحاال . ينبود ریاس ریچنگال ش يبود که تو یوقت يپنجول انداختنات واسه . ستیکارا ن نیا يجا نجایآره؟ ا يندازیجفتک م

.کرده

 هیآب نکردم؛ فقط و فقط به خاطره اطالعات ریکنم و تا به االن سرتو ز یقدر خودمو کنترل م نیاالن که دارم ا: محکم تر فشار دادم دستاشو

. یبکن یاستباهاشون هر کار خو یتون یفکر نکن حاال که اجازه دادم دستات باز باشه، م! از خودت و اون کفتار. يبهم بد یتون یکه م

که  یکس يدختر خونده  ؟يشد يمنصور يو چرا دختر خونده  یهست یبگو ک. فقط زبونت رو باز کن و بگو: دادم و بلندتر داد زدم تکونش

آدم؟ هـان؟ براش  نیا يدختر خونــــده  يچطور تو شد. کنن ینم یفرق چیخونش ه يباغچه  يخاك تو ریز يبچه هاش براش با کرما

 ؟یکن یچکار م

. دیکش غیو ج دیاز درد نال. تو چنگ گرفتم يو موهاش رو دمیخشم شالو از سرش کش با

.کاره ام چیمن که ه ؟یکن ینکن، چرا شکنجم م! نکن کثافت -

. دست گرفته بود، برگشت و با ترس نگاهم کرد يکه سرش رو تو یدر حال. تخت يکردم رو پرتش

از  ییرها. کنم یولت نم رونیب دمیرو نکش ياطالعات مربوط به منصور يهمه  زتیزبون تند و ت ریزکه از  یتا وقت. ستین ایآسون نیبه هم -

! ــــایرو ؟یفهمــــ یم ا،یرو هیشه  یبرات م نجایا

. زدم، به طرف در رفتم یکه داد م یاطرافم اشاره کردم و در حال به

! یوحش يگربه  ین باشازم ممنو دیبا ،یباش ییقفس طال نیا يگذاشتم تو نکهیاز ا -

. پر از اشکش نگاه کردم يو تو چشما برگشتم

. زندان نیکمتر از ا یحت نجاست؛یتو کمتر از ا اقتیل -

. ستادیدر ا يجلو مینگهبان با تعظ. رفتم رونیهمون موقع از اتاق ب. هق هق افتاده بود به

اتاق  يبزنه رو از تو بیکه بتونه با اون به خودش آس يو برّنده ا زیت لیوسا يهمه . یکن یتو و چِکش م ير یباز م هیساعت  میهر ن -

 د؟یبرداشت

. میسوزن جا نذاشت هی یبله قربان، حت -

فهم  ریش. دید یقرار م انیکه شد اول منو در جر یفقط هر چ ست،یزمانش مهم ن. دیکنه، حتما خبرم کن یسر و صدا م ادیز دیدیاگه د -

شد؟ 

. تبله قربان، اطاع -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٦

***

 يمهم مربوط به شرکت رو تو ياکثر مواقع کارها. به در اتاقم خورد يکردم که تقه ا یکه از شرکت آورده بودم کار م ییپرونده ها يرو

.انجامشون داشتم يبرا يشتریصورت تمرکز ب نیدر ا. مملو از سکوت و بدون مزاحم یطیدر مح. دادم یخونم انجام م

. تو ایب -

. ستین یجز شکوه یبودم کس دهیقدم ها و طرز در زدنش فهم ياز صدا. باز و بسته شد یروماتاق به آ در

. قربان -

. شنوم یبگو م -

. با شما هستند قربان داریآوردن، خواهان د فیتشر انیشا يآقا -

. دوختم یپرونده گرفتم و به شکوه ياز رو نگاهمو

منتظره؟  یاز ک -

. هم عجله دارند یماالن اومدن، ظاهرا ک نیهم -

تنهاست؟  -

. بله قربان -

. پرونده گذاشتم يمکث خودکارمو ال یبا کم. دادم رونیب نیسنگ نفسمو

. امیم گهید ي قهیبهشون بگو من تا چند دق. يبر یتون یخب، م اریبس -

. شه قربـان یاطاعـت م -

.نجایدرنگ نکرده و اومده ا نجاست،یا يمنصور يده دختر خون نکهیخبر ا دنیمطمئن بودم با شن. رفت رونیاز اتاق ب و

***

. نشست یصندل يو با تعارف دست من رو میهم دست داد با

هم بروز داده؟  يزیتا االن چ -

. نه -

. کارشو زود شروع نکنه دهیشناختم بع یکه من م یاز آرشام! چطور؟ -

. یمنو خوب شناخته باش خودمو دارم؛ البته اگه استیمطمئن باش من س: زدم پوزخند

. دستاشو از هم باز کرد و بلند شد. لحن و طرز از حرف زدنم عادت داشت، با لبخند نگاهم کرد نیچون به ا یکالمم شد، ول شین ي متوجه

کجاست؟ . نمشیخوام بب یم -

.آهسته جلو افتادم ییدم هابدون حرف از جا بلند شدم و با ق! بود؟ یچ يبرا اقیهمه اشت نیا. بهش انداختم یکوتاه نگاه
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هم  انیپشت سر من شا. با اخم نگاهم کرد. تخت نشسته بود و زانوهاش رو بغل گرفته بود يرو. اتاقو باز کردم؛ اول خودم وارد شدم در

. در اتاق توسط نگهبان بسته شد. ستادیوارد اتاق شد و کنارم ا

 يمبهم که تو یترس يمتوجه  یبه صورتش دوخته بودم؛ به راحت قینگاهمو دقشد و چون  دهیکش انیمن به سمت شا ياز رو نگاهش

. شدم د،یجه شیخاکستر يچشما

دختر با ترس آب دهانشو . به طرفش رفت. شده بود رهیبراق و خاص به اون دختر خ یمشتاقانه با نگاه. انداختم انیبه شا يسرسر ینگاه

. دیخودشو به عقب کش یقورت داد و کم

کثافت؟  يخوا یاز جونم م یچ... چ  گهیتو د نجا؟یتو ا ...ت  -

 ادته؟یپس هنوز : مکث کرد و قهقهه زد انیشا

داشتم،  انیشا يکه رو یبوده و با شناخت نشونیب يمطمئن بودم در گذشته مسئله ا. کردم یبودم و با اخم به اون دو نگاه م ستادهیجا ا همون

. حدس بزنم ییزایچ هیتونستم  یم

. شد یم دهیاون دختر د يچشما يحاال ترس کامال مشهود تو. نشست شکنار

. خوام چند تا سوال ازت بپرسم یندارم؛ فقط م تیکار ؟يلرز یم ينترس خانم کوچولو؛ چرا دار: و شمرده گفت نیسنگ یبا لحن انیشا

!نیهم

گفت؟  یدرست م. ه و دوستش دارممن يگفت دالرام دختر خونده  یم شهیهم يآره، منصور. کنم اسمت دالرام بود فکر

...تو ... تو ! یطانیش هیتو ! خفه شو: داد زد انیکه به نفس نفس افتاده بود، رو به شا یحال در

! یدست از سرم بردار لعنت. نمتیخوام بب ینم: برگردوند و داد زد روشو

. در گردش بود انیمن و شا نینگاهش ب تخت بلند شد و يبا ترس از رو. دیتوجه، با لبخند به بازوش دست کش یب انیشا

! گهید نیولم کن ا؟یلعنت نیخوا یاز جونم م یچ: زد ادیفر

! جلو کثافت ایگم ن یبهت م... ب ! جلو این: قدم به طرفش برداشت؛ با ترس داد زد کیکه  نیتخت بلند شد و هم ياز رو انیشا

. نترس ندارم، يفعال با جونت کار: و گفت ستادیهمون جا ا انیشا

 م؟یخوا یم یکه چ یآرشام مگه بهش نگفت: و رو به من گفت دیخند

. کردم دییاون دختر دوختم و با حرکت سر تا يچشما يبا اخم تو نگاهمو

. حاال بهمون بگو ؛یدون یپس م: بهش کرد و گفت رو

! ؟یچ... چ  -

پدر خوندت کجاست؟  -

. قبال هم گفتم، من پدر خونده ندارم -
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! ؟یشناس ینم يهم به اسم بهمن منصور یشخص یبگ يخوا ینکنه م! ؟يندار: با پوزخند گفت همراه

. شناسم یم... مـ  -

 ؟یپـــس چــــــ -

. هم فشار داد يشد؛ چشماشو به رو یم نییتند باال و پا نشیس يکه قفسه  یداد و در حال هیتک واریدستاشو به د د،یکش انیکه شا يادیفر از

پرستارش بودم نه ... من پ ... م . کردم یشناسمش چون براش کار م یم. ــــهیک يدونم بهمن منصور یمــــن م: رتعش داد زدم ییصدا با

! اون بهتون دروغ گفته، دروغ گفته! دختر خونده اش

حرکات  يترس رو نه تو نیا ششیاومدم پ یکه من م ییوقتا. دهیاز حد ترس شیداد که ب ینشون م یظاهرش به راحت یکرد، ول ینم هیگر

در حضور من کامال گستاخ بود و . شد یم دهیها در اون محسوس د نیا يهمه  انیاالن در حضور شا یول دم،ید ینگاهش نم يتو یو نه حت

. دمید یاالن کامال برعکسشو م یول ؛یوحش

.دونم باهاش چکار کنم یمن خودم م ؛یبهتره تمومش کن انیشا -

.به اون دختر بود یشگینگاهم با همون اخم هم. انداخت و به طرفم اومدبهش  ینگاه مین انیشا

 یزبونش بکش ریرو از ز يمنصور کیو پ کیخوام تموم ج یم. سپرمش به تو یکارو تماما م نیپس ا: شونم زد و گفت يبه رو یدست انیشا

. رونیب

 .رفت رونیکه به اون دختر انداخت، از اتاق ب قیکوتاه و دق یبا نگاه و

***

. دعوت بگذرم نیتونستم از ا یداده بود و نم بیترت یمهمون دایو امشب ش نجاست؛یروزه که اون دختر ا دو

 ؟یگرفت ییکت و شلوارمو از خشکشو: گفتم» گندم«به خدمتکار مخصوصم  رو

. دادم یخودم دستور م دیرت باصو نیا ریدر غ اد،یب نجایمشخص از روز حق داشت که به ا یدر ساعت. کرد یاتاق رو مرتب م داشت

. زنگ زدم خودشون آوردن. بله قربان: و گفت ستادیبه من ا رو

. لباسمو آماده کن: رفتم گفتم یم رونیکه از اتاق ب یحال در

باشه قربان؟  یامشب چه ست يبرا -

. یفقط مشک شه،یمثل هم: مکث کردم و جواب دادم یکم ستادم؛یدرگاه ا يتو

. چشمبله قربان،  -

احمق؟  یکن یم یچه غلط: بلند گفتم تیزد، با عصبان یداشت چرت م ستادهیطرف اتاقش رفتم؛ رو به نگهبان که ا به

. و نگاهم کرد ستادیترس ا با

. شد نیلحظه چشمام سنگ هی. شرمندم قربان... ش  -

عوض بشه؟  فتتونیبار ش هیمگه نگفته بودم هر دو ساعت  -
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. نگفت يزیانداخت و چ ریز سرشو

. پرسم جوابمو بده احمق یازت سوال م یوقت: زدم داد

. دیچشم قربان، ببخش -

. دمیبه صورتم کش یکردم و دست یکوتاه مکث

 شیپ میبخوا يطور نیا. دیبد کیدر کش يو جلو دیکن يو چهار ساعت زمان بند ستیب نیا يهر کدوم تو ار؛یاز بچه ها رو ب گهیسه تا د -

. کنه یراحت فرار م اون دختر میبر

. اطاعت قربان -

. ارمیبرو برگرد دخلتو م یب ،یزن یچرت م يدار نمیبب گهیبار د هیفقط . دیبه حالتون اگر بفهمم کارتون رو درست انجام نداد يفقط وا -

! فهم شد؟ ریش

. راحت باشه التونیچشم قربان، خ -

. هش باشهدونگ حواستون ب شیخوام ش یم ستم؛ین نجایمن امشب ا -

. حواسمون بهش هست. شه قربان یاطاعت م -

 یدرشت و چهارشونه، صورت یکلیهمراه با ه. کنه یم فهیکامال مشخص بود که چطور انجام وظ. بهش انداختم يسرسر یزدم و نگاه پوزخند

جز  یخواستم؛ و اگه کس یم نویهم منم. بودند يکارشون خشن و جد يمن تو يدستا ریتونم بگم اکثر ز یم نانیبا اطم. نسبتا خشن داشت

.من نداشت گروه يتو ییبود، جا نیا

***

دالرام

! چکار کنــم؟ دید آخه با. شم یم وونهیدارم د. رمیاس نجایدو روزه که ا ایخدا

تونستم  یم دو روز نیکه ا يکار. دیچرخ یحوصله و کسل نگاهم دور اتاق م یتخت چمباتمه زده بودم؛ زانوهامو بغل گرفته و ب يرو

. بود نیانجامش بدم، هم

 یبهداشت سیدر که سرو هیو  زیم يدستمال رو هی. یکیپالست يشونه  هیو  شیآرا زیم هیتوش نبود؛  شتریکمد لباس که چند دست هم ب هی

 دیو سف يسرمه ا يهااز رنگ  یبیترک. بودن يفانتز ییجورا هیپرده ها هم  ک؛یش یول یمعمول يتخت دو نفره  هی ،ییحموم و دستشو. بود

. اتاق جور بود نیا سیکه با سرو

حاضر نبودم لباسامو عوض کنم، . که پام بود يرو موهام انداخته بودم و شلوار يجور نیکه هم یشال هیکه تنم بود و  ییمانتو هی نیهم لباسام

. کار گذاشته باشن نیگوشه کنارا دورب نیا دمیترس یچون م

. رنشینظر بگ ریذارن تا خوب ز یکار م نیکه حبسه، دورب یاتاق يتو رن،یگ یرو که گروگان م یکیبودم  دهید لمایف يتو
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. حموم بتونم لباس عوض کنم يتو دیاما شا. نکردم دایپ ینیدورب یاتاق رو گشته بودم، ول يهم ننشسته بودم؛ خوب سوراخ سنبه ها کاریب

! پـــــوف. خب رذل که هستن... رن کار بذا نیآره خب، اگه رذل باشن بخوان اونجا هم دورب

دختر خونده . کلفتشم ییجورا هیسرم پرستار و  ریخ! داره؟ یبه من چه ربط هیقض نیخب ا! ؟يمنصور! خوان؟ یاز جون من م یچ نایا آخه

. شدم يچه گرفتار! دل واموندم بذارم؟ نیا يکجا گهید نویا! ه؟یا غهیچه ص گهید

! ده آخه؟ عجبا ینشون م نویا يدختر خوندشم؛ کدوم سند چارهیزِر رو زد که من ب نینشست ا یهر محفل يتو کهیاون مرت حاال

ازم  زمویکه همه چ یکس! پست فطرت انیشا. افتادم یاون عوض ادیدفعه  هیکردم که  یدستام و داشتم فکر م يگذاشته بودم رو چونمو

. ستمیهست و ن يو همه  میخانوادم، خوشبخت. گرفت

 یخوشبخت يبو میزندگ يخوب بود و همه جا زیهمه چ... از اول تلخ نبود، نه  یول. یسراسر تلخ يشد به گذشته ها، گذشته ا هدیکش ذهنم

... یشد، ول یم دهیخانوادم د ياعضا نیب تیمیصفا و صم میپدر يخونه  يگوشه گوشه  يتو. داد یم

. و چهار سالش بود ستیکه ب مایدختر شونزده ساله بودم و برادرم ن هیمن . میخوشبخت و آروم بود يخانواده  هیچهار نفره؛  يخانواده  هی

داشت و  ینیصورت دلنش. مهربون و دلسوز بود ایدن يمادرا يمادرم مثل همه . داشت یلباس فروش يمغازه  هیپدرم شغلش آزاد بود و 

. زد یبود و خانمم صداش م فتشیش تینها یبابام ب. پر از مهر بود شهینگاهش هم

رازم رو  نیکوچک تر یحت نکهیخب تک دختر بودم و اهل ا. بودم کیبهش نزد یلیخ یلیخ. مادرم بود، دوستمم بود نکهیعالوه بر ا مامانم

گرفت؛  یمنطق رو در نظر م يجنبه  شهیهم. دونستم یرو مطمئن تر و راز نگهدارتر از مادرم نم یو کس. بذارم هم نبودم ونیبا دوستام در م

. باهاش راحت بودم نمیهم يبرا

با  ییجورا هیچون . کرد یکار م یکارگاه فن هی يبرادرم دانشجو بود و در کنار درس و دانشگاه تو. ماه بانو بود و اسم پدرم فواد اسمش

. بود یبودم، اون پسر آروم گوشیو باز طونیدختر ش هیبر خالف من که . شغل رو دوست داشت نیاومد، ا یرشتش جور در م

 نیا. نبود نیهم زیهمه چ یول. زن و بچش ينون حالل بذاره سر سفره  شهیگفت دوست داره هم یم. بود یاونم مرد زحمت کش... درم پ و

. بود يا گهید زیاصل ماجرا چ م؛یکرد یطور فکر م نیبود، ما ا هیفقط ظاهر قض

بهش عالقه  یاز بچگ. بخونم يپرستار يگاه رشته دانش يباشه و تو یتجرب رستانیدب يخوندم و دوست داشتم رشتم واسه  یم درس

. نداشتم ندمیآ يکه برا ییچه آرزوها. داشتم

. دمیزنگ در رو شن يذاشتم؛ صدا یکردم و سر به سر مامانم م یم یگوشیخودم غرق بودم؛ داشتم باز يعالم شاد دخترونه  يروز که تو هی

چون . دمیرو د بهیمرد غر هیبابا  يبه جا یموقع روز باباست، ول نیدونستم ا یون مچ. و لبخند به لب در رو باز کردم اطیح يبدو رفتم تو

. دمیبابا رو شن يخواستم در رو ببندم که صدا. ستادمیپشت در ا يبه خودم اومدم و تند م،حجاب نداشت

 ؟يدخترم چرا فرار کرد -

بدون . شد یم خیکرد که مو به تنم س ینگاهم م يجور یابام بود، ولب يجا. اطیح يهم اومد تو ارویپشتش اون . در رو هل داد و اومد تو و

با تعجب چادرشو که به کمرش بسته بود، . اومده خونه بهیمرد غر هیبه مامان گفتم که بابا با . و رفتم تو دمیبه بابام سالم کنم، دو یحت نکهیا

دم در؟  یرفت يجور نیاوا خاك به سرم؛ تو ا: رو سرش و گفت دیکش

. دونستم که اون پشت دره ینم. گهیآره د: حرص گفتم با
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. اومده؟ سابقه نداشته بهیمرد غر هیکه بابات با  یچ یعنی -

. نیدونم؛ خودت برو بب یچه م -

. رو داشته باش نسوزه اینیزم بیس يجا باش هوا نیباشه، تو هم -

که  دمیشن یو صداشون رو م رونیمامان رفت ب. ، از دستش گرفتمکرد یرو سرخ م اینیزم بیکه داشت باهاش س یتکون دادم و قاشق سرمو

شدن،  یروغن داغ سرخ م يها که داشتن تو ینیزم بیجلز و ولز کردن س يصدا يکم کم صداشون تو یکردن؛ ول یم کیداشتن سالم عل

.گم شد

هر . معلوم بود از اون خر پوالست ستشیو ب دهیشاز ظاهر اتو ک. ما يجا ختم نشد؛ اون مرد هر شب پاتوقش شده بود خونه  نیبه هم ماجرا

کارگاه بود و  يداداشم که تا شب تو. کنه ییرایرفت تا ازشون پذ یاتاقم و خودش هم م يفرستاد تو یمامان منو م نجا،یاومد ا یوقت م

. شد یهم مزاحمش نم یکس. کار نیآخه اونجا رو موکت کرده بود مخصوص هم. تا درس بخونه نیرزمیز يرفت تو یم ومد،ا یهم م یوقت

باهاشون حرف  يچند بار جد مایبرادرم ن. آورد یدعواشون دلم رو به درد م يصدا دنیمامان و بابام شروع شد و شن يکم مشاجره ها کم

. شد الشونیخ ینداره، ب يا دهیفا دید یوقت یزد؛ ول

شد  یم نیزد و ا یبابام دو تا داد سرش م. خونم یارم درس مگفت با دوستام د یگشت؛ م یهم بر م یاومد خونه و وقت یم رترید یگاه

اتاقم زار  يدادم و تو یهم فشار م يزدن، من چشمام رو رو یم ادیاونا که سر هم فر. خسته شده بودم گهید. مامان و بابا نیب يآغاز دعوا

.زدم یم

 یکیتو  نکهیتا ا... حاال  یهمه احترام همو داشتن؛ ول. ا نبودوقت بحث و دعو چیما ه يخونه  يتو. شدم یبود و هم ناراحت م بیبرام عج هم

گفت که بهش شک کرده  یمامان م. کنه یم یداره ازمون مخف نویوقته ا یلیکه بابام معتاد شده و خ دیدعواها از دهن مامانم پر نیاز هم

 یم نیخودش رو هم تام یاز کنارش مواد مصرف يورج نیفروخته و ا یمواد م بهیهمون مرد غر ای انیشا يشده؛ برا یباورش نم یبود، ول

. کرده

ما بود و  يکه پشتوانه  یباال سرمون رو داشت؛ کس ي هیکه حکم سا یپدرم، کس نکهیا. بردم قتیحق نیبه ا یکه پ یچه تلخ بود اون شب و

. و کدر کرد اهیمراه خودش سرو هم ه مونیکرد؛ در حال نابودن شدن بود و زندگ یو آرامش خانواده رو اون اداره م انیبن

صبح ساعت نه  یشبا مادرم سکته کرد و وقت نیاز هم یکی يتو. دیبار یو آسمون م نیما از زم يبود که برا بتیاون سال، سال بال و مص انگار

در کامل  ین؛ ولبعد از روشن کردن سماور رفتم پشت اتاقشو ست؛ینشده و صبحونه حاضر ن داریهنوز ب یکس دمیشدم و د داریاز خواب ب

. باز بود

با لبخند نشستم کنارش . بود شهیتر از هم یبود و صورتش مهتاب دهیمامان به پشت خواب. اتاق نبود يبابام تو, تو تا مامان رو صدا بزنم رفتم

و با  دیلرز یمصدام . شد و شروع کردم به تکون دادنش یدلم خال يتو. دیدستش تنم لرز يو دستشو گرفتم تا صداش کنم، که از سرد

. زدم یصداش م هیگر وقربون صدقه 

! مامــان، مامـــان. تو رو خدا چشماتو باز کن یمامان. شو داریمامانم ب -

خواب سکته کرده بود و من  يتو. و رفت دیپر کش نمیو اون روز نحس مادر نازن. اتاق يو بابامم اومدن تو مایو داد کردم که ن غیقدر ج نیا

. کرد چارهیخت و برو بدب مایو ن
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 یزل م وارینشستم و به د یگوشه م هیافسرده  يمثل آدما. شده بودم ریکه تنها مونس و دوست و همدمم بود، گوشه گ یاز مرگ کس بعد

.نهاستخونه تک و ت يدختره هفده ساله تو هیاومد و انگار نه انگار که  یم ونیشب در م هیبابامم . اومد یکال خونه نم گهیکه د ماین. زدم

شدم و اون موقع  یآروم م يجور نیو ا شمهیکردم پ یحس م. زدم یرفتم با عکس مامان حرف م ینترسم م نکهیا يبرا. سال گذشته بود هی

. باز شد مونیبه زندگ انیشا يشد که بازم پا یم يروح سپر یتلخ و ب يجور نیروزگارم هم. رفتم یکردم که از حال م یم هیقدر گر نیا

چند  هیمرگ مامان  يواسه . کرد یم ییرایتونست با جون و دل ازش پذ یذاشت و بابام تا م یرواتر از گذشته به خونمون قدم مپ یب حاال

. کرد یافسرده ترم م اش،یتوجه یو ب دمید یکه از پدرم م ییرفتارا. وقت عزادار موند و بعد هم انگار نه انگار

.سه بار بود ایدو  یاومد، ماه یاگر هم م ایآورد خونه؛  یرو نم انیشا گهیمادرم زنده بود، بابام د یوقت تا

پر  کیپالست يها سهیکردم که ک یاز پنجره داشتم نگاهش م یوقت. روز بابام صبح اومد خونه و دستاشم پر از خرت و پرت بود هی نکهیا تا

 يو چروك ها نیاومد، چ یکه جلوتر م یهر چ. شدم قیصورتش دق يخونه؛ تو يتو ادیرو گرفته دستش و آروم داره م یو خوراک وهیاز م

. شد یصورتش هم واضح تر م

 یصورتش رو اصالح م ونیروز در م کیمامان زنده بود،  یکه قبال وقت یکه انگار ماه هاست اصالح نشده؛ در صورت يپر پشت و بلند شیر

که تازه پا به پنجاه  يشده؟ مرد دهیقدر کمرش خم نیچرا ا.. . یول. نبودن زیلباساش رنگ و روشون رفته بود و مثل سابق تر و تم. کرد

و شکسته شده؟  ریقدر پ نیا چراگذاشته،  یسالگ

 يرو یکنترل ادشیبه خاطر اعت. بابام غصه خورد و دق کرد يدونستم از دست کارا یبا خودش چکار کرده بود؟ با من، با مامان که م بابام

...که  یکیرک يفحش ها. گفت یاومد م یاز دهنش در م یهر چشد  یم یکه عصبان یگاه. خودش نداشت

. با سر انگشتام پاکشون کردم و پرده رو انداختم. رو گرفتم یدوم يجلو یرو گونم، ول دیقطره اشک از چشمام چک هی

. زد یوج مصداش م يبه وضوح تو یخوشحال نیا. خوشحال بود ییجورا هیانگار . در صدام زد ياز همون جلو. اومد تو بابا

بابا؟  ییدخترم دالرام کجا -

. سالم نجام؛یا -

شد رو پر رنگ تر کرد و در  یلبخندش که رفته رفته داشت محو م. لب جوابمو داد ریروحم انداخت و ز یبه صورت سرد و ب ینگاه مین

. میدارواسه شب مهمون . ریرو از دستم بگ نایا ایبابا، ب ایب: داشت نگاهم نکنه گفت یکه سع یحال

هم بود؟  يا گهیمگه کس د. سور و سات امشبشون رو من حاضر کنم دیبا یعنیحرف  نیدونستم با زدن ا یم

خورم و  یم یکنه که چ ینم نویفکر ا. نجامیانگار نه انگار منم ا. شه یمصرف نم يخود یب دیهمه خر نیا: دلم پوزخند زدم و گفتم يتو

. کنه یکار م یفاتیقدر تشر نیهست، ا یک ستیکه معلوم ن مهمونش يکنم؛ اون وقت واسه  یچکار م

مگه من نفهم  ستم؟یمگه من آدم ن ؟يایداشتم که بگم؟ بپرم بغلش و بگم بابا دلم برات تنگ شده؟ چرا خونه نم یاصال چ. رو ندادم جوابش

 ؟یکن یکارو م نیچرا باهام ا ستم؛یدخترت ن

سکوت من پر از حرف بود، پر از . خودش داشته باشه يرو تو یاز معان یلیتونه خ یماوقات سکوت  یگاه. همون سکوت بهتر بود نه

 یم هیکردم و گر یقدر نگاهش م نیا. کردم یم یعقده ها رو با قاب عکس مادرم خال نیدلم مونده بود و هر شب ا ينگفته که رو يحرفا



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٣

شد  یچه حاصل؟ صبح که م نایا ياز همه  یول. بکشم ادیزنم و فرکه بخوام داد ب ستیپر ن گهیدلم د. شدم یهکردم ت یکردم که احساس م

. من مفلوك هم از نو يروز از نو و روز

کرده بودم،  زیتم يخونه رو هم مجبور. ظرف يتو دمیها رو چ ینیریو ش وهیشب شد و منم با همون سن کمم، دو نوع غذا پختم و م خالصه

رفتم . ومدهیهنوز بابا ن دمید رون،یاومدم ب یوقت. دوش گرفتم هینمونده بود، رفتم  يارک گهید یوقت. حال و حوصلش رو داشت یوگرنه ک

و رفتم  دمینفهم یچیاز بس که خسته بودم ه. تخت؛ به سه شماره هم خوابم برد يموهامو خشک کردم، افتادم رو نکهیاز ا داتاقم و بع يتو

. گهیعالمه د هی يتو

تاج تخت، تا  نیخوام سرمو بکوبونم به هم یکنم، م یبهشون فکر م یکه االن وقت دمیرو بعدها فهم نایا ... یدونم چقدر گذشته بود، ول ینم

نداره؟  تیمگه انسان ست؟یحد؟ چرا؟ چون معتاده؟ مگه معتاد آدم ن نیپدر تا ا هی یرتیغ یب یعنی. رمیاز حس درد و سوزش جون بدم و بم

 اره؟یکه خواست به سر دخترش ب ییهر بال يو بذاره هر خاك بر سر یالیخ یحد که خودشو بزنه به ب نیاتا  یعنی

شنوه  یخندشونو م يکه صدا دمیو اون بود؛ فهم نیکار ا يبود و همش سرش تو یکه آدم فضول وارمونیبه د وارید ي هیتوسط همسا بعدها

موردش که  هیچون قبال هم سابقه داشته؛ البته به جز  دم،یرو خودم فهم نایو من ا میخند یو م میگ یم میو دار میکنه مهمون دار یو فکر م

...

کنه و  یخوب بابام رو نَشه م یاونم وقت. کنه یم ییرایتونه ازش پذ یکه م ییخونه؛ تا اونجا ادیبوده م انیبابا با مهمونش که همون شا یوقت

هم  یمست الاوبال ارویاون . دیخند یخوند و م یمبابام آواز . فتهیطرف م هیخودش  یس یهر ک گهیکنه؛ د یخودش هم تا خرخره مست م

. سر وقتم ادیکم جمع بوده، م هیکه حواسش  انیشا نکهیکرده؛ تا ا یالبد حض م

بسته حس کردم،  يکه با چشما يزیچ نیاول. کنه یداره صورتمو نوازش م یکیعالم خواب بودم که حس کردم  يخبرم تو یاز همه جا ب من

که  ییشدم؛ تا جا یم ارتریهوش دم،یکش یکه م یبا هر نفس. شده بود و مشاممو سوزوند یقاط گاریالکل و س يبا بو تند ادکلنش بود که يبو

آشغال . و داد راه بندازم که نذاشت غیو خواستم ج دمیترس دنشیبا د. کنه یو داره نوازشم م دهیسرم تمرگ يباال دمیچشم باز کردم و د

. دیدهنمو سفت چسب

 یبودم چ دهیفهم. رفته بودم شیگه؛ فقط تا مرز سکته پ یم یداره چ دمیفهم یو منگ بودم نم جیقدر گ نیکرد که ا یمه مزمز ییزایچ هی

در  يبه من، شصتم خبردار شده بود که اگه زود نجنبم و بخوام پخمه باز رشیدستش و نگاه خ ياز نگاه خواسته آلود و گرما. خواد یم

! امیاوج بدبخت یعنی نیا. کثافت لکه دار شده نیه دامنش توسط اآبرو ک یب هیشم  یتهش م, ارمیب

چون . شه یداره رفته رفته خمار م دمیتموم بشه، د ینمونده بود همه چ يزیچ گهیکه د یوقت. بودم مسته دهیداد فهم یکه م یالکل يبو از

قوارشو  یب کلیحال خودش بود و ه يتو یوقت. وردخ یکردم که االن به دردم م یم یمخف زیت یش هیتشکم  ریز شهیشبا تنها بودم؛ هم

سمت چپم . رونیبود رو آوردم ب زیت یو تخت بود و گوشش هم کم یادکلنم که کتاب ي شهیتشکم و ش ریانداخته بود روم؛ دست بردم ز

. سرش يتو دمیرو بردم باال و محکم کوب شهیش. دیرس یچاقو بود که دستم به اون طرف نم

بود  نیاز بس سنگ یزدم، پرتش کردم کنار؛ ول یهمون طور که نفس نفس م. تر شد نیو حس کردم جسمش روم سنگدرد ناله کرد  از

. کارو بکنم نیسخت تونستم ا
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 دیدونستم با یهول شده بودم و نم. سرم يشالمو از کنار تشک برداشتم و انداختم رو. دیچیپ یکه بود، حاال از درد هم به خودش م مست

. و از همون جا زنگ بزنم به فرهاد هیهمسا يبود که برم خونه  نیکه به سرم زد ا يتنها فکر تیاون موقع يتو. چکار کنم

کس رو  چیه يحوصله . دادم یرفتم، بارها به خونمون زنگ زده بود و منم جواب نم ینم ییخونه افسرده بودم و جا يمدت که تو نیا

! فرهاد ینداشتم، حت

خونه  يشبا تو نکهیاز ا. مدت تنها باشم هیخوام  یبار در رو به روش باز کردم و بهش گفتم م هیفقط  یخونه، ول يبارم اومده بود جلو چند

کردم؟  یچرا اونو ناراحت م گهیداشتم، د یخودم کم بدبخت. نگفتم يزیهم بهش چ ستین شمیپ یتنهام و کس

حاال بماند که اون . از همون جا زنگ زدم به فرهاد. کرد یم یش زندگبود و با پسر و عروس ییعصا رزنیپ هیکه  مونیهمسا يخونه  رفتم

. کرد ممیج نیچقدر س رزنیپ

نگاه به در خونمون انداختم و با  هیبا ترس . رو دارم که پشتم باشه یحس کردم هنوز کس دنشیو با د رونیکه اومد، از در زدم ب فرهاد

براش گفتم، خودش تا تهش رو  ییزایچ هیبا ترس و لرز  یاز چه قراره و وقت هیقض دیفهم. شدم نشیبه اشک نشستم سوار ماش يچشما

.خوند

نه؟  ای ستمیمن خونه ن دنیاالن کجان؟ فهم مایدوست داشتم بدونم بابام و ن. برادر هوامو داشت هیاون بودم و مثل  يمدت خونه  هی

 یوقت. دیجوش یو سرکه م ریکه برگشت دلم مثل س یتا وقت.ارهیبخونمون که آمارش رو در  يبه دامن فرهاد شدم و اونم رفت جلو دست

بود که  نجایا شیاز حد مواد، همون شب تموم کرده و جالب شیلرزون بهم گفت که بابام در اثر مصرف ب ییاومد چهرش درهم بود و با صدا

. دهیرو ند انیهم شا یخونه تنها بوده و کس يتو

. داد یم میو فرهاد دلدار دمید یشدم و چه شب ها که کابوس م تیبماند که چقدر اذ. بابام يبار واسه  نیبه عزا نشستم و ا بازم

خوب و  یاخالق اتیجذاب و خصوص يرفاه و آرامش، چهره . داشت زیهمه چ. و با شعور بود دهیجوون فهم هی یول. رو نداشت یکس اونم

» .اُنس گرفته ییتنها نیبه ا«گفت  یحال تنها بود و خودش م نیبا ا یول. آل دهیا

.کنه قدم جلو بذاره و خلوتمو پر کنه یجرات نم ییتنها یباش نجایتو که ا: گفت یم

 ؟یبرس تیمن برم که به اُنس و دلبستگ یعنیحرفت  نیبا ا: گفتم یم بهش

خلوتم  يرو تو ییتا االن تنها. خوشحال ترم يجور نیمن ا ؟یزن یکه م هیچه حرف نینه دختر خوب، ا: گفت یکرد م یو نگاهم م دیخند یم

. دادم، از االن به بعد نه یراه م

 ؟یگ ینم نویمن ناراحت نشم که ا نکهیواسه ا: گفتم یم

.کنم که تنها نباشم یم يکار هیباز  يتو هم بر. نه مطمئن باش: گفت یخنده م با

.دمیخند یمن هم همراه خودش م و

با گذشت زمان و با کمک اون تونستم بشم . ازش ممنونم که منو به خودم برگردوند ایدن هی .اومد یکه کنارم بود لبخند به لبم م فرهاد

و  رهیگ یهم م ایدن نیدل ا يهوا یکن هیگر. هم به روت بخنده ایبخند تا دن: گفت یزد و م یصداش م یخانم یکه فرهاد دل یهمون دالرام

 ؟یخانم یدل يخوا یم نویا. بره یم لیرو س ایدن هیاون وقت  ؛شه یم یبارون

. نه: گفتم یمن با خنده م و
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خبر دادم؛ در مورد  سیبه پل. نیزم يانگار آب شده بود رفته بود تو یچند جا رو با فرهاد دنبالش گشتم، ول. خبر نداشتم مایبرادرم ن از

شمال  يجاده  يشبونه تو ،یون الکلجو يسر هیگفتن  نکهیتا ا. خوردم یهر بار به در بسته م. نداشت يا جهینت یهم گفتم، ول انیشا

که بهم داده بودن  یاز دوستاش رو طبق مشخصات یکیمن  م،یمراجعه کرد یقانون یبه پزشک یرن ته دره و وقت یم وکنن  یتصادف م

. ن بودهمشون مرده بودن که برادر منم جزوشو. کردم ییرو شناسا مایظاهرا اون راننده بوده، و بعد هم مشخصات برادرم ن. شناختم

 نیو ا دمیبغل فرهاد د يلحظه خودمو تو نیهمه فشار که روم بود از حال رفتم؛ که در آخر نیو به خاطر ا اوردمیطاقت ن گهیموقع د همون

. من بود یزندگ ياتفاق شوم تو نیهم سوم

اون بود که . شد یهمه بدبخت نیاعث ااون بود که ب یمرده بود، ول نکهیبا ا. دمید یرو از چشم پدرم م نایا يهمه . بدبخت بودم چقدر

جز آه، حسرت، اشک و دل  يزیکه االن چ یکس... پدر . سوق داد یچارگیباشه و خانوادش رو به طرف فالکت و ب ریپذ تینتونست مسئول

. نذاشته يبرام به جا یشکستگ

بابام دق کرد و مرد؛ چه از برادرم که به خاطر  يکارا يچه مادرم که از غصه . که به سرمون اومد هییهمه بال نیاون مقصر ا. پدرم مقصر بود

رو  شیشکل ممکن زندگ نیو اون هم از خودش که به بدتر. خانواده، به اون روز افتاد يپدرم و نبودن آرامش و گرما تو يها یتوجه یب

 یتونستم بگم هنوزم ب یردم که فرهاد بود و مک یبازم هزار بار خدا رو شکر م. خانمان یهم از من که آواره شده بودم و ب نیو ا. نابود کرد

. کس نشدم

شناخت منو هم شناخته  یفرهاد رو م یهر ک. کوچه و بازار يها، مردم تو هیشد؟ نگاه همسا یمگه م یاصرار داشت خونش بمونم؛ ول فرهاد

. بود

افکار رو  نیداشت ا یفرهاد سع نکهیبا ا. اشتند یکنه، اصال صورت خوش یم یپسر جوون و مجرد داره زندگ هی يخونه  يدختر که تو هی

رو به زور  پلممیکه د یکار کجا بود؟ من یرفتم دنبال کار؛ ول نیهم يبرا. تونستم ینم یباشم، ول الیخ یذهنم دور کنه و بگه ب ياز تو

معجزه بود؛  نمیا شییخدا. رمیگرو ب پلممیقدر معلما به خاطر مرگ مادر و پدرم بهم ارفاق کرده بودن که تونستم مدرك د نیا. گرفتم

.کردن یکمکم م نیهم يبمونه؛ واسه  جهینت یخواستن تالشم ب یچون درسم خوب بود نم. شد ینم يجور چیوگرنه ه

 يبهمن منصور نیهم رمردیداشتن و اون پ ازیشصت ساله ن رمردیپ هیمراقبت از  يپرستار برا هیبه . نظرم رو جلب کرد هیاطالع هیکار  يبرا

. ساختمش؛ اون هم با تالش و زحمت خودم یاز نو م دیمن بود و خودم با یزندگ نیا یفرهاد مخالف بود، ول. بود

. کرد و بچه هاش ازش دور بودن یم یتنها زندگ رمردیبود که اون پ نیبه ا شیتونستم اونجا مشغول بشم و خوب خالصه

و گرفتن فشار خون  قاتیمثل تزر. دمیرو د يپرستار ي نهیزم يتو يدیات کلشغلم بمونم، رفتم چند دوره آموزش نک يتو نکهیخاطره ا به

 شونیکیخبر شدم، که  یمشت آدم از خدا ب هیگرفتار  نجایحاال ا. که االن هستم ینیو شدم ا... و  هیاول يو آموزش کمک ها يریادگیو 

! انهیشا ذلر ي کهیهمون مرت

 نیا یکرد، ول يپدرم در حقمون نامرد. رفتن خانوادم شد نیاز ب یکه باعث و بان یونهم. خودم خفش کنم يدوست داشتم با دستا یلیخ

. مرد مسببش بود

گوشه  هیو  فتادمیگذشته ها م ادیکه  شهیمثل هم! کردم یم هیداشتم گر. که به صورتم خورد، باعث شد به گونم دست بکشم ییخنکا

. ختمیر یزدم و اشک م یچمباتمه م
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شد االن پدر و مادر و برادرم در کنارم بودن و شاد و  یم یخورد که منم خوشبخت باشم؟ چ یبر م ایدن نیا يکجاکردم به  یم فکر

 شیو سرد یبه کاممون باشه و با تلخ ایلحظه دن هی يمشکالت، برا یبعد از تحمل کل دیچرا نبا ایخدا م؟یکرد یرو م مونیخوشحال زندگ

که  میفهم یبعدش م قایچون دق م؟یرو داشته باش یانتظار خوشبخت دینبا شهیهم هست؟ چرا هم يروزگار نیهمچ هیبهمون نفهمونه که 

! برعکسش به سرمون اومده

شدم؛  دهیتار مو پاره شد و من به قعر چاه کش نیتار موست؛ و چه آسون ا هی یبه نازک یو بدبخت یخوشبخت نیب يبودم که فاصله  دهیفهم

. کنم یم تالش منجات خودم دار يهنوزم برا یول

. هول شدم؛ بازوهامو بغل گرفتم و سرمو چرخوندم سمت در. دمیقفل در رو شن يتو دیکل دنیچرخ يخودم بودم که صدا يحال و هوا يتو

.تظاهر بود يهم از رو نایا يهمه . دروغ چرا، اصال آروم نبودم. نبودم یکردم آروم باشم، ول یسع

خودمو جمع کردم و با . اومد تو و درو بست يا هیپر از وحشتم با لبخند کر يچشما يجلو. شدم شوکه دنشیبا د د؛یپاشنه چرخ يرو در

.پوزخند بود هیشب شتریب یول د،یخند. به ترس نگاهش کردم ختهیآم ینفرت

!داریسالم خانم خانما، مشتاق د -

! خونم، پس نگو نه یچشات م يتو نویا: همراه با قهقهه، بلند گفت و

 يتونم کار یچرا االن نم ایخدا. ازش نفرت داشتم یکاف يبه اندازه . دمینشون بدم که ازش ترس دینبا یبود به سقم، ول دهیم چسبزبون انگار

و نابودش کنم؟  ستین نیزم يکه از رو يد ینم ییرویکنم؟ چرا بهم ن

 هیتو ! خفه شو پست فطرت: و بلند سرش داد زدم حرفا رو به خودم زدم که نتونستم خودمو کنترل کنم نیدلم گله کردم و ا يقدر تو نیا

! ـــوونیح ،یوونیح هیتو . یستینه اصال آدم هم ن... که  یآدم هی! انگل هی! یرذل

هم فشار  يبه رو تیفکش منقبض شده بود و لباشو با عصبان. دیخند ینم گهید. زدم و هم از زور ترس به نفس نفس افتاده بودم یداد م هم

شد؟  داشونیپ ياز کدوم گور یلعنت ياشکا نیاه ا. تار شده بود دمید يجلو. داد یم

اون  يرذل، همه  ي کهیمرت نیبذارم ا دینبا. که هستم، تالش کردم ینیبه ا دنیرس يبرا. باشم فیخوام ضع ینم. کنم هیخوام گر ینم نه،

. رهیکه برام مونده رو هم ازم بگ يزیچ

. و بستم و دستامو مشت کردمکه سرم زد، ناخوداگاه چشمام يداد با

اومدم خونتون  یاون وقتا که م. ياون زبون درازت کار کرد يمدت خوب رو نیا يکه تو نمیب ینـــه، م! ندار یچیه يخفه شو دختره  -

 ؟يحاال دم در آورد ه،یچ. يشد یم میگوشه قا هیو  یرفت یموش ترسو م هیمثل 

گفتم، فقط نگاه پر از  ینم یچیه. هم فشار بدم، بعد هم بازشون کنم يباعث شد چشمامو رو د؛یچشم راستم چک يکه از گوشه  یاشک قطره

. گذروند یپامو از نظر م يکه از صورت تا نوك انگشتا صش،یحر يچشما ينفرتمو دوخته بودم تو

کثافت؟  یفتین ریگ ؟یچاك، که چ به يو زد يکه بابامو با اون وضع ولش کرد یکثافت هیتو ! موش ترسو: داد زدم یگرفته بود، ول صدام

! ينشوند اهیما رو به روز س يکه همه  ییتو

. سرخ نگاهم کرد يتخت و با چشما ينشست رو زیمخیبه حالت ن. و رفتم عقب دمیکش غیناخواسته ج. خشونت به طرفم حمله کرد با
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هر چقدر  يحالت خمار يتو یکنه دخلش اومده؛ ول يرو ادهیبهش هشدار داده بودم که ز. فتهیبوتت خودش خواست به اون روز ب یپدر ب -

. گوشه هیو تهش هم نشه شد و افتاد  دیکه خواست کش

! یعوض يتو معتادش کرد ؛يکرد شیتو مواد -

. من و مشغول شد شیاون از قبل معتاد بود؛ بعدشم اومد پ. حرف مفت نزن! خفه شو نکبت -

 ؟يختمون کردبشه؟ چرا بدب دهیتا اونجا کش یچرا گذاشت -

! چون عاشق مادرت بودم: زد ادیفر

...مگه  ؛يکرد يادیتو غلط ز! خفه شو: داد زدم هیصورتش تف انداختم و با گر يتو رون،یاز بهت که اومدم ب. بسته شد پیتا ک پیک دهنم

. رمیصورتم، باعث شد خفه خون بگ يکه خوابوند تو یمحکم یلیس

خونتون نفوذ  يمزاحم بود؛ خواستم تو هیپدرت اون وسط . بود شیزندگ يتو رتتیغ یب يم که باباخاطرخواهش شد یوقت! ببند دهنتو -

. اومدم یپاتوقم شد خونتون و فقط به خاطر مادرت م. کنم که تونستم

. لبم پاره شد و خودم خفه شدم يدومش گوشه  یلیبا س یباز کردم تا سرش داد بزنم و بگم خفه شو پست فطرت؛ ول دهنمو

. رهیکردم مادرت بم یفکرشو نم. گم یم یچ نیبب ریپس خوب گوش بگ ؟یبدون يخوا یمگه نم! الل شو ؟يدیشن. گم یالل شو بهت م -

نبود؟  یعیهم طب ادیز نیمرگ مادرت همچ یدون یم

.دهنم بود و نگاهم پر از اشک يدستم رو. تعجب نگاهش کردم با

! زیبلند و نفرت انگ د؛یخند

نه اون  یمست بود؛ منم بودم، ول یبابات اون شب حساب. اتاقت يتو يبود دهیچپ شهیشب قبلش خونتون بودم؛ تو هم مثل هم. زمیآره عز -

عشق و حالمون  لیرفت وسا یهر دفعه بابات م یول نمش،یخواست بب یدلم م. اومد یاتاق نم يمادرت تو. قدر که نفهمم اطرافم چه خبره

چون آشپزخونتون اُپن نبود، در رو . آوردم رشیآشپزخونه گ يتو. رونیخودشه، زدم از اتاق ب يو هوا حال يتو دمید یوقت. آورد یرو م

. تو بغلم گرفتمش شوکه شد یوقت. خواستم یسرم داغ کرده بود و فقط اونو م یعالم مست يتو. روش نبود تا قفلش کنم دیکل یبستم؛ ول

!خدا. نمی، مادر نازنمادرم ایخدا. گوشام تا نشنوم يگذاشتم رو دستامو

 یم. مشتش گرفت و از هم جدا کرد ياون نامرد دستامو تو یگوشام فشار دادم؛ ول يدستامو محکم تر رو. دمیشن ینحسش رو م يصدا یول

. خواست بشنوم تا زجر بکشم

 ؟یکَر ش يخوا یخوبش م يبه جاها دمیحاال که رس ؛يبشنو دیبا یول ؟يبشنو يخوا ینم گهید ه،یچ -

. حرفا بود نیتر از ا یاون عوض ینگه، ول يزیگفتم که چ یبا بغض م. دادم یکردم و سرمو تکون م یم هیگر. محکم نگه داشت تامودس

! بود ریبغلم اس يچشمم بدجور دنبالش بود و حاال تو. نیخوشگل و دلنش. بود یخواستن یلیخ -

...خوابوندمش کف آشپزخونه و . کنه يکار دیرس یزورش نم یول نداخت؛یم زد و به سر و صورتم چنگ یزار م. دمیمن مادرتو بوس: زد داد

. نگـــو گهینگـــو، د! الل شو. یخفه شــو عوض -

چرا  رم؟یم یچرا نم یشه؛ ول یچشمام تار م يداره جلو ایکردم دن یحس م. شد یدستاش آزاد کنم نم يکردم دستام رو از تو یکار م هر

. خوام یخدا نم. خوام بشنوم ینم. ومخوام حرفاشو بشن یخدا؟ نم
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. اومد یبند نم قهیدق کیهقم  هق

کردم همه  یکه فکر م یدرست وقت یبود، ول بایواقعا ز. تونستم ازش بگذرم ینم. نبود میحال یچیه گهید:کرد و ادامه داد یعصب ي خنده

که  یهر چ دیکش یکنه؛ وقت یم ینبود داره چه غلط میرو گرفت تو دستش و منم حال يزیروم يشه اون احمق گوشه  یداره تموم م یچ

. به اطراف آشپزخونه نگاه کنم یبود؛ باعث شد با ترس خاص زیم يکه رو ییشکستن گلدون و ظرفا يو صدا نیزم يروش بود افتاد رو

. صورتش يمحکم خوابوندم تو یلیس هیقبلش  یاز روش بلند شدم، ول عیچه خبره؛ سر نهیکه بب ادیسر و صداها رو بشنوه و ب یکس دمیترس

. بودم دهیکرد، من به خواستم رس یکار رو م نیا رترید قهیاگه چند دق! یلعنت

بابام دق  یرتیغ یمرد و ب نیپس مادرم به خاطر کار ا ایخدا. کردم یم هیبالش فرو کرده بودم و بلند گر يسرمو تو. رو ول کرده بود دستام

 کهیمرت نیکاش ا. دمیشن یکاش کَر بودم و نم. شنوم یدارم م اینامرد چ نیکردم و االن از زبون ا یر مفک یمن تا حاال چ ایکرده بود؟ خدا

!ایخدا. پوچم سر کنم االتیذاشت با همون خ یم. کرد یکاش باورهامو خراب نم يا. گفت ینم يزیشد و بهم چ یمالل 

 یخواستم انجام م یم يهر کار نیهم يمن به مادرت نظر داشتم، واسه  دیوقت نفهم چیپدرت ه. خانم کوچولو يخبر یب زایچ یلیتو از خ -

 یبازم م یبود، ول ازین ياز رو. بهش عالقه داشتم ییجورا هی. ساکت بودم یمادرت مرد، مدت یخب وقت یول. دمیخند یدادم و به جهالتش م

 ستاد؛یروم ا يتو يبار بدجور هی. اومد یمن خوشش نماونم مثل تو از . نشد یبرادرت رو هم بکشم سمت خودم؛ ول خواستم یم. خواستمش

. که خب بچه ها از خجالتش در اومدن

 یاون چند تا جوون خام و ب. کنم دایپ زهیکشتنش انگ يسرشناس خوارم کرده بود، که برا يآشناها و پولدارا ياون روز جلو يقدر نیا

به  یهر ک یول ه،یمعمول یپارت هیکه رفتن  یکردن مهمون ینه؛ فکر مسر م ریدونستن ز ینم. من الکل خوردن و مست کردن شیتجربه پ

...الکل خفه کردن، زدن به جاده و  يخوب خودشونو تو یوقت. خودم برادرتو نابود کردم! شه یبلکه نابود م نه،یب ینمزخم بزنه، زخم  انیشا

کردم  یبالش فشار داده بودم که حس م يقدر صورتمو تو نیو ا دیلرز یم هیشونم از زور گر. کرد یم میخنده هاش عصب يصدا. زد قهقهه

.حس شدن یداد، ب یهم صورتم و هم دستام که بالش رو فشار م

. با ترس و صورت غرق در اشک نگاهش کردم. دیکه تنم لرز دیبازوم دست کش به

تونم به دست  یزنم به هدف و تو رو م یم بار نیدونستم ا یم. سمت تو دیمادرت مرد چشمم چرخ یوقت. يکرد یتقال م یلیاون شب خ -

همون جا  ینبود؛ ول يکار ادیضربت ز. یفرار کن يو بخوا یباش زیکردم اون قدر ت یفکر نم یول. يتو که جوون تر و شاداب تر بود. ارمیب

. لحظه خالصت کنم هی يشده تو یکردم، حت داتیقسم خوردم که اگه پ

زدم رو دوختم  رونیاز حدقه ب يآب دهنم رو با وحشت قورت دادم و چشما. زد یه برق مو گرسن یگرگ وحش هی يمثل چشما چشماش

!نــــه! نــه! نه. پر شرارتش يچشما يتو

***

آرشام

. امشب چقدر خوشحالم آرشام یدون ینم -
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چطور؟  -

. یداشت دیترد ییجورا هینگار آخه اون روز ا. يایشد که ب یاصال باورم نم. به من کیهمه نزد نیکنارم و ا یینجایتو ا -

. اومدم یول -

. کنه یخوشحالم م نمیآره، هم -

. میدیرقص یشد م یکه پخش م یتیهماهنگ با آهنگ ال. صورتش گرفتم و به اطراف دوختم يرو از رو نگاهم

. کنه یبابام داره به من اشاره م نکهیمثل ا -

. اشاره کرد دایدست داشت، با لبخند برامون سر تکون داد و به ش يرو تو شیدنینوش وانیکه ل یپدرش در حال. نگاهش رو دنبال کردم رد

.زمیگردم عز یزود بر م شش،یمن برم پ -

 طیمح يتو یمهمون. حرکت کرد یپدرش جلو افتاد و به طرف ساختمون اصل. به اون ها بود میبه طرفش رفت؛ نگاهم مستق. نگفتم يزیچ

بلند  هیپا وانیل هی یدنیاز قسمت مخصوص سرو نوش. دندیرقص یم ستیم از مهمان ها، زوج زوج وسط پباز برگزار شده بود و هر کدو

. بودند ستادهیچند نفر اونجا ا. و با دقت به اطراف سالن انداختم عیسر ینشم، نگاه دهیکه د يساختمون؛ جور يرفتم تو. برداشتم یدنینوش

مرد  کیاز  يکه نماد يمجسمه ا. بودند ستادهیاز سالن ا يمجسمه، گوشه ا هیکنار . دمکر داشونیگشتم که باالخره پ یدنبال اون دو م

. بود یروم

جلب توجه کنم، وارد سالن  نکهیشد بدون ا یراحت م یلیخ کیدر بار کیشد و توسط  یاز پشت سالن مشرف به اون طرف م کیبار یاتاق

. تمام حواسم به پشت اون مجسمه یهم به رو به رو بود، ولنگا. ستادمیاز همون راه رفتم و پشت همون مجسمه ا. بشم

 د؟یکارت به کجا رس -

...بابا؟ من که  یچ یعنی -

 ؟يبگو چکار کرد. بارم فارغ ستیو ب یش یده بار عاشق م یتو سال. بسه، کم شعار بده -

.بار واقعا عاشقش شدم نیبابا؟ من ا یزن یحرفو م نیچرا ا -

 ؟یامش کنر یتونست! خب یلیخ -

.میصبر کن گهیکم د هی دیتونم، فقط با یم -

!خامش کن يجور هی... دونم  یچه م. سمت خودت یآرشام رو بکشون یبتون دیبا یکنم؛ ول یباشه صبر م -

.کنم که واقعا عاشقم بشه؛ چون خودمم بهش عالقه دارم یم ينه بابا، من کار -

.رشام واسم مهمهتو ندارم دختر؛ فقط آ يبه عالقه  يمن کار -

.چهیآرشام بدون ثروتش ه ست؟یمن مهم ن يبرا يفکر کرد -

 ؟يزد یتو که تا االن دم از عشقش م ؟يجا زد هیهه چ -

.اول خودش، بعد ثروتش یگم دوستش دارم بابا؛ ول یهنوزم م -

. حرفاست نیآرشام زرنگ تر از ا. پس دست بجنبون دختر -

. بابا یهنوز منو نشناخت -
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. ناختمت که فرستادمت جلو دخترمش -

. و تماشا کن ستایپس وا -

که با خشم دندونام  یدر حال. از همون راه برگشتم. دادم هر آن بشکنه یرو تو دستم فشار داده بودم، امکان م ستالیکر وانیقدر که ل نیا

به . طرف افتاد کیهر کدوم  شهیش يو خرده ها شد یدنیدستم آغشته به نوش. رو تو دستم خرد کردم وانیدادم، ل یهم فشار م يرو رو

. هم نبود یمهم زیکه سوزش دستم رو حس نکردم؛ چ دمبو یعصبان يقدر

 ادیشب خوب و به . برم دیمن با«: نوشتم. آوردم رونیکاغذ و خودکار ب کیکتم  بیج يامدم و از تو رونیبلند از ساختمون ب ییقدم ها با

».تا بعد. بود یماندن

 يالیو از اون و نمیخودمو چطور رسوندم به ماش دمینفهم گهید. از خدمتکارا و گفتم به دستش برسونه یکیتا زدم و دادم دست رو  کاغذ

.رونیزدم ب یلعنت

که من  یدون یکثافت چه م يآره؟ تو یبه من رو دست بزن یخواست یم! نیمشت کثافت هیهمتون : زدم ادیو فر دمیفرمون کوب يبار رو چند

کارام؟  نیا يخدا

 ای رید یول. بکشم شیوجودش رو به آت یتونستم خودش و پدر ب ینبود؛ اون وقت راحت م يکاش حس انتقام در من اون قدر قو يا فقط

! کنم، به وقتش یم تونیحال! آرشــــام! من آرشامم. نیطرف یکنم با ک یم تونیحال. کنم یکار رو م نیزود ا

. آسفالت، سکوت کوچه رو شکست يبه رو نیماش يها کیشدن الست دهیکش يه صداترمز، ک يمحکم زدم رو الیو يجلو

. نگیپارک يرو ببر تو نیماش: گفتم داریتو و به سرا رفتم

. چشم آقا -

و نگاهم به  ستادمیبا تعجب ا. دمیشن ادیو فر غیج ياتاقم که صدا يخواستم برم تو یم. سمت پله ها دمیسالن که شدم راهمو کش وارد

! ست؟یدر ن يجلو ینگهبان چیصدا از اتاق اون دختره؛ پس چرا ه. شد دهیون سمت کشهم

و  ستادمیدرگاه ا يتو. واریدر طاق به طاق باز شد و محکم خورد به د. دمیحرکت کش کیرو با  رهیدستگ. دمیبه طرف اتاق دو یمعطل بدون

و تقال  دیکش یم غیافتاده بود به جون اون دختر و اونم با ترس ج انیشا .شدم رهیروم بود خ شیکه پ يمملو از تعجب، به صحنه ا یبا چشمان

. کرد یم

پس چطور جرات کرده بود؟ ! انیشا یحت. ادیب نجایمن به ا يکس حق نداشت بدون اجازه  چیه. زدم ینفس م نفس

 ؟یکنـ یچکـــار م نجـــایتــو ا: زدم ادیفر

خودش  ينگاهم به اون دختر افتاد که تو. دیبه لباسش کش یدست. پشتش به من بود. بلند شددختر  يآروم از رو. ستادیاز حرکت ا انیشا

. دیلرز یمچاله شده بود و م

 ؟یکن یمن چکــار م يالیو يتو نجــایا! با تــو بودم: دمیکش ادیبلندتر از قبل فر ییکه هنوز پشت به من بود، با صدا انیبه شا رو

از درگاه فاصله گرفتم؛  یکم. تکون داد و به طرفم اومد یسرش و به آروم. شد رهیاخت و باز به اون دختر خبه من اند ینگاه مین برگشت،

بالش فرو  يصورتش رو تو. به اون دختر نگاه کردم. بود ستادهیکامال رو به روم ا. داد رونیکوتاه بهم انداخت و نفسش رو محکم ب ینگاه

. کرد یم هیبرده بود و گر
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! گندم: ه پله ها داد زدماخم رو ب با

. انداخت ریو سرش رو ز ستادیرو به روم ا عانهیمط. تا از پله ها باال آمد دیلحظه طول کش چند

بله آقا؟  -

. ششیبرو پ: حرکت آروم سرم بهش اشاره کردم و گفتم با

. چشم آقا -

. تو و من در رو بستم رفت

...چرا به خدمتکارت ! دشمن یعنی نیا ه؛یگروه منصور ياون توآرشام؟  يشد وونهید: زد ادینفس زنان فر انیشا

. يتو هنوز جواب سوالم رو نداد! انیبسه شا -

. برام مهم نبود یشده بودم؛ ول تشیاوج عصبان ياز منقبض شدن فکش متوجه . داد یرو به وضوح نشون م نیبودم و نگاهم ا يجد کامال

. تادهسیجلوم ا یکرد که االن ک ینم یبرامم فرق

. میرفته من ک ادتیانگار  -

! هیکجاست و متعلق به ک نجایا يظاهرا تو فراموش کرد یول ؛یهست یک ادمهینه خوب : جوابش رو دادم خونسرد

. یحرف بزن يطور نیبا من ا يتو حق ندار! تو هستم سییآرشام؟ من ر یگ یم يدار یچ -

 یهمون اولم بهت گفته بودم؛ ول! یستیمن ن سییتو ر ان؛یگم شا یبار م نیهزارم يراب: بلند رو بهش کردم و محکم و قاطع گفتم يصدا با

!و بس نیهم ،يحرفه آموزش داد نیا يتو فقط منو تو. یقبول کن نویا يخوا یظاهرا تو نم

.رسوندمت نجایمن بودم که به ا یول -

!مـــن: زد ادیبلندتر فر و

. که هستم ینیکرد باعث شد بشم ا یدر من رشد م هیبه ثان هیکه ثان يا زهیگاون ان. دمیرس نجایخودم خواستم که به ا -

 ؟یچکار کن يخوا یم ؟یحاال که چ -

به سالمت؟  يهر یو بگ یآزادش کن يخوا ینکنه م: زد و ادامه داد پوزخند

 نجا؟یا ياومد ستمین الیمن امشب و یونستد یم نکهیبا وجود ا یچ يفقط بهم بگو تو برا: کردم خونسرد باشم و گفتم یسع. کرده بود کالفم

!حسابه هیامشب هم شب تسو. اون دختر طرف حساب منم هست -

بذاره؟  ممیمن حق نداره پا به حر يکس بدون اجازه  چیه یدونست یم نکهیدر نبود من؟ با وجود ا: زدم ادیفر

؟يفراموش کرد! پسر ستمیمن هر کس ن: داد زد تیعصبان با

! ــدیبهش توجه بشه، با دیبا. دارم نیقوان يسر هیخودم  يمنم برا. کنه ینم یبرام فرقکه  یدون یم -

. نجایا ياریمن بودم که گفتم اون دختر و ب نیا. یهست یو االن ک يبود ینره ک ادتی -

 شنهادیپ. کنه رییخواستم تغ یکه م ینکرده جز همون رییدر من تغ زیچ چیه. هستم یبودم و االنم همون آرشام تهران یمن آرشام تهران -

گذاشتم  ونیکه با تو در م یو زمان. شده یمخف يکدوم گور میو بفهم میریرو بگ يمنصور ينقشه از من بود که دختر خونده  نیا ي هیاول

. يردازش استقبال ک
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 هیتسو دیهم با يا گهیجور د ه؛یصورمن يدختر خونده  نکهیچون من با اون دختر عالوه بر ا. خواستم یم نویآره استقبال کردم چون هم -

. ينقشه هام رو نقش بر آب کرد يتو امشب همه  یول. آوردم یبه دستش م دیبا. کردم یحساب م

تو  يالیو يباشه؛ چون تو نجایکه دختره ا میهمون اول با هم قرار گذاشت. مونه یمنه تحت کنترل منم م يالیکه تو و یاون دختر تا زمان -

! تونه واردش بشه ینم یکه من نخوام، کس یتا وقت نجایا یول. نجاستیاز ا رشتیرفت و آمد ب

. بود و لحنم قاطع ينگاهم جد. آخرم رو بلندتر به زبون آوردم ي جمله

من هستم  نیتحت کنترل منه و ا نجایا. ستین نجایجاش ا ،یش کن هیتسو يخوا یکه م ياگه باهاش خرده حساب دار: وشمرده گفتم آروم

...االن  یول ؛یبدون نویبودم الاقل تو ا دواریام. رو انجام بده يچه کار یدم چه کس یستور مکه د

. نمیب یدارم برعکسش رو م: و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

.چشمام نگاه کرد يتکون داد و تو یسرش و به آروم. داد رونیبه اطرافش انداخت و نفسش رو ب یاجمال ینگاه. لحظه سکوت کرد چند

جا بهم  نیهم! ــدیکنم آرشام، با یم دیدارم تاک! ... دیبا یول ستادم؛یگم که سرش ا یم میبا هم گذاشت يقول و قرار هیچون از قبل . باشه -

. دست من شیبد ،یکارت باهاش تموم شد و ازش اعتراف گرفت یکه وقت يقول بد

حرفا  نیتر از ا ركیاون ز یگشتم، ول یخواستش م نیا لیدنبال دلچشماش به  يکردم و تو کیچشمام رو بار. سکوت نگاهش کردم يتو

. کنه يتونست نقش باز یمن نم يبرا یداد؛ ول یم بیشخص مقابل رو فر یبود که به راحت يجور شهیظاهرش هم. بود

 ه؟یخرده حسابت باهاش چ -

. به اونش نداشته باش يکار! نیتو فقط به من قول بده، هم. نشد گهینه د -

چرا؟ : دمینگاهش کردم و پرس کوکانهمش

. هیچون کامال شخص -

. وجود نداره یشخص زیچ چینقشه ه نیا يتو یول -

. ستیجزو نقشه ن نیا -

. ابروم رو باال دادم و پوزخند زدم يتا کی

. جالبه -

 ؟يبد لیمن تحو اونو به یازش اعتراف گرفت نکهیبعد از ا يد یآرشــام قول م: سرش رو تکون داد و گفت کالفه

. نــه: جوابش رو دادم دیترد بدون

که نه؟  یچ یعنینــــه؟ : از تعجب بازتر شد و پرسشگرانه تکرار کرد چشماش

. دم ینم یقول چیرو ندونم ه لشیتا دل: رفتم جواب دادم یم نییکه از پله ها پا یحال در

. قدم برداشت کنارم

...خوره؟ آهان نکنه  یبه چه دردت م گهید يریگ یکه ازش م یبعد از اعتراف -

. نگاهش کردم زیو ت ستادمیپاگرد ا يتو

. یبره، پس بگو به فکر خودت رشیخوابه که آب ز ینم ییپسر؟ گفتم آرشام جا یچرا زودتر نگفت: سر داد و گفت يبلند ي قهقهه
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. قهقهه اش قطع شد يصدا ادمیفر يبا صدا. کرد یم میخندش عصب يصدا

!ارهیاونو به زبون ب یحق نداره حت ياحد چیه. هیسرم باشه، مثل خرده حساب تو کامال شخص يکه تو يزیهر چ -

 میشونیپ يگاه کردم و سر انگشتام رو رو هیمبل تک يدسته  ينشستم و دست راستم رو رو میشگیهم يسر جا. افتادم و وارد سالن شدم راه

. گذاشتم

. دمیصداش رو شن یبلند نکردم، ول سرمو

. که شده یمتیخوام، به هر ق یمن اون دختر رو م -

. ادیخوشم نم چیجهت بخوام قول بدم ه یخود و ب یب نکهیاز ا. رمیگ یم میبعد تصم. بعد يبرا: حوصله جوابش رو دادم یب

. هیاز حد عصبان شیب یعنی نیا دم،یشن یبلندش رو م ينفس ها يصدا

. نشده ریهنوزم د یول نجا،یا شیاریکه بذاشتم  یم دیخب، از همون اول نبا یلیخ -

. بار سرمو بلند کردم و نگاهش کردم نیا

. کنم یکار رو م نیمطمئن باش باالخره ا یول ست،یزمانش برام مهم ن. زود ای ریبرم، د یم نجایباالخره اونو از ا -

. تفاوت بهش انداختم یب ینگاه. به اون تنها سکوتم بود جوابم

هدف و تو با هدف  یمن ب یمنته م؛یبا هم همکار ییجورا هیما  ینباشم، ول ستییبه قول خودت ر دیشا: گاهم کرد و گفتخاص ن يلبخند با

 نیکنم؛ ا یتو م يکار رو برا نیو در عوض منم هم يد یاون کار رو انجام م يکه بهم دار ینیهر جا الزمت داشته باشم به خاطر د. زهیو انگ

 یوقت یبود؛ ول نینقشه و قول و قرارمون هم يباهاش ندارم؛ چون تو يکار يریکه ازش اعتراف بگ یوقت تا. میش یم حساب یب يجور

. کنه یم يکه به دستور من هر کار یهمون آرشام یبش دیبا گهیکارت باهاش تموم بشه، اون موقع د

. بود يزد، کامال جد یلبخند نم گهید

 ییجا يما مرام و معرفت و دلسوز يحرفه  يتو. خودم نیع یهست یکیتو هم . یهست یگاهیچه جا يآرشام فراموش نکن که االن تو -

گم؟ یم یکه چ یفهم یم. یبمون یباق یکه هست ینیخوام تا آخرش هم ینداره، پس حواست رو خوب جمع کن که م

. داد یبهش دست م يروزیحس پکه  ییصداش بلند بود و رسا؛ مثل وقتا. دادم و باز هم سکوت کردم هیسرم رو به دستم تک دوباره

. شب خوش. یکن یبه حرفام فکر کن، مطمئن باش ضرر نم -

! لعنت به همتون: لب زمزمه کنم ریببندم و ز یها باعث شد چشمام رو به آروم کیسرام يقدم هاش به رو يصدا و

***

دالرام

چه  نیا ایخدا! طــــانیخود ش ،یطانیتوئه کثــــافت خود ش انیشا! پست! یعوض! یلعنت. بالش يبار پشت سر هم سرمو کوبوندم رو چند

 ؟يرو گرفتارش کرد چارهیکه من ب هیعذاب
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که کنارم نشسته بود، آب دهنم رو قورت دادم و با  یزن جوون دنیبا د. شونم که با ترس سرمو بلند کردم و رفتم عقب ينشست رو یدست

. تعجب زل زدم بهش

! ؟يخوا یم یچ: و گفتم پشت دست اشکامو پاك کردم با

سرد  یسالش باشه، با نگاه يو خرده ا یخورد س یاون زن که بهش م. سوخت یو داد کرده بودم گلوم م غیاز بس ج. گرفته بود صدام

. دستور آقاست: گفت

. که نذاشتم رهیدستمو بگ خواست

.گهید نیولم کن ن؟یخوا یاز جون من م یها چ وونهیکدوم آقا؟ شما د -

. خوام سر و وضعت رو مرتب کنم یبهت ندارم، فقط م يکار -

پاره  نمیآست يمانتوم تا باال ي قهی. سرم نبود يمانتوم کامال از وسط جر خورده بود و شال رو. حرفش به سر و وضعم نگاه انداختم دنیشن با

. خراش ناخن به وضوح معلوم بود يو جا رونیراستم افتاده بود ب يشده بود و شونه 

. رونیبرو ب ست،ین میزیمن چ: کردم و گفتم هشنگا

...آقا گفتن که . رمیگ یمن از تو دستور نم: طور سرد جوابم رو داد همون

.ــرونیخوام، برو ب یبهت گفتم نم. مرده شور تو و آقاتون و همه رو با هم ببره -

. آورد؛ به طرفم آمد و پرت کرد جلوم رونیب رهیت یار آبدست بلوز و شلو هی. کردم یم بشیبا نگاهم تعق. توجه به من رفت سمت کمد یب

.تابلو بود حرصش گرفته یتخت، ول يالبته به ظاهر آروم انداختشون رو

. رو بپوش نایا -

.که تنمه خوبه نایهم. خوام ینم -

. بهشون ندارم يازین: رو تخت اشاره کردم و گفتم يلباسا به

پس بهتره . کنن یتو و مجبورت م انیآقا خودشون شخصا م رون،یدر برم ب نیمطمئن باش من از ا یول ،یلیهر جور ما: زد و گفت پوزخند

. شونیو بپوش یلج نکن

. بود که صداش زدم رهیدستگ يدستش رو. طرف در رفت به

. صبر کن -

. برگشت و نگاهم کرد یآروم به

 یبود که اخم نم نیبه ا شیخوب. چهرش بد نبود. ینسبتا گوشت يپوست سبزه و لبا ،یو چشم و ابرو مشک کیصورت کوچ. شدم قیدق بهش

. کرد، فقط سرد بود؛ هم کالمش و هم نگاهش

نوار  نشیآست يکه لبه  دیبلوز سف هیبا  يسارافن سرمه ا هی. بود یکامال معمول یبود، ول دهیمثل خدمتکارا لباس نپوش. لباساش نگاه کردم به

 يالبد سرخدمتکار. مثل لباس فرم بود ،يو سرمه ا دیسف. داشتن یجالب بیبودن و ترک دیرنگ سف سارافن به يدکمه ها. داشت يسرمه ا

. هیزیچ

. تفاوت نگاهش کردم یب
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بپرسم؟ . سوال داشتم هیفقط  یپوشم، ول یخب م یلیخ -

. مثبت تکون داد يبه نشونه  سرشو

 ن؟یکار گذاشت نیاتاق دورب نیا يبگو تو ینیراست و حس -

. رو گرفت و در رو باز کرد رهیدستگ. لباش ينگاهم کرد و بازم پوزخند نشست رو کم هی

. دونم ینم يزیمن چ -

!خواست بگه؛ اَه ینم یدونه، ول یمعلوم بود م! تو روحــت يا. و در رو بست رونیبگم رفت ب يزیچ هیتا اومدم  و

 ییدستشو يرم تو یاصال م. حموم يرم تو یخب م... نه . کرده بودم داشیبود که تا حاال پ نینگاه به اطرافم انداختم؛ خب اگه دورب هی

. کنم یعوض م

! مطمئن تر بود ییدستشو یول ؛ییدستشو ایحموم،  ای. شد کرد ینم شیجا قحطه؟ کار اَه

 يردن؛ انداختمشون گوشه خو یبه دردم نم گهیمانتو و شلوارم که د. نسبتا بلند بود کیتون هیبلوزش . رونیعوض کردم و اومدم ب لباسامو

.سرم و بازم چمباتمه زدم يشالمو انداختم رو. تخت ياتاق و نشستم رو

جام دراز  يآروم تو. خوابم گرفته بود. شه یم نیکردم که حس کردم چشمام داره سنگ یبه اتفاقات امشب فکر م ان،یشا يبه حرفا داشتم

 االتیسرم انواع و اقسام فکر و خ يتو. خودم مچاله شدم يدورم و تو دمیرو کشپتو . دفعه احساس سرما کردم هیدونم چرا  ینم. دمیکش

 هیقدر به  نیبهم دست داده بود و ا یفیلرز خف. خواستم که خونسرد باشم یبودم و هم م یهم عصب. کردن یسردرگم م ورفتن و من یرژه م

.هم افتاد و خوابم برد يم روچشما یک دمیدستم محکم نگه داشتم، که نفهم ينقطه زل زدم و پتو رو تو

***

 دیخواستم پنجره رو باز کنم که کل دم؛یکش شهیش يدستمو به رو. بودم ستادهیکنار پنجره ا. به ساعتم نگاه کردم، نه بود. شده بود صبح

. دیزلر ششیبه پنجره، که ش دمیبا ترس برگشتم و از پشت چسب نیهمچ. باز شد یو بعد هم به آروم دیقفل در چرخ يتو

 ،یهه چه شباهت. بود هیشب شتریزدش به خون آشاما ب خیبا اون اخم و نگاه  کهیمرت یآره اسمش آرشام بود، ول. مرد، آرشام بود همون

!آرشام و خون آشام

 یبل ازش ماز ق شتریب ییجورا هیافتاد،  نمونیب شبیکه د یبا اتفاق. رونینفس حبس شدم رو دادم ب ست،یهمراهش ن انیشا دمید نکهیا از

!بره به درك افته؛ینحسش ن يچشما يچشمم تو گهیبود که د نیآرزوم ا. دمیترس

. آروم و کامال خونسرد به طرفم اومد يدر رو بست و با قدم ها. نگاه به سر تا پام انداخت و با اخم اومد تو هیدر  يجلو همون

. رو برداشت و گذاشت وسط اتاق نهیآ زیم يجلو یصندل. کردم یتموم مدت با نگاهم دنبالش م. و به طرف چپ رفت ستادیراه ا وسط

! نیبش ایب: و محکم گفت يازش فاصله گرفت و رو به من، جد یکم

. بود يهم اخم داشت و هم جد. چشماش نگاه کردم يباز تو. یصندل يرو دیچشماش لغز ياز تو نگاهم

!نجایا ایبا تو بودم، ب: بار بلندتر داد زد نینکردم که ا یحرکت
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قدم به طرفم برداشت که  هی تیبا عصبان. و نگاهش کردم دمیجام پر يدفعه با ترس تو هیسکوت اتاق شکسته شد و  دیکه کش يادیفر با

.نشستم یصندل يتند رفتم جلو و رو

.دیچیگوشم پ يکردم که صداش تو ینگاه م نیو با اخم به زم نهیدست به س. کشه یعربده م یاول صبح کهیمرت

 ؟یینجایا یچ يکه برا یدون یم -

.سردش يچشما يبلند کردم و نگاهمو دوختم تو سر

بهتون بگم؟  زمویعز يپدرخونده  يکه جا: گفتم یمسخرگ با

. خوام یازت م یچ یدون یخوبه که خودت م: کم نگاهم کرد و گفت هی

. اشرو بکش به سر تا پ قشهیال یشکمش و هر چ يبزن تو رجهیگه ش یم طونهیش! عجبا

!هزار بار نیپدر ندارم، چه برسه به پدرخونده؛ ا یتو واسه خودت؟ من حت یگ یم يدار یچ: بهش گفتم يجد

 دیرو با یدون یکه ازش م یحاال بنال بگو کجاست؟ هر چ نیپس هم ته؟یکه حال زادیزبون آدم. د نشد: از کوره در رفت و بلند گفت عیسر

. یبگ

 یمن چ يریگ یانگار تو نم یول مه،یخوب حال زادیمن که زبون آدم: بلند گفتم دم،یلرز یکه به خودم م یلانداختم پس کلم و در حا صدامو

. چـــارهیبه کاهدون ب يزد. ستیمن ن يپدرخونده  يگم منصور یدارم بهت م ،یستیو ن یکه هست یهر چ! آقا ارو،یعمو،  یه. گم یم

.دم که به نفس نفس افتادمداده بو لشیقدر بلند و تند تند حرفامو تحو نیا

چشمام کم مونده بود از . بلندم کرد یصندل يحرکت از رو هیباال و با  دیدستش مشت شده بود، منو کش يتو قمیکرد و همون طور که  خفتم

.کرد خیشدنشون مو به تنم س دهییسا يهم فشار داد که صدا يدندوناشو رو نیهمچ. رونیکاسه بزنه ب

.ببند اون دهنتو تا واست نبستمش. دختر یزن یزِر م يادیز: صورتم داد زد يتو

.کلمیسرم تکون خورد، چه برسه به کل ه يمحکم تکونم داد که مغزمم تو نیهمچ

که  ارمیبه سرت م ییوگرنه بال ؛یعوض يمن در نرو دختره  يجواب دادن به سواال ریزبون درازتو کوتاه کن و از ز: دیو وحشتناك غر بلند

.يبه خودت بنداز نهیآ ينگاه کوتاه تو هی یحت یرغبت نکن

 یول: چشماش و گفتم يشدم تو رهیخ میآب دهنمو قورت دادم، بعد هم مستق. جرات نداشتم یزبون یول ؟یباش یدلم گفتم سگه ک تو

 ؟یفهم یچرا نم. حرف من همونه که بهت گفتم

نفسش رو . دیبه صورتش دست کش. یصندل يپرت شدم و افتادم رو یبه قول ای ؛یصندل يچشمام براغ شد و هلم داد رو يتو تیعصبان با

. بار بست و باز کرد هیداد و چشماش رو  رونیب

 یازش م ایچ: کرده بود گفت شیمخف يپشت نقاب خونسرد یول د؛ید یشد به راحت یکه خشم رو توش م یآروم تکون داد و با لحن سرشو

تماس داره؟  ایبا کره؟  یشدن کجاها م یمخف يمعموال برا ؟یدون

ازش؟  یدون یم اید بنال بگو چ: دیکنم سرم داد کش یفقط دارم نگاهش م دید یوقت

من فقط پرستارش  ارشم؟یمشاور و دست ای گاردیحرفا؟ مگه من باد نیا یچ یعنی: بلبل زبون باز کردم و تند و پشت سر هم گفتم نیع

 یوقت. شد ینم داشیماه هم پ هیبست و تا  یره چمدونش رو م یبهم بگه کجا م نکهین ابدو. داد یانجام م انهیکاراش رو مخف شهیهم. بودم
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بچه هاش محض  یفقط گاه. زد یبه خونش زنگ نم یخط ثابتش بودن؛ کس يتلفناش هم زنگ خوراش رو. نه انگار ارگشت انگ یهم بر م

.دیکش ینمهم طول  قهیزدن و کارشون پنج دق یکرده باشن، زنگ م ياعالم وجود نکهیا

بگم که نگفتم؟  دیبا یچ گهید: بلندتر گفتم و

 ؟یکه دختر خوندش باش يچطور قبول کرد -

منم پرستارش بودم، . ستیگم اون پدرخوندم ن یدارم بهت م. یانداخت ییچه زبون نفهما ریمنو گ! خـــدا يا: و گفتم دمینال هیحالت گر به

حرفش تعجب  نیقسم بخورم که باورت بشه منم از ا یبه ک یت دالرام دخترخوندمه؛ ولگف ینشست م یم یافتیهر ض يدونم تو یم! نیهم

. سه سوت اخراجم کنه دمیترس یم. یگ یم نویا یچ ينداشت ازش بپرسه واسه  جراتهم  یکردم؟ کس یم

 يطور نیهم قهیچند دق. کردم هم گره يو دستامو تو نییکه سرمو انداختم پا يو جد قیقدر دق نیا. کرد یگفت، فقط نگاهم م ینم یچیه

فقط دارم . دروغ یگه و ک یراست م یشه ک یو معلوم م ارمیزود ته و توشو در م ای رید: به سکوت گذشت، که باالخره زبون باز کرد و گفت

.ذارم ینم یهم ازت باق یاسم یاون وقته که حت. یمنو دور بزن يبه حالت اگه بخوا يگم؛ وا یبهت م

 یبهت نم یچیه ،يد یم لمیکلفت تحو يهمه حرفا نیو ا امیفکر نکن االن دارم جلوت کوتاه م: داد و بلندتر گفت لمیتحو یوحشتناک اخم

تر  نیخودت سنگ يرو برا تیپس بهتره موقع. يریگ یجا ازم م کیروشن بشه، جواب تموم اهانتات رو  قتیحق نکهیبه محض ا. هیگم خبر

. شیکه هست نکن ینیاز ا

 ؟یکن یم دمیتهد يدار: ون و گرفته گفتملرز ییبا صدا

. جور اخطاره هیفقط : زد پوزخند

هم فشردم و  يچشمامو رو. دیرفت و در رو محکم به هم کوب رونیاز اتاق ب رم،ینگاهم رو از صورتش بگ یتونستم حت یکه نم یدر حال و

شده بودم، از تو داشتم  ریتموم مدت که جلوش ش. زد یحرف م يواقعا جد. کرد دممیرو کم داشتم که تهد نیفقط هم. دمیکش قینفس عم

 یفکر اساس هی دیشد، با ینم يجور نینـه ا. ندم یخودمو گرفتم جلوش سوت يبازم جلو یول د،یلرز یپامم م ودست . شدم یقبض روح م

.کردم یم

بودم، بازم دخلم  يمنصور يخونه  يتو یمعمولپرستار  هیو فقط  چکارمیتازه بازم بفهمن من ه. طور که معلومه کمر به قتل من بسته نیا

صد  يکه خودم روز ارنیبدتر به سرم م يبال هی ایکشم؛  یراحت م یلیخ ای. و سالم ولم کنن و بگن به سالمت حیامکان نداشت صح. اومده

!ز فرارموند ج ینم یهم برام باق یراه چیه... به فکر راه چاره باشم و  دیپس با. مرگ کنم ياضابار از خدا تق

اگه ! یاکه ه. دن یم کیو کش ستادنینگهبان ا یاطراف کل نیمطمئنم ا! در برم؟ نجایاز ا دیبا يچه جور. ستیخب کشک و دوغ که ن یول

. بوده که زدم به چاك ییکنن خبرا یاون وقت حتما فکر م. بار کن یو باقال اریخر ب گهیکه د فتمیب رشونیگ

تو، انگار فحش  یگ یتا بهش م. هیقاط یکه حساب اروی نیا. نمیس يذارن رو یکنه، تهش سرمو م ینم یفرق نجایآخه بود و نبودم ا اما

! هیبشه اصال ناموس چ شونیحال نایگر چه فکر نکنم ا. کلشیبه ه يدیکش یناموس

از  یبتون دیوا پس نشده، باه نیاز ا شتریتا ب! یفکر کن، فکر کن دل. هم کالهم پس معرکه است يجور نیا. کردم یم يفکر هی دیبا بازم

. یفرار کن نجایا
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نگاهمو چرخوندم . محوش شده بودم يشده بود که اون جور دهیفرارم کش ياونجا نقشه  يانگار رو. واریتخت و زل زدم به د يرو نشستم

!راه فرار، اونم از پنجــره! آره خودشـــه...  یول. سمت پنجره

که جلوش نصب شده بود، پنچر  يتور دنیبا د یرده که خود به خود کنار بود؛ قفلشو باز کردم، ولپ. ستادمیبرداشتم سمتش و کنارش ا زیخ

.شدم

. کنه یداره در اتاق رو باز م یکیکه حس کردم  دمیکش يبه تور یدست هی. به کجا راه داره نمیتونستم خم شم و بب ینم. که حفاظ داره نیا اَه

 ینیدستش س يخدمتکار که تو هیتا نشستم در باز شد و . تخت نشستم يو رو دمیدو نیهم يفرصت نشد پنجره رو ببندم، واسه  گهید

.از نگهبانا اومدن تو یکیهمراه  هصبحونه بود، ب

 هی. نگهبان که از جلوم رد شد، چشمام گرد شد دنیبا د. رومو ازش گرفتم. رو آورد طرفم ینیو خدمتکار س ستادیدرگاه ا يتو نگهبان

! پنجره و بستش راست رفت سمت

 ؟يبند یچرا پنجره رو م اروی یه: دمیتوپ بهش

. يحق باز کردن پنجره رو ندار: که خشک گفت دمیرو شن دشینخراش يو صدا ستادیآساش جلوم ا لیف کلیاون ه با

!حبسه نجایا ایاسوس دنج نیحاال انگار بزرگ تر. بستن بهش یقفل رو م نیوگرنه که مطمئنم محکم تر ست،یخوبه پنجرش قفل خور ن حاال

صاحاب رو  یب نیبازش کنم؟ پس ا دیشدم نبا یاگه داشتم خفه هم م یحت. کردما يریبابا، عجب گ يا. کنم یکنم که م یباز م: گفتم بلند

! د؟ینصب کرد نجایا یواسه چ

.رونیتوجه بهم رفت سمت در و به خدمتکار اشاره کرد بره ب یب

 ؟یالل عوض ای يکر: داد زدم و گفتم هیپشتش . و از پام در آوردم و محکم پرت کردم که خورد به دردوتاشون که رفتن، لنگه کفشم هر

!کثافتـــا نیهمتون به درك واصل ش یالهــ

به  یک. پنجره رو باز کردم. طرفن وونیشرف انگار با ح یب يایعوض. لنگه کفشمو برداشتم و پام کردم. محکم و با ضرب زد به در یکی

مگه کنده  یول دم،یسرشو گرفتم کش. کنارش رو نگاه کردم؛ با چسب چسبونده بودنش. بردارم نجایاز ا يجور هیرو  يتور نیا دیاب! ه؟یک

! شد؟ یم

. نباشه نیدورب نجایهنوزم شک دارم ا. سقف يالخصوص رو یاتاق انداختم، عل ينگاه تو هیبرگشتم ! اوه اوه. دیلحظه مغزم سوت کش هی

 یاتاق م يحالت کالفه به خودم گرفتم و تو. پنجره رو بستم عیسر. دمشید نهیآ زیم يرو نکهینگاهمو چرخوندم تا ا! مامتحان کن دیبا

لرزوندم  یشونه هام رو م یالک. نشستم کنار تخت و سرمو گذاشتم روش. میکه انگار عصبان يجور نداختم،یموهام چنگ م يتو. دمیچرخ

.کنم یم هیدارم گر یعنیکه 

 نیا. زمیکردم الاقل دو قطره اشک بر یصورتمو پوشوندم و سع. افتادم نیف نیو به ف دمیبه چشمام دست کش یالک. رهینقشم بگکاش  يا

سرمو چرخوندم . کردم یم هیحاال داشتم گر. گونه هام ينشستن رو یکی یکیاشکام  دینکش هیداشتم که به دو ثان یبدبخت میزندگ يقدر تو

حال دو طرفشو گرفتم و  نیسفت بود؛ با ا یلیلمسش کردم، خ. رو برداشتم یکیپالست يو شونه  نهیآ زیفتم طرف مر. گردمتا مثال دنبالش ب

. طور بودن نیهم یکیپالست ياکثر شونه ها. بود کهیاز هم بازشون کردم، آخه دو ت

.بکنم يکار هیشکستنش  يتونستم واسه  ینازك تر شد و م حاال
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دستم بود و به  يطرف هم تو نیاز ا. و با دستم محکم گرفتمش هیمت دندونه دارش رو گذاشتم پشت پاتخت و قس ي هیسمت پا بردمش

فشار دادم و خم و راستش کردم . از جام بلند شدم و دو طرف رو خم کردم. نشکست یقدر که خم شد ول نیطرف مخالف فشارش دادم؛ ا

.بود؛ اون هم فقط تظاهر بوداز اشک  سیصورتم خ یدم، ولیدلم خند يتو. شکست نکهیتا ا

 کیبا . دیلرز یم یشیدستام به حالت نما. شکمم، بردمش باال يرو فرو کنم تو زیخنجر ت هیبخوام  نکهیدستم و مثل ا يگرفتم تو سرشو

مم بود، نقش شک يو همون طور که دستم رو دمیاز درد نال یشیکامال نما. نه اون قدر بلند یول دم؛یکش غیو مثال ج نییحرکت آوردمش پا

.شدم نیزم

بعد دست از لرزش  قهیرو شکم افتاده بودم و چند دق. اتاق يتو زنیبر دیزود با یلیپس خ دن،ید یمنو م نیاالن داشتن با دورب اگه

 چیه شییخدا یعنی. سرمو بلند کردم و مردد به اطرافم نگاه کردم. ومدیکس ن چیه یاز جام تکون نخوردم، ول قهیتا ده دق یحت. برداشتم

!نبود یحال فرار هم کار آسون نیبا ا! ست؟ین نجایا ینیدورب

***

لقمه غذا هم نخورده  هیساعت دوازده بود و من تا به االن . گشنم بود یلیخ. جون نداشت گهیدستام د یگرفتم، ول یم یبا پنجره کشت داشتم

فرارم  يداشته باشم تا بتونم نقشه  يانرژ دیبا. زد یچشمک م روش بهم يصبحونه  ینیکنار تخت، که س یعسل زیچشمم افتاد به م. بودم

. کنم یرو عمل

 يرو ببرن، پنجره رو بستم و نشستم رو ینیس انیب ایتو  ادیب یناهار کس يدادم واسه  یچون احتمال م. و تا ته صبحونم رو خوردم نشستم

. تخت

خدا کنه . گرفت یتا شب وقتم رو م. بود یشدن یکم مشکل باشه؛ ول هی دیحفاظ شده بود، که خب کندنش شا يفقط توسط همون تور پنجره

که همون  ،ياهرم کنار تور هیبود، با چند تا ضربه روش و قرار دادن  دهیچون با چسب چسب. کنم شیکار هیسراغم، تا بتونم  ادین یکس

.بودم که بتونم دواریالبته ام. ارمیتونستم درش ب یم د،بو یکیپالست يشونه 

***

آرشام

! آرشام؟ ينکنه حرفاشو باور کرد! که اون دختر فقط پرستارشه؟ یچ یعنی -

.رو هم در نظر دارم اطیاحت يجنبه  یمعلومه که نه؛ ول -

! ؟یکه چ -

شه  یا مکار یلیگرفتن اطالعات خ ایو  يبه دست آوردن منصور يبرا. میکن هیطعمه باشه تک هیتونه  یدختر م نیا نکهیشه فقط رو ا ینم -

.کرد

! مثال؟ -
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باشه که دختر  دهیفهم دیاالن با گهید. میسر زد م،یکن دایپ ياز منصور ییرد پا میبتون دیشا میداد یتا االن به هر کجا که احتمال م -

ره که تا حاال دا ادیگوشه و اطراف ز نیا ينفوذ يمطمئنم آدما. ازش شده بود يخبر هیاگه واسش مهم بود که تا االن . ماست شهیخوندش پ

.بهش رسونده باشن ودخبرا رو ز

 یهمه مکافات نم نیاالن ا م،یاونو گرفته بود یمهمون ياگه همون شب تو. شناسم یرو من م ریاون سوسمارِ پ. حرفت موافقم نیبا ا -

.میدیکش

ازش  يادیشک افراد ز یب. میتو بود من و زبانشیکه م یرو قبول کرد و اومد؛ در حال یاون مهمون سکیر يمنصور. نه اون راهش نبود -

.میخورد یراحت پاتک م یلیگرفت؛ از طرف اون ها خ یاز جانب ما براش صورت م يدیتهد نیکردن که اگه کوچک تر یمحافظت م

...جدا شه اون وقت  تیفرصت بودم که از جمع هیمنتظر . کفتار فکر همه جا رو کرده بود ریپ -

.اون دست ما رو خوند یول -

 ای ریدونستم د یاون جنسا بود؛ م يچشمش تو. کار خوده ناکسشه دمیفهم دیکش شیانبار رو به آت یوقت: کرد و با خشم گفت یکوتاه ثمک

.خوشگلش يکنم و هم با دختر خونده  یحساب م هیاون وقته که هم با خودش تسو فته،یب رمیفقط منتظرم گ. زهیر یزود زهرشو م

 هیملوس  ياز اون گربه  یاز هر دوشون متنفرم؛ ول: و ناراحته، اضافه کرد یمشخص بود عصب یفن هم به خوبکه از پشت تل یبا لحن خاص و

!نفرت دارم گهیجور د

.که به لب داشتم، نگاهم رو اطراف سالن چرخوندم يهمراه با پوزخند. زد قهقهه

.اون باشه يتمرکزمون فقط رو دینبا. باشه يبه منصور دنیرس يما برا يتونه تنها مهره  یدختر نم نیا -

 ؟یچکار کن يخوا یم. دختر بشه نیحواسمون پرت ا يجور هیخواد؛ که  یرو م نیهم هم يمنصور -

!تونم وارد بشم یهم م گهیراه د هیمن از . کارامو انجام دادم: تر شد ظیغل پوزخندم

.ادیکه از لفافه خوشم نم یدون یم. حرفتو واضح بزن آرشام -

.دمیشک قیعم نفس

 يحواسش رو به خودش پرت کنه؛ جور يکه بتونه همه  يطعمه ا. میریبراش طعمه در نظر بگ دیموش ترسو، با هیبه دام انداختن  يبرا -

.خره یکه طعمه رو تصاحب کرد؛ مرگ رو هم به جون م یو زمان. نهیکه تو وجودش اون طعمه رو داره؛ بب يکه نتونه تله ا

.ند و مستانهآروم و در آخر بل د،یخند

برو جلو پسر، . ناب وجود داره يفکرها و نقشه ها شهیسرت هم يتو. تو حساب کنم يتونم رو یم شهیدونستم هم یآرشام؛ م نیآفر -

.خوش هستم يمنتظر خبرا

.تا بعد -

خواستم از . تکون دادم دستم يرو تو یهم فشردم و گوش يلبامو با حرص رو. لبام آروم آروم محو شد يپوزخند رو. رو قطع کردم تماس

.دمیخدمتکار رو شن يپله ها باال برم که صدا

.آقا -

.و نگاهش کردم برگشتم
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شده؟  یچ -

.نیمهمون دار -

؟یک -

.دایخانم ش -

.زد یگوشم زنگ م يهنوز تو شبشید يحرفا. شدم یاسمش عصبان دنیآن با شن کی

.ستمیبگو ن: اخم برگشتم و گفتم با

.چشم آقا -

!صبر کن: برگشتم و گفتم عیپله بود که سر نیاول يرو پام

.بله آقا: نگاهم کرد عیو مط برگشت

.دمیکش قیعم نفس

.سالن منتظرش هستم يتو. ادیبگو ب -

.چشم آقا -

.برگشتم و به طرف سالن قدم برداشتم یشگیهمون اخم هم با

***

! شده آرشام؟ يزیچ -

.نگاهش کردم خونسرد

! نه چطور؟ -

.زد یموج م دینگاهش ترد يتو

...بعد هم اون کاغذ رو  ؛یرفت یگذاشت هوی یآخه اون شب وسط مهمون -

!نیهم. رفتم یم دیکار مهم داشتم، با هیباهام تماس گرفتن؛  -

.بود يجد لحنم

.چقدر نگران بودم یدون ینم يوا! واقعا؟: لبخند نگاهم کرد و گفت با

! ؟ينگران شد یچ يبرا: مدیابروم رو باال دادم و پرس يتا کی

واسه  ؛يکردم که ازم ناراحت شد يناخواسته کار دیگفتم شا ؛یچیخب ه... خب : گفت دیدزد یکه نگاهش رو ازم م یمن کنان در حال من

.نگرانت شدم شتریشرکت ب يومدیامروزم ن. نیهم

.ستین یکه مشکل ینیب یم -

! ؟يومدیپس چرا شرکت ن -
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 یسکوت طوالن دنیبا د. نداشت یارزش چیدختر که ذاتا برام ه نیجواب پس بدم، خصوصا ا یبه هر کس و ناکسحاضر نبودم . کردم سکوت

.به اطراف انداخت ینگاه میمن لبخندش کم رنگ تر شد و ن

.نیاریب فیشم همراه جناب صدر تشر یرو دادم؛ خوشحال م کیکوچ یمهمون هی بیفردا شب ترت يبرا: مقدمه گفتم یب

! جا؟ نیهم! ؟ییهویچرا . میایحتما م ،یمرس يوا! جدا؟: نگاهم کرد و گفت یلخوشحا با

.رو گرفتم میتصم نیدفعه ا کی. یپشت يالینه، و -

.دمیتا حاال اونجا رو ند! هیعال -

. ینیبب یتون یفردا شب م -

باخبر بودم؛  تشیاز قصد و ن یبه خوب. اندمچند لحظه نگاهش کردم و صورتم رو برگرد. چشمام دوخت و لبخند زد يافسونگرش رو تو نگاه

.نداشت يریمن تاث يهاش حداقل رو رنگیکدوم از ن چیه نیهم يبرا

***

دالرام

! نجا؟یمنو گرفتن آوردن ا یواسه چ نایواقعا مونده بودم ا. سراغم ومدیهم ن یبود کس نیبه ا شیخوب. شب هر کار کردم نشد که نشد تا

باهام  يهمون بهتر که کار. ارنیالبته آرزومم نبود که بال مال سرم ب! بخارن؟ یقدر ب نیف بکشن، پس چرا اخواستن ازم حر یخب اگه م

.نداشته باشن

دلم . نون خشک بهم بدن کهیت هینامردا نکردن . بود سراغم ومدهین یهنوز کس یاالنم که ظهر شده، ول. عالفم نجایا یتا ک ستین معلوم

.جور شکنجه است هی نمیالبد ا! تلف شم؟ یکنن از گشنگ يخوان کار یکنه من. بدجور درد گرفته بود

برام نمونده  ییروین چینداشت، اما ه يکار شمیبق. فقط نصفش باز شد یکار کرده بودم، ول یلعنت يپنجره و تور نیا يکم کم رو شبید از

پنجره رو  عیدو بار صدا بلند شد که سر یکی. نکنم جادیا ییاکردم که سر و صد یرو م میسع تیهم نها یاز طرف. بود تا بخوام ادامه بدم

.و دوباره رفتم سر وقتش ستین يخبر دمید یوقت یتخت؛ ول يرو مبستم و نشست

 یحت. مرگمو بذارم که در باز شد يکپه  قهیدن، دو دق یخواستم الاقل حاال که بهم غذا نم یم. خودم مچاله شدم يتخت تو يرو افتادم

.دلم و آروم نشستم يتو ختیترس ر دنشیبا د یول نم؛یجام بش يتم توحسش رو نداش

تعجب  ياخمو و بداخالق بوده، پس جا شهیهم ادیم ادمیکه  ییتا اون جا. اخماش تو هم بود یحساب. چشماش يزل زدم تو. حرکت بودم یب

.نداره

.ستادیتخت ا يبه رو يجلوم رو. طرفم اومد، از جام تکون نخوردم به

 ؟یشناس یم يبه اسم منوچهر یکس: دیمه ازم پرسمقد یب

.خود به خود گرد شد چشام

.يمنصور يآره فکر کنم چند بار اومده بود خونه ! ؟يمنوچهر -
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.هم گره زد و نگاهم کرد يدستش رو تو يانگشتا. جلو و نشست روش دیرو کش یصندل. نگاهم کرد يکنجکاو با

.ادامه بده -

! بگم؟ یچ -

.یدون یازش مکه  یهر چ -

مرد  هی. آدم فوق العاده چشم چرون و زبون بازه هیکه باهاش داشتم، متوجه شدم  ياون چند تا برخورد يتو. دونم ینم يادیز زیچ -

.خوش رنگ و نافذ یآب هیبود؛  یکه چشماش آب ادمهیهم  نویآهان ا. دهیو اتو کش کیش يچهل ساله، با ظاهر بایتقر

.و سرشو تکون داد هم يرفت تو شتریب اخماش

خب ادامش؟ -

داشت و صورتش هم جذاب بود،  یخوشگل يچون چشما: بود، آروم گفتم يقدر که نگاهش سرد و جد نیا. رونیبا حرص دادم ب نفسمو

... یداد ول ریگ يبه منم چند بار. زد به هدف یم عیهم داشت که سر یزبون چرب و نرم. کرد یهمه رو عاشق خودش م

!مهم تر يرد شو و برس به قسمتا ستشیو ظاهر ب کیآنت ي افهیاز ق! بسه: گفت يبلند بایتقر يصدا با

 ه؟یمشکلش چ. گم یدونم بگم؛ منم دارم م یم یازش هر چ یگفت: شدم و گفتم یشاک

.خب ادامه بده یلیخ: و سرشو تکون داد دیموهاش دست کش يتو. شد کالفه

.تموم شد گه،ید یچـــیه: کردمدادم و خودمو شل  لشیتحو یپت و پهن لبخند

منو  يجور نیکه ا يد یم لمیمشت چرت و پرت تحو هی! ؟يمنو مسخره کرد: و داد زد دیفنر از جاش پر نیشد که ع یبدجور عصبان انگار

... يدختره  یدور بزن

خورد و داد  یتکون م وی وی نیع تینگشاد شده از تعجب زل زده بودم بهش که با عصبا يبا چشما. رونینداد و نفسش رو فوت کرد ب ادامه

.زد یم

.دونستمو گفتم یکه م یینایهم! ه؟یک يخب به من چه که منوچهر! گفتم؟ یمگه من چ -

. غژ غژ تخت بلند شد يو محکم خودشو پرت کرد که صدا ییهویقدر  نیا. تخت يبرداشت طرفم و نشست رو زیخ هوی

 یدارم بهت م یچ ینیبه من، بب يو حواستو بد یخانم کوچولو، بهتره خوب گوشاتو وا کن نیبب: زد ادیکردم که سرم فر یترس نگاهش م با

 یچ يفقط بهم بگو کارش با منصور! شناسمش یچون خودم بهتر از تو م ،يرو واسم شرح بد يو ظاهر منوچهر افهیمن ازت نخواستم ق! گم

اومد اونجــا؟  یم یبــود؟ واسه چ

کنــــــم؟  تیحال گهیور دج ای یگرفت: بلندتر داد زد

 ریجانانه بزنم ز یلیس هیهوار سرش بکشم و  هیدوست داشتم منم . حرفش تموم شد، تند تند سرمو تکون دادم یبسته بودم و وقت چشمامو

.دلمه يآرزو تو هیدر حال حاضر فقط  نیدونستم ا یم یول ـــــــره؛یشکمش که خفه خون بگ يگوشش، بعد هم بکوم تو

آدم  هیکه داشتن در مورد  دمیو در رو بستم؛ صداشون رو شن رونیاومدم ب یبار که واسشون قهوه بردم، وقت هیفقط . دونم یکه نم گفتم -

دست  ایکنه و بفهمه دن سهیکنم ماستش رو ک یم يکار«که گفت  دمیجمله رو شن هی نیگن؛ فقط هم یم یچ دمیدرست نفهم. زدن یحرف م

.دمینشن وصداشون گهید! نیهم» .هیک
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 ؟يپس چرا مثل خدمتکارا واسشون قهوه برد ،یپرستارش یگفت یتو که م: نگاهم کرد و گفت مشکوك

.زدم و جوابش رو دادم پوزخند

اول به عنوان . دیکش یرباط ازم کار م هی نیخرفت ع رِیاون پ. یهارت و پورت کن يفقط بلد. یدون ینم یچیگم تو ه یکه م نهیهم -

!شیبعدش شدم خدمتکار شخص یشدم، ول پرستارش استخدام

!دختر خوندش يعالقه، شد نیو به خاطر هم -

.شدم یشیآت

 ،یکه چ ارویبه اون  يبند یمنو م يبوده؛ باز تو دار یچ گاهمیخونش جا يبهت گفتم تو ینیمن راست و حس! ير یتند م يباز که دار -

! دختر خوندشم؟

.يو جد قیکرد، عم ینگاهم م فقط

کدوم  چیه یول ه،یکار چ نیدونم قصدش از ا ینم. همش دروغ بود یگفت من دخترخوندشم، ول یدونم همه جا م یآره م: امه دادماد آروم

بهم  يهم خوب بود و کار یگاه. کرد یباهام رفتار م شیبدتر از سگ خونگ یحت یاون گاه. نداشت قتیاز حرفاش در مورد من حق

.کاراش سرك بکشم يوقت حق نداشتم تو چیه یداد؛ ول یها بهم م يآزاد يسر هیکردم،  یم راشکه ب ییکارا يدر ازا. نداشت

 هی يبرا یحت. زل زده بود به من میاون فقط مستق یول دمش؛ییپا یم یچشم ریز. و نافذش معذب بودم رهینگاه خ ریگفت، ز ینم یچیه

و فوق العاده نافذ  یمشک يچشما. صورتش يشدم تو رهیدم و خمنم از فرصت استفاده کر. داشت یصورتم بر نم ينگاهش رو از رو هیثان

کرد که تن رو به لرزه  ینگاهش در آدم نفوذ م يبه حد. نهیتونه درون من رو هم بب یراحت م یلیکردم خ یم سکرد ح ینگاهم م یکه وقت

و  دهیصورت نسبتا کش. بشه دهید شتریابروهاش ب نیب يشد گره  یکرد باعث م یاخم م یپرپشت و خوش فرم که وقت يابروها. نداختیم

.اومد یکه داشت بهش م یشیمردونه؛ ته ر

 يرو دینگاهم باز چرخ. بودند ختهیر شیشونیپ يو خوش حالتش که چند تار خودسرانه رو یپرپشت و مشک يموها يرو دیچرخ نگاهم

الاقل  یخودش، ول يبود واسه  يا کهیت شییخدا. اومد یبه چهرش م یلیخ یلیمتناسب بود و خ. یو نه گوشت کیبار ادینه ز يصورتش و لبا

.شد یم یجذاب و خواستن یلینبود خ یاخالقش اگه سگ

 يکه روش نقش و نگارا بیصل هی. دمیبه گردنش د یمهمون يکه اون شب تو يهمون گردنبند. گردنش يتر و رو نییپا دمیکش نگاهمو

کمربندش . بود یکتان مشک هیبلوزش باز بود؛ و شلوارش که  يباال ياز دکمه ها که دو تا یکوتاه و جذب مشک نیبلوز آست. داشت یجالب

.براق دهبود و فوق العا رهیچرم ت

.چشماش ينگاهمو چرخوندم باال و زووم کردم تو عیسر. دمیجام پر يصداش تو دنیبا شن هویخودم، بودم  يحال و هوا يتو چون

.کنم یتو رو هم مشخص م فیماجرا ببرم تکل نیا قتیبه حق یکه پ یزمان -

مطمئنا آزادم که  گه،یآره د! ارن؟یخوان دخلمو ب ینکنه م. کردم شیخودم هزار جور معن شیداد که پ لمیتحو يحرف پوزخند نیبا زدن ا و

.کنن ینم

سرم هزار جور فکر و  يتو. ماتم زده به پنجره زل زدم. رفت رونیراست رفت سمت در و بعد هم از اتاق ب هیکردم که  بشینگاهم تعق با

!خودمو پرت کردم رو تخت؛ پــوف. دیچرخ یم الیخ
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 یکیشد که  نیکردم؛ چشمام کم کم سنگ یقار و قور کردن شکمم گوش م یکه داشتم به سمفون یاز رفتنش گذشته بود و در حال قهیدق ده

اتاق و بعد از گذاشتنش کنار  يغذا اومد تو ینیمتکارا با ساز خد یکی. بازم نگاهش کردم مهیخواب آلود و ن يبا چشما. در اتاق رو باز کرد

. نگاه کردم ینیشدم و به س زیمخیجام ن يتو. دیغذا که به مشامم خورد، خواب از کلم پر يبو. رونینگاهم کنه رفت ب نکهیتخت، بدون ا

 نجایهر جور شده امشب از ا. داشته باشم ينرژتا شب ا دیبا. انگشتام رو هم بجوم و قورت بدم یبود از زور گشنگ کینزد! کبــــاب بود

!کنم یفرار م

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

آرشام

سرد و  يه حدبوش ب. گردنم زدم ریاز ادکلن تلخ و جذب کنندم به مچ دست و ز یکم. شده بود لیتکم یبا رنگ مشک پمیت شهیهم مثل

. شده بود نیمن عج یزندگ یکه با تلخ يا یتلخ. کنم یمارك استفاده م نیسال هاست که از هم. کرد یم کیرو تحر مینیخاص بود که ب

.و سرما باشه یهم پر از تلخ دیبا ح،رو یسراسر تلخ و ب یزندگ

».و عذاب به همراه داره يبا خودش دور شهیهم. ارهینپوش، چون نفرت م«گفت  یم. متنفر بود یاز رنگ مشک شهیهم ادمهی

 میزندگ. نفرت ده ساله بود نیاز ا ییاونم جز! رنگ شدم؟ نیا ي فتهیش م،یزندگ يمن به خاطر حضور نحسش تو نهیاالن کجاست که بب و

.زد یازش دم م شهیکه هم یفقط به خاطر همون عذاب! یکیپر از نفرت و تار. کردم یاهیرو پر از س

از  ياون شعارش دور. ذهن و روح و قلبم يکنم بشه ملکه  يگناهکار رو تکرار کردم، تا تونستم کار يواژه  نیخودم ا يه براقدر ک نیا

 يا شهیباالخره تونست ظاهر ش! شکست. يا شهیش يبا ظاهر یول ،یکیآدم از جنس تار هی. بود يگناهکار حرفه ا کیعملش  یگناه بود؛ ول

گناهان  نیبزرگ تر دم،یبه چشم د دم؛یو من د. شد انیگناهاش نما دیو اون وقت بود که ظاهر زشت و پل. هکن کهیت رو شکنندش رو هزا

.کرد یمن حکومت م یکه بر قلب سنگ يزیهمون چ! نفرت. وجودم پرورش دادم يو نفرت رو تو دمیاون افراد گناهکار رو د

***

 ینگهبانا اخطار دادم که چهار چشم يشد؛ به همه  یشلوغ م یحساب نجایامشب اچون . رفتم رونیکتم رو مرتب کردم و از اتاق ب ي قهی

.شه یاجرا م يدردسر چیحتم داشتم نقشم امشب بدون ه. مراقب اوضاع باشند

مختص به  نجایا. کوچک تر ییدر نما یقرار داشت، ول یاصل يالیمشابه به و ییالیو ،یدرست پشت ساختمون اصل. شدم یپشت يالیو وارد

.من يمن ساخته شده بود، تحت نظارت و خواسته  يها یهمانم

لوستر بزرگ و پر از . شد یم یو شفاف به سالن منته نیمرمر يسه پله  ي لهیبه وس. اندازه بزرگ یسالن ب کیاز چهار اتاق و  متشکل

.زد یرو م يا نندهیدرخشانش، چشم هر ب يها ستالیشدن به کر رهیبود، که خ زونیاز سقف آو ییتاللو
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 کیش یداده بود و با زن هیسالن تک يبه ستون کنار. دمیرو د انیاول شا يدر وهله . و نگاهم رو به اطراف چرخوندم ستادمیپله ها ا يباال

. لبخند زن پر رنگ تر شد. دست زن رو گرفت و به پشت اون بوسه زد. پوش و جذاب مشغول گپ و گفت بود

خواستم که  نیهم يسراغ نداشتم و برا انیگرتر از شا لهیو ح بکارتریفر. کرد یو جذب خودش مروباه، طعمه ر کیو مهارت  یراحت به

طورم  نیهم قایبسازه که دق ریسنگ سخت و نفوذ ناپذ هی ،يآرشام پر انرژ هیتونه از  یراحت م یلیدونستم خ یچون م. استادم اون باشه

. شد

. از همون اول هم در قانون من وجود نداشت يزیچ نیهمچ یدسته من بدونه؛ ول و باال سییداشت که خودش رو ر نیاصرار بر ا شهیهم

با تموم غرور . باشم یکس ردستیعنوان حاضر نبودم ز چیبه ه. یسییر ایتنها و به دور از هر باال دست و . آرشام فقط خودش بود و خودش

.شم ینم یخفت نیبار رفتن چن ریحاضر به ز هام، یو تکبر و خودخواه

به . بود زیمشتاق و نفرت انگ ينگاه ها نیکرد، هم یجلوه م تیاهم یکه برام ب يزیتنها چ یکردم؛ ول یحس م ینگاه ها رو به خوب ینیگسن

.دمشیاز مهمان ها د یکیاز سالن مشغول صحبت با  يگشتم که در گوشه ا یدنبالش م

 یجوان صحبت م یکه بر لب داشت، با زن ياون با لبخند یند؛ ولاطرافش رو احاطه کرده بود يادیکه زن ها و دختران ز یکس! يمنوچهر

.دیخند یکرد و م

 الیاز قبل به بچه ها سپرده بودم که چشم از در و. بود يمنوچهر نیهم ،يبه دست آوردن منصور يامشب من برا يطعمه . طرفش رفتم به

 دواریتونستم ام یکه م يمعامله ا. هیقیدر ظاهر حق یول ن،یدروغ يامشبم با اون معامله ا يمعامله . بر ندارند يالخصوص منوچهر یو عل

که متعلق به خودش بود، و  يا قهیچون براش مهم بود اجناس عت اد،یحتم داشتم که م. کشونم یم نجایرو به ا يمنصور ن،باشم به کمک او

پر ارزش  ياز محموله  يمحال بود منصور. د معامله بشهاز اون ها با من وار یمیخواست با هزار جور ترفند، با وجود ن یدغل باز م يمنوچهر

.کردم یم يلحظه شمار یورودش به مهمون يمنتظرشم، برا. بگذره یآسون نیو گرانبهاش به هم

.ستادمیا. لبخند زد و به طرفم اومد دنمیبا د. چند قدم باهاش فاصله داشتم که نگاهش رو از اون دخترا گرفت و به من دوخت هنوز

چطوره؟  فیاحوال شر. داریمشتاق د ،یمهندس تهران سالم -

. بهش انداختم یقیتکون دادم و نگاه دق یرو به آروم سرم

 د؟یممنونم، آماده ا -

.بله بله، چرا که نه؟ منتظر شما بودم -

. کنم یخوبه، بعد از صرف شام خبرتون م -

. یهم عال یلیخب، خ اریبس -

امشب حرف نداره مهندس؛  یمهمون: خاص نهفته بود، گفت یکه در چشمانش برق یانداخت و در حالهمراه با لبخند به اطراف  ینگاه

.دیمعلومه واسش سنگ تموم گذاشت

. اون دختر افتادم يحرفا ادیناخوداگاه به . حضور داشتند یبود که در مهمان ییبایدونستم مقصودش به دختران جوان و ز یم
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 يچهل ساله، با ظاهر بایمرد تقر هی. آدم فوق العاده چشم چرون و زبون بازه هیاش داشتم، متوجه شدم که باه ياون چند تا برخورد يتو«

داشت و صورتش هم  یخوشگل يچون چشما. خوش رنگ و نافذ یآب هی. بود یکه چشماش آب ادمهیهم  نویآهان ا. دهیو اتو کش کیش

»... یداد ول ریگ يبه منم چند بار. زد به هدف یم عیداشت که سر هم یزبون چرب و نرم. کرد یم ودشجذاب بود، همه رو عاشق خ

افزوده  شیکه در صورتش بر جذاب یداشت؛ تنها حسن يصورت مردانه ا يمنوچهر. دادم یحق رو بهش م ییجورا هیتونستم بگم  یم االن

و نوش  شیهر جا اسم از ع. بود انیهمکاران شااز  یکیاونم . بود دهیرو سمت خودش کش يادیبا همون نگاه، دختران ز. بود، چشماش بود

 یگدار به آب نم یب نیهم يبود؛ برا يپر کرده و با تجربه تر از منوچهر انیشا یول. ستادندیا یخط اول م يتو انیشاو  ياومد، منوچهر یم

. دید یو لذت م یخوشگذرون يرو تو زیهمه چ ياما منوچهر. زد

***

: گوشم گفت ریو ز دیبازوم رو در آغوش کش دایش. به استقبال رفتم و باهاشون دست دادم. الن شدندهمراه مهندس صدر وارد س دایش

. برات تنگ شده بود یمدت کوتاه، دلم حساب نیهم يتو. نمتیب یخوشحالم م

. کننده باشه جناب صدر یامشب راض یمهمون دوارمیام: گفتم دایتوجه به ش یبه صدر کردم و ب رو

خوش  دیبر. یهست زبانشیطوره آرشام جان، چون تو م نیحتما هم: سرش رو تکون داد نداخت،یکه به اطراف نظر م ینیو در ح دیخند

. کنم یجور م یسرگرم هیخودم  يمنم واسه . و پر از شور نیشماها جوون د؛یباش

. کردم شیهمراه. دیکش یدستم رو به آروم دایش. بر لب زدم و سرم رو تکون دادم یلبخند کمرنگ. دیخند بلند

! م؟یبرقص -

. وقت هست -

.کردم یم يواسش لحظه شمار. خوام باهات برقصم ینه من االن م -

از  یکی. دست گرفتم يو دستش رو تو میستادیدر حال رقص ا تیجمع نیب. قبول درخواستش تکون دادم يناچار سرم رو به نشونه  به

. دور کمرش حلقه کردمرو به  گمیشونم گذاشت و من دست د يدستاش رو رو

.ادکلنت محشره يبو: و گفت دیکش یقینفس عم م؛یدیرقص یکه آروم و هماهنگ با آهنگ م یحال در

 یقیتونست نسبت به من احساس عم یفقط م. امشب استفاده کرده بودم يکه واسه  یادکلن یکارام از قصد بود؛ حت. دلم پوزخند زدم يتو

. دیکش قینفس عم یاپیسرش خم شده بود و پ. کرد یم شتریطرف من ببو کشش اون رو به  نیا. کنه دایپ

طور بمونم و بهت اجازه ندم  نیدوست دارم تا آخر شب هم. دونم چرا دوست ندارم ازت جدا شم ینم. معرکه است: و مرتعش گفت آروم

. یازم جدا بش يلحظه ا

 چیاگه دستشم برام رو نشده بود، بازم ه یحت. کردم یبه اطرافم نگاه م تفاوت یداد و من ب یعاشقانش ادامه م يبه حرف ها و نجواها اون

!گرفتن انتقام بود ياز اهدف من برا یکی دایش. نسبت بهش نداشتم یحس
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سرش و بلند کرد و به چشمام زل . به چهره داشت یظینسبتا غل شیسرش بسته بود و آرا يموهاش رو باال. کوتاه و باز بود يادیز لباسش

. باز هم متوجهش نشد و صورتشو جلو آورد یاهم تماما سرد بود، ولنگ. زد

. کردم لیبه عقب متما یشدم، صورتمو کم رهیبه چشماش خ. برابر شده بود نینفرتم ازش چند یحت. نداشتم یکشش چیه

! هیکاف گهید -

. که قصد انجامش رو داشت، اخم کرد و شونم رو محکم نگه داشت یاز عمل ناکام

. رشام خرابش نکن لطفانه آ -

. ازش سر بزنه یحرکت نیکردم چن یفکرش رو هم نم. شوکم کرد رمنتطرهیحرکت کامال غ کیتعجب نگاهش کردم که با  با

کار : گفتم ینسبتا آروم يصدا یکنار؛ با خشم ول دمشیمحکم کش. بود که به خودم اومدم و بازوهاشو گرفتم يگریعالم د هیتو  ال،یخ یب

! دایش ينکرد یخوب

.خورد یدختر بهم م نیحالم از ا. دمیلبام دست کش يمحکم به رو. صورتش گرفتم و ازش جدا شدم ينگاهم رو از رو و

***

سر  ریامشب ز يبودم که اون رو برا دهیفهم. صرف شام هم رهاش نکرد يلحظه  یحت. بود ستادهیکنار همون زن ا یدر طول مهمون انیشا

 انیکه به شا یکشش ینه به همون غلظت؛ ول دیشا. هم هست یروابط نیکه اهل چن دمیشدم، فهم قیو حرکات زن دقبه رفتار  یوقت. داره

 دهیرس نیقی نینظر داشتم و به ا ریداد؛ همه رو ز لشیکه زن تحو يحلقه شده بود و لبخند انیبه دور بازوان شا تداداشت و دستش که از اب

. بودم

گره خوردم  ينگاه سرد و ابروها نیا شهیبه طرفم نشونه رفته بود؛ اما مثل هم يادیملو از حسرت دختران زنگاه م ریت شیوقت پ یلیخ از

دادم،  ینم یمن جواب یکرد؛ ول یشد، بارها عذرخواه کیکه بهم نزد يچند بار دایش. شد یم بشونیبود که نص

! شبت تکرار بشهخوام کار ام ینم گهید: گفتم يشدم و جد کشیبعد از شام نزد نکهیا تا

. یشه دوستش نداشت یاصال باورم نم! چرا بدت اومد آرشام؟: بهم انداخت و گفت يمردد نگاه

. خودم رو کنترل کنم و موفق هم شدم يرو مشت کردم تا بتونم تا حدود دستام

...دختر  هیبار از طرف  نیاول يچون دوست ندارم برا: دروغ جوابش رو دادم به

! دور تند افتاد، پس لطفا عجله نکن يزود شروع شد و رو یلیما خ يرابطه : و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

. دستم رو گرفت یزد و همراه با ناز به آروم لبخند

.یتو بگ یهر چ زم،یباشه عز -

. افتاد ينگاهم به منوچهر. نقشم بود يوقت اجرا. رو ازش گرفتم نگاهم

. برم، تا بعد دیمن با: کردم و گفتم دایبه ش رو

. باشه -
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!داشتم ازیکه بهش ن یمطمئنا تا زمان! کردم؟ یتحملش م دیبا یتا به ک. بود و از کنارش گذشتم نیبرام سنگ نگاهش

***

. موند جهینت یباز هم ب یول د،یبه اتمام رس یمهمون. نبود ياز منصور ياثر یاز اتاق ها انجام شد؛ ول یکیدر  نیدروغ ي معامله

. از خدمه ها به خودم اومدم یکی يصدا دنیفکر فرو رفته بودم؛ با شن يتو قایکه عم یسالن نشسته بودم و در حال داخل

 ؟يخوا یم یچ -

. رو به طرفم گرفت يدیسف پاکت

. شماست يبرا نیکنم ا یآقا فکر م -

».یآرشام تهرانگم  یم کیشکست نسبتا بزرگ رو بهت تبر نیا«. رو گرفتم و پشتش رو نگاه کردم پاکت

بهت داد؟  نویا یک: اخم رو به خدمتکار داد زدم با

. قدم به عقب برداشت هیترس  با

. به خدا زده بودن به در آشپزخونه. آقا یچکیه...  چیه... ه  -

بوده؟  یکار ک نیدیکه ند دیکرد یم یپس شماها اونجا چه غلط! ؟یچ یعنی -

. شه یکه به پشت باغ باز م يهمون در. آشپزخونه است يکه تو یسبونده بودن به در پشتچ. گم یآقا به خدا دارم راستش رو م -

. دادم رونیرو با خشم ب نفسم

!رونیبرو ب -

. چشم آقا -

.رفت رونیبلند از سالن ب ییبا قدم ها و

.همراه با خشم در پاکت رو باز کردم یحرکت عصب کیبا . به پاکت انداختم ینگاه

 ؟يدار ینداشت چه حس جهیمن نت يرو تلیح نکهیا از«

من سال  یتجربه؛ ول یو ب ینره که تو هنوز خام ادتی! کرد، امشب ناکام موند یم یزرنگ يادعا شیکه سر تا سر زندگ یکس یتهران آرشام

خوام  یم یول ،یدون یممطمئنم چراش رو . پر از خشم تو برام لذت بخشه يتصور چهره . سر و کار دارم انیمثل تو و شا ییهاست با آدما

. بهت بگم

من از اول هم با تو ... و تو . به اهداف من بوده و هست دنیرس يسد برا هی انیشا. دینداشت يا گهید زیمن جز مزاحمت چ يبرا انیو شا تو

و خودت  يدیچیپ یپام نممار به دست و  کیاگه مثل ! ياتفاقات تنها تو بود نیباعث تموم ا. یطور خواست نیخودت ا ینداشتم؛ ول یخصومت

! یانیگروه شا يتو، تو یول. شد ینم دهیکش نجایما تا به ا یدشمن دیشا ؛يداد یمن قرار نم بررو در برا

ازشون  ادیکنم ز یجالب که فکر نم يزهایپر از سوپرا یشب. تو باشه يبرا ندیپر از اتفاقات ناخوشا یکنم امشب، شب یضمن فکر م در

. ادیخوشت ب
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پرستار و خدمتکار  کیمن تنها  یزندگ يکه نقشش تو ياز دختر! ؟یاز دهنش حرف بکش یتا حاال چقدر تونست! ؟یشناس یو مر دالرام

رو دست  ؟یبکش شیرو به آت ایدن يخوا یلرزه؟ نگاهت به خون نشسته و م یآرشام؟ دستات از خشم م يدار یاالن چه حال. بوده و هست

! پســر يخورد

. یمن تالش کن ينابود يها برا نیاز ا شتریبهتره ب. بار به هدف نخورد پسر نیا رتیت. قسمت من شد شیشاد یول ،يداد یمهمون امشب

...تو  يبرا دیشا یاومد، ول یبه کار من نم. هییبایز یلیدختر خ. با دالرام بهت خوش بگذره دوارمیام

! مرگ یحت ایلذت . یکنکارا ب یلیباهاش خ یتون یتو م ینداره، ول یارزش چیاون برام ه جون

حال خوشگذران و  نیمغرور و متکبر و در ع يمرد. هیادیز یاخالق ریغ اتیخصوص يکه دارا یبوده، کس انیهر حال استادت شا به

! بوالهوس

».یمهندس آرشام تهران یباش موفق

دادم تا با لذت بتونم جون  یدر فشار مق نیدستام بود و ا يتو يگردن منصور ن،یا يدوست داشتم جا. دستام مشت کردم يرو تو برگه

. نمیدادنش رو به چشم بب

گلدون نسبتا . برام سخت شده بود دنمینفس کش یبودم که حت یعصبان يبه حد. رفتم رونیب الیبلند از و يمبل بلند شدم و با قدم ها يرو از

.آزار داد شیاز پ شیستنش روح و روانم رو بشک يبلند، هل دادم و صدا يکه کنار پله قرار داشت رو با خشم و نعره ا یبزرگ

! نیچشمام گم کن يگورتونو از جلو: دمیکش ادیاومدن که بلند فر رونیتا از خدمتکارا ب چند

تا همتون رو از دم قتل عام  دیبر! ایمگه با شماها نبودم لعنت: دمیبه سمتشون حمله کردم و نعره کش یزخم ریش نیقدم رفتن عقب که ع چند

! االید  .نکردم

که اون کثافت پاکت  ییخواستم برم پشت باغ؛ همون جا یم. رفتم نییموهام چنگ زدم و از پله ها پا يتو یبه حالت عصب. ترس رفتن تو با

. رو گذاشته بود

به روز ! فتبده کثا میطور باز نیتا به االن نتونسته ا یکس! کنم یکار رو م نیپس هم ارم؛یم رتیقسم خوردم که گ! يکشمت منصور یم

! نشونمت پست فطرت رذل یم اهیس

.نداشت يا دهیبازم فا یکنم؛ ول یخشمم رو خال لهیوس نیخواستم به ا یم. کردم یزدم و نابود م یراهم بود رو م يکه جلو يزیچ هر

***

دالرام

. فرار کنم یقفس کوفت نیتونستم از ا یمشد و راحت تر  یبه نفع من م دیشا يجور نیا. اومد یگرفته بودن؛ سر و صداش م یمهمون انگار

خالص بشم  نجایاز ا. مهم نبود یکردم؛ ول یدو جا از دستم رو زخم یسخت بود؛ حت یلیخ. رو از جا بکنم يباالخره تا آخر شب تونستم تور

. ارزه یمکافاتاش م نیا يبه همه 
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دو تا  یعنی. ساختمون قرار داشت هیرو به روم ! چقدره؟ نییبا پا فاصلم نمیرو نگاه کنم آروم خم شدم تا بب رونیتونستم ب یراحت م حاال

! باغ؟ هی يتو الیو

تو سرم؟  زمیبر یحاال چه خاک! قدر بلنده؟ نیچرا ا! خدا يوا. دینگاه کردم؛ مخم سوت کش نییپا به

سرمو از پنجره کردم تو . دمیصداشون رو شنفقط  یچه خبره؛ ول نمیخم شدم بب اوردم،یباز طاقت ن. سرم رو کردم تو يکه تند دمید هیسا هی

. من نشن يتا متوجه 

اوضاع مرتبه؟  -

. بله قربان -

! نگهبان کجاست؟ یکیپس اون  -

- ...

! ه؟یتنه لش کدوم گور یکیاون ! با تو بودم -

. ییرفته دستشو...  زهیقربان گالب به روتون چ -

.دیداررو ن يکار چیه يگندتون بزنن که عرضه : زد داد

! شد؟ رفهمیش. دیرینظر بگ ریهمه جا رو ز یچهارچشم: با خشم گفت یاز مکث کوتاه بعد

.بله قربان -

پنجره  ریدو تا نگهبان ز ادیجور که بوش م نیا! يوا. دمیبا ترس سرمو دزد ایکلیاز اون ه یکی دنیخم شدم که با د. دمینشن ییصدا گهید

. دن یم کیکش

! چه وضعشه؟ گهید نیا! پنجره نگهبان ریپشت در اتاق نگهبان، ز! د؟یگرفت ستیرورمگه ت. ادیمرگتون ب خبر

. زد یداشت حرف م گهید یکیبار نگهبانه با  نیا. دمیصداشون رو شن باز

! ؟يکرد ریپس چرا د -

! ومده؟یرفتنم به ما ن ییدستشو! شده مگه؟ یچ -

. هم شکار بود یلیخ. یاومده بود سرکش ،یچیه -

. چه خبره نیاون طرف بب میبر ایب. شه ینم داشیپ گهیاالن رفت؛ د ال،یخ یب -

! چطور؟ -

. میاریاز عزا در ب یدل هی میبر. ستین یپشت الیو يتو یکس. وره نیمهموناش رفتن، خودشم که ا -

. رسه یسر م سییر يدید هوی. است عیشه، ضا ینه سه م -

. ستین تیقد خرم حال کلتیه نیبا ا. کم دل و جرات داشته باش هینترس؛  -

...ببند گاله رو تا  -

. عشق و حالو بچسب. پسر الیخ یب -

. خدا کنه بگه باشه و برن شرشون کم شه. کردن سکوت
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. ستیجلودارش ن یچیبشه ه یکه، عصبان شیشناس یم. میگرد یزود بر م یباشه، ول -

. خواد یو مراقب نم همه نگهبان نیدختر که ا هی. گهید میبر ایخب ب یلیخ -

. قدر روش حساسه نیهست که ا يزیچ هیالبد  -

 گه؟ید يا هیپا. یحاال هر چ -

. میآره بر -

. رونیو سرمو کردم ب دمیقدماشون رو شن يصدا و

 ریرو هم بخ شیبق ،يکمک رسوند نجاشیحاال که تا ا. عقده بشه رو دلم یدمت گرم، نذاشت. بار شانس بهم رو کرد هیقربونت برم خدا؛  يا

. زمیسرم بر يتو یخاک هیبگذرون؛ الاقل بتونم 

.دنید یشدم منو م یاگه خم م یشد که پنجره بازه؛ ول ینم دهیتو بود، د یپنجره لبه دار بود و کم چون

با  یقتم رو گرفت؛ ولو قهیچند دق. دست به کار شدم عیسر. زدم یبهم گرهشون م دیبا. کمد بود يتو يو لباسا یراه ملحفه و روتخت نیبهتر

. يرفتم سر وقت بعد یزدم و م یسرعت و محکم گره ها رو م

 يتو يا گهید زیتخت، چون چ ي هیبستمش به پا. رو به هم گره زدم، اندازه شد راهنیسه تا شلوار و دو تا پ ،یروتخت هیدو تا ملحفه،  یوقت

.بود ادیکمد هم که کال فاصلش با پنجره ز. اتاق نبود

. رونیزدم، از پنجره انداختمش ب دیخوب اطراف رو د یو به سرش بستم و وقتر ملحفه

. حاال وقتش بود. سرم محکم کردم يشالمو رو. نداشت ینسبتا بلند بود، پس مشکل کیتون هیکه  بلوزم

رو  نییتونستم پا یلحظه هم نم هیبستم، وگرنه  یچشمامو م دیبا. نبود زایچ نیاالن فرصت فکر کردن به ا یول دم؛یترس یم ياز بلند شهیهم

. نگاه کنم

. سفت نگهش داشتم و خودمو از پنجره ول کردم. دستم يلب پنجره نشستم و با ترس و لرز ملحفه رو گرفتم تو رفتم

 دهیو چسبمحکم ملحفه ر یبسته بود؛ ول خیدستام . بودم دهیشده بود و تا سر حد مرگ هم ترس یپام خال ریز. دهنم يکه قلبم اومد تو يوا

. بودم

 یکردم و سر م یملحفه رو آروم آروم ول م. نییپا دمیآروم آروم خودمو کش. فتهین نییوقت نگاهم به پا هیهم فشار دادم تا  يرو چشمامو

. خدا خودت کمکم کن يوا! داره که بتونه منو نگه داره؟ تیقدر ظرف نیتخت ا ي هیپا یعنیسخت بود؛  یلیخ. نییخوردم پا

چه  ياحمق دار يدختره : بلند گفت يبا صدا نییاون پا یکیکه  شتر،یهم ب دیشا اینصفش و  دیم چقدر از راه رو رفته بودم؛ شادون ینم

! ؟یکن یم یغلط

!باب الحوائج، بدبخت شدم ایپنج تن،  ایامام هشتم،  ای

 یگره خورده داشت نگاهم م يو ابروها تیو با عصبانبود  ستادهیا نییخودش بود؛ پا. نییترس چشمامو باز کردم و نگاهمو انداختم پا با

. نییکال جون از تنم در رفت و خواستم ملحفه رو محکم تر نگه دارم که نتونستم و به پشت پرت شدم پا گهید دنشیبا د. کرد

!نه نــه نــــه. رمیم یاالن م ایخدا. هم فشار دادم يمحکم رو چشمامو
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***

. و منگ بودم جیهنوز گ یشد، ول یواضح م دمیکم کم داشت د! تاره؟ یچچرا همه . باز کردم چشمامو

.داشتم یچه مرگ آروم. يدمت گرم زجرم نداد ایخدا ؟يزینه چ ينه درد! قدر راحته؟ نیمرگ ا یعنی! مردم؟ یعنیخدا  يوا -

 یفهم یاون وقت م. یش ایاون دن يروونه  کنم که سه سوت یم يکار ،یمن بلند نش ياالن از رو نیاگه هم: دیگوشم غر ریز یکیدفعه  هی

! احمق يده دختره  یم يمرگ با درد و زجر چه مزه ا

. کنه یم ینیشکمم سنگ يرو يزیچ هیحس کردم . از ترس گرد شد چشمام

...صداش ... صدا ... ص ... صداش . بغلش يمنو از پشت گرفته بود تو یکی. دمیبهش دست کش! دم؟یچرا از اول نفهم يوا

که  دمیهول شدم، چرخ. دادش بلند شد يصدا. شکمش يدنده تا پاشم که آرنجم فرو رفت تو يترس روش تکون خوردم و افتادم رو اب

. افتادم روش

 يحاال صورتش کامال جلو. سرمو به راست تکون دادم و نصف موهام رفت کنار. صورتمو گرفته بود ياز سرم افتاده بود و موهام جلو شالم

. شبش بود یاهیبه س يکه نگاهم باهاشون گره خورد، چشما يزیچ نیولا. روم بود

. از صورتش رو پوشونده بود یمیچپش پخش شده بود و ن يبلندم رو شونه  يموها. بودم که به نفس نفس افتادم دهیقدر ترس نیا

 مینیب يندیخاص و خوشا يبو هی. هیعصبان یلیخ دمیاز فک منقبض شدش فهم یگفت، ول ینم یچیه. چشمام يزل زده بود تو یظیاخم غل با

...عطر  يبو نیا! ییعجب بو. رو نوازش داد

. به خودش زده بود یالمصب عجب ادکلن. خمار شدم يآدما هیشب یبه نوع ایشد؛  کیبار یکه ناخوداگاه چشمام کم دم،یکش قینفس عم هی

. ذاشت ینم یلعنت يبو نیا یوم؛ ولتونم بد یکه م ییدوست داشتم پاشم از روش بزنم به چاك و تا اونجا

حال  نیتلخ و در ع يبو. از روش پاشم، دوست داشتم تند تند نفس بکشم نکهیا يبه جا. با چسب دو قلو منو چسبونده بودن بهش انگار

. کم احساس گرما کنم هیباعث شد  د،یچیپ یدماغم م يکه تو يسرد

 نیمغزم ع هوی یدست سردم رو آوردم باال که موهامو بزنم کنار، ول. شت راحت باشمذا یموهام نم یچشماش زووم شده بود، ول يتو نگاهم

...موتور به کار افتاد و 

... نکهیاالن وقت فراره نه ا نه،یآره هم. کرد که چشامو بستم و نفسمو حبس کردم یم وونمید داشت

 هیاون فرزتر از من بود؛ با  یول. کارو هم کردم نیش پاشم؛ که همنگاهش نکردم و به ظاهر با ناله خواستم از رو گهیکه باز کردم د چشمامو

چون من زودتر از روش بلند  یول ستاد؛یپا شد ا نیزم يجهش از رو کیو با  نیزم يدستاشو گذاشت رو ،يبا حال و حرفه ا یلـیحرکت خ

! کجــــا؟: ه قدم جلو بودم و خواستم بدوم که تند دستمو گرفت و گفتیشده بودم؛ 

خواست منو بکشه سمت خودش که به عنوان ممانعت دستمو آوردم باال و اون که فکر . نییسرمو انداختم پا. ظلوم برگشتم نگاهش کردمم

نعرش به  يگاز محکم از دستش گرفتم که صدا هی هیاز ثان يمن سرمو خم کردم و در کسر یول. نکرد يخوام تقال کنم، کار یکرد م یم

. و الفرار دمیدستش که از دور مچم شل شد، دستمو کش يحلقه . آسمون بلند شد
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 یول دم،یشن یقدماشو از پشت سر م يصدا. جلوم سبز نشه یکردم کس یدعا دعا م. دمیدو یکردم؛ فقط م یبه پشت سرم نگاه نم گهید

. دمیرو شن ادشیفر يفقط صدا. چقدر باهام فاصله داره نمیبرنگشتم نگاه کنم و بب

! رسه یباالخره که دستم بهت م. که هست خراب تر نکن ینیاوضاعت رو از ا! ستایگم وا یا توام، بهت مب. دختر ستایوا -

! وزیپوف ي کهیمنو خر فرض کرده بود مرت! ؟یچ يفکر کرد یروان. باش الیخ نیبده آش، به هم صنار

بار برگشتم  نیا. افتاده بودم ریدرختا گ نیب یتم، ولگش یدر خروج م هیدنبال . دمیدو یکنم؛ فقط م یفرار م يدونستم دارم کدوم ور ینم

مطمئنا با  دم،ید ینم شونیسا يبود که اگه درختا رو از رو کیقدر تار نیهم ا نجاهایا. ستیازش ن يخبر دمینه که د ایهنوز پشتمه  نمیبب

. کشونیبه  کی يتو فتمر یسر م

و باز خواستم بدوم که  دمیپشت سر هم کش قیچند تا نفس عم. ادیتا حالم جا ب دمستایسر جام ا. اومد یبودم نفسم باال نم دهیبس که دو از

. عطرش يمرد قد بلند و چهارشونه بود و بعد هم بو هی ي هیسا. جلوم سبز شد هیسا هی

نداشت؛  يا دهیکردم فا یتقال م یهر چ. دیچنگش و منو کش يو برگشتم که جفت بازوهامو از پشت گرفت تو دمیکش يبلند غیترس ج با

.دیچرب یزورش بهم م

! یولم کن روان -

! ؟یتون یاحمق مگه م يد آخه دختره ! من؟ ؟یاز دست ک ؟يدر بر یخواست یکجا م! ببند دهنتــو -

 ؟يخوا یاز جونم م یچ. میزندگ یبذار برم پ یعوض -

! فقط جونتـــو: داد زد بلند

خوام چکارت کنم  یم یپس اگه بفهم ؟يدیترس: گوشم گفت ریو صدا قورت دادم که زآب دهنم رو با سر . ترس دست از تقال برداشتم با

...که 

. ندارم ینسبت يبه قرآن من با منصور. کاره ام چیبابا من ه. تو رو خدا بذار برم ؟يخوا یم یچ... چ : ادامه بده؛ با ترس و لرز گفتم نذاشتم

. ده ینم رییرو تغ يزیچ نیا یدونم، ول یم -

! فروختم؟ یروان يبه تو يتر زمیمگه من چه ه! ؟یکن یرفتار م يجور نیبا من ا یضیمر ،یدون یپس تو که م! ؟یچ ینعی -

به من هنوز  ناتیبه خاطر تموم توه! که نرفته؟ ادتی. حساب نکردم خانم کوچولو هیهنوز باهات تسو: گفت یلحن فوق العاده وحشتناک با

. يمجازات نشد

تو هنوز تو : کردم تا دستم رو آزاد کنه، گفتم یکه تقال م یحالم جا اومد، در حال یبه سرفه افتادم و وقت. شک شده بودزور ترس گلوم خ از

خل و چل طرفم، به هفت جد و آبادم  هیدونستم با  یمن اگه م. یداشته باش يشتر نهیکردم ازم ک یفکر نم ؟يعقده ا یکن یم ریگذشته س

...بذارم و بخوام سر به سرت  دمیخند یم

 يکمرم درد گرفته بود و اخمام تو. دمیشکستن قولنجمو شن کیریت يبرم گردوند طرف خودش و دستاشو دورم حلقه کرد که صدا نیهمچ

. زد یگرگ برق م يمثل چشما یکیتار يچشماش تو. هم رفت

خودم  يبا دستا یحت ایقلبت؛  يفرو کنم تو چاقو هیاوقات دوست دارم  یبعض. یش یباعث آزارم م شتریلحظه به لحظه ب: دیلب غر ریز

.نمیقدر فشار بدم تا جون دادنت رو بب نیرو ا فتیگردن ظر
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فرو  یخنجر بر نداشت هیپس چرا تا االن ! ؟یکن یکار رو نم نیپس چرا ا... پ : جمالتش ترسناك بود، زبون باز کردم و لرزون گفتم نکهیا با

! هم من ازدست تو؟ یم خودت خالص شتا ه یکش یچرا منو نم! قلبم؟ يتو یکن

 يحرف زور تو. هم به خاطر رفتار پر از خشونت اون بود نیشدم و ا یانگار باز داشتم گستاخ م. گرفت یاوج م شتریلحظه به لحظه ب صدام

 يد یزبونت م يرو پا روز سرت هیباالخره «گفت  یم یبه شوخ شهیکه هم يبه قول پر. از حد درازه ادیدونستم زبونم ز یم. رفت یکتم نم

تونستم  یزبونمو هم نم يخب جلو یترسو بودما، ول یچ نهویع. تونستم خودمو کنترل کنم یبازم دست خودم نبود؛ نم خب یول» .دالرام

. رفتارام نداشتم يرو یکنترل گهیمشکالت بهم هجوم آوردن، د یاز وقت. رمیبگ

 فت،یکار رو بکنم؟ پس راه ب نیا يدوست دار یلیخ: زمزمه کرد یا لحن خاصصورتم، و بعد ب يشد تو رهیسکوت کرد و خ هیثان چند

! دم ینشونت م

به گه خوردن افتاده . کردم یعجب غلط ایخدا. گفتم ینم يزیدادم و چ یخودمو به عقب هل م. دیجلو و منو هم دنبال خودش کش افتاد

! بخواد خالصم کنه؟ يجد ينکنه جد. بودم

 يزدم به شونه ها یم فمیظر يو با مشتا دمیکش غیج. دوشش يحرکت بلندم کرد و منو انداخت رو هیکنم با  یمدارم تقال  کسرهی دید

. بودم واریانگار با د یو سفتش تا ولم کنه، ول يعضله ا

. ارمیا دخلتو مج نیهم ،يریاالن خفه خون نگ نیاگه هم: و داد کردم که محکم زد به پشتم و داد زد غیقدر ج نیو ا میبود الیو کینزد

! داشت يعجب زور ییهمش عضله است، خدا. آهن سفت بود المصب نیع. دست از تقال و مشت زدن بر نداشتم یشده بود، ول زیر غامیج

پسره عاشقه  دمید یگرفتم، م یم يکه از پر ییلمایف يتو. بود شیدو سال پ یکیحدودا . گذشته هام افتادم ادیدفعه  هیو دار  ریاون گ يتو

برش  یشونش و م يرو ندازهیره جلو و دختره رو م یره طرفش؛ پسره هم با عشق م یکنه و نم یدختره است و دختره هم واسش ناز م

...اتاق و  يتو

شه، منو هم بندازه رو  دایپ یمرد عاشق نیروز همچ هیکردم  یدلم آرزو م يحساس و تو ياون لحظه  يشدم تو یمن ذوق مرگ م چقدر

االن به غلط  یخون آشام داشتم؛ ول نیبود که تا قبل از برخودم با ا ییآرزو نیا. پشتش يحتما منو بندازه رو یحاال هر جا، ول .پشتش و ببره

گوشش  يهستم که اصال حرف حسابم تو اروی نیا يعشقم باشم و حالشو ببرم؛ رو شونه  يشونه  يرو نکهیا يبه جا. بودمکردن افتاده 

! هست و چند بخشه یبشه احساس چ شیحال کهنیره، چه برسه به ا ینم

رفته بود قراره باهام چکار  ادمیانگار . دماغم مونده بود يبو از همون اول تو نیاصال انگار ا. کردم یعطرش رو واضح تر حس م يبو حاال

چنگ گرفته بودم و سرم  يمر تورو از پشت ک شیاومد؛ فقط با پنجه هام بلوز مشک یهم ازم در نم ییزدم و صدا یبهش مشت نم گهید. کنه

. دشونش بو يرو

قبال در . دمیکش قیناخوداگاه صورتم رو چسبوندم بهش و نفس عم. مست کننده رو به خودش گرفته بود يبو نیا شتریگردنش ب پشت

گربه  نیرافم غافل بشم و عاز اط الیخ یقدر ب نیشد ا یآره البد، وگرنه باعث نم! از هموناست؟ نمیا یعنی. بودم دهیادکلنا شن نیمورد ا

...و  شبچسبم به یچارچنگول

! ده المصب یم یچه حال. بو رو حس کنم نیا شتریکردم تا بتونم ب یتر م کیصورتمو بهش نزد. طرفم هیبود  ختهیبلندم کج ر يموها

.ناخوداگاه دستم رو آوردم باال و تو موهاش فرو بردم
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راهش  يجلو یکس دمینفهم. کردم یم فیعالم خودم داشتم ک يراه رو سکوت کرده بود؛ منم که تو تموم. ره باال یکه داره از پله ها م دمید

! خراب شده بود؟ نیتو ا یاصال کس. نه ایسبز شد 

. خواست باهام بکنه افتادم یکه م يکار ادیو باز  نیگفتم االنه که منو بذاره زم. توش میاز اتاقا رو باز کرد و رفت یکیدر  دمید

. و سرمو بلند کردم دمیکش رونیموهاش ب يرس انگشتام رو از الت با

 دم،یبسته شدن در رو که شن يصدا. کف مبل فرو رفت يصورتم تو. هم نرم بود یلیکه خ يمبل دو نفره ا يپرت شدم رو امیبه خودم ب تا

 يابروها. بود ستادهیا یلوم با ژست خاصج. جام نشستم يمبل و تو يدستمو گذاشتم رو. ترسون سرمو بلند کردم و موهامو زدم کنار

.چشمام قفل شده بود يبود و نگاه نافذش تو دههم گره خور يپرپشتش تو

.دیکش یچشماش شعله م ياز تو تیخشم و عصبان. بود يجور هینگاهش . مبل چسبوندم یبا ترس خودمو به پشت. طرفم قدم برداشت به

راه فرارت  یتونست نکهیا. نهیجراتت قابل تحس: گفت یبود؛ با لحن عصب رهیصورتم خ يرواومد و نگاهش  یطور که آروم به طرفم م همون

...و  یکن دایرو پ

که از ته  يبلند غیج يشدن بازوم توسط اون همراه شد با صدا دهیبرداشت و کش زیترس و لرز مسخ نگاهش شده بودم، که به طرفم خ با

. اومد و گلوم به شدت سوخت رونیحنجرم ب

. یوحش يشده گربه  ریترس هم د يواسه  یحت گهید -

 ؟يریپس چرا االن تو چنگال من اس ،ياریدر م يباز یآره، تو که خوب وحش: محکم تر فشار داد و گفت بازومو

لذت داره آره؟  ؟یکن یدرد و حــــس م ؟ینــــیب یم: گوشم داد زد ریبلندتر ز و

گفتم االنه که استخون دستم رو . ارمیتونستم طاقت ب یبود که نم يدردش جور. آسمون رفت به غمیج يبازومو فشار داد که صدا نیهمچ و

. بشکنه

...پس . ندارم نامرد تیبذار برم؛ من که کار. قسم ولم کن یپرست یکه م یو هر چ یتو رو به هر ک -

به فکر  دیاون موقع با! شده رید ینه؟ ول ينکرد من؟ فکر عاقبتش رو يفکر فرار به سرت زد؟ فرار از خونه  یبه چه جرات: دیکش ادیفر

! تونه بکنه یم یینامرد چه کارا هیخوام نشونت بدم  ینامرد؟ باشه م. يبود یاالنت م

 یکه نشنوه، ول يدادم؛ جور یلب فحشش م ریو ز دمیجنگ یبا حرص داشتم باهاش م. محکم نگهم داشت یکردم تا دستمو ول کنه، ول تقال

. گوشم، باعث شد برق از چشمام بپره و ساکت شم رید زکه خوابون یلیس

صورتم،  يبود تو ختهیموهام ر. زده بود یلیکه بهم س یصورتم؛ درست همون سمت يزدم رو گذاشتم رو خیمبل که دست  يکرد رو پرتم

. لبم داغ شد ي چشمام حلقه بست و حس کردم گوشه يبود که اشک تو ادیقدر ز نیا یلیشدت س یول دمش؛ید ینم نیواسه هم

هق هقم رو . اومد یاز لبم خون م. شده، بهش نگاه کردم سینوك انگشتام خ نکهیو با حس ا دمیلبم دست کش يدست لرزونم به گوشه  با

. اومد یدر نم کممیکه ج دمیترس یازش م يقدر نیحاال ا. گلو خفه کردم يتو

. دیخند یم شمیو اون داشت به ر يبود رمیاس نجایتو ا. داد یم ينو بازرذل تموم مدت داشت م ياون منصور: دیکش ادیخشم سرم فر با

. زد ینفس م نفس
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 مالیو پا يبه منصور دنیتونم ازت استفاده کنم، واسه رس یکردم م یکه فکر م یوقت. يندار يا دهیواسم فا گهیتو د ه؟یچ یدون یم -

. يایاون کفتار به حساب نم یهم تو زندگ کیکوچ يره مه هیتو به عنوان  دمیبه سنگ خورد و فهم رمیکردن اهدافش ت

شونه هام از . کردم یدهنم حس م يخون رو تو يگونم داغ شده بود و شور. کرد سیهم فشار دادم و اشکام صورتمو خ يرو رو چشمام

صورت غرق  يال، زل زد توسرمو گرفت با. دمیکش غیج. شد دهیکردم که موهام به شدت از پشت کش ینم يکار یول د؛یلرز یم هیزور گر

. کنم یتو رو مشخص م فیکه بکنم تکل يکار نیفردا صبح اول: در اشکم و داد زد

 یاگه م: مرتعش گفتم ییداشتم هق هقم رو خفه کنم، با صدا یکه سع یدوختم و در حال تشینگاه سرخ از عصبان يپر از اشکم رو تو نگاه

. کار رو بکن نیاالن ا نیهم... تو رو خدا .. .تو رو ... ت ...  یمنو بکش... م ...  يخوا

. اندازه باعث تعجبم شد یکه ب دیازم پرس یدفعه سوال کینمناکم در گردش بود، که  يچشما ينگاهش تو. زل زده بود بهم یظیاخم غل با

! خواد؟ یم یتو رو واسه چ انیشا -

! خواد منو بده به اون کثافت؟ ینکنه م! جور زنگ خطر هی. سوالش باعث وحشتم شد یول دم،یفهم یبه موضوع امشب نم ربطشو

...خواد من  یم... اون ... اون : و من کنان با ترس گفتم من

. که اخمام جمع شد دیآروم کش موهامو

! ؟یقدر براش مهم نیچرا ا! خواد؟ یم یازت چ انیشا. اوردمیدرشون ن شهیدرست حرف بزن تا از ر -

. گرفته بودم یحاال اللمون رم،یزبونم رو بگ يتونستم جلو یحاضر جواب بودم و نم شهیکه هم یمن. از کار افتاده بود زبونم

که  یبا تکون محکم! شد؟ یمن با خبر م یزندگ یخصوص لیاز مسا دیچرا با! ه؟یمگه اون ک! بگم؟ يزیاصال چرا بهش چ! گفتم؟ یم دیبا یچ

. بهم داد به خودم اومدم

. شه یزبونت باز نم يجور نیا نکهیخب، مثل ا یلیخ -

. لباسش رو مرتب کرد ي قهیو  دیبه صورتش دست کش. ول کرد و ازم فاصله گرفت موهامو

! گندم: اتاق رو باز کرد و بلند صدا زد در

لباس  که اون شب بهم ینگذشت همون زن جوون یطول. بود ومدهیبند ن میهنوز گر. کردم یمدت سکوت کرده بودم و فقط نگاهش م تموم

. انداخت ریسرش رو ز عیدرگاه ظاهر شد و مط يداد، تو

بله آقا؟ -

! یکن یبود خبرش م یذارم؛ اگه مشکل یپشت در نگهبان م. شیریگ ینظر م ریکامل ز. یمون یاتاق م نیا يامشب تو -

. چشم آقا: با اخم به من نگاه کرد و سرش رو تکون داد زن

. به ظاهر طرف صحبتش اون زن بود یمنظورش به من بود، ول. کرد نگاهم

 ؟يدیفهم. یکن یباهاش دارم و هر وقت که اومد، منو خبر م يکار فور هی. نجایا ادیم انیفردا شا -

. بله آقا، حتما -

. رفت رونیپوزخند زد و از در ب دمیصورت رنگ پر به
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 یخوام بکنم؛ تهش ختم م یخوام برم و هر کار که م یهر کجا که مچرا  ایخدا! نکنه منو بده بهش؟! نجا؟یا ادیفردا م انیچرا گفت شا ایخدا

نذار  ایخدا. خواد منو هم به کثافت بکشونه یکه اول خانوادم رو نابود کرد و حاال چشم دوخته به من؛ و م یکس! شه به اون ناکس پست؟

.نذار. دستش بهم برسه

***

 ياون زن هم که اسمش گندم بود، رو! قراره بشه؟ یچ نکهیفکر فردا بودم و ا يهمش تو. ومدیهم خواب به چشمام ن هیثان هیشب  اون

با . شد یحضورش اصال احساس نم. کرد ینگاهم م یزد و نه حت یم ینه حرف. آروم بود یلیرفتارش خ. خوند ینشسته بود و کتاب م یصندل

. کرد یم العهآرامش نشسته بود و مط

 الیخ یب نیدم، ا یده دفعه جون م هیخواد اجرا بشه؛ هر ثان یکه حکم اعدامشون م ییفردام مثل آدما ياز درد و غصه واسه  نجایدارم ا من

! بدبخت چه که تو دل من چه خبره؟ نیهم نداره، د آخه به ا يریتقص! هه. خونه یداره کتاب م

 يگوشه . زد یمو نم وارینگ صورتم با گچ دبه خودم نگاه کردم، ر نهیآ يتو یوقت. سوخت یلبم هنوز م يگوشه . تخت يبودم رو افتاده

 جیگ. پرپشت و بلندم فرو کردم و سرمو محکم فشار دادم يموها يانگشتامو ال به ال. زخمم خشک شده بود يلبم کبود شده بود و خون رو

دادم که  یاحتماالت رو م نیخودم ا شیپ! شه؟ یم یکردم که فردا چ یداشتم دق م. کردم یها با خودم زمزمه م وونهید نیع. و منگ بودم

.دو حالت که خارج نبود نیاز ا گهید. شم یخون آشام کشته م نیبه دست ا ایشم؛  یو بدبخت م فتمیم انیشا ریگ ای

***

آرشام

کنه؛  فرار نجایدختره امشب نتونست از ا نکهیبا ا. بهشون بدن یحساب یگوشمال هیرو سپردم دست بچه ها تا  تیخاص یدو تا نگهبان ب اون

.شه یم یکارشون چ نیدونستند عاقبت ا یم نکهیبا علم به ا. کردند یچیپا گذاشته بودند و از دستوراتم سرپ ریاونا قانون منو ز یول

. نبود ياز بارون خبر یامشب هوا گرفته بود، ول. کردم یرو نگاه م رونیبودم و ب ستادهیاتاقم ا يبرد؛ پشت پنجره  ینم خوابم

اون شب اصرار  انیچرا شا! دختر چکار کنم؟ نیبا ا نکهیا. زدم یدلم با خودم حرف م يتو. پشتم و به آسمون شب زل زدم رو بردم دستام

...و  انیشا. کردم یربطشون رو به هم درك نم! ره؟یدختر از من قول بگ نیگرفتن ا يداشت که برا

که داشت  یو شفاف يخاکستر يبا چشما! یوحش يگربه . برازندش بودکه من بهش داده بودم  یلقب. یوحش یگستاخ، با نگاه يدختر دالرام

! پرواش یو رفتار و لفظ ب

بود  نیتعجبم از ا یول دم؛ید یچشماش م يکردم، ترس رو تو ینگاهش م یوقت. بودم دهیکم د یلیخ میزندگ يکه نمونش رو تو يدختر

 یهم که م یزمان. کرد یم یعصبان شیاز پ شیمن رو ب زشیا جمالت تند و تب. داد یادامه م شیهمه ترس، باز هم به گستاخ نیکه با وجود ا

از . ارمیسر در نم يزیرفتاراش چ نیاز ا. کرد یشد و نگاهش رو مظلوم م یخودش مچاله م يگربه تو هیت هستم، مثل یاوج عصبان يتو دید

. شد یبرام دردسر ساز م. تونم ولش کنم یخب نم یخورد؛ ول یبه دردم نم گهید یطرف
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که به راز  یتا زمان یول. کنه یم يپافشار شنهادشیپ يکاره است؛ رو چیه يباز نیا يدختر تو نیباخبر بشه ا انیداشتم که اگر شا حتم

اون هم . نمشیخوام بب یامشب باهاش تماس گرفتم و گفتم فردا م نیهم يبرا. رمیگ یتموم حرکاتش رو م ينبردم، جلو یدو پ نیا انیم

! اول وقت

نگاهم به سقف اتاق دوخته . دمیبلوزم رو باز کردم و به پشت دراز کش يدکمه ها. گرفتم و به طرف تخت رفتم رونینگاهم رو از ب کالفه

.اتاق نبود يفکرم تو یشده بود، ول

***

اول  یمن، ازم خواست شیپ يایتو ب نکهیا يبه جا. اومده شیپ یمهم يخودم گفتم حتما مسئله  شیپ نجا،یا امیب يکه خبرم کرد شبید -

! شده؟ یحاال بگو چ. نجایا امیوقت ب

لحظه به لحظه . کردم فیرو براش تعر يمنصور ينامه  ي هیقض یبه آروم. صورت و نگاه کنجکاوش يشدم تو رهیپا انداختم و خ يرو پا

. دیتش رو مشت کرد و به کف دستش کوبدست راس. از جا بلند شد و شروع به قدم زدن کرد تیدر آخر با عصبان. شد یم شتریتعجبش ب

اصال با اون همه نگهبان و مراقب چطور . ستیدست بردار ن یآسون نیاون به هم. زهیر یدونستم باالخره زهرشو م یدونستم، م یم -

! ال؟یو يتو ادیتونسته ب

. نبود یگهباناونجا هم که ن. باغ یپاکت رو چسبونده بود به در پشت. چهره داده رییتغ میحتما با گر -

! وجود پست یب. کنه یدونسته داره چکار م یپس م -

 یم یچ لشیتونستم حدس بزنم دل یداشت که م ینگاهش برق خاص. بهش انداختم یقینگاه دق. برگشت و نگاهم کرد ستاد؛یدفعه ا کی

. تونه باشه

! ؟يبا دالرام چکار کرد -

. یچینوز هه. باالست: تفاوت به باال اشاره کردم و گفتم یب

! ؟يکارت باهاش تموم شد اونو به من بد یمگه قرار نشد وقت! ؟یچیکه هنوز ه یچ یعنی -

کار شده بود رفتم و رو به  واریکنار د فیکه در کنارهم به رد يبلند يها يبه طرف پنجره . ستادمیمبل بلند شدم و ا ياز رو یآروم به

.ستادمیروشون ا

. باهات نذاشتم يمن قول و قرار: گفتم يکردم، جد یرو نگاه م رونیکه ب یحال در

...  یبه چه جرات -

. برگشتم و نگاهش کردم يتند به

! جرات؟ -

. شد رهیچشمام خ يتو تیعصبان با

. باهاش چکار کنم رمیگ یم میرو بفهمم تصم لشیکه دل یزمان ؟يخوا یم یاز اون دختر چ: با پوزخند گفتم همراه
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من به قول تو ! پسر؟ يخودت فکر کرد شیپ یچ! ؟يریبگ میواسش تصم يخوا یتو م: و گفت دیموهاش دست کش يتو یو عصبان کالفه

! یستیمن با يطور گستاخانه تو رو نیا ياستادت بودم و هستم؛ حق ندار

کس نه  چیمن به ه یدون یمتو که ! ه؟یچ يهمه سوال برا نیپس ا ؛یشناس یم یمنو به خوب یگفت یتو که م: صدام رو باال بردم و گفتم یکم

 هیمن و تو از قبل قول و قرارمون  ان،ینه شا! بگم چشم؟ يکه زد یهر حرف يذارم بهم دستور بده؛ پس چرا ازم توقع دار یدم و نه م یباج م

عد از اون کارت که بهم ب یداشتم؛ ول نیو من بهت د يتو استادم بود. میهم استفاده داشت يما برا يهر دو! کار در برابر کار. بود گهید زیچ

. یگفت یمن نه نم يها دهیدادم و در عوض تو هم به تموم نقشه ها و ا یبود، من برات انجام م ریگ

! ان؟یشا هیپس دردت چ: داد زدم بلندتر

.خوام یمن اونو م! دالرام. يکه اون باال حبسش کرد هیدردم اون دختر: زد ادیقدم بلند جلو اومد و فر کی با

.میبود ستادهیدو در مقابل هم ا هر حاال

.رو بدونم لشیخوام دل یم -

! ؟يدختر هم بگذر نیاز ا هیمثل بق یتون یقدر برات مهمه که نم نیا لشیچرا؟ چرا دل -

 میدیشدنش رو کش دهیدزد يما با هم نقشه  یول. رو راحت کنم التیاول کار خ نیارزش نداره؛ پس بذار هم يزیمن پش يدختر برا نیا -

. رو بگو لتیپس طفره نرو و دل! ؟ياریاونو به دست ب يخوا یم یچ يبدونم تو برا دیو االن من با

آرشام، خودت  نیبب: گفت یبعد از چند لحظه نگاهش رو به من دوخت و به آروم. کالفه چشماش رو بست و باز کرد. دیکش یقیعم نفس

موفق باشم،  متیراه تعل يتونستم تو يمثل خودم، تا حدود یکی یست داشتم بشدو. یکن ینم یفرق چیکه تو برام با پسرم ه یدون یخوب م

. میریخوام مقابل هم قرار بگ یبدون که نم نویپس ا ؛یپسرم يهستم و تو جا پدرت يمن جا. نه کامال یول

! ان؟یشا یبه کجا برس يخوا یحرفا م نیبا ا -

! ه؟یکامال شخص يمسئله  هیمن و دالرام  نیب ي هیقض که یبفهم يخوا یچرا نم. کجا پسر چیبه ه: حرص گفت با

! مسئله؟ -

. شیبهم بگو تا اجازه بدم ببر. ستین نمونیب یشخص زیپس چ م،یبا هم بود نجاشیتا ا! بدونم دیمن با: گفتم بلندتر

. نمشیبذار بب یلو. گم یباشه برات م ،یش ادهیپ طونیشه از خر ش یباشه، اگه حرفام باعث م: آروم گرفت و گفت نگاهش

.آهسته سرم رو تکون دادم. نداشتم دیترد. بهش انداختم یکوتاه نگاه

***

دالرام

 يزیاز چ. شدم یبه من افتاد؛ به طرفم قدم برداشت که منم با ترس رفتم پشت گندم مخف انینگاه شا یسالن بودن و وقت يدوشون تو هر

. داشت يروزیپنگاهش برق . اومد یداشت به سرم م دمیترس یکه م
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طرفم، ناخوداگاه رفتم طرف مخالفش؛  ادیداره م دمید یوقت. میبود ستادهیسالن تنها ا يخدمتکارا رو مرخص کرد و حاال ما سه تا تو آرشام

.بود ستادهیکه آرشام ا ییهمون جا

! ؟يدار یاز سرم بر نم چرا دست! از جونم؟ يخوا یم یپست فطرت چ يتو: داد زدم انیو رو به شا ستادمیفاصله ازش ا با

. کردم یمن با وحشت فقط به اون نگاه م ینگاهش کرد، ول انیشا. بزنه که آرشام دستشو بلند کرد یخواست حرف انیشا

. شنوم یم. رو بگو زیپس همه چ شیدیحاال که د -

نه، . درست مثل مادرش باست،یدختر ز نیا: گذروند، گفت یکه سر تا پام رو از نظر م یپرواش رو به من دوخت و در حال ینگاه ب انیشا

! باتریاز اونم ز یحت

مادرش رو نتونستم، : شده بود، ادامه داد خکوبیچشماش م يدر همون حال که نگاه وحشت زدم تو. طرفم اومد و منم عقب عقب رفتم به

رو  ياجازه ا نیهم چن یکنم و به کس یتار نمباهاش کمتر از ملکه ها رف. قصرم يخوام بشه ملکه  یم. ارمیتونم به دست ب یخودشو م یول

. دم ینم

 خیدستش که به صورتم خورد، وجودم . نداختیکرد و تنم رو از ترس به رعشه م یجسمم نفوذ م يپر شرارتش تا تو ياز چشما نگاهش

. بست و چشمامو بستم

. کنه یقصر من خانم يکه کنار من و تو نهیا اقتشیدختر ل نیا -

 ينگاه پر از خواستش رو. شدن ریگونه هام سراز يصورتم برداشت، چشمامو باز کردم و همراهش قطرات اشکم رو يرو رو که از دستش

.بعد از چند لحظه برگشت و به آرشام نگاه کرد. موند رهیلبام خ

. بازم مال من نشد یکردم، ولبه مادرش کل خانوادش رو نابود  دنیرس يبرا. ارمیهر طور که شده به دستش م. خوام یدختر رو م نیمن ا -

...اما االن 

.جوون شاد و قبراق بود هیمثل . داد یجوون تر نشون م یلیبر خالف سنش، ظاهرش خ. و پر حرارت نگاهم کرد برگشت

به خودش روز به مادرش بدم، حاال  هیخواستم  یرو که م یگاهیجا. کس رو نداره چیه گهیدختر تنهاست و د نیا. کنه یما فرق م ي هیقض -

. دم یم

 یش یم. یکن یخانم یتون یاونجا م. من جات امنه شیپ. ذارم دختر یبرات سنگ تموم م. يایتو با من م: با زبون تر کرد و گفت لباشو

! زم؟یبهتر عز نیاز ا یچ گهید ،یتو برام تک. که تا به االن باهاشون بودم ییتموم زن ها نیمن ب یسوگل

تند تند . نبود که جلودارم باشه یکس گهید. دستش فرار کردم ریو از ز دمیکش غیکه با ترس ج د،یردنم کشگ ریآورد جلو و به ز دستشو

 نینذار دست ا. کسم یفکر کنن که من ب نایتو نذار ا یگفت تنهام، آره تنهام خدا، ول. کردم یبارش م کیرک يزدم و فحشا یحرف م

.بهم برسه وونیح

 یمادرمو ب یخواست یتو م! کثافت ي کهیمرت يتو غلط کرد: رو بهش کردم و گفتم هیبا گر. ختمیر یم بودم و اشک ستادهیجفتشون ا وسط

. يخانوادمون نفوذ کرد يتو با نقشه تو یول. بابام شوهرش بود. مادرم شوهر داشت. یآبرو کن

. دمیاشکامو پاك کردم و دماغمو با سر و صدا باال کش یپشت دست به حالت عصب با
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برادرمو جوون مرگ . يتو بابامو خامش کرد. بابام دق کرد یرتیغ یاون از دست تو و ب. مادرم به خاطر تو مرد! ؟یگ یم يدار یچحاال  -

 ياون قصر با همه  دوارمیام! ؟یکن یقصرم خانم يبرمت تو یم یگ یم يستادیحاال جلوم ا. وجود یب یمنو ازم گرفت يتو خانواد. يکرد

!تیخاص یب شه، حمال بخرا سرت يزرق و برقش رو

خامم  یتون یحرفات م نیبا ا يفکر کرد. یقدر مار صفت نیکه ا! یناکس عوض ادیتف به روت ب: دمیکش غیپاش تف انداختم و ج يجلو

!برو به درك! تو؟ شیپ امیکشم، اون وقت ب یکنم، خودمو م یکس یدرصد احساس ب هیمن اگه ! ؟یکن

. و برداشتم و پرت کردم طرفشکنار دستم ر زیم يرو ستالیکر گلدون

. دمیکش یم غیکردم و ج ینه، به طرفش پرت م ایزنم  یبه هدف م نمیبب نکهیداشتم و بدون ا یاومد رو بر م یدستم م يکه جلو یچ هر

. کردبه دستاش چنگ انداختم، اما ولم ن. از پشت بغلم کرد و سفت نگهم داشت یکی. کرد یم دیشکسته شدنشون اعصابم رو تشد يصدا

. خودش بود

چند  يگوشم که برا ریخوابوند ز یمحکم یلیس یمعطل یب د،یبهم رس یطرفم و وقت ادیبا صورت سرخ شده از خشم داره م انیکه شا دمید

. شده و گوشم داغ کرده نیلحظه حس کردم سرم سنگ

! یطرف یکنم با ک یم تیحال! جود آره؟و یب یگ یبه من م. یدور برداشت هیچ! ؟یهست یک يفکر کرد. وونهید يخفه شو دختره  -

. آرشام منو سفت نگه داشته بود. نتونست یول رون،یبغلش بکشه ب يگرفت و خواست منو از تو دستمو

 دمیزبونش رو از ته بر یوقت. کنه یطور گستاخ نیا انیشا يتونه تو رو ینم یخوام بهش بفهمونم کس یولش کن آرشام، م: زد ادیفر انیشا

! ـــادیپس بذار ب. ادیم جلوش، اون وقت حساب کار دستش مو انداخت

.آرشام باعث شد گوشم سوت بکشه ادیفر. کرد یاون ولم نم یول د،یکش یم منو

. دمیرو فهم یهمه چ گهید! انیتمومش کن شا -

مثل . کردم یب التماسش مل ریز. شه یم نیحس کردم جسمم داره سنگ. رفتم یبغل اون داشتم از حال م يسکوت کرد و منم تو انیشا

. ازم قرار داشت یکم يکه تو فاصله  دمید یصورتش رو م یباز بود، ول مهیچشمام ن. پرکاه بلندم کرد

: دمیچشماش زل زده بودم؛ با التماس نال ياشک تو يکه از پشت پرده  یلب باز کردم و در حال. رو کردم تا بتونم حرف بزنم میسع تینها

 رمیبم. کشم یبه خدا خودمو م. فتمیآدم ن نیا ریگ یعمر عذاب اسارت رو به جون بخرم، ول هیحاضرم . با خودش ببره تو رو قرآن نذار منو

... یول

دست چپمو مشت کردم و گذاشتم . مردونش فرو رفت ي نهیس يصورتم تو. هق هق چشمامو بستم و سرمو به طرف راست چرخوندم با

: گفت انیرو به شا یکه عصب دمیصداش و شن. کرد سیخ یرو کم راهنشیپ يه قسمت جلوقدر شدت داشت ک نیاشکام ا. نشیس يرو

. گردم یجا باش االن بر م نیهم

. چشمامو باز کردم يجون ال یکرد و منم ب حرکت

! کجا؟: تند گفت انیکردم که شا یم هیگر هنوز

. گردم یگفتم بر م: و محکم جوابش رو داد يجد

. نیماش يببرش تو ادیگم رانندم ب یاالن م. يببر ییاونو جا يحق ندار یخب، ول یلیخ -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٣

. بغلش افتاده بودم، بلرزم و چشمامو ببندم يباعث شد همون طور که تو ادشیفر يبار صدا نیا

. و منتظرم باش نیاعصابم داغون هست، پس لطفا بش یکاف يبه اندازه  ـــــانیشا -

. ره یخوردم، حس کردم داره از پله ها باال م ین مبغلش تکو يتو یوقت. دمینشن يزیچ گهید و

. در رو باز کن: نفر گفت هیاز چند لحظه رو به  بعد

. اطاعت قربان: دیچیگوشم پ يتو بهیمرد غر يصدا و

. تخت، چشمامو با وحشت باز کردم يکه حس کردم منو گذاشت رو یو زمان دمیشن یقدم هاش و م يصدا

بدتر  انیگفت از شا یبهم م یحس هی یول ناست؛یاز هم یکیدونستم اونم  یم. اشتم و مچ دستشو گرفتمدستشو برداره که نذ خواست

نشسته بود و چشماش هم  یظیاخم غل شیشونیپ يرو. کردم یمرد التماس م نیبه ا ه،یچه جور آدم انیدونستم شا یچون م دیشا. ستین

. ومدا یبه نظر م شهینافذتر از هم

منو بکش، اما نذار به دست اون : دمیبودم، مظلومانه نال رهیچشماش خ يکه ملتمسانه تو یزبونم تر کردم و در حال خشک شدم رو با يلبا

 وونیجسمم توسط اون ح یخوام وقت ینم یول ست،یبرام مهم ن رمیبم يطور نیهم نکهیا. خودمو بکشم دیدستش بهم رس ینذار وقت. فتمیب

. دونم بازنده نبودم یالاقل م رمیکه بم يجور نیا یبازم، ول یم زمویهمه چ يوراون ج. بزنم یخودکشتصاحب شد دست به 

 يفاصله . کرد یگفت و فقط با اخم نگاهم م ینم یچیاونم ه. که لرزش درش محسوس بود، حرفام رو بهش زدم ییبا صدا یول آروم

 یچیه. کردم یپوستم حس م يحرارتشو رو د،یکش یصورتم نفس م يتو یوقت نیشد؛ واسه هم یوجب هم نم هی دیصورتش با صورتم شا

.دستم در آورد و نگاهشو ازم گرفت ياز تو يرو به تند دستشمچ . کردم یگفتم و فقط نگاهش م ینم

کس جز من حق وارد شدن به اتاق  چیمراقب باش؛ ه: که به اون مرد گفت دمیرفت و قبل از بسته شدن در، شن رونیبلند از در ب يقدما با

. رهرو ندا

!شه؟ یم یسرنوشت من چ ایخدا. من هم بلند شد يو زار ونیش يدر بسته شد و صدا و

***

آرشام

بلند وارد  يبا قدم ها. کرد یذهنم زنده م يرو تو ياون دختر، خاطرات بد يو التماس ها دمیکه شن ییحرفا. به کل از کار افتاده بود ذهنم

. با ورود من برگشت و نگاهم کرد .بود ستادهیکنار پنجره ا انیشا. سالن شدم

! ش؟یکجا برد: منقبض شده گفت یاخم و فک با

به طرفش رفتم و رو به روش . سوختم یخاطرات م شیآت يو من از درون تو میبود رهیهم خ يچشما يتو. و نگاهش کردم ستادمیا یکم

.به اون اشاره کردم گمیو با دست د بمیج ياز دستامو بردم تو یکی ستادم؛یا

! ان؟یشا يتو چکار کرد -

. رنگ تعجب گرفت نگاهش
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! ه؟یمنظورت چ -

! داشت؟ قتیحق يزد یکه م ییحرفا. هیکه منظورم چ یدون یخودت خوب م -

. دیموهاش دست کش يتو کالفه

. برو سر اصل مطلب! ؟یگ یم يدار یچ! کدوم حرفا؟ -

.شدشماها رد و بدل  نیکه ب هییاصل مطلب همون حرفا: زدم داد

! ؟یزن متاهل نظر داشت هیتو به : گفتم بلندتر

چشماش نشسته  يتو ادیز يکه در اثر خنده  ییکردم، اشک ها یکه با تعجب نگاهش م یدر حال. دینگاهم کرد و در آخر بلند خند یکم

. یگ یم نویا يشه تو دار یباورم نم. حرفت برام جالب بود پسر یلیخ: بود رو پاك کرد و با خنده گفت

. شوهردار هم رابطه برقرار کنه يوجود باشه که بخواد با زنا یقدر ب نیکردم ا یفکرشم نم یساخته است؛ ول يهر کار انیدونستم از شا یم

 نیکه چن یدون یم! متنفرم انتیکه چقدر از خ یدون یخودت م! ستمیکه باشم کثافت ن یمن هر چ: رو بهش داد زدم يخشم کنترل شده ا با

! ده؛ پس چـــــــــرا؟ یآزارم م ییصحنه ها

.بود رهیمن خ يچشما يتو تیو اون هم با عصبان دیخند ینم گهید

تو . آموزشت موفق باشم يگم نتونستم کامل تو یم نیهم يواسه  ؛يجربزه ها ندار نیدونم تو از ا یآره م. آرشام یگ یم یچ يبفهم دار -

. يخواستم نشــــد یکه من م یاون

زبونت  يرو رو یکه خواست یهر حرف يپس حق ندار ه؛یحرفا چ نیمقصود من از ا یدون یتو خودتم خوب م! خواستـــمنشدم چون ن -

. انیشا یبچرخون

! من عاشق اون زن بودم. دم یکه بخوام انجام م يمن هر کار: زد داد

! اون شوهر داشت یول -

... نمیهم يخواستم، واسه  یمن اونو م. نه ایداشت که داشت؛ واسم مهم نبود که شوهر داره : گفت بلندتر

آره؟  يخانواده شو نابود کـــرد يزد: دمیکش ادیفر

! ؟يفراموش کرد! ينابود. آرشام نهیمن هم يحرفه  -

. دمیموهام دست کش يتو یخشم پشتم رو بهش کردم و به حالت عصب با

! ؟يوجدان ندار يذره ا یحت یعنی! زن شوهردار؟ هیآبرو کردن  یب! ؟یلعنت هیحرفه ات چ -

.ستادیگرفت و رو به روم ا بازومو

تو که به فالکت  ؟یزن یحرفا رو م نیچرا ا یشون یم اهیمردم رو به خاك س يدخترا یکی یکیتو که . پسر يوجدان تر یتو که از منم ب -

و واسه من دم از وجدان  يستادیحاال جلوم ا ه؟یچ ؟یاز همتون متنفرم چ یگ یصورتشون و م يتو يندازیتف م هیو تَهِشم  شونیکشون یم

! ؟یزن یم

به جسمشون نداشتم و فقط روحا  يکار. کردن یفرق م هیاونا با بق یول. ستین یکنم و توش حرف یکار رو کردم؛ افتخارم م نیآره من ا -

. بود یقصدم چ یندو یخودت هم م. گهید زیمن با روح اون دخترا کار داشتم نه چ. کنم بشونیخواستم تخر یم
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! کنم؟ یخوام چشم پوش یکه م يزیاز چ يپس چرا از من توقع دار. اون کار وجدانت خوابه يبرا یول -

! یمتنفرم لعنت انتیمن از خ: دمیکش ادیفر

گوشات فرو کن  يتو نویا. من با تو فرق دارم. گزه یکنم و کَکَمم نم یم انتیخ یمن به هر کَس و ناکَس. من نه یول: هم بلند داد زد اون

! آرشام

. پوزخند زدم یتلخ به

با خشم اُنس گرفتم، چون  میزندگ يمن تو. شدم یسنگ م دیمن گناه کردم چون با. شدم یبد م دیمن بد شدم چون با. يآره فرق دار -

شکل ممکن  نیچون برام به بدتر متنفر بودم و هستم؛ انتیاز خ میسر تا سر زندگ یول. شدم یآدم م نیپست تر دیبه هدفم با دنیرس يبرا

... یهمه سال خواستم ازشون فرار کنم ول نیکه ا یخاطرات. کنه یخاطراتم رو زنده م

!آرشام ینتونست ،ینتونست -

خودم به  دنیخواستم با زجر کش یم. زجر بکشم يادآوری نیبمونه و از ا ادمیخواستم  یچون م! چرا؟ یدون یم! آره نتـــونستم: زدم ادیفر

. که براش تالش کردم یتونستم بشم همون آرشام یاون وقت بود که م. کنه ينتونه باهام برابر ياحد چیکه ه یقدرت. قدرت برسم

. يد یتموم زحمات منو به باد م يتو دار یول -

اون کامال فرق ... دختر  نیا یول. تمومش خواستن بود دمیبعد از مرگش فهم یمن عاشق مادر دالرام شدم، ول: کردم که ادامه داد نگاهش

. کنه یم

. زدم پوزخند

! نکنه چون جوون تر و خوشگل تر از مادرشه ؟! چطور؟ -

. شب رو با اون باشم هیشده  یبکنم، ول يحاضرم براش هر کار. هم باشه، عالقه هم وجود داره ازیمطمئنم اگه ن نویا یآره ول -

.چشمام يبرگشت و زل زد تو. هم رفت يتو اخمام

اون . ستیقابل وصف ن یکنه، برام حت یم قیرگ و خونم تزر يکه تو یجانیه. امیبه وجد ب میشه مثل دوران جوون یدختر باعث م نیا -

من  یول د،یاون منو ند. دمشید یمهمون ياون شب تو یفراموشم شده بود؛ ول نمشیبب نکهیتا قبل از ا. دمیفهم نویبودم ا کشیشب که نزد

. چشمام محو کنم يرو از جلو الشیبودم و از همون شب نتونستم خ نشیدلنش تموم مدت محو صورت

نسبت داره  يبا منصور میکرد یکه فکر م یتا وقت. خوام پسر یمن دالرام رو م: زد و گفت نمیبه س دیتهد ياشارش رو به نشانه  انگشت

. ادیو اون دختر با من م ستیدر کار ن يقشه ان گهیاز حاال به بعد د یشد؛ ول یبود؛ چون جزو نقشمون محسوب م نجایجاش ا

 يببرش تو ادیگم رانندم ب یم: لبش نشست و به در سالن اشاره کرد يگوشه  یکنم، لبخند کج یگم و فقط نگاهش م ینم یچیه دید یوقت

. گَپ و گُفت بود و تموم شد هیفقط . رو فراموش کن يدیو شن يدیکه د یتو هم هر چ. نیماش

. شونم زد يدستش رو چند بار به رو نیح نیت و در همکنارم گذش از

. ره یکجا نم چیخونه ه نیاون دختر از ا یول: گفتم يمحکم و جد ییبرگشتم و با صدا نهیرفت که دست به س یبه طرف در م داشت

! ؟یچ یعنی: با اخم گفت. حرکت تند برگشت و نگاهم کرد کیبا . ستادیجاش ا سر
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 نیکه کارمو باهاش انجام ندادم، حق خارج شدن از ا یدارم و تا وقت ازیمن به اون دختر ن! که گفتم نیهم یعنی :جوابش رو دادم خونسرد

. رو نداره الیو

! ؟یزن یچرا در لفافه حرف م. منظورتو واضح بگو آرشام: گفت بلند

! نیهم. ره ینم نجایدالرام از ا. منظورم کامال واضح بود -

. ستادمیراه ا نیصداش ب دنیکنارش گذشتم، که با شن محکم از ییبا قدم ها و

 ؟یبهتر بدون نویا دیخودت که با. نداره یبا من در افتادن عواقب خوب. یکار رو نکن نیبهتره ا -

 برگشتم و نگاهش یبه آروم. کنه رو نداشت دیبخواد من رو تهد نیاز ا شیب نکهیحق ا یبودم؛ ول دهیحرفاش رو شن یکاف ياندازه  به

.کردم

اوقاتم تو  یمن و گاه یشد که گاه یم ییها تیها و مامور دهیدر امور مشترك که اون هم شامل ا یول م؛یمن و تو دو گروه جدا هست -

 دهیحرفا زحمات تو رو ناد نیخوام با وجود ا یمن هم نم. میبه کار هم نداشته باش يکه کار میاز همون اولم شرط کرد ،يداد یانجام م

. رمیبگ

. دختر هیاون هم به خاطر  ،یکن یکار رو م نیا يدار یول -

. میهست کیدختر، هر دو شر نیتو موضوع ا. يکه تو کرد هیمهم کار ست،یاون دختر برام مهم ن -

. کرد و مشکوکانه نگاهم کرد کیرو بار چشماش

! ؟يبه دالرام دار يازیتو چه ن -

. زدم پوزخند

. باشه تیخاص یتونه ب یشک نم یب ه،یر زرنگدخت. باشه دیتونه برام مف یم -

! تو گروه خودت؟ شیاریب يخوا ینکنه م -

! وجه چینـه، به ه -

! ؟یپس چ -

. کردم ییکارا هی دیشا ندهیدر آ یول ،یچیفعال ه -

. دیخند

! درسته؟ ،يبگذر يدختر نیچن فیاز جسم و اندام ظر یتون یتو هم نم -

! جسم ازیآدماست نه ن دیبه دنبال فوا شهینگاه من هم. انیهستم شا هیا از بقمن جد: همون پوزخند گفتم با

 یکارت باهاش تموم شد، ب نکهیبه محض ا يجا بهم قول بد نیخوام هم یپس م: نشوند و گفت یشونیرو پ یاخم کم رنگ. محو شد لبخندش

. طرف من یچون و چرا ردش کن

. گدار به آب بزنم ینبودم که ب یداشتم؛ من آدم ازین انیبه شا. کردم سکوت

. رمیگ یم میبعد، بعد تصم يبرا: رو تکون دادم سرم

. يد یاالن بهم قول م نینه، هم -
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. خب یلیخ: دادم و گفتم رونیب نیرو سنگ نفسم

. مبهش انداختم و باهاش دست داد یدستش رو به طرفم دراز کرد؛ نگاه کوتاه. و با لبخند به طرفم اومد دیدرخش نگاهش

.ما همچنان دوستانه پا بر جاست يخوشحالم رابطه . یگرفت یدرست میتصم -

 یراست: توش مشهود بود، گفت یکه خوشحال ییو با صدا ستادیراه ا نیب یدستش رو رها کردم که به طرف در رفت؛ ول. نگاهش کردم فقط

. فرصت نشد بهت بگم شبید. گرده یارسالن داره بر م. خبر خوش هی

! اد؟یم یواسه چ: هم رفت و گفتم ياخمام تو اهناخوداگ

. کم رنگ شد لبخندش

رفته؟  ادتیتو؛  یمیمنه و دوست صم يارسالن برادرزاده  -

! بود کایاون که عاشق امر! ه؟یچ رانیخواستم بدونم قصدش از برگشت به ا یفقط م: گفتم يجد

. مهمون ماست يادیواسه مدت ز. خسته شده کایامر ياز آب و هوا گهیدونم؛ فقط گفت د ینم -

.تو هم تموم شده يمن برا يتایمامور يبه هر حال دوره . یستیها تنها ن تیانجام مامور يتو گهیپس د! هیعال -

. نیکن تیخوام هر دو کنار هم فعال یاتفاقا برعکس، م -

. کردم مکث

گرده؟  یبر م یک -

.گهید يهفته  هیدرست  -

. ستادمیرفت و من هم کنار پنجره ا رونیلبخند از سالن ب با

 نیکه در ظاهر دوست و در باطن بزرگ تر یکس. شد به گذشته و ارسالن دهیکردم، ذهنم کش یکه از پشت پنجره باغ رو تماشا م یحال در

...که  یدشمن. شد یدشمن من محسوب م

.خشم دستام رو گره کردم و فشردم با

***

دالرام

اومدن تو و  یغذا و بردنش م ینیگذاشتن س يکه اونم واسه  اد؛یاتاق نم يتو یکردن و جز خدمتکارا کس میزندون اتاق نیا يروزه که تو دو

.رفتن ینگاه کوتاه بهم بندازن، م هی یحت نکهیبدون ا

 یو فقط م دمیکش یآه م فتادم،یبابام م ادی یوقت. کردم یو همه کس فکر م زیبه همه چ. یدلهره و نگران ایبود  هیگر ایمدت کارم  نیا يتو

 يندونم کار هیچرا بابام با ! ارن؟یتونن درش ب یچاه، ده تا آدم عاقل نم هی يتو ندازهیسنگ م هیآدم ساده لوح  هی یچرا وقت! گفتم چـــرا؟

 هیاگه مامان . ناخوداگاه پوزخند زدم. هم داره و نسبت بهش مسئوله يبرادرم که فراموش کرده بود خواهر! شد؟ بتیهمه مص نیا اعثب

» !به باباش یره حسن یتره به تخمش م«: گفت یم دیشن یرو م يزیچ نیهمچ
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. بایاومد؛ ساده بود و ز یرفتارش خوشم م نیاز ا. ضرب المثل بود يخدا مامانم

 یدندونام م يال تشک و ملحفه رو يکردم تو یکه صورتمو فرو م يجور فتادم؛یو تهش هم به هق هق م هیگر ریزدم ز یم فتادمیکه م ادشی

 یم یملحفه رد پاشون باق يجا يجا ياشکام بودن که رو نیو ا. شد یحس م یدادم که از درد ب یهم فشار م يقدر به رو نیگرفتم و لبامو ا

. شد یم شتریب انیحال نفرتم از شا نیسوخت و در ع یتکشون دلم م تک يواسه . موند

شه  یمحو م شهیهم يبرا میزندگ ياز تو انیباالخره وجود منفور شا ایشه و آ یم یکه چ نیا. کرد یوجودم رخنه م يترس تو شیادآوری با

... ای

 ایخدا. نگرانم شده یلیمطمئنم االن خ. بهش بزنم کیزنگ کوچ هیتونم  ینم. گرفتن يریکه منو به اس نایا. کردم یبه فرهاد فکر م یطرف از

!آه! چکار کنم؟

 یکم به مشک یلیبود و خ رهیو بلندم که رنگشون ت يقهوه ا يموها. و به سر تا پام نگاه کردم ستادمیود ااتاق ب يکه تو يقد ي نهیآ يجلو

. مثل سابق شفاف نبودن گهیکه انگار د میخاکستر يچشما. بودند ختهیدورم ر شونیزد، پر یم

بهم  نویبچه بودم و ا یوقت. نهیچشمات بب يتوتونه نقشش رو  یم یآدم. است نهیآ هیگفت چشمات نقش  یم شهیمامانم هم ر،یبه خ ادشی

 یحرکتم م نیبابام از ا. نمیبتونم خودمو توش بب دیزدم، که شا یخودم زل م يچشما يو تو نهیآ يرفتم جلو یم دمیدو یم عیگفت، سر یم

. پر از آرامش. بود یخوب يچه روزا! آه. دیبوس یرو م نمو مامان گو دیخند

. بود شهیتر از هم یمهتاب دمیپوست سف. بودن دهیاشکام به هم چسب یسیدر اثر خ میبلند و مشک يمژه ها. مدینمناکم دست کش يچشما به

 ینه م یول رم؛یبگ یدوش حساب هیخواستم برم حموم و  یلباسام همونا بودن و چقدر ته دلم م. زده بود خیرنگ و  یب شهیلبام برخالف هم

. بشه یاشتم که قراره چد نویفقط استرس ا. تونستم یذاشتن و نه م

ظرف  یبگه، ول يزیچ نکهیا دیجام نشستم و نگاهش کردم، به ام يتو. اتاق ياز خدمتکارا اومد تو یکی. بودم دهیتخت دراز کش يرو شب

. در رو نبست یبار در کمال تعجب کس نیا. رفت رونیکنار تخت برداشت و از در ب زیم ياز غذا رو از رو یخال

! پاشو االی: از نگهبانا اومد تو و با اخم بهم تشر زد یکیکردم که  یگاهش متعجب داشتم ن با

! شده؟ یچ ایخدا. دلم، باعث شد تنم بلرزه يتو ختیکه ر یترس

نگاه  هی. کردم یکوچولو هم تقال نم هی یحت. رونیب میبازومو محکم گرفت و از در رفت. نییتخت اومدم پا يکه سرم زد، لرزون از رو يداد با

با مناظر مختلف  ییقرار داشت که با فاصله روشون تابلوها ییوارایبزرگ بود؛ کنارمون دو طرف د يراهرو هی. به اطراف انداختم يسرسر

 ایب: اتاق گفت يمردونه از تو يصدا هیبه در زد و  يتقه ا. ستادیهمون در ا يراهرو قرار داشت که نگهبان جلو يدر انتها هی. بودنصب شده 

. تو

پرت شدم  ییجورا هیکار رو کرد که  نیبا خشونت ا نینامرد همچ. اتاق يتو دیدر رو باز کرد و رفت تو؛ منو هم دنبال خودش کش باننگه

. بستم یوامونده ها رو باهاش م نیبود ا يزیچ هیکاش  يا. صورتم يتو ختیتو و موهام ر

داده بود، از ترس  هیتک زیکه به م دنشیبا د. صورتم کنار زدم يو از توسرم رو بلند کردم و همزمان موهام. دستاش نبود يبازوم تو گهید

. چشمام گرد شد؛ آرشام بود

. يبر یتون یتو م: چشم ازم برداره، رو به نگهبان گفت نکهیبدون ا. کرد یداده بود و به من نگاه م هیتک زشیبه م یخاص يجذبه  با
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. اطاعت قربان -

و  زیم هیجز همون  يزیبودم و اطرافمم چ ستادهیوسط اتاق ا. و با همون صدا به خودم اومدم دمیم شنبسته شدن در رو پشت سر يصدا و

و  یمشک ياتاق، درست سمت راستم بود که با پرده ها يپنجره تو هی. نبود یبه رنگ مشک یچوب يکتابخونه  هیو  يکمد فلز هی ،یصندل

. صورتش يرو دیچرخ عیبودم که با صداش نگاهم سراتاق خاص  نیمحو اطرافم و ا. شده بود دهیقرمز پوش

تموم شد؟  -

! ؟یچ: تعجب گفتم با

. بهش نگم و وضع بدتر بشه يزیوقت چ هیدهنم نگه داشتم که  يطرفم؛ زبونمو محکم تو ادیداره م دمید. نگفت يزیزد و چ پوزخند

.دیزلر یداشت، که با هر گام تن منم م یبر م يقدر محکم و جد نیقدماش رو ا

آب  ستاد،یرو به روم که ا. دمشییپا یم یچشم ریز یدوختم؛ ول نیو نگاهمو به زم اوردمینافذ و سرد بود، که طاقت ن يبه قدر نگاهش

. زد یدامن م شمیسکوت هر لحظه به تشو نیسکوت کرده بود و ا یبگه ول ؛يزیچ هیمنتظر بودم هر آن . دهنمو قورت دادم

! هم کننگا: کرد و گفت يسرفه ا تک

. تونستم ینم يوا. هم فشار دادم يبستم و رو چشمامو

زنم؛  یدارم با شخص مقابلم حرف م یطور دوست ندارم وقت نیهم. رو دو بار تکرار کنم یحرف هیمن عادت ندارم : برد باال و گفت صداشو

! پس نگاهم کن. از من باشه رینگاهش به هر کجا غ

 اهیس يچشما يکه حرفش تموم شد، نگاه منم تو نیزد؛ منم آروم آروم سرمو آوردم باال و هم یم پشت سر هم حرف زیر هیطور که  همون

. به رنگ شبش قفل شد

. خواد یتو رو م انیشا: مقدمه گفت یصورتم زل زده بود، ب يتو نکهیا نیح

. دهتنم نمون يتو یجون گهیحس کردم د شیبعد يبا جمله . که اومد دهنم از وحشت باز موند اسمش

. و منم قبول کردم -

! ؟یچــ... چ  -

. سرشو تکون داد و پشتشو به من کرد. داد یآزارم م نشیبود، هم خونسرد

. نداره تو رو بهش بدم يپس مورد ،يایبه کارم نم گهیحاال که د. يدیدرست شن: شد گفت یم کینزد زشیکه به م یحال در

 یلیاون که خ! فردا؟ ای انیشا يالیامشب بفرستمت و نیهم! ه؟یخب نظرت چ:  داد و گفتابروشو باال يتا کیداد؛  هیتک زیرو به م پشتش

. عجله داشت

. نذار بدبخت بشم ایخدا. ختمیچشمام التماس ر يتا تونستم تو. ستادمیاومدم و با ترس و لرز رفتم جلوش ا رونیحرف آخرش از شوك ب با

. چشمام در گردش بود ينگاهش تو. کردم یم يدیاحساس خالء شد. هیگر ریزنم زچشمام حلقه بسته بود و کم مونده بود ب ياشک تو

. صدام بغض داشت

 هیازتون خواهش کردم . کشم یخودم، خودمو م یکار رو نکن نیشما هم ا. رمیاون نامرد نم شیپ یول رم،یمن که قبال گفتم حاضرم بم... م  -

. مونه یراه برام م نیهم مثل اون کثافت رذل از جنس سنگه؛ فقط همحاال که دل شما  یدستش به من نرسه؛ ول دیکن يکار
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از اشک  سیصورتم خ. دیلرز یچونه ام در اثر بغض م. خورد یتکون م یمجسمه سر جام خشک شده بودم و فقط لبام بود که به آروم نیع

 ینم. کردم یغرورم رو حفظ م دیاالن فقط با. نزدم یحرف گهیگفت، منم د ینم یچیه. رو بشکافه نمیبود و قلبم با هر تپش کم مونده بود س

. کار رو نکنه نیکرد ا ینگاهم بهش التماس م. گفت ینم نوینگاهم ا یکنم؛ ول اسخواستم بهش التم

 يچشما يکل صورتش بچرخه و تو يصورتم پخش شد؛ که همون گرما باعث شد نگاهم رو يداد و گرماش تو رونیب قیرو عم نفسش

 .سرخش محو بشه

! جز مرگ هم باشه؟ يا گهیو اگه راهه د -

هم  يا گهیمگه راه د! بود؟ یحرف چ نیمنظورش از ا. شدم رهیبعد از چند لحظه با تعجب بهش خ یجملش رو درك نکردم؛ ول اول

 یبا شناخت. شد یگرفته م شمیآسا شهیهم يبرا گهید. خون آشام نیطرف هم ا هی ان؛یطرف شا هی! کردم؛ خب کجا برم؟ یفرار م! داشتم؟

اون نکبت  شیپ یول رم،یحاضر بودم بم. داده انیسنگدل قول منو به شا نیو حاال هم که ا. ذاشت ینم راحتمداشتم، اونم  يمنصور يکه رو

. نرم

تنش  یمشک يو شلوار پارچه ا يبلوز خاکستر. بغلش يتو فتادمیصاف م دم،یکش یاگه به موقع خودم رو کنار نم. فاصله گرفت زشیم از

. زد یدامن م شیذات تیجذاب نیبر چهره داشت، به ا شهیکه هم یاخم. و جذاب بود پیخوش ت یلیوجود خ یب. بود

 یم يانگار داشت باهام باز. رفتم عقب یاومد جلو و من م یاون م. قدم رفتم عقب هی اریاخت یبه طرفم برداشت، که منم ب گهیقدم د هی دمید

منم دستمو برده بودم پشتم و همون طور که از پشت دنبال . دستش رو هم مشت کرده بود یکیبود و اون  بشیج ياز دستاش تو یکی. کرد

.زدش قفل شده بود خینگاه  يبدم؛ نگاهم تو هیبهش تک شتمگ یم يزیچ هی

مصب با چشماش ال. يقادر به حرکت دادن چشمات هم نبود یمسخ شده، حت يکرد که مثل آدما یدر آدم نفوذ م ينگاه جور نیا یعنی

دادم و محکم سر جام  هیبود که بهش تک يهمون کمد فلز. بخوره، که باالخره خـــورد يزیچ هیکردم دستم به  یدعا دعا م. کرد یجادو م

.کرد یاومد و با اخم نگاهم م یجلو م داشتاون هنوز  یول ستادم؛یا

وجب  هیکه فاصلش باهام  ستادیجلوم ا يجور. دهیقد بلند بود و ورز .باال گرفتم یدادم و سرمو کم هیسرد کمد تک يدستامو به بدنه  کف

.شد یهم نم

. کمد؛ درست کنار صورتم؛ که از صداش مردم و زنده شدم يبه بدنه  دیکوب یناگهان یلیبود رو آورد باال و خ بشیج يدستش که تو اون

صورتشو آورد جلو و منم با ترس سرمو . کرده بود تین هم سراکمد به بدن م يشد و انگار سرما یم نییاز ترس باال و پا نمیس يقفسه 

. بستم ماموتر بردم و چش نییپا

تو فرض کن که االن من ! شرط کیتنها به  یمنصرف کنم؛ ول میتصم نیرو از ا انیتونم شا یم یبه راحت: پشت سر هم گفت يجد یول آروم

شناسمش، سه سوته  یکه خوب م ییخب از اونجا! ؟يمنصور شیپ! ؟يکه بر يکجا رو دار. يبر نجایاز ا یتون یو م يگم آزاد یبهت م

 شیمادرت؛ که خب پ ییجز پسر دا يندار يهم که من خبر دارم، کس و کار ییتا اونجا. يندار يا دهیفا راشب گهیچون د اره،یدخلتو م

و تو رو با خودش  ارهیم رتیگ یسنگم باش ریگه زا یحت. کنه یم داتیپ انیشا نجایچون به محض خارج شدن از ا ؛یباش یتون یاون هم نم

...و البته ! جز مرگ نهمو یبرات نم یراه چیه! ؟ینیب یپس م. بره یم
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جزء جزء صورتم در گردش بود و  يچشماش رو. چشمامو باز کردم و نگاهش کردم يال یگه، به آروم ینم يزیسکوت کرده و چ دمید

. مشتش گرفت يباال آورد و چند تار از موهامو توبا پوزخند دستشو . چشمام ثابت موند يتو

زد و نگاهش همچنان سرد  یپوزخند م. چون حرکتش با خشونت نبود ومد،یدردم ن. دیکش یموهام و به آروم يهاشو فرو کرد ال به ال پنجه

. کردم یبدنم درك نم يتضاد رو تو دما نیمن از درون داغ بودم؛ فقط کف دست و پام سرد بود و ا یبود؛ ول

!؟یو چ: کردم زمزمه

که ازم جدا شد،  نیهم. سرشو تکون داد و ازم فاصله گرفت یبه آروم. چشمام دوخت يموهام گرفت و تو ينگاهشو از رو د،یکه شن صدامو

! ه؟یک گهید نیا. کردم یداشتم سنکپ م. رونینفسمو فوت کردم ب

رو  يو چه عاد یمن چه خصوص يو اکثر کارها ادیب نجایتونه به ا ینم یالنمدت طو يو برا مارهیگندم خدمتکار مخصوصم دو روزه که ب -

...خوام که  یشد و من از تو م یدو روز، نبودش حس م نیا يخاطر تو نیداد؛ و به هم یاون انجام م

! خواست خدمتکار مخصوصش باشـــم؟ یازم م. نگفت؛ منم که گاگول نبودم؛ تا تهشو خوندم يزیکرد و چ نگاهم

 یلحظه به لحظه از دستورات من اطاعت م. يمنو انجام بد ياون کارا يجا دیدرسته، تو با: بگم ذهنمو خوند و جواب داد يزیچ نکهیا ونبد

... نمیکارت بب يتو یچیسرپ نیو اگر کوچک تر یکن

. ادیحساب کار دستم ب یعنینگاهم کرد که  يجور ینداد، ول ادامه

!يخون آشام بدتر از منصور هی! ؟یاونم واسه کـــ! خدمتکاره مخصوص! هه! ه؟یرده کفکر ک اروی نیگم ا ینم یچیه یه

من حاضرم همون مرگو . کنم، بعد واسه من کتاب قانون رو کن یمن قبول م نیاول بب: موتور کار افتاد و پشت سر هم گفتم نیزبونم ع باز

!ظاهرا هوا ورت داشته جناب. تو کار نکنم شیپ یانتخاب کنم، ول

 يفرستمت خونه  یکه م هیزمان يواسه  یحرص و جوش اصل. يهمه حرص و جوش بخور نیا ستیالزم ن: تر شد و گفت قیعم پوزخندش

. انیشا

. یکرد عوض یسواستفاده م داشت

! کشم یذارم، خودمو م یگفتم که من نم. باش الیخ نیبه هم: نگاهش کردم و گفتم تیعصبان با

!کار رو بکن نیا االیکه کَکش بگزه؟ د  هیک. احمق يه خب بکــش دختر: دیکش داد

. دستم فشارش دادم يو با وحشت تو دمشیرو هوا قاپ. شلوارش در آورد و پرت کرد طرفم بیج يضامن دار از تو يچاقو هی

 ؟یستینکنه کار کردن باهاش رو بلد ن ؟يستادیچرا وا -

و دسته اش رو گذاشت کف  دیضامن دار رو کش يچاقو. دست پر از حرارتش گرفت يزدمو تو خیو دست  ستادیچند گام بلند جلوم ا با

:زد ادیدستم رو تو دست خودش مشت کرد و فر. حس شده بود یدستام از مچ ب. دستم

احمق؟  یکن یپس چرا دست دست م ؟يریبم يخوا یم. داره یچه لذت یخوام بهت نشون بدم خودکش یم ـ

! کنه؟ یداره چکار م یروان نیا. چاقو و صورت آرشام در گردش بود نیبود و با ترس نگاهم بحد گشاد شده  نیتا آخر چشمام
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که  دمید یزبونم بند اومده بود و م. شک چاقو رو ول کرده بودم یدستش نبود، ب ياگه دستم تو. رو به شکمم گرفته بود. برد باال دستمو

نه؛ نــه . رمیم یدارم م ایخدا. دمیترس یم. از اشک بود سیبود و صورتم خ نشسته میشونیرو پ يعرق سرد. زد یبه شدت نبض م قشیشق

!خدا

هر دو به  نیب نیداد و در ا یکارشو انجام م ياما اون جد. رونیزد ب یبند اومده بود و فقط نگاهم بود که وحشت زده داشت از کاسه م زبونم

!من از ترس و اون از خشم. مینفس نفس افتاده بود

! ــشـــهیهم يپس طعمش رو بچش، برا ،يکه خودت انتخاب کرد یراه ؟يمردن آماده ا يواسه : داد زدخشونت  با

!نــــــه: دمیکش غیکه ج نییدستمو که تو دستش بود، رو به شکمم آورد پا ادیفر با

***

دفعه مغزم به کار  هی. نشسته یصندل يون روافتادم و ا نیزم يهمون اتاق رو يتو. به اطراف انداختم ینگاه گنگ. آروم باز کردم چشمامو

. دمیبا تعجب و ترس سرمو بلند کردم و باز به شکمم دست کش. کردم یحس نم يدرد چیه. دمیافتاد و با وحشت دستمو به شکمم کش

...پس . شد ینم دهیهم روش د یخون يلکه  چیلباسم سالم بود و ه

.سرمو چرخوندم و نگاهش کردم دمیکه شن صداشو

. يمردنم ندار يعرضه  یحت. ینداشت یمتاسفم؛ مرگ موفق -

. جام نشستم يصورتشو تو يزل زدم تو تیعصبان با

...منو  یکثافت داشت يمردنم دست خودمه و تو. خوام چکار کنم ینداره که من م یاصال به تو ربط! خفه شو آشغال -

. کار رو بکنم نیخواستم هم یکشتم؟ آره م یم -

 ؟یپس چرا نکشت :داد زدم سرش

. یچون خودت نخواست: جوابمو داد خونسرد

و  یبود، جراتشو داشت یاگه قصدت خودکش. يریبم یخواست ینم نکهیا یعنی نینه؛ ا یو گفت يدیکش غیج: تعجب نگاهش کردم که گفت با

! یخودت نخواست یول. يکرد یکار رو م نیا

. یوادارم کن يایتو ب نکهیکشم، نه ا یدمو ممن گفتم خو. یکشت یمنو م یتو داشت ید آخه روان -

 يمگه خواسته . کردم یکار رو م نیتو رو با خودش ببره؛ منم داشتم هم انینذارم شا یبکشمت ول یکه قبال گفت ادمهی! ه؟یفرقش تو چ -

 ست؟ین نیهم تیقلب

زرشک، روت کم  یتو که به سنگم گفت! ؟یکن یون توجه مو ا نیا یقلب يتا حاال به خواسته  یاز ک! یزِک: و با پوزخند گفتم دمیخند مسخره

. ستمیمیشه من هستم، جات وا

. جستم نیزم ياز رو عیبلند شد که منم سر شیصندل ياز رو تیعصبان با
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 ای. يریرو بگ متیدم تصم یبار بهت فرصت م نیآخر يبرا. ستیجلو دارم ن ياحد چیاز حدش که بگذره ه یول ام،یکوتاه م يمن تا حد -

 نیدردسرتر یراه و ب نیراه سوم هم که به نظرم بهتر. سازم یاالن خودم کارتو م نیهم ایخدمتکار مخصوصم؛  یش یو م یمون یم نجایا

!انهیشه، شا یمحسوب م

! بکنم؟ یچه غلط ان؟یآرشام؟ مرگ؟ شا. هنگ کرده بود مغزم

. عمرا بتمرگه سر جاش انیبشه، شا المیخ یب یکی نیحاال ا. دارن یبر نم دست از سرم نایهم که برم، باز ا نجایگفت، من از ا یراست م نویا

 ام؛یتونستم کنار ب یهم که نم دهیتازه به دوران رس اروی نیبا ا. خواستم ینم نویو من ا فتادیوسط به خطر م نیوقت جون فرهاد هم ا هی

مونه مردن من خر، که خاك بر  یم. بهش فکر کنم یخوام حت یهم که کال نم انیشا. دارم شیرو در پ یسخت يبمونم روزا نجایا ممطمئن

. قدر ترسوام نیسرم کنن ا

شه؟  یم دمیِعا یبا کشتن خودم چ! کنم و واسش راه هست، چرا خودمو بکشم؟ یتونم زندگ یم یوقت. ستیجون آدم که نقل و نبات ن یول

که  ییتا حاال اونا یاز ک. گهیکنن د یجهنم؛ زنده زنده کبابم م يزمایو هبرنم ر یراست م هیتهش . کنن ینم راتیخرما و حلوا که خ ایاون دن

! که من صابون به دلم بزنم؟ ایبهشت ستیره تو ل یاسمشون م ن،کرد یخودکش

. بودم ریخودم بدجور درگ با

! یکن یهمه فکر م نیکه ا يریعمرتو بگ میتصم نیبزرگ تر ستیقرار ن -

. ستیکمترم ن: دمیتوپ بهش

...  کی. يجوابم رو بد يشمرم و تا اون وقت فرصت دار یتا پنج م: جواب داد ردخونس

! کدوم خدا؟ ان؟یمرگ؟ شا آرشام؟

...دو  -

. وجه چیکه اصال به ه انیشا

...سه  -

. ابشم ندمتونم جو ینم. شم یو زنده م رمیم یصد بار م يباشم روز ششیپ. خون آشام که از همشون بدتره نیا. دیلرز یو پام م دست

. شه ینم نمینه ا.رسه یم يآخرش کار به کتک کار

...چهار  -

!خــــاك یعنی. دالرام يجو جرات ندار هی. جربزمو ببرن یمرده شور ب. ترسم ینه خدا م! مرگ؟

!پنج -

. آرشــــام -

...  دمیگفتم که د یچ نمیتازه با خودم فکر کردم بب. دستام پوشوندم يصورتمو تو و

گفتم؟  نویشد ا یتو دختر؟ اصال چ یکن یفکر نم هیثان هیچرا ! ؟يآرشامو انتخاب کرد ـوانهـــید

 ؟يشد؟ انتخابت رو کرد یچ -

. قدر خرفت و نفهمه؟ فقط سرمو تکون دادم نیا یعنیبود،  ستادهیجلوم ا. نییپا دمیصورتم کش يدستمو از رو آروم
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! خب کدوم؟ -

. گهیگفتم د -

 ؟یگفت یچ -

. نتخابموا -

. بگو گهیبار د هی دم،ینشن -

! ؟يدلم گفتم کَـــــر تو

بگم؟  یچ -

 ه؟یدختر؛ بگو انتخابت چ رینگ يمنو به باز: حرص گفت با

. دم یم حیترج انیرو به قصر شا نجایا: چشماش بودم گفتم يتو رهیکه خ یدر حال نیهم يواسه . تفاوت باشم و حرفمو بزنم یکردم ب یسع

به مرگ؟  یحت: داد گفت یکه سر تکون م یاز هم باز شد و در حال یمک اخماش

. به مرگ یحت: سرمو تکون دادم و تکرار کردم منم

شرط و شروط الزمه که  يسر هی. نگه دارم نجایتونم تو رو ا ینم يجور نیخب، من هم اریبس: لبش و گفت ينشست گوشه  یکج لبخند

. یبهشون عمل کن دیحتما با

! ؟یچه شرط: گفتمتعجب  با

که  یکنم و زمان یم داتیروز فکر فرار به سرت بزنه؛ من زودتر از اون پ کیباشم و اگه  انیتونم بدتر از شا یکه من م یبدون نویا دیبا -

! فهم شـــد؟ ریش. ذارم یرو که بهت پناه داده رو زنده نم یکنم، خودت و کس داتیپ

. سرمو تکون دادم دیترد با

چه . ياون ها رو به نحو احسنت انجام بد دیشه و با یمن به تو مربوط م يکارها يهمه . يو بهم تعهد بد یقرارداد امضا کن يرکسی دیبا -

شدن به  کیبهت حق نزد نم،یازت بب یاگه مورد مشکوک. يبر رونیب الیاز و يمن حق ندار يبدون اجازه ! یو چه معمول یشخص يکارها

 چیشده، که ه میتنظ ریغامگیپ يتلفن اتاقم به تلفن اتاق تو رو. راهرو نیهم ياتاق منه، انتها يرست رو به رواتاقت د. مد یتلفن رو هم نم

 ،یکن ریتاخ قهیدق هیاگه  ،يایازت خواستم به اتاقم ب یوقت. دارم يکه باهات کار فور هیزمان يبذاره؛ و برا امیتونه برات پ یکس جز من نم

کار رو  نیا دیفقط تو با ؛يد یرو نم میشخص يورود به اتاق و مکان ها يکدوم از خدمتکارها اجازه  چیبه ه! یستیبا معواقبش ه يپا دیبا

و بعد از ظهرها دو  یش یم داریراس ساعت هفت از خواب ب. کنم یمجازاتت م یانجام بدن، به سخت هیبه بق يو اگه بفهمم کارتو داد. یبکن

کارها  یمونه باق یم. يخور یم گهید يغذات رو با خدمتکارا! یتحت نظر و اوامر من باش دیبا تا ساعت دوازده شب. يساعت استراحت دار

.گم یکه اون ها رو بعد م

بابـــا . فتمیو از تعجب کم مونده بود پس ب رونیچشمام از کاسه زده بود ب. شد یباز م شتریزد و من دهنم لحظه به لحظه ب یحرف م اون

باش  داریمگه پادگانه؟ ساعت هفت صبح ب ن؟یگه ا یم یچ اورد؟یکرد، نفس کم ن نیپشت سر هم قانون و قوانهمه  نیموندم ا. یخفه نشـ

...و  یموشو دوازده شب خا
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کردم  یم یهم کلفت دیمن خر با ،يمنصور يخونه  يتو. چشمام يجلو ارهیامواتمو که م يجور نیا. در خدمت آقا باشم دیصبح تا شب با از

. یچیبه از ه یگن کاچ یم! هه. کارکنان ي هیسرتر از بق ییجورا هیشدم خدمتکار مخصوص و  نجایا یتنه و دست تنها، ول هی. يو هم پرستار

.رسه یتهش به کجا م مینیبه جاده، تا بب میزن یرکاب و م يرو میذار یم وما هم پامون

***

از  وارشیدر و د. دیرس ینم سیسرو نیا يوجـــــه به پا چیه به هحموم خدمتکارا جدا بود، ک يمنصور يخونه  يتو. یعجب حموم ــــولیا

شکل و  یضیوان ب هی. دور نگاهمو اطراف چرخوندم هی. دیواردش شدم، برق از کلم پر یاتاقم، حموم جدا داشت که وقت. زد یبرق م يزیتم

کم از وان، درست کنارش  يبا فاصله  يا شهیام شحم هی. شده بود دهیوان چند تا شامپو و صابون چ يسمت چپ لبه  د،یفبزرگ به رنگ س

ها و  یتوش کار شده بود، کامال صاف و شفاف بود و کاش وارید يکه جا يا شهیش. متحرك بود شیکیقرار داشت؛ دو تا دوش داشت که 

دو تا شمع بزرگ هم گذاشته . سمت راست که توش پر بود از انواع شامپوها و نرم کننده ها يشه ایش يقفسه  هی. يکرم قهوه ا يکایسرام

خوش  ي حهیحموم پر از را يدونستم روشنشون کنم فضا یم! اسی يداره؛ بو يعجب عطر دمیبوشون کردم د یقفسه که وقت يبودن تو

. شه یم اسیعطر 

. بود زونیآو واریبه د يفلز یجالباس هیقرار داشت و کنارش  يا شهیحموم ش يافتاد که درست رو به رو يقد ي نهیچشمم به آ برگشتم،

که عادت داشتم هر  یمن. خورد یحالم داشت از خودم بهم م. لباسامو در آوردم عیمعطلش نکردم؛ سر گهیکردم و د زونیحولم رو بهش آو

. قطره آب به تنم نخورده بود هی یمدت حت نیا رم،یروز دوش بگ

 اسیگل  يبو. آب و صابون رو هم برداشتم يتو ختمیو بدن راز شامپ یکم! معرکه است ،یچه حس. وانو پر از آب کردم و نشستم عیسر

.لبام ينشست رو یقیرو نوازش کرد؛ لبخند عم مینیکه ب یمطبوع يکه بهم دست داد و بو یو از حس خوب دمیبه بدنم کش. داد یم

. کنم رو تحمل نجایفکر کنم بتونم ا ییجورا هی ستا؛یبد ن نمینه همچ: وان لَم دادم و با خودم گفتم يتو

البته اگه خون آشام خوشگله رو در نظر : ادامه دادم طنتیخودم فرستادم و با ش يچشمک واسه  هینگاه کردم و  نهیآ يفکر تو نیا با

. میرینگ

. تحمل کنم دیرو با وجود آرشام با یسخت يشروع بشه، روزا نجایدونم بعد که کارم ا یم یخندم، ول یاالن م. دمیخند

 یو سر م دیچک یشونه هام م ياز نوك موهام قطرات آب به رو. بود سیهنوز بدنم خ. دمی، دوش گرفتم و حولم رو پوشکه تموم شد کارم

. خورد

شوکه شدم  دنشیلبم بود، سرمو بلند کردم که با د يهمون طور که لبخند رو. رونیبود، سرخوش از حموم اومدم ب نییکه سرم پا یحال در

خون  نینکنه واقعا ا. زدم ینفس نفس م! خدا يوا. زل زده بود به من یتخت و با اخم کم رنگ يشسته بود رون! يوا. دمیکش غیو از ترس ج

شه؟  یآدم ظاهر م يوجل هویآشامه و 

زانو که  يکوتـــاه تا باال يحوله  هی. ستادمیجلوش ا یتیچه وضع يبود، به کل فراموش کرده بودم االن تو رمنتظرهیحضورش کامال غ چون

. ت سرشونه اش باز بودقسم
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! تازه اون موقع بود که به خودم اومدم؛ خاك عالم تو ســــرم. کرد زیچشمامو آنال يپام تا تو يکه از نوك انگشتا دمید نگاهشو

ق من مگه اتا نجایا. اوردمیناخنام از کاسه درشون ن نیکور شُدتو بچرخون اون ور تا با هم يچشما یه: و داد زدم شیگلوله آت هی شدم

...خـ  نیپس چرا ع ست؟ین

سر و وضع  نیبا ا. شه یبدتر م دمیکه د رونیخواستم بدوم و از در برم ب. و به جا ساکت شدم کیحرکت کوچ نیکه با هم دیجاش پر از

. رفتم سمت چپ یاومد جلو، من م یو اون که م ستادمیبازم سر جام نا یول! کجا در برم؟

 امیتا به خودم ب. سرخ شده تیصورتش از عصبان دمینگاهش که کردم د. با دو قدم بلند جلومو گرفتبدوم که نامرد نذاشت و  خواستم

. دمیکش غیشد و بلند ج دهیسرم به عقب کش. ـــدیچنگ گرفت و کش يموهامو تو

:آورد جلو و مماس با صورتم گفت صورتشو

! کنم احمق یاد مکه دلم بخو يمن هر کار. یچطور صحبت کن ستییبدم با ر ادتی دیبا -

! فهم شـــد؟ ریش! هر کـــار: و داد زد دیمحکم تر کش موهامو

چشمام که از درد جمع شده بود،  يکم تو هی. رمیتونستم جلوشو بگ ینم ینکشه، ول نیاز ا شتریدستش که موهامو ب يگذاشتم رو دستمو

. شونه هام يرو ختنیباز شد و همون طور آزادانه ر نمناکم يکارش موها نیبا ا. نگاه کرد و در آخر با خشونت رهاشون کرد

آب دهنمو قورت دادم و به موهام دست . ستمین شیکردم من مثل خدمتکار قبل یم یبهش حال دیاز االن با. تونستم ساکت باشم ینم

. چشمام زل زده بود يفقط تو. دمیکش

. رهیخواد واردش بشه، قبلش ازم اجازه بگ یه مک یشه و دوست دارم هر ک یمن محسوب م یخصوص میاتاق حر نیا یول -

 يدم من نذار يبهتره از االن پا رو: گفت يچشمام زووم بود؛ و جد يکه نگاهش هنوزم تو یزد و با نوك انگشت اشارش، در حال پوزخند

حرفا  نیو ا یم کارت به خودکشذار یکنم و نم یاون وقته که خودم خالصت م ؛ياریحرفم ب يو حرف رو یفتیباهام در ب ياگه بخوا. دختر

. بکشه

 ییو جز یستین یشن و کور؛ تو هم مستثن یهمه با دستور من کَر م نجایا. یکَرِت فرو کن يگوشا يخوب تو نویپس بهتره ا: بلندتر داد زد و

. ییاز اونا

. گرفت یدادم فعال سر به سرش نذارم، چون بد فرم پاچه م یم حیترج. فاصله گرفت ازم

. چند تا نکته رو بهت بگم دیبا ا،یتو بپوش با من بلباس -

. يشد یاجل معلق ظاهر م نیبعد ع رونیب امیتا ب يکرد یصبر م اد،یخب خبرت ب! نشسته بود؟ نجایا نیهم واسه

. رونیباشه، پس برو ب -

 ؟ير یپس چرا نم: شه با حرص گفتم یم ده،یباز نگاهش داره روم کش دمید. کرد یبود و نگاهم م ستادهینکرد، سر جاش ا یحرکت چیه

! کرده؟ ریدمت گ ينکنه پام رو

.شمــــا يخوام لباس بپوشم، البته با اجازه  یم: شد و چپ چپ نگاهم کرد که تند گفتم یعصبان باز

. دمیحت کشنفس را هی رون،یاز در که رفت ب. هم فکش منقبض شده بود يبا فشار دادن دندوناش رو. دمیکش شتریاز قصد شما رو ب و
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فاز و نولش  عیطاقت حرف حسابم نداره، سر. شم یکه هستم م ینیتر از ا چارهیب! کنم؟ یزبون نفهم زندگ نیمن بدبخت قراره با ا ایخدا

! ؟يدیآدمه تو آفر نمیکرمت رو شکر، ا ایخدا. رهیگ یمن کم شانس رو م انشیکنه، جر یم یقاط

***

واسه . گشتم یم يهم عاد يمنصور يخونه  ياومد؛ تو یمن از لباس فرم خوشم نم یول. م بودگند یلباس قبل هیفرمم درست شب لباس

تر  نینداختم سنگ یسرم که نم يشال بنفش هم انداختم رو هی. دیسف نیشلوار ج هیتنم کردم، با  دیبلوز سف هیسارافن بنفش و  هی نیهم

. زد دیسر تا پامو د یوگرنه در حد عال د،یو ند دید یم دیکه نبا ییاون قسمتا فقط. گرفت یخندم م فتادمیشمون که میپ قهیچند دق ادی. بود

که باز شده بود، خود به خود بسته  شمین. شد دایکردم که سر و کلش از ته راهرو پ یدلم ذوق م يداشتم تو. دمشیند رونیدر که رفتم ب از

. شد

 هیهم با  دیسف فیظر يبا خطا یشال مشک هیو  یمشک نیرنگش، شلوار ج و کت اسپرت هم يبلوز نوك مداد هی. عوض کرده بود لباساشو

. صفر ریداره، وگرنه اخالق ز افهیفقط ق! درسته تو حلقـــم افشیو ق پیت. انداخته بود دور گردنش یحالت جذاب

و به  ستادیکنارم نا. زخند نشستلبش پو يکه رو دمیاز همون جا به سرتا پام نگاه کرد و د. که به من افتاد، قدماشو آروم کرد نگاهش

. ایدنبالم ب: از بغلم که رد شد گفت یراهش ادامه داد، ول

 يرو دیرفت و من پشت سرش؛ و از همون جا نگاهم چرخ یاون جلو م. نداد ریخدا رو شکر به لباسم گ. پشت سرش راه افتادم عیمنم مط و

. رفت نییاز پله ها پا. شده بود پیتنش ک يتو یحساب. و از پشت پاره کنهکه کم مونده بود کت اسپرتش ر ش،یپهن و عضله ا يشونه ها

.بودن ستادهیپاگرد ا يخدمتکارا به صف جلو

از حاال به بعد دالرام . ده یاون رو انجام م فیخانم وظا نیا ست،یکه گندم ن یتا مدت: گفت يکه آرشام رو بهشون جد میستادیا جلوشون

خصوص داشت،  نیدر ا یو اگه دالرام سوال دیو توقع دارم مو به مو به اون ها عمل کن دیدون یم رو نیقوان. مستخدم مخصوص منه

روشنه؟  یچ مهه. دیکن یم شییراهنما

. ستادیدر رفت و جلوش ا هیبه طرف . مرخصشون کرد و بهم گفت باهاش برم. سر تکون دادن و اطاعت کردن عانهیمط یهمگ

و  نیا. راهرو قرار داره يکه درست انتها ییاتاق و اتاق باال نیا. ياتاق رو ندار نیعنوان حق ورود به ا چیبه ه: رو بهم گفت یلحن خشک با

نکات مهم رو خودم . یاز خدمتکارا بپرس یکی ایاز من  یتون یم یداشت یمونه و اگه سوال ینم یحرف گهید. هم گفتم نیمستخدم ي هیبه بق

. تمبهت گف

! ن؟یر یکجا م: دیدفعه از دهنم پر هیبپرسم و  نویا دیدم باکنارم رد شد که فکر کر از

! ؟یگفت يزیچ: گفت يابروشو داد باال و به سرد يتا هی. برگشت نگاهم کرد یو به آروم ستادیجاش ا سر

! ن؟یایم یک! ن؟یر یبدونم کجا م دینبا ستم؟یخب مگه خدمتکار مخصوصتون ن! ن؟یر یکجا م دمیپرس: تفاوت شونمو انداختم باال و گفتم یب

...و ! ن؟یخور یم یغذا چ
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به  یگرچه من حت. بهت مربوط باشه زایچ نیکه ا یستیمن ن یمنش ایو  ریمد ،يخدمتکار هیتو فقط ! بسه: وسط حرفمو گفت دیپر کالفه

! دم، چه برسه به تو یرو نم ياجازه ا نیچن ممیمنش

. اومد یشدن م ریتحق يگفت که از توش بو يجور هیرو  تو

ذارم چپ و راست منو به باد حقارت  ینم. گم شما گوش کن یم يزیچ هیمنم  ؛يشما حرفاتو زد: چشماش و آروم گفتم يشدم تو براغ

.شه یشما نم ستیبر رفتار ناشا لیها دل نیا یعمل کنم؛ ول فمیبه وظا دیدرسته، قبول دارم خدمتکارتونم و با. نیریبگ

 یکردم و اگه م شیعصبان یکاف يدونستم االن به اندازه  یم. سالن رو ترك کردم عیدادم و سر لشیحوپوزخند ت هیمن بودم که  نیا حاال

.دیرس یموندم، حسابمو م

***

. خبر باشه یازم ب نیاز ا شتریخواستم ب ینم. نگرانم شده یمدت کل نیا يمطمئن بودم تو. فرهاد تنگ شده بود يواسه  دلم

پس . از خودم خبر بدم يجور هیشوك بودم که نتونسته بودم بهش  يت سر هم برام افتاده بود و همش تومدت اتفاقات پش نیقدر ا نیا

.تلفن رو برداشتم و شمارش رو گرفتم یبعد از رفتن آرشام گوش

. کم گرفته بود هیاما . ناخوداگاه لبخند زدم د،یچیپ یگوش يکه تو صداش

 د؟ییبله بفرما -

. دکتر يسالم آقا: گفتم مکث کوتاه آروم هیاز  بعد

از  یرو کم یکه مجبور شدم گوش» دالرام«داد زد و گفت  نیهمچ. دفعه انگار اون طرف بمب منفجر شد هی یول دم،ینشن ییلحظه صدا چند

. گوشم دور کنم

الو؟ الــو؟ . دالرام ينصف عمرم کرد! ؟ییکجا! دختر؟ یخودت: که بلند گفت دمیخند

. نمتیببخوام  یم. خوبم فرهاد -

! خدا يباشه باشه، وا -

. به نفس نفس افتاده بود يجور نیبود هول شده که ا معلوم

! ؟یالو فرهاد خوب -

. دیکش یقیکه نفس عم دمیشن

. رسونم یاالن خودمو م! ؟ییفقط بگو کجا ست،یمهم ن -

. دونم ینم -

. بزن یحرف هید . دختر یکش یمنو م يبگو؛ دار يزیچ هیدالرام ! ؟يمدت کجا بود نیا! دونم؟ یکه نم یچ یعنی! ؟یچـــ -

! دکتر؟ يچه خبرته آقا! منم حرف بزنم؟ يد یآخه مگه مهلت م: خنده گفتم با

! ؟ییکنم بگو کجا یخواهش م. یگفت ینم نویگذشته، ا یمدت به من چ نیا يتو یتو اگه بدون -
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. شدلبام محو  يبود که لبخند از رو یگرفته و عصب يبه حد صداش

. پرسم یباشه صبر کن االن م -

. گفت و منم مو به مو به فرهاد گفتم یلب ریرو بگه؛ اونم با اکراه ز نجایاز خدمتکارا گفتم آدرس ا یکیآشپزخونه و به  يتو رفتم

. فتمیباشه االن راه م -

. همون خدمتکار سرمو بلند کردم و نگاهش کردم يصدا دنیبا شن. رو قطع کرد یگوش و

. یذاشت یم انیآقا رو در جر دیبا -

! ؟یچ -

. انجام بده يکار یبدون اجازه شون کس ادیآقا خوششون نم: اخم گفت با

! ستمیکه ن یخدمتکارم، زندون نجایا. گهیآدرس گفتم د هی. زد که انگار چه خبره یبا اخم و تشر باهام حرف م يجور

. شما نگران نباش، من قبال ازشون اجازه گرفتم -

شده بود و  دهیها چ نتیکاب يانواع لوازم آشپزخونه رو. به آشپزخونه نگاه کردم؛ بزرگ و مجهز بود. داد باال و با تعجب نگاهم کرد ابروشو

بزرگ هم درست رو به روم بود، که با  يپنجره  هی. بودن یصدف دیآشپزخونه کار شده بود، همه به رنگ سف يکه تو ییها و سنگا نتیکاب

. شده بود دهیپوش یو شکالت دیبه رنگ سف ییپرده ها

 يسرمه ا شبنداشونیکه البته فقط پ دیسر تا پا سف. مخصوص به تن داشتن يمرد، که زنا لباسا هیدو تا زن و . آشپزخونه سه نفر بودن يتو

 گشونید یکی. ش باشهو هشت سال ستیب ایو هفت  ستیخورد فوقش ب یبهش م. که همون فضوله بود، جوون بود و سبزه شونیکی. بود

 هیکه مسن تر از بق يبعد. سالش باشه شیخورد چهل و پنج ش یبود و بهش م يچهرش جد. بود ختهیاز موهاش ر یمیهم که مرد بود و ن

. روز افتاده بود نیبه ا ازایبه خاطر پ. کرد یبا پشت دست اشکاشو پاك م یکرد و گاه یخورد م ازیبود؛ داشت پ

. کنم یمن خرد م نیبد: جلو و گفتم براش سوخت، رفتم دلم

. بلند کرد و مهربون نگاهم کرد سرشو

. منه ي فهیوظ نینه دخترم، ا -

. خوام کمکتون کنم یشه؛ م یحساب نم فمونیخرد کردن که جزو وظا ازیپ هی. مثل شمام نجایباشه؛ منم ا -

. شه یم یشه، آقا بفهمه عصبان ینه دخترم نم -

. و به کارش ادامه داد نییانداخت پا سرشو

! شه مثال؟ یم یچ گه،ید یکی ایحاال من خرد کنم ! خرد کردن؟ ازیپ هیواسه . شه یم یغلط کرده عصبان! هیگن آقا، انگار ک یم نیهمچ

. خدمتکاره نجایبه هر حال اونم ا. بهش نیکنه، بتول خانم بد یهمه اصرار م نیحاال که ا -

: بارش کنم، که بتول خانم رو بهش گفت یلیچرب و چ کهیت هیاخم نگاهش کردم و خواستم  با

. ستین فشیکارا جزو وظا نیدختر خدمتکار مخصوص آقاست؛ ا نیا ينه مهر -

 یلیکنه؟ به نظرم گندم خ یم یچه فرق. خدمتکار، خدمتکاره: کرد، گفت یکه با خشم به من نگاه م یپشت چشم نازك کرد و در حال اونم

. ادیآقا بر ب يبچه بتونه از پس کارا نیفکر نکنم ا. بودخوب با کارش آشنا 
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زود از آشپزخونه » !؟یکن یهمه جلز و ولز م نیا يسوزه که دار یتو رو سننه؟ کجات م«پوزخند حوالم کرد و تا خواستم بهش بگم  هی بعدم

. رونیرفت ب

...اون وقت  نمش،یب یباره م نیواسه اول! چرا با من لجه؟ نیا: حرص رو به بتول خانم گفتم با

آقا اونو خدمتکار  اد،یتونه ب یتوقع داشت حاال که گندم نم یخودمون باشه، ول شیپ. هیجور نیدختر اخالقش هم نیولش کن مادر، ا -

. دخترم ریبه دل نگ. کنه یکم از تو رو ترش م هیشده،  يجور نیا نهیب یحاال که م یخودش بکنه؛ ول

! سگ اخالق؟ وید نیا ياونم واسه ! هم افتخار داره؟ يحاال خدمتکار. دلش از کجا پرهخانم  يپس بگو مهر آهــــان

. دادم یبهش نسبت م يزیچ هی قهیهر دق. گرفته بود خندم

! چکار کنم؟ دیمن با قایدق د؟یکن مییکم راهنما هیشه  یبتول خانم م -

! مگه آقا خودش بهت نگفته دخترم؟: داد گفت یرکه تفت مهمون طو. توش ختیرو ر ازایداغ شده بود که پ تابهیماه يتو روغن

. دمیاز حرفاش نفهم یچینفس حرف زد، من که ه هیقدر  نیا یچرا گفت؛ ول -

اکثر  یول ال؛یو انیساعت دوازده ظهر م يبرا یگاه. رونیرن ب یم الیآقا هر روز راس ساعت هشت از و: گازو کم کرد و گفت ي شعله

. رن یشرکت نم ادیب شیوقت اگه براشون کار پ هی گهید. اما هر شب سر ساعت هشت خونه هستن. مونن یشرکتشون م ياوقات تو

! ه؟یمن چ ي فهیوظ. از رفت و آمدش نیخب ا -

 يتو يبعد هم با نظم بذار. یو اتو بزن یو خشک کن يلباساشون رو بشور دیطور که آقا گفتن، هر روز صبح بعد از رفتنشون با نیواال ا -

 لیوسا دیبا ال،یبعد هم که اگه ظهر برگشتن و. انجام بشه دیکارا تا قبل از ساعت دوازده ظهر با نیو ا یاتاقشون رو مرتب کن. کمدشون

. یو مو به مو به دستوراتشون عمل کن ینیبچ دیغذاشون رو تو با زیم. داشته باشن ازیکه ن یحاال به هر چ ،یاستراحتشون رو آماده کن

. ده بودن که گوشت و زردچوبه و نمک رو هم اضافه کردسرخ ش ازایپ

 دیهر شب با نیهم يبرا اد،یخوششون م یلیخ اسیاز عطر گل . دن یم تیهم اهم يزیبه تم. حساسن یلیخ لشونیوسا يآقا رو: داد ادامه

. یاتاقشون هست، اطراف اتاقشون بزن زیم يکه رو یاسیگل  ياز اسپر

! ست؟یبوش تند ن اسیعطر  -

. فهیهم مطبوع و لط یلیاتفاقا بوش خ. کنه ینه دخترم، آقا از اصلش استفاده م: دیخند

 يکرد تو یمواد رو خال. کرد یدرست م يداشت قرمه سبز. سرخ کرده رو هم اضافه کرد يقرمز و سبز ایلوب. لبخند سرمو تکون دادم با

.متوسط تا بجوشه ياش رو گذاشت رو روش؛ بعد هم گذاشت سر گاز و شعله ختیکم آب جوش ر هیقابلمه و 

. ستادمیداد و منم کنارش ا هیتک نتیکاب به

کدوم از  چیه. یرو تو حاضر کن لشونیوسا دیبا رن؛یشبا قبل از خواب عادت دارن دوش بگ: چشمام نگاه کرد و گفت يلبخند تو با

. یباش داریاون موقع ب دیکه تو با رنیگ یبه شرکت دوش مصبح ها قبل از رفتن . خدمتکارا حق ندارن وارد اتاقشون بشن، جز خدمتکارش

! ؟یچه ساعت -

.میهفت و ن -

. هیادیمعلومه مدت ز! ن؟یکن یکار م نجایشما چند ساله ا -
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با نمک و مهربون تر  نیتپل بود و هم یکم کلشیقدش هم متوسط بود و ه. داشت يقهوه ا يو صورت گرد، چشما دیپوست سف. دیخند

. صداش حواسم جمع شد دنیبا شن. سالش باشه يزدم پنجاه و خرده ا یخودم حدس م شیپ. داد ینشونش م

. کنم یآقا کار م يآره دخترم، من ده ساله واسه  -

. نیخبر دار نجایا زیپس از همه چ! ده سال؟. اوه چه باحال: تعجب گفتم با

. ستمیآقا ن شه من که مشاور یکه به کارم مربوط م یینه دخترم، فقط همونا -

.حواسم نبود. دیآره، ببخش: خنده سرمو تکون دادم با

! مثل شمان؟ شونمیا: اون آقا اشاره کردم و آروم رو به بتول خانم گفتم به

.مشاور آقاست ینه، شکوه -

! واقعا؟: و گفتم نییتعجب صدامو آوردم پا با

. سرم ختهیکار ر یبرم، کل گهیخب من د. آره دخترم -

. نیحتما بهم بگ نیواستکمک خ -

. يخودت رو دار فیتو هم وظا. دل مهربونت يفدا: و گفت دیمحبت به گونم دست کش با

. زدم لبخند

. کمکتون امیکنم بتول خانم؛ اگه وقتم آزاد بود م یتعارف نم -

. تو هم برو به کارت برس. زمیباشه عز: و گفت دیخند

سرشو بلند نکرد به  یحت. نوشت یبرگه م هی يرو ییزایچ هیتا اون موقع داشت . رونیه رفت ببود، از آشپزخون یمرد که اسمش شکوه اون

. که بتول خانم صدام زد رونیمنم برگشتم برم ب. من نگاه کنه

بله؟ -

. یبه دل من که نشست. دخترم اسمتم مثل خودت خوشگله -

: انداخته بودم؛ صادقانه گفتم ریکه سرمو ز یو در حال دمیخند پاشبه روش لب. شدم یحال هیصداش بود؛  يکه تو یهمه مهربون نیا از

.حس رو نسبت به شما دارم نیممنونم، منم هم

».ایدالرامم، آروم مادر ب«گفت  یزد و م یاسممو صدا م یوقت. مادرم انداخت ادیآروم بود و همون نگاه مهربونش بود که منو  نگاهش

تا خواستم . هم فشار دادم که اشکم پس بره يچشمامو محکم رو. رونیاز آشپزخونه زدم ب نه،یشمام ببچ يبتونه نم اشک رو تو نکهیاز ا قبل

با . شدم یم نیبود سمت خودش، به پشت نقش زم دهیکه اگه به موقع بازومو نگرفته بود و منو نکش یکیچشم باز کنم، محکم خوردم به 

که به  يآب دهنمو قورت دادم و فشار دنشیبا د. کرد یبود و با اخم نگاهم م ستادهیجلوم ا. خودشه دمیکردم که د زوحشت چشمامو با

. امیبازوم آورد، باعث شد به خودم ب

! ؟يشما مگه نرفته بود -

بهت جواب پس بدم؟  دیبا. کار داشتم که برگشتم -

. بود دهیفا یبکشم، که ب رونیدستش ب يجواب خواستم بازومو از تو يجا به
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. تولش کن، شکس -

.اخمش کمرنگ شده بود. چشماش يباال و زل زدم تو دمیگه، نگاهمو کش ینم یچیه دمید

. گم دستمو ول کن یبت م. با تو بودما يهو: دمیتوپ بهش

. نگفت و آروم دستشو از دور بازوم برداشت یچیه

در ضمن بهتره درست حرف  ؟یکن یعمل م فتیبه وظا يدار يجور نیبشه؟ ا یکه چ یچرخ یم الیو يبا چشم بسته تو: گفت تیعصبان با

. ادیعنوان از لحن و نوع گفتارت خوشم نم چیبه ه. يریبگ ادیزدنو هر چه زودتر 

! اد؟یحتما خوشت ب دیگفته تو با یحاال ک! به درك: دلم گفتم يتو

...که هـ  نهیهم -

. گشاد شد یاز تعجب قد نعلبکهوا کف دستشو محکم گذاشت رو دهنم، که هم خفه شدم، هم چشمام  یدفعه ب هی

. شم یوگرنه خودم دست به کار م ،یدر ضمن اون زبون درازت رو هم بهتره کوتاهش کن -

 ته؟یحال: شد و بلند گفت رهیچشمام خ يکم تو هی

! نم چشه؟مگه لح: بعد رو بهش گفتم اد؛یتا حالم جا ب دمیپشت سر هم کش قیدستشو که برداشت، چند تا نفس عم. تکون دادم سرمو

 ياز دستاش هم تو یکیکردم که تند تند از پله ها باال رفت و  یداشتم رفتنشو نگاه م. رو نداد، از کنارم رد شد و به طرف پله ها رفت جوابم

.جور عادت بود هیژست واسش  نیانگار ا. شلوارش بود بیج

بدون مکث در رو باز . دمید توریمان يفرهاد رو از تو ي بود؛ چهره يریتصو فونیچون آ. هم نبود جواب بده یزنگ خورد و کس فونیآ

سرمه  نیروشن تنش بود و شلوار ج یو بلوز آب يکت اسپرت سرمه ا هی. اومد یکه بدو به طرف ساختمون م دمشیاز پشت پنجره د. کردم

شماره  لشیبا موبا یکیهش داشت و اون نگ شونیکیگفت، که  یبهشون م ییزایچ هیفرهاد هم با عجله . گرفتن لوشودو تا از نگهبانا ج. يا

پرده رو انداختم  عیسر. تو ادینگهبان که تلفنش رو قطع کرد، رفت کنار و گذاشت فرهاد ب. دیچرخ یفرهاد هم کالفه دور خودش م. گرفت

. و فرهاد نفس زنون اومد تو شدبهش باز  دهیو به طرف در رفتم که نرس

.اقعا ذوق زده شده بودمبودمش، و دهیهمه مدت که د نیاز ا بعد

...چـ . خودمــون یسالم آق دک: بلند گفتم يلبخند و صدا با

. کارش شوکه شدم نیاز ا. بغلش يمنو گرفته تو دمید ام،یو تا به خودم ب دیخواستم حالشو بپرسم، با حرص به طرفم دو تا

. يفرهادو دق داد! و دختر؟ت يدالرام کجا بود: گوشم نجوا کرد ریداد، ز یطور که آروم تکونم م همون

. کردم یمنم مبهوت سر جام خشک شده بودم و بهش نگاه م. دستاش قاب گرفت يبلند کرد و صورتم رو تو سرشو

! چرا؟! چرا دختر؟! بمونم؟ يخبر یتو ب یچرا گذاشت! دالرام؟ یکن یچکار م نجایتو ا: محکم بغلم کرد و گفت باز

آغوشش بکشم  يبهش بگم و خودمو از تو يزیچ هیخواستم . کرد یگوشم زمزمه م ریدم و اون زبو ستادهیمجسمه صاف و صامت ا نیع

.نفر هر دومون رو از جا پروند هی ادیفر يکه صدا رونیب

! ـن؟یکن یم یچه غلطــــ نیدار! چه خبـــره؟ نجایا -
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 يزل زده بود تو یظیآرشام با اخم غل. م نگاه کردمبرگشتم به پشت سر. منو از خودش جدا کرد یفرهاد به آروم. از پشت سرم بود صدا

.قدم به طرفمون برداشت کی. مات سرجام مونده بودم تشیصورت سرخ از عصبان دنیفرهاد و منم با د يچشما

! ؟یکن یهتل که سر خود مهمون دعوت م ياومد ينکنه فکر کرد: رو به من کرد و با تحکم گفت ستاد،یکه ا جلومون

عنوانم  چیبه ه. شد یبهش سخت م لیمسا نیدادن ا حیطور حرف بزنه؛ چون در اون صورت توض نیفرهاد باهام ا يونداشتم جل دوست

. براش بگم يزیمدت چ نیحاضر نبودم از ا

شه چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟  یم: کردم و رو به آرشام گفتم يسرفه ا تک

. شنوم یم: سرشو بلند کرد و گفت نهیبه س دست

. من و آرشام در رفت و آمد بود نیاد نگاه کردم که کنجکاوانه نگاهش بفره به

. نه نجایا -

. راه افتاد یکم نگاهم کرد و بعد از چند لحظه به آروم هی

.گردم یجا باش فرهاد، االن بر م نیهم: لب بهش گفتم ریبگه که ز يزیخواست چ فرهاد

 يزیچ نیاول میمستق ،يشد یاز در واردش م یبود که وقت يجور الیو. بود ستادهیها اپله  يصبر نکردم و رفتم طرف آرشام، که جلو گهید

. قرار داشت یبود که وسط سالن قرار داشت؛ و دو طرفش از پاگرد راست، سالن بزرگ یضیعر يپله ها فیرد فته،یکه نگاهت بهش م

 سیسمت چپ هم آشپزخونه و سرو. بهش رو نداشتم بود که حق ورود یهمون شیکیپله ها دو تا اتاق قرار داشت،  ریهمون سمت ز

از  یبیترک شیداخل ونیدکوراس. خورد یبه چشم م قهیعت ایو اش ییو طال ستالیکر يمجسمه ها الیو يگوشه به گوشه . قرار داشت یبهداشت

همه . مهمونخونه قرار داشت قسمت يکه تو ،ییبا روکش طال ییها یو صندل یلطنتس يمبل ها یحت. بود ییو طال دیسف ،یشکالت يرنگ ها

. نصب کرده بودن یخوشگل يتابلوها واراشیبزرگ، که به د يراهرو هیباال هم که فقط اتاق بود و  يطبقه . بود ریو چشمگ بایز زیچ

 ه؟یچ نجایتو ا فیرفته وظا ادتینکنه  ؟یکن یم یچه غلط يمعلوم هست دار چیه: بدون مکث گفت ستادمیکه ا کنارش

 نیاول ياونم تو ؛یکن یصاحب خونه مهمون هم دعوت م يچه جالب، بدون اجازه : چشمام بود، گفت يتو رهیکه خ یو در حالزد  پوزخند

! نــــه؟ ــایگفتـــم ! ؟یبا من مشورت کن دیبا يمگه بهت نگفتم قبل هر کار. تیروز کار

 نکهیکردم، نه ا یاز قبل باهاش هماهنگ م دیمن مستخدم؛ بااون صاحب خونه بود و . دادم یبار حق رو بهش م نیا. بودم مونیپش خودمم

 نیخودش قوان يواسه  نجایا یکه هر کار خواستم بکنم؛ ول هیمنصور يالیهم و نجایکردم ا یفکر م. راه بدم الیو يرو تو یسر خود کس

آروم . کردم یخودمو کنترل م یکم دیبا. ددا یهم کار دستم م ادیز يغد باز. کردم یبهم گفته بود و من گوش نم شامداشت، که بارها آر

.انداختم ریبودم و سرمو ز

. گفتم یقبلش بهتون م دیکارم درست نبود، با. خوام یحق با شماست، من معذرت م: لب گفتم ریبه اشتباهشون بردن، ز یکه پ ییکسا مثل

کالفه نگاهشو چرخوند و . لحنم گستاخ نبود گهید. شچشما يشدم تو رهیباال و خ دمینگاهمو کش نیهم يواسه  دم،یلحظه صداشو نشن چند

. داد رونینفسشو ب
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بهم التماس کرد  یقدر نگرانم شده بود که وقت نیاون موقع که بهش زنگ زدم، ا: گه، لبامو با زبون تر کردم و گفتم ینم يزیچ دمید یوقت

. چکار کردم دمیو نگهبانا جلوشو گرفتن، تازه فهم نجایاومد ا بعد که یآدرسو دادم، ول. کنم یدارم چکار م دمیآدرسو بهش بدم، منم نفهم

. نگرانمه نخواستم ناراحتش کنم دمید یوقت نیهم يرو ندارم، واسه  یکس کیاقوام نزد ياز فرهاد تو ریمن به غ

 یاز خودم و حقم دفاع م گفت یبهم زور م یکس ینبودم؛ وقت یمنطق ریآدم غ. داد یچشمام و به حرفام گوش م يمدت زل زده بود تو تموم

. بود يجور نیاخالقم ا. گرفتم یاشتباه کردم؛ گناهم رو گردن م دمیفهم یهم م یوقت یکردم؛ ول

 یزد و چشم از ما بر نم یبرگشتم و به فرهاد نگاه کردم که کالفه اونجا قدم م. و نگاهش رو به پشت سرم دوخت دیصورتش دست کش به

. م، رومو به طرفش کردمآرشا يجد يصدا دنیبا شن. داشت

. باهات کار دارم. اتاقم ایردش کن ب يجور هیبرو  -

. صبر نکرد جوابشو بدم و از پله ها باال رفت گهید

! ه؟یمرد ک نیا! چه خبره؟ نجایدالرام ا: کردم که فرهاد از پشت سرم گفت ینگاهش م داشتم

. دمیجد سییر: و آروم گفتم برگشتم

...پس ! ؟ينبود رمردهیاون پ شیمگه قبال پ! ؟یچ یعنیفهمم،  ینم! دت؟یجد سییر: باال و تکرار کرد تعجب ابروهاشو داد با

. شه ینم نجایگم، االن ا یبهت م میذار یبا هم قرار م رونیروز ب هی. مفصله فرهاد شیقض -

مدت داشتم از ترس و  نیدختر من ا: چشمام و گفت يشد تو رهیکردم که خ یبا تعجب نگاهش م. دستاش گرفت يحرص بازوهامو تو با

خوام االن  یدالرام م. کنن داتیاونا هم نتونستن پ یرفتم، ول سمیپل شیپ یحت! ؟يذار یبعد باهام قرار م یگ یکردم؛ تو م یسکته م ینگران

! رو بگو زیهمه چ یول صه،شده خال یبدونم، حت

. رونیب دمیدستاش کش يبازومو از تو یآروم به

! ؟یکن یم نیچرا همچ! تو چت شده؟. رهادخب ف یلیخ -

. فقط بهم بگو -

آره خب، ! گفتم؟ یبهش دروغ م دیبا. بفهمه يزیچ ریو اتفاقات اخ يریخواستم از موضوع گروگانگ ینم! بهش بگم؟ یحاال چ ایخدا

. شه ینم يزیکه چ یمصلحت

 نیماش هیکه با  رونیکردم؛ رفتم ب یم هیته دیو با میه خونه ندارواس زیچند تا چ دمیرفتم تو د یخونه، وقت ياون شب که تو منو رسوند -

. تصادف کردم

. نگاهم کرد ینگران با

! دالرام؟ یگ یم يدار یچ! تصادف؟ -

داره،  ازیخدمتکار ن هیبه  دمیبعد چند روز که حالم بهتر شد منو آورد خونش؛ بعد فهم مارستان؛یمنو رسوند ب يدیکه د يمرد نیآره، ا -

هم بهم نداره، قبول  يو کار ستین يآدم بد دمید. شترهیبودن که بهتر بود، تازه درآمدش هم ب يمنصور شیخب از پ! یمتکار شخصخد

. کردم بمونم

! آره؟! بهت زد؟ اروی نیخبر بمونم؟ هم یمدت ازت ب نیا یپس چرا گذاشت: گفت تیعصبان با
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. آره خودش بود -

! خدمتکارش؟ يشد ،یش طلبکار باشهم از يزیچ هی نکهیا يو به جا -

! آره دالرام؟: بلندتر گفت و

 ینم نویمگه تو هم. ستمین يمنصور شیپ گهیفوقش د! شده؟ یمگه چ. تو رو خدا آروم تر فرهاد: اطراف اشاره کردم و آروم گفتم به

! ؟یخواست

ازش گذشته بود و با  یاون الاقل سن یول. کنه یفتار مکه باهات چطور ر دمید یچون م ،یاون مرد کار نکن شیپ گهیخواستم د یآره، م -

...مرد  نیا یبهت نداره، ول يراحت بود کار المیتو خ يگفته ها

برادر  هیدونستم مثل  یم. کردم یرو درك م شینگران. آرشام هم جوون بود و هم جذاب. منظورش شدم يمتوجه . به پله ها اشاره کرد و

 یاون که ب ؛يدیگفتم تو مهر برادرم رو دزد یهر وقت بهش م ادمهی. ذاشت یفرهاد برام کم نم یول دم،یدکه ن يمحبت برادر. دوستم داره

. گفت ینم يزیو چ دیخند یم ،يجاش رو برام پر کرد وت یعاطفه بود ول

. جام خوبه نجایمطمئن باش ا. نداره يبهم کار نمیا یول -

. کن یمن زندگ يخونه  يو تو ایدالرام با من ب ؟يبرگرد متیز تصما يخوا یهنوزم نم: نگاهم کرد و آروم گفت محزون

. دمیخند

! دکتر؟ يبشم خدمتکار مخصوصت آقا -

. یکن یم یتو اونجا خانم. یحرفا بزن نینشنوم از ا گهید: اخم چپ چپ نگاهم کرد و جواب داد با

. چقدر پشتم حرف در آوردن يدیموندم، د شتیاون بارم که پ. ییامرد جوون و تنه هیتو . میموضوع بحث کرد نینه فرهاد؛ قبال هم سر ا -

 یخونت که باشم، همه م يتو یکنن؛ ول یشناسه و همه به چشم خدمتکار نگاهم م ینم یکس نجایمنو ا. فتهیبه خطر ب تتیخوام موقع ینم

 تیکنم اذ يکار هی نکهیا گهید ؛يبهم کمک کرد یکاف يتو به اندازه . شه یهر دومون بد م يواسه  يو اون جور میلیامدونن ما با هم ف

. خوام یرو نم یبش

...تو ! دالرام؟ یتیچه اذ -

. گن ینم نویمردم که ا یدونم فرهاد، ول یمثل خواهرتم؟ م: کرد و من ادامه دادم سکوت

.زد یداشت صدام م. دمیآرشام رو از باال شن يبگه که صدا يزیچ خواست

. نمتیب یم امیم رمیگ یازش اجازه م يجور هیآخر هفته . برم دیمن با -

. هم بود يکنه اخماش تو یخواست ازم خداحافظ یم یوقت. کردم شیتا دم در همراه. و سرشو تکون داد دیکش قیعم نفس

. دور و برش نباش ادیز: و با حرص گفت اوردیطاقت ن بازم

. شه که خدمتکارشم ینم: خنده گفتم با

. رمنسبت بهش ندا یحس خوب -

. يکرد یهمه سفارش نم نیبودم ا يمنصور شیپ! دکتر؟ يآقا يشد یرتیغ -

. انداخت و بعد از چند لحظه نگاهم کرد ریز سرشو
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. کنه یبار فرق م نیکنم ا یحس م یدونم چرا، ول ینم -

! کنه؟ یفرق م یچ: نگاهش کردم و گفتم گنگ

. فقط مواظب خودت باش ،یچیه -

.ن دادمزدم و سرمو تکو لبخند

. زنم یبتونم حتما بهت زنگ م. دکتر، تو هم مراقب خودت باش يچشم آقا -

. تکون داد و پشتش رو بهم کرد سر

. خداحافظ -

. خدا نگهدار -

دلم تلنبار کردم و نخواستم با  ينگفتم؛ همه رو تو يزیوقت از مشکالتم بهش چ چیدرسته ه. من بود یفرهاد حام. رفتنش دلم گرفت با

اگه اون  یباشم؛ حت یکس نید ریوقت نخواستم ز چیبار نرفتمو ه رین غم و غصه هام ناراحتش کنم، اما بارها خواست کمکم کنه و من زگفت

 يبه قول پر دیدونم، شا ینم. بازم غرورمو حفظ کردم یکس بودم، ول یتنها و ب نکهیبا ا. ستمیخودم با يخواستم رو پا. آدم فرهاد باشه

. جا هم که تنهام نذاشت و دورا دور هوامو داشت، ازش ممنونم نیتا هم. بمونم نید ریتونستم ز یبازم نم یو مغرور بودم، ول دنده هی يادیز

چرا منم بشم سربارش؟ گهید اره،اونم مشکالت خودشو د

***

. به در زدم يو تقه ا دمیبه لباسم کش یدست هی ستادم،یدر اتاقش ا پشت

. تو، در رو هم پشت سرت ببند ایب: که گفت دمیرو شن صداش

. نشست شیصندل يآروم برگشت و رو. بود ستادهیاتاقش ا يکنار پنجره . ستادمیکارو کردم و وسط اتاق ا نیهم

. امشب مهمون دارم -

! آقا؟ ایخانم : تکون دادم و گفتم سرمو

. خانم: کرد و گفت یکوتاه مکث

! چکار کنم؟ دیباشه، من با -

. نمیکارت بب يتو يرادیو ا بیخوام ع ینم. یعمل کن فتیخوام به وظا یفقط م -

! ؟يدیفهم ،ياریخوام بلند اون رو به زبون م یازت جواب م یوقت: و بلند گفت ينگفتم که جد يزیچ

.باشه: و گفتم رونیبا حرص دادم ب نفسمو

! چشم -

! ؟یچ -

! بگو چشم -
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.داره هاانگار واقعا عقده  کهیمرت. پر بال چشمات

. چـشـــم -

 یبتول خانم م یکه داشت یهر سوال: رفت گفت یکه به طرف در م یدر حال. برداشت زشیم يپرونده از رو هیبلند شد و  شیصندل يرو از

. تونه کمکت کنه

همه رو برق ! استیر يقده ع... چــــشـــــم . بسته شدن در، همون طور که پشتم به در بود اداشو در آوردم و پوزخند زدم يصدا دنیشن با

.یمن خاك بر سر رو چراغ نفت ره،یگ یم

***

 هی يتند نیهم يربع وقت داشتم، واسه  هیهنوز . بود که تموم شد قهیساعت هفت و چهل و پنج دق. کارا رو مو به مو انجام دادم ي همه

خدا رو شکر . باز بمونن و خشک بشن يجور نیکه همموهام  يشال سبک بندازم رو هیدادم  حیترج. موهام نم داشت یدوش گرفتم، ول

.وقتش رو هم نداشتم که خشکشون کنم. ودخنک نب الیداخل و يهوا

زرق و  یکمد ساده و ب يتو يلباسا يهمه . دمیپوش دیسف نیشلوار ج هیتا باالتر از زانوهام بود و  شیدار سبز روشن که بلند نیبلوز آست هی

 لمینداده، هر وقت داد دل ریهنوز که بهم گ. کمد بود که عمرا سمتشون برم يدو دست لباس فرم هم تو. ودبهتر ب يجور نیهم. برق بودن

. ومدنین یساعت از هشت گذشته بود، ول. درخواستمو قبول کنه د،یفقط خدا کنه اگرم پرس. گم یرو بهش م

فضا پخشه؛ همون طور که  يآروم تو يبا صدا تیال کیموز دم؛یچ زیم يرو که آماده رو ییرایپذ لیوسا. کارامو چک کردم گهیبار د هی

. میستین لیکوفت جونشون ما که بخ. بود و هم مرغ شکم پر يشام هم قورمه سبز. بتول خانم گفت

.فرستادمشون پشت گوشم یمنم با حرص م ن؛ییپا فتادیخورد م ینمناکم با هر حرکت من سر م يشالمو باز گذاشتم و موها يجلو

که  هیهمون دختر دمیکه فکر کردم، د یکم. بود دهیخانم بود که فوق العاده جلف لباس پوش هیهمراهش . رو آوردن فشونیتشر باالخره

. بودمش دهیکنار آرشام د انیشا یمهمون يتو

از همه . دیر سفشالش هم سرخ بود و کوتاه، همرنگ مانتوش و شلوا. تنگ و کوتاه بود یلیچون خ شه،یسالگ زدهیکه البد مال س مانتوش

. رفت یاعصابم سورتمه م يبود که رو غشیپاشنه بلند قرمز ج يبدتر کفشا

نگاه به سر تا پام انداخت؛  هیآرشام در جواب سالمم فقط سرشو تکون داد و . بود ستادهیدختر تنگ آرشام ا. جلو و بهشون سالم کردم رفتم

 ششیآرا! ؟يخب مگه مرض دار. دیجو یلبشو با حرص م يدونم چرا گوشه  ینم نکهیهم تعجب کرده بود و هم ا دنمیدختره با د یول

.چشم بود يتو يادیز

. گذاشته بود نیذره ب ریاز اون طرفم اون منو ز. کردم یم زیزد؛ منم دختره رو آنال یداشت با مشاورش آروم حرف م آرشام

 يمبل نشست و دختره هم رو نیباالتر يآرشام رو. سرش که رفت، آرشام راه افتاد سمت مهمونخونه و دختره هم پشت یشکوه يآقا

. کردم که صداش توجهمو جلب کرد یم ییرایداشتم ازش پذ. به اون نشیتر کینزد

! ؟یکن ینم یمعرف شونویا زمیعز -
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. و به آرشام نگاه کردم ستادمیا راست

. کنه یکار م نجاین ادالرام از امروز به عنوان خدمتکار مخصوص م: بهم انداخت و گفت ینگاه مین

. ا، چه جالب: شد و گفت کیسبزش بار يچشما دختره

! قهوه؟ ای دیخور یم يچا: به آرشام گفتم رو

. اریدو تا قهوه ب: از دختره هم نظر بخواد گفت نکهیا بدون

. و براشون بردم ختمین قهوه ردو تا فنجو. کار رو نکردم و به جاش سرمو آروم تکون دادم نیدونم چرا ا ینم یبگم چشم، ول خواستم

.کالمشون پاره شد يزدن که با ورود من رشته  یداشتن حرف م

 ن؛ییشونم سر خوردن و افتادن پا يبود، از رو رونیاز موهام که از شال ب یمیکه خم شدم ن نیهم. آرشام يرو گرفتم جلو ینیشدم و س خم

برداشتن فنجون قهوه مکث کرد و  يبرا. از موهام نشست رو دستش يه اخواست فنجونش رو برداره، طر یکه آرشام م یو درست وقت

چشمامو بچرخونم و نگاهمو  ایتونستم نگاهش نکنم  ینم یدونم چرا، ول ینم. چشماش يمنم همزمان نگاهمو دوختم تو. باال دینگاهشو کش

رو گرفتم  ینینکردم و برگشتم سمت دختره و س نگاهش گهید. برداشت ینیاون زودتر به خودش اومد و فنجون رو از تو س. رمیازش بگ

. جلوش

. رهیگ یصورتم و چشم ازم نم ينگاهش کردم با اخم زل زده تو یداره که وقت یبا اکراه داره فنجون رو بر م دمید

 د؟یبا من ندار يکار: شو که برداشت رو به آرشام گفتم قهوه

. يبر یتون ینه، م: دیچیگوشم پ يآرومش تو يصدا

. پـــوف. یصندل يو نشستم رو زیم يرو گذاشتم رو ینیس. آشپزخونه يعقب گرد کردم، برگشتم و رفتم تو یحرف چیه نبدو

از  یعنی. دیلرز یبا هر بار نگاه کردنش تنم م. داره ییعجب چشما. و چشمامو چند بار بستم و باز کردم میشونیپ يگذاشتم رو انگشتامو

! ترس؟

. ودم آوردبتول خانم منو به خ يصدا

! تو فکر دخترم؟ یشده رفت یچ -

. دیخسته نباش یراست. ستین يزیچ: روش لبخند زدم به

. یممنونم مادر، تو هم خسته نباش -

! خورن؟ یساعت چند شام م ؛یمرس -

. هر وقت آقا دستور بده گهید. میمعموال ساعت نه و ن -

اتاقم؟  يتونم برم تو یباشه، پس من م -

. باهات نداره برو ي، اگه آقا کارآره مادر -

.ساعت مونده مین م،یرم؛ هنوز تا نه و ن یباشه پس من م. نگفت يزینه چ -

.باشه دخترم -
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***

 یکدوم تموم چیه. داشتم الیچقدر فکر و خ. خنک شبانه رو استشمام کردم يو هوا ستادمیکم پشت پنجره ا هی. نداشتم ياتاقم کار يتو

. نداشت

خوشگل باشه، خوش  نکهیاز ا شتریدختره ب! دوست دخترش؟ اینامزدشه ! باهاش داره؟ یچه نسبت یعنی. م و اون دختره افتادمآرشا ادی

.ناز کردناش تونسته آرشام رو بکشه سمت خودش نیالبد با هم. تموم حرکاتش ناز داشت يتو. پوش بود

. رهیگ یناخوداگاه خندم م فتم،یاون لحظه که م ادیدونم چرا  ینم. پشت سرم بستم رهیگ هیبار موهامو با  نیا

اونا شام دو نفرشون رو تو . دهیشامو چ زیخدمتکارا م ي هیو بق يبتول خانم گفت قبال به کمک مهر یآشپزخونه که کمک کنم؛ ول يتو رفتم

وجه با  جیکه به ه يالبته به جز مهر .که واقعا جمعشون دوستانه و مهربون بود، شاممو خوردم هیبق شیخوردن و منم پ یخودشون م ییتنها

. دیجوش یمن نم

 نمونیهم ب گهیسه تا دختر د. با شور و حال خاص خودشون جمعمون رو دوستانه کرده بودن هیبق یهم ساکت و آروم بود؛ ول یشکوه يآقا

 یساده و بانمک يدخترا. گفتن یمطور  نیو پنج سالشون بود، که البته خودشون ا ستیو هفت و ب ستیو چهار، ب ستیهر کدوم ب. بودن

بتول . بودن یزبر و زرنگ يدخترا. و مهتاب با هم خواهر بودن نیو مهتاب بود، که مه نیمه را،یاسماشون سم. اومد یبودن، ازشون خوشم م

. کنه یم یداره و اونجا زندگ يداریسرا کیکوچ يخونه  هیهم دارن به اسم مش قاسم، که ته باغ  داریسرا هیگفت  یخانم م

که گذشته بود و من داشتم ظرفا رو  قهیچند دق هی. باغ قدم بزنن يو اون دو تا هم رفتن تو میرو جمع کرد زیم هیاز شام به کمک بق بعد

رو براشون ببر  نایا: توش بود، گرفت جلوم و گفت کیبشقاب بزرگ ک هیکه دو تا فنجون قهوه و  ینیس هیکردم؛ بتول خانم  یمرتب م

. دوست داره یشکالت کیتلخ با ک يا قهوه آق. دخترم

. رو ازش گرفتم ینیلبخند س با

. افتادمیکارم جا ن يشرمندم، من هنوز تو. کردم یخودم آمادش م نیگفت یم. قربون دستت بتول خانم -

. صبر الزمه. یفتینگو دخترم، باالخره تو هم راه م نویا -

. و منظم نبود یقدر اصول نیا یعنی. کردم یکارا نم نیشدم؛ اونجا از ا یم حساب مبودم که خدمتکارش ه ییآقا هیقبال پرستار  -

. يریگ یم ادیتو هم کم کم راه و چاه کارتو . ده یم تیاهم یلیخ زایچ نیآره مادر؛ آقا به ا -

بالکن  يتو زیم يرو گذاشتم رو ینیس .اونجا نبود یکس یباغ، ول يراست رفتم تو هی. رونیلبخند سرمو تکون دادم و از آشپزخونه اومدم ب با

. خواستم بهشون بگم که براشون قهوه آوردم یم. رفتم نییو از پله ها پا

 يتو دنشونیبا د. شدم یدنبال صدا رو گرفتم و پشت درختا مخف. دمیدرختا شن يکردم که صداشون رو از ال به ال یاطراف رو نگاه م داشتم

. ناخواسته اخمام جمع شد یرا، ولدونم چ ینم. اون وضع چشمام گرد شد

باره که از  نیاول يبرا نیتنهام و ا المونیو يراستش تو. يگه مسافرت کار یخودش که م. ره مسافرت یسه روز م يآرشام پدرم واسه  -

. ندارم یحس خوب مییتنها

. آرشام توجهمو جلب کرد يجد يصدا و
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.ستین يادیسه روز مدت زمان ز -

...خب  یلدونم، و یآره م -

! دا؟یش یبگ يخوا یم يزیچ -

.کنه ریینسبت بهم تغ دتیخوام با گفتنش د ینم یراستش دوست دارم بگم، ول -

!بگو -

کنم  یفکر نم ،یفرندم ينباشه بو یخب هر چ. تو شیپ امیمدت ب نیخواد ا یدلم م: محکم گفت بگو که دختره مکث نکرد و گفت يقدر به

. ییاصل کار تو یاز نظر من، ولداشته باشه، البته  یمشکل

 يصدا! اَه نکبت. بهش نداشتم یحس خوب. کردم آرشام قبول نکنه یدادم و خدا خدا م یدلم به دختره فحش م يتو. ساکت بود آرشام

. قلبم شروع کرد به تند زدن دم،یآرشامو که شن

. یمون یم نجایمدت به صورت مهمان ا نیا. رو برات آماده کنن یپشت يالیگم و یم. نداره يباشه، از نظر من مورد -

 يوا: که گفت دیچیگوشم پ يشاد دختره تو يصدا. کرد دیروش تاک ییجورا هیمهمان رو محکم تر گفت، انگار  يکردم کلمه  احساس

. زمیعز یمرســـ

کوچولو از  هیاومدن و دختره  من هر دو به خودشون يتک سرفه  يصدا دنیبا شن. و ناخوداگاه دستامو مشت کردم اوردمیطاقت ن گهید

. آرشام فاصله گرفت

شده؟  یچ: گفت يمن جد دنیبا د اونم

. دختره نگاه کردم که نگاه سبزش با اخم من رو هدف گرفته بود به

. با اجازه. بالکن يتو زیم يآوردم، گذاشتم رو کیبراتون قهوه و ک: گفتم يآرشام زل زدم و جد يچشما تو

بودم، به نفس نفس  دهیرو دو ریچون کل مس. الیو ياومدم تو عیصبر نکردم و سر گهیاه کوتاه به جفتشون انداختم، دنگ هی نکهیاز ا بعد

.افتادم

. دمیسرکش یمعطل یآب و ب ریش ریگرفتم ز يبرداشتم؛ تند وانیل هیآشپزخونه و  يتو رفتم

! قدر ملتهبم؟ نیخدا چرا ا يوا

! ه؟دخترم چرا صورتت سرخ شد: خانم بتول

. دمیرو دو نجایتا ا. بتول خانم ستین يزیچ -

! اوا چرا مادر؟ -

. نیهم يواسه . باغ بودن، رفتم صداشون زدم يتو -

. زمیفنجون قهوه برات بر هی نیبش ایباشه دخترم، ب -

. و بتول خانم فنجون قهوه رو جلوم گذاشت یصندل يرو نشستم

. ممنونم بتول خانم -
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. چشم تو چشم شدم ينگاهمو چرخوندم که با مهر. کرد یصورتم نگاه م ينگاهش کردم؛ با همون لبخند مهربونش توبلند کردم و  سرمو

تنگ کردم که  نویا يجا یبزرگ نیخونه به ا يانگار تو. کرد یو در همون حال با اخم به من نگاه م دیکش یرو دستمال م نتایکاب يداشت رو

 !کنه یمن پشت چشم نازك م يواسه  یه

. دمیوز وزشو شن يکردم، که صدا یو منم داشتم قهوم رو مزه مزه م رونیخانم از آشپزخونه رفت ب بتول

! ه؟یکارا چ نیقصدت از ا: يمهر

. و نگاهش کردم نییتعجب فنجونو آوردم پا با

! کدوم کارا؟ -

. چشمام يوو زل زد ت ستادیدست به کمر جلوم ا. نتیکاب يزد و دستمال رو پرت کرد رو پوزخند

! نم؟یب یکورم نم يفکر کرد... آقا و بتول خانم و  يواسه  ینیریهمه خود ش نیا. چپ بن بسته خانم خانما یعل يکوچه  -

جور باشه، تو رو سننه؟  نیا رمیگ ؟يخواب نما شد. گهید يالبد کور: دادم و گفتم لشیپوزخند تحو هیمتقابال  منم

. هم تو دیکش شتریشد، اخماشو ب یعصبان

گندم رفت، حقش بود من  یوقت. شتریاز گندمم ب یکنم، حت یکار م نجایوقته که ا یلیمن االن خ. گم یم یبت چ نیخوب گوشاتو وا کن بب -

. یگندمو گرفت يخورد جا یبه توق یو تق يسبز شد الیو نیا يتو ياز کدوم خراب شده ا زیهمه چ یب يدونم تو ینم یول رم؛یجاشو بگ

باز  گهید يجا هیرو  يپهن کرد نجایکه ا يبهتره چتر. گم یدارم م یچ نیبب یول ؛یو مخ آقا رو خوب کار گرفت يدار یو غرضمطمئنم قصد 

. ستیتو ن يجا نجایچون ا ،یکن

ب قدم عق هیبلند شدم، که با تعجب  یو از رو صندل زیم يرو دمیهوا فنجونم رو کوب یب. کرد یم یداشت بزرگ تر از دهنش وراج گهید

.ستادمیجلوش ا نهیو دست به س رشیت يقهوه ا يچشما يبا خشم زل زدم تو. تو پر بود کلشیه یقدش از منم کوتاه تر بود، ول. ستادیا

خراب شده چتر پهن کردم و  نیا يمن نه تو. گم یم یمن چ نیبب ریحاال تو گوش بگ ،يرو کرد اتیوراج: که پر از تحکم بود گفتم یلحن با

مثل  میکیمنم . ینه جونم، اشتباه گرفت! کنم؟ یقصرم و دارم حکومت م نیا يمن ملکه  ينکنه فکر کرد. نجایغرض اومدم انه با قصد و 

و اومده منو به عنوان خدمتکار مخصوصش  التونیآقاتون خورده به سر در و يحاال زده و کله ! ته؟یخدمتکـــارم، حال. نمخودت و بتول خا

به تو و  میندارم و کار هیقض نیهم از ا یدل خوش نیبدون همچ نویپس ا. بخت و اقبال ينس گَندم بوده، نه از روانتخاب کرده که اونم از شا

. میرم رد زندگ یمنم م. گرده سر کارش یشه و بر م یامروز فردا حالش خوب م نیگندم جونتونم هم. کنم یندارم؛ فقط کار خودمو م هیبق

.ابونمیامروز بهم بگه برو، به سه شماره سر خ نیهم. ستیخبرا ن نیاز ا! رینخبمونم؛  نجاینکن آرزو دارم ا الیخ

! خانــــم؟ يمهــــر یگرفت: و گفتم نشیزدم تخت س آروم

. دمیکنارش رد شدم که صداشو از پشت سرم شن از

.تحمل کنم نجایتونم تو رو ا ینم یکیخدا کنه حرفت راست باشه و گندم زود برگرده؛ چون من  -

وسط مسطا هوا ورش داشته؛  نیرو ا یکی نیا ه،یدرد دل من بدبخت چ. اعصابم بود يرو يادیز. به شر و وراش گوش کنم ستادمینا گهید

!هه

. نگاهش نکردم یرفتم جلوش، ول. ستادهیپاگرد ا يخودش تنها جلو دمیبرگشتم د. برم باال که آرشام صدام زد خواستم
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 ن؟یخوا یم يزیبله؟ چ -

. گفت ینم يزیکرد و چ یبا اخم نگاهم م. پاهاش آوردم باال و به صورتش نگاه کردم ينگاهمو از رو. نشد دمیِجز سکوت عا يزیچ

! بشه؟ یبهم که چ نیزل بزن ستمیجلوتون با امیب نیصدام زد -

.اریسالن ب يره، برو مانتو و شالش رو از تو یداره م دایش -

برگشتم . مبل برداشتم يرفتم مانتوش رو از رو. چون آرشام گفته بود مجبور بودم یول! و انجام بدم؟خانم يبه من چه که کارا. شدم یحرص

به . ده یهم م يگند يچه بو. عطر ياوه اوه، خودشو خفه کرده تو. قرمزش رو آوردم باال و نگاهش کردم يمانتو. ستیسالن ن يتو دمید

. ش افتضاح بوددر همون حد بو! زنه؟ یحشره کش م شعطر به خود يجا

نگاه به در  هی. با منظور مانتوش از دستم افتاد ایمنظور  یرفتم که خب حاال ب یرو هم برداشتم؛ آروم به طرف در سالن م فشیو ک شال

. چوندمیمانتو و چند بار با پام روش ضربه زدم و به چپ و راست پ يپام بود که گذاشتم رو يبند یکفش مشک هی. نبود یانداختم، کس

حرصم رو  يهمه  یدونستم؛ ول یبهم فروخته بود خودمم نم يتر زمیحاال چه ه. رمیتونم بگ یحال مانتوشو که م نبود،ودش که دم دستم خ

. نگون بخت در آوردم يسر مانتو

هر  د،یپوش یکه اگه م يقسمت پشتش کامل چروك شده بود، جور. تکونش دادم هیکردم، مانتوش رو برداشتم  یکه حرصم رو خال خوب

. دیفهم یم دید یاز پشت م یک

. مشکوك نگاهم کرد. و دادم دست آرشام رونیب بردم

! ؟يقدر طولش داد نیچرا ا -

! بودن دهیتمرگ رونیرفت سمت در؛ خانم خانما ب. تفاوت نگاهش کردم یانداختم باال و ب شونمو

 دایداره تا ش یفکر کردم آرشام مانتوش رو نگه م. وم محو شدمنم پشت سرشم، لبخندش آروم آر دید یآرشام لبخند زد و وقت دنید با

.دستش گرفت فشویسرش و ک يشالش رو انداخت رو. دیپوش یلب ریداد دستش، اونم با تشکر ز. کار رو نکرد نیا یبپوشه؛ ول

. زمیعز يبا. مشتاقانه منتظرم فردا از راه برسه. بهم خوش گذشت آرشام یلیامشب خ -

 يآرشام پشت سرش بود که فکر کنم نگاهش به پشت مانتو. ستادمیبالکن ا يجلو افتاد و منم تو دایش. شو تکون دادآرشام فقط سر و

نگاهش  قیدق. چشمام يبرگشت طرف من و زل زد تو یبعد هم به آروم. شد بهش رهیو خ ستادیافتاد که سرجاش ا دایش يچروك شده 

. کنه یخم ما شهیهم نیا خب یول. هم بود يکردم، اخماش تو

بعد هم بدو از پله ها باال رفتم و . الیو يکرد؛ منم عقب عقب رفتم تو یدادم و همون جور که نگاهم م لشیتحو یلبخند ژکوند و مامان هی

. به نفس نفس افتاده بودم. گرفتن یکه قبل از خواب دوش م شونمیآخه وقت الالش بود و ا. وارد اتاقش شدم

 يدیمگه ند. به هر حال دوست دخترشه. که بدتره يجور نیا! بشه؟ یکه چ. دم یخب بگه، منم جوابشو م! گه؟بهم ب يزیخدا نکنه چ يوا

!چطور الو تو الو بودن

گه؛  ینم يزیو چ نهییسرش پا دمینگاهش کردم که د دیبا ترد. دمیجام پر يبا ترس تو. اتاق که باز شد، انگار برق سه فاز منو گرفت در

. فکر بود يانگار تو
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منم که سرم اون تو گرم . کنه یداره چکار م دمید ینم نیهم يدر کمد باز بود، واسه . آوردم رونیسمت کمد لباساش و حولش رو ب رفتم

اگه خون آشام نباشه، حتما  نیا! خدا ای. کنه یبا اخم داره منو نگاه م نهیداده به کمد و دست به س هیتک دمیکه در رو بستم، د نیهم یول. بود

.و حولشو بغل کردم دمیکش فیخف غیج هیترس  از. هجن

. میترسوند ؟یکن یچکار م... چـ  -

! در آورد؟ راهنشویپ یک نیا. دیبار برق از کلم پر نیافتاد به باال تنش که ا نگاهم

ندم و صورتمو صورتم سرخ شده، باعث شد چشمامو بب نکهیحس ا. دشیورز يعضله ها يرو دیچرخ یباال رفته نگاهم م يابروها با

. داشت ینبودم و برام تازگ کینزد يجور نیا يمرد چیتا حاال به ه. برگردونم

. یعسل زیطرفش بود و نگاهم به تخت و م مرخمین

! ؟ياون کار رو کرد دایش يتو با مانتو: گفت يجد

! بود؟ شیزیمگه مانتوشون چ. نه... نـ : به من من کردن افتاده بودم گفتم ییجورا هیکه  یدر حال. سوالش هول شدم نیا با

. رونیبزنه ب نمیقلب وامونده هم کم مونده بود از س نیا. انداختم ریسرمو ز. ستادیجلوم ا اومد

. نگو که کار تو نبوده، چون مطمئنم... پشتش  يپس اون چروکا -

. ارهیبنامزدش که نبوده بخواد جوش  ایزن ! شه مثال؟ یم یخب حاال کرده باشم، چ. کردم سکوت

 يحوله از دستام ول شد و افتاد جلو. طرف خودش دیدفعه با خشونت بازومو گرفت و منو کش هیزدم، که  یدلم با خودم حرف م يتو داشتم

.شه یمنفجر م نمیس يکردم هر آن تو یحس م. برام نمونده بود یقلب گهید. رونیزد ب یچشمام داشت از حدقه م. پامون

 يزنم زل بزن تو یدارم باهات حرف م یوقت: بود و فکش منقبض شده بود؛ محکم تکونم داد و سرم داد زد رهیچشمام خ يکه تو ینیح

. از من ریزنم، مخاطبم توجهش به هر کجا باشه غ یحرف م یبا کس یوقت ادیخوشم نم چیه. چشمام

پوست  ریداغ بود و ضربان قلبش رو ز نشیس يقفسه . و منگ بودم جیگ. گه یم یداره چ دمیفهم یاصال نم. رمیازش فاصله بگ خواستم

. کردم یدستم حس م

با همون خشونت بازومو ول کرد و پشت به . تیعصبان يمن از ترس به نفس نفس افتاده بودم و اون از رو. میهم زل زده بود يچشما يتو

و اون موقع بود  دمیمتر پر شیجام ش يواون که در حمومو محکم بست؛ من ت. حرکت سر جام مونده بودم یمنم ب. من به طرف حموم رفت

. مکه تازه به خودم اومد

 یم. تخت يآوردم و گذاشتم رو رونیکمد ب ياز تو گهید يحوله  هی یهول هولک. کنم یدارم چکار م دمیفهم ینم! شد؟ یدفعه چ هی

.کرد یتنش م نویا یحموم حوله داره، ول يدونستم تو

 يجور هی. که فوق العاده بودن ایبعض. دمیرو بو کش کشونیبه  کی. شده بود دهیچ نهیآ زیم يور فیادکلنش که رد يها شهیطرف ش رفتم

... ایواسه جلب توجه ! کرد؟ یپشتش؛ چرا از اون ادکلن استفاده م يکه منو انداخته بود رو یبودم؛ مثل اون شب

!مردا باشه پیت نیاز ا ادیبهش نم یول...  یعنیاوه . سرم اومد، خشکم زد يدفعه تو هیکه  يفکر با

.کامال مشخصه دم،یکه امشب ازش تو باغ د يآره، با کار: دلم گفتم يخودم دادم و تو لیپوزخند تحو هی نهیهمون آ يتو از

!ازش خوشم اومده بود یلیالاقل من که خ. خب بوش که محشر بود یول. زیادکلن رو انداختم رو م ي شهیحرص ش با
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حق با بتول خانم . هم داشت ییعجب بو. اسهیهمون عطر گل  دمیبرداشتم و بوش کردم، د یبود، که وقت زیم يشکل رو یمکعب ي شهیش هی

! بو معرکه است نیبود، ا

صبر  گهید! داشت؟ یخاص لیدل یعنی! بو رو استشمام کنه؟ نیدوست داره هر شب ا یواسه چ. طرف تختش زدم شتریاتاق و ب يچند جا به

.رونیب ادینکردم ب

***

. و چشمام بسته است دمیتخت دراز کش ياتاقم رو يتو

اتاق کنارم نشسته، چشمام  کیتار مهین يفضا يکه تو هیسا هی دنیبا د. کنم یو خاص، چشمامو باز م رینظ یب يبو هیدفعه با استشمام  هی

چرا . سمتم ادیدوست دارم که ب. کنم ینم یشه و من حرکت یم کمینزد هیسا. زنم یبه روش لبخند م یدونم چرا؛ ول ینم. شه یکامل باز م

! ؟کنم ینم يکار

 ینم يکار. کنم یلباسم حرارت اون فاصله رو کامل حس م ياز رو. کشم یهام م هیمطبوع رو به رو يو من اون بو نییپا ارهیم صورتشو

کنم و همزمان اون هم سرش رو بلند  یمچشمامو باز . شم یم دهیمملو از آتش کش يکنم به درون کوره ا یحس م. کنم؛ چشمام بسته است

.منه يکه بر لب داره، محو چشما یبا لبخند کج. شه یشه و حواسم جمع م یفراموشم م نمونیاتفاقات ب يهمه  نگارا دنشیکنه که با د یم

.نـــــه: زنم یترس داد م با

لرزون چراغ خواب . کهیتار یکنم، ول یه اطراف اتاق نگاه مب اد؛یکه نفسم به زور باال م یو با ترس در حال نمیش یجام م ياز عرق تو سیخ

. ستیاتاق ن يتو یکس یکنم، ول یکنار تختم رو روشن م

و  دمیکش قینفس عم هی. زد یقلبم گذاشتم که تند تند م يدستمو رو! بود؟ یچه خواب گهید نیخدا، ا يوا. دادم رونیحبس شدم رو ب نفس

! پـــوف. تخت يخودمو به پشت پرت کردم رو. خوردم ید، کمکنار تختم بو وانیل يکه تو یاز آب

!چرا اون مرد؟ چرا آرشام؟! بود؟ یچه خواب نیا ایخدا

. پوستم جا مونده بود يتنم هنوز داغ بود؛ انگار اون گرما هنوز رو. دمیخواب د يکه االن تنم بود رو تو ینیهم. دمیلباسم دست کش به

. تخت يبرگشتم تو یحال یبا ب. با ترس چکش کردم، قفل بود. از رو تخت بلند شدم و بدو رفتم پشت درناخوداگاه . به در افتاد نگاهم

.چشمام رو هم افتاد و خوابم برد یک دمینفهم

***

آرشام

 عیسر انیشا يشماره  دنیبا د. زنگ خورد میکردم که گوش یم یاز اجناس رو بررس يسر کی لیتحو يشرکت بودم و داشتم برگه  يتو

. جواب دادم

. یکار رو بکن نیا دیکنم، تو با یآرشام دوباره تکرار نم: بزنم گفت یبذاره حرف نکهیا بدون
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. کرد یزد و اصرار م یبود که زنگ م یسوم يدفعه  قایتماس دق نیامروز با ا! چرا دست بردار نبود؟. دادم رونیب یرو عصب نفسم

. ستیبحثم ن يجا. کنم یکار رو نم نیگفتم که من ا انیشا -

. یهست يحرفه ا هیتو ! ؟یچ یعنی: زد داد

.و کشتن اون يبچه دزد ينه تو یول م،یآره حرفه ا -

شد رو کشت، ککشم  یمن که دست راستم محسوب م ياز مردا یکی. هیاون طرف منصور! دشمن من يبچه . حرومزاده است هیاون بچه  -

. تاوانش رو پس بده دیحاال با. دینگز

! ؟يریساله رو بگ زدهیس يبچه  هیجون  يخوا یدست راست م هیبه خاطر ! ان؟یشا یگ یم یچ یفهم یم چیه: گفتم يشم کنترل شده اخ با

. که گفتم رو انجام بده يکار نینباشه پسر، فقط هم تیتو کار. ستیمسئله وسط ن نیفقط ا. تونم ازش بگذرم یاون به من زخم زده، نم -

!تهیمامور هی نمیاصال فکر کن ا

کار رو  نیگفتم ا. مونم یم رمیکه قاطعانه بگ یمیمن سر تصم یدون یخوب م یلیخودت هم خ ،يد یهدر م يخود یوقتتو ب يدار انیشا -

!و بس نیدم، هم یانجام نم

ام؛ تو تا االن آدم گم آرش یبهت م یچ نیبب یول. انجام دادنش يکار رو نکن؛ منم آدم کم ندارم واسه  نیخب ا یلیخ: زد ادیفر بلندتر

قول و قرارات و از  ریز یزن یم يحاال دار یول ؛يمعامالت منو به نحو احسنت انجام بد یدست اولت تونست يها دهیو با ذهن و ا یکشت

! یکن یم یچیدستوراتم سرپ

و نابود کردم که  ستینفر رو نفقط سه  یول شتم،یهمه سال پ نیا. کرده بودن انتیکه بهم خ ییکسا! رو؟ ایک یآره من آدم کشتم، ول -

خونم  يداد که آخرشم جلو یدم تکون م گهید یکی يآخور من بود و واسه  يهم سرش تو یکیاون . از پشت بهم خنجر زده بود شیکی

 انتیما خ يآدم به هر دو نیبود و ا ادینفر سومم که شه! ذاشتم یزنده م دیرو نبا یآدم نیچن. به هدف نخورد رشیکرد که ت کیبهم شل

کرد  یفکر م. هم قصد جونم رو کرده بود نیبه من چون ا ؛يدیاستخر با اون د يبه تو چون معشوقتو ازت قاپ زد و عکساش رو تو. کرد

. مردن بودن قیسه نفر ال نیا. رو نکشتم یمن هر آدم ان؟یشا ینیب یم. ارزش ندارن يزیپشدستات واست  ریکه ز يقبول دار شتریتو منو ب

منم . نابود کنه دینجات جونش نفر مقابلش رو با يهر کدوم برا ،يدو رو به جون هم بنداز نیو ا یاتاق حبس کن هی يرو تواگه دو نفر 

 زدهیس يپسر بچه  هی يخوا یحاال ازم م. کرد یشون به کل فرق م هیاون دو قض یبود که به تو داشتم، ول ینینفر سوم د. کار رو کردم نیهم

.ستیآرشام ن يحرفه  تو نیا! ساله رو بکشم؟

. يخوا یچون خودت نم ،یرس ینم ییدونستم تو به جا یاز اول هم م. پسر یقدر ترسو باش نیکردم ا یفکر نم -

 زیبرام از هر چ نیا میزندگ يتو. که االن هستم رو قبول دارم ینیهم یول دم،ینرس ییآره من به جا: زدم ادیفر تیو با عصبان اوردمین طاقت

. مهم تره

.يکه من انتظارش رو داشتم نشد یاون یول ،يتو گناهکار شد -

دستام  نیسرمو ب. طرف افتاد هی کشیو هر ت واریرو پرت کردم سمت د میبودم که گوش یعصبان يبه قدر. هم تماس رو قطع کرد بعد

. دمیرذل تر از تو به عمرم ند! کثافت انیشا. گرفتم و فشردم
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 انیشا گاهیگاه و ب يها تیکم کم خودمو از شر مامور دیکردم با یحس م. مینداشت يقرار نیاز اول چن. تونستم اون پسر بچه رو بکشم ینم

!وقتشه تمومش کنم گهید. بهش ادا کردم نموید یکاف يبه اندازه . خالص کنم

***

دالرام

.نچسب چمدون به دست همراهش بود يتنها نبود و اون دختره . اومد یخونه، ول ادیناهار ب يکردم واسه  یبود و فکر نم ظهر

 یآرشام رو م یچشم رینگاهم ز. ستادیهم چمدونشو ول کرد و کنارش ا دایآرشام فقط سرشو تکون داد و ش. در و سالم کردم يجلو رفتم

. بود دایصورتشو به ش. صداش به خودم اومدم دنیبا شن. بهم دست داد یحس خاص هیافتادم و ناخوداگاه  شبمیخواب د ادی. دییپا

 ؟یپشت يالیو ير یاالن م -

. االن برم بهتره گه،یآره د -

.ارهیاز خدمتکارا چمدونت رو ب یکیگم  یم -

مگه . ارهیدختره ب نیبده ا ه،یدلم چه کار زیخب عز: گفت يمن زوم کرد و با لحن حرص درار يکردش رو رو شیسبز آرا يچشما دایش

! ست؟یخدمتکار ن نمیا

. در اومد کشونیریت کیریت يمو مشت کردم و فشار دادم که صدادست يانگشتا نیهمچ

. نیممکنه بزنه زم نه،یچمدون سنگ. تونه یدالرام نم: گفت دایهم بود و رو به ش يبه من انداخت که اخمام تو ینگاه مین آرشام

. زترنیواسشون عز که معلومه، خانم نیخب ا! هه! کهیزن نیچمدون مزخرف ا ایگفت،  نویواسه خاطر من ا دمینفهم

. شد زونیآرشام آو يهم دور برداشت و با لبخند به بازو دایش

. و بهش هم سفارش کن حتما با دقت حملش کنه ارهیب گهید یکیپس لطفا بده . حواسم نبود زم،یعز یگ یاوه راست م -

! يمهر: گوش من رو به سالن داد زد خینگفت و در عوض ب يزیچ آرشام

. در ينفس زنون اومد جلو يکه مهر دیلحظه طول کش چند

بله آقا؟ -

مش قاسم خونه است؟  -

. بله آقا، خونه است -

. ادیب عیبرو صداش بزن بگو سر -

.چشم آقا -

! يریکبیا يبود؛ دختره  نیواسم سنگ داینگاه ش. منم نگاهمو به اون دو تا دوختم. دیبه طرف باغ دو و

. کارا برسم ي هیبه بقرم  یمن م: لب به آرشام گفتم ریز
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. باشم فتهیاون خودش کیدوست هم نداشتم نزد ینداشتم، ول يکار. پشتمو کردم بهشون و رفتم تو. نگاهم کرد و سرشو تکون داد میمستق

.اومد یصداش حرصم در م دنیشدم و با شن یم یعصبان دنشیاز د

که باعث شده خودمم  هیچ لشیدل. ستمین يجور نیا ينسبت به مهر اد،یدختر بدم م نیقدر که از ا نیا یحت! م؟یجور نیدر مقابلش ا چرا

!بشم؟ جیگ

***

 يدختره . دلش غذا بخوره زیطرف، تا به قول خودش کنار عز نیاومد ا یشد م یوقت ناهار و شام که م یبود، ول یپشت يالیو يتو دایش

!زونیآو

تونه از پس کارات بر  یم یمطمئن زم؛یجوونه عز یلیدختر خ نیا: گفت دمیکردم که شن یرو جمع م زیشامشونو خوردن، داشتم م یوقت

! اد؟یب

 يرو از اون فاصله  مشینگاه مستق یوقت. صورتش يشد رو دهیداشتم، نگاهمم کش یآرشام رو بر م يکه داشتم بشقاب جلو ینیح در

. دیچیگوشم پ يحکم توکه بشقاب رو برداشتم، صداش با ت یزمان. شدم يجور هی دم،یخودم د يرو کینزد

. کردم یوقت انتخابش نم چیاگه مطمئن نبودم، ه -

. دیچیسالن پ يدستم تو يبرخوردش با بشقاب تو يکه صدا دیدستم لرز يتو بشقاب

. نگاه کردم که واسم پشت چشم نازك کرد دایبه ش! خودتو جمع کن دختر! گفت؟ یمگه چ! هول شدم؟ چرا

. هیو پا چلفتانگار دست  ییجورا هیآخه  -

!کثافت. بشقابا يرو که برداشته بودم، محکم با بهانه زدم رو وانشیل

! چطور؟ -

. جوابشو با ناز داد دایآرشام بود که ش يصدا نیا

...ختره د نیا یده، ول یسر و صدا کارشو انجام م یخدمتکار کار بلد، ب هیکوبه بهم؟  یرو م وانایکه چطور بشقابا و ل زمیعز ینیب یمگه نم -

. چشمام يپوزخند زد و زل زد تو. گفت که خودمم چندشم شد يرو جور دختره

. چکار کنه دیدونه با یانگار نم -

 نهویگوشش؟ ع ریبخوابونم ز دهیکش هی اینه اصال فحشش بدم ! ره؟یبگ شیخالدونش آت هایبارش کنم تا ف کهیت هی! خدا جوابشو بدم؟ يا

! نـــه؟ ایبخوابه  شمیکنم آت يکار هی دیباالخره با. ادیحال ب گرمیج نیهمچ وار؛ید نهیبچسبه س خیبتا  خیباطل شده، ب يروزنامه 

. آرشام با اخم نگاهم کرد؛ انگار دستمو خوند یبارش کنم، ول يزیچ هینود دهنم باز شد که  ي قهیدق

. يایباهام ب یتون یم يخوا یاگه مقدم بزنم،  رونیخوام ب یم. دایبحث رو تمومش کن ش نیا: من، اون گفت يجا به

مرتب انگشتامو . رونیو از سالن اومدم ب اوردمیطاقت ن گهید. تا بناگوش در رفت و چشماش برق زد ششین دایش یبود، ول يجد لحنش

.شد یرفت و جاشون قرمز م یبلندم کف دستم فرو م يکردم و ناخنا یمشت م
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راست به طرف  هیو  رونیدست تو دست هم اومدن ب. شم خکوبیباعث شد سر جام م دایش يقهقهه  ياز پله ها برم باال که صدا خواستم

 تیخشم و عصبان میخاکستر يچشما يمن که تو دنینگاهشو چرخوند و با د دایش رون،یخواستن از در برن ب یآخر وقت يلحظه . باغ رفتن

. شد لیتبد ظیپوزخند غل هی هلبخندش ب د،یکش یشعله م

! ؟یکن یم يرو انتخاب کرده دلبر مونیم نیمزخرفش اومده ا ي قهیواسه آرشام که با اون سل! ؟یزن یسه من پوزخند موا يـــریکبیا

. یفرار کن الیو نیو داد از ا غیکنم با ج يکار! شرم یکثافت ب! یگن دل یبه من م. یطرف یکنم با ک یم تیحال

. دم ینشونش م یکرد، ول یفرض م کیمنو کوچ. رمیخودمو بگ يتونستم جلو ینم گهیامشبش د ياومد، با حرفا یاول که ازش خوشم نم از

***

. بود وهیظرف م هیدستش  يتو. دمیکه بتول خانم رو د رون،یرفتم ب یم الیبه دست داشتم از و ملحفه

! دخترم؟ ير یکجا م -

. یپشت الیرم و یدارم م. جام نیجا، هم چیه -

! ؟يبر یم یملحفه واسه چ -

. خانمو عوض کنم دایتخت ش يآقا گفت که ملحفه  یعنی... آرشام  -

. برم یم وهیمنم دارم براشون م. باشه دخترم برو -

! ال؟یو یکیهست که بتونم از اونجا زودتر برم تو اون  یدر اصل نیاز ا ریبه غ يا گهیبتول خانم در د -

. تره کیدر تو آشپزخونه هست، از اونجا نزد هیچرا مادر،  -

. لبخند زدم یخوشحال با

.کجا رفتم نیباهام کار داشت، نگ ایاگه آقا گفت من کجام  ،يزیچ هیفقط . نیکارمو راحت کرد ،یمرس يوا -

! چرا دخترم؟ -

. کارا رو نکردم نیکنه چرا زودتر ا یچون بعدش سرم غرغر م -

. لباش سرشو آروم تکون داد يلبخند مهربون به رو هی با

. یاتاقت يگم تو یم ییاگه گفت کجا. ترم، برو به کارت برسباشه دخ -

. به خدا نیگُل یلیخ ،یمرســـ -

. خندش بلند شد يکه صدا دمیبوس طنتیگونش رو با ش و

. شه یمن برم که االن صداش بلند م. قربون تو دختر -

. باشه -
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 يرفت تو شونیکی یدو تا خدمتکار اونجا نبود، که وقت یکیجز  یکس. شدم یپشت يالیراحت وارد و یلیاز اون در خ. با بتول خانم بود حق

که چمدونش  یهر اتاق يخب تو. کنم دایتونستم اتاقشو پ یم. آشپزخونه، منم بدو از پله ها رفتم باال ياز اتاقا، و اون دو تا هم رفتن تو یکی

. داستیاونجا البد اتاقه ش ،باشه

در رو پشت . اتاق يزدم و رفتم تو یطانیلبخند ش هی. چمدونش کنار تخته دمیاما در دومو که باز کردم، د. اون نبود یاول رو باز کردم، ول در

 ییتخت، درست جا يرو ختمیر. بود یپنج تا کاف. آوردم رونیپونز رو ب يشلوارم جعبه  بیج ياز تو. دست به کار شدم عیسرم بستم و سر

. رهیپونزا رو بگ يتخت که رو يرو دمیو کشنازك ر يبعد هم ملحفه . رفت یفرو م دیکه با

. نهیآ زیم يبرش داشتم و گذاشتم رو وارید ياز رو عیسر. تخت نصب بود يپوستر نقش برجسته که باال هیافتاد به  چشمم

چون . میکرد ینصب م وارید يپوستر رو میشد گفت که مثال داشت یم يبهانه ا هیشد، به  یپونزا م يهم بعد متوجه  یاگه کس يجور نیا

! از تخت نیخب ا. داشت اجیبود، پس به پونز احت يکاغذ

 زیل. شکوندم شویکی یسمت راست يکنار تخت رو آوردم جلو و تو يابر ییدمپا. سارافنم در آوردم بیج يتخم مرغا رو از تو کیپالست

 گشید یکیحمومش رو هم درشو باز کردم و  يتو يشامپو. شه یمعلوم نم يجور نیا گه،یخوبه د. که بسته بود ییدمپا يخورد رفت جلو

.اون يرو شکستم تو

***

 یچکار م نجایا: از پشت سر گفت یکیکه  الیو یکیرفتم طرف اون  یانگشت پام آهسته آهسته م يرو. رونیاومدم ب الیلبخند از در و با

! ؟یکن

 يکه تنها بود و چند قدم باهام فاصله داشت، ترس افتاد تو شدنیبا د. خدا مردم يوا. قلبم يبرگشتم و دستمو گذاشتم رو یفیخف غیج با

! نکنه بفهمه؟ يوا. جونم

. سالم... س  -

قدم به قدم بهم . دمیصورت رنگ پر يابروشو با تعجب داد باال و زل زد تو يتا هیموقعم،  یسالم ب دنیبا شن. کاشتم تیتو سرم، خ خاك

. ه بودممجسمه سر جام خشک شد نیشد و منم ع کینزد

! ؟یچکار داشت نجایا ینگفت -

. خوردم یداشتم هوا م. يجور نیهم ،یچیه...  ـیه -

 ؟یخواست یم یچ. رونیب يکه اومد دمید. يبود الیو یکیاون  يتو -

. به من و من افتاده بودم یکردم، ول ینگاهش نم نکهیو منم با ا ستادیا جلوم

. زدم یپشت الیو يسر تو هیمنم رفتم . نجایکه گذرم افتاد به ا رونیب امیصلم سر رفته بود، گفتم باتاقم بودم، حو يتو... خب آره ... خـ  -

...بود، وگرنه  يکنجکاو ياز رو نیباور کن

. برو تو اتاقت -
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.فهمه یمطمئن بودم م. کنه ریخدا به خ يوا. آشپزخونه يرفتم تو یچشم بلند گفتم و از همون در پشت هیخدا خواسته  از

***

 يو از همون راه آشپزخونه رفتم تو رونیبرقا خاموش شد، از اتاقم زدم ب يهمه  یوقت نیتونستم اون صحنه رو از دست بدم؛ واسه هم ینم

صداشون . ستادمیپنجره فالگوش ا ریز. آرشام هم اون طرف بود. نداشتن دنیانگار قصد خواب. هنوز روشن بود الیو یکیاون  يبرقا. باغ

.بشنوم ییزایچ هینگه داشتم که تونستم  زیقدر تمرکز کردم و گوشامو ت نیا گهید. اومد، چون از پنجره دور بودن یواضح نم

دو درجه  یکی یشلوار به همون رنگ؛ ول هیتنش بود و  يکوتاه خاکستر نیبلوز آست هیآرشام . کاناپه نشستن يرو دمید دم؛یکش سرك

ساتن تنش  يلباس خواب سرمه ا هی. بهش لم داده بود کیهم کامال نزد دایش. کاناپه يشته بود باالدستاشو از هم باز کرده و گذا. تر رهیت

. داد و به صورت غرق در اخم آرشام زل زده بود یو تاب م چیبلوندشو با انگشت اشارش پ يموها. بود، که شنلش رو انداخته بود روش

 دهیهم کش يتو شتریصورتش نگاه کردم که چشماش بسته شد و اخماش ب يتو. تر شد و صورتشو کنار صورت آرشام برد کیبهش نزد

خواب  يتو شبیرفت و د یم نییباال و پا یجانیمردونش که االن با چه ه ي نهیس يقفسه  به.نگاهش کردم. خوابم افتادم ادیناخوداگاه . شد

...من 

.بودم شیآت يو هم درون گلوله  رونیهم از ب یهوا خنک بود، ول. دمیپشت سر هم کش قیخم کردم و چند تا نفس عم سرمو

و با  دیلرز یدست و پام م. داد یفکر کردن بهش هم آزارم م یحت. حال و هول خودشونن يخودم گفتم البد تو شیپ دم؛یرو شن دایش يصدا

 دایش نیا يواسه  یعنی. بهشونبا تعجب زل زدم . ده یدستش گرفته و داره فشار م يرو تو دایآرشام مچ ش دمیاخم سرمو بلند کردم؛ که د

!د؟کر یسر و صدا م

آرشام  يصدا یول. دمیلب گفت که نشن ریز يزیچ هیاز پشت سر نگهش داشت و  عیهم سر دایکه ش ستاد،یاز کنارش بلند شد و ا آرشام

. بلند بود، به گوشم خورد ییجورا هیچون 

. رم بخوابم یم دا،یخستم ش -

. برنگشت یول ستاد،یآرشام ا. صداش زد دایبود که ش یقدم اول به دوم. برداشت نشیرو سحرکت دستاشو از  هیبعد با  و

. ترسم یمنم که تنهام، م...  یبزرگ نیبه ا يالیو! ؟یبمون نجایشه ا یآرشام م: دایش

آرشام و منم  ياچشم يسبزش زل زد تو يبا چشما ستاد،یجلوش ا. خرامان خرامان به طرفش رفت دایش. برگشت و نگاهش کرد آرشام

. تا بتونم نگاهشون کنم دمیکش یکم م هیگردنمو  دیبا نمشون،یخواستم بب یالبته من پشت پرده بودم و اگه م. گوشمو چسبوندم به پنجره

. شدم یخسته م یسخت نبود، ول

 یپس خواهش م. برام نداره یا فرقبا اونج گهیکه د ینمون شمیهم اگه تو پ نجایا. خواستم تنها باشم یخونمون نموندم چون نم يمن تو -

. زمیکنم بمون عز

 یآرشام سکوت کرده بود و حرف. کنه یم يتابلو داره نقش باز. هم يتو دمیصداش ناز داشت که چندشم شد و اخمامو کش يتو يقدر به

.کرد یبود و نگاهش م ختهیچشماش التماس ر يهم تو دایزد؛ ش ینم
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! زم؟یعز یمون یم -

.سوسمار نمون ي کهیزن نیا شیپ یبکـــن، ول یکن یم یهر غلط! ؟ییتنها ای یترس یبگو به من چه که م. بگو برو به درك. ینه لعنت بگو

.مییاتاق رو به رو يخب، من تو یلیخ: آرشام

. و رفتبا شوق تو آغوش آرشام فر دایش! خواد در بشه یمارمولک جونش م نیواسه ا. کنه یمن اخم و تَخم م يفقط واسه ! پـــوف

. زمیعز یمرســــ ،یمرســ ،یمرس يوا -

آرشام هم  ؛یخرک يهمه ناز و عشوه  نیرو واسه ا دایش! خاك تو سر جفتتون کنن. باال يو برد طبقه  دیهم آرشام رو با خودش کش بعد

 نیتونه از ا یخره، مگه م لمشهیفخب ! ؟ییاتاق رو به رو يرم تو یخواست باهاش باشه، چرا گفت م یاگه م!؟یواسه چ...  يواسه  ،يواسه 

! بگذره؟ ادیشترمرغ واسش م نیکه ا يهمه ناز و غمزه ا

!واسه خودما میآدما به جک و جونور استاد هیتشب يمن تو. رفت یهمونم راه م نیتازه ع ،یعجب شباهت. پاهاش افتادم ادیشترمرغ  گفتم

 گهید.نییپا ادیکنه و از پله ها م یو داد م غیداره ج دمیکه د دیربع کش کیودا منتظر بودم که حد. از رو نرفتم یکم سردم شده بود، ول هی

بود و  یکرد که کفشون تخم مرغ یبا چندش به پاهاش نگاه م. زدم کار پونزا باشه یحدس م. بود دهیشنل تنش نبود و پشتشو با دست چسب

. بخوره زیبود ل کیزدچند بار ن

. شونه هاش يافتاده بود رو شونیبلوندش هم پر يموها. مضحک شده بود یلیخ افشیق. دمیدهنم و خند يمحکم گرفتم جلو دستمو

. ستادیبلند کنارش ا يو با قدما نییآرشام به سرعت اومد پا

! ؟یزن یچرا داد م! شده؟ یچ -

!اَه. هامم پر از تخم مرغ بود ییمپاد! تخت من پونز انداخته آرشام؟ يرو یک: گفت هیگر ریدادم هر آن بزنه ز یکه امکان م ییبا صدا دایش

کرد، آرشام هم  یآرشام نگاه م يچشما يبا بغض تو. زد یکه گرمش شده بود، با دست خودشو باد م یپرت کرد رو مبل و در حال خودشو

صداش  دایش دستاشو مشت کرد و به طرف در اومد که. هیداد که عصبان یصورتش نشون م. فکر بود يصورتش با اخم جمع شده بود و تو

: زد و آرشام داد زد

. جا بمون نیهم -

رسوندم  يخودمو چطور دمینفهم. آشپزخونه يو رفتم تو یسمت در فرع دمیبودم، با ترس دو یمنم که قسمت پشت. هم در رو باز کرد بعد

 ادیدالرام، داره م يم، گور خودتو کندسر وقتــ ادیداره م. دلم اشهدمو خوندم يدادم و تو هیپشتمو بهش تک. اتاقم و در رو قفل کردم يتو

. دلم به گه خوردن افتاده بودم يتو! ارهیدخترش پدرتو در ب ستواسه خاطر دو

رفتم  عیبه اطرافم نگاه کردم؛ سر. شد یم نییتند تند باال و پا رهیدستگ. نکشم غیدهنمو گرفتم تا ج يمحکم زد به در که با ترس جلو یکی

افتاده بود به . دمیپوش عیو سر رونیب دمیکش شویکینبود کدوم به کدومه،  میحال. ت لباس خواب اونجا بودسر وقت کمد لباسا، چند دس

. گرفت تا بازش کنه یم یباهاش کشت اشتجونه در و د

ش از بود و جنس یقدر کوتاه و بازه؟ رنگش مشک نیچرا ا نیا.سر خودم يزدم تو ینگاهم که بهش افتاد، دو دست. دمیخوابو پوش لباس

کمد  نیا يلباس تو نیا. شد یمعلوم نم نیهم يقسمت باال از جنس همون پارچه بود، واسه  یتره، ول نیجلوشو که کال نگم سنگ. ساتن

! خدا يوا! آخه؟ یچ یعنی! ست؟یخدمتکار ن هیمگه کمد  نیا! کرد؟ یوامونده چکار م
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 دمیتخت و پتو رو کش يزدم رو رجهیم اول المپو خاموش کردم، بعدم شکمد و خودم يانداختم تو نویرو زم يلباسا. نبود عوضش کنم وقت

.دمیلرز یبه خودم م دیب نیپتو ع ریهمزمان در طاق به طاق باز شد و منم ز. سرم يرو

! ریآروم بگ یاَه لعنت. برهیو يرفت رو یم شتریقدم هاش سکوت اتاق رو بر هم زد و تن منم هر لحظه ب يصدا

 يا. نکرد يکار یبودم، ول نیمنتظر هم. کشه یاالن پتو رو م! يوا! يوا! يوا. هم فشار دادم يچشمامو رو. متوقف شد درست کنار تختم صدا

اطرافم فقط سکوت بود، . انگار نشست کنارم. شد شتریتخت که تکون خورد، ترسم ب. کنه یداره چه کار م نمیبب يجور هیتونستم  یکاش م

.بهم دست داده بود یاومد؛ احساس خفگ یداشت بند م گهینفسم د. زل زدم یکیبه تار ریکردم و اون ز چشمامو باز. اومد ینم ییصدا چیه

چشمامو بستم و  نیهم يشد، واسه  یکردم سه م یاگه ولش نم. کشه یدست من بود رو گرفته و داره آروم م يکردم سر پتو که تو حس

 رونیکه ب يا مهیصورتم و اون ن يتو ختیبالش و موهام خودسرانه ر يم توفرو کرد مرخیصورتمو به حالت ن. کردم خونسرد باشم یسع

. کنم يتونستم نقش باز یبهتر م يجور نیا. خدا جون نوکرتم يوا. بود رو هم پوشوند

 نییپا دایکردم پتو رو ز یخدا خدا م. بود چشمامو باز کنم، که از ترس محکم بسته نگهشون داشتم کیلباسم افتادم و نزد ادیدفعه  هی

که  يزد، جور یحلقم م يقلبم تو. اوردین نییپا شتریصورتم برداشتش و تا سر شونه هام ب ياز رو. شد نمینکشه، که خدا رو شکر هم

. دیچیپ یکل وجودم م يگروپ گروپش تو يکردم و صدا یمضربانش رو کامل حس 

 يچون هم صدا ه،یکردم که حرکاتش عصب یکامل حس م نویا. دیبود کش ختهیصورتم ر يکه تو ییدستش رو به موها یخشونت خاص با

.نفساش نامنظم بود

از موهام پشت گوشم قرار گرفت و بعد هم  يانگشتش همراه با طره ا. بازم چشمامو بسته نگه داشتم یصورتمو زد کنار، ول يتو يموها

.وندزمزمه وارش که همراه با خشونت بود، تنم رو لرز يصدا. خورد ینفساش به گوشم م

! ؟یلعنتــــ ــــهیهــدفـــت چ ه؟یکارا چ نیقصدت از ا ؟يخوا یم یچ ؟یوحش يگربه  یمنو خراب کن يبرنامه ها يخوا یچرا م -

پتو رو گرفتم . شدم زیمخیجام ن ينگاهش کردم؛ با ترس تو. حد باز شد نیبلند گفت، که چشمام تا آخر يآخرش رو به قدر يجمله  و

 ،یکیاون تار يتو. دادم و با وحشت نگاهش کردم هیتخت تک يپشتمو به باال. باال دمیگردنم کش ریهش داشتم و تا زدستام و محکم نگ يتو

... نکهیکنه، نه ا ممیق مهیتا ق نجاستیآدم االن ا نیا یول. خوابم يتو ي هیمثل همون سا دم،ید ینم شاز هیسا هیجز  يزیچ

 یحال جذاب به نظر م نیدر ع یاون نور کم ترسناك ول ریصورتش ز. نمشیتونستم بب ی مشد و چراغ کنار تختو روشن کرد، حاال زیمخین

چکار به  ریو و ریاون ه يبترسه، تو یکیآدم که از . در نظر گرفته بودم شتریاون لحظه ب يترسناك بودنش رو تو يکه من جنبه  د،یرس

. کنم یخون آشام نجات بده، خدا رو هم شکر م نیشه منو االن از دسته ا دایپ یکیفقط ! ؟داره کلشیو ه افهیق

گرفتم و سر جام  یمنم که راه به عقب نداشتم تا خودمو بکشم عقب تر، پس اللمون. جلو دیتخت و خودشو کش يدستشو گذاشت رو کف

. نگاه به در اتاق انداختم، بسته بود هی. دادم یدستام فشار م يتونستم پتو رو تو یفقط تا م. نشستم

! ؟یلعنت هیکارا چ نیهدفت از ا ؟یکن یچکار م يدختر؟ دار يخوا یم یتو از من چ: دیلب غر ریبود، ز رهیچشمام خ يکه تو ینیح در

! ؟یچرا خفه خون گرفت: بلندتر داد زد و
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هوا  یآن ب کی. از من نشست یکم يفاصله  يتو. حاال کامل کنارم بود! بگم؟ یچ. نشد دشیجز سکوت عا یچیه. دمیخودم لرز به

باز  يبلندم، قسمتا يهنوز پاهام معلوم نبود و موها یدستام ول شد، ول يپتو از تو. دیدست گرفت و منو به طرف خودش کش يبازوهامو تو

. لباس رو پوشونده بود

م با هر بار نفس که حاال از خش نش،یس ينگاه اون به صورتم بود ونگاه من به قفسه . تنش بود و دکمه هاشم باز بود يبلوز خاکستر همون

. شد یم نییباال و پا دنیکش

 یبازوم م يفشار، اثرش کامل رو نیشد و حتم داشتم با ا یآرشام فشرده م يو مردونه  يقو يدستا يسردم تو يو بازوها دیلرز یم لبام

. چشماش دوخته شد يکه بهم داد، نگاهم به سرعت همراه با وحشت تو يدیبا تکون شد. مونه

 یرو نم انتیزبونه درازت جواب اطراف نیپس چرا با هم ،یکن یبلبل زبون يمن که خوب بلد يجلو! با توام ؟یم کر شده؟ اللنکنه گوشات -

دونم که کاره توئه، پس بگو  یاحمق؟ م يدختره  يذار یمن م یخصوص میزنه؟ چرا پا به حر یبچگانه ازت سر م يکارا نیو ا يد

! چـــــرا؟

:منم صدامو انداختم پس کله ام و داد زدم. باز شدم همون دالرام زبون دراز. چرا چرا کرد، که از کوره در رفتم سرم داد زد و يبس تو از

 نیهم حق نداره به من توه يریکبیا ي کهیاون زن. کنم یمهندس؟ واسه خاطر معشوقتون؟ من هر کار بخوام م يآقا يچرا جوش آورد -

... بخواد با من ستمینوکر باباش که ن. کنه

 يموهام پخش شد تو. و همزمان با کج شدن صورتم به راست، دستمو روش گذاشتم دیصورتم زد، برق از چشمام پر يکه تو یلیس با

. کارش شوکه شدم نیاز ا. صورتم

به  يا قهیدق يو اگه من بخوام، حق ندار يدار دنیمن حق نفس کش يرو داده؟ تو با اجازه  یحق نیبه تو چن یک. نفهم يخفه شو دختره  -

هر  دیبرام مهمه و تو با ارم،یخونه م نیکه من به ا يا گهیهر کس د ایو  دایش. یاالن بدون نیرو از هم گاهتیبهتره جا! يادامه بد تیزندگ

! فهم شد؟ ریش. يخوام رو انجام بد یم ازتکار من 

 شیکردم قلبم داره آت یچرا حس م. شد کهیت کهیدلم ت يتوکه بهم زده بود، از سوزش قلبم که  یلینه از درد س. از اشک بود سیخ صورتم

 يدالرام مگه واسه ! شه؟ یمگه بار اولمه که غرورم له م! خورم؟ یم یلیمگه بار اولمه که به ناحق س! زم؟یر یچرا دارم اشک م! ره؟یگ یم

 یکوفت يالیو نیچرا از ا! ؟يد گوش نکردچرا به حرف فرها! کشه؟ یو قدرت مردونش و به رخت م ستهیا یجلوت م یکیباره که  نیاول

! چرا؟! پس چرا دالرام؟ ؛یشدن نفرت داشت ریتو که از حق. يهمه حقارت رو به جون بخر نیبهتر بود که ا يکرد یفرار م! ؟ینرفت

حاال . پاك کردمموهامو با دست زدم پشتم و با پشت دست اشکامو . کرد یگوشم فرو م يزد و حرفاش رو با تحکم تو یسر هم داد م پشت

. بذار منم حرفامو بهش بزنم. جواب نمونه یبذار ب ده،یرس نجایکه کار به ا

شما مردا ! ه؟یچ یدون یم: گفتم دیلرز یکه صدام از بغض م یچشماش و در حال يشدم تو رهیمن هم خ. موهامو زدم کنار ساکت شد یوقت

 ؛ينمونش خود تو که فقط ضرب دست دار. نیتلنگر دار هیبه  ازیو فقط ن نیهست یحباب تو خال نیهمتون ع! نیکرباس هیهمتون سر تا پا 

 چیو به ه يتو وجدان ندار! یاحساس یب! یتو از سنگ! يتو قلب ندار. يده رو ندار یم تیانسان يآدم نشانه  هیبه  هک زیچ نیمهم تر یول

 نیخبر از ا یروز ب هیباالخره  گه،یچند ماهه د یحت ایفردا و بدون شده باشه چه امشب و چه  نویا! يندار مانیکس جز خودت ا چیو ه زیچ
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 ریرم ز یشده م یحت. من جمله تو بهم نرسه ياحد چیکه دست ه ییرم جا یم. کنم یفرار م رتیو سید يو از دست تو یلعنت يالیو

! خـــاك

دستش  دم،یبه آخر جملم رس یوقت. زنه یم يدبه چه تن قشیکه نبض کنار شق دمید یراحت م یلیکرد و خ یمدت با خشم نگاهم م تموم

مشتش  ظیآخر که با ترس صورتمو برگردوندم، دستش همون باال موند و آروم آروم با غ يلحظه  یدوم رو بهم بزنه، ول یلیرفت باال که س

دستش رو فرو  يادفعه پنجه ه کیدر همون حال . دمیانگشتاش رو شن کیریت کیریت يزد و صدا رونیب تشدس يکه رگا يکرد؛ جور

دردم گرفته . شدم نشیبه س نهیسمت خودش و چون انتظارش رو نداشتم، نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و س دیموهام و منو کش يکرد تو

. شه یکنده م شهیکردم موهام داره از ر یحس م. دمیکش غیج. بود

 ن،یزم ریز يو بر یقطره آب بش هیاگه  یحت. یعوض يدختره  يتو غلط کرد: زد ادیکرد، با خشم فر یکه منو از رو تخت بلند م یحال در

! احمق؟ یکه چ یحاال واسه من دور برداشت! از تو آدم ترش نتونسته از دستم قسر در بره. کنم یم داتیبازم پ

کمرم واقعا . برده بود دستشو تو موهام فرو. خوردم یبغلش تکون م يکه از درد صورتم جمع شده بود، تو یبود و من در حال ستادهیا اون

.خرد کنه یکی یکیداشت استخونامو  یدرد گرفته بود که انگار سع

اون از خشم به  يابروها. نگاه هم گره خورده بود يصورتش بود و نگاهمون تو يصورتم جلو. از حد بازه ادینبود که لباس خوابم ز حواسم

حاال ذهنم . موهام کمتر شد و دردمم آروم تر شد يکردم فشار پنجه هاش توحس . من از درد بود يابروها يخورده بود و گره  وندیهم پ

صورتم از . از دستش فرار کنم يجور هینبود که بتونم  يهم جور تمونیموقع. که جلومه آرشامه ینیمنم و ا نیافتاد، که ا رمثل ساعت به کا

. که بهم زده بود، هنوز داغ بود و مطمئنم جاش مونده بود یلیس يجا

حال دگرگونم . امینگاهمو به گردنش دوختم تا بتونم به خودم ب. تکون نخورد یو فشار دادم، ول نشیس يکه آزاد بود رو گذاشتم رو ستامد

.نبود یخوب ياصال نشونه 

. کنه یم ختهیبرانگ شتریکارم اونو ب نیتقال کردن افتادم و خبر نداشتم ا به

.ولــــم کــن -

موهام  يپنجه هاشو از تو. کرد و سفت نگهم داشته بود یزد، فقط نگاهم م یحرف یاون نه ولم کرد و نه حت یم، وللب گفت ریز نویحرص ا با

.شدم یعروسک فشرده م هیمثل . هر دو تا دست آرشام منو در خودشون احاطه کردن. برد نییآورد و به سمت پا رونیب

ولم کن : دیدفعه از دهنم پر هیبودم،  رهینافذش خ يچشما يکه باز تو یحالحرصم در اومد؛ در  دنینرس جهیهمه تقال و به نت نیا از

.به درك واصل شده ییجونت تا االن حتما از ترس و تنها دایش. ــوونهید

. ومدهیسرش ن گهید يبال هینکرده  ییوقت خدا هیتا  ششیبرو پ: دهنمو کج کردم و ادامه دادم یبا مسخرگ و

 ؟يکارات بردار نیدست از ا يخوا یوقت نم چیتو انگار ه: گفت يدچشمام زل زد و ج يکم تو هی

... یحت ایخانمت باشه،  دایخواد ش یحاال م. ندارم یکس باک چیاز ه! من دالرامم جناب. ياتفاقا درست حدس زد -

. کرد کیابروشو داد باال و چشماشو مشکوکانه بار يتا هیکه کردم،  سکوت

! ا؟ی -

. خود تو یحت ای: لب گفتم ریردم و زجسارتمو جمع ک تموم
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. یباش يباز هی يشروع کننده  يخوا یپس م: و سرد بود ينگاهش جد یآروم شد، ول صداش

! ؟يباز -

.پوزخند زد هیدر جوابم فقط . زد یم نمیس يقلبم خودش رو تند به قفسه . شد شتریکردم فشار دستش ب حس

!؟يدیلباسو پوش نیچرا ا -

! بار کن یو باقال اریحاال خر ب يوا. گرد شد چشمام

! ه؟یاشکالش چ. لباس خواباست ي هیمثل بق نمیخب ا. يجور نیهم...  یچیه...  ـیه: لکنت گفتم با

! ش؟یاز کجا آورد....یلباس خوابه، ول نمیآره ا -

! کمد بود يتو -

! چه جالب! کمد؟ يتو -

 یوقت. شد یم يجور هیحالم داشت . مشکله خودته گهیشه، اون د یدرك که باورت نم خب به. بود که انگار باور نکرده يو لحنش جور نگاه

...شد که یو باعث م نداختیم شبممیخواب د ادیهمه و همه منو  میبود کیقدر به هم نزد نیا نکهیا. کردم یبهش نگاه م

. باز شروع کردم یاون موقع دست از تقال برداشته بودم، ول تا

. لطفا ولم کن -

. نکردم هتیهنوز تنب -

. بازم براش دارم. گم حقشه یهنوزم م. خواست بارم کرد؛ منم حقشو گذاشتم کف دستش یهر چ فتهیخودش ياون دختره . الیخ یبابا ب -

. ارمیکنه، منم جلوش کم نم تمیاذ شدارشیبخواد با زبون ن یتا وقت

! ؟یگ یم یچ گهید. گوشم خیب يخوابوند یلیس هیچه تمام تر  هر يبا نامرد! يکرد هتویتو که تنب: با پرخاش ادامه دادم و

. زد پوزخند

! رو برات در نظر گرفتم یلیس هیاز  شتریب ،یوحش ينه گربه . ستین یکاف یلیس هیفقط  -

! ؟يخوا یم یتو از من چ: گفت اوردمیازش سر در ن يزیکه چ یچشمام و با لحن خاص يزل زد تو. تعجب نگاهش کردم با

! ؟یچ یعنی -

 یم! قهوه ینیخم شدن و س... و کار اون روزت  دنتیطرز لباس پوش نیا! ناراحت بشه؟ دایکه ش يکرد يچرا کار! ه؟یکارات واسه چ نیا -

! ؟یبرس یکارات به چ نیبا ا يخوا

! شده و هوا ورش داشته؟ یاالتینکنه خ! گه؟ یداره م یچ اروی نیا. دیحرفاش گوشم سوت کش دنیشن با

 ياون روز تو. ستیخبرا ن نیاز ا رینخ. بگو واست تور پهن کردم و خالص یبارک هی! نمیصبر کن ب: اخمامو جمع کردم و جوابشو دادم ظیغ با

بود و سر خورد  رونیاز شال ب نیهم يواسه . چون موهام نم داشت نخواستم ببندم تا خشک شه یبود؛ رفته بودم حموم، ول یسالن اتفاق

هم  یوقت. هیمدلش چه جور نمیکه خب دقت نکردم بب. کردم داشیپ یکمد کوفت نیا يتو ؛يچه نخوا یباور کن يباسم چه بخوال نیا. افتاد

و  نییسرخود کلشو بندازه پا یکیکردم  یفکرشو نم یتونم توش آزاد باشم؛ ول یمنه و م یشخص میاتاق حر نیخودم گفتم ا شیپ دمیپوش

! مزاحم بشه ینصفه شب
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.کرد یچشمام حرکت م ينفس کم آوردم و ساکت شدمو تموم مدت نگاهش تو گهیس حرف زدم، دنف هی چون

! یگ یطور باشه که تو م نیبهتره هم -

...پس . یکه خودتم نفهم يزنم به چاك، جور یبرو، سه سوت م نجایاز ا یاالن بهم بگ نیمطمئن باش هم -

کنم و  یم داتیپ ،یبکن یحماقت نیروز چن هیاگه . بار آخرت باشه! الل شــــو! ؟یهمــف یالل شو، م: دیآخر و سرم هوار کش میزد به س باز

! بهت گفتم یحواست باشه چ. که بهت پناه داده یکنم، هم اون یهم تو رو نابود م

! نه دار و دستَت یکن دامیپ یکه نه تو بتون ییجا! رم یمن م یول -

: زد ادیو فر دییهم سا ياز خشم به رودندوناش رو . نگاهم کرد که وحشت کردم يجور

آب  یمن به آسون يکردنت برا دایپ. یفکرم نکن نجایترك کردن ا ایبه فرار  یدم که حت یهشدار رو م نیبهت ا. مطمئن نباش ادیز -

!مجازات شدن تو مطمئنا برات عذاب آوره یخوردنه؛ ول

. دیلرز یم نمیس يگفت، که قلبم از ترس تو یگوشم م يتواون ها رو با تحکم  يتک جمالتش مملو از خشم بود و جور تک

. ارهیقصر تو دووم نم يموندن من تا آخر عمر تو یول -

. کرد خکوبمیدر جا م حرفش

. یبمون نجایا دیتو تا آخر عمرت با! کنم یکنه، تمومش م دایباز هم ادامه پ الیو نیرفتن از ا رونیاگه عمرت به ب -

.رم رد کارم یو منم م ادیامروز فردا م نیتو گوش کنم؟ گندم هم يار باشم و به دستوراخدمتک هیکه : زدم داد

. لباش يلبخند کج نشست رو هی

. مونه یبرات نم يا گهیاون هم تا آخر عمر، قبولش کن؛ چون راه د يموندگار نجایگم ا یم یوقت. یشناس یتو منو نم -

! ه؟یمنظورت چ -

بهم  یوقت یبرم؛ ول الیو نیفردا از ا ایمنم قصد نداشتم امروز . جواب سوالم ازش گرفتم يه پر معنا بود که جانگفت و بازم همون نگا یچیه

. اومد یکرد، خوشم نم یم یداد و امر و نه یدستور م

که خم شد و  مشتم گرفتم و خواستم بکشم روم، يپتو رو تو. کرد یهوا بهم وارد م یبود که ب یشوک نیدوم نیتخت و ا يکرد رو پرتم

. میشد رهیهم خ ياز اون فاصله به چشما. دستم يدستشو گذاشت رو

! باشم یآروم نیبه هم گهید يدم دفعه  یقول نم. جور لباس نپوش نیا گهید: نجوا کرد يگوشم و به سرد ریآورد ز صورتشو

! جنبه متنفرم یسست و ب ياز آدما. ینیاز موهامو بب تار هیذارم  ینم یحت گهید: رو بهش گفتم یصورتشو باال آورد و منم به همون آروم و

. ستادیجاش ا يبه عقب هولم داد و تو یحرف چیبدون ه. انگشتاش فشرد نیهم گره خورد و چونمو ب يتو ابروهاش

! که؟ یگرفت. کار خودت باشه يسرت تو. نمتینب دایدور و بر ش گهید: که به لب داشت، گفت يهمون پوزخند با

. خودم يشدم و پتو رو انداختم رو زیمخینتخت  يرو

. رمیخودمو بگ يزبونشو داشته باشه، تا منم بتونم جلو يجونت بگو هوا دایتو هم به ش -

و خودمو پرت  دمینفس راحت کش هیبا رفتنش . دیرفت و در رو هم محکم به هم کوب رونیبا اخم از اتاق ب. نگفت يزیکردم؛ چ نگاهش

. تخت يکردم رو
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کردم  یفکر م! انگار از خدامه! فوت بلرزم هیکه با  ستمین يدیمنم ب! زنه؟ یجوش دوست دخترشو م! هه. به تمام معناست یروان هیدم آ نیا

. يو جنبه دار یآدم

 و یفتیکه به غلط کردن ب يجور. باشه عیدالرام بلده چطور مط! خب اریباشم، بس عیخواد من جوابش رو بدم و دوست داره مط ینم اون

!دم ینشونت م. چکار کنم دیو با هیچ گاهمیدونم جا یهستم، م نجایکه ا یو تا وقت ستیباورت بشه چشمم دنبالت ن. یستیبرام مهم ن یبفهم

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

 يسارافن سرمه ا هیو روش  دمیبلند پوش نیروشن آست یبلوز آب هیبود که  نیتم کردم؛ اکه بعد از شستن دست و صور يکار نیاول صبح

 نیپشت سرم بسته بودم و از جلو هم جمعشون کردم باال که اگه شال ح رهیالبته موهامو با گ. سرم يشال ساده هم انداختم رو هی. تنم کردم

.فتهین رونیب موهامکار عقب رفت، 

 یدادم فعال اون ورا آفتاب حیترج شبیکه خب با اتفاقات د. کرد یاونجا حموم م نمیهم يمونده بود، واسه  یپشت يالیو ياون شب تو چون

. بود که جوابم رو نداد ياون ها فقط مهر يتو. سالم کردم شونیکی یکیبه . همه مشغول خوردن صبحونه بودن. آشپزخونه يرفتم تو. نشم

. خودش يعد از اون هر کس رفت سر وقت کاراصرف شد و ب شونیمیجمع صم يصبحونه تو

که خواستم عقب گرد کنم و از  یتختش رو برداشتم و درست زمان يرو يملحفه ها رو جمع کردم و لباسا. کردم یاز اتاقش شروع م دیبا

. انداختم ریرمو ززود به خودم اومدم و س یلیخ یول ستادم،یچند لحظه سر جام ا يبرا دنشیبا د. اتاق ياومد تو رون،یدر برم ب

. ریسالم آقا، صبح بخ -

. و سرد بود، که خودمم توش موندم يجد يلحنم به قدر. سرمو بلند کردم یکم. دمیازش نشن ییطبق معمول صدا و

. دیخوام لباساتون رو بشورم، اگه بازم هست بهم بگ یم -

. دمیصداشو شن نکهیتا ا دیچند لحظه طول کش و

! نه برو به کارت برس -

. اخم سرمو تکون دادم با

. بله، چشم -

! عطر داشت؟ نیاون طرفم از ا یعنی! اسیعطر گل . عطرش رو حس کردم يشدم، بو یکنارش که رد م از

 یرو اطاعت م سشییو پشت هم اوامر ر فتادیکه آقا آقا از زبونش نم ع؛یخدمتکار حرف گوش کن و مط هیو البته فعال، شدم  بیترت نیا به

. نداشتم یخواست، منم حرف یم نویاون که هم. کرد

گفتم  یگفت فقط م یم یهر چ. کنم یکه بودم، اونو به عنوان کارفرمام قبول داشتم و جرات نداشتم جلوش بلبل زبون يمنصور يخونه  يتو

شدنم  دهیدزد. حس رو نداشتم نیبود که ا ریبه خاطر اتفاقات اخ دیشا. دمهیجد يتونستم قبول کنم که آرشام االن کارفرما ینم یچشم؛ ول

. نگه داشت نجایو در آخر که به زور منو ا هاشو حرفا و کار
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 يخودمم جا يبرا. شد که من در مقابلش گستاخ باشم و جواب هر حرفش رو بدم یباعث م نایهم دیکدوم از کاراش به حق نبود و شا چیه

عنوان حس  چیکه به ه یآدم! تونم خوددار باشم؟ یآدم نم نیدر برابر ا یول دم،یکش یدهنمو م پیز يسوال داشت که چرا در مقابل منصور

 هیکنم؛  يزبون دراز دیدونستم نبا یم ه؛یچ گاهمیدونستم جا یم. چون و چرا اوامرش رو اجرا کنم یب دیمنه و من هم با سییکردم ر ینم

 نیا يبا همه  یکوتاش کن؛ ول يجور هیده، پس  یدستت مزبون درازت باالخره کار  نیگفت که دالرام ا یوجودم م يتو شهیهم ییصدا

کاش  يا. جلو دارم نبود يا گهیو هر کس د انیآرشام و شا گهیرفتم، د یاز کوره در م یو وقت رمیخودمو بگ يتونستم جلو یاوصاف بازم نم

.برام عادت شده ییجورا هیدست خودم نبود؛ انگار  یرفتار کنم، ول یتونستم معمول یم

***

 لشیور که البته بعد دل نیکاره پا شدن اومدن ا هی. انگار اون ور خدمتکار نداره! هه. بخورن الیو یکی نیا يخواستن صبحونشون رو تو یم

. دمیرو فهم

ام تموم مدت که من و آرش. بعد وارد شد قهیهم چند دق دایش ز؛یم يکه آرشام اومد و نشست باال دمیچ یصبحونه رو واسشون م زیم داشتم

. کردم یخوب حس م یلـــینگاه اون رو خ ینیسنگ یکردم؛ ول یزد و نه من نگاهش م ینه اون حرف م،یتنها بود

 ينقره ا ریکه دور کمرش زنج د،یسف نیشلوار ج هیتنش بود و  یمشک يحلقه ا نیبلوز آست هیکه  یپاشنه بلندش، در حال يبا کفشا دایش

اومد،  یکه به طرف آرشام م یکه تنها آرشام رو هدف خودش قرار داده بود؛ وارد شد و در حال يندلبخ یمغرور ول یکار شده بود؛ با نگاه

. بلند سالم کرد

. ریصبحت بخ ـــزم،یسالم عز -

که سرشو بلند کرد،  دایش. ذاشتم جلوشون یداشتم و م یبر م ینیس يو در همون حال داشتم فنجوناشونو از تو دمشونییپا یم یچشم ریز

. م با اخم بهش نگاه کردآرشا

! ؟يحموم بود -

. نشست و با لبخند جوابش رو داد یصندل يرو کنارش

! آره، چطور مگه؟ -

! ؟ياستفاده کرد ییاز چه شامپو -

شونه هاش رها  يموهاش رو آزادانه رو. دیکمرنگ شد و به موهاش دست کش دایلبخند ش. حرکت موندم یکه گفت من چند لحظه ب نویا

. بودکرده 

! چطور مگه؟. اسی ي حهیروش که نوشته بود با را. گهیحموم بود د يکه تو ییهمون شامپو -

 شینیدستش و به ب ياز موهاشو گرفت تو يطره ا دایش. کرد رمیبه صورت آرشام دوختم، که همون لحظه غافلگ هیسه ثان يواسه  نگاهمو

. اخماش جمع شد. کرد کینزد

! ماله شامپوئه؟ یگ یم یعنی. به خودش گرفته یخاص يبو هیکنم موهام  یوقع که شامپو رو زدم به سرم، حس مدونم چرا از همون م ینم -
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. کرد یم ینیآرشام روم سنگ نگاه

. بوده یحتما تقلب. نگاه بهش بندازه هیاز خدمتکارا  یکیگم  یم. دونم ینم -

! م؟یطرف صبحونه بخور نیا دیحتما با یچرا گفت یراست .رمیقبل از رفتن دوش بگ گهیبار د هیمجبورم  دیاوهوم، شا -

. کرد، جوابش رو داد ینگاه م زیکه به م یکرد و در حال یمکث کوتاه آرشام

. ندارم الینداشت، من عادت به اون و یخاص لیدل -

. چه جالب! ؟یگفت نویعادت ا ياز رو یعنی -

! قهوه؟ ای نیخور یم يآقا چا: دمیپرس يکردم به آرشام و جد رو

. صورتش يهم گره زده بود و گرفته بود جلو يتو انگشتاشو

. فقط قهوه -

. ختمیتکون دادم و براش ر یبه آروم سرمو

نگاه  يفقط بلد! ؟يپس چرا الل شد: هم و گفت يتو دیخانــــم اخماشو کش یسرش بگه کدوم، ول ریچشم دوختم که خ دایبه ش منتظر

! ؟یکن

پشت چشم نازك کرد و در . اون دست بردار نبود ینگم، ول يزیار دادم و زبونمو محکم چسبوندم پشتشون که چهم فش يرو دندونامو

:داد، رو به آرشام گفت یهوا تکون م يکه دستشو با عشوه تو یحال

 یرو بهت معرف نشونیبهتر ،يدار ازیکه به خدمتــکار ن یگفت یاگه به من م. ادیتونه از پس کارات بر ب یدختر نم نیبهت گفتم آرشام ا -

. نیباتجربه و کار نیمستخدم يما همه  يخونه  يتو. کردم یم

. و لحظه به لحظه ازش متنفرتر باشم ادیشد ازش خوشم ن یباعث م نمیداد؛ هم یجلوه م ریحرفاش منو حق يبه جمله  جمله

. رمیزبونمو بگ يبار با آرامش رفتار کنم و جلو نیه ابا خودم عهد نکرده بودم ک شبیکاش د يا. تونستم جوابش رو بدم یکاش م يا

اون کامال از قصد دستشو آورد باال و با آرنجش به دستم  یول. فنجونشو پر کردم د،یلرز یم تیکه از زور عصبان ییکنارش و با دستا رفتم

. از قصد بوده دایکه کار ش دی، اون ندبودم ستادهیآرشام ا يچون جلو. زیم ياز قهوش پخش شد رو یمینتونستم کنترلش کنم و ن. زد

.ازش معذرت نخواستم؛ همون جور که جوابش رو ندادم، چون مقصر اون بود. دادم شارهم ف يچشمامو رو

. منو از جا پروند دایش ادیفر يصدا

! اَه. یزن یدست م يزیکه به چ یکن یخود م یب ،يرو درست انجام بد يکار یتون ینم یوقت ؟يچکار کرد نیبب یلعنت -

. فتادیموندم، حتما زبونم به کار م یم شتریب هیثان هیاگه . ارمینتونستم طاقت ب گهید

. دمیلرز یاز زور خشم به خودم م. رونیبا اجازه از سالن زدم ب هیبهشون نگاه کنم، با  نکهیو بدون ا زیم يرو دمیرو کوب قهوه

کارا  نید آخه از ا! جلوه بده؟ یآرشام دست و پا چلفت يخواست منو جلو یچرا م! کرد؟ یکارا رو م نیا یچ يواسه ! نفهم کثافت ي دختره

! ؟یلعنت يبر یم يچه سود
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 رونیاز اتاقم ب رون،یآرشام از در رفتن ب نیهر دوشون با ماش دمیخودم ند يکه از پنجره با چشما یاتاقم و تا وقت يرفتم تو کراستی

 گهیفقط دو روز د دایش یکنم؛ ول یکارش رو تالف نیتونستم ا یکاش م يا. خورد یخونم رو م خون. تموم مدت کنار پنجره بودم. ومدمین

. مدت آتو دست آرشام بدم نیا يتو دیره و من نبا یم هباالخر. نجاستیا

و  انیدر ب شهیر قدر بکشم که از نیا رم؛یانگشتام بگ نیکنم و موهاشو ب دایفحش بلد بودم بار ش یاون لحظه هر چ يدوست داشتم تو چقدر

دالرام و خفه خون . ستیهم تو کار من ن یماموش ید آخه خاموش. است یگفتن جواب ابلهان خاموش میاز قد یول. بکشه غیاز درد ج

.ـمتونــــ ینم! گرفتن؟

***

آرشام

گم؟  یم یکه چ یفهم یم. یبرخورد کن یمیشرکت باهام صم طیمح يتو ادیخوشم نم چیه دایش -

. نداره یهمکارا صورت خوش يتنها به خارج از شرکت محدود بشه و جلو دیما با يدونم رابطه  یم. کنم آرشام یدرکت م -

. تکرارش نکن گهیخب، پس د اریبس -

. زمیباور کن سخته عز: اغواگرانه گفت یلحن با

! ؟یکن یطور فکر نم نیزود شکل گرفت، ا یلیما خ یدوست يرابطه  -

 یم دمیمن از همون برخورد اول با تو فهم. میبا هم باش میخواست یخاطر بوده که هر دو م نیشد، به ا ییهوی زیهمه چ نه، به نظر من اگه -

. شد که انتخابت کردم نیتونم بهت اعتماد کنم و ا

! تونم بهت اعتماد کنم؟ یمنم م! من چطور؟ -

. که معلومه نیخب ا! آرشام؟ یپرس یم نویچرا ا: و گفت دیخند

! معلومه؟ یچ -

. مطمئن باش. یبهم اعتماد کن یتون یم نکهیا -

 رونیاز آسانسور که ب. شرکت يجلو میدیرس. باشه یخوب گریتونست باز یم. دلم پوزخند زدم يتو. رد و بدل نشد نمونیب یحرف گهید

. ستادمیا یمنش زیم يجلو. شدبا لبخند نگاهم کرد و وارد اتاقش . بازوم رو رها کرد و با فاصله ازم قدم برداشت م،یاومد

تماس نگرفت؟  یچه خبر؟ کس -

. چرا قربان -

. اتاقم يتو اریخب، گزارش رو ب اریبس -

. يزیچ هیچشم قربان، فقط  -

. بگو -

. اتاق مهمان منتظرتون هستن ياومدن، تو ییآقا هی -
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! نکرد؟ یخودشو معرف! ؟یک -

. دشونیشناس ینه قربان، گفتن شما م -

! اتاق مهمان منتظر باشه؟ يتو یکنه چطور گذاشت یخودش رو معرف نکهیبدون ا! ؟یچ یعنی -

.ترس به لکنت افتاد با

...باهاتون دارن، وگرنه من  يو کار فور نشونیشناس یبه خدا گفتن شما م... بـ  -

. زمیم يگزارش کارا رو بذار رو. یکن هیخواد اشتباهت رو توج ینم -

. چشم قربان -

نشستم، نگاهم به صورتش  میصندل يکه رو یرفتم و زمان زیبه طرف م. نشسته بود ایاز صندل یکی يپشت به در رو يمرد. اتاق شدم اردو

. کرد و در همون حال سرشو تکون داد یمن رو نگاه م يجد. افتاد

! ن؟یبه جا آورد. مهندس يسالم آقا -

. دمیرو به صورتم کش گرمیو دست د زیم يتمو گذاشتم رودس هی. دادم هیتک میصندل یزدم و به پشت پوزخند

! نجا؟یا يچرا اومد! ؟يخوا یم یچ -

. دیاومدم بهتون بگم دست از سر دالرام بردار -

. گذاشتم زیم يبه جلو خم شدم و هر دو دستم رو رو یاخم کم با

! دکتــــر رادفـــر؟ يداره آقا یموضوع دالرام به تو چه ربط -

! مهم یلیمن مهمه، خ يدالرام برا. شه منم یکه مربوط م یکس يدالرام به تنها ي ندهیو آ یزندگ -

! ؟یمادرش هست ییفقط پسر دا نکهیجز ا! ه؟یمگه نسبت تو باهاش چ -

. دیسو بکن يبابت استفاده  نیخوام از ا ینم. رو نداره یکس چیدالرام به جز من ه -

. اون االن خدمتکار منه و به من تعهد داره. من موند يالیو يخودش تو لیدالرام با م. ه کنههم قصد نداره از اون سواستفاد یکس -

تونه از حق خودش دفاع کنه و  یم. هیاون دختر پر دل و جرات. خودش نخواست یول اد؛یازش خواستم قبول نکنه و همراه من ب. دونم یم -

. رهطو نیجام خوبه، پس حتما هم نجایو ا امیگه نم یاگه م

! ه؟یحرفا واسه چ نیخواد، پس ا یخودش م یگ یمگه نم ؟يخوا یم یچ گهیپس د -

. مکث کرد یکم

اون  یکنه؛ ول یو با من زندگ ادیکرد، بهش اصرار کردم ب یکار م رمردیاون پ شیپ یوقت. من شیپ ادیب دیبذار. خوام یمن دالرام رو م -

مطمئنا به . شما مونده يالیو يخودش تو لیو به م ستیاون خونه ن يتو گهیاما االن دترسه؛  یگفت از حرف مردم م یکرد و م یقبول نم

. من شیدالرام برگرده پ دیو بذار دیریبگ دهیتعهد رو ناد نیخوام ا یاونجا موندگار شده؛ که من از شما م دخاطر همون تعه

خونه  ياون دختر چه بخواد و چه نخواد به من تعهد داده و تو: شتمبردا زیبه جلو خ یکم. و از جا بلند شدم دمیکوب زیم يخشم دستامو رو با

. بذاره الیقدم دورتر از اون و هیحق نداره پاشو ! مونه یمن م ي

.ستادیا تیعصبان با
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. شناسم یمن دالرامو خوب م. دیمن مطمئنم شما به زور اونو نگه داشت. ستیکار شما درست ن نیا یول -

بهت گفته من  یکس ؟یدون یم یاز من چ ؟یدون یازش م یتو چ: زدم و گفتم نشیبا سر انگشت به س. ستادمیارو دور زدم و جلوش  زیم

خونه  يگردم؟ دالرام خدمتکار منه و تا آخر عمرش هم تو یبر نم ممیبشن، باز از تصم یکیو زمان هم  نیاگر زم یحت رمیبگ یمیاگه تصم

. یگوشات فرو کن يتو نویبهتره ا. مونه یمن م ي

! تو رو بکنه؟ ينوکر دیمگه اون دختر باهات چکار کرده که تا آخر عمرش با: زد ادیو با خشم فر دیچسب قموی

.خورد واریو محکم به د دیکه به صورتش زدم، چرخ یبا مشت محکم. آوردم نییمشت کردم و پا دستاشو

که تا آخر عمرت اسم اون دخترو فراموش  ارمیبه سرت م ییبال ،يکرد جادیخونم مزاحمت ا يو چه جلو نجایاگه بفهمم چه ا. رونیبرو ب -

.یکن

. با سر انگشت لمسش کرد. لبش پاره شده بود ي گوشه

. با من باشه دیدالرام با! امیکوتاه نم یول. رم یم نجایباشه مهندس، از ا -

تــو؟  ایدونه  یاون صالح خودشو بهتر م: زدم ادیفر

 یآدم ياون دختر خدمتکار اقتیل. ستیتو و امثال تو ن يخونه  يدالرام تو يجا. کنه یداره تحت اجبار کار م اون به خاطر تعهدش به تو -

! ذارم ینم ،يذارم آزارش بد ینم. حرفاست نیاز ا شتریب یلیخ اقتشیاون دختر ل. ستیمثل تو ن

وقت  چیه. مزاحم بود هیآدم  نیا. دمیکوب زیم يبه رو تیشدن در دستامو مشت کردم و با عصبان دهیبا کوب. رفت رونیبه سرعت از در ب و

رو به  فیاراج نیمن بذاره و ا یشخص میکرد پاشو به حر یجرات نم یشناسه، وگرنه حت یمطمئنا منو نم. ذارم دستش به دالرام برسه ینم

موند،  یاتاق م يتو شتریب ياگه لحظه ا دیشا. بودم یعرق کرده بود و هنوزم عصبان میشونیپ. دمیو به صورتم دست کش ستادمیا. ارهیزبون ب

.بره رونیدر ب نیذاشتم زنده از ا ینم

***

دالرام

روشن بود و معلوم نبود چکار  الیوقت برق اون و ریتا د شبید. موند یم الیو نیا يتو دایبود که ش يشد و امروز روز آخر يدوم سپر روز

کمتر دور و برش  دم،ید دایکه از ش يبعد از اون کار. بهشون نداشتم يدادم و کار یمنشون  الیخ یمنم که به ظاهر خودمو ب. کردن یم

شد و هر جور بود زهرشو  ینم الیخ یاما اون ب. دم یکنه، کنترلمو از دست م تمیاذ ادیز یکیشناختم که  یچون خودمو م ،شدم یم یآفتاب

در همون . کردم یکردن، من داشتم آشپزخونه رو مرتب م یاستراحت ماتاقاشون  يعصر همون روز که همه داشتن تو نکهیتا ا. ختیر یم

.ستادهیدرگاه آشپزخونه ا يتو دایش دمیسرمو بلند کردم، د یکه وقت دمیپا شن يحال صدا

جا  رو فتهیخود ش يدختره  نیتونستم حال ا یحاال که آرشام نبود، پس راحت م. زیم يدستمو مچاله و پرت کردم رو يحرص دستمال تو با

. نگاه به سر تا پاش انداختم هیدستمو زدم به کمرم و با پوزخند  هی. ارمیب

! ؟يخوا یم يزیچ -
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. آورد یحرصمو در م شیاز پ شیلباش داشت ب يکه رو يپوزخند. مملو از غرور و تکبر شد نگاهش

! چرا؟ یدون یم. گم یبخوام به تو نم يزیاگرم چ: اومد گفت یکه آروم و شمرده جلو م یحال در

. چشمام يو زل زد تو ستادیا جلوم

. حمال يخوره دختره  یچون حالم ازت بهم م -

. نره رونیکردم از آشپزخونه ب یم یسع یبود، ول یصدام عصب. اخمام جمع تر شد. مشت کردم دستامو

 ؟یبه خودت انداخت نهیتو آ گاین هیقبلش  نَم،یحمال؟ ب یگفت يبود یخفه شو، به ک -

. جوش آورد. عقب دمیگرفت که منم دستمو کش بازومو

ورت داشته، بهتره  االتیموندنت خ نجایاگه با ا یپشتتو گرم کرده؛ ول یو ک يهمه جرات رو از کجا آورد نیدونم ا ینم. يرو دار یلیخ -

. یستیو به درد نخور ن زیچ یکلفت ب هیجز  یچیروشنت کنم که تو ه يجور نیا

. بودم یعصب تینها یب. قدم رفت عقب هیکه با شوك  نش،یم و کف دستامو زدم تخته سبا حرص باال آورد دستامو

بهت نگفتم و در مقابل  یچیمدت ه نیا يفکر کرد. یکن رمیتحق يحق ندار یول ،يبا من دار یدونم چه پدر کشتگ ینم. یزر نزن عوض -

. ستیخبرا ن نینه جونــم از ا! اع کنم؟تونم از خودم دف یخودت سکوت کردم، واقعا اللم و نم یمفت و ب يحرفا

. کرد جمیصورتم، گ يرو که خوابوند تو يا یلیس

واسه طرف خودتونو  يجور نیاولش ا. شناسم یخوب م یلیمن امثال تو رو خ ؟یکه چ یندار، واسه من دور برداشت یچیه يدختره  -

 نیبا ا یتون یم ياگه فکر کرد یول. نیکن یخودتونو بهش بند م و نیاریباغ، دخلشو م يتو نشیبعد که خوب آورد ن،ید یمظلوم نشون م

 ته؟یحال! خراب يذارم دختره  یمن نم! يکور خوند ،یکارات آرشامو خام خودت کن

اون . دمیمشتم و تا جون داشتم کش يموهاشو گرفتم تو. آخر و بهش حمله کردم میزدم به س. زدم یصورتم بود و نفس نفس م يرو دستم

. بودم تیاوج عصبان يکرد و من تو یم غیج غیج

 نیوگرنه ا ،يباره که چکاره ا یخراب، آشغال؟ بدبخت خودت از سر و روت م یگ یخودتن احمق؟ به من م يهمه لنگه  يفکر کرد هیچ -

.يکرد یآرشام نم زونیخودتو آو يجور

. آوردم یدرشون م شهیاز ر دیبا. د موهاشو ول کنمکر یالتماس م د،یکش یم غیکه از ته دل ج یدستام و در حال يگذاشت رو دستاشو

. زد یزر مفت م دهیتازه به دوران رس نیحرفا رو نزده بود؛ اون وقت ا نیکس تا حاال بهم ا چیه! کثافت

! یکفاره بدم عوض دیبا دنتیآره؟ واسه د ادیکه منم ازت خوشم م ؟يفکر کرد یدرد داره هـــان؟ کثافت چ -

خاك بر سر قد  یبلندتر بود، ول یقدش به خاطر کفشاش از من کم. چرخوندمش یفته بودم و دور آشپزخونه مدستم گر يتو موهاشو

درگاه  يتو رتیبا ح هیحواسم نبود بق! ذاشتـــم؟ یمگه من م یتالش کرد که موهاشو آزاد کنه؛ ول یلیالبته خ. مورچه هم زور نداشت

.کنن ینگاه م دایش ومن  يو به مبارزه  ستادنیا

! ؟یکن یچکار م يدار. ولش کن دالرام: زد ادیدستم نشست و تو سرم فر يرو يمردونه و قو یدست نیب نیا در

. دستام آزاد کنه يرو از تو دایش يباالخره تونست موها. صورت برافروخته از خشم نگاهش کردم با
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گفت که نامفهوم بود و  یلب م ریز ییزایچ هیش و با هق هق بغل يبه آرشام نگاه کرد، بعد هم خودشو پرت کرد تو هیبرگشت و با گر دایش

. دمیجملش رو فهم هیفقط 

. کشت آرشام یدختر داشت منو م نیا -

و  یخراب خودت! خراب یگ یبار آخرت باشه به من م. کردم یکار رو م نیتونستم، وگرنه هم یکاش م يا: سرش داد زدم هیبق الیخ یب

! یهفت جد و آبادت عوض

چشماش زل زدم و در آخر به طرف در  يچند لحظه با خشم تو. زد یزار م يو ها يها دایبود و ش ستادهیرو به روم ا یظیبا اخم غل آرشام

. رو کنار زدم و رفتم سمت پله ها هیبق. دمیآشپزخونه دو

نگاهش کردم  رتیبا ح. شد دهیعقب کش هوا به یکرده بودن، که بازوم ب سیراه اشکام صورتمو خ نیرفتم و ب یداشتم به طرف اتاقم م بدو

. زد یبود که نفس نفس م دهیانگار پشت سرم دو. داد یانگشتاش فشار م نیکه بازومو ب

! ؟يچکارم دار. ولم کن: دست و پا زدم و با تقال گفتم. سمت اتاقش دیمنو کش. فراموشم شد ختنیاشک ر کال

. تا بهت بگم ایب: دیلب غر ریز

!ولم کن ام؛یخوام ب ینم -

 ریخواستم از ز. دستاش بود يدر تو ي رهیدستگ. ستادیسد جلوم ا نیبه طرف در حمله کردم که ع. اتاقشو باز کرد و منو پرت کرد تو در

دستمو گرفت و . خورد بهش یمحکم م میشونیبودم کنار، پ دهیدر رو بست، که اگه به موقع خودمو نکش يمروت فور یدستش در برم که ب

. دمیکه از درد نال چوندشیپ نیمچه. برد پشت

! نمت؟یمگه بهت نگفته بودم دور و برش نب. يباز که رم کرد: گفت رگوشمیز. بهش بود پشتم

بهم  یحرف خوب. کرد دست از تقال بردارم يبرعکس کار اورد؛یدر کمال تعجب حرصمو در ن یاز سر خشم بود، ول نکهیهاش با ا زمزمه

. لب جوابشو دادم ریآروم و ز. مرد نینه در مقابل ا یبودم، ول یعصبان هنوز! چرا آرومم؟ ینزد، ول

. آشپزخونه و شروع کرد ياون اومد تو. خودش بود ریتقص -

! ؟يتو چرا ادامه داد -

. بود نیاز اولم قصدش هم. خودش خواست -

! دالرام؟ یکن میعصبان يخوا یچرا م -

. جور حرص پنهان اسممو به زبون آورد، قلبم شروع کرد به تند زدن هیبا  یاونم رفته رفته آروم شد و وقت يصدا

...اون  یبا شما ندارم آقا، ول يمن کار -

! ؟يکرد رییهمه تغ نیشبه ا هیچرا  -

! نه -

. دالرام يکرد رییتغ -

! گفتم نه -

. یبرنامه هامو خراب کن یراحت نیذارم به هم ینم یول ه،یچ لشیتونم حدس بزنم دل یم -
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! ؟يچه برنامه ا -

.دمیکش قیچشمام رو ناخوداگاه بستم و نفس عم. هنوز از پشت دستمو گرفته بود یکرد، ول سکوت

. بذار برم. دستمو ول کن -

! ؟یکن يکه بازم خرابکار! کجا؟ -

. نکردم، فقط حق دوست دختر مار صفتتون رو گذاشتم کف دستش يمن خرابکار -

! ؟يکرد دایرفتارو با ش نیا یتو به چه حق! بود؟ یوسط چ نیحق تو ا -

. باشه، لحنش آروم بود یکردم عصبان ینم حس

! ؟يبشنو يخوا یم یچ -

. یبگ يخوا ینم یزبونته، ول يکه رو یقتیحق -

. نمیولم کن بب! تو؟ یگ یم یچ -

بدون . کردم، تا دست برداشت و منم برگشتم ور و اون ور نیقدر خودمو ا نیو ا ومدمیمنم کوتاه ن. برگردم طرفش که نذاشت خواستم

قلبم . انداختم ریسرمو ز. راه دستمو گرفت نیوجودمو گرفته بود، از کنارش رد شدم که ب یکه لرزش خاص ینگاهش کنم، در حال نکهیا

. خواستم دستمو بکشم که نذاشت. نداشتآروم و قرار  نمیس يتو

. بذار برم -

. يبرام انجام بد دیخوام، با یازت م يکار هی -

. نگاهش کردم یتعجب دست از تقال برداشتم و به آروم با

! ؟يچه کار -

. يبهم بد یقول هی دیقبلش با یگم، منته یبهت م -

! ؟یچ -

 نهیزم نیا يتو یدون یخودت که م. دونم و تو یمن م ،يلو داد یبه کس يزیشه؛ و اگه بفهمم که چ یموضوع خبردار نم نیکس از ا چیه -

!م؟یچقدر جد

. دلم يجور ترس افتاد تو هیشد و هم  شتریحرفش هم تعجبم ب نیا با

! ؟يخوا یازم م یچ -

. ستیانگار دست بردار ن ر،ینخ! پـــوف. رونینگاهم کرد که نفسمو فوت کردم ب فقط

. دم یباشـــه قول م -

!هیمرگت حتم يو اگه خطا بر تیبا مرگ و زندگ مانیپ یعنیحرفت  نیا -

 ياز رنگ ها یبیاتاق هم تماما ترک نیدکور ا. اتاقش بود يکه تو يمبل دو نفره ا يدستمو گرفت و منو نشوند رو. تکون دادم سرمو

تخت دو  هی. کار کنه دیروشن و سف یگفتم آب یاگه به من بود م. است قهیچقدر بد سل! جالب بود و ترسناك. و قرمز بود یمشک ،يخاکستر

آباژور  هیهر کدوم  يهم کنار تخت، که رو یعسل زیکنارش، و دو تا م يقد ي نهیآ هی. قفسه پر از کتاب رو به روش هی و، اتاق ينفره انتها



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٦

که سد  يبه صخره ا يگریپس از د یکیو بزرگش  کیکوچ يکه موج ها ن،یخروشان و خشمگ يایدر يتابلو از نما هی. گذاشته بودن

. داره یبیجعجب اتاق ع. کرد یراهش بود، برخورد م

جفت شاخ رو کلم سبز بشه، و هم  هیبود  کیبهم زد که هم نزد ییحرفا. صداش حواسمو جمع اون کردم دنیبه روم نشست و من با شن رو

! واسه خودم هضم کنم؟ يمونده بودم حرفاشو چه جور نکهیا

! کمکت کنم؟ يخوا یاز من م یواسه چ -

. یو بهشون عمل کن یحرفام گوش کن مو به مو به دیفقط با ست،یمهم ن لشیدل -

! بدونم چرا؟ دیمن با یول -

 یکه کس يجور ،یکن ينقش باز یبه راحت یتون یمطمئنم م. از جراتت خوشم اومده ییجورا هیو  یهست یفکر کن حس کردم دختر نترس -

. شک نکنه

! کار رو بکنم؟ نیا دیبا یباشه، ک -

!يپس قبول کرد -

. هوا تکون دادم يو دستمو تو دمیخند

. شه یم یخال ییجورا هی میدق و دل يجور نیداره و هم ا جانیهم ه. شه یبا حال م یلیخ! قبول نکنم؟ وونمیآره مگه د -

. انیشا یمهمون يخب، قرارمون پنج شنبه تو اریبس -

. بسته شد شمیترس ن با

! آخه چرا اونجا؟... آ ! ؟یچ -

 تیموقع نیبده و اونجا بهتر یخواد مهمون یامروز مطلع شدم که به افتخاره ورودش م. گرده یبر م کایبرادرزادش ارسالن داره از آمر -

. نقشه است نیا ياجرا يبرا

...من اونجا  یول -

. چشماش بخونم ينگاهم کرد که بتونم اعتمادو تو يجور هی

. کنه ینم يبا وجود من کار انیباش، شانگران ن. من اونجام، حواسم بهت هست: گفت يتکون داد و جد یبه آروم سرشو

. کنه یکه بخواد م ياون هر کار. یشناس یتو اون نامرد رو نم یول -

.هم يتو دیکش اخماشو

! اریحرفم ن يحرف رو گهیبگو چشم و د ست،ین یگم مشکل یبهت م یوقت -

. خدا کمکم کنه! ان؟یشا يخونه  يتو! من؟. داشتم دیترد. هنوز نگاهم بهش بود یکردم، ول سکوت

! ست؟یدوباره ن حیبه توض ازیحله؟ ن یهمه چ -

. یگفت یگرفتم چ! نه بابا، مگه خرفتم؟ -

برم؟  گهیمن د: لب گفتم ریو ز ستادمیو منم متقابال ا ستادیلحظه نگاهم کرد و بلند شد ا چند

... یو نقشه هامو بهم بزن يبر یرآبیز ياگه بخوا. حرفامو فراموش نکن یآره، منته -
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قبرستون ور  ي نهیرم س یراست م هی ایشم،  یخوراك سگات م ایاون وقته که . یگ یم یدونم چ یبلـــــه م: وسط حرفش و گفتم دمیپر

!گهید مهیدست ننه بابام؛ حال

. نگاهم بهش بود یآروم به طرف در رفتم، ول. هیباز عصبان دمیکه کردم د نگاهش

...من مگه ! شده؟ یچ -

! یکن یت باشه حرفم رو قطع مبار آخر -

. دونستم، معذرت ینم! ؟یگ یآهان اونو م -

. ستادمیدر ا يحالت با مزه آوردم باال و با لبخند جلو هیبا  دستامو

. یبش لیقا فیواسم تخف ییجورا هی دیبا گهید. خوام کمکتم بکنم یتازه م. شما اسلحتو غالف کن س،ییر ممیمن تسل -

سمت اتاقم و رفتم تو، در رو هم  دمیدو. رونیلبخند کج به طرفم اومد، که قهقهه زدم و تند از اتاق اومدم ب هیو با  شبیج يبرد تو دستاشو

شده بود به لبخند کم رنگ،  لیخندم تبد يکه ته مونده  یسر خوردم و در حال. دمیپشتمو چسبوندم به در و از ته دل خند. قفل کردم

. شد یهم، جذاب تر م يرفت تو یشد و اخماش م یم یعصبان فشایق یچقدر وقت. نیمز ينشستم رو

دستامو ! جانیهمش پر از ه. بشه اون شب یچه شب. کردم یبه حرفاش فکر م. دادم و نگاهم رو به سقف اتاق دوختم هیبه در تک سرمو

! خدا جون يهوا تکون دادم؛ وا يمشت کردم و تو

***

همه  نیتونه ا یم یک گهیآره خب، د. چقدر ناراحته دمیاتاقم د يرفت، از پنجره  یداشت م یوقت. شد کنده الیو نیهم از ا دایشر ش باالخره

! کنه؟ ینیریباشه و واسش خودش کیبه آرشام نزد

ظهر . آرشام رو از حفظ بودم شبید يحرفا يهمه . شد یم شتریشد و من لحظه به لحظه استرسم ب یبرگزار م انیشا یشب مهمون فردا

. بسته بود هیدستش  يتو. ناهار اومد خونه يواسه  دمیاتاقم استراحت کنم که د يکارامو تموم کردم، خواستم برم تو یوقت

منم خواستم . بهم انداخت و از پله ها باال رفت ینگاه مین. و من هم رفتم جلو تا بهش سالم کنم دنیچ یرو م زیداشتن م يخانم و مهر بتول

. ه صداش در جا نگهم داشتک ه،یسالن کمک بق يبرم تو

! باال ایب -

اتاقش؛ در رو بست و  يتو میرفت. پشت سرش رفتم. کرد یم یپشتش بهم بود و آروم پله ها رو ط. و از همون جا نگاهش کردم برگشتم

 رهیت يرنگا. یمشکو کت  يسرمه ا راهنیپ هی. رو باز کرد راهنشیپ يباال يکتشو در آورد و دکمه . کنار در زیم يبسته رو گذاشت رو

. اومد یبهش م یلیخ

! بسته رو بردار -

! واسه منه؟: دمیو پرس دمیدستمو روش کش. نگاه به بسته انداختم هینگاه به خودش و  هیتعجب  با

. هم گره زد يو انگشتاشو طبق عادت تو زشینشست پشت م. تکون داد سرشو
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! چرا واسه من؟ -

. یبپوش یواسه مهمون يمختار یهر کدوم رو که خواست بسته است، نیا يسه دست لباس تو -

. خانم یخامه دل الیخ یفکر کردم به فکر منه، ول. زدم لبخند

. بپوشم یمهمون يکنم واسه  یم دایپ يزیچ هیباالخره . آقا ستین يازیاما ن -

. بگم يزیو سرد جمالتش رو به زبون آورد، که جرات نکردم چ يجد يبه قدر. هم يتو دیکش اخماشو

. یزن یحرف من حرف م يدوما بار آخرت باشه رو. ممکنه بعد از دهنت بپره و کار رو خراب کنه ،یمنو آقا صدا بزن ستیاوال فعال الزم ن -

. یکار رو تکرار کن نیا دیفهمم که چرا هر دفعه با یرو نم لشیدل یتذکر رو بارها بهت دادم، ول نیا

. ال اخم کردمدهنمو قورت دادم و منم متقاب آب

 یگ یحاال شما م. کارم محسوب بشه يتو یدوست ندارم کمکم به شما دخالت. دم یانجام م فمویدر مورد آقا گفتنم که خب دارم وظا -

حرف رو . بگم چشم نکهیندارم جز ا يمنم چاره ا ،یسییدونم شما ر یآره خب م. گم یگم چشم فعــــال نم ینگم، منم م اطیمحض احت

! کنه؟ یبه من توجه م یاونجا ک. دیبگم الزم نبود واسش خودتونو به زحمت بنداز ستمفقط خوا اوردم،یحرفتون ن

. داد هیرو دور زد و بهش تک زیم. هنوز اخم داشت ینگاهش آروم بود، ول. بلند شد زیپشت م از

. یکن یم نه اون طور که تو تصور یتوجه همه به تو باشه، ول دیبا یمهمون يتو. اتفاقا برعکس -

! ؟یچ یعنی -

! خواستم؟ یاز تو چ شبیمن د -

. فکر کردم تا به جمالت و افکارم نظم بدم یکم

. و بهتون ابراز عالقه کرده ستیاون ول کن ن یمنته د؛یاز سرتون بازش کن نیخوا یو م نیرو دوست ندار دایش نیخب گفت -

و؟: ابروشو داد باال و اضافه کرد يتا هی

که هم غرورش خرد بشه،  دیاز سر خودتون بازش کن يجور نیخوا یکه براتون دردسرساز شده و م ه،یمزاحمتاش به قدر نیفتگ نکهیو ا -

. دیبهش ندار يباورش بشه عالقه ا نکهیو هم ا

.رسوندن جملم به طرفم نشونه گرفت انیاشارش رو با به پا انگشت

. از تو کمک خواستم ه،یقض نیمن هم دستش رو خوندم و با علم به ا دن؛ینقشه کش من و ثروتم ياون و پدرش هر دو برا. کامال درسته -

 یکنم، بهتون کمک م یو تالف ناشیحرفا و توه يجور هیخوام  یدختره ندارم و م نیاز ا یدل خوش نکهیمنم فقط به خاطر ا: لبخند گفتم با

. کنم

. میشد رهیهم خ يچشما يدو در سکوت تو هر

 ادمهیکه  ییتا اونجا! چکار کنم؟ دیبا یشما که هنوز نگفت یعنی... تو که ... اوا من چقدر : که دهنم باز مونده بود گفتم یتعجب در حال با

منم حواسم نبود بپرسم  ه؛یشدن انیشا یمهمون يکار فقط تو نیا نکهیاز سر راه بهتون کمک کنم و ا دایبرداشتن ش يواسه  نیگفت شبید

! سط چکارم؟و نیو من ا هیچبه  یچ

. چشمام زل زد يو تو دینگاهشو باال کش یبه آروم. من يدوخت، درست جلو پا نیو نگاهشو به زم دیکش قیعم نفس



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٩

! یآسون نیبه هم. یهست دمیجد يباورش بشه تو معشوقه  دایکه ش یکن ينقش باز يجور دیفقط با ست؛ین یوجه کار سخت چیبه ه -

. اون کامال خونسرد بود یکردم، ول یت نگاهش مباز مونده بود و مات و مبهو دهنم

... يمن بشم معشوقه  یعنی...  یعنیچکار کنم؟  دیمن با... من ... مـ  -

.تکون داد یبه آروم سرشو

! قایدق -

 یمطمئنم م. دینک يجور مواقع نقش باز نیا نیتون یخوب م یلیشما زنا که خ: توش نهفته بود، ادامه داد يزاریجور ب هیکه  یبا لحن خاص و

. يایاز پسش بر ب یتون

. زدم یحرف نم یرسم گهید. بد جور بهم برخورد. حرفش از بهت در اومدم نیا با

به  یدختره نتون نیدم با کار ا یبهت حق م ییجورا هیخب آره، . چوب نزن هیخواهشا همه رو به  یول د،یو امثال اون شا دایمثل ش ییزنا -

. ستنیهمه که مثل هم ن یول ؛یاعتماد کن یهر کس

 گهیهمه، دستور دادنم که د يهم اخمات تو قهیدم به دق ،یزن یم ادیحرف زور ز ،یمثال خود شما؛ خشن: طبق معمول بدون فکر گفتم هوی و

ق و مهربون، خوش اخال يآدما. نمیچشم بب نیمنم همه رو به ا ،یهست يجور نیشما ا نکهیشه به خاطر ا ینم لیروزانتونه؛ دل يجزو برنامه 

 ست،یبه آدما روشن ن دتیشما د! خائن و وفادار یحت. اطرافمون هست يخشن و سرد، گرم و خوش برخورد، همه جور کبر،مغرور و مت

 يهمه  نهیشعارتون ا! ؟یکه چ. یزن یدستت همه رو از دم م یچوب گرفت هیچرا  گهید. دختر که از همه جهت مشکل داره هیاونم به خاطر 

 يباشه که همه  نیو چهار ساعت ورد زبونم ا ستیب دینفرت دارم، با انیکه تا سر حد مرگ از شا یحساب من نیپس با ا! همن؟ ي زنا لنگه

اول ظاهرشون  ي قهیدق. سنجم یو با عقلم باطنشون رو م نمیب یچرا؟ چون با چشم رفتار آدما رو م. ستمین يجور نیا یول. همن نیمردا ع

. زمهشناخت باطنشون وقت ال ي واسه یشه، ول یمشخص م

آب دهنمو با سر و صدا قورت دادم و . کرد یبد جور نگاهم م. و دهنمو بستم دمیکش قینفس عم هی ـــــــشیآخ. خدا نفس کم آوردم يوا

. دادم هیکنار در تک زیبه م

 یخورده بود و حاال از نگاهش م وندیپ ابروهاش طبق معمول به هم. چشماش يزل زدم تو. ستادیشد و جلوم ا کیبه قدم بهم نزد قدم

. هیعصبان يخوندم که تا حدود

! ؟یداشت يا گهیمنظور د ایکنم  یبه خودم تلق نیجور توه هیرو  يکه زد ییحرفا نیا -

! نیهم ستن،یفقط خواستم بگم همه مثل هم ن! کرد؟ نیتوه ینه بابا ک... نـ  -

که ! زنم؟ آره؟ یم ادیدم و حرف زور ز یاز حد خشونت به خرج م ادیکه من ز: دیلب غر ریو ز ستادیا نمیبه س نهیتوجه به حرفم س یب

 یم یطور جلوم بلبل زبون نیتو باشه، که حاال ا يو خواسته  لیبه م دیهر کار من با ایبهت گفته که هر حرکت و  یک نمیبب ومده؟یخوشت ن

! ؟یکن

 .شده بود یانگار بدجور از دستم شاک. بودم دهیترس

. مردا بدن يشه بگم همه  ینم لینفرت دارم، دل انینکردم، فقط گفتم مثال من که از شا نیمن اصال به شما توه -

! ده یروز کار دستت م هیباالخره . دختر یبهتره زبونت رو کوتاه کن -
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. پشتشو بهم کرد. نگاهش کردم فقط

! برو نجایبسته رو بردار و از ا -

! حاال نیهم رون،یبرو ب: دهنمو باز کردم داد زد دیچکار کنم، که برگشت و تا د دیبگم فردا شب با خواستم

 يشه اخالق و رفتارشو واسه  ینم يجور چیه. طرف مشکل داره انگار. رونیبسته رو با حرص برداشتم و از اتاقش زدم ب یحرف چیه بدون

!یزنه جاده خاک یم یزرت. کرد ینیب شیپ گهید قهیپنج دق

***

کمربند هم به رنگ بنفش که جنسش از چرم بود  هیخورد،  یم دیکت سف هیبنفش که روش  يدکلته  هی. بسته سه دست لباس بود يتو

. پاهام کامل از لباس مشخص بود یتنم معرکه است، ول يتو دمید دمشیپوش یوقت. کت کار شده بود يرو

 يادیخب ز یخوشم اومد، ول یلیاز مدلش خ. سمت کمرش تنگ بودداشت و ق يقرمز بود، که جلوش سنگ دوز یلباس مجلس هی يبعد

دکلته  هیهم  یکیاون . که من هر کار کنم باز معلومه يجور نیا یکرد، ول شیکار هیشد با شال  یکم بسته بود، م هیالاقل اگه پشتش . بازه

کار  دیبه رنگ سف یبراق از همون جنس، ول ياز پارچه ا دامن نییقسمت باال تنه و پا يبود؛ که تو يزانو به رنگ نقره ا يکوتاه تا باال ي

. بدتره یلیخ یکیوضعش از اون  نیا یول ه،یتن خورش عال. شده بود

مال  یمهمون نیاگه ا. پامو بپوشونم يجور هیتونستم  یباالخره با ساپورت و بوت م. رو گرفته بود دهیاون دکلته بنفشه و کت سف چشمم

آرشام  نکهیبا ا. جور ظاهر بشم نیچشم چرون ا ي کهیچشم اون مرت يدوست نداشتم جلو چیه. پوشوندم یمو نمهمه خود نینبود، ا انیشا

.وجودم افتاده بود يترس مبهم تو هیبازم  فته،ینم یاتفاقداد  نانیبهم اطم

***

ازم . آماده بشم یبه خودم برسم تا واسه مهمونروز آرشام خونه بود و بهم اجازه داد که کارهامو تا ساعت دو انجام بدم و بعد از اون  اون

گرفتم همون دکلته و کت روش رو بپوشم، که  میتصم. گهید نهیب یپوشم م یباالخره م. نگفتم يزیکدوم لباسو انتخاب کردم، منم چ دینپرس

.کیهم ساده بود و هم ش

وقتش بود که راه  گهید. شده بود کیو هوا تار ستادمیا نهیآ يکه آماده جلو ینرفتم، تا وقت رونیاز اتاق ب گهیچهار رفتم حموم و د ساعت

از  یوقت. نره نیزدم که حالتش از ب يکم اسپر هیموهام که خودش حالت داشت، فقط . به خودم نگاه کردم نهیآ يبار آخر تو يبرا. میفتیب

زدم  دیتل سف هی. شد یفراش درشت م نشییپاشد، موهام تا وسطاش حالت داشت و  یخشک م یبود و وقت زیفر ر رون،یب اومدم یحموم م

. صورتم يتو ختمیجلوم رو به حالت کج ر ياز موها يموهام و طره ا يرو

. کم استفاده کرده بودم یلیو پنکک هم که خ ملیر. روشن یبنفش مات و رژ صورت ي هیسا هینبود،  ظیغل شمیآرا

توش  یاتاق خدمتکار آرشامه و همه چ نیبرام جالب بود که ا. ورت بودکمد چند جفت جوراب و ساپ يکشو يتو. بودم دهیپوش ساپورت

هر چند  نجایداشتم و حاال ا ادیز زایچ نیاز ا اشیبه خاطر مهمون يمنصور يجالبه، خونه  یلیخ. ظاهرا فکر همه جاشو کرده بود. شه یم دایپ
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واسشون کسر شان  نکهیرو داشتن، اونم واسه ا يآزاد نیمخصوص ا يظاهرا فقط خدمه . شد یم دایجور لباسا هم پ نیا یول ؛مثل اونجا نبود

! هه. نباشه

. لباسم ست شد يبا کت رو. دیبه پام خوردو ساق بلند بود و سف شیکیدو تا بود که فقط . کمدم بوت هم دارم يدونستم که تو ینم

حتما . شد یم دایکمدم همه مدل لباس پ يه باشم، توبهونه نداشت الیرفتن از و رونیکردن و ب دیخر يواسه  نکهیشک به خاطر ا بدون

. دستم اومده بود يمدت اخالقش تا حد نیباالخره ا. همشونم کار خودشه

خون آشام طبق معمول بدون  يروش بپوشم، که در اتاقم باز شد و جناب آقا ارمیمانتو در ب هیرفتم سر وقت کمد تا . آماده بود یچ همه

.که تعجب کرده دمید یتو نگاهش م یدونم چرا، ول ینم. و سرتاپامو از نظر گذروند ستادیادر  يجلو. اجازه اومد تو

! درسته تو حلقم پشیریکال ت. هم بسته بود یو مشک يکراوات دود هی. رهیت يبلوز خاکستر هیبود و  دهیبراق پوش یکت و شلوار مشک هی

.محشر شده بود

. میفتیراه ب دیبا گهید ؟ياده اآم: چشمام ثابت موند و آروم گفت يتو نگاهش

.امیمانتومو بپوشم، االن م نیصبر کن. آره من حاضرم -

. معطلش نکن. روشن کنم نویرم ماش یخب من م یلیخ: گفت د،یکاو یطور که نگاهش سر تا پامو م همون

دکمه هاشو  گهید. دمیلباسم پوش يم و روآورد رونیشال بنفش از تو کمد ب هیو  دیسف يمانتو هیمنم تند  رون،یرفت ب. تکون دادم سرمو

. معلوم نبود یچینبستم، چون ه

به . افتاد به خودم عطر نزدم ادمی. توش ختمیر شیآرا لیمقدار وسا هیرو برداشتم و  دیسف. قرمز د،یسف ،یمشک. کمد بود يتو فیتا ک سه

.رونیوهام مرتب کردم و از اتاق رفتم بم يشالمو رو. بود زدم زیم يکه رو ياز عطر یموهام کم يگردنم و ال به ال

منم با . من سر جاش خشک شد دنیبا د. دستش بود، از اونجا رد شد يتو ینیس هیکه  یدر حال يکه مهر ن،ییرفتم پا یاز پله ها م داشتم

کارا واسه  نیو ا يمتکارتو خد ؟یبارم کنه که چ کهیخواد ت یکم شُلش کنم م هیمطمئن بودم . شدم و نگاهمو ازش گرفتم يجور هی دنشید

...و  یطرف خودت تا خامش کن یکشون یآقا رو م يدار! ه؟یچ

توجه از کنارش رد شم که نشد؛ چون با  یخواستم ب. ده یم لمیذاره روش و تحو یدو سه تا م نمیالبد ا. بارم کرد دایکه ش ییحرفا همون

. ستمیصداش مجبور شدم با دنیشن

! هیمثل ما و کارت فقط خدمتکار یهست یکیهم  تو یگفت یم ادمهیچه جالب،  -

! خدمتکارم هیگم، من فقط  یهنوزم م -

. زد و به سر تا پام اشاره کرد پوزخند

. معلومه یخودت ساخت يکه واسه  یپیو ت يکه زد ياز عطر. نمیب یآره م -

بد جور  ،يون بار که بدون اجازش دوست پسرتو دعوت کردا ادمهی! ؟یاز آقا اجازه گرفت! ؟یحاال کجا به سالمت: گفت يبه حالت مسخره ا و

. شده بود یشیآت

.کنه یمن کم شانس، تا اون روزمو سگ يظاهر بشه جلو دیبا یکیو آسمون  نیباالخره از زم. ومدهیروز خوش به من ن هیانگار  رینخ

.ستادیدرگاه ا يجوابشو بدم که مش قاسم نفس زنون تو خواستم
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. شه یم ریداره د ن،یگفتن عجله کن آقا: به من گفت رو

. امیاالن م دیبهشون بگ -

. مات و مبهوت نگاهم کرد يقاسم که رفت، مهر مش

! ير یبا آقا م يپس دار! ؟یچ گهیاوهو د -

. پوزخند زدم و از کنارش رد شدم. دمیمنظورشو فهم. نگاهم کرد که چندشم شد يجور و

. در سنگ نیهنآ خینرود م. فکر کن يخوا یهر جور م -

جوابشو بدم، اونم  یبخوام دهن به دهنش بذارم و ه نکهیا. توجه باشم یب دیبا. کردم یخودم حس م ينگاه مملو از خشمش رو رو ینیسنگ

. که دهنش چفت و بس نداشت دایمثل ش یکیشه  یآخرش م. کرد شیشد کار ینم گهیشه و د یروش بهم باز م

کوفتش نشه . و عشق و صفا يدار هیما گه،یآره د! ستـــــهیخودش ب نیع نشمیماش ؛یبابا دمت گوگول! یمشکـــ يفرار گا،ین نویماش ولیا

.داشت یانگار بام واسم تازگ یبودم، ول دهیکه قبال د نیبا ا.  یاله

همون جور که نگاهم به رو به و داد بزنه،  ارهیجوش ب نکهیقبل از ا نیهم يواسه  ه؛یشاک رمیدونستم بابت تاخ یم. رو باز کردم و نشستم در

...اومدم که  یداشتم م: رو بود گفتم

. مش قاسم بهم گفت -

! گفت؟ یچ: تعجب نگاهش کردم با

چقدر . کردم یبه اطرافم نگاه م اقیبا اشت. بود ستادهیکنار در ا داریسرا. روشن کرد و راه افتاد نویماش. بهم انداخت و سکوت کرد ینگاه مین

رو  نمونیآهنگ سکوت ب يخودم بودم، که صدا يحال و هوا ياون سکوت کرده بود و منم تو. تنگ شده بود رونیب طیمح يدلم واسه 

. شکست

»همت يمهد ياشتباه با صدا آهنگ«

خوابه يجور هیحبابه همشون  هیحرفات  همه

اشتباهه هیاما حرفات  يخوا یمنو م يبود گفته

يدیاسمم باز دوباره خط کش يمن به رو يرو

يدیها رس بهیبه غر یازم گرفت عشقمو

یرو بلد ش ییوفا یب يزود نیکردم که به ا ینم فکر

یرد ش یسادگ نیکنار قلبم به هم از

يداد یکه قلب من رو چه ساده پس م ادتهی

يداد یدست م بهیچشم عاشق من به غر شیپ

ياریب ادیروز به  هیتک خاطره هامو  تک

يامو دادج بهیباز به غر يپس زد عشقمو
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یرو بلد ش ییوفا یب يزود نیکردم که به ا ینم فکر

یرد ش یسادگ نیکنار قلبم به هم از

دستاش محکم  يهم بود و فرمونو تو يتو یچشم نگاهش کردم که اخماش حساب ياز گوشه ! د؟یقدر ناام نیچرا ا یخوب بود، ول آهنگش

 ینم ابونیهم نگاه از خ هیثان هی يواسه . آهنگو کم کرد يصدا. نداشتدست فرمونش حرف  یبود، منته ادیسرعتشم ز. داد یفشار م

. گرفت

...باورش بشه که تو  دیبا. يقرار بد ریرو تحت تاث دایکه ش یکن یرفتار م يجور. یرم همرام باش یهر کجا که من م دیامشب با -

. یمن يمعشوقه : مکث کوچولو کرد و گفت هی

. ندازهیتصورش هم آدمو به خنده م يوا. يباز کیفاز رمانت يره تو یالبد اونم م! خواد چطور رفتار کنه؟ یجالب بود که اون امشب م برام

اگه : بار با تحکم گفت نیدوخت و ا ابونیکه باز نگاهشو به خ دید یچشمام چ يدونم تو ینم. سرشو چرخوند و نگاهم کرد دیکه د سکوتمو

 یاصل يمهره  ینقشم خراب نشه، ول نکهیا يدم، اونم واسه  ینرمش نشون م یکم. یر اشتباهکنم سخت د یمنم مثل تو رفتار م يفکر کرد

. ییامشب تو

. نگفتم يزیمن که چ -

. رو من گفتم یخواست بگ یکه دلت م یهمون -

. امشب از دست غرغراش راحتم هی. خوام بکنم یامشب آزادم هر کار م. زدم لبخند

درو کامل . آرشامو شناخت عیدرو باز کرد و سر داریبا زدن چند بوق سرا. و بزرگ ییالیو يخونه  هی. ودشهر ب ينقطه  نیباالتر خونشون

. آرشام دست تکون داد يباز کرد و واسه 

!انه؟یشا يالیو نجایا -

! ؟يومدیمگه تا حاال ن -

! ؟ینه، با ک -

! يمنصور -

شده، خونه  یدعوت م یکه مهمون ياون چند بار دیشا. شهینه هم یها چرا بودم، ول یاکثر مهمون يتو. همراش نبودم شهینه بابا، من که هم -

. اومده انمیشا ي

که اونو در خودش  یبود و باغ الینگاهم به و. بست و به طرفم اومد نویدر ماش. میشد ادهیهر دو پ. خاموش کرد نویتکون داد و ماش سرشو

. خودش رو از دست نداده بود يرفت، سر سبز یم یهوا رو به خنک نکهیبا وجود ا. باغ بزرگ و سر سبز هی. داشت

. دستتو حلقه کن دور بازوم -

. خنگا نگاهش کردم نیحرفش چون حواسم نبود، شوکه شدم و ع نیا با

! هان؟ -

. خودش دستمو گرفت و انداخت دور بازوش. پوزخند بود هیشب شتریلباش که ب ياون لبخند کج نشست رو باز
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! ت کجاست؟حواس -

! جا نیکجا، هم چیه -

. قدم برداشتم یکرد و منم کنارش به آروم حرکت

!نداشتم يحس بد چیه. شد يجور هی م،قلبمیرفت یهم راه م يشونه به شونه  نکهیبهش و ا یکیهمه نزد نیاز ا یدونم چرا، ول ینم

. رس داشتمبدجور است. زد یم نمیس يوار تو وانهیقلبم د. میستادیا يدر ورود يجلو

! ؟يآماده ا -

. بود، سرمو آروم تکون دادم الیجور که نگاهم به داخل و همون

! آره -

. دهیرنگت پر -

. زده شدم جانیمن خوبم، فقط ه -

و خدمتکار مانتو . کسم اونجا نبود چیبود و ه کیسالن نسبتا کوچ هیرو به رومون . میوارد شد. کردم شیاول رو که برداشت، همراه قدم

. آرشام حلقه کردم يدوباره دستمو دور بازو. شالمو گرفت

! ستین یکه کس نجایا -

و قد  کلیه يروشن اونجا قرار داشت؛ دو تا مرد قو يدر بزرگ و قهوه ا هیرفت سمت راست که . نگفت و راه افتاد، منم کنارش بودم یچیه

و در پشت سرمون بسته  میهر دو وارد شد. خم شدن و درو باز کردن یکم میآرشام به حالت تعظ دنیبا د. بودن ستادهیدر ا يبلند هم جلو

. شد

سالن رو اشغال کرده بودن و  طیو جوون، مح ریزن و مرد، پ! ییعجب جا. کردم یرومون بود، نگاه م شیکه پ یدهان باز به سالن بزرگ با

 يبود و فضا تیال کیموز. دنیرقص یاون وسط آروم م شد، یکه پخش م یمیبا آهنگ مال یکم يعده . هاشون نشسته بودن یصندل يرو

.از استرسم کم کنه یکه تونست کم شت،دا یآرامش خاص هیاطراف 

! انه؟یکامال متعلق به شا الیو نیا یعنی. يمحشر يچه جا -

. گهید يجاها یلیو خ نجایا -

!انهیقصر شا نیا نیپس حاال بب. یقصرش باش يخواست تو ملکه  یکه م یکس: ادامه داد یکرد و با لحن خاص نگاهم

. زنه یم شیکردم داره با کالمش بهم ن یحس م. حرفش حرصم گرفت از

. آدم نفرت دارم نیگور هم برم، باز از ا يتا تو! چشم چرون ي کهیمرت. ســـرش يقصرش و تموم دم و دستگاش دوبله بخوره تو -

! نه؟ انیقصر شا يملکه  یول ،یکه خدمتکار من باش یبه خاطر نفرتت از اون خواست -

. جوابش رو دادم صادقانه

! قایدق -

. موند رهیاز سالن خ يکه آرشام نگاهش به گوشه ا میزد یکنار سالن قدم م میداشت. هم رفت يکردم اخماش تو حس
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البد . ما نشده بود يظاهرا متوجه . فتبود، ابروهام باال ر ستادهیپوش ا کیو ش انسالیمرد م هیکه کنار  دایش دنیسرمو چرخوندم، با د یوقت

! باباشه ستاده،یهم که کنارش ا یاون

. هم بود يهنوز اخماش تو یلبخند نگاهش کردم، ول با

. سییانگار سوژتون اومده ر -

! س؟ییر -

. شونم يرو ختیبغل گرفتم و سرمو به راست کج کردم، که موهام از پشتم سر خورد و ر دستمو

! ؟صداتون کنم یچ -

. اخماش کم رنگ شده بود. بود رهیچشمام خ يتو نگاهش

کن که  نیامشب رو به خودت تلق هی. نمیکارت بب يتو یخوام امشب اشتباه ینم. هم نباش یبگو آرشام، و رسم: مکث کوتاه کرد و گفت هی

که غرورش  نمیمتوجه شد، به چشم بب دایش یکه وقت یکن ينقشت رو باز يخوام جور یم. میبا هم رابطه دار یو به تازگ یمن يمعشوقه 

. شه یچطور خرد م

. گرفتم یدادم و نگاهمو ازش نم یدقت به حرفاش گوش م با

. کارمو بلدم. گهید نجامیا نیهم يامشب واسه  هی. به چشــم يا -

. کنم که خودتم باورت بشه ينقشمو باز يجور: دلم گفتم يتو و

و دستام  واریکچ د نهویرنگم شد ع. کرد خکوبمیاز پشت سر م انیشاد و سرمست شا يکه صدا م،ینیهامون بنش یصندل يرو میخواست

 ستاد،یکه با لبخند جلومون ا انیشا. ستادینگاهم کرد، به طرفم اومد و کنارم ا یکم. ملتمسانه به آرشام نگاه کردم. دنیشروع کرد به لرز

. نگفت يزیچ یآرشام نگاهم کرد، ول. هم گره خورد ين پنجه هامون توسر دادم طرف دست آرشام و همزما مومنم ناخوداگاه دست

. نجاستیا یک نیبب: انیشا

چشماش  يکه تو يادیتعجب ز یمن و به راحت يرو دیچرخ انیبعد از اون نگاه شا. دادن یبه آرشام بود، که داشتن با هم دست م نگاهش

. ما و بعد هم به آرشام نگاه کرد يسر خورد رو دستا ینگاهش به آروم. دمینهفته بود رو د

! چه وضعشه؟ گهید نیا: گفت یهم و با حالت عصب يتو دیرو کش اخماش

. دیچیگوشم پ يآروم آرشام تو يانداختم و صدا ریز سرمو

! که؟ یمتوجه. دایدك کردن ش ياست، برا تهیفرمال -

که به سر تا پام با شور  یدر حال. لباش و چشماش رو بهم دوخت يرو نگاه کردم که آروم آروم لبخند نشست انیباال آوردم و به شا سرمو

. کرد، سرشو تکون داد ینگاه م یخاص

. یموفق باش دوارمیخب، ام اریبس. از نقشه هاته گهید یکی نمیکه ا دمیفهم -

که  یهست یهمون آرشام نمیب یال مخوشم اومد، حا. شیخواست یم یچ يپس بگو واسه : شد و ادامه داد رهیآرشام خ يچشما يبا خنده تو و

. شناختم یم
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 نجایا! پس ارسالن کجاست؟: گفت یبعد از سکوت کوتاه ان،یبه من انداخت و در جواب شا ینگاه میآرشام ن. تعجب بهش نگاه کردم با

. دمشیند

. رم یم گهیخب من د. فعال باالست اد،یم -

...فقط . يرو انتخاب کرد یخوب کس دا،یدك کردن ش يمطمئنم واسه . پسر یوفق باشم: که نگاهش به من بود، با لبخند گفت نکهیا نیح و

. باهاتون کار دارم دیآخر شب که مهمونا رفتن، شماها بمون: به آرشام با وقاحت هر چه تمام تر گفت رو

. با همون لبخند چندش آورش عقب گرد کرد و ازمون فاصله گرفت و

بندازم  ارمیناخنام چشاشو از کاسه در ب نیچقدر دوست دارم با هم! کثافت ي کهیمرت. يبر نگرد گهید يبر یاله: لب با حرص گفتم ریز

! پست فطرت یعوض. سگاش يجلو

زل زدم . دهیمطمئن بودم حرفامو شن. کنه یو داره نگاهم م ستادهیدادم، آرشام جلوم ا یرو فحش م انینبود تموم مدت که داشتم شا حواسم

. شیا شهیو شسرد  يچشما يتو

! شد؟ یخال -

! ؟یچ -

 ت؟یدق و دل -

. شم یراحت م نم،یهر وقت جون دادنشو به چشم بب. نه هنوز -

! نیبش -

تا اون . دادم، که آرشام از جاش بلند شد و اومد کنار من یکردم و با استرس پامو تکون م یداشتم به مهمونا نگاه م ؛یصندل يرو مینشست

.به من نشسته بود دهید و حاال کنارم، درست چسببو زیموقع اون طرف م

!شده؟ یچ -

.ادیداره م دایش -

! نقشم؟ يبرم تو دیبا -

.سرشو تکون داد و به رو به رو نگاه کرد فقط

. دزدهاونو ازم ب یکی دمیترس یبغلم گرفته بودم که انگار م يبازوشو تو يجور. چسبوندم به آرشام و دستمو دور بازوش حلقه کردم خودمو

. جلومون ظاهر شد فتهیداده بودم که خود ش هیسرمو به شونش تک. کنه يامشب رو نقش باز هی دیاونم با گه،یگفت؛ خب آره د ینم يزیچ

لباس هم تا  يبلند ،ينقره ا يکه روش پر بود از سنگ ها یمشک يدکلته  هی. پاشنه بلندش گرفتم و اومدم باال ينقره ا ياز کفشا نگاهمو

. انوهاش بودز يباال

. کردم یهنوز نگاهش م یآرشام برداشتم، ول يشونه  يسرمو از رو. کرده یاوه اوه، چه اخم دمیبه صورتش افتاد که د نگاهم

! خواد؟ یم یچ نجایدختره ا نیا! چه خبره؟ نجایآرشام ا: کرد، گفت یبه آرشام که خونسرد نشسته بود و به مهمونا نگاه م رو

. جوابشو داد سلکیر یلیهم خ آرشام

! دختره؟ -
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! ش؟یگم، چرا با خودت آورد ینکبتو م نیهم -

! گرفتم خانم صدر؟ یاز شما اجازه م دینکنه قبلش با. مراقب حرف زدنت باش -

. بردم یحساب م دایش يداد که من به جا یو سرد جوابشو م يجد يقدر به

! زم؟یعز هیمنظورت چ -

! خانم ستمیشما ن زمیمن عز -

! خدمتکارشم با خودش ببره؟ ،یره مهمون یم یرسمه هر ک ایدن يکجا! ه؟یدختر ک نیاصال ا... آرشام تو  یول -

. ستیدالرام خدمتکار من ن -

نمونده بود تخم چشمش از  يزیگشاد شده بود، که چ يچشماش به قدر. سبز بشه دایسر ش يرو زیجفت شاخ تر و تم هیمونده بود  کم

. رونیکاسه بزنه ب

! دختره خدمتکار مخصوصته نیکه ا یخودت گفت -

. ستیاالن ن یبود، ول -

! چه خبره؟ نجایکنم بگو ا یخواهش م. يکرد جمیآرشام؟ گ یچ یعنی -

. دستمو به دور بازوش تنگ تر کردم يسکوت کرد و من حلقه  آرشام

. منه يدالرام از امروز معشوقه  -

! ؟یچــــ: زد غیج نیهمچ دایش و

. افتادن اهویبزنه، چون مهمونا همه به ه ینتونست حرف گهید. کر شد خیتا ب خینشسته بودن، ب کمونیکه نزد ییمن و مهمونا يگوشا که

. میو چند قدم ازش فاصله گرفت م،یستادیو ا میبلند شد یصندل ياز رو دایتوجه به ش یمن و آرشام ب. نگاهشون به در سالن بود که باز شد

.بود ستادهیهم کنارش ا انیشا. جوان، خوش پوش و قد بلند وارد شد و با لبخند به مهمان ها نگاه کرد يه کردم، که مرددر سالن نگا به

همون طور که . کنم یتک تکتون آرزو م يرو برا یشب خوب ز،یمهمانان عز: صداش بود، بلند گفت يکه تو یو شعف یبه جمع با خوشحال رو

به  کایاز امر یدادم که بعد از مدت نسبتا طوالن بیارسالن جان ترت زمیعز يرو به افتخار ورود برادرزاده  یمهمان نیا د،یدون یشما م یهمگ

.گم یم کیرو بهش تبر زیجا ورود ارسالن عز نیو من هم شتنبرگ رانیا

 انیرد با تک تک مهمانان، که شادست زدن مهمانان، ارسالن با لبخند باهاش دست داد و بعد از همون جا شروع ک يو صدا اهویه انیدر م و

. کردن یکرد سالم و احوال پرس یم یاون ها رو بهش معرف

بلند، که مثل عموش پشت  يسبز و نافذ، پوست برنزه و موها يچشما. و دو سالش باشه یس ای کیو  یخورد س یمرد جوون که بهش م هی

 يادیزحمت ز تیجذاب نیا يداشت و معلوم بود برا ییرایصورت گ. دشونه هاش رها کرده بو يسرش نبسته بود و اون ها رو آزادانه رو

. دهیکش

. خم کرد یگوشش حرف بزنم که سرشو کم ریخوام ز یم دیفهم. کج کردم سمت آرشام یکم صورتمو

! پسر؟ ایدختره  نیگم ا یم -

. رو جمعش کرد مهید نصفه نهمون لبخن یبه سخت یلحظه لبخند زد، ول هیبامزه بود که حس کردم واسه  يبه قدر لحنم
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! چطور؟ -

 یهم برنزه تر، چشماشم که هر آدم نجایا يموهاش که از منم بلندتره، پوستش از دخترا. هیگوگول یلیمرگش بشه؛ آخه خ شیپ انیشا -

هست انگار  یهر چ. شده مونیپش يخواسته دختر بشه خدا دم آخر یم نکهیا ایزنن به مردم،  یدختره پسر جاش م ای. کنه یرو افسون م

. تهبهش ساخ یحساب کایآمر

به  انینتونست جوابمو بده، چون شا. گرفت یخودشو م يهر بار جلو یخواد بخنده، ول یکردم م یحس م. دیبار به لباش دست کش چند

.با دست به آرشام اشاره کرد یو با لبخند بزرگ ستادیهمراه برادرزادش جلومون ا

. باشه پسرا یمعرف الزم به گهیکنم د یفکر نم -

. باهاش دست داد يبرد و جد شیدستشو پ یدستشو جلو آورد و آرشام با مکث کوتاه. آرشام لبخندش پر رنگ تر شد دنیبا د ارسالن

. دلم برات تنگ شده بود! پسر؟ يچطور: گفت یاونو در آغوش گرفت و با خوشحال ارسالن

. نمتیب یخوشحالم که م: از هم جدا شدن و ادامه داد و

. و سرد بود يلحنش جد یاخم نداشت، ول. ده یجوابشو م یچ نمیبه آرشام بود که بب نگاهم

. گم یم کیبابت ورودت بهت تبر -

و  دیکت و شلوار سف. داشت يا دهیپر و ورز کلیه. قد بلند بود و چهارشونه. آرشام به طرف من سوق داد يبا لبخند نگاهشو از رو ارسالن

. انداختم رینافذ بود که شرمم شد و سرمو ز ينگاه سبزش به قدر یول. تنش بود پیک دیو کراوات سف ییمویل راهنیخوش دوخت و پ

.کنه یکنه که آدم به خودش شک م ینگاه م يجور.ندارهکم از عموش  کهیمرت

! ؟یکن ینم یرو معرف بایخانم ز نیا -

! خواد جوابشو بده؟ یم یکنه، پس االن چ ينقش باز آرشام بخواد جلوش ستین دایکه ش اروی نیخودم گفتم ا شیپ

. و سرد اون به ارسالن بود ينگاه جد یسرمو باال آوردم و مبهوت نگاهش کردم، ول. که دستش دورم حلقه شد دمیتعجب د با

. منه يدالرام معشوقه  -

. من و آرشام در گردش بود نینگاهش ب. ارسالن باال رفت يابرو يتا هی

. يبود ياز اسم زن هم فرار یحت شهیهم ادمهی. يا قهیقدر خوش سل نیدونستم ا ینم. ییبایچه اسم ز !دالرام -

. آرشام جواب داد يچشماش داشت، به جا يکه تو يبا لبخند و غرور انیشا و

. از هموناست یکیذاره، که دالرام  یها دست م نیبهتر يرو شهیهم. یهمه سال هنوز آرشام رو نشناخت نیپس معلومه بعد از ا -

 یبه خودمه؛ همون طور که م هیجهت آرشام شب نیکنم از ا یکه البته فکر م: ادامه داد یمن بود، با لحن چندش يکه نگاهش رو یدر حال و

. خواستم

که از وسط  یبیس نیع. هیو ارسالن چقدر ظاهرشون بهم شب انیشا دمیخوب که دقت کردم، د. خورد یحالم ازش بهم م! شعوریب ي کهیمرت

. ارسالن جوون تر بود یازش گذشته بود، ول یسن انیشا یمنته ؛ینصف کرده باش

کرد،  یخودش معرف يارسالن هم منو معشوقه  شیپ نکهیاز ا یول ه،یچ لشیدونستم دل ینم. من بود يبه رو رشیتموم مدت نگاه خ ارسالن

. اومد یبهتره بگم خوشم م ای بهم دست داده بود که دوستش داشتم؛ یحس خاص هی. خوشحال بودم
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! خواد که باهاش برقصم؟ یم یعنی. رفت یرقص م ستیبه طرف پ. قدم که برداشت، سرمو بلند کردم. رفتن شمونیو ارسالن از پ انیشا

. خواست ینگاهش کردم و صداش زدم، همون طور که خودش م طنتیش با

آرشام؟  -

. بگو: ف سالن چرخوند و آهسته گفتنگاهشو به اطرا. کردم قدماش آروم تر شد حس

! م؟یوسط که چکار کن میر یم میاالن دار -

! کنن؟ یدارن چکار م هیبق -

.رقصن یخب م -

. پس حرف نباشه -

. آروم بود لحنش

! باهات برقصم؟ يخوا یم یعنی: و گفتم دمیخند

که مچ دستمو  ستم،یاستم ازش جدا شم و رو به روش باخو. دنیرقص یکه دو به دو تو آغوش هم م ییزوج ها نیب ستاد،یا ستیپ وسط

. دمیدور کامل چرخ هی. ماهرانه منو چرخوند یلیگرفت و خ

. قایدق: گوشم زمزمه کرد ریز

. رونیکم مونده بود بزنه ب. زد یدهنم م يتو قلبم

. يتو هنوز ازم درخواست نکرد یول -

. کنم طنتیآدم مغرور و خودخواه ش نیامشب رو که آزادم، در مقابل ا هی دونم چرا دوست داشتم ینم. بود و آروم طونیش لحنم

 يکه به رو یبا اخم کم رنگ. داشت یبیچشماش برق عج. هم گره خورد يچرخش کوتاه منو برگردوند سمت خودش که نگاهمون تو هی با

.افزوده بود تشیبه جذاب شیاز پ شینقش بسته بود، ب شیشونیپ

! جوابش رو بدم؟ طنتیذاره لبخند بزنم؟ و در مقابلش با ش یکه نم هیچه حس نیا. تندتر زدچشماش قلبم  دنید با

.بود Joe Jonasاز  Just in Loveخواننده اسم آهنگ رو گفت، آهنگ . بود یآهنگ خارج هیعوض شد؛  کیموز. زد ینم یحرف

داد و هر بار  یهماهنگ و منظم منو همراه خودش تکون م يآرشام به قدر نکهیکرده بود و هم ا قیتزر جانیاون آهنگ به وجودم ه هم

. کردم یم شیاطرافم همراه يکه فارغ از آدما يجور. چرخوند؛ که به وجد اومده بودم یگرفت و م یدستم رو م

Love a girl in a whole 'nother language

!زبون کامال متفاوت رو دوست دارم هیدختر با  هی

People look at us strange

کنن ینگاهمون م یبیجور عج هیهم  مردم

Don't understand us, they try to change it

کنن عوضش کنن یم یکنن و سع ینم درکمون

Try to say it won't change .
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رو عوض کنن يزیتونن چ یکه نم میکه بهشون بفهمون میکن یرو م مونیما هم سع و

Talk love when they say it sounds crazy

که عشقه میگ یم هیوونگیگن د یم یوقت

Love is even more wild when you’re angry

تره يقو یحت یباش یکه عصبان یعشق وقت و

I don’t understand why you wanna change it,

دیعوضش کن نیخوا یفهمم که چرا م یمن نم و

Girl listen to me

به من گوش کن دختر

I was running from the truth

کردم یفرار م قتیداشتم از حق من

I’m scared of losing you

ترسم یاز دستت بدم م نکهیا از

You are worth too much to lose

خوام از دستت بدم یکه نم یاون قدر با ارزش تو

Baby if you’re still confused

اگه هنوزم هم برات مبهمه  زمیعز

Girl I’m just in love with you

من فقط عاشق توام دختر

Girl I’m just in love with you

من فقط عاشق توام دختر

No other words to use

کنه فشیتونه توص یهم نم يا گهید ي کلمه

Girl I’m just in love with you

فقط عاشق توام من

Girl I’m just in love with you

فقط عاشق توام من

When I tell you I would never leave you

کنم یوقت ترکت نم چیگم ه یبهت م یوقت

Do you hear what I say?

گم؟ یم یچ يشنو یم

Talk love when they say it sounds crazy

عشقه میگ یم هیوونگیگن د یم هیبق یوقت

Love is even more wild when you’re angry



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١١

رهت يقو یحت یباش یکه عصبان یعشق وقت و

I don’t understand why you wanna change it,

دیعوضش کن نیخوا یفهمم که چرا م یمن نم و

Girl listen to me

به من گوش کن دختر

I was running from the truth

کردم یفرار م قتیداشتم از حق من

I’m scared of losing you

ترسم یاز دستت بدم م نکهیا از

You are worth too much to lose

خوام از دستت بدم یکه نم یاون قدر با ارزش تو

Baby if you’re still confused

اگه هنوزم هم برات مبهمه  زمیعز

Girl I’m just in love with you

من فقط عاشق توام دختر

Do you hear what I say?

گم؟ یم یچ يشنو یم

Girl I’m just in love with you

اشق تواممن فقط ع دختر

Can’t nobody change it

تونه عوضش کنه یکس هم نم چیه

No other words to use

تونه عوضش کنه یهم نم يا گهید يکلمه  چیه

I love you baby

زمیدارم عز دوست

Girl I’m just in love with you

فقط عاشق توام من

Girl I’m just in love with you

فقط عاشق توام من

Oh oh oh
Never knew what we had

رو ندونستم میکه داشت ییزایوقت قدر چ چیه

I don’t understand, if we’re just a waste of time

که یکار ما وقت تلف کردنه وقت یعنیفهمم،  ینم
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When you put your hand in mine

؟يذار یرو تو دست من م دستت

Girl I’m just in love with you

فقط عاشق توام من دختر

Girl I’m just in love with you

من فقط عاشق توام دختر

No other words to use

کنه فشیتونه توص ینم يا گهید يکلمه  چیه

Girl I’m just in love with you

من فقط عاشق توام دختر

Girl I’m just in love with you

من فقط عاشق توام دختر

Let me say it again, let me say it again,

بازم بگم، بذار دوباره بگم  بذار

Girl I’m just in love with you

من فقط عاشق توام دختر

Girl I’m just in love with you

من فقط عاشق توام دختر

کرد؛ هر دو نفس  دستش خم يمنو رو. چرخ کامل دورش زدم و برگشتم هی. تموم شدن آهنگ، همزمان دستمو گرفت و منو چرخوند با

همه هماهنگ منو با خودش  نیقدر ماهرانه برقصه و بتونه ا نیکردم ا یفکر نم چیه! داشت، پر تحرك جانیرقصمون ه. میزد ینفس م

. همراه کنه

 يتو جانیقلبم از زور ه. هم گره خورده بود يدست آرشام بودم و نگاهمون تو يمن هنوز رو یزدن، ول یدست م یج يبه افتخار د هیبق

. آروم و قرار نداشت نمیس

!شده بودم جیگ. دمیبه لباسم دست کش. انداختم ریگلگون سرمو ز ییو من با گونه ها میحالت اول برگشت به

. خودم بودم يحال و هوا يتو یداشتم، ول یهمراهش قدم برم. آورد رونیب ستیدست گرم و ملتهبش گرفت و منو از پ يسردمو تو دست

. یباش يرقص حرفه ا يقدر تو نیشه ا یمعرکه بود، اصال باروم نم: امو با زبون تر کردم و گفتمکردم، لب نگاهش

. سوزان به من بود یکالم همراه با نگاه هیجوابش  و

! یدون یاز من نم یچیتو ه -

جذاب . کردم یبه رفتنش نگاه م بودم و ستادهیهمون جا ا. بودن ستادهیهم دستم رو رها کرد و رفت اون طرف سالن که چند تا مرد ا بعد

. حال پر رمز و راز نیبود و در ع

! آشغال؟ يدار یاالن چه حس -
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. که بازومو گرفت ستادمیتوجه بهش چند قدم رفتم جلو و پشت ستون ا یب. بود دایش برگشتم،

! ؟یکن یکجا فرار م نم؛یصبر کن بب -

! ؟يخوا یم یچ -

! ؟یخامش کن یچطور تونست. یکثافت تو عشقمو ازم گرفت يدختره  -

. درضمن، من خامش نکردم، خودش بهم ابراز عالقه کرد. ستیآرشام عشق تو نبوده و ن! خفه شو -

آره؟ . يبهش و ولش نکرد يدیچسب یکه برات جور شده، زرت یتیموقع نیاز ا فیو تو هم خر ک -

نقشت نگرفت آره؟  ؟يسوز یم يدار هیچ! هه -

! خفه شو کثافت -

. یبه هدفت برس یخوشم اومد، دستت زود رو شد و نتونست یول ؟يثروت آرشام تور پهن کرد يتو که واسه  ایمن کثافتم  -

. یمصرف یخدمتکار ب هیمن  دیتو هنوزم از د ؟یزن یحرفا رو م نیا یبه چه حق -

! حاال معشوقشم یبودم، ولگفت؟ خدمتکارش  یکه آرشام چ يدیشن یول ،یبحث رو عوض کن یمشتاق یلیانگار خ هیچ -

آره خب، به اسم . شده دهیکه به طرفت کش يمطمئنم بهش چراغ سبز نشون داد. يریآرشامو ازم بگ یتون یحمال نم يتو دختره  -

 وگرنه دو بار باهاش زه؛یچ هیندار رو بخواد، فقط واسه  یچیه يآرشام اگه تو! بدبخت. یبکن یتون یم يبخوا یخدمتکار مخصوص هر غلط

. میمن و اون عاشق هم بود یول ته؟یحال یچ زایچ نیاز ا تیشخص یب يتو. روت يتو ندازهیو تف م رونیب کنه یچطور پرتت م نینباش، بب

...آشغال  يشد که تو یمن م ي فتهیآرشام داشت ش. یقرار گرفت نمونیکثافت ب يتو

نگاه مملو . چشمام به اشک نشست. اثر بغض، زبونم بند اومده بود آزارم داد که در يحرفاش به قدر. کرد یم ینیگلوم سنگ يتو يبد بغض

 یم رونیکه از دهنش ب يهر جمله و هر کلمه ا. دوخته بودم دایش یطانیو ش حیوق يچشما ياز نفرت و خشمم که نمناك از اشک بود رو تو

. کرد یتر م نیرو سنگ لومگ ياومد، بغض تو

دهن باز کنم و بغضم بترکه؛  دمیترس یم یکردم؛ ول یخودش و آبا و اجدادشه رو بارش م قیال یتا هر چ دیچرخ یکاش زبونم م يا ایخدا

. خواستم ینم نویگرفتم و من ا یاون وقت بود که مورد تمسخرش قرار م

. شدم یم وونهیگفت هم خواب آرشامم، د یوقت. زد یم شمیآت ت،یشخص یو ب زیهمه چ یگفت ب یم یوقت

ما گوش  يبه مکالمه  انهیو مخف ستادهیپشت سرم کنار ستون ا ش،یوقت پ یلیداد و من حواسم نبود آرشام از خ یم پشت سر هم ادامه اون

. کرده یم

از کارش شوکه  يبه قدر. وارید ي نهیمنو چسبوند س ،يبهت و ناباور انیشد و در م دهیداد که بازوم توسط آرشام کش یداشت ادامه م دایش

دستشو کنار  یکیدستش بازوم رو گرفت و اون  هی. هم بود، فکش منقبض شده بود ياخماش تو. دهنم باز موند شدم که چشمام گرد شد و

 ب،یو اون حس عج دنشیبا د. دیگونم چک يچشمم به رو يقطره از گوشه  هی. دیچشمام د ينم اشک رو تو. داد هیکت واریصورتم به د

صورت متعجب  يکوتاه رو يلحظه  هی ينگاهم برا. و نمناکم گره خورد يخاکستر يچشما يتو اهشینگاه نافذ و س. تر شد نیبغضم سنگ

. شدم رهیآرشام خ يچشما يوو باز ت دیبود، چرخ ستادهیکه کنارمون ا دایش
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 هنوز باورش نشده که! عشقه؟ نیدنبال اثباته ا: صداش بود گفت يکه تو یبا حرص یبشنوه، صورتشو جلو آورد و به آروم دایکه ش يجور

! نه؟یخودش بب يما هستو با چشما نیکه ب یخواد هر چ یم! ؟یمن يتو معشوقه 

قلبم . داشت یکرد که برام تازگ قیرو به وجودم تزر یحس. چشمام زل زده بود، لباشو رو هم فشرد و سرشو تکون داد يطور که تو همون

. سر بخورم که آرشام محکم نگهم داشت وارید يبود از رو کیکه بهم وارد شده بود، نزد یدر اثر شوک. دیکوب یم نمیس يوار تو وانهید

رو  جانیهمه ه نیا شیگنجا نمیس يقفسه ! خشونت خاص هیبود،  زیحرکاتش خشونت آم. فتادمیجا داشتم پس م کی جانیهمه ه نیا از

.نداشت

! اد؟یداره چه به روزم م ایخدا. بار تجربش کردم نیاول يبارم بود، برا نیاول

بهتره بگم  ایکردم،  ینم یحرکت. دیبازشون کرد و همزمان خودشو کنار کش یبه نرم. اون بسته بود يچشما. نرم و آهسته باز کردم چشمامو

. نگاه کرد دایکنه، سرش رو چرخوند و به ش جادیحالتش ا يتو يرییتغ نیکوچک تر نکهیبدون ا. سر جام خشک شده بودم

! پس بزن به چاك يدیحاال که به چشم د! ؟يباور کرد !؟یحاال چ: زد و با تحکم گفت پوزخند

. دستاشو مشت کرد. دیلرز یاشک نشسته بود و چونه اش از زور خشم و بغض م دایش نیخشمگ يچشما يتو

. نداره یچیه يدختره  نیهم اقتتیل. آرشام یپست یلیخ! برو به درك کثافت -

. ازم فاصله گرفت آرشام

که  ستمین یمن کس. یدست کم گرفت یلیبرو به پدرت بگو آرشام رو خ. يمن دوخته بود ییمدت چشم به دارا که تموم ییندار تو یچیه -

از مادر زاده نشده  یهنوز کس یول ره؛یبگ يتونه همه رو به باز یآرشام اگه بخواد م. رو دست بخورم ییسر و پا یاز هر ب یآسون نیبه هم

! بده شیکه بخواد باز

 ستادهیداشت، ا هیرو به بق دید نیکه کمتر ییکنار ستون جا. من و آرشام دوخت و ازمون دور شد يچشما ينفرتش رو تو نگاه مملو از دایش

. دمیبرگشت با حرص بهش توپ یاز اشک شده بود و وقت سیصورتم خ. پشتش به من بود. نشنوه یتا صدامون رو کس میبود

...نقشت  ينبود که تو نیقرارمون ا -

 يکه هر کار یهست یک يفکر کرد! ؟يد یخودت قرار م ي چهیچرا منو باز! ؟یچرا لعنت: در همون حال گرفته و لرزون گفتم. گرفت بغضم

! ستـــمیمن عروسکت ن ؟يانجام بد یتون یم يبخوا

راه  نیب. ممبفه نویکه روش داشت تونستم ا یاز عالمت. دمیکه درست سمت راستم بود، دو ییشکست و با هق هق به طرف دستشو بغضم

. صدام زد

. دالرام -

چند تا مشت آب سرد به صورتم زدم . و آب رو باز کردم ییراست رفتم سمت روشو کی. رفتم تو و در رو بستم هیصبر نکردم و با گر یول

! چرا؟! کنه؟ یم يچرا داره با احساسم باز! کارو کرد؟ نیا یبه چه حق یاون عوض. نگاه کردم نهیآ يبه خودم تو. تا نفسم باال اومد

نقش بسته و نگاهش  شیشونیپ يرو یظیاخم غل. در رو پشت سرش بست و قفل کرد. با ترس برگشتم، آرشام بود. به شدت باز شد در

.بود شهیتر از هم يجد

! ه؟یکارا واسه چ نیا -
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دستات  يعروسک تو هی نیآره؟ ع ؟یکنباهاش ب یخواست يکس و بدبخت که هر کار یدختر ب هی! ؟یطرف یبا ک يفکر کرد: پروا گفتم یب

! خدمتکار؟ هیجز  ستمیکس ن چیچون ه اد،یدر ب کمیج دیو منم نبا یمن سییکه مثال ر ؟یکه چ یکن یباهام رفتار م

.بود نیشده؟ از اول قرارمون هم یمگه چ -

.يقرار بد چهیقرار نبود منو باز! نبود نیقرارمون ا! نه نبود -

! ینبود مهندس تهران نیقرارمون ا يتو: مکردم و بلندتر گفت مکث

. دیموهاش دست کش يکالفه تو. لحظه با اخم نگاهم کرد چند

؟یکن یکارا رو م نیا یحاال واسه چ ؛يو تو در همه حال با من بود میدیبغل هم رقص يموضوع تو رو ناراحت کرده؟ ما تو نیا یعنی -

! جالبه: زد و ادامه داد پوزخند

دونم  ینم. بود نیحرفش برام سنگ! گه؟ یرو م نایبوده، که داره ا یعیچشمش طب يقدر جلو نیافتاد ا نمونیکه ب یاتفاق ینعی. گرفت حرصم

. نبود که نتونم حرفامو بهش بزنم نیبغضم گرفت؛ اما اون قدرا سنگ یچرا، ول

 يقرار بد لهیوس هیمنو  یخواست ینقشه هات؟ م يوبهره بردن ت يواسه  ؟يخوا یم یچ يکه منو واسه  يگفته بود! ؟یگفت یچ انیبه شا -

کار؟ آره؟  نیهم يواسه  یمنو نگه داشت ؟يداد یم يمنو باز یتموم مدت داشت ؟یخواست یکه م ییزهایبه چ دنیرس يواسه 

 ؟یتا آخرش باش يمگه خودت قبول نکرد: بره گفت رونیداشت بلند نباشه، تا نتونه ب یکه سع ییصدا با

. وسط بهت کمک کنم نیخواستم ا. متنفر بودم یعوض يسر قبول کردم، چون از اون دختره  من خاك بر -

بود؟  نیاز ا ریمگه غ -

 ؟یکن یچکار م يدار یستیتو انگار متوجه ن -

کمرم درد که  يسرد چسبوند، جور يکایشونه هامو گرفت و پشتمو به سرام. میهم گارد گرفته بود يتموم مدت رو به رو. کوره در رفت از

. بود رهیچشمام خ ينگاه پر از خشمش تو. گرفت و اخمام جمع شد

.ستیکس برام مهم ن چیو ه زیچ چیگوشات فرو کن؛ ه يرو خوب تو نایا. کنم یکه بخوام م يمن هر کار: دیلب غر ریز

. از خشم بود زیهنوز چشماش لبر. زد پوزخند

!گم رو بکن یکه م يو کار چیمن نپ يپس به پر و پا. ارمیبه سرت ب ناشمیاز ا تونم بدتر یمن اگر بخوام م ست؛ین يزیکه چ نیا -

 دهیفا یتقال کردم دستمو آزاد کنم؛ ول. و هوا مچمو گرفت نیزم نیصورتش، که ب يدستمو بلند کردم و خواستم بزنم تو تیعصبان با

. زد شمیاز کاراش حرصم گرفته بود و حرفاش آت. بودم دهیبه اوج خشم رس. نداشت

. به نفس نفس افتادم. کرد یمن نگاه م يبه تقالها خونسرد

. چکار کنم دیدونم با یم يخوا یخب، حاال که خودت م یلیخ -

. که ازم فاصله گرفت، به طرف در رفتم یکم. تموم قدرتم هولش دادم عقب با

...و تو  ستمیگم که من معشوقت ن یم. گم یم دایرو به ش زیهمه چ -

. شدم یم نیدفعه برگشتم و اگه به موقع کنترلم نکرده بود، نقش زم هیطرف خودش، که  دیمنو کش نیت و همچگرف دستمو

. دییهم سا يدندوناش رو رو يخشم کنترل شده ا با
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دت که مثل سگ از کر يجور. ارمیبه سرت م ییچه بال نیبعد بب ،یکارو بکن نیخواد ا یفقط دلم م! احمق يدختره  یکن یتو غلط م -

. یبش مونیپش

! يریگم که بهتره منو دست کم نگ یمنم م ،یبکن یتون یم يبخوا يهر کار یگ یحاال که م. ول کن دستمو -

. نگاهم کرد مشکوکانه

! دالرام؟ هیحرف حسابت چ -

.ولم کن -

. یزن یحرفا رو نم نیا لیدل یکنم ب یحس م! ؟يخوا یم یچ. گفتم حرف حسابتو بزن -

. خوام، فقط بذار برم ینم یچیمن از تو ه -

 ؟یبرنامه هامو خراب کن يو همه  دایش شیپ يکه بر -

!نــه -

! شهیهم يبود بذار از خونت برم، برا نیمنظورم ا: دهنمو قورت دادم آب

. فکش منقبض شد. چشمام يحرکت زل زد تو یلحظه ب چند

! آره؟. يخوا یپس بگو که ازم باج م: کرد و گفت کیسرخش رو بار يچشما

. برم يکه بذار یزنم ، به شرط ینم گهیکس د چیو ه دایبه ش یمن حرف. روش بذار يخوا یم یهر اسم -

! یکه بمون يمجبور. یمون یمن م يخونه  يقبال هم بهت گفتم که تو تا آخر عمرت تو. دهنت يتو ختمیخفه شو تا دندوناتو نر: زد داد

. نشده بود دهیماجرا کش نیمن وسط ا يبود که پا یوقتاون مال . ستیکار ن يتو ياجبار چیه -

! ؟یکن یکارا رو م نیا يبوسه دار هیبه خاطر  -

! دستت باشم، آدمم ریز نکهیقبل از ا. ستمیبردت ن یخدمتکارت باشم، ول دیمن شا. یکار رو نداشت نیتو حق ا -

. ستادیروم ا يدرست جلو. شد کیقدم بهم نزد هیزد و  پوزخند

 يدختر! دهیمورد بع هی نیالبته ا! بار اولت بوده؟ یبگ يخوا ینکنه م! ؟یخودتو باخت ه،یچ: گفت یحال عصب نیخاص و آروم و در ع یحنل با

! کنترل کنه؟ ییها تیموقع نیتونه خودشو در چن یمثل تو مگه م

. گرفتصورتش که نذاشت و باز مچ دستمو  يبا خشم مشت کردم و آوردم باال تا بزنم تو دستمو

! کردم؟ یزد، جفت دستاشو خرد م یحرکت ازش سر م نیبود و ا يا گهیاگه هر کس د یدون یم -

 ؟یکن یاالن کار رو تموم نم نیشم؛ پس چرا هم یکشته م انیبه دست شا ایبه دست تو و  ایآخرش که  -

. يکه تو دار هیمشت توهم پوچ و تو خال هی نایخواد تو رو بکشه؛ ا ینم یکس -

. زدم زخندپو

! شک نکن. ارهیبال رو به سرم م نیبه مقصودش برسه، هم نکهیبعد از ا انیشا یول ،ينخوا دیتو شا! ؟یمطمئن! هه -

.سکوت فقط نگاهم کرد در

.یقشقرِق رو به راه انداخت نیبوسه ا هیتونم درك کنم که به خاطر  ینم یول فته؛یب یاتفاق ندهیچه االن و چه در آ ستیقرار ن -
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! ازم کمک خواست؟ یک! کارو کرد؟ نیبود ا یک! من خودمو باختم؟: دست آزادم که مشت شده بود، زدم به شونش و بلند گفتم یکیاون  با

 نایا ينامرد همه  يتو! شک نکنه؟ دایکه ش يکن، جور يمنو باز يگفت نقش معشوقه  یک! داد چکار کنم؟ ادیو بهم  دیبرام لباس خر یک

! ؟یزن یم یو دم از چ يستادیمن ا يحاال جلو! ين کارا رو کردیاو  یرو بهم گفت

که ! دایخرد کردن ش يشد، برا یخالص محسوب م ریجور ت هیمن  يکار برا نیا. دادم یانجامش م دیبا یاون کار من جزو نقشه نبود، ول -

. بود نیراه هم نیبهتر يدیخب د

پر کردن که  لکسیمغرور و ر يقدر اطرافتو دخترا نیا! رو؟ نایا یفهم یم چیه. يرد کردغرور منم خ دایعالوه بر غرور ش! ؟یمتیبه چه ق -

 یبوسه جسم و روحش درهم م هیشه که با  یم دایهم پ يدختر ه،یامر عاد هیکه دست زدن بهشون براشون  ییاونا نیب یدرك کن یتون ینم

 یوقت نم چیه یدونه اطرافش پر از گرگه، ول یکه م يدختر! من دالرامم !آقا ستمیمن از اوناش ن. گرفته شده يبه باز کنه یشکنه و حس م

! شدن؛ اونم توسط امثال شماها دهیبره باشه واسه در هیذاره که  یخواد و نم

. خواد یم یدونستم چ یم. که نذاشت رونیبرگشتم از در برم ب. زد ینم یبود و حرف رهیچشمام خ يمدت تو تموم

رو  یکار نا به جا، غرور کس هیکه بخوام با دو کلوم حرف و  ستمیمعرفت ن یب ایبذار برم، من مثل بعض: بود گفتم طور که پشتم بهش همون

! االن نیاز هم. کار منم با شما تمومه یشنوه، ول ینم یاز دهن من حرف داینترس، ش. خرد کنم

لبامو گاز گرفتم تا . چشمام حس کردم ياشک رو تو قلبم گرفته بود و جوشش. رهیدستگ يدستم رفت رو یمعطل یب. ول کرد دستمو

. نشن ریسراز

. حرکاتم نداشتم يرو یکنترل د،یلرز یچون دستام م. گرفتم یم یبا قفل کشت داشتم

اون . صورتم و سرمو خم کرده بودم يبود تو ختهیموهام ر. سرمو بلند نکردم. داد هیهوا جلوم ظاهر شد و شونش رو به در تک یب آرشام

. شده یکردم وجودم خال یبود و حاال حس م دهیحباب ترک نیقلبم داشتم، ع يکه اول تو یساساح

! نگاهم کن -

. نکردم نگاهش

! دالرام با تو بودم، گفتم نگاهم کن -

.از موهام صورتمو پوشونده بود که با نوك انگشتم بردمشون پشت یمیسرمو بلند کردم، ن. و محکم بود يجد لحنش

! ارت بود؟ب نیاول -

. در گردش بود شیا شهیشفاف و ش يچشما يمتعجبم تو نگاه

! ؟یچ -

! بوسه -

. مثبت تکون دادم يو سرمو به نشونه  دمیانداختم به موهام دست کش ریز سرمو

... تو تا حاال  یعنی -

! ازت سوال کردم، پس فقط جوابمو بده: که با اخم گفت رمیخواستم جلوش گارد بگ باز

! رو به شما بگم؟ نایا دیومه که نه، اصال چرا بامعل -
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! ستمییچون من ر -

. ینباشــــ گهیشه د یم یک: لب گفتم ریحرص ز با

. اوردیخودش ن يبه رو دیاگرم شن ای د،ینشن

 يهم برا يبهتر يراه ها. دم یباج نم یدر ضمن، من به کس. یزن ینم یکس حرف چیه شیاز موضوع امشب همون طور که قبال هم گفتم، پ -

! يخودتو داشته باش که پاتو کج نذار يبسته نگه داشتن دهن تو بلدم؛ پس هوا

! کنه دمیخواست تهد یم شهیهم. ندادم و نگاهمو ازش گرفتم جوابشو

 مهیلبخند نصفه ن. ارسالنه دمینگاهش که کردم د. ستادیبا عجله جلوم ا یکیکه  رونیخواستم برم ب. و در رو باز کردم دمیرو کش رهیدستگ

! و نافذ نیبود؛ سنگ یجوره خاص هینگاهش . اون پر رنگ شد يلبا يلبخند رو یدادم، ول لشیتحو يا

لباش  يکه رو یارسالن با تعجب و لبخند کج. اومد رونیبره تو، آرشام پشت سرم ب نکهیقبل از ا. در رفتم کنار يگفتم و از جلو دیببخش هی

سرش  يتو یخوب يصحنه فکرا نیا دنیمطمئنم با د. نییشرمم شد، سرمو انداختم پا. در رفت و آمد بود من و آرشام نیداشت، نگاهش ب

. ومدهین

! زنونه و مردونه است؟ ییدستشو -

 یارسالن نم يجلو یخواستم دستمو بکشم ول. بار نه با خشونت، بلکه با آرامش نیمنو گرفت، البته ا يبازو. اخم کرد و جوابشو نداد آرشام

. شد

. يکرد رییتغ یلیمدت خ نینه خوشم اومد، معلومه ا: که منم بشنوم گفت يگوش آرشام جور ریو ز دیخند ارسالن

رذل : دیلب غر ریو ز دییهم سا يکه دندوناشو رو دمیو من به وضوح صورت سرخ شده از خشم آرشام رو د ییدستشو يقهقهه رفت تو با

! زیهمه چ یب

. شد یآرشام عصبان نیهم ينزد و البد برا یارسالن حرف خوب .حرفش تعجب کردم نیا از

 یگرما و نافذ بودن نگاه ارسالن بهم حس خوب یعموش باشه، ول یکردم نگاهش به چشم چرون ینبود؛ حس نم ندیارسالن برام خوشا نگاه

من گرما  ينگاه اونم برا. رو نداشتم یحس نیدرست برعکسش در مقابل آرشام که اصال چن. باشه ركیخورد مغرور و ز یبهش م. داد ینم

. کرد ینم تمیاذ یبود، ول صداشت و نفوذ چشماش خا

 یم دیموندن نبود، با يجا گهیآره خب، د. و رفته ستین یمهمون يتو گهید دایکه آرشام بهم گفت ش یتا وقت دم؛یسالن ند يرو تو دایش

 ینم نمیمنکر ا یول.کنم يمرد مغرور و خودخواه رو باز نیا يش معشوقه مجبور نبودم نق گهید يجور نیا! بشه؟ یموند که چ یم. رفت

.داد یاحساساتمو قلقلک م یکیشد، انگار  یم کمینزد ایو  ستادیا یشم که هر وقت کنارم م

م کنارش موند و منم مجبور شد انیآرشام به درخواست شا یبعد از اون هم مهمونا عزم رفتن کردن، ول. آروم صرف شد یطیمح يتو شام

شماها  ینه، خودش گفت که آخر مهمون یکارش فقط با آرشام باشه؛ ول دیشا! خواد؟ یم یازمون چ انیشا یعنی. نداشتم یحس خوب. باشم

! پس البد با منم کار داره. رمباهاتون کار دا نیبمون

استرس  يفکر بود و من هم مدام از رو يتو قایاون عم. میهر دو سکوت کرده بود. آرشام کنارم بود. میقسمت مهمونخونه نشسته بود يتو

.به همراه ارسالن وارد سالن شدن انیشا نکهیزدم؛ تا ا یهم گره م يدادم و انگشتامو تو یپامو تکون م
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. دمیخودمو به سمت آرشام کش یکم

سر به اسبا بزنم، گفتم  هیخوام  یم ن؛یبرنامه نچ ندهیآ يآخر هفته  يآرشام، واسه  یراست. رم باال استراحت کنم یخستم، م یلیخ:  ارسالن

. نمتیبب شتریخوام ب یمدت م نیبعد از ا. بهتره میبر یهمگ

رو هم همراه خودت  بایخانم ز نیشم ا یخوشحال م تینها یدر ضمن، ب. میهست یمیصم ينباشه ما دوستا یهر چ: کرد و ادامه داد مکث

! گذره یمطمئنم بهش خوش م. ياریب

رفت،  یم رونیاز سالن ب نکهیا نیارسالن دستشو آورد باال و در ح. کرد یآرشام فقط نگاهش م یبه من چشم دوخت، ول یجذاب يخنده  با

. گفت ریشب بخ

 یم تمیاذ رشینگاه خ. استرس داشتم. نشست یمبل سلطنت يلباش رو به رومون رو يرو یجلومون بود که با لبخند پت و پهن انیشا فقط

به چشم  قهیعت ایسالن اش يگوشه گوشه . بود يو نقره ا دیسف ياز رنگ ها یبیسالن تماما ترک نیدکور ا. رافم انداختمبه اط ینگاه مین. کرد

و نقره بود،  ستالیاز کر يزیکه به سقف نصب شده بود، آو يبودن و لوستر یمبل ها تمومش سلطنت. متشونهیق یبود کل معلومخورد، که  یم

. ه استبه نقر هیهم فلزش شب دیشا ای

. نگاهمو بهش دوختم و محکم سر جام نشستم دم،یرو که شن انیشا يصدا

. يمن نخورد يها یدنیآرشام امشب از نوش -

. بهشون نداشتم یلیم -

. ارسالنم که باالست. دیکن يبازم نقش باز ستیپس الزم ن ست؛ین نجایهم ا دایمهمونا رفتن و ش گهید -

! م؟یهست نقشمون يگفته ما االن تو یک -

به من انداخت و باز به  یآرشام نگاه کوتاه. من و آرشام اشاره کرد نیکم ب يلباش داشت، به فاصله  يکه رو یبا دست و لبخند کج انیشا

. بود که بخوام ازش دلخور باشم نیطرف آرشام باشم، بهتر از ا نکهیا تیموقع نیا يتو یهنوز از دستش ناراحت بودم، ول. شد رهیخ انیشا

موندنمون اونم  نکهیگفت، ا یبهم م نویحسم که ا. بمونم نجایکردم که آرشام نذاره ا یرفتار م يجور دیاالن با یوقت بود، ول اراک نیواسه ا

. ستین لیدل یب ان،یبه اصرار شا

! اومده؟ شیپ یمشکل! ان؟یبود شا یچ میبمون یگفت نکهیعلت ا: آرشام

. و به من نگاه کرد دیخند

! الوعده وفا ینه، ول -

! کدوم وعده؟: تعجب نگاهشون کردم که آرشام با اخم گفت با

پرت  تیرو از زندگ دایحاال که ش ؛يخودت نگهش دار شیپ یخواست یم یچ يواسه  دمیکه خب امشب فهم يدالرام رو الزم دار یگفت -

. تونم ینم گهید نیا از شتریب یمن تا به االن صبر کردم، ول. مونه ینم يبهونه ا گهید رون،یب يکرد

! گرده یبا تو بر نم گهیمونه؛ د یم نجایدالرام از امشب ا: آرشام به صورت من دوخت و ادامه داد يکرد و نگاهشو از رو یکوتاه سکوت

. م کردصورتشو برگردوند و نگاه. آرشام يبه بازو دمیکم رو هم پر کردم و چسب يناخوداگاه اون فاصله . دهنمو با ترس قورت دادم آب

. دست و پام از سرما سر شده بود. بمونم نجایذاشت من ا یم دینبا. چشمام يتو ختمیتونستم التماس ر یهر چقدر که م
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. پس نذار، تو رو خدا نذار ستم؟یمگه من خدمتکارت ن. تو رو خدا نذار نگهم داره: لب بهش گفتم ریز

. شد دهیاه هر دومون به طرفش کشنگ انیشا يبا صدا. چشمام در چرخش بود ينافذش تو نگاه

. دهیکار بع نیشناسم ا یکه من م یاز آرشام. یکن یکار رو نم نیکه البته مطمئنم ا! قولت آرشام؟ ریز یبزن يخوا ینکنه م -

هشو به نگا. زنه یم یبه سرخ یکردم صورتش کم یحس م. به بازوش چنگ زدم. فکره يتو قایمعلوم بود عم یآرشام به اون بود، ول نگاه

. تو رو خدا بگو آرشام. بمونم نجایا يذار یبگو نم. جوابشو بده! ؟یلعنت یچرا ساکت. وسط سالن دوخت زیم

! ؟يبا من برگرد يخوا یم یچ يبرا! ؟یبمون يخوا یچرا نم: دیازم پرس يآروم و جد. کرد نگاهم

. چشمام حلقه بست ياشک تو. زده نگاهش کردم وحشت

. باشم نجایمونم، فقط نذار ا یخونت م يتا ابد تو یهمون جور که خواست. باشم نجایخوام ا یدونم نم یدونم، فقط م یمدونم، به خدا ن ینم -

. کشم یبه قرآن خودمو م

. کنم یامشب خودمو خالص م نیهم يبذار نجایاگه منو ا: دیاز بغض لرز چونم

. دمیجام پر يبا ترس تو انیشا ادیفر يصدا با

بگو آرشام  ؟یآرشام چرا ساکت! بود که من با آرشام گذاشتم يقرار نیا. يدختر؟ تو از اولم مال من بود یکن یسر هم م هیچ فیاراج نیا -

. قولش بزنه ریکه ز ستین یکس

رکت ح کیبه جلو خم شد، بعد هم با  ینگاهم به دستاش بود که کم. دستاشو در هم گره زد. فشرد یآرشام نگاه کردم که لباشو به هم م به

رو به رومون قرار گرفت و با  انیشا. ستادمیبهش ا دهیچسب بایدستام بود، منم با ترس بلند شدم و تقر يچون بازوش تو. از جاش بلند شد

. مملو از خشم، به من و آرشام زل زد یاخم و نگاه

! هنوز کار من با دالرام تموم نشده: گفت انیآرشام با تحکم رو به شا

...مگه امشب ! ؟یچ یعنیحرف  نیا -

. کارا با دالرام دارم یلیمن هنوز خ. شد یفقط به امشب ختم نم -

! ؟يخوا یچقدر فرصت م -

. ماه هی -

آره؟  گه،ید يد یم لیماه اونو بهم تحو هیسر  یعنی -

! چرا که نه؟ -

که انجام دادنش  یدون یم. برمش یاز تو خونت مبشه، به زور  شتریماه ب هیاگه از . کنم یقولت حساب م يرو شهیآرشام من دارم مثل هم -

. نداره يبرام کار

 نکهیناراحت از ا د؛یبه هدفش نرس انیشا نکهیخوشحال از ا. یهم خوشحال بودم و هم ناراحت و هم عصبان. فقط سرشو تکون داد آرشام

هر دوشون . کردن یکاال باهام رفتار م هی نیع نکهیطر ابودم به خا یاز حد عصبان شیشد؛ و ب یرو به اون رو م نیاز ا میماه زندگ هیبعد از 

.بزنم یتونستم حرف یاالن نم یزدن؛ ول یم چونهداشتن سرم 
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کتشو . رفتم تو و در رو بستم یمعطل یب. اتاقش يرفت تو. پشت سرش بودم شیآت يگلوله  نیکرد؛ منم ع یم یتند داشت پله ها رو ط تند

. نگاهم کرد تینتخت و با عصبا يپرت کرد رو

 ؟یبهت اجازه داد وارد اتاق بش یک -

! د؟یارزش رفتار کن یب يکاال هیبه شما اجازه داد که با من مثل  یک -

. کرد یباز م راهنشویپ يداشت دکمه ها. تخت يکراواتش رو از دور گردنش باز کرد و اونم با حرص پرت کرد رو کالفه

.حوصلتو ندارم رونیدالرام برو ب! ؟یزن یحرف م یاز چ -

. انیاز رفتار امشب شما و شا -

. تنش بود دیسف یرکاب هی. تخت يرو در آورد و انداخت رو راهنشیپ

! بهت جواب پس بدم؟ دیبا ،یازم ممنون باش نکهیا يجا -

 نجایا دیمن تا آخر عمر با نینگفت ببره؟ مگه نجایتونه منو از ا یم گهیماه د هی نیچرا بهش گفت یازتون ممنونم؛ ول ستم،یچشم و رو ن یب -

! بمونم؟

. دنیدست و پام شروع کرد به لرز. زد یقلبم تند تند م. ستادیبه روم ا رو

. چشمام نگاه کن و حرفتو بزن يتو -

. من من کنان جوابشو دادم. بود یعصبان

. خوام ینم -

! چرا؟: زد داد

. هوا گرفتش يکه رو نییپا ارمیخواستم دستمو ب. تنش اشاره کردمکنار تخت دوختم و با دست به باال  زیبه م نگاهمو

! ؟یکن یچکار م -

 نکهیا ؟یثابت کن ویچ يخوا یم ه؟یچ يواسه  ایهمه حجب و ح نیا: طرف خودش و سرم داد زد دیمشتش گرفت و کش يتا دستامو تو دو

! ؟یکن یدخترا فرق م ي هیبا بق

. دیلرز یم صدام

. هم ندارم ییزایچ نیعادت به چن! ستادهیروتون ا يکه جلو ینیهم. که هستم مینیمن هم. وام ثابت کنمخ یرو نم یچیمن ه -

. یعادت کن! ــدیبهتره بگم با ای ،یعادت کن یتون یم -

 ه؟یکارا واسه چ نیبرم؟ پس ا نجایاز ا ستیمگه قرار ن! ـــد؟یبا -

 نهیگز نیبرات بهتر انیپس البد قصر شا ؛يخوا ینم نویتو ا یول ،یمون یم نجایاگفتم تا آخر عمرت ! ؟یخواست ینم نویمگه خودت هم -

. ادیبه چشمت نم نجایشه که ا یمحسوب م

. منفجر شدم تیزور عصبان از
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دارم قدر از اون آدم نفرت  نیا. دیلرز یاونجا بمونم، تن و بدنم از ترس م دیکه تا گفت با يدید. یگ یم يدار یکنم بفهم چ یخواهش م -

! ؟یفهم یم نویا. کشتم یخورد، خودمو م یاگه دستش بهم م یعنی. رفت یم رونیموندم، فردا جنازم از در اون خونه ب یکه اگه م

.هیهر دختر يآرزو نکهیا! چرا؟! ؟یبش انیقصر شا يملکه  یستیحاضر ن -

و تموم ثروتش  انیدر کنار خانوادم داشتم رو به قصر شا لیکه اوا یآرامش. آرزوها ندارم نیمن از ا یباشه، ول يهر دختر يآرزو دیشا -

. برگرده میکه اون آرامش دوباره به زندگ نهیفقط آرزوم ا. دم یم حیترج

.چشمام يشد تو رهیلحظه خ چند

 ان؟یبدم به شا لتیماه تحو هیسر  ای ،یبمون نجایتموم عمرت ا يبرا يحاضر -

. ن قصر و آدماشهبهتر از او یلیموندنم خ نجایمعلومه، ا -

! چرا؟ -

! ؟یچ -

! ؟يد یم حیرو ترج نجایچرا ا -

. گشتم یدلم دنبال جواب م يتو

! سوال من جواب داشت، پس بگو -

. بهم نرسه انیدست شا نکهیخب فکر کن به خاطر ا -

! ؟یورت چدر اون ص. شه یباز م نجایبه ا ينخوا يپاش بخوا. دوستان منه نیتر کیاز نزد یکی انیشا یول -

.ستیمهم ن شیدستش بهم نرسه، بق. مجبورم گهید نجاشویبه قول خودت ا -

! ؟یکن یکمکم م: ملتمسانه گفتم و

! ؟یمتیبه چه ق -

. بعد هم آوردش باال و گذاشت رو بازوم د،یمچم لغز يرو دستش

! دستتو بردار -

. من و اون بودند نیبدتر شد؛ دستام حصار ب یعقب، ول دمیکش شونمو

! نه؟ انیشا یول ،یبه من باش کیو نزد نجایا يحاضر -

! ولم کن. یمنو اشتباه گرفت! وجـــــه چیبه ه -

! يد یم حیرو ترج انیپس شا -

.برسه يروز نیذارم همچ یهم نم رمیبم -

اجازه رو  نیاون ا یکنم، ول یدوست داشتم در برابرش سرسخت. رونیب امیکردم ب یتقال م. و مردونش گم شده بودم يقو يبازوها ونیم

. داد یبهم نم

! انتخابت کدوم بود؟ ،یرو انتخاب کن یکیدو  نیاز ا ياگر مجبور شد -

! ؟یچ یعنی -
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! ان؟یشا ایمن  -

. حرص جوابش رو دادم با

! ؟يفکر کرد یخودت چ شیپ! کدوم چیه -

! حاال نیهم. خوام ینکردم، فقط ازت جواب م يفکر چیمن ه -

! ؟یپرس یم نویا یچواسه  -

! ان؟یشا ایمن . فقط جواب منو بده -

! ولم کن ،یعوض ستمیکاره ن نیمن ا. خوام یکدومو نم چیه! کدوم چیه -

! آهن سفته المصب نیع. بود دهیفا یب یزدم، ول یمشت م نشیکردم، به س یم تقال

. منو بده فقط جوابه فته؛یب یاتفاق نیهمچ ستینبود، قرارم ن نیمنظور من به ا -

. بذار برم. ندارم که بهت بدم یجواب -

.به خشونت بود، درست مثل حرکاتش ختهیزمزمه هاشم آم. گوشم کیآورد نزد صورتشو

! شم؟ یمن راسخ تر م یکش یهر بار که عقب م یدونست یم -

. گذاشتم رو بازوهاش دستامو

! ؟يد یچرا آزارم م. کنم ولم کن یخواهش م -

! تو؟ ای من: کرد زمزمه

. خدا يوا. موهام فرو برد يرو ال به ال انگشتاش

! من؟: کردم زمزمه

. جرات انجام دادنش رو نداشت یهمه سال کس نیکه ا يکار ؛یکن یم یدر برابرم گستاخ ؛یزن یم شمیکه با زبونت و حرفات آت ییتو -

! ؟یلعنت هیقصدت چ

.قلبم داشتم يبود که تو یکارم از قصد نبود و از رو حس. به بازوش چنگ انداختم .آورد یتر به زبون م یبه لحظه جمالتش رو عصب لحظه

مردم و  د،یچیتنم پ يکه تو يو از درد رهیپهلوم گرفت به دستگ. پرتم کرد عقب که به پشت محکم خوردم به در یقدر ناگهان نیکرد، ا ولم

پشتش رو بهم  دمیآروم نگاهش کردم که د. دلم داد زدم يبستم و تو چشمام رو. نکشم غیوقت ج هیمحکم لبمو گاز گرفتم تا . زنده شدم

. زنه ینفس م سکرده و داره نف

! رونیبرو ب: برگرده و نگاهم کنه داد زد نکهیبود؛ بدون ا یعصب

 سیک صورتمو خاش. پهلو خم شده بودم و خودمو رسوندم به اتاقم يرو. رفتم رونیپهلوم و از اتاق ب ينکردم، دستمو گذاشتم رو معطلش

.کرده بود

 یصدا اشک م یکه ب یکنان در حال نیف نیباال و ف دمیدماغمو کش. دردم کم بود نیهم يراستم داغ شده؛ واسه  يکردم پهلو یم حس

. حموم يلباسامو در آوردم رفتم تو ختم،یر
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کبود  يزود نیبود که به هم ادیز يضربه به قدر شدت. قرمز و کبود شده بود یحساب. دهنمو گرفتم يبه پهلوم افتاد، با وحشت جلو نگاهم

. شد

که نشستم  نیهم یدردش ساکت بشه؛ ول دیشا نم،یآب ولرم بش يکم تو هیخودم گفتم برم  شیپ. گرفتم شیآت دم،یکه روش کش دستمو

. شد یم دهیکه صدام کش ییکردم، تا جا یم هیبه وضوح بلند گر گهید. وان، وضعم بدتر شد يتو

 یم دایاتاق مسکن پ يدونستم تو ینم. رمیم یچکار کنم، دارم م ایخدا. زدم یدادم و زار م یوان تکون م يرد داشتم که خودمو توقدر د نیا

. تونستم از جام تکون بخورم ینم یقفسه ها باشه، ول نیاز هم یکی يهم تو دینه؛ شا ایشه 

 هیگر يانعکاس صدا. کردم یگرفتم، هق هق م یکه لبمو گاز م ینیدر ح چشمام بسته بود و. پهلوم و سرمو بلند کردم يگذاشتم رو دستمو

دارم  دمیفهم یبد بود که نم يحالم به قدر. پهلوم داغ نبود و دردم صد برابر شد گهید. خواستم بلند شم، نتونستم. دیچیپ یحموم م يام تو

شامپو رو با  یآب تکون دادم تا کامل کف کنه، بعد مابق يتودستمو . دیلرز یدستم م. کردم یوان خال يشامپو رو کامل تو. مکن یچکار م

خواستم زودتر حموم کنم  یم. کرد یهنوز پهلوم درد م یول! اسی يبهم داد، بو یشامپو حس خوب يبو. به پهلوم دمیمال هیترس و لرز و گر

. طاقت نداشتم گهید رون؛یو برم ب

. نشد یآروم بشم، ول دیبمونم شا يجور نیکم ا هی. دادم هیسرمو به وان تک. بود آب مملو از کف يشده بود و تنم تو سیموهام خ نییپا

. مانند شده بود غیهام ج هیگر يکه صدا ییشد، تا جا یلحظه به لحظه حالم بدتر م

پشت در به گوشم مانند از  ادیخودش بود که بلند و فر يصدا. دمیکش غیج هیبه در حموم، که با ترس و همراه با گر دیمحکم کوب یکی هوی

. خورد

. گم یباز کن بهت م. نمیدالرام در رو باز کن بب -

. تونم، درد دارم ینم: دمینال. شد شتریهق هقم ب دمیکه شن صداشو

. انگار قصد داشت اونو بشکنه د،یمحکم تر به در کوب. دیهق هقم رو شن يصدا

. رو یدر لعنت نیباز کن ا! ؟یکن یچکار م ياون تو دار -

...بـ ! ؟يتونــــــم با در چکار دار ینم: دمیکش غیج

مردم، خدا رو  یاز درد داشتم م نکهیبا ا قهیدرگاه حموم، همون دق يتو دنشیبا د. واریهمزمان در طاق به طاق باز شد و محکم خورد به د و

. شامپو بدنمو پوشوندن يشکر کردم کفا

! تو؟ ياومد یواسه چ رون،یو ببر: تو آب فرو رفتم و با درد سرش داد زدم شتریب

 هیخواستم گر یاز اشک بود و م سیصورتم خ. حموم يصورتش داشت اومد تو يرو یکه اخم وحشتناک یتوجه به من، در حال یاون ب یول

. تونستم ینم ینکنم، ول

 یم هیپس چرا گر ست،ین تیزیه چتو ک: دیکش ادیسرم فر. دستاشو به کمرش زد. و نگاهشو دور تا دور اونجا چرخوند ستادیوان ا يجلو

! ؟يکرد

! گهیبرو د ؟یکن ینگاه م یبه چ! رونیبرو ب. نداره یبه تو ربط -
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کرده بودم و  ریکه توش گ یبه خاطر اوضاع گه،یطرف حالم خوب نبود و از طرف د هیاز . صورتمو برگردوندم. زانو نشست يرو جلوم

. حالم بدتر شده بود. رونیرفت ب یکاش م يا. دیلرز یهق م شونم از زور هق. صورتم سرخ شده بود تمونیموقع

اخماش هنوز . چشماش زل زدم يبا شرم و درد تو. سرمو چرخوند سمت خودش. چونه ام حس کردم ریانگشتاشو ز یکمال تعجب گرم در

. هم بود يتو

! شده؟ یچ. یکن یم هیگر يهنوز که دار -

. ستیخوب نحالم . رونیفقط تو رو خدا برو ب ،یچیه -

. جمع کرد شتریرو ب اخماش

!ست؟یکه حالت خوب ن یچ یعنی -

! چه مرگته؟ نمید بِنال بب: بلند داد زد و

. پهلوم: همون طور با هق هق گفتم. پهلوم يآب گذاشتم رو ریبستم و دستمو از ز چشمامو

! ؟یپهلوت چ -

.رهیپهلوم خورد به دستگ يهولم داد یوقت -

. بود رهیمن خ يچشما ينگاه اونم تو. غرق در اشکم نگاهش کردم يسرمو چرخوندم و با چشما. طور نیهمکردم، اونم  سکوت

! ده؟یدردت شد -

. تکون دادم سرمو

! ؟یپاش یتون یم -

. نه -

. که آرشام کنارم بود یصورتم؛ درست همون طرف يتو ختیطرف ر هیانداختم که موهام از  ریسرمو ز نیف نیف با

. بده نیداشتم تا دردمو تسک ازیبه مسکن ن. لرزم گرفته بود. ه به همون حالت بودملحظ چند

آب و  يهمون کفا انداخت رو يحوله رو از رو. مبهوت نگاهش کردم. آب قرار گرفت، باعث تعجبم شد يکه رو يدیبزرگ و سف ي حوله

چون  دم،یکش غیکارش ج نیبا ا. حوله بدنمو پوشوند يکنه، از رو جادیبا بدنم ا یتماس نکهیآب و بدون ا ریدستاشو برد ز یمکث چیبدون ه

. شده بود سیآب خ يکه تو ينگاهم به صورتش بود و نگاه اون به حوله ا. کرد یتوجه به من کارشو م یاون ب یلبه شدت دردم گرفت؛ و

. تر میبار مال نیا یصورتش اخم داشت، ول شهیمثل هم

در . دیکه اونم فهم دمیلرز یبه خودم م يجور. زبونم بند اومده بود. ستشو دور شونه هام حلقه کردپاهام و دست را ریچپشو برد ز دست

. دیکش رونیدورم بود، منو از آب ب سیخ يهمون حال که حوله 

 یمن نم یولکرد،  یبه جلو نگاه م مینگاهش به من نبود و مستق. شونش يدستم رو یکیپهلوم بود و اون  يحوله رو ياز دستام از رو یکی

. تونستم چشم ازش بردارم

سرشونه هامو هم . تر از زانوهام رو پوشونده بود نییپا یحوله تا کم. تخت يو گذاشت رو رونیمنو از حموم آورد ب سیطور خ همون

.پتو روم کامل پوشوند دنیآرشام با کش
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***

آرشام

. ادیبه سرش ب ییبال نین حرکت من چنکردم با او یفکر نم چیه. بود دهیو رنگش پر دیلرز یخودش م به

 يحال خودم غرق بودم که صدا يتو. و به فکر فرو رفتم دمیرو برنداشتم و همون طور دراز کش یرو تخت یشب حوصله نداشتم؛ حت اون

. دیضح تر به گوشم رسوا یصدا کم رون،یاز اتاقم اومدم ب یوقت. اون دختر دالرام بود نکهیغافل از ا دم؛یدختر رو شن هی ي هیاز گر يمحو

اش از داخل  هیگر يوارد اتاقش شدم؛ متوجه شدم صدا یشَکَم به اون رفت و وقت نیباال اتاق نداشت، بنابرا يطبقه  رامجز من و دال یکس

. ادیحموم م

. فشرد یصورتشو به بالش م. پتو مچاله کرد ریخودش رو ز. نشستم کنارش

کنار تخت بود،  یعسل زیم يکه رو یآب وانیمسکن به همراه ل هی. آوردم رونیرو ب هیاول يمک هاک يکمد، جعبه  ياز قفسه ها یکی يتو از

. برداشتم

. پاشو -

لب تشکر  ریز. شد زیمخیبه دستم انداخت و ن ینگاه کوتاه. چهرش سرخ و غرق در اشک بود. بالش بلند کرد ياز رو یبه آروم صورتشو

. صداش گرفته بود. دیکرد و قرص رو به همراه آب سر کش

 د؟یشه بتول خانم رو صدا کن یم -

. من مهم نبود يبرا زایچ نیا یدونستم در حضور من معذبه، ول یم

! نـه -

.کنم یخواهش م -

. فتهیراه ب الیو يموقع از شب تو نیهم حق نداره ا یکس دن،یشبه و همه خواب مهیاالن ساعت سه ن. گفتم که نه -

...ترسم و اگه  یخودم م. نهیپهلوم رو بب یکی دیامن درد دارم، ب یول -

. دیبه عقب کش یدستمو بردم جلو که با درد خودش رو کم. رو ادامه نداد و با وحشت نگاهم کرد جملش

.اشتباه کردم ست،یاصال مهم ن! شمــا نـــه! نه نه نـه -

. دمید یچشماش ترس رو م يتو ینکرد، ول یحرکت. وشو گرفتمپتو باز يبردم و از رو شیدستمو پ ش،یدر پ یپ يتوجه به التماس ها یب

. و سکوت کرد دیفهم نویبودم، ا يجد

.بود دهیبه بدنش چسب سیخ يحوله . کنه؛ پتو رو کامل کنار زدم یکدوم پهلوت درد م دمینپرس ازش

 يچشما يکه تو یدر حال. بود دهیراستش ضرب د ينکرد؛ پس حدسم درست بود؛ پهلو یچپش گذاشتم که حرکت يپهلو يرو دستمو

.زد و خودشو جمع کرد غیبودم،دستم به طرف حوله رفت که ج رهیوحشت زدش خ

. به من دست نزن، من حالم خوبه. رونیتو رو خدا برو ب! نـــه -
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 هیمدش رفتم و به طرف ک. کنه یم يکار نیمطمئن بودم همچ یکردم، ول یدختر رو درك نم نیا يکارا. بود دهیاز قبل پر شتریب رنگش

. تخت يشلوار و بلوز برداشتم و پرت کردم رو

! بپوش -

. روت رو کن اون ور -

دختر، با هر کس  نیا زیتند و ت انیکرد؛ رفتار و ب یم تمیکاراش اذ. پشتمو بهش کردم. و سرمو تکون دادم دمیموهام دست کش يتو کالفه

. باشم قیسبت بهش دقشد ن یباعث م نیهم. شناختم فرق داشت یکه م يا گهید

. يبرگرد یتون یم -

. نذاشت. تخت نشستم و بدون فوت وقت دستم رو به پهلوش بردم يرو

! ؟ينکن، مگه تو دکتر -

که از سر خشم بهش دوختم، باعث  ینگاه یزدم، ول ینم یحرف. تخت يبا خشونت شونه هاش رو گرفتم و پرتش کردم رو. تموم شد صبرم

.ت کنهاز قبل وحش شتریشد ب

! فهم شد؟ ریش. ادیدر نم کتمیتخت ج يرو یخواب یم -

از هم باز شد و  یراستش اخمام کم يپهلو دنیبا د. باال زدم یبودم، بلوزش رو کم زیمخیهمون طور که روش ن. تند سرش رو تکون داد تند

پوستش مونده بود و از زور  يکامل رو رهیدستگ يجا. روز افتاده باشه نیکردم به ا یفکر نم چیه. چشماش نگاه کردم يبا تعجب تو

. قرمز رنگ پوشونده بود يرو هاله ا يدور کبود. زد یم یاهیبه س يکبود

همون طور که نگاهم به صورتش . ده یهم فشار م يچشماش رو بسته و لباشو رو دمیبه صورتش دوختم، د يکبود ينگاهم رو از رو یوقت

چشماشو . گذاشتم يکبود يانگشتمو باالتر آوردم و آروم رو اریاخت یب. دیجمع شد و لبشو گزصورتش . دمیکش يکبود يبود؛ انگشتمو رو

. باز کرد یبه آروم

 ؟يدرد دار -

. کرد رینه، فکر کنم مسکن تاث -

!آه... دختر  نیچرا ا! چــــرا؟. به صورتش بود نگاهم

و از اتاق زدم  دمیرو گرفتم و کش رهیدستگ یردم، با مکث کوتاهنگاهش نک. ستادمیدر ا يتخت بلند شدم و جلو ياز رو. کنار دمیکش

.رونیب

. اومد رونیکه چشماش خواب آلود بود، از اتاقکش ب یدر حال ن،یماش يصدا دنیبا شن داریشدم؛ سرا نمیسوار ماش. رونیرفتم ب الیو از

. خارج شدم الیگاز فشردم و از و يپام رو رو. دست تکون داد و در رو باز کرد

 يجاده  يضبط رو روشن کردم؛ در همون حال با سرعت تو. بود گانهیآرشام ب يخواب با چشما شهیشب بود و مثل هم مهیسه ن ساعت

. دادم یم راژیخلوت و مسکوت و

»امیبزن تار از شهاب ت آهنگ«
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گرفته ایتار که امشب باز دلم از دن بزن

تار و بزن تار بزن

داریرخ یتا بخونم با تو آواز ب بزن

تار و بزن تار بزن

نمیخونه غمگ يبرا نمیکوچه غمگ يبرا

من  يتو برا يبرا

مثل ما  یهر ک يبرا

 نمیخونه غمگ یم داره

با  شهیتار هم بزن

تر یمیو از من قد من

 یاون که تو کار عاشق واسه

نمیمونه غمگ یم

. رم ینبودم که دارم کجا م نیروندم و فکر ا یبا سرعت فقط م. پدال گاز فشردم يرو شتریب پامو

گرفته ایتار که امشب باز دلم از دن بزن

تار و بزن تار بزن

داریخر یتا بخونم با تو آواز ب بزن

تار و بزن تار بزن

مردن یراه عاشق به

خنجر دل سپر کردن به

ستیکه آسون ن یهر ک واسه

جاودان موندن  يبرا

 یراه گهیعاشق د واسه

ستیون نجز دل کندن از ج به

تونم یم نویتار بخونم هم بزن

نمیخونه غمگ يبرا نمیکوچه غمگ يبرا

من  يتو برا يبرا

مثل ما  یهر ک يبرا
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 نمیخونه غمگ یم داره

با شهیتار هم بزن

تر یمیو از من قد من

 یاون که تو کار عاشق واسه

نمیمونه غمگ یم

گرفته ایتار که امشب باز دلم از دن بزن

تار تار و بزن بزن

داریخر یتا بخونم با تو آواز ب بزن

تار و بزن تار بزن

 ریرو در خودش نداشت و از همون جا شهر ز یکیجز تار يزیکه چ ییشهر بود؛ جا ينقطه  نیباالتر نجایا. رو تو دستام فشردم فرمون

.پاهام بود

 یم شیآت يبدنم تو. در من اثر نداشت زیچ چیه یلموقع از شب خنک بود، و نیهوا ا. شدم ادهیپ نیرو روشن گذاشتم و از ماش ضبط

. حرارت بود نیداغ بودم، سوزشش چشمام از ا. که ناخواسته به جونم افتاد یشیسوخت، آت

. و از همون باال اطرافمو نگاه کردم بمیج يبردم تو دستامو

 نیماش يمحض بود و نور چراغا یکیبودم، تار ستادهیکه من ا ییجا نجایا یول. موقع نیا یداشت، حت ییخودش روشنا يتو نییپا اون

. رو پس بزنه یکیاز تار یتونست کم

به ماه که انگار اونم . سرمو بلند کردم و با خشم به آسمون شب زل زدم. سرم بود يآهنگ تو يصدا. نگاه کردم نییجلوتر، به پا رفتم

احمق بودم، ! که داشت یننگ یخندن به آرشام، به زندگ یهمه م. نم اهیس يمن، به گذشته  يبه من، به گذشته . زد یداشت بهم پوزخند م

. ندارن یمن تموم يحماقت ها دمیماحمق بودم و نفه

 زیچ هیکنه؛  یم ینیگلوم سنگ يتو يزیچ هیچرا قلبم درد گرفته؟ . شه یم شتریدونم چرا سوزش چشمام هر لحظه داره ب ینم. پر بود دلم

. شد یتر م نیو انگار با هر تالش من اون هم سنگ نیینتونستم بدم پا کردم يکه هر کار يزیچ هی. بیعج

. رو به آسمون شکستمش ادیگلوم بمونه و با فر ينخواستم که تو. و داد زدم نخواستم

چرا هنوزم درد چرا گرفتارم؟ ! هام، به گناهکار بودنم يبه ندونم کار ؟يخند یآره؟ تو هم به حماقتم م ینیب یمنو م يخـــــــــــدا دار -

. دلم؟ فراموشت کردم، هنوزم فراموشت کردم يرو يذار یم گهید یکی ،یدردام بر نداشت يدرد از رو هیهنوز  یدارم؟ چرا وقت

همون شب . تو رو فراموش کردم یمــــــن آرشام تهرانـــــ ،ینیب یکه منو م ییخدا ،ییکه اون باال ییخدا: زدم ادیبلندتر و از ته دل فر و

خوام بگم تمومش کن،  یم. ياریبه سرم م يکه دار ییهمش به خاطر بال نجام،یکه ا ینیب یم. بردم ادیهمون شب نحس تو رو از  ،یرونبا

من  نیمنو، نگاه کن بب نیبب! عهد کردم که عوض بشم، شدم، من عوض شدم زمیبا تو با همه چ شیده سال پ. ادامه نده گهید ،تمومش کن

که  يآهن شد، جور ينگاهم به سرد. همه سال تالش کردم تا قلبم از جنس سنگ شد نیا. کنه رییشام تونست تغآر. من عوض شدم! میک
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 نیا! ؟یباهام شروع کن يخوا یرو م يچه باز گهید! ؟یکن یچکار م یو دل سنگ نینگاه آهن نیبا ا يدار یول. نتونه درونم نفوذ کنه زیچ چیه

 ه؟یدفعه بازنده ک

و  نیغرور ا! شکنه یدل م یکه به راحت یمن آرشامم کس نم،یمن ا: دمیکش ادیمو به اطرافم باز کردم و رو به آسمون فردستا. زدم پوزخند

که باشم؛ تو  یتو خواست! نمیآره من هم. کنه یاسمم به قدرت جسمم دل ها رو خون م یکه معن میمن کس! کنه یپاهاش خرد م ریاونو ز

عذاب  یذاشت ینم. اون شب پر گناه شاهد باشم یذاشت یحداقل نم. يکرد یرو پر از ننگ و گناه نم میگبرسم؛ وگرنه زند نجایبه ا یگذاشت

شم  یعوض نم یول. باشم ییو دو رو انتیشاهد اون همه خ یذاشت ینم. یذاشت یدلم نم يدرد پشت درد رو. بعد از اون رو به جون بخرم

! که هستم مینیمن هم

!ستیازش ساخته ن يطرفم، کار يکه فرستاد یاون: دمیکش ادیبلندتر رو به آسمون فر و

***

دالرام

گرفت،  یزدم درد م یدست که م. دمیبه پهلوم دست کش. باز بود مهیچشمام هنوز ن. بالش بلند کردم يبا احساس درد، سرمو از رو صبح

خواستم بهونه دستش  ینم. م تا به کارام برسمتخت بلند شد ياز رو. آروم بود يبهش نداشتم، دردش تا حد يکه کار يجور نیهم یول

. بدم

 نایا يکه هنوز کنارم بود، لباسام، همه  یسیخ يحوله  یخواب بود، ول هیکردم تموش  یحس م. لب تخت نشستم. افتادم شبید ادیدفعه  هی

که از خودم  یبا شناخت! فت نکردم؟مخال رونیب دیشد و منو از تو آب کش کمینزد یچرا وقت. کرد یرو بهم ثابت م شبیصدق اتفاقات د

چرا . به دردم فکر کنم؛ اون لحظه ذهنمو آرشام پر کرده بود نکهیاز ا شتریب د،یبه پهلوم دست کش یوقت. کردم یکار رو م نیهم دیداشتم، با

! کنم؟ یبهش فکر م

 یبهش که فکر م. ناخوداگاه لبخند زدم! م؟ش یم خکوبیزنه، م یاسممو صدا م یچرا وقت! باال؟ رهیضربان قلبم م نمشیب یم یوقت چرا

! شدم؟ وونهید یعنی. شدم یکردم، سر حال م

موقع از صبح کجا  نیا یعنی. نبود یحمومشو آماده کنم، ول لیاتاق تا وسا يقبل از صبحونه رفتم تو. دوش مختصر گرفتم و آماده شدم هی

! رون؟یصبح زود زده ب کهنیا ایخونه نبوده  شبید. تختشم دست نخورده بود یحت! رفته؟

. خورم یانجام دادن کارام به مشکل بر م يتو يجور نیخدا کنه زودتر خوب بشه، ا. دیکش یم ریپهلوم ت. نییآروم از پله ها رفتم پا آروم

لحظه  هی. ر بودجو هی قهیهر دق... رفتارش ... حرفا . کردم یرفتار م نیباهاش سر سنگ دیبا یکار رو نکرده، ول نیدونستم از قصد ا یم

! فرق سر من بدبخت يخورد تو یصاعقه هم درست م هیوسط  نیا. زد یبعد رعد و برق م يو لحظه ا دبو یآفتاب

باشم و خودمو حداالمکان  نیخواستم جلوش سر سنگ یمنو بگو م. آرشامه نیگن نمونش هم یکه م ینیب شیقابل پ ریمرموز و غ آدم

 یمخالف تصورم م يها تیموقع يمرد مغرور و خودخواه منو تو نیافتاد که ناخواسته ا یوقت اتفاقات چند نیدست بر قضا ا یبپوشونم؛ ول

. دید
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گفت که اگه فرار . سر جام دمیتمرگ یکردم و م یغالف م فتادم،یحرفاش م ادی یوقت یفرار کنم؛ ول نجایاز ا يجور هیتونستم  یکاش م يا

 نیتونستم همچ یرو هم من جز فرهاد نداشتم، پس نم یکنه؛ و من کس یرو در جا خالص م که بهم پناه داده یکنم، هم منو و هم اون

. رو بکنم یسکیر

 نیدر اول یول. بهم نداد ياجازه ا نیآرشام همچ یول دمش،ید یرفتم م یم دیبود، با نجایا دایاون مدت که ش. براش تنگ شده بود دلم

. ششیبرم پ دیفرصت با

 نیبلوز آست هی. نگاه به سر تا پام انداخت هی دنمیبا د. بود یخال ینیس. ستادیجلوم ا ینیس هیبا  يزخونه، که مهرآشپ يرفتم تو یم داشتم

خواستم از کنارش رد شم که راهمو سد . موهام يقرمز داشت هم انداخته بودم رو يکه خطا یشال مشک هی ،یو شلوار مشک یبلند زرشک

. کردمبهش اخم . کرد

. برو کنار -

خواد بشه؟  یم یفرض کن نرم، چ: قُلدرا سرشو انداخت باال و دست به کمر گفت نیع

! برو کنار. يبه دو کردن باهات رو ندارم مهر یکی يحوصله  -

.بودن، هوا ورشون داشته انگار رونیشب با آقا ب هیخانم خانما ! اوهــــــو -

.گه یحتما بهت م. ده، برو از خود آقاتون بپرسبهت فشار آور یاگه تا حد مرگ فضول. نداره یبه تو ربط -

. ینــــه، خوش دارم تو بهم بگ -

! ن؟یچکارا کرد نمیخب بگو ب: و چشمک زد دیخند مسخره

. حرف دهنتو بفهم ؟یگ یم اوهیچرا : داد زدم. گرفت حرصم

؟یکش یواسه من شاخ و شونه م نم،یصبر کن ب: شد، دست به کمر داد زد یعصبان

. يانگار دنبال شر. يبرو اون ور مهر: با حرص گفتم. خواستم باهاش دهن به دهن کنم یحالم خوب نبود و نم. کنار زدم پسش

 ؟یکن یفرار م یآشغال، واسه چ نمیب ستایوا -

 غیج. دممردم و زنده ش. کرد یکه کبود شده بود و درد م ییدرست همون جا. هوا محکم زد به پهلوم یکه تو دستش بود، ب ینیبا س و

درد رو . داد یراحت بهم فحش م نیآشپزخونه نبود که ا يتو یانگار کس. رفت و دستمو گرفتم به درگاه آشپزخونه یاهیچشمام س. دمیکش

ضربه حالم بدتر  نیکرده بود که با ا دایپ نیتازه دردم تسک. دمیچسب یدرگاه زانو زدم و پهلوم رو دو دست يتو. دمیلبمو گز اوردمیطاقت ن

مات و . دمیشن یلیس يهق هقم صدا نیب. بازم ادامه داد یول د،یهق هقمو شن يصدا. افتادم هیکه ناخواسته و از زور درد به گر يجور شد؛

. اشک بود، سرمو بلند کردم از سیکه صورتم خ یمبهوت در حال

 يتر بود؛ نگاه مملو از خشونتش رو تو ظیغل شهیاخماش از هم نکهیا نیبود و ح ستادهیسرم ا يو ترسناك باال نیخشمگ یبا صورت آرشام

. دوخته بود يمهر يوحشت زده  يچشما

. از بس تعجب کرده بودم که هق هقم کامل بند اومده بود یکردم، چون درد داشتم؛ ول یم هیصدا گر یب. صورتش بود يرو يمهر دست

!زده بود یلیس يآرشام به مهر

. کرد یم هیو گر نییسرش رو انداخته بود پا يمهر
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! چشمام گورتو کم کن يحاال از جلو نیهم: زد ادیسرش فر آرشام

! بزن به چاك اال،ید : دیکش ادیکرد که بلندتر فر یهق هق م يمهر

. نییآرشام دستشو همون باال مشت کرد و آروم آروم آوردش پا. دیو به طرف سالن دو دیکش غیج يآورد باال که مهر دستشو

کردم و اشکام گلوله گلوله  یلب ناله م ریز. نییسرمو انداختم پا. دیکش یم ریدلمم ت ریکه ز ییشده، تا جا شتریبکردم درد پهلوم  یم حس

 يگرم و مردونش رو يبا ضرب نشستم و همزمان دستا. خواستم بلند شم که نتونستم. کنه یداره چکار م دمشیند. بود ياز چشمام جار

! يگرفته و جد د؛یچیگوشم پ يصداش تو. فتبازوهام قرار گر

. ستایپاشو وا -

. با هق هق سرمو انداختم باال ستم،یداشت کمکم کنه با یکه سع یحال در

. تونم ینم -

! یبتون دیبا. گم یپاشو بهت م -

! شـــــه؟ ینم تیتونـــم، چرا حال یگم نم یخب المصب م. گفت یهمه حال زور م در

. برم سمت در یداره م دمیبا تعجب د. کرد یلمم درد مد. پهلوم بود يدستم رو یکرد، ول بلندم

! ؟ير یکجا م -

. یفهم یخودت م -

. کنم بگو یخواهش م -

. مارستانیب -

...استراحت کنم حـ . خوام ینه نم -

. فتیحرف اضافه نزن، راه ب -

گرچه آرشام . ور درد حال مخالفت کردنم نداشتماز ز. تونستم باهاش برم یم نیهم يکه تنم بود نه چسبون بود نه کوتاه، واسه  يبلوز

!عادت داشت در همه حال حرف زور بزنه

***

دکتر  یور، ول نیا ادیتالش کرد ب یلیبود؛ که خب خ ستادهیآرشام اون طرف پرده ا. کرد یم نمیبودم و دکتر داشت معا دهیتخت خواب يرو

. چشمام دوخت يپهلوم آورد باال و تو ياهش رو از رونگ. باالتر داد شینیب يرو رو نکشیخانم دکتر ع. نذاشت

شوهرته؟ : گفت یمیکرد، با لحن صم یم نهیکه آروم آروم شکممو معا یحال در

. تعجب نگاهش کردم با

! ؟یک -

. رو که به زور پشت پرده نگهش داشتم یهمون -
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 هیداده بود که  صیآخه دکتر تشخ. کردن قیه بهم تزربود ک یدردم کمتر شده بود و احتماال به خاطر مسکن. حرفش خندم گرفت از

لبخند زد و سرشو  طنتیبا ش. کرد یم نمیکشه، داشت معا یم ریدلم ت ریحاال هم که گفتم ز. ندارم یداخل يزیساده است و خونر یکوفتگ

. تکون داد

! ؟یتازه عروس -

. خود به خود قطع شد خندم

...هـــان؟ نــــه ما  -

. اومده باشه نیسر جن ییضربه بال نینکرده با ا ییکه خدا یحامله باش دیگفتم شا. گذره یم يدایپس مدت ز -

. دیبه صورتم که نگاه کرد، خند. یمیخوشرو و صم يچهل ساله  بایخانم دکتر تقر هی. باز موند دهنم

. نامزدت باشه دیاگفتم ش ،يدونم هنوز ازدواج نکرد یم. ذاشتم ینگران نباش دختر، داشتم سر به سرت م -

. سمهییر ست،ینه ن -

. دیکش نییابروشو داد باال و بلوزمو پا يتا هی

! یپیخوش ت سییچه ر -

. جام نشستم يتو غرغرکنان

. خدا ببخشه به خاطرخواه هاش -

! ستنیکه البد کمم ن -

. دستمو گذاشتم روشگفتم و  یآخ د،یچیدلم پ ریکه ز يبا درد یول دم،یبامزه بود که خند يبه قدر لحنش

! ؟يدرد دار -

. یلیدلم آره، خ ریز یکم، ول هیپهلوم  -

 که؟یدورت نزد زم،یعز ستین یمشکل -

. آره -

. پس نگران نباش، ضربه باعث شده زودتر از موعدش باشه -

انم دکتر که داشت دستکش هاشو خ. اجازه اومد تو یکه آرشام پرده رو پس زد و ب نییپا امیتخت ب يخواستم از رو. تکون دادم سرمو

. بود چیآرشام واقعا هم ه يسطل کنار تخت، با اخم نگاهش کرد که خب در برابر اخما يتو نداختیم

! داخل؟ دیایبه شما اجازه داد ب یمحترم ک يآقا -

. میبر دیپاشو با: توجه به خانم دکتر رو به من گفت یب آرشام

 د؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت -

. نگاه به خانم دکتر هینگاه به من انداخت و  هیآرشام ! من که بهش گفته بودم. تعجب به خانم دکتر نگاه کردم با

. حاضر شو: جواب خانم دکتر رو بده، رو کرد به من و با تحکم گفت نکهیا يجا به
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: که فقط خودم بشنوم گفت يلب جور رید دستم و زبرگه به عنوان نسخه دا هیکه  ستادمیخانم دکتر ا يرو به رو. نییتخت اومدم پا يرو از

. کنه یرو آدم حساب نم یاصال کس. اخماش کُپ کردم، خدا به داده تو برسه دنیکارشم با د چیمن که ه. تو دختر يدار یسییعجب ر

.کردم و همراه آرشام راه افتادم یازش خداحافظ. بود یدکتر باحال. دمیخند آروم

 نیقدماشو آروم و در ع. ستمیجوجو هم ن نینه بابا من در برابر ا. از من بلندتر بود یلیقدش خ. میقدم برداشت هم يشونه به شونه  درست

.داشت یحال محکم بر م

. نسخه ات رو بده من: که گفت میبود مارستانیب يجلو

داروخونه نگه  يجلوتر رو به رو یاد و کمنشستم، راه افت. اشاره کرد که سوار شم نشیبهش انداخت و به ماش ينگاه سرسر هیدستش؛  دادم

 نیماش ينشست تو. رونیبا پاکت داروها اومد ب نکهیتا ا دیطول کش قهیچند دق هی. داروخونه يشد و رفت تو ادهیپ یحرف چیبدون ه. داشت

. بزنه ینگفت، منم توقع نداشتم حرف يزیلب ازش تشکر کردم؛ چ ریز. پام يرو اشتو پاکت رو گذ

قدر عالقمند بودم باهاش حرف بزنم بماند؛ چون  نیحاال چرا ا. بکشم شیهم نداشتم که پ یموضوع. کرد یم تمیبود اذ نمونیکه ب یسکوت

. سر حرفو باز کنم يجور نیسرم خواستم ا ریو مثال خ يدادم به مهر ریگ. دونستم یجوابشو نم یخودمم درست و حساب

... يبابت اتفاقات امروز و مهر -

. ستیمهم ن -

. پاره کن کهیکالممو ت يبشــــر، خب بذار زرمو بزنم بعد رشته  ادیتو جونت ن مرض

. دادم یبه خشونت نبود؛ اگه حالم خوب بود حتما جوابشو م ازین. داد یبدجور آزارم م يمهر يحرفا. من مهمه يبرا یول -

! منم اون کار رو واسه خاطر تو نکردم -

. جنبه یسر و گوشش بدجور م ایتازگ. دیکش یکارام سرك م يتو يادیز: زد و ادامه داد پوزخند

! ؟یچ یعنی -

 نیا يالاقل رو. است دهیفا یدونستم ب یم یبوده، ول یقدر ادامه بدم تا باالخره خسته بشه و بگه منظورش چ نیدوست داشتم ا. نداد جوابمو

. بود ریتاث یسنگو کم کرده بود، ب يمرد که رو

! کنم؟ خواهش هیشه  یم -

. شد رهیخ ابونیبهم انداخت و باز به خ ینگاه مین

! ؟يخوا یم یچ -

. بگم يبودم چه جور مونده

...خـ . خوام، فقط دلم واسه فرهاد تنگ شده ینم یخاص زیچ -

. ابونیهم و باز زل زد به خ يتو دیکش شتریاخماشو ب. برگشت و نگاهم کرد که مجبور شدم سکوت کنم نیهمچ

! بدهادامه  -

. کال انگار با من مشکل داره. چِش هست ستیمعلوم ن. از خشونت به زبون آورد ییو با رگه ها يرو کامال جد جملش

. ششیآخر هفته برم پ دیخواستم اجازه بد یم -
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. نـه -

! نــه؟ یچ -

. شه ینم -

! کنم؟ یزندگ رایاس نیع دیبا التونیو ينکنه تا آخر عمر تو! چرا خـب؟ -

. نگرانم شده یحتما تا االن کل. نمشیبرم بب دیمن با: من ادامه دادم یکرد، ول سکوت

. و حرف اضافه هم نزن ریپس خفه خون بگ. نه یعنیگفتم نه : و با تحکم گفت بلند

. در آورده بود حرصمو

! تونیمن به اجبار خدمتکارتونم، نه زندون. خوام خفه شم ینم -

. دمیجو یبا حرص پوست لبمو م. ده؛ رومو ازش برگردوندم یدستاش فشار م يرو تو چارهیگه و فرمون ب ینم یچیه دمید

. تسلط داشت شیرانندگ يرو قیوجود دق نیبا ا. کردم، انگار تو فکر بود نگاهش

! نگرانمه. بهش زنگ بزنم دیپس الاقل بذار -

. به رو به روش نگاه کرد و جوابمو داد. صورتشو چرخوند طرفم کالفه

! کنم تیحال گهیره انگار، آره؟ نذار جور د یحرف حساب تو گوشت نم -

! ها هیعجب آدم. اعصابم يرفت رو یم شتریب قهیدق هر

بهش زنگ بزنم؟  دیذار یچرا نم گهید! نرو، باشه یگ یم. یفهم یمنو نم يکه حرفا ییشما نیا یول -

 نیماش کریدر و پ چ،یچهار ستون بدنم که ه. شد یدلم خال يو تو نیاشم یبه صندل دمیکه محکم چسب» خفـــه شو« دیکش ادیفر نیهمچ

.برهیو يرفت رو چارشمیب

***

مجبور . دمیگرفتم و کش راهنشویپ يگوشه . دونه یداده بودم خدا م يریحاال چه گ. شدم شیریکه من خر باز س ال،یو يرفت تو یم داشت

جور مواقع  نینگاهمو مظلوم کردم و لحنمم که ا. فهمونم یبهش م گهیکنم، جور د یحال تونم حرفامو بهش یحاال که به زور نم. ستهیشد با

 نیا يجلو چشما ادیب دیشب با یاهیالمصب س. دمید یکجا رو جز چشماش نم چیچشمام و منم که ه يزل زده بود تو میتقمس. شد یآروم م

. لنگ بندازه

. دیدستم کش ياز تو راهنشویپ

! برم؟ يذار یم: تمگف یمیو صم مظلومانه

. میهم شد ي نهیبه س نهیس. روشو برگردوند و خواست برگرده که راهشو سد کردم. زد پوزخند

!خواهش. تو رو خدا بذار برم -

! قدر برات مهمه؟ نیا -
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. رونیخواد برم ب یدلم م. خونه نیا يتو دمیپوس. آره خب! فرهاد؟ -

! اون دکتره؟ ای یگ یم رونیواسه ب -

! اون دکتره؟ یدون یاز کجا م تو -

! سوالم رو با سوال جواب نده -

. هر دوش -

! ؟یکن یهمه اصرار م نیچرا ا: زل زد بهم و گفت یمکث کوتاه با

! نیهم. چون حوصلم سر رفته: شمرده گفتم شمرده

 ن؟یپس فقط هم -

. آره -

! شه؟ یم زونیحالت م ششیپ يبر یوقت -

. دیشا -

لبخند کج  هیکه  دمیدر کمال تعجب د. کرده بودم ریهمون حالت مظلومانه گ يمنم که تو. هم بود و نگاهش به من يتو مدت اخماش تموم

. لباش و ابروهاشو داد باال ينشست رو

. شینیبب يبر یتون یخب، آخر هفته م اریبس -

.مبهوتم رد شد يچشما يصبر نکرد جوابشو بدم؛ به سرعت باد از جلو گهید و

خدا  يوا ح؟یدغدغه گردش تفر یو ب یروز عال هیفرهاد و بعدشم  شیتونستم آخر هفته برم پ یم یعنی! قبول کرد؟! شد؟ یچ قایدق االن

! جون دمت گرم

زنگ بزنم نذاشت؛ حاال چه زود  هیشده بهش  یحت ای نمش،یهمه خودمو جر دادم گفتم بذار برم بب نیتوش مونده بودم که من ا خودمم

. ذوق داشت يخودش جا رونیکه آزاد بودم برم ب نیهم. ستیکه هست مهم ن یهر چ لشیلد! قبول کرد

انگار حق با خانم دکتر . دلم درد گرفت ریو ز دیکش ریدفعه کمرم ت هی. پماد هیمسکن و آمپول بود و . باال و به پاکت داروها نگاه کردم رفتم

.بود، وقتش شده

***

 ای دم،یچ یشام رو م زیبود که واسش م یاونم مواقع دم،ید یکم م یلیمدت آرشام رو خ نیا يتو. ده بودمون گهیپنج شنبه چهار روز د تا

. کردم یاستحمامش رو آماده م لیوسا

تا منو  یدونستم چشه، ول ینم. شد یم یکم جلوم آفتاب یلیاگر هم بود، خ اینبود؛  يهم خبر يمدت از مهر نیبهتر شده بود و ا یلیخ پهلوم

کردم  یشام رو واسش آماده م زیداشتم م. شب آرشام زودتر اومد خونه هی نکهیبود؛ تا ا يانگار ازم فرار ییجورا هیکرد و  یاخم م دید یم

لب  ریز. شد دایسر و کلش پ دم،یچ یداشتم کمک بتول خانم غذاها رو م. زیبود سر م ومدهیهنوز ن. غذا وارد شد ینیخانم با س لکه بتو
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منتظر بتول خانم . ستادمیعقب و ا دمیکش زیم يدستمو از رو. سرشو تکون داد یدر جوابم فقط به آروم شهیکه مثل همبهش سالم کردم 

.آرشام نگاهم معطوف اون شد يبا صدا یول ه،آشپزخون میبودم که برگرد

. يبر یتون یتو م -

. منتظر بتول خانمم -

. گردتو بر. مونه، باهاش کار دارم یم نجایبتول خانم ا -

داشتن  هیبق! خواد بهش بگه؟ یم یچ! گفتم چکارش داره؟ یخودم م شیپ. رونینگاه کوتاه بهش انداختم و برگشتم از سالن اومدم ب هی

. داشتم یحال هی یدونم چِم شده بود؛ ول ینم. رفتم یآشپزخونه رژه م يهدف جلو یخوردن، منم ب یغذاشونو م

تر از  نینگاهم کرد، سنگ یجور خاص هی. شد دیکه داشتم تشد یحالت نیتصور کردم؛ ا يبر ینتو یکه بهم گفت م ینگاهشو زمان یوقت

! شهیهم

دهنشو  يو جلو دیجلوش ظاهرش شدم، ترس هویبود که  نییبنده خدا سرش پا. بدو رفتم طرفش رون،یخانم که از سالن اومد ب بتول

. گرفت

! قلبم يوا. میمادر ترسوند یهــــ -

. خواستم بترسونمتون یشرمنده نم -

! ؟يشامتو بخور یچرا نرفت. دشمنت شرمنده باشه دخترم -

! چکارتون داشت؟ یراست. يایمنتظر شدم شمام ب ،يجور نیهم -

. که نگاهم به صورتش بود، راه افتادم یافتاد طرف آشپزخونه، منم کنارش در حال راه

. دارن يارسالن خان قرار اسب سوارظاهرا با . ره سفر یگفت آخر هفته م. بگم یواال چ -

! نگه داشت؟ یشما رو واسه چ -

سر  هیچند روز  نیتونه تو ا یخواد م یهم م یگفت هر ک. میباش زیمراقب همه چ ست،یمدت که ن نیبگم ا هیمادر، بهم گفت به بق یچیه -

. به خونوادش بزنه

. ارسالن قشیشف قیخودش عشق و حال، اونم با رف ياست بره واسه خو یطور؛ م نیپس که ا. نزد یحرف گهید. آشپزخونه يتو میرفت

. نشد میحوصلگ یب يجز بتول خانم متوجه  یکردم که کس یم يغذام باز با

! ؟يشد ضیمر! چته دخترم؟: آورد جلو و آروم بهم گفت صورتشو

. نه خوبم -

! ؟يدوست ندار! ؟یکن یم يپس چرا با غذات باز -

. ا شدمجا به ج میصندل يرو

.دونم چرا امشب اشتها ندارم ینم ینه اتفاقا برعکس، من عاشق فسنجونم؛ منته -

! گرسنمه؟ یلیخ یگفت یم ادیآقا ب نکهیقبل از ا! چرا دختر؟ -

. دونم چِم شده یانگار اشتهام کور شده؛ خودمم نم -
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سفرش افتادم  ادی دنشیبا د. رونیرشام هم از سالن اومد بهمزمان آ. رونیبلند شدم و رفتم ب زیاز پشت م. بهم دست داد یکالفگ احساس

. شد شتریب میحس کالفگ دمشیانگار حاال که د! شم؟ یم يجور نیا دایچرا جد. و دمق شدم

. بود يحالت صورتش کامال جد یاخم نداشت، ول. بود بشیج يتو شیشگیدستش طبق عادت هم. ستادیسر جاش ا دنمید با

. بود يجور نیچشم من ا يفقط جلو دیشا اینافذتر شده؛  شهیاز هم شاهیس يکردم چشما یم حس

صداشو از پشت سرم . قلبم فشرده شد. از کنارم که رد شد، سرمو بلند کردم. انداختم ریناخوداگاه سرمو ز! آروم و شمرده. طرفم اومد به

. دمیشن

. اتاقم يتو ایب -

جونم  يکه تو یاسترس. زد یقلبم تند م. منم پشت سرش راه افتادم. کرد یم یسته طبرگشتم و نگاهش کردم که چطور پله ها رو آه آروم

. بلرزه یافتاده بود، باعث شد دستام به حالت نامحسوس

داد؛  هیتک زشیبه م. و بهش چشم دوختم ستادمیوسط اتاقش ا. رفتم تو و در رو بستم. در رو برام باز گذاشت یاتاقش، ول يتو رفت

 نیدر ع یصداش گرم ول. کرد ینگاهم م میمستق. بود یکه به خودش گرفته بود، دوست داشتن یژست خاص. گرفت زیم يادستاشو به لبه ه

. بود يحال جد

. ستیمشخص ن. شتریب دمیچهار روز، شا دیشا. رم سفر یمدت کوتاه م هی ياز آخر هفته برا -

. شتم و به کف اتاق دوختمنگاهمو از روش بردا. جمع شد یحرفش اخمام ناخواسته کم نیا با

 نجایکردم دوست ندارم ا یحس م. مسافرت يواسه  یبره، حت الیو نیکردم دوست ندارم از ا یحس م! مرد ناراحت بودم؟ نیاز رفتن ا چرا

قلب ... درونم  یبود، ول شهیچشمام مثل هم. داد ینشون نم نویچشمام ا یطاقت نگاهش کردم؛ ول یلبامو با زبون تر کردم و ب. تنهام بذاره

! ذاشت آروم باشم؟ یواموندم مگه م

. منظورم ارسالن خانه! ان؟یشا يبا برادرزاده  -

. دعوتم کرد ،يآره، خودت که بود -

. ياریکه گفت منو هم با خودت ب دمیهم شن نویا یول دم،یآره بودم و شن: دلم گفتم يتو یتکون دادم، ول سرمو

 یاالن که فکرشو م! سفر برم؟ نیواقعا دوست داشتم با آرشام به ا! ا؟یگفت تو هم آماده شو باهام ب ینم چرا! خواست تنها بره؟ یچرا م پس

دونم تا به االن  یهم دلم براش تنگه و هم م. فرهاد برم دنیبه د دیمن آخر هفته با یول. هم مشتاقم یلیخ چ،یه ادیبدم که نم نمیب یکنم م

.آره انگار افتاده! مرض افتاده تو جونت؟! دالرام تمومش کن! پـــوف... شام حال آر نینگرانم شده؛ اما با ا یکل

. دیو برگرد دیان شاء اهللا به سالمت بر. باشه بهتون خوش بگذره -

 یطوس راهنیپ هی. دوختم راهنشیپ ي قهینگاهمو از صورتش به  ستاد،یروم که ا يجلو. اومد یبه طرفم م. که جدا شد نگاهش کردم زیم از

. است رهیاتاقشم ت يوارایرنگ د یحت. رهیرنگ روشن بپوشه، همش ت دمیبار ند هی! عزاداره؟ شهیچرا هم نیا. رهیوق العاده تف

! طور خاص نیبوش معرکه است و هم. تلخ بود یبود، ول يادکلنش عاد يبو

! برات مهمه؟ -

. طور نیچشماش، اونم هم يدم توزل ز. بود، نگاهم رنگ تعجب به خودش گرفت يحرفش که کامال جد نیا با
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! برام مهمه؟ یچ -

. الیمن به سالمت برگردم و نکهیا: جوابمو داد رك

. من من افتادم به

...من ... من ...  زهیخب چ -

! ؟یتو چ -

. دمیکش قیعم نفس

.گفت یرو م نیهم بود، حتما هم يا گهیخب هر کس د -

.نه -

! نه؟ یچ -

. بهم نگفته بود نویکس تا حاال ا چیه -

. از تعجب گرد شد چشمام

! شه؟ یآخه مگه م! واقعا؟ -

. هم بود ياخماش تو یزد، ول یآروم حرف م. تکون داد سرشو

. ينفر نیتو اول -

. دیصادقانه بهم بگ نویکردم ا یفکر نم -

! چطور؟ -

. دیتودار یلیانگار خ ییجورا هی شما و اخالقتون رو بشناسم، يمدت تونستم تا حدود نیکه ا ییخب از اون جا -

.رو بدونم لشیشد؛ خواستم که دل یحرف من جزو تودار بودنم محسوب نم نیا یآره، ول -

. گفتم يجور نینداشت، هم یلیدل -

. زد پوزخند

! ؟يجور نیهم -

وهم  کیجنگل تار هی ياز منظره  ییتابلو. شد رهیبود خ وارید يکه رو ییبه تابلو. به صورتم انداخت و پشتش رو بهم کرد ینگاه مین

. بودم یعاشق نقاش. هم بود یتونست ترسناك باشه، ستودن یحال که م نیدر ع یبود؛ ول زیبرانگ

 ؟ياون دکتره بر دنیبه د يدار میهنوزم تصم -

. نمشیبب دیآره، با! منظورتون فرهاده؟ -

! د؟یچرا با -

. رمیبگ دهیناد نویتونم ا ینم. طور نیخبرم، اونم هم یازش ب هیخب مدت -

. کرده بود زیچشماشو ر. برگشت

! اد؟یدر ب یچرا برات مهمه که از نگران -
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. کمکم کرده شتریاز برادر خودم ب یحت. مثل برادرم دوستش دارم. که برام مونده هیچون فرهاد تنها کس -

. چشمام ثابت موند يش سر تا پامو از نظر گذروند و در آخر توچند لحظه مکث کرد و با نگاه. هم فشرد يباال برد و لباشو رو ابروهاشو

. کردم یکه فکرشو م هیزیانگار موضوع جالب تر از اون چ -

! کدوم موضوع؟ -

.هیمنظورم حس خواهر و برادر! اون مرد حسش نسبت به تو متقابله؟ یفقط تو مطمئن ست،یمهم ن -

. تعجب کردم شیاز پ شیحرفش ب نیا با

! رو به شما بگم؟ نایا دیاچرا ب -

اتاق درست مجاور اتاق خوابش بود؛  نیا. نبود يخبر يقد ي نهیاتاق از تختخواب و آ نیا يتو. نشست زشیرفت و پشت م. نگفت يزیچ

. شباهت به اتاق کار نبود یکه ب یاتاق

. یمن يقه که من جلوش وانمود کردم که تو معشو یدون یارسالن منو به همراه تو دعوت کرد و م -

. ستیما ن نیب یچیحتما تا االن بهش گفته ه انیشا یآره خب، ول -

. نه نگفته -

! مگه ممکنه؟ -

. بهش نگه يزیمن ازش خواستم که چ -

. دیبهانه دکش کن نیبه ا نیکه بخوا ستین يا گهیهر دختر د ای دایاون ش! خب چرا؟ -

. یدون ینم يزیتو چ -

! ن؟یخوا یم یحاال از من چ -

.کنه یفکر م يا گهیهمراه؛ که البته ارسالن جور د کیدر ظاهر به عنوان معشوقه نه . یسفر همراه باش نیا يبا من تو نکهیا: مقدمه گفت یب

 يکه همه رو تو! یخوشحال یو حت ت،یعصبان ،یتعجب، ناراحت. حرف از دهان آرشام چند تا حس با هم هجوم آوردن طرفم نیا دنیشن با

. کردم یجمله سرش خالچند تا 

که بهم زده بود و  ییاونم واسه خاطر حرفا. نداشتم دنشویکنم، چون خودمم چشم د يباهاتون همکار دایش ياوال من قبول کردم فقط جلو -

به طرف  وجه هم چیو به ه ن؛یکن یم نیبهم ثابت شد هر کار بخوا د،یکه اون شب کرد يدوما با کار. کرد یم ریتموم مدت منو تحق نکهیا

.و افکاره شما باشه تیخالف ذهن يزیچ هیتفکراتش  ای ادیشما خوشش ن ياون از کارا دیکه شا دید ینممقابلتون بها 

...و  رمنتظرهیو اونم اون طور غ هیمنظورم به چ دیفهم خودش

. لباش داشت پر رنگ تر شد يکه رو یکج لبخند

باهام  دیخواست يکه به هر ساز شما برقصم و هر کار ستمیشما ن يشب باز مهیوسک خسوما قبال هم گفتم که من عر: حرص ادامه دادم با

. کنه یکه دورتون کردن کامال فرق م ییو اخالقم با دخترا میهمون اولم گفتم من چطور دختر. دیبکن

گفت، فقط با  ینم یچیه. رونیبدم، دادم ب لشیکنم و تحو فیکه تموم مدت حبس کرده بودم تا بتونم پشت سر هم جمالتم رو رد نفسمو

. کرد یشباهت به پوزخند نبود، منو نگاه م یهمون لبخند کج که ب
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. ریشبتون بخ: سمت در و در همون حال گفتم رفتم

. خشک شد رهیدستگ يکه زد، دستم رو یصداش و حرف دنیبا شن یول

. میریبگ یماتیتصم هی الیو نیا يو اون هم توموندن ت ایبر سر رفتن  میدرخواست از جانب من، بتون نیبا قبول ا دیشا -

. که سرشو تکون داد دیچشمام د يتعجب رو تو. طرفش برگشتم

! ه؟یمنظورتون چ -

. رمیگ یم يجد میتصم هیموندن تو  ایمن در مورد رفتن  یو از طرف یکن یتو درخواست منو قبول م. کنم منظورم کامال روشن بود یفکر م -

! بمونم؟ نجایا شهیهم يبرا دیکه من با دیرو نگرفت متونیتصماالنش  نیمگه هم -

. استثنا وجود داره هی شهیخب هم -

! داشته باشم؟ دیام یحت ای! فکر کنم؟ نجایتونم به رفتن از ا یمن م یعنی -

. دیشا -

! ه؟یواسه چ دشیشا گهید -

 نجایتا آخر عمرت ا ایو  ان؛یآخرش هم بدون شا ،یمون یماه با من م هی نیتا آخر ا ای. يریگ یداره که تو م یمیبه تصم یبستگ زیهمه چ -

. شه یبه من مربوط م انیشا يو مسئله  یش یموندگار م

! ه؟یتا آخرش با شما بمونم چ دیگ یم نکهیمنظورتون از ا یول -

. یکن یم ين نقش بازارسال يمن جلو يماه به عنوان معشوقه  هی نیا یماه به من فرصت داده؛ تو هم ط هی انیشا -

و ما رو به  ریو اون وقت شما رو به خ انیبه شا يد یم لیماه منو تحو هیبعدش هم سر . شد یحاال گرفتم چ! اوهـــو: زدم گفتم پوزخند

. ستیخبرا ن نیآره؟ نچ، از ا. سالمت

ذارم  ینم یکشمت ول یم ریاتاق به زنج ياشه توشده ب ،یحرفم رو قطع کن گهیبار د هیبدون  نویا! کنه؟ یم رییلحنت تغ قهیچرا هر دق -

! نجایاز ا رونیچه برسه ب ،ینیرو بب الیو نیباغ ا یحت

. کنه یم یچه زودم قاط. خواستم حرفاشو بزنه یم. کردم سکوت

چشمش هم  یحت چ،یبهت نرسه که ه انیکنم دست شا يدم کار یو بعد از اون بهت قول م يمن رو دار يماه نقش معشوقه  هی نیا يتو -

. فتهیبهت ن

! د؟یچکار کن نیخوا یمثال م -

. بدون قول آرشام قوله نویا یتو به اونش کار نداشته باش، ول -

.نیداد انیکه به شا یآره، البد مثل همون قول -

. شه یجداست، که به تو هم مربوط نم شیقض انیشا -

! ارسالن؟ يچرا فقط جلو! د؟یکن یرو م یدرخواست نیچرا ازم همچ -

.موضوع من و ارسالن دو موضوعه کامال جدا از همه. گفتم یبدون حتما بهت م نویاگه به تو ربط داشت ا -

! خب چرا من؟ -
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.تو بذارم يرو جا يا گهیتونم کس د یکردم؛ نم یچون تو رو به عنوان معشوقم جلوش معرف -

! رسه؟ یهم بهم نم انیماه آزادم و دست شا هیتونم مطمئن باشم که سر  یم یعنی -

 ه؟یچ متیتصم ؟یحاال چ. مطمئن باش -

 یم جادیقلبم ا ياعتماد رو تو نیا انشیهم نگاهش و هم نوع ب. تونم بهش اعتماد کنم یکردم م ینبود، حس م یسخت میتصم. کردم سکوت

. گفت یم نویعقلمم هم. گفت بگو قبوله یبه دلم که رجوع کردم، م. کرد

 یخالصم بشم دست از سرش بر نم یاز دستش خالص شم آرزومه؛ ول نکهیا. کابوس هیمن شده  يواسه  انیشا ي هیقض !خلم بگم نه؟ مگه

. رمینامرد پس بگ نیتقاص خون اونا رو از ا دیکه موندم، با یو حاال من! مادرم، پدرم و برادرم. منو ازم گرفت ياون خانواده . دارم

. کنم یرو هم صبر مماه  هی نیا. ندارم یباشه من حرف -

. به جلو خم شد یو کم زیم يدستاشو گذاشت رو. تکون داد یبه آروم سرشو

. یگرفت یدرست میمطمئن باش تصم -

. بشم مونیپش ممیاز تصم ینکن يمدت شما کار نیا يکه تو یبه شرط یول -

. هم يت تورف یبهتره بگم اخماش حسابــــ ایابروهاش محکم تر شد،  يگره . گم یم یچ دیفهم

. يبر یتون یم. حق نداره به من دستور بده که چکار کنم و چکار نکنم یکس -

. کرد که حد خودمو بفهمم یباهام رفتار م يجور یبردم و گاه یحساب م ییجورا هیآدم و اخماش  نیاز ا نکهیبا ا. خودمو نباختم منم

. ریشب بخ. منم حرفامو زدم -

خودم و  شیاگه حاال پ! ؟یکه چــــــ. بکشم غیخواست ج یاتاق خودم، دلم م يتا رفتم تو یول رون،یب نکردم و از اتاق اومدم معطلش

. شه یم یعال يوا. سفر باهاش باشم نیا يتونستم تو یم رم،یرو فاکتور بگ کهیت هیحساب معشوقه شدنم نباشه و اون 

اشتهامم کور شده بود؛ نه به االن که از بس  یاد بره پکر شدم و حتخو یم دمینه به اون موقع که فهم. فکر بودم يتو. تخت يرو نشستم

. بزنم و بگم خداجون نوکرتـــــــم غیشارژ شده بودم دوست داشتم ج

بتونم  یک ستیمعلوم ن گهیپس فردا که باهاش برم د. دنشیکردم که فردا برم د یم یآرشام رو راض يجور هی دیبا! ؟یفرهاد چ یول

. شده رید گهیکه د میبرگردهم  یوقت. نمشیبب

و با لبخند رو به  زینشستم پشت م. دو تا از خدمتکارا و بتول خانم اونجا بودن یکیآشپزخونه که  يرفتم تو. کامال اشتهام باز شده بود حاال

:بتول خانم گفتم

.امشب مونده بتول خانم؟ انگار گشنمه ياز غذا يزیچ -

. دیتعجب خند با

! ؟یخوشحال یلیکنم خ یشده؟ حس م یچ. ارمی، االن برات مآره دخترم غذا هست -

. نشده يزیچ. يجور نینه هم -

. غذا رو گذاشت جلوم بشقاب

. ممنونم، دست و پنجه تون طال -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٣

. نوش جانت مادر -

 نیشوق داشتم که به ا قدر نیا. خواستم باهاش همسفر بشم یآرشام بود که م شیسفر نبود؛ پ نیفکرم به ا. خوردم یاشتها غذام رو م با

!قدر خوشحالم؟ نیبابت ا نیکردم چرا از ا یفکر نم

***

آرشام

به سر تا پاش انداختم و همراه با  یاجمال ینگاه. نگاهمون در هم گره خورد. دمیخودم د يرو، رو به رو دایشرکت شدم که همزمان ش وارد

. هم کنارم بود دایش. ستادیجاش ا يمن تو دنیبا د. ستادمیا یمنش زیم يجلو. که بر لب داشتم، از کنارش رد شدم يپوزخند

. ریسالم قربان، صبحتون بخ -

. تکون دادم سرمو

. اتاقم باهات کار دارم ایب -

. چشم قربان -

ه بدم، رو به اجاز نکهیبدون ا دایش. نشستم یصندل يگذاشتم و رو زیم يرو فمویک. دمیرو از پشت سر شن دایش يقدم ها يصدا. افتادم راه

. ستادیا زیم يکه چند تا پوشه در دست داشت، جلو یدر حال یمنش. نشست یصندل يمن رو يرو

! ورود دادم؟ يبه شما اجازه  یخانم صدر من ک: بلند گفتم بایکردم و تقر دایپر تحکم رو به ش ییاخم و صدا با

باهاتون کار : کرد، در جوابم با غرور گفت یش رو کامال برمال مکه حرص درون یبا لحن. چشمام دوخت ينگاهش رو تو یکمال گستاخ در

! يفور. مهندس يداشتم آقا

رو  ياجازه ا نیورود ندادم سر خود چن يمن بهتون اجازه  نکهیتا قبل از ا ،یو الزام يخواد باشه، هر چند فور یکه م یکارتون هر چ -

. رونیب دییپس بفرما. دیندار

. گذاشت زیم يدستشو رو کی. ستادیشد و رو به روم ااز جا بلند  تیعصبان با

. رمیبگ یوقت قبل دیبا ،يمالقات شما، اون هم در هر ساعت از زمان کار يکنم برا یشما هستم و فکر نم ياز شرکا یکیمن  -

با من  نیاز ا شتریو ب رونیب دییبفرما. انجام بده یرو در چه زمان يچه کار یگم که ک یمن هستم و من م سییر نجایا دیبدون دیپس با -

. خانم دیبحث نکن

.با شما قایجاست، دق نیکار من هم یول -

. گام به عقب برداشت کیو  دیترس. دمیکوب زیم يبلند شدم و مشتم رو رو یاز رو صندل رمنتظرهیغ یلیخ. تموم شد طاقتم

. اتاق يتو يایو تا خبرت نکردم نم رونیبرو ب: دمیکش ادیفر

 یعمل من وحشتزده پوشه ها رو بغل گرفته بود و منو نگاه م نینداشت، با ا يریهم که که تقص یمنش یحت. دمیترس رو دنگاهش  يتو

. کرد
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 قیسرمو خم کردم و چند بار نفس عم. دیرفت و در رو محکم به هم کوب رونیبلند از اتاق ب ییبا قدم ها. هم فشرد يلباش رو رو دایش

. نشستم یصندل يو رو دمیبه گردنم دست کش. دمیکش

! ه؟یپوشه ها چ نیا: گفتم یبه منش رو

. دمید یچشماش م يهم ترس رو تو هنوز

. طرف قرارداد هستند يمربوط به شرکتا. دیامضا کن دیرو با نایقربان ا -

! کدوم شرکت ها؟ -

. ققنوس و اهورا -

. زیم يبذار رو. کنم ینگاه بهشون نندازم امضا نم هی نکهیخب، قبل از ا اریبس -

. دیریگفتن که باهاشون تماس بگ. پروژه عجله دارن نیکردن ا یعمل يچشم قربان، فقط گفتن چون قرارداد بسته شده، برا -

! نگفتن؟ يزیچ دیجد يها ستمیدر خصوص س -

. قربان ریخ -

. زمیم يکشو يها رو گذاشتم تو پرونده

دارن،  يمهندس رفته مسافرت و حد االمکان اگه با من کار ضرور دیبا من کار داشت بگ یاگه کس. ستمیمدت نسبتا کوتاه ن هی يمن برا -

! يدیکه شن یو هر حرف يدیکه د یهر حرکت. یکن یشرکت شد، مو به مو به من گزارش م يکه تو يهر خبر. به همراهم زنگ بزنن نیبگ

شد؟  رفهمیش. کنم یرو چک م المیمیمن هر روز ا

. راحت باشه تونالیحتما قربان، خ -

قبل از  ،يرو انجام داد يکار گرانیو به سود د همیدر نبود من بر عل نمیو اگه بب یبدون فوت وقت اخراج نمیازت بب یکوتاه نیکوچک تر -

! ؟يمنظورمو کامل متوجه شد. یش یرو متحمل م یمجازات سخت یاخراج بش نکهیا

. من من کنان سرشو تکون داد. دیترس

. راحت باشه، حواسم هست التونیگفتم که خ... گـ  .بله قربان -

. اتاقم ادیبه خانم صدر بگو ب. يبر یتون یخب، م اریبس -

. چشم قربان، با اجازه -

تونستم قبل از رفتنم از  ینم. دادم هیرو بهشون تک میشونیدستامو مشت کردم و پ. گذاشتم زیم يهر دو آرنجم رو رو. رفت رونیاز اتاق ب و

. کردم یم کسرهی فشویتکل دیبا. بگذرم دایش ریخ

 یم یاز پشت در به راحت یپاشنه بلندش رو حت يکفش ها يصدا. دادم و انگشتام رو درهم گره کردم هیتک میبه صندل. شدم منتظرش

. ونت به من انداختمملو از خش یو نگاه ستادیدرگاه اتاق ا يابتدا تو دایشد و ش دهیکش رهیدستگ. شد یتر م کیکه هر لحظه نزد دمیشن

. طور نینگاهمو ازش نگرفتم، اونم هم. نشست یصندل يو شمرده به طرفم آمد و رو آروم. وارد شد و در رو بست

تر از  نییشما ما رو پا ای میما کم سعادت شد. یمهندس تهران دیچه عجب اجازه فرمود: کرد و گفت کیمسخره چشماشو بار یحالت به

! يکرد یها باهام رفتار م نیبهتر از ا یلیخقبال ! د؟ینیب یخودتون م
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 نیشما جز ا نکهیرفتارم با شما کامال دوستانه بود، مگه ا ادیم ادمیکه  ییتا جا. دم خانم صدر ینم یسعادت نیچن یمن به هر کس و ناکس -

. دیفکر کرده باش

! غرورم خرد بشه؟اون همه آدم  يجلو يچرا باعث شد! ؟يکارو کرد نیچرا با من ا. نبوده آرشام -

منو  ییتموم دارا یفرصت مناسب که به راحت هیو منتظر  نیدوخت سهیاموال من ک يکه تو و پدر به ظاهر محترمت، برا لیبه همون دل -

...که خب  یاز راه عشق منو به سمت خودت بکش یخواست یچون تو که م يگر هیتوسط حل بکارانهیکامال فر ياونم با نقشه ا د؛یتصاحب کن

. زدم پوزخند

من رو  ياز گود دار رونیکه بازنده ب ییتو نیو ا يباز نیا روزیکه رو به روته من هستم و پ ینیاالن ا. به سنگ خورد رتیکه ت يدید -

. یکن یتماشا م

 یبتون یکه حت هیزیکه هم قماش تو هستن دارم؛ فراتر از اون چ ییکه از تو و کسا ینفرت: دمیو غر دمییهم سا يخشم رو ياز رو دندونامو

بهم  د،یدینرس دیخواست یو به اونچه که م دیشکست خورد نمیب یکه م یوقت. مثل شماهاست يمن خرد شدن افراد يآرزو. یبهش فکر کن

 یم تونیکه پاشو خارج از زندگ یوقت یشه، ول یشماها م یوارد زندگ مینس هی یآرشام به آروم! انیپا یب یوافر، لذت یلذت. ده یحس لذت م

با جسمت کار نداشتم، چون روحت رو تو چنگ . کشم یم يروحتون رو به نابود. ذاره یاون هم بر روحتون به جا نم یرانیجز و يزیذاره، چ

حس  نیشه ا یهم نم زیخنجر ت هیبا  یکه حت یبیآس. نهیب یرو م بیآس نیشتریروح ب قیاز طر یهر آدم هک یبدون نویفکر کنم ا. داشتم

. کرد جادیدرد رو ا

. خالصو زدم ریت. چشماش حلقه بست ياشک تو. کرد یزده نگاهم م بهت

من  یو به حساب خودت داشت ياوج بود يتو ،یشکست ،يتو خرد شد. که تا چه حد موفق بودم ینیب یم ینبود؛ ول یدستام مرئ يخنجر تو -

! جز آرشام ستین یو برنده کس یکه باخت ییتو نیا يدیو د يدیشد؟ به ته خط رس یحاال چ یول ؛يکرد یمال خودت م موییو تموم دارا

. که رو دست بخوره ستین یآرشام کس یباشه، ول يباز نیا ي هبازند دیبا یکه م یکس

.شد یلبانم خارج م انیحال دردناك از م نیدر ع یجمالت همچنان مرموز، ول. به جلو خم شدم یکم

نه،  دمید یول ،یبش یکه هست ینیخواستم وابسته تر از ا یم! صدر دایگذاشتم ش تیزندگ پا به د،یکش یمن شعله م يکه تو یبا حس انتقام -

نرمش از  یکه کم نیهم. رمیپذ یرو نم یسکیمن هر ر. یکن يشرویپ نیاز ا شیذاشتم ب یم دینبا. يدیمن نقشه کش يکه برا ییتو نیحاال ا

 نیاز ا شیب يباز نیادامه دادن ا نیبنابرا. فتهیتو ب يتو تله  یراحت نیآرشام به هم یچون توقع نداشت ،یخودت رو باخت ،يدیجانب من د

. تمومشو لگد مال کردم یکه من به راحت يحساب کرده بود يادیخودت ز شیجاش هم پ نیتا هم. نبود زیجا

. دیکش یم شیبود که قلبمو به آت یلحنم مملو از نفرت. دادم یغرق در اشک بود و من همچنان ادامه م صورتش

کارا انجام شد،  نیتموم ا يآره خب، به صورت صور. رو وارد شرکت نکردم يا هیسرما چیهم بگم که من از جانب تو ه نویا یاوه راست -

من به  يردستایاز ز یکیتوسط  ،يتو وارد شرکت شد نکهیامروز بعد از ا نیهم هیاون سرما. وجود نداشت يزیچ نیهمچ تیدر واقع یول

مهر برگشت خورده بود  نکهیو ا تیتموم سرما یکار رو نکردم تا بتون نیا یکنم؛ ول زیتونستم به حسابت وار یم. شدده پدرت فرستا يالیو

از قبل هم . يندار یسمت چیشرکت ه نیا يتو از حاال به بعد تو ،يو چه هر طور که خودت بخوا یچه به صورت قانون. ینیرو با چشم بب

تموم . ذارم یاز خودم به جا نم يخودت نباش، من اثر يگذشته  ياز من تو ییبه دنبال رد پا ضمن،در .من بود يتمومش نقشه ! ینداشت
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 یشراکتو ثابت م نیکه دستت بودن و صدق ا ياسناد. یکه خب از حاال به بعد اخراج يکرد یم تیفعال نجایا یشیمدت به صورت آزما

 فیسرش داشت، ک يرو یمنیموتور سوار که کاله ا هیپدرت  يالیو يلوت جدرس روزیکنم د یفکر م. کرد، تمومش تا االن نابود شدن

 ياریکه خودم ازت خواسته بودم اونا رو به شرکت ب ادتهی. شده یشراکت م نیکه حامل تموم مدارك مربوط به ا یفیک. رو زده باشه تیدست

. از طرف من اونو ازت گرفت یو همزمان شخص

. و پر از خشمش دوختم سیخ يو ملتهب درون چشما جلو خم شدم و نگاهم رو سوزان به

سالم منو به پدرت برسون و از طرف من بگو  ،یاوه راست. دمیخرد شدنت رو د یراحت نیبه هم! تموم شد زیصدر؛ همه چ دایتموم شد ش -

. که االن آرشام داره یحس یعنی! نیا یعنی یلذت واقع

. در اتاق اشاره کردم به

! یش یرو متحمل م ینیتاوان سنگ ،یمزاحم من بش يداشت و اگه بخوا مینخواه يدوباره ا دارید. شهیهم ياون هم برا ،يبر یتون یحاال م -

به  یکم. گذاشت زیم يو دستاشو رو ستادیجلوم ا. بلند شد یصندل يمحض تموم شدن جملم، با خشم دستانش رو مشت کرد و از رو به

. آوردبه زبون  یطرفم خم شد و جمالتش رو عصب

 يبرنده است خودش رو تو شهیکه هم یاون یول ؛یکن یبرد رو بده؛ چون براش تالش م ي زهیتونه بهت انگ یم ینره که هر باخت ادتی -

. مونه یم یطور باق نیهم ایدن شهیکنه هم یکنه، چون فکر م ینم یتالش چیه. نهیب یاوج م

 شیبه آت اتویزمان مناسب، دن هیتو  ییجا هیروز  هیبه ظاهر شکست خورده است، و  ستادهیکه جلوت ا ینیا یول: دیکش ادیفر نیخشمگ و

! یمنتظر اون روز باش مهندس آرشام تهران! کشه یم

 يو بازوش رو تو ستادمیرو دور زدم و با چند گام بلند پشت سرش ا زیرفت که م یبه طرف در م. بلند شدم یصندل ياز رو تیعصبان با

. رهاش نکردم یودم برگردوندمش که تقال کرد، ولبه طرف خ. چنگ گرفتم

لحن  هیو  دیبا چند تا تهد. کنن يترهاش هم نتونستن با من برابر ياز تو قو! یچیه ،یستین یچیتو ه ؟یهست یک يتو فکر کرد: زدم ادیفر

. دمیرس نجایبه ا نیهم ينقطه ضعف ندارم، برا یمن دست کس. یرو بهم ثابت کن يزیچ یتون یپر خشونت نم

! فراموش نکن نویا ست،یکس بدون نقطه ضعف ن چیه -

. کنه يریکنار در گرفت تا از سقوطش جلوگ زیم يپاشنه بلندش دستاشو به لبه  يدادم سمت در که به خاطر کفش ها هلش

حاال هم برو . یونحرفامو به گوش پدرت برس يدرضمن فراموش نکن جمله به جمله . نمتیخوام بب یوقت نم چیه گهید! رونیبرو ب -

! گورتو گم کن نجایاز ا! ــــرونیب

به صورتم چند بار دست . در که بسته شد چشمامو بستم. چشمام انداخت يهمراه با خشم تو یطانیش یبره، نگاه رونیاز اتاق ب نکهیاز ا قبل

. نشستم و دکمه رو زدم زیپشت م. فشردم میشونیشصتم رو به پ يو در آخر انگشتا دمیکش

بله قربان؟  -

! حـــاال نیهم ارن،یفنجون قهوه برام ب هیبگو : بلند گفتم. بودم یعصب هنوز

. ارنیگم براتون ب یاالن م نیچشم قربان، هم -
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 زیدختر نفرت انگ نیا. زد یم شمیوجودم بود که داشت آت يتو یخشم. دمیکوب زیم يدستامو مشت کردم و به رو. دست گرفتم يتو سرمو

 يقسم خوردم اگه پا کج بذاره و بخواد کار. حرفا بود نیدختر گستاخ تر از ا نیا نیا یکنن، ول دیوم جرات نداشتن منو تهدکد چیه. بود

. خواهد بود دایمن باشه، اون روز، روز مرگ ش هیلکنه که تمومش برع

شدم همون  یباز م. نبود يهمه استرس خبر نیاستراحت کوتاه، از ا هیبود و تا بعد از مسافرت و  میامروز روز آخر کار. نداشتم طاقت

. باشم دیکه با یآرشام

درون قلبم  یحس. کنم دایتونم آرامش رو پ یکردم اونجا م یحس م. گرفتم برگردم خونه میاز خوردن قهوم، صبرم تموم شد و تصم بعد

و در حال حاضر  یکه حس کنن تو هست ییجا .یخودت باش یکه بتون ییبرو جا. آرشام رونیب نجایگفت بزن از ا یکه م یحس. دیجوش یم

داشت؛ االن مأمن  یکنواختی يکردم و برام رنگ و بو یم يهام رو توش سپر ییکه تنها ییجا. خودم نبود يالیمن بهتر از و يکجا برا چیه

!ملقابل تح دیحال شا نیو در ع بیعج یهام ترك برداشته؛ حس ییکدر تنها ي شهیکردم ش یحس م. آرامشم شده بود

***

 ستادهیا ينقره ا يایپرش هیکنار . کرد ینگاه م الیافتاد که مضطرب به داخل و ينگاهم به مرد. درو باز کرد داریترمز کردم؛ سرا الیو يجلو

! خودش بود همون دکتره. داد یرو تو دستاش تکون م شیآفتاب نکیبود و ع

. شدم و با اخم به طرفش رفتم ادهینبردم تو، پ نویماش

! ؟يخوا یم یچ نجایا -

! حالش خوبه؟ نم؛یاومدم دالرامو بب -

. يبر یتون یخوبه، حاال م -

. نمشیبب دیحتما با -

 ؟يگرد یبرو، دنبال شَر که نم نجایگفتم از ا -

! خوام یگم م یدارم م! ؟یشر واسه چ -

. اشاره کردم نشیو به ماش نشیتخت س زدم

! نکن یعصبان نیاز ا شتریسوار شو و برو رد کارت و منو ب -

. زد یحرف م يمدت آروم و جد تمام

. نمیتا دالرامو بب نجایبه شما ندارم، فقط اومدم ا يمن کار -

. نگاهش کردم مشکوکانه

! نکنه خودش بهت زنگ زده؟ نمیبب -

. زد پوزخند

. اون روحشم خبر نداره -
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. ینیدالرامو بب یتون یپس برو، نم -

. نمشیم ببمن حق دار یول -

! ؟یچه حق -

. هستم که دالرام داره یمن تنها کس -

. صورتش دوختم يو نگاهم رو تو ستادمیرو به روش ا یحالت عصب به

! بزن به چاك االیبابت راحت شد  نیاز ا التیهاش رو پر کنه؛ حاال که خ ییرو داره که تنها یکیدالرام از حاال به بعد  -

. زده نگاهم کرد بهت

! ؟ یچ ینعی -

. يدیکه شن نیهم یعنی -

 دایفرصت پ هیهم که برم باالخره  نجایمطمئن باش از ا. برم نجایباهاش حرف بزنم از ا نکهیتونم بدون ا ینم نمش؛یبب دیمن حتما با یول -

. و باهاش حرف بزنم نمشیکنم تا بتونم بب یم

. مضطربش انداختم يبه چهره  یکردم نگاه کوتاه مکث

 ؟يدیفهم ،یازش دور باش شهیهم يبرا دیبعدش با شیدیاگه د -

. تونم ینم -

. شه یبه ضرر جفتتون تموم م یباش کیبهش نزد یهر چ! که گفتم نیهم -

! نه؟یدالرامو نب یکس يقدر اصرار دار نیچرا ا -

. گهیفعال با تو مشکل دارم، نه هر کس د -

! چرا؟ -

. ینش یدور و برش آفتاب گهید دیبا شینیبب يخوا یفقط جواب منو بده، اگه م -

بعد از چند لحظه به من نگاه کرد، سرشو تکون . دوخت الیداد و نگاهشو به و هیتک نشیبه ماش. کنه یکرد، معلوم بود داره فکر م سکوت

. نمشیخب، بذار بب یلیخ: داد و گفت

. کنم یولت نم یآسون نیکه منم به هم یوگرنه با من طرف ،یحرفت بمون يباشه رو ادتی -

! خب یلیخ -

سپرم  یبه بچه ها م يریبگ دیحرفمو ند ياگه بخوا ؛ير یو م یمون یم قهیتو و فقط واسه ده دق يایخودت م. جا نیرو بذار هم نتیماش -

.ستیمن ن یکنن که خب مطمئنا رفتارشون به مؤدب رونتیب

.درو بست داریسرا میکه شد الیوارد و. گفتم که سوار بشه و نمیماش ينشستم تو. رو زد و پشت سرم راه افتاد نشیماش قفل

***
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::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

. از خدمتکارا جلو اومد یکیاون  يبه جا یول! شهیمثل هم اد،یرم تو خودش به استقبالم ب یم یداشتم وقت توقع

. اسالم آق -

! دالرام کجاست؟ -

.باالست آقا -

. تو سالن ادیبگو ب -

. چشم آقا -

. پله ها باال رفت از

. برو تو سالن منتظر باش: بهش کردم و گفتم رو

.ستادیاومد و جلوم ا رونیب عیمط شهیمثل هم. که رفت، بتول خانم رو صدا زدم یوقت

! د؟یبله آقا کارم داشت -

. یاز اونجا خارج بش يحق ندار ومدنین رونیاون پسره و دالرام ب یقتسالن و تا و يبرو تو -

! کدوم پسره آقا؟ -

در ضمن . یکن یبه حرکاتشون نگاه م قیدق یسالن سرتو گرم کن ول لیکردن وسا زیتم يبه بهونه  ؛یفهم یم يخودت بر -

کنار همون  يذار یرو م یو بعد هم گوش يد یه رو فشار مدکم نیا: همراه خودم داشتم، بهش دادم و گفتم شهیضبط صدا رو که هم یگوش

. ییطال يمجسمه 

! ششون؟یپ دیر یچرا خود شما نم یگم، ول یرو م نایدم؛ تو رو خدا شرمندم ا یباشه آقا همه رو انجام م -

بار  نیاول يعمل برا نیتم و اذاش یتنها نم ییبدون حضور خودم جا یحت ایخودم  يکس رو بدون اجازه  چیمن ه. هیدونستم منظورش چ یم

 نیدر ا یکردم، ول یرو اثبات م اتیاز حدس یلیبا حضور خودم خ. بدم یآتو دست کس ینبودم که به راحت یمن آدم یول. زد یازم سر م

. شد یم دهیحرف ها و حرکاتم کش مامصورت خط بطالن بر ت

. يبر یتون یکه ازت خواستم رو انجام بده؛ م يتو فقط کار -

. چشم آقا -

. سالن يتو رفت

که  دمیخدمتکار از کنارم رد شد و دالرام رو د دمیپله ها رس يهمزمان که به باال. و از پله ها باال رفتم بمیج يدستمو بردم تو شهیهم مثل

شونه هاش  يوبلندش رو از ر يدستاش بود رو تکون داد؛ موها يکه تو يدیشال سف. من هم نشده بود يسرش نداشت و متوجه  يشال رو

شلوار  د،یبلوز سف هیسارافن سبز کمرنگ،  هیو نگاهش کردم؛  ستادمیهمون جا ا. سرش انداخت يرو یبرد پشت سرش و شال رو به نرم

!بود که به خودش گرفته بود ینیدلم زمزمه کردم، حالت دلنش يو تو دیکه به ذهنم رس يزیچ نیاول. دیو شال سف رهیت یآب نیج

. لبخند زد دنمیبه طرفش رفتم که با د. نگاهش به من افتاد دیبه اواسطش رس ید و وقتراهرو بو يانتها
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. دیسالم، چه زود برگشت -

. تکون دادم شهیبه عادت هم سرمو

! د؟یسالن، کارم داشت يخدمتکار گفت برم تو -

. يبرو مهمون دار -

. رش رد شدمبزنه و از کنا یصبر نکردم که حرف یول دم،یچشماش د يرو تو تعجب

***

دالرام

! اد؟یمن ب دنیتونست به د یهم م یمگه کس! که مهمون دارم؟ یچ یعنی دم؛ینفهم منظورشو

نگاهمو حس کرد، . فتمیهمزمان هم ذوق کردم و هم از تعجب کم مونده بود پس ب دم،یرفتم تو سالن و فرهاد رو کنار پنجره د یوقت یول

.از پنجره جدا شد و به طرفم اومد. ت من لبخند زدصورت مبهو دنیسرشو چرخوند و با د

! ؟یکن یچکار م نجایسالم فرهاد تو ا يوا -

. کرد یبه صورتم نگاه م اقیبا اشت ستاد؛یلبخند رو به روم ا با

! که بدجور بهم فشار آورده بود یباشم؟ محض دل تنگ نجایا یواسه چ یخواست یم ف؟یاحوال شر ،یخانم یسالم دل -

. دمیخند

! تو؟ يایاون چطور اجازه داد که ب... آرشام  یول ،یینجایخوشحالم که ا یلیخ -

. کمرنگ شد لبخندش

! ؟یزن یکه اسمشو صدا م يشد یمیقدر باهاش صم نیا یعنی! آرشام؟ -

. شدم هول

! مدت چه خبر بوده نیکن ا فیتعر نیبش ایاصال ب...  زهیچ... نه خب  -

 يها یبود صندل يکه رو به ورود یبودن و اون قسمت دهیاز سالن رو مبل چ یقسمت. نشستم یصندل يدم و رورد ش نشینگاه سنگ ریز از

.لبخند زد که منم با لبخند جوابشو دادم دنمیبا د. کرد یم يریرو گردگ لینگاهمو چرخوندم، بتول خانم اون طرف وسا. قرار داشت یسلطنت

 يجور گرما هیکنه و  یفرق م گهید ينگاه با نگاه ها نیکردم ا یداشت؛ حس م یروم بر نم نگاهشو از. کنارم نشست ،یصندل يرو فرهاد

! داشت یخاص

! شیچشا درو یحاج یه: زدم به بازوش و گفتم یشوخ به

. دیخند

!یدنید رهیگ یم ينور هیشن؛ اصال  یم شهیتازه بازتر از هم ننیب یتو رو م یمن وقت يچشما -

. نمیب ینم يمن که نور! کو پس؟ -
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.زمیعز یکن یچون دقت نم: زمزمه کرد آروم

. بود ییجورا هیزد؛ اصال حرکاتش امروز  یحرفا نم نیوقت از ا چیفرهاد ه. تعجب کردم یلیخ زم،یگفت عز یوقت

. خوام باهات تنها حرف بزنم یم: بتول خانم اشاره کرد و آروم گفت به

. شه یم یعصبان یخودش عمل کنه وگرنه آرشام همون مهندس تهران فیبه وظا دیکس بافرهاد؛ هر  یستیآشنا ن نجایتو با قانون ا -

. خوام باهات تنها باشم یمن م یول -

. ستین یبا ما نداره و فاصلش که از ما دوره، پس مشکل يخب باشه، اون بنده خدا که کار -

. سرش رو تکون داد و نفسشو فوت کرد يناچار يرو از

. کن فیخب تعر یلیخ -

! بهتره يریاون پ ينداره؛ در کل صد پله از خونه  يو مهندسم باهام کار میراض. ستیبد ن تممیو موقع هیبگم؟ حالم که عال یچ -

. لباش ينشست رو يمحو پوزخند

! ؟يرو دوست دار نجایچرا ا -

! ؟یخواست یرو نم نیمگه تو هم هم! مینگفتم دوست دارم، گفتم راض -

و  یمستقل باش يخوا یم یگفت یول ،یو اون کار نکن نیا يخودم و تو خونه  شیپ يایدوست داشتم ب شهینخواستم و هم نویاوقت  چینه، ه -

و  یخونه و آدماش بش نیا الیخ یب یتون یراحت م یلیخ يهنوزم سر حرفم هستم و مطمئنم اگه خودت بخوا. ارنیمردم برات حرف در ن

. من شیپ يایب

! از بابت من راحت باشه؛ جام خوبه التیخ یول ،یدونم نگرانم یکنم، م یدرکت م. راحت ترم فرهاد يجور نیمن ا یول -

. گم جات بده دختر خوب ینم -

 ؟یفهم یخوام از دستت بدم، م ینم. يتو برام مهمتر یمن به فکر هر دومونم، ول: طرفم خم شد، دستمو گرفت و ادامه داد به

. و منگ نگاهش کردم جیگ

! ؟يمنو از دست بد يخوا یکه نم یچ یعنی! هادفر -

! عاشقتم دالرام، بفهم که دوستت دارم -

من که تموم مدت  یول! فرهاد؟! شنوم؟ یم یچ ایخدا. شد و نگاهم بازتر از حد معمول یدلم خال يتو. بست خیدستاش بود  يکه تو دستام

... پس  دم،ید یم ياونو به چشم برادر... اونو 

. ود؛ بازومو گرفت و تکونم دادزده ب خشکم

! ؟یکن یم يجور نیچرا ا! ؟یدل! ؟یچت شد دل -

... تو ! دم؟یدرست شن یعنیبگو،  گهیبار د هی: سرمو آروم تکون دادم و لرزون گفتم. شده بود هول

. دیکش قیزد و نفس عم یکمرنگ لبخند

!دختر یتو که منو کشت -
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از  دمیکه فهم یخواستمت، وقت یم شیوقت پ یلیاز خ. ستیدو روز ن یکی نیوامت و عالقمم واسه همخ یآره م: ادامه داد ینیبا لحن دلنش و

با هر بار نگاه کردن به تو به  دمیبه عالقم بردم که د یپ یزمان دم،ید یکردم تو رو م یکه هر جا رو نگاه م یوقت ،ير ینم رونیفکرم ب

. دستت بدمخوام از  یاز عشقه و منم نم نایا. رسم یآرامش م

تنم . راه افتادم سمت در سالن که بازومو گرفت. شده بودم جیکنم، گ یدونستم دارم چکار م ینم. ستادیزده از جام بلند شدم و اونم ا بهت

. دیلرز

. صبر کن هنوز حرفام تموم نشده! دالرام؟ ير یکجا م -

.بود یشوخ هیبگو همش . از دست بدم نذار اعتمادمو نسبت بهت. نکن فرهاد: مرتعش گفتم ییو با صدا آروم

 یدالرام چرا نم. محضه قتهینبود؛ تمومش حق یکدوم از حرفام شوخ چیه: تو صورتم بلند داد زد. بود یخشونت برم گردوند؛ حالتش عصب با

! که دوستت دارم؟ یباور کن يخوا

. شد يصورتم جار يخود به خود رو اشکام

...عشق  نیاچون ... چون من ... چـ ... چون  -

! بگو و راحتم کن... دلمو بهت زدم، تو هم بگو  يمن حرفا! دالرام؟ یعشق چ نیا -

. مثل داداشم دوست داشتم... من تموم مدت تو رو مثل ... من . طرفه است هیعشقت : گفتم هیانداختم و با گر ریسرمو ز. هق هق افتادم به

...به خدا من 

چشمام و  يتو. لحظه ثابت نبود هیزد، نگاهش  یچشماش دو دو م. آهسته بلند کردم، دستاش افتادسرمو . بازوهام شل شد يرو دستاش

. لباشو با زبون تر کرد. دیچرخ یصورتم م ياجزا

...  یبگ يخوا یم یعنی -

. سرمو تکون دادم. کرد سکوت

! ؟یگفتن يزیچرا اون موقع چ! دونم حست برادرانه است؟ یگفتم که م یبهت نم شهیمگه هم -

 یبحث هی ایاومد  یبدم حرف تو حرف م حیخواستم برات توض یهم م یوقت. یکن یاشتباه برداشت م يکردم دار یچون فکر م: زد داد

... دالرام . شد حرف دلمو بزنم یشد وسط و نم یم دهیکش

. زد، نگاهش کردم صدام

! ذارم یتنهات نم. یکنم بهم عالقمند بش يدم کار یباهام بمون، قول م -

. هقم بلندتر شد هق

.کرد یمنو نگاه م یدستاش بود و با ناراحت يتو يریبه بتول خانم افتاد که دستمال گردگ نگاهم

که  ینسبت بهش ندارم، حس یحس خاص چیه دمید یگشتم م یقلبم م يتو یهر چ. کرده بود سیبه فرهاد نگاه کردم، اشک صورتمو خ باز

دونستم،  یمن اونو مثل برادرم م. فرق داشت گهید يدوست داشتنم با دوست داشتنا. داشتن گذاشتدوست  یحت ایبشه روش اسم عشق 

ندونسته باعث شدم  یکردم، ول یم دایبهش احساس پ دیشا. گفتم یرو بهش نم نایگفت من االن ا یاگه همون اول از احساسش بهم م دیشا

. بشه دهیکش نجایموضوع به ا
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! دیسرم داد زد، بدنم لرز. بودکردم، دست خودم ن یم هیگر

 يبگو دختر عذابم نده؛ دار... بهم بگو  رون،یب زیتو دلته رو بر یتو خودت؟ هر چ يزیر یدالرام؟ چرا م هیواسه چ ختنتیاشک ر گهید -

! یکن یداغونم م

 یم خشک شده بودم و فرهاد سعمجسمه تو جا نیهق هقمو خفه کردم و ع يصدا. بغلم کرد رمنتظرهیغ یلیدستاش و خ يگرفت تو بازومو

. صدام بغض داشت. دمیکش رونیآغوشش ب يو خودمو از تو نشیدستامو گذاشتم تخت س. تونستم ینم یداشت آرومم کنه، ول

. ستیکار رو نکن فرهاد، درست ن نیا -

... من  یول -

. دونم یم -

 ؟يد یدالرام جوابمو نم -

. تونم ینم -

! ؟یچ یتون ینم -

. رفت ینم نییکرده بود و پا ریگلوم گ يتو یو قورت دادم؛ بغض لعنتدهنم آب

. فرهاد هیکه بهت دارم و خواهم داشت فقط خواهر و برادر یحس. دوستت داشته باشم يخوا یکه تو م يدیتونم از اون د ینم -

دم حست  یقول م! ؟یبمون شمیه شده پمدت کوتاه هم ک هی يبرا یستیچرا حاضر ن ؟یدر موردش فکر کن يخوا ینم یدالرام چرا حت -

! کنه؛ من مطمئنم ریینسبت بهم تغ

! در موردش فکر کنم؟ ستمیحاضر ن یچرا حت. خوام بهش فرصت بدم یدونستم چرا نم یخودمم نم. نداشتم یسوالش جواب نیا يبرا

! واردش بشه یرد دومذاره ف یاونجا هست که نم یکی. ستین یتوش خال یکردم در قلبم بسته شده، ول یحس م چرا

 يفرهاد فرار کنم؛ برم تو شونینگاه گرفته و پر ریتو و من بتونم از ز ادیب یکیکردم  یغرق در اشکم به در سالن بود و خدا خدا م نگاه

. جور گرفتارم کرده بود نیبه بخت و اقبالم لعنت بفرستم که ا. کنم هیتونستم گر یکه م ییاتاقم و تا جا

. کنم درکم کن یخواهش م ست،یلم خوب نفرهاد االن حا -

. سرشو تکون داد یکرد و با ناراحت مکث

فرصت بده، فکرات  هیبهم . کشم یکه ازت دست م ستیحساب ن نیرفتنم رو ا نیا یرم، ول یم نجایاز ا... رم  یم نجایباشه دالرام، من از ا -

. ریبگ میرو بکن بعد تصم

... من که  یول -

قلبت نسبت بهم  يعالقه تو يذره ا يدیاگه د. یکن یفکر م شنهادمیباشم که الاقل به من و پ دواریرم ام یذار حاال که دارم منگو دالرام، ب -

. مراقب خودت باش، خداحافظ. یش یبرو برگرد مال خودم م یشه خبرم کن؛ اون روز ب یم دایپ

اون که رفت . مینداشت یکدوم حال درست چیه. دیصورتش دست کشانداخت و به  ریسرشو ز دمید. بهم کرد و به طرف سالن رفت پشتشو

با . دیچیپ یراهرو م يهق هقم تو يصدا. اتاقم که آرشام در اتاقشو باز کرد يخواستم برم تو یاز پله ها باال رفتم؛ م هیمنم با گر رونیب
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از درگاه اتاقش فاصله . من اخماش جمع شد شونیاشکا و حالت پر دنیبا د یبود ول یحالت صورتش معمول ستادم؛یمکث کردم و ا دنشید

. ستادیگرفت و جلوم ا

! ه؟یچه وضع نیا! ؟یکن یم هیچرا گر -

. خواستم از کنارش رد بشم که نذاشت، بازمو گرفت و برم گردوند سر جام. رفتم یو با انگشتام ور م نییهق هق سرمو انداختم پا با

! ه؟یواسه چ تیازت سوال کردم، گر -

. ستین یمهم زیچ -

! ؟یکن یم هیو گر ستیمهم ن -

احساس  یباخبر بشه، ول فتهیم الشیو يکه تو یخواست از هر اتفاق یم دمیشا. شدم يجور هیبود،  میرمستقیشه گفت غ یتوجهش که م از

. بود شتریب یمن به اول

. ستیاتاقم، حالم خوب ن يبرم تو دیبذار -

. آماده شو -

! کجا؟ -

. مارستانیب -

 شیدر پ یپ يلبام نشست؛ حس کردم دلم واسه توجه ها يرو ياون همه اشک لبخند محو ونیکه به خودش گرفته بود، م يحالت جد از

. ره یضعف م

. گفتم ینه خوبم، از نظر روح -

صدامم  م؛ینیو هم بمطمئن بودم هم چشمام سرخ شده  یآوردم و اشکامو باهاش پاك کردم، ول رونیدستمال ب هیسارافونم  بیتو ج از

. گرفته بود يبدجور

.بار جلومو نگرفت نیکنه، رفتم طرف اتاقم که ا یگه و فقط داره نگاهم م ینم يزیچ دمید

با خودم و احساسم . جا به طرفم هجوم آورده بودن کی الیهمه فکر و خ نیا. شه یکردم سرم داره منفجر م یتختم نشستم؛ حس م يرو

بشه؟  يجور نیا دیشه فرهاد اونا رو گفته باشه، آخه چرا با یهنوزم باورم نم... که بهم زد  ییفرهاد حرفا. بودم ریدرگ

خواستم از  یخواستم که الاقل دوستم باشه؛ نم یدونست م یحاال که خودشو برادرم نم. ازش بگذرم الیخ یب يجور نیتونستم هم ینم

. ونمیو بهش مد کمهیسال هاست نزد. دستش بدم

 یم کیدوست داشتن کوچ هیحاال عالقه هم نشد ... عالقه الزمه  یزندگ هی لیتشک يبرا. رو بسازم ندمیتونستم آ یحساب نم نیرو ا یول

! گهید زیدونستم، نه چ یبگم که از اول اونو برادر خودم م یچ یول. مشترك پر رنگ بشه یزندگ يتونه واسه شروع خوب باشه و تو

 شیپ. تونستم آروم باشم یکردم نم یبه اون که فکر م یتونه باشه، ول یم یچ لشیدونم دل یرشام؛ نمشد سمت آ دهیفکرم کش ناخوداگاه

. شه یبازم نه نم! ؟یچ میاگه بود م،یستین یمیقدر که صم نینه اصال امکان نداره ا! مثل برادرم بدونم؟ ندهیتونم اونو هم در آ یخودم گفتم م

 هیتونستم  یکه نم يکرد؛ جور یخود م یکالمش، همه و همه منو از خود ب تی، ابهتش، جدمرموز و جا افتادش تیشخص گاهش،اسمش، ن

. رونیب امیاز فکرش ب قهیدق
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. گوشم زنگ زد و چشمام آروم آروم گشاد شد يفرهاد تو يحرفا

با هر بار نگاه  دمیعالقم بردم که د به یپ یزمان. دمید یکردم تو رو م یکه هر جا رو نگاه م یوقت ،ير ینم رونیاز فکرم ب دمیکه فهم یوقت«

» !از عشقه نایرسم و ا یکردن بهت به آرامش م

! ؟یچ یعنی! شد، از عشقه؟ یسرم پشت سر هم تکرار م يتو

 یلو...  یول. عالقه اصال یپشتوانه کنارم هست، ول هی نکهیرو دارم تنها نباشم و ا یکی نکهیحس ا دنشیبا د. نبودم يجور نیبه فرهاد ا نسبت

نسبت بهش آرومم و در مقابلش کمتر  هیمدت. تو دلم نهیش یم یآرامش هی نمشیب یو هر وقت م! ره ینم رونیمرد، آرشام، از فکرم ب نیا

! کم شده طنتاممیش رم؛یگ یجبهه م

 ياال که عاشق شده به قدربوده و ح يگفت که دختر سرزنده ا یداشت از دوستش برام م م؛یرفته بود رونیبار با هم ب هیافتادم که  يپر ادی

در  یرن و ساکتن، ول یشن تو خودشون م یعاشق م یجا خونده دخترا وقت هیاون روز گفت که  يپر. دراومده انشیاطراف يآرومه که صدا

. کنن یفکر م شتریشن و ب یکم حرف م. چشماشونه يتو یشونیپر هیحال  نیع

! کردم؟ رییتغ به خودم نگاه کردم، قیدق. ستادمیا نهیآ يجلو رفتم

 بیو غر بیحس عج نیخوام و ا یم یاز کجا بدونم که چ! نه؟ ایکردم  رییبفهمم که تغ دیبا يچطور. دمیصورتم و چشمام دست کش به

! ه؟یاسمش چ

. »زنه یم خی«بنده  یم لیدست و پام قند نمشیب یم یوقت. آره االن که انگار هست! شونه؟ینگاهم پر. شدم ضیقلب دارم، خب البد مر تپش

چشمام قفل  يرقص هر بار که منو چرخوند، نگاهش که تو نیرقصمون، نگاهش در ح یکیو اون همه نزد یمهمون ياون شبش تو يبوسه 

! هم گرم یشد و گاه یبدنم سرد م یکرد؛ گاه یگرمش ملتهبم م يدستا. دلرزون یشد و تنمو م یم

حاال چرا ! ممکنه خل شده باشم؟ یعنی! واقعا عاشق شــــدم؟. هر دو نکنه دمیشا! ؟یروح ای یجسم! ه؟یمرضم چ! ضم؟یمر! چم شده؟ ایخدا

 ینم یچیظاهر بوده و از باطنش ه دمیکه د یهر چ! دونم چکاره است ینه م ه،یدونم ک ینه م. دونم یازش نم یچیکه ه یکس! آرشام؟

! نرسه؟ جهیاگه به نت یحت! ور بمونه؟ج نیخوام هم یم! داشته باشم؟ شهیحس رو واسه هم نیخوام ا یاصال م. دونم

. دمیافتادم و ناخوداگاه خند ياون روز خودم و پر يمکالمه  ادیدفعه  هیکردم،  یبه خودم نگاه م نهیآ يطور که تو نیهم

! وا مگه خرم؟. کنم یمن اگه عاشق بشم سکوت مکوت نم یول-

من  ای يریگ یمنو م يایخودت م ایخر مغزمو گاز گرفته عاشقت شدم آق خوشگله،  یگ یو م یکن یجلوش قد علم م ير یم! ؟یپس چ -

! آره؟ رم،یگ یپاچت رو م امیم

! ؟ینه، اون وقت چ ایخواد  یاگه ندونم که منو م یشه؛ ول یرله م یچه بهتر، همه چ چیاگه عاشقم بود که ه! ستیخبرا ن نینچ، از ا -

! ؟یچ -

! ینخود چ -

! ؟یچ یشوخ ینه حاال ب -

! چشمام زل بزنه و بگه دالرام عاشقتــــم يتو ادیکه با زبون خودش ب ارمیبه سرش م ییبال گه،ید یچیه -

! ؟يچطور! شه؟ یبرو مسخره، مگه م -
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. که واقعا عاشق شده باشم یفهم یم یفقط وقت. شه ینباشه، شدنش که مطمئن باش م تیتو کار -

 .سوزه یاالن واسش دلم م نیبنده خدا از هم -

!ایرو دست کم گرفت ینگران نباش، دل -

 یخب اگرم م ینداشت، ول یبود و برام تازگ یشگیهم بتاشیغ نیازش خبر ندارم، ا یمدت. دلم هواشو کرد. دیچیسرم پ يخندش تو يصدا

 يدو بار یکی. گ بزنمحداقل بهش زن ای نمشیبرم بب دیبعد از سفر با یاالن که فرصتشو نداشتم، ول. دونست کجام ینم نهیخواست منو بب

. کرد یخاموش م ششیریاز دست نامزد س. بود ششیکار هم نمیخاموش بود که البته ا ،که تماس گرفته بودم

 ياون روز به پر. بشم نمیتونم مطمئن تر از ا یآره مطمئنم، م! ه؟یاالن واقعا مطمئنم که حسم از چ... االن  یول دم،یروز به حرفامون خند اون

موند و هم  یخودم کنم، هم غرورم سر جاش م ي فتهیشناختم که بتونم اونو هم ش یهزار راه رو م. م عاشق شدم چکار کنمدون یگفتم م

! کنم یزدم؛ محک که نه، عاشقش م یم کاونو مح

. نه انگار واقعـــا خـــل شدم: لب گفتم رینگاه کردم و ز نهیآ يتو. نشست تو دلم یذوق هی

بهتر  دیفهم یگفت، اون موقع که م یاز اول بهم م دیبا. بهش ندارم یبابت مطمئن بودم که حس نیاز ا. بخندم محو شدفرهاد که افتادم ل ادی

 هیتونه  یطرفه باشه نم کیکه  یبتونه عشق دیبا یبتونه منو فراموش کنه؛ حتما سخته، ول دیبا. همه مدت ازش بگذره نیا نکهیبود تا ا

 دهیاز همه نظر ا...  یاجتماع تیموقع یحت ،یو مال یشغل تیبود؛ چهره، اخالق، موقع یرهاد از همه نظر عالف. بده لیده ال رو تشکیا یزندگ

! ال بود

رو  میجواب قطع نکهیکنم؛ با ا دوارشیام يخود یب دینبا. خواد یبازم اون آدم رو نم ،يایب نییپا ،يباال بر گهیرو نخواد د یکه کس یقلب یول

. ون قبول نکردبازم ا یبهش دادم، ول

! کنم یزنم و قانعش م یحتما باهاش حرف م برگشتم

***

! ؟يشد مایتا حاال سوار هواپ -

.بودم، دروغم نگفتم نشده

. نه -

. سمت فرودگاه میرفت یم میو داشت میبود یتاکس يتو. رو نگاه کرد رونیب نیماش از

 ؟ياسترس دار -

! بشه؟ يزیخواد چ ینه، مگه م -

. یفهم یخودت م: و گفت کرد مکث

 شه؟یک يتو نیبر نیخوا یکه م يباشگاه اسب سوار -

! که يدیشن -
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. دمیشن نیزد یبا ارسالن خان حرف م نیآره خب، داشت -

.یکردم، تموم مدت کنار من هیرو از قبل ته طایبل. فرودگاه منتظره يتو -

. کنهشک  يزیکه به چ یکن ینم يکار: ادامه داد يکرد و جد نگاهم

! اد؟یم انمیشا...  زهیباشه، فقط چ -

. نه -

. زدم لبخند

! گه؟ید ادیکال نم یعنی -

. االن نه یمنته اد،یم -

! یاصال بره به درك، عوض اد؛یوقت ن چیان شاء اهللا که ه: لب با حرص گفتم ریز

! ؟یگفت يزیچ -

. دادم رونیب نفسمو

.پــــوف، نه با خودم بودم -

***

! رمیمـــ یدارم م! گه من االن آرومم؟ یم یک. زدن یدلم رخت چنگ م يگرفت انگار داشتن تو یداشت اوج م یوقت م؛یشد مایهواپ سوار

چشمامو . دادم یمن کنار دستش داشتم جون م یداد آرومه، ول یبغل دستم نشسته بود؛ چشماشم که بسته است و صورتش نشون م آرشام

! گه؟یبود د یچ نیخدا ا يدهنمو گرفتم، وا يبزنم؛ جلو غیبود ج کیتکون که خورد نزد. ملب صلوات فرستاد ریبستم و ز

. بود دهیحد باز کردم، رنگم پر نیتا آخر چشمامو

! ؟یخون یگوشم م ریز یچ -

. کرد یکج کرده بود و به من نگاه م سرشو

. فرستم یدارم واسه خودم فاتحه م ،یچیه... هـ  -

. باالابروشو داد  يتا هی

! ستیانگار حالت خوب ن -

. کم جا به جا شدم هی

! یعال هینه خوبم، عال -

. از رنگ صورتت کامال مشخصه -

. ستادیبه طرفمون اومد و کنارمون ا یخاص ياز مهماندارا با عشوه  یکیدکمه رو فشرد و بعد از چند لحظه  هیجوابشو بدم که  خواستم

. شه گفت جذاب بود یصداش نازك رو م
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اومده؟  شیپ یبله، مشکل -

شکالت،  هیآب پرتقال به همراه  هیشربت قند و  وانیل هی: که داشت، رو به مهماندار گفت ییرایو گ يبا همون لحن جد شهیمثل هم آرشام

 د؟یترش دار مویدر ضمن ل

. بله -

. دیاریب -

. ارمیبله چشم، االن براتون م -

. انداخت و رفت دمیربه صورت رنگ پ ینگاه مین مهماندار

. کرد یگفت و فقط نگاهم م ینم یچیه. تهوع داشتم، فقط حالتش بود حالت

. به طرفمون اومد و سفارش آرشام رو بهش داد ینیس هیمهماندار با  همون

. در خدمتم دیداشت ازین يا گهید زیاگر به چ: گفت یلحن خوش با

. حرکت حالم بد بشه هیبا  دمیترس یورم، ممن که حال نداشتم جم بخ. سرشو تکون داد آرشام

که توش حتما آب پرتقاله،  يکاغذ وانیل هی ینیس يبار مصرف رو گذاشت جلوم که تو کی ینیکه کنارم بود رو باز کرد و س یکیکوچ زیم

که از وسط نصف کرده  ترش مویدونه ل هیبار مصرف شربت قند و  کی وانیل هیبسته شکالت،  هیهم توش بود، و  ین هیآخه در داشت و 

. دنیرقص یم يدستم بندر يکه توش بود تو يو هم آب قند وانیهم ل د،یلرز یبرداشتم؛ دستام م وآب قند ر وانیل. بودن

. گرفت رشویز آرشام

. ولش کن -

! ست؟یمگه واسه من ن -

! گم یکن بهت مول : لباش و آروم گفت يلبخند کج نشست رو هیچشمام و  يتو دیحرفم نگاهش چرخ نیا با

. کردم ولش

. با همون حالم زل زدم بهش. دستش و آورد سمت لبام يگرفت تو وانویکمال تعجب ل در

! باز کن -

بهم  یآب واقعا حس خوب ینیریش. رو خوردم وانیل اتیاز محتو یلبامو از هم باز کردم و کم يمجبور. که نذاشت رمیاز دستش بگ خواستم

. ینیس يرو گذاشت تو وانیل. داد

جور مواقع  نیا یحواس پرت. حالت بهت دست داد نیا یچون عادت نداشت. کنه یترش مزه کن، حالت تهوعت رو کم م مویل نیاز ا یکم -

. ده یجواب م

ذاره؟  یحالم م نیمگه ا. شه یپرت نم یراحت نیحواسم به هم یممنون، ول -

. داد هیتک شیصندل یکرد و به پشت نگاهم

! بهت گفت؟ یدکتره چ اون روزید -

. تعجب نگاهش کردم با
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. نبود یمهم زیگفتم که چ ،یچیه -

! نه؟یاز ا ریغ ؛يکرد یم هیافتاده که اون طور گر یاتفاق نتونیمطمئنا ب یول -

. میبش الشیخ یاصال بهتره ب فتاد؛ین ياتفاق بد ینه خب، ول -

شد، انگار  یحالت تهوعم کم کم داشت برطرف م. از آب پرتقال رو خوردم یرو گذاشتم دهنم و کم ین. زد و سرشو تکون داد پوزخند

.کردم یدهنم مزه مزه م يرو تو نشیدلنش یترش و ترش مویزدم به ل یهم زبونمو م یگاه. کردم یعادت م طیداشتم به مح

گلوش  یت دادن آب دهنش خشکتک سرفه ها و قور نیداشت با ا یکرد، انگار گلوش خشک شده بود؛ چون سع یم يتک سرفه ا گهگاه

. رو برطرف کنه

! اره؟یبگم مهماندار آب ب -

 رمنتظرهیعمل غ هیدستم بود که در  يآب پرتقال تو وانینگاهشو به دستم دوخت، ل. نه تکون داد يکرد و سرشو به نشونه  يسرفه ا تک

من دهن زده بودم آب پرتقال رو تا ته خورد، بعد هم  که یبهت و تعجب من از همون ن ونیم. رو به سمت لباش برد یو ن دیاز دستم کش

. گذاشت ینیس يرو تو یخال وانیل

که  یآدم نیشد چن یباورم نم. من چشم ازش برنداشتم یچشماش رو بست، ول. داد هیتک یبهم انداخت و سرش رو به صندل یکوتاه نگاه

. نهکار رو بک نیا ه،یوسواس تینها یبتول خانم بارها بهم گفته بود ب

لبخند زد و  دنمیبا د. نگاه اونم به ما دو نفره دمینگاهش کردم د یارسالن درست کنارمون بود و وقت. نمیخم کردم تا اون طرف رو بب سرمو

کردم که آرشام چشماشو باز کرد و به ما دو نفر  یمن به همون لبخند کم رنگ بسنده کردم و هنوز داشتم نگاهش م یسرشو تکون داد، ول

. کردنگاه 

. کرد یدادم، بهش با اخم نگاهم م هیتک. یپرتم کرد طرف صندل بایتقر. نمیآورد سمت من و گذاشت تخت س دستشو

! ؟یکن یم نیچرا همچ -

. یکه آروم بودم رسم یزدم و وقت یحرف م یشم خودمون یم یکه از دستش حرص ییبودم وقتا دهیفهم خودمم

! ییمایهواپ يتورفته  ادتی نکهیسر جات، مثل ا نیبش -

! ه؟یخب مشکلش چ -

! شه؟ یم یچ یدون یتکون بخوره م مایدفعه هواپ کیاگه . ستیدرست ن انهیطور ناش نیخم شدن اونم ا -

. نشستم و بهش زل زدم نهیبه س دست

. شکنه یآره خب، گردنم م -

. چشماشو نبست گهید ینگفت، ول يزیچ

!یوضع و اوضاع هیکال ... اخم کردن ها و زور گفتناش  یحت! نه؟یشمرد واسه من دلن نیا يرفتارا يهمه  چرا

. بود ییبرام تماشا زشیبودم و همه چ ومدهین نجایتا حاال ا. میبود شیفرودگاه ک يتو م؛یدیرس باالخره

.ستادیمن ا ي گهیکه ارسالن هم طرف د میداشت یو آرشام کنار هم قدم برم من

. شمیمن عاشق ک اد،یخوشت م نجایمطمئنم از ا: گوشم گفت ریکرد و زآرشام سرشو خم  يجلو لکسیر یلیخ
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.یبپا مات نش: دلم گفتم يتو

خواستم  یاگه م نکهیارسالن بدجور حساسه و با علم به ا يبودم جلو دهیفهم! آرشام زبون باز کنم؟ يندادم، مگه جرات داشتم جلو جوابشو

. دکر یم یقاط ماشیکنم مطمئنا بعدشم بدجور س يکار

 یول م،یها بش یتاکس نیکدوم از ا هیسوار  دیخودم گفتم البد با شیپ م،یدر فرودگاه بود يجلو. آوردن رونیرو دو نفر برامون تا ب چمدونا

کنارش بودم؛ راننده که لباس مخصوص  قایمنم دق. ستادیا یمشک يمدل باال نیماش هی يو جلو ابونیآرشام رفت اون طرف خ. طور نشد نیا

ارسالن سر چمدونا . آرشام به من اشاره کرد که برم تو، منم با لبخند نشستم و خودشم کنارم نشست. درو براش باز کرد مید با تعظتنش بو

: بود که آرشام صداش زد

. ارهیم گهید نیماش هیچمدونا رو  ن،یتو ماش نیبش -

. تکون داد و نشست جلو سرشو

بود و با کمک همون راننده  ستادهیا نیماش نیمشابه هم نیماش هیهم بود کنار  یکلیکه ه يمرد کت و شلوار هیپشت سرم نگاه کردم،  به

همراه با لبخند به من  ینیو سنگ یارسالن کامل برگشت سمت ما، نگاه طوالن. يپشت سر نیماش يدادن تو یداشتن چمدونا رو انتقال م

من، درسته؟  يالیو میر یم میدار: گفت شامانداخت و رو به آر

: جوابشو داد يهم جد آرشام

. خودم يالیو میر یمن و دالرام م یول ،يتو مختار -

 نیسر نزدم، گفتم ا المیوقته به و یلیخ. میهم باش شیپ یآرشام من دوست دارم همگ ه،یچه کار: ابروشو داد باال و با پوزخند گفت يتا هی

! داره گهیلطف د هی میکه بر يجور

. هماهنگ کردم زویال همه چشه، من قب یگفتم که نم -

: همون پوزخند جواب آرشام و داد با

! دیدم و دستگاه و امکانات، متعجبم چطور به فکر خودم نرس ن،یماش! کامال مشخصه نم،یب یآره دارم م -

گاه و  ياز نگاه ها. ونا يالیتو و یعنیآرشام باشم،  شیبودم پ لیخودم ما. کردن یدو همچنان داشتن با هم بحث م نیو ا میبود ریمس تو

در کمال آرامش  نکهیبا ا انشیلحن و ب یحت. اومد یخوشم نم چیآرشام، ه يپروا جلو یانداخت و اونم کامال ب یکه ارسالن بهم م یگاه یب

 یکه به راحت روزگار بود يکال از اون بچه زرنگا نیا ایکردم  یفکر م يجور نیمن ا ایحاال . رو تو خودش داشت یخاص استیس رجو هیبود، 

. دن یرو بروز نم يزیهر چ

. یاونجا راحت باش یتون یکم نداره و م يزیمن هم چ يالیو ست،یمهم ن: آرشام

. ارسالن بازتر شد شین

درسته؟  گه،ید يبهم بد يخوا یکه م يشنهادیپ يحرفتو بذارم پا نیا یعنیجدا؟  -

! شنهاد؟یپ -

. خودم سر بزنم يالیهم به و یگاه يجور نیتو و ا يالیو امیب نکهیا -

: تمام داد تیجوابشو با جد یمکث کرد، ول آرشام
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...هر چند . ذارم به مهمونم بد بگذره یوقت نم چینرفته باشه من ه ادتیاگه هنوز  ؛یش یمهمون ما حساب م نجایبه هرحال تو ا -

باشه که رفاقت  یمیقد قیرف هیاون مهمون : گفت د،یش دشد تو یم یکه نفرت رو به راحت یشد و با لحن خاص رهیارسالن خ يچشما يتو

! داره و از گذشته فاصله گرفته يا گهید يرنگ و بو هیاالنش 

 چینگاهش ه يداشت که با سبز یچشماش برق خاص. لحن اون هم مملو از نفرت شد. آرشام محو شد يآروم آروم با هر جمله  لبخندش

! اومد؛ وحشتناك بود یجور در نم

 هیکنه، بدتر  یازت دوا نم يکهنه درد يامروز باز کردن زخما. قیرف میبسپر میشه رو به همون قد یمربوط م میکه به قد یره هر چبهت -

. شه یدلته اضافه م يکه تو ییدرد هم به دردا

. هم پوزخند زد و پشتشو به ما کرد بعد

دست چپش که . داد یهم فشار م يو لباشو رو هیچقدر عصبان دمید دکه کنارم نشسته بو کینزد يآرشام نگاه کردم، از همون فاصله  به

سر در  يزیدلم گرفت، از حرفاشون چ. لرزه یداد که حس کردم کل وجودش داره م یمحکم فشارش م يپاش بود مشت شد، به قدر يرو

. کرد یرو نگاه م رونیو ب دیزلر یو ناراحته؛ نامحسوس م یکه عصب دید یمن فقط آرشام رو م گاهوجود ن نیبا ا یول اوردم،ین

باعث  یدوست نداشتم کس یبه دل دارن، ول نهیهمه از هم ک نیبوده و االن چرا ا نشونیب یدونستم چ ینم. بودم یدست ارسالن عصبان از

. کردم تو وجودم احساسش یزد به راحت یارسالن داشت اون حرفا رو بهش م یکه وقت یبود، حس میحس قلب نیا. آرشام بشه یناراحت

. آرشام گذاشتم يدست داغ و مشت شده  يبردم و رو شیدستمو پ. اون لحظه انجام دادم يبود رو تو دیکه از من بع يکار ناخوداگاه

برگردوند و نگاهمون تو هم  یکارم صورتشو به آروم نیبا ا! تو هم بود، صورتش گرفته و ناراحت بود؛ قلبم فشرده شد ياخماش بدجور

از  يصورتش رو هاله ا نکهیاخم داشت، با ا نکهیبا ا. همه نسبت بهش توجه نکرده بودم نیدم، تا به حال ایگاهشو دغم ن. گره خورد

! غم کهنه هیغم نشسته بود،  هیتو عمق چشماش  یپوشونده بود، ول تیعصبان

.اون غم هنوز اونجا بود یهم باز شد، ولاز  یحس کردم اخماش کم. آرشام يگره خورده  يروش لبخند زدم؛ لبخند من در مقابل ابروها به

 چیمن زبون دراز ه یگفت، ول یبهم م یه ییبنده خدا هی نویا! ستیجواب ابلهان خاموش: گوشش و زمزمه کردم ریبردم جلو ز صورتمو

کو گوش  یفت ولدوستانه بود، اون دوستم بهم گ حتینص هی نیا. ادیاوقات بدجور به کار م یفهمم بعض یحاال م. کردم یوقت گوش نم

! شنوا؟

.گفت یبهم م نویا شهیبود که هم يبه پر منظورم

 رونیدستم ب ریکردم، حس کردم مشتش آروم آروم باز شد و دستشو از ز یگوشش نجوا م ریداشتم ز یخاص جانیه هیبا لبخند و  یوقت

منو تو  فیبال مشت شده بود االن دست ظرکه ق یدستش گرفته بود، همون يدستمو تو. عقب دمیحرفام که تموم شد سرمو کش. دیکش

. خودش داشت

لبش و  يداد، انگشت اشارش رو گذاشت رو هیتک نیماش يآرنجشو به پنجره . پاش گذاشت يپنجه هام قفل کرد و رو يهاشو ال به ال پنجه

.لباش بود ياخم نداشت و همون لبخند کج رو. نگاه کرد رونویب

 یاالن که پ. حرکاتش رو دوست دارم يحس کردم همه . بابت خوشحالم نیبودم و از ا کشینزد. کردم به دستامون نگاه یلبخند کمرنگ با

... االن  یول دمیهمه مدت اون غم رو ند نیکه ا يتر شدم، جور قیکه نسبت بهش دق دمیفهم یبه احساسم برده بودم م
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نخل گوشه و کنار  يدرختا. قرار داشت نشونیب دیدر بزرگ سف هیکه  یکوتاه يواراید. درو باز کرد داریسرا. ستادیا الیو هی يجلو نیماش

 بایز يبوته ا يبلند و گل ها يو نخل ها یبوم يرو درختا الیبرد تو؛ اطراف و نویراننده ماش. خورد یوسط بلوار به چشم م یو حت ابونیخ

. کرده بودن

 هی. بودم دهیکجا ند چیکه نمونش رو ه دیکامال سف ییبا نما کیش يالیو هی. رمیبگ ییبایتونستم چشم از اون همه ز ینم میکه شد ادهیپ

بلند و سرسبز  يدو طرفمون گل ها و درختا. یو از پشت سرمون هم به در خروج الیو يشد به در ورود یم یکه منته ضیسنگ فرش عر

. اومد یجذاب تر به چشم م الیبا وجود اون ها و مقرار داشتن که به نظر

سالم  نیاومدن و ح رونیب الیچند تا خدمتکار مرد از و. خورد یاز کنارم تکون نم یدست آرشام نبود، ول يدستم تو گهیم دشد ادهیپ یوقت

. کردن و احترام گذاشتن به آرشام، چمدونا رو با خودشون بردن تو

رد و بدل شد و اون همه  نشونیب نیاشم يکه تو ییداشت، با اون حرفا ییواقعا عجب رو. کرد یزد و اطرافشو نگاه م یلبخند م ارسالن

زود رنگ عوض کنه، مثل عمو  یلیالبد عادت داره که خ. زد یلبخند م زیهمه چ يبه رو لکسیمونده بود و ر نجایحال ا نیبا ا ،ییتندخو

 یحس م. نداشتم یرو هم نسبت بهش حس خوب یکی نیاز عموش که متنفر بودم و ا. نباشه ارسالن برادرزادشه و هم خونن یهر چ! جونش

که بخوان  یرن و به هر چ یم شیپ يبا خونسرد ییره، از اونا یجلو نم يزرنگ و هفت خطه که بدون برنامه تو هر کار يکردم از اون آدما

. رسن یم

. داشتم و ارسالن پشت سرمون بود یآرشام قدم بر م يبه شونه  شونه

! نجاست؟یشما ا يالیو: به آرشام آهسته گفتم رو

! تو -

. گرد شده نگاهش کردم يچشما با

! من؟ یچ -

: و آروم جوابمو داد خونسرد

! نبود؟ نیمگه قرارمون ا. نگو شما، بگو تو -

. زدم لبخند

! خودته؟ يالیو نجایحاال ا. دمیچرا باشه، فهم! آهان -

. مثبت تکون داد يبه نشونه  سرشو

!ییدمش گرم عجب جا بابا

از  یبیبا ترک یمدل سلطنت یسالن بزرگ که دو ست مبل و دو ست صندل هیسمت راست . بود رونشیل تر از بصد برابر خوشگ الیو داخل

سالن گل  يگوشه ها. بود رهیت يو قهوه ا دیبودن و رنگشون سف دهیپرده ها رو کش. داشت رهیت یو البته شکالت ییو طال ينقره ا يرنگ ها

که اطراف  یکیبزرگ و ش يمجسمه ها. بودن بایواقعا ز. منطقه نیاشن و متعلق به همب یزدم بوم یکه حدس م شتقرار دا یعیطب يها

معرکه . متعلق به آرشام باشه یباشکوه يالیو نیهمچ هیشد  یاصال باورم نم. افزوده بود الیو نیا ییبایشده بودن واقعا به ز دهیسالن چ

!است
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قرار داشت که  ضیعر يراهرو هیکنار راه پله ها . باشه نییپا یوخوشگل یه بزرگب دیپله ها قرار داشت و مطمئنا باال هم با فیچپ رد سمت

آرشام قبال بهم گفته بود که هر اتاق شامل . شد یختم م یبهداشت سیراهرو بود، به سرو نیهم يسرش که انتها هیسرش به آشپزخونه و  هی

. امیب رونیجهت از اتاق ب یخود و ب ینداشتم ب زاین گهید يجور نیخوبه؛ ا یلیخ نیشه و به نظرم ا یم یشتبهدا سیسرو

نبود،  یمیکدوم رفتارشون صم چیه. انداختن و سالم کردن ریآرشام سراشون رو ز دنیبودن، که با د ستادهیکنار پله ها ا فیبه رد خدمتکارا

. از کنارشون رد شد و به طرف پله ها رفت توجه به اون ها یآرشام ب. کرد یتهران داشت فرق م يکه تو ییالیبا و الیو نیا نیانگار قوان

 م،یدیپله ها که رس يباال. لباش داشت يپوزخند محو رو هی د،یکاو یرو م الیکه نگاهش اطراف و یسرم رو نگاه کردم؛ ارسالن در حال پشت

 نیا. شده بودن دهیصله از هم چبا فا ره،یت يمختلف در رنگ ها يبا طرح ها یست مبل و صندل هیسالن نسبتا بزرگ افتاد که  هیچشمم به 

. کیدر نوع خودش هم بزرگ بود و هم ش ینبود، ول نییسالن پا یگسالن به بزر

من در نظر  يکدوم اتاق رو واسه  نمیبودم، دنبالش رفتم تا بب فیطرفمون راهرو قرار داشت که آرشام رفت سمت راست؛ منم که بالتکل دو

. چهار تا اتاق اونجا بود. گرفته

واقعا . هم يارسالن اخمام رفت تو نینگاه سنگ ریز. ازمون فاصله گرفت یکم. به صفحش انداخت و جواب داد یزنگ خورد، نگاه لشیاموب

! ده یدرسته قورتت م يرو بهش بد. فرق داشت هیآخه نگاه کردنشم با بق! ه؟ینگاه هاش چ نیا لیفهمم دل ینم

کرد،  یم یاز بس احساس راحت دمیشا ایبره،  دیکدوم اتاق با يدونست تو یانگار مارسالن . زد یهنوز داشت با تلفن حرف م آرشام

. از اتاقا یکی يگرفت که چمدونش رو از خدمتکار گرفت و رفت تو یم میسرخود تصم

چمدونمو از ! داره؟ دارم، اتاق با اتاق مگه فرق یرو بر م یکی الیخ یخودم گفتم ب شیآرشام قصد نداره تلفنش رو تموم کنه، پ دمیکه د منم

. نذاشتم و دسته اش رو گرفتم. اتاق يبره تو یگفت خودش م. خدمتکار گرفتم که ممانعت کرد

دستمو به . رفتم تو و چمدونم رو گذاشتم کنار تخت. اتاق ارسالن بود يکه انتخاب کردم درست رو به رو یاتاق. از اتاقا رو باز کردم یکی در

و  يو سرمه ا دیو پرده ها ست سف یتخت دو نفره که رنگ رو تخت هی. نسبتا بزرگ بود. ه اطراف انداختمب ينگاه سرسر هیکمرم زدم و 

 یعسل يزهایم. تخت قرار داشت يبود رو به رو یکه جنسش از فلز و رنگش مشک کیش یول کیکوچ شیآرا زیم هی. بود یکهم مش یکم

درست  دیو سف يسرمه ا يبا درها ییها يواریو کمد د زیکنار م يقد ي نهیآ هی. بودن شیآرا زیکنار تخت، که اونا هم از جنس همون م

!مثل صاحبش. شد ازش گرفت ینم يرادیا ه،یعال الیو نیا زیهمه چ. بود یجالب بیترک. سمت چپ قرار داشتن

کرد،  یداده بود و منو نگاه م هیق تکآرشام که به درگاه اتا دنیبرگشتم، با د. از هم باز کردم و به بدنم کش و قوس دادم یبا خستگ دستامو

. به طرفش رفتم. و به روش لبخند زدم نییآروم دستام رو آوردم پا

. صاحبش حرف نداره ي قهیسل. فوق العاده است نجایا -

. کرد یبا همون لبخند کج نگاهم م. ستادمیبه روش ا رو

. انجام نداده يکار نهیزم نیا يصاحبش تو. فوق العاده است الیو نیا ونیطراح دکوراس ي قهیسل یبگ دیبا -

. و نافذش اهیس يچشما يخنده زل زدم تو با

. خودته ي قهیسل الیو يجاها ي هیاتاق و بق نیمن مطمئنم رنگ و دکور ا یول -

! ؟یقدر مطمئن نیاز کجا ا: لباش، گفت يابروشو داد باال و با همون لبخند کج رو يتا هی
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 يکه تو هییالیو یکیسالن اون  هیشب یلیخ نییسالن پا. شده لیتشک یو خنث رهیت يهمه از رنگ ها الیو ياق و فضاکه دکور ات ییاز اونجا -

 رهیت ياز رنگا. طوره نیهم حتما هم نجایپس ا ،يبتول خانم بهم گفته بود که واسه اونجا خودت رنگاشو انتخاب کرد ادمهی. يتهران دار

. کامال مشخصه اد،یخوشت م

. میارسالن به خودمون اومد يبا صدا. موند یم رهیچشمام خ یلبام و گاه ينگاهش به رو یزدم، گاه یت که من حرف ممد تموم

 ن؟یچه جالب، قراره جدا از هم باش -

 يارسالن خونسرد. آرشام خونسرد برگشت و نگاهش کرد. بود و با پوزخند زل زده بود به ما ستادهیپشت سر آرشام ا. کردم نگاهش

. اشاره کرد يبه اتاق کنار د،یام رو که دآرش

دو تا اتاق  يتو نیکم دور از ذهنه که بخوا هیبه نظرم . رو هم که دالرام برداشته نجایاتاق؛ ا یکیاون  يکه خدمتکار چمدونتو برد تو دمید -

... دمیشا. نیجدا بمون

 یبلوف بوده که محض رو کم کن هی تونیالبد عشق و عاشق :از تمسخر گفت ییآرشام زل زد و همراه با پوزخند و رگه ها يچشما يتو

.تره کینزد تیبه واقع نیآره به نظرم ا. دیکن ستشیراست و ر يکه چطور نیواسط؛ حاال هم توش موند نشیانداخت

. ستین دیبع يزیچ نیهمچ هیاز تو که : ادامه داد يبا لحن بد و

وحشت زده . راهرو رو برداشت ادشونیفر يصدا. وارید ي نهیرفت و چسبودنش سمشتش گ يارسالن رو تو ي قهیو  اوردیطاقت ن آرشام

. شده بودن رهیهم خ يچشما ينگاهشون کردم که چطور با نفرت تو

! یتحت فرمان خودم ؛یچرخ یمن ول م يخونه  يو تو یینجایا یاول کار باهات اتمام حجت کنم که تا وقت نیهم دیبا: سرش داد زد آرشام

اخالقم هنوز سرجاشه که به هر  نیکرده باشم ا رییاگه تغ مم؛یمن هنوزم همون آرشام قد. کنم ارسالن یم اهیروزگارت رو س يپا کج بذار

! گوشت کن ي زهیو حرفام رو آو رونیمن بکش ب یپاتو از زندگ. دم یرو نم میخصوص یزندگ يدخالت تو قح ییسر و پا یب

. زد یاونم داد م. برداشت شقی يآرشام رو از رو يبا خشم دستا ارسالن

آزاد و بدون تعهد، خودم هستم و خودم هر  شه،یکه سرحال و قبراق تر از هم ینیب یم. باشه منم هنوز همون ارسالن سابقم ادتیپس  -

! یستیتو از ما ن دمیچون فهم رون،یب دمیتو کش یوقته پامو از زندگ یلیخ یول. کنم یکه بخوام م يکار

! ستمیآره من مثل تو ن. زنم به چاك یمثل تو واسه گند باال آوردن نم نکهیا ستم؛یشارالتان ن هی نکهیا. ستمیکه ن نهیخارم همافت ستم،یآره ن -

وقت به  چیکار نداشتم، ه نجایاگه خودمم ا. یبمون نجایبهت نگفتم و گذاشتم ا یچیه انیخب قبول، به خاطر شا یلیخ ،یمدت مهمون من نیا

! ینکن یکن منو عصب یحد خودت رو بدون و سع! مجبورم تحملت کنم ،يموند نجایحاال که ا یول. دمیکش یورا نم نیو اتو راهم ر ي هانهب

. زد ینفس نفس م تیآرشام از زور عصبان. بود و صورتش از خشم سرخ شده بود ستادهیا وارید ي نهیارسالن س. و به من نگاه کرد برگشت

:داشت کنترلش کنه تا باال نره گفت یه سعک ییبه اتاقم اشاره کرد و با صدا

!اتاق من يچمدونت رو بردار ببر تو -

که اتاق  ياتاق کنار يچمدونم رو بردم تو. کنم یم شیکار هیخودم گفتم بعدا  شیپ. نبود که بخوام باهاش مخالفت کنم يجور اوضاع

به نظرم . دیو سف یو زرشک یمشک ياز رنگ ها یبیترک. تفاوت بوددکور و رنگش م ینداشت، منته یاتاق فرق یکیبا اون  بایتقر. آرشام بود

. ستادمیچمدونمو گذاشتم کنار چمدون آرشام و همون جا مردد ا. اتاق اومد یکی ونجالب تر از ا یحت
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 يحقش نامرد گذشته در يزد، حدس زدم ارسالن تو یکه آرشام به ارسالن م ییاز حرفا. بود یانگار هنوز عصبان. تو و در رو بست اومد

! دونم یچکار کرده رو نم نکهیحاال ا. کرده

لبه اش افتاده بود، . تخت بند نشد يرو یتخت؛ ول ياز تن در آورد و انداخت رو شویکت اسپرت مشک. تخت و نگاهش کردم يرو نشستم

سرمو که بلند . گذاشتم کنارم صافش کردم و. عطرش رو حس کردم يبو. کج شدم و کتش رو برداشتم. تخت نییکه سر خورد و افتاد پا

. کنه یو داره نگاهم م ستادهیرو به روم ا دمیکردم، د

. امیحالت در ب نیشد، که من و من کنان سر حرف رو باز کردم تا از ا یم يجور هیباز حالم داشت . بود نیسنگ نگاهش

! م؟یچکار کن دیگم حاال با یم -

. مد کنارم نشستهم و او يتو دیاخماش رو کش. نگاهم کرد گنگ

! م؟یرو چکار کن یچ -

!و رسوا دل چارهیور دل من ب نهیش یم ادیم نمیکنم، ا یم احتیو س ریهوا س يمن که خودم تو. باهام کم بود فاصلش

لبخند  هیدلم به خودم زده بودم، خندم گرفت و اثرش  يحرفم که تو نیاز ا. اول اون، دوم من! ذارمم بشم ینم. خب هنوز رسوا نشدم نه

. لبام يبود که نشست رو

. که روش جا خشک کرده بود، دوخته بود يکه با تعجب به لبام و لبخند دمیرو د نگاهش

! خودتو جمع کن دختر! دم؟ یم لشیلبخند ژکوند تحو قهیدم به دق یخُل مشَنگا چرا ه نیع دایجد

. شه که آخه ینم...  نجایمن ا گه،ید نیهم -

! شه؟ یچرا نم -

 دیآخه ازش بع! طنت؟یش! کنم؟ رشیتعب يخودم چه جور شیپ. بود ییجورا هینگاهش . کردم یمن بودم که با تعجب نگاهش م نیا حاال

. هیآخه لحنش که جد! ؟یعنیکنه  یم تمیداره اذ. بود

کرد؛ شبا وقت خواب من  شیشه کار یاتاق ما اطراق کرده و نم يارسالن خان رو به رو نیگم حاال که ا یمن م. مشخصه گهیچراش که د -

. اتاقت سرك بکشه يتو ادیب یمرض که نداره بخواد نصف شب گهید. بغل نیاتاق خودم هم يرم تو یم یواشکی

!؟یاتاق تو چ ياون وقت تو: با اخم نگاهم کرد و گفت يجور هی

! گفتم؟ یمگه چ. به تته پته افتادم که

! اد؟یق منم باتا يمگه قراره تو گه،ید یچیه! ؟یاتاق من چ -

...غلـ  -

داشت خودش رو کنترل  یانگار سع. پشت گردنش رو ماساژ داد، باز برگشت نگاهم کرد. دیموهاش دست کش يخورد و ال به ال حرفشو

. ستیکه اصال آروم ن دمیخب از لحنش فهم یکنه، ول

فهم  ریش. یبخواب يریگ ینه، نم ای يقفلش کرد يشدو تا مطمئن ن یکن یدر اتاقت رو قفل م یمنته م؛یکن یکار رو م نیخب هم یلیخ -

شد؟ 

. دمیلحن خاص که مختص به خودم بود، صدام رو کش هیبا  یخنده سرم رو تکون دادم و به آروم با
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. سییر يچشــــم آقا -

. با تحکم بود شیپ قهیچشمام نگاه کرد؛ نه اخم داشت و نه لحنش مثل چند دق يکم تو هی

 س؟ییر يبه من نگو آقا گهیدمگه بهت نگفتم  -

. تونیمنم خدمتکار شخص ،یسییشما ر میایب نییپا میخب باال بر! بگم؟ یپس چـ: با همون لحن گفتم نیهم يذاشتم، واسه  یبه سرش م سر

! نه؟یاز ا ریغ

. هم بودبرام کامال مب! ؟یچ یول. بگه يزیچ هیو نفوذگرش بهم  میخواست با همون نگاه مستق یانگار م. کرد سکوت

نشونه ها چراغ قرمز ذهنم و روشن  نیا يهمه . آرشام و تن متشنج من ي رهیفاصلمونم که کم بود؛ نگاه خ. لبام محو شد ياز رو لبخند

. انگار با چسب منو به تخت چسبونده بودن یکرده بود؛ ول

و  دمیگلوله از جام پر نیشد، ع لیبه طرفم ما یمکه آرشام کرد و ک یبا حرکت. حس نداشتم درستش کنم یحت. موهام بند نبود يرو شال

. ستادمینفس زنون کف اتاق ا

 نییسرمو انداختم پا. کردم یم يبا انگشتام باز د،یلرز یکه صدام م یدر حال. نگاه اونم واسم خاص بود. موقعم تابلو شدم یحرکت ب نیا با

. بود دشیمواج و بلندم کامال در معرض د يو موها شونه هام يشال کامل از سرم افتاده بود رو. نهیکه نگاهم رو نب

...من ... مـ ... االن من . استراحت کنم دیبا... اتاق  يگم برم تو یم...  ـیمن مـ... من ... مـ  -

. چکار کنم، فقط بد جور هول شده بودم دیدونستم با یگم و نم یم یچ دمیفهم ینم

جام  يتو. و دستمو از پشت سر گرفت دینرس یقدم اول به دوم یم اول رو برداشتم، ولسمت در و قد دمینگاهش کنم، چرخ نکهیا بدون

 يکه صدا دیکوب یم نمیس يخودش رو به قفسه  يجور چارمیقلب ب. مردم و زنده شدم ییجورا هی جانیبهتره بگم از زور ه ایخشک شدم، 

... یولبود،  يجد. دمیگوشم شن ریصداش رو ز. دمیشن یتپش هاش رو به وضوح م

. چند جمله حس کردم نیهم يصداش رو تو آرامش

. برو حاضر شو ؛یاستراحت کن یتون یو م يوقت دار یکاف يشب به اندازه  -

...آخه من ! ؟یواسه چ -

! فقط بگو چشم -

. منتظرم باش نییسالن پا يتو ،يحاضر که شد: کردم و اون ادامه داد سکوت

 لیکارهاش خشونت دخ يهمه  يتو. رهیکه دردم بگ يفشرد؛ نه جور یدستش بود کم يستم رو که تود. الل شده بودم. تکون دادم سرمو

. کرد یکرد، فقط حالمو عوض م ینم تمیکه اذ يجور گه،ینوع د هیبار از  نیا یبود، ول

. تونستم با تمام وجود احساس کنم یحس نو که نوپا بودنش رو م هی

به سرعت وارد اتاق خودم شدم و در رو . نتونستم در رو پشت سرم ببندم یو حت دمیبه طرف در اتاق دوطاقت  ینا آروم و ب. ول کرد دستمو

. دادم هیبستم و بهش تک

زنه؟  یدامن م شمیده و هم به استرس و تشو یکه هم بهم آرامش م هیچه حس نیا! چه به روزم اومده؟ ایخدا. اومد یباال نم نفسم

! عاشق ي وونهید هیشدم،  وونهیانگار د. بال به سرش اومده باشه نیوقت ا چیندارم ه ادیه طاقت شده ک یب يبه قدر قلبم
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! لباس عوض کنم؟ ياتاقش جا موند، پس حاال چه جور يچمدونم که تو! يوا يا. لباسام افتادم، لبخندم محو شد ادیکه  نیهم یول دم،یخند

 نیینگاهم رو به پا. نبود یدر رو آروم باز کردم، کس. روم به در اتاقم خوردو آ کیکوچ يتقه  هیسر خودم، که  يبزنم تو یکیخواستم 

. لبخند زدم، آوردمش تو و در رو بستم. دوختم، چمدونم رو گذاشته بود پشت در اتاق

داشتم مرتب  دوست جانیاحساس و ه نیدر کنار هم یکرد؛ ول یم رییحال و روزم به کل تغ دمشید یم نکهیبر خالف ا. شدم یآماده م دیبا

...نگاهش کنم و . باشم ششیپ

!نگاه سرسخت و پر از غرور آرشام داریخر. بودم دارشیآره، خر. حال آرومش رو به جون بخرم نیو در ع يجد نگاه

***

راننده،  برام جالب بود که با وجود. و خودش جاش رو پر کرد نهیاجازه نداد راننده پشت فرمون بش دمیبشم که د نیسوار ماش خواستم

 یتون یتو م نم،یش یخودم م«قاطعانه گفت  يچون به قدر! خاصش بود؟ ياز عادتا گهید یکی نمیا یعنی. کنه یآرشام شخصا بخواد رانندگ

. تونست باشه ینم نیاز ا ریکه حدسم غ» !يبر

. دمیرسباالخره لب باز کردم و ازش پ. دونستم یرو نم میرفت یم میکجا داشت نکهیو ا میبود ریمس يتو

! م؟یر یکجا م میدار -

. شد رهیبه صورتم انداخت و باز به جاده خ یکوتاه نگاه

! شیک میکه به خاطرش، همراه ارسالن اومد ییهمون جا: گفت ینوع حرص خاص هی با

. زدم لبخند

... نیا م،یارسالن اگه متوجه بشه ما جدا از هم اتاق دار...  يزیچ هی یراست. يآهان، باشگاه سوارکار -

. ادامه بدم نذاشت

. شه باهاش کنار اومد یبهانه م نیگذاشته؛ به ا ریروش تاث يادیکرده و فرهنگ اونجا تا حد ز یزندگ کایامر ياون مدت ها تو. ستیمهم ن -

. مهمه هیمن هم فقط ظاهر قض يمن رو نداره و برا یخصوص یزندگ يدرضمن، اون حق دخالت تو

! خسروان دانند شیدونم، صالح مملکته خو یچه م. هیحرف نمیا آره خب،. تکون دادم سرمو

. مخصوص بانوان باشه میر یم میکه دار یینجایآخه فکر نکنم ا! دن؟ یراه م يباشگاه سوارکار يمگه خانما رو هم تو -

! منظور؟ -

! تونن با هم واردش بشن؟ یزن و مرد م نهیمنظورم ا -

. کرد و جوابمو داد یکوتاه سکوت

گذار اون باشگاه به عنوان  هیدر هر صورت سرما. باشه یکنم مشکل یفکر نم. شه، از قبل هماهنگ شده یکه مختص به ما م یاون بخش -

. دمیخصوص نشن نیدر ا يزیدرضمن، تا به حال چ. شه یمن محسوب م کیاز دوستان نزد یکی
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به نظرم . با خبر باشم زایچ نیباشگاه که حاال از ا يتو اوردمیرو با خودم نخانم  هیخب، تا حاال  یول: ادامه داد یکرد و با لحن خاص نگاهم

. ستیتجربه بد ن نیاول يواسه 

. شد رهیزد و باز به جاده خ پوزخند

چرا من حس  یول ست؛ین يحرف بد نکهیاونجا، خب ا ومدهین یزن چیگه تا حاال با ه یم. هم درك کردم و هم نکردم ییجورا هیرو  منظورش

!حرفش داشته؟ نیگفتن ا يبرا یلیدل هیدم کر

***

نگاه  ییزدم و به اسبا یقدم م ضیعر يآرشام، وسط اون راهرو يو شونه به شونه  میاصطبل بود يتو. اون همه اسب ذوق زده شدم دنید با

لوشون بسته شده بود، آورده که ج یکیاز اصطبل قرار داشتن و سراشون رو از در کوچ یمشخص يمکان ها يکردم که جدا از هم، تو یم

. کردن خندم گرفته بود یکه م يبامزه ا يو من از کارا. رونیبودن ب

کالسکه بهش وصل کرده  هیکه  یحیپارك تفر هی ياونم تو دم،یاتفاقا د دم،یگم ند ینم. لمس نکرده بودم کیاسب رو از نزد هیحاال  تا

. ونجا فرق داشتبا ا یبود و کل يباشگاه اسب سوار نجایا یبودن؛ ول

 میایخوش گذاشت ب يباشگاه آرشام رو شناخت و با رو سییر م،یدیرس یوقت. کرد یاسبا هم پشت سرمون با فاصله حرکت م مسئول

. میایدونست ما قراره ب یظاهرا از قبل م. داخل

بودن و  يده بود، مشغول سوارکارش دهیکش یشکل که دورش حصار چوب يا رهیدا دونیم هی يتک و توك سوارکارا تو. خلوت بود یلیخ

. خواد چکار کنه یدونستم آرشام م یبودم و نم ستادهیهمه اسب ا نیا نیحاال من ب

. هیفرج شیلیفام دمیکه به لباس مخصوصش وصل بود، فهم یکارت ياز رو. چهل و پنج ساله بایمرد تقر هی. مسئول اسبا نگاه کردم به

. آمادشون کن: آرشام

! رو قربان؟ یشگیهم يون اسباهم: یفرج يآقا

. کردم که صدام زد یطرف داشتم نگاهشون م یسرش رو تکون داد، منم ب آرشام

. یبپوش يلباس سوارکار دیحتما با -

. تعجب نگاهش کردم با

! مگه قراره منم سوار شم؟ -

. یزدن زل بزن واریبه د شگاهینما يکه تو ییتابلوها نیو با لبخند به اسبا، ع یجا بمون نیهم ستیقرارم ن -

! کنه؟ یمنو مسخره م داره

. هم يتو دمیاخمام رو کش. اجازه رو بهم نداد نیطبق معمول زبون درازم ا یکردم خودم رو کنترل کنم؛ منته یسع یگرفته بود، ول حرصم

. من تا حاال سوار اسب نشدم؛ در حال حاضر قصدشم ندارم یول -

 ؟یترس ینکنه م -
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! ؟یترس از چ -

. ادیخانما که از اسب خوششون نم شتریمثل ب -

منو کم کنه يخواست رو یمثال م! است؟یجور نیا ا .

. دو کامال معقولشون از هم جداست نیا. تجربم یترس نه، فقط ب -

. کردم یبار تجربش م نیاول يتو بودم، برا يمن اگه جا یول! جدا؟ -

 يباز ینکنه اسب وحش ؟یچ ومدمیاگه نتونستم و از پسش بر ن یول. گه یراهم نم یپر ب. انداختم به اسبا ینگاه مین. نگاهش کردم دیترد با

هر چه بادا . محض تجربه بد نبود. داره که جوابمو بده تنشیآس يتو يزیچ هیبهش بگم،  یاالن اگه هر چ یول ن؟یو پرتم کنه زم ارهیدر ب

! باد

***

! وارده يادیالبد ز. خود آرشامم کاله نداشت. سرم بذارم يکاله روحاضر نشدم  یول دم،یمخصوص پوش لباس

 یکه گوشه و کنار چند تا درخت به چشم م یکامال خاک يفضا هی. زد، چه برسه به آدم یکه پرنده هم پر نم ییاطرافم نگاه کردم؛ جا به

. گرم بود یلیخ نجایخنک باشه، ا دیفصل هوا با نیا يتو نکهیبا ا. خورد

. آورد یفرج يدست داشت، اسب منو هم آقا ياسبش رو تو افسار

! ست؟یکس ن چیجز ما ه نجایچرا ا -

! جمله رو چند بار تکرار کنم؛ قبال گفتم که هماهنگ کردم هیعادت ندارم : جواب داد یبداخالق با

! شد؟ یم یاومدم چ یحاال من نم -

! ياومد یم دیپس با نجا،یا ادیچون ارسالن داره م -

 یفکر م یچ! هه. خامه که واسه خاطر خودمه الیخ. منو دنبال خودش راه انداخته یپس بگو واسه خاطر چ. ابروم رو انداختم باال يتا هی

. از آب در اومد یکردم، چ

. نداشت دیکجا د چیبه ه. میپشت اصطبل بود. تونه بره یگرفت و گفت که م یفرج ياسب رو هم از آقا یکیافسار اون  آرشام

! که دور و اطرافش رو پر کرده؟ رهیهمه رنگ ت نیشه از ا یخسته نم. بود یآرشام رنگش مشک یانتخاب سبا

 کینزد یپاهاشم کم. بود دیها و دمش سف الیرنگ  یبود، ول یبدنش مشک! چه نازه. من انتخاب کرده بود، نگاه کردم يکه واسه  یاسب به

! کردم دایپ يرنگ آلرژ نیکال انگار به ا! ستین اهیباز خوبه همش س. رنگ بود نیبه سم به هم

. دیچرخ یاسب م يرو دینگاهم با ترد. رو داد دستم افسارش

. باهاش ارتباط برقرار کرد یشه به راحت یصورت م نیدر ا ،ینوازشش کن دیجور مواقع با نیا -

ناخوداگاه لبخند . دمیدست کش الشیآروم به گردن و . دمرو نوازش کر فشیبدن نرم و لط. بردم شیسرم رو تکون دادم دستم و پ دیترد با

. زدم
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. کنه، انگار خوشش اومده ینم يکار چیه. چه بامزه است -

. دیچیگوشم پ يتو یشگیهم تیصداش با جد و

 ،یادش رو جلب کناعتم یاگه بتون یبه نوع. کنه داینسبت بهت اعتماد پ دیبا. سخته یلیمواقع خ یبعض يارتباط برقرار کردن با اسب تو -

. شه یباهاش برات آسون م يسوار

! چکار کنم تا بتونه بهم اعتماد کنه؟ -

. کنه یفرار استفاده نم يواسه  یدر اون صورت از هر فرصت ،یکن یازش حفاظت م يکه حس کنه دار یکن يکار دیبا -

. تعجب نگاهش کردم با

! ممکنه سوارش که شدم رم کنه؟ یعنی -

. دتکون دا سرشو

کنه، و هر زمان که احساس خطر بکنه، واکنش نشون  یم یگله زندگ يتو یعیکه به طور طب وونهیح هیبه هر حال اسبم . امکانش هست -

. هیجلب اعتمادش کار سخت نیهم يبرا. ده یم

. نوازشش کردم! هیکجاش وحش نیا. اسب نگاه کردم به

! ه؟ینژادش چ -

. در نوع خودش یالنژاد ع هی. هر دو از نژاد عربن -

! تونم؟ یاالن م. خوام سوار بشم یم: طاقت نگاهش کردم و با شوق گفتم یب

به طرفم اومد و افسار رو . که کنارش بود، بست یآهن ي لهیافسار اسبش رو به م. دیچشمام د يرو تو يسوارکار اقیاشت. کم نگاهم کرد هی

.دستم گرفت ياز تو

خودمو بکشم باال، بعد پامو بذارم روش؟ مونده بودم چکار  ایرکاب  يسوارش بشم؟ اول پامو بذارم رو يحاال چه جور. ستادمیاسب ا کنار

. و دستمو گرفت ستادیکنم که کنارم ا

. خودتو بکش باال یبه آروم ن،یز يرکاب و دستتم بذار رو يپاتو بذار رو -

! آسون بود یلیخ. که گفته بود رو انجام دادم يب، و همون کاراس نیز يدستم رو گذاشتم رو یکیدستش بود و اون  يدستم که تو هی

. رها کرد و افسار اسب رو بهم داد یدستم رو به آروم. نشستم، با لبخند نگاهش کردم یوقت

! يریبگ ادیرو  يسوارکار يکه ندونسته بخوا نهیبهتر از ا یول ؛یاگه هم بگم فراموش کن ای ،یممکنه چند تا نکته رو ندون -

اسب ضربه زد و افسار و به  يبه پهلو یدستش و با پاش کم يافسار رو گرفت تو. رفت طرف اسبش و سوار شد. چشم بهش دوختم نتظرم

. ستادیاومد طرفم و کنارم ا یاسب به آروم. دیطرف من کش

. همحکم باش دیباشه ضربت نبا ادتی. کن ادهیاسبت پ يرو یکه من انجام دادم رو به نرم یحرکت نیهم -

!باشه، باشه، هولم نکن -

.کردند یبا هم حرکت م يمواز عانهیاسبا مط. ارهیسقوط دخلم رو م نیو ا فتمیاسب م يکردم هر آن از رو یحس م. داشتم استرس

. یمنظور اسب بش يمتوجه  یتون یده، م یحرکات که از خودش نشون م یبعض ياز رو -
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! ؟يچطور -

گوشاش رو به سمت جلو چرخوند و سرش رو باال گرفت،  یمثال وقت. ستین ریتاث یب نهیزم نیا يتواسب  يمثال حرکت گوش ها يبرا -

که  یبدون دیشه، با یم لیما نییاسب به سمت پا يکه گوشا یو زمان. گرده یناراحتش کرده و دنبال منبع صدا م ییصدا هیکه  نهیا شیمعن

کار  نیا ،يد یکه بهش م یتیموارد بعد از نوازش و حس امن شتریب يکه البته تو ؛يریبگ يازش سوار یتون یتو شده و م عیدر اون زمان مط

! یکنه، نه وحش یرام صدق م يدر مورد اسبا نیده؛ که ا یرو انجام م

. ادد یو با تجربه داشت آموزشم م يجد یمرب هیمثل . فوق العاده است نهیزم نیا ياطالعاتش تو. که گفت به نظرم جالب اومد ییها نکته

. ستین ینترس، مشکل: گفت عیهول شدم، سر دیآرشام که د. که سوارش بودم، سرش رو چرخوند و گردنش رو تاب داد یموقع اسب همون

! کنه؟ یم نیآخه چرا همچ یول -

. کنه یم یگوشیداره باز نکهیا یعنی اره،یم رونیچرخونه و زبونش رو از دهنش ب یسرش رو م یوقت. ذاره یداره سر به سرت م -

. تعجب نگاهش کردم با

! شه؟یهم حال زایچ نیکه سر به سرم بذاره؟ مگه ا رونیب ارهیخب؟ زبونش رو م یچ یعنیوا  -

. تونه حرکات و رفتارها رو درك کنه یاسب م یاز اونچه که فکرش رو بکن شتریب -

. و نگاهش کردم دمیخند

. ینمونه باش یمرب هی یتون یم. یسبا بدونرو در مورد ا زیقدر خوب همه چ نیشه ا یباورم نم -

! کنم یکار رو م نیفعال هم دارم هم: لباش سرش رو تکون داد و گفت يلبخند کج رو هی با

خواستم باز احساساتم  ینم تیاون موقع يتو. نگاهش رو حس کردم ینیسنگ. دمیاسب دست کش الیابروم رو دادم باال و با لبخند به  يتا هی

. رو قلقلک بده

 ه؟یاسمشون چ یراست. برام جالبه ؟یشه بازم از حرکات و عکس العمالش بگ یم: کردم و گفتم نگاهش

. اسمش طلوعه و اسب من رعد ،يریگ یم يازش سوار يکه تو دار یاسب: مکث کوتاه جوابمو داد هیاز  بعد

! لوع؟حاال چرا ط یول. رعد یره که اسمشو گذاشت یتند م یلیحتما خ! اوه چه باحال -

جلوتر تعداد درختا  یکم یکه اطرافمون بود، منته یو چند تا درخت یخاک نیشد جز همون زم ینم دهیهم د يزیچ. اطرافش نگاه کرد به

. شد یم شتریب

! خوشگله یلیاسمش که خ گه؛ید زیهر چ ایحاال طلوع . منم دنبالش رو نگرفتم. رو نداد جوابم

! استاد میبود دهیجالبش رس يتازه به جاها ؟یبگ شویبق يخوا ینم: گفتم يکوتش نباشم، با لحن بامزه ااز اون شاهد س شتریب نکهیا ي واسه

بار کالمش  نیا یول دم،یلباش از هم باز شد و صداش رو شن. انگار حواسش اونجا نبود. بازم مکث کرد یسرشو تکون داد، ول. کرد نگاهم

. چند لحظه قبل رو نداشت يسرد بود، گرما

چون در اون صورت اسب احساس  ،یکن اطیکامال احت دیبا د؛یکوب نیجلوش رو به زم يکه اسب گوشاش رو به عقب چرخوند و پاها یوقت -

که در اون حالت . هیاز حد عصبان شیب یعنیو به همون حالت که گوشاش رو به عقب داده، اگه اونا رو خوابوند،  تهیجور عصبان هی. خطر کرده
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و خودش رو باال  دیکوب نیعقبش و به زم يباشه که اگه پاها ادتیهم  نویدرضمن، ا. یکنترلش کن یتا بتون یرو داشته باش یفمهارت کا دیبا

. یجور مواقع حواست رو خوب جمع کن نیا يبهتره تو. کنه یکه ناراحتش کرده اعتراض م يزیبدون داره به چ د،یکش

. شم، حوصلم سر رفته بود یحالت باشم کسل م هیکه به  ییاز اونجاحال  نیبا ا یدادم، ول یدقت به حرفاش گوش م با

اسب فشار دادم و افسارش رو تکون دادم، که حرکتش تندتر شد و باعث شد محکم تر بهش ضربه بزنم و  يمحکم تر پامو به پهلوها یکم

. شد شتریسرعتش ب! خــدا يو وا دیکش ههیکارم آهسته ش نیبا ا

سرعتش هر لحظه . چکار کنم دیدونستم با یزانوهامو سفت گرفته بودم به پهلوهاش و نم. تونستم نگهش دارم ینمکردم  یهر کار م گهید

. کردم یخدا عجب غلط يوا! ـــه؟یچ گهیغروبش د نه،یاگه طلوعش ا. شد یم شتریب

 یاسبش به سرعت م. شد کمینزد. نمچکار ک دیبا قیدونستم دق یاز بس هول شده بودم نم یول دم،یشن یآرشام رو از پشت سر م يصدا

. بود ادیز یلیحال طلوع هم سرعتش خ نیبا ا یول د،یدو

. حرکتش رو نرم متوقف کن. افسار رو به طرف خودت بکش و آروم به شکمش ضربه بزن -

. ره یتند م یلیتونم، خ ینم: گفتم بلند

پهلوهاش فشار  ياز حد تو شیافسارشو محکم بکش، زانوت رو ب. گم یبکن که بهت م ویهمون کار. یستیپشت فرمون که ن: داد زد یعصب

د زود باش، چرا خشکت زده؟ . حرکتش رو کند کن. نده

.شد کنترلش کرد یرقمه نم چیکه ه نجایبکنم، ا یغلط چیاونجا که فضاش بازتر بود نتونستم ه. میدرختا بود يالبه ال. بودم دهیترس

دونم؛  یمحکم نم ایحاال آهسته . شکمش ضربه زدم ریهمزمان به ز. در اومد چارهیاسب ب يصدا. دمیشکه داشتم ک یرو با تمام توان افسار

! يداشتم متوقفش کنم، اونم به هر نحو یاون لحظه فقط سع يچون تو

سر نابلد و من خاك بر  دیکه اسب ترس دمیکش غیج نیهمچ یاولش آروم بود، ول. عقب بلند کرد يکنان خودش رو رو دو پا ههیش اسب

. هم، فکر کنم زدم کال پهلو مهلوش رو ناقص کردم

! ؟يشد یو سوارش نم يآورد یدر نم يباز غد باز يمرد یم ؟يخره، تو رو چه به اسب سوار آخه

م باالخره ه. دیکوب یم نیو خودش رو به زم دیکش یم ههیاسب همچنان ش. به افسار و از زور وحشت چشمامو بستم دمیترس و لرز چسب با

 لمایف نیا نینکرد و پرت شدم؛ وگرنه حتما ع ریرکاب جلو نبرده بودم، گ يتو ادیچون پام رو ز. نییموفق شد و منو از اون باال پرت کرد پا

. دیکش یمنو دنبال خودش م ن،یزم فتنیمکه از اسب 

. دیچیتوش پ يا اون ضربه درد بدب یپهلومم که تازه خوب شده بود، ول. درد گرفت؛ مخصوصا آرنج دستم يو زانوم بدجور دست

صداش  يتو. دیشد و به طرفم دو ادهیآرشام به سرعت از اسبش پ. چشمام حس کردم يجوشش اشک رو تو. آه و نالم در اومده بود يصدا

. توجه نداشتم زایچ نیحواسم پرت بود که به ا ياون لحظه به قدر یزد، ول یموج م ینگران

. بازوم يگذاشت رو دستشو

الت خوبه؟ ح -

 ؟یدقت یقدر ب نیدادم، چرا ا حیمگه بهت نگفتم مراقب باش؟ اون همه برات توض: ادامه داد یعصب و

. دیلرز یصدام م. از سر درد، آرنجم رو فشار دادم یحس با
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 ؟یکن یباال سرم موعظه م ینشست ست،یحالم خوب ن ینیب یمگه نم -

. شه یم نیهم یو گوش نکن یسر به هوا باش یوقت -

 یم یکم میشونیپ يکردم گوشه  یحس م. تخته سنگ نشستم و اونم جلوم زانو زد هی يرو. آروم بلندم کرد یلیبازومو گرفت و خ ریز

. البد خراشه. کم بود یسوزه، ول

! اسب کجا رفت؟ -

. کرد یدست و پام نگاه م به

. گرده باشگاه یخودش بر م -

. ستمیه من که گفتم بلد نآخ: انداختم و با بغض گفتم ریز سرمو

. یتجربش کن یخودت خواست -

! فتادمیروز نم نیکه سوار بشم االن به ا يکرد یاگه با حرفات مجبورم نم. تو شد ریهمش تقص: دمیتوپ بهش

پام غرق سرتا . طور نیهمون قسمت پاره شده بود و سر زانومم هم. گرفت و به آرنجم دوخت سمیخ ينگاهش رو از چشما. نداد جوابمو

! اَه لعنت به من. خاك بود

. که دردم چند برابر شد دیدستمو کش. اون لجبازتر از من بود ینذاشتم، ول. گرفت و خواست به آرنجم نگاه کنه دستمو

! نکن. کنه یشکسته باشه، درد م دیشا ؟یکن یچکار م يآ -

! نکردم نیساکت شو تا خودم بدتر از ا -

. بازم تقال کردم، چون درد داشتم یول. سکوت کردم حایش رو به زبون آورد، که ترجو با خشم جمل يجد يقدر به

سوخت که دوست داشتم  یم نیهمچ کیزخم به ظاهر کوچ نیهم. پوستم افتاده بود يرو کیزخم کوچ هیبه شدت قرمز شده بود و  آرنجم

. رو گاز بزنم نیزم

. نهیپاره شده بود که از همون جا تونست زخم رو بب یلوارم کمش. کرده بود دایزانوم نگاه کرد که اونم خراش پ به

اخمام از درد جمع . زخم بست يبکنم، به دستم درست رو یمن اعتراض اینگاهم کنه،  نکهیدر آورد و بدون ا بشیج ياز تو دیدستمال سف هی

. ستمالد يدستمو گذاشتم رو. بر نداشتم شیصورت اخمو و عصب ينگاهم رو از رو یشده بود، ول

! برگردم باشگاه؟ يحاال چه جور -

احساساتم سرپوش بذارم  يبخوام رو نکهیکه بودم، ا کشینزد. شد اهیجفت چشم س هیحواسم پرت اون . رو باال آورد و نگاهم کرد سرش

 نیندارم همچ ادی. خونهحس رو ب نیشده از نگاهم ا یذاشتم حت یکردم نم یهنر م یلیخ گهید. برام سخت بود رم،یبگ دشیناد یبه نوع ای

. شدم یمرد خلع سالح م نیدر مقابل ا یکارا ازم سر بزنه؛ ول نیابوده باشم که  یآدم

. با اسب -

. نشه يازش جار يهم فشار ندادم که قطره ا يچشمامو رو. هنوزم نم اشک توش نشسته بود. دیچشمام د يرو تو تعجب

. راحت تره وونیح نیاز ا لیکنترل کردن جرثق. غلط بکنم طرف اسب برم گهی داصال. شم یوقت سوار اسب نم چیه گهیمن د یول -
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با آه و ناله . بلندم کرد یحرف چیبازوم رو گرفت و بدون ه ریآروم خم شد و ز. چشمام بود ينگاهش تو. گردنمو کج کردم. ستادیشد ا بلند

. زدم یبدجور شَل م یول ستادم،یراست ا

بچه بلندم کرد و  هی نیعمل انجام شده قرارم داد؛ ع هی يخواستم اعتراض کنم که تو دم؛یورش رو فهممنظ. طرف اسب خودش رفت به

. اسب يرو نمیمجبورم کرد بش

آدم از بس غد و  نیا یول م،یبه زور جا شد. دستش و خودشم پشتم نشست يافسار رو گرفت تو دمیبگم، که د يزیچ هیباز کردم تا  دهنمو

. ستیول کن ن يجور چیدنده است، که ه هی

. هم واسش نکردم یتونستم تکون بخورم، تالش ینم. رونیبود ب ختهیموهام از شال ر نصف

. که سخته يجور نیا -

. بود یحوصله جوابمو داد، انگار هنوزم عصب یب

. شه یکم کم داره شب م. شد نیشه منتظر ماش ینم -

. ب آروم حرکت کرداس. کرد یداشت غروب م گهید دیگفت، خورش یم راست

دستاش از کنار پهلوم اومده بود جلو و . شه ینم دمید گهیطرف د هیکردم ذهنم منحرف بشه،  يهر کار. بودم کیبهش نزد یلیخ یلیخ

. افسار رو گرفته بود

 یمد اون طور نگهش ماز ع یدونم چرا، ول ینم. از من قرار داره یکم يصورتش با فاصله  دمید یگردونم، م یبر م مرخیکه به ن صورتمو

دونست که چشمم  یچرخوندم؛ اما فقط خدا م یآوردم جلو و نگاهمو به اطراف م یکوتاه صورتمو م یلیتابلو نشم، خ نکهیا يداشتم و برا

. دمید یانگار فقط اونو م. چشم دلم بود آرشام رو هدف خودش قرار داده بود نیو فقط ا دید یکجا رو نم چیه

 یحس م قایدق. داد یهوا تکون م يافتاده از شالم رو با دست نوازشگر خودش آزادانه تو رونیب يموها د،یوز یو به رو مکه از ر یمیمال باد

. کردم یحسش م دمیفاصلمون کم بود، با. کشه یم قیخوره، نفس عم یصورتش م يکردم موهام هر بار که تو

 گهید شمه،یمرحم دردام پ یدلم به خودم گفتم وقت يتو. راموش کرده بودمف تیاون موقع يزخم آرنجم رو تو ینبود و حت ادیزانوم ز درد

! رو حس کنم؟ يدرد دیچطور با

که  يمرد. دونستم ینم یچیکه ازش ه ياحساس به مرد. شه یتر م يداره قو شیاز پ شیکه احساسم نسبت بهش ب دمید یلحظه م هر

! شفاف یحس. قلبم داشتم يحس دوست داشتن رو هم تو نیها ا نیوم ابا تم یول. مونده بود یبرام گنگه و هنوز ناشناخته باق

. بودم دهیکجا ند چیمخصوصا غرورش، که نمونش رو ه. برام جالب بود زشیکه همه چ يمرد هی. خاص بود آرشام

. به دستش نگاه کردم؛ افسار رو محکم گرفته بود. محکم تر به دورم احاطه شد شیعضالن يبازوها

آرشام  نکهیدستام گرفته بودم، با وجود ا يرو در همون حال تو نیز يلبه ها. نمیکج کردم تا بتونم صورتشو کامل بب شتریرو بقصد سرم  از

. چشمام زل زده بود يو اون کامال واضح، تو مرخیمن به حالت ن. بود گهیصورتامون مقابل همد. از پشت هوامو داشت

نگه  یصورتم گر گرفته بود و نگاهم رو تا حد ممکن معمول. صداش وجودمو پر کرده بود. دیکوب یم نمیس واریخودش رو به در و د قلبم

. میشده بود گهیهر دو مسخ هم د... یول. داشتم
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 يتاب تر از قبل تو یوضع بدتر شده و ضربان قلبم رو ب دمید یصورتش نگاه کنم؛ اما حاال م يخواستم تو ره،یکه دلم آروم بگ يحد در

. کردم یحس م وجودم يهمه 

به شدت . آب دهنمو قورت دادم و چشمامو بستم. بزنه، صورتم رو برگردوندم شمیو سوزان آت میو اون نگاه مستق فتهیب یاتفاق نکهیاز ا قبل

 يادیجاشم ز نیتا هم. هست میزیچ هیدر اون صورت تابلو بود . تونستم ینم یبکشم، ول قیداشتم که پشت سر هم نفس عم نیبه ا لیم

 یو بدنم از قلبم فرمان م فتادیجور مواقع به کل از کار م نیانگار مغزم ا. احساساتم نداشتم يرو یشاهد بود که کنترل داخ یول. رفتم شیپ

. کرد یم يقرار یطور ب نیآرشام، ا دنیکه با هر بار د یاز قلب. گرفت

. شالمو مرتب کردم ن،ییبا کمکش از اسب اومدم پا یوقت. اونجا نبود یاز ما کس ریغ. شد یم کیهوا داشت تار گهید میدیرس یوقت

برام فرق داشت، که جلوش  هیخون آشام مغرور با بق نیبه قول خودم ا ایآرشام  یخندم گرفته بود که همه برام نامحرم بودن، ول خودم

!بود لیخامر د نیا يتو يادیکه خب احساسمم تا حد ز. شدم یم الیخ یب ياونم تا حد ییجورا هیحجاب رو 

***

 هیتونه برام  یدر هر صورت م یامروز به نفع من تموم نشد، ول يدرسته سوارکار: نگاهش کنم گفتم نکهیبدون ا. میبرگشت بود ریمس يتو

. خاطره محسوب بشه ییجورا

به . ش عادت کرده بودمگاه یو منم به سکوت گاه و ب ستیانگار حواسش به من ن. به جاده بود ماینگاه اون مستق یکردم، ول نگاهش

! ذاره؟ یزبون م نیمگه ا ینکشم، ول شیافتادم و خواستم االن پ يزیچ ادیدفعه  هی. و پاره پورم نگاه کردم یخاک يلباسا

! بپرسم؟ يزیچ هی -

. نگاهم کرد و سرشو تکون داد کوتاه

 دایتوش پ زیخب بازم همه چ یول ستن،یمن ن زیون ساجور واجور هست؟ همش يخدمتکارم، اون همه لباسا هیکه فقط  یکمد من يچرا تو -

! نقصه یکامل و ب. شه یم

. لب باز کرد و خشک جوابم رو داد یاز سکوت کوتاه بعد

 هیمطمئن بودم . دستت ندم الیرفتن از و رونیب يبرا يبود که بهانه ا نیتهرانه، که تنها قصدم از اون کار ا يتو يالیاگه منظورت به و -

...خب  یول. يبر رونیاز اونجا ب یکه بتون یکش یرو وسط م يزیچ نیهمچ

.که نشد يدید: کرد، پوزخند زد و گفت نگاهم

. بهشون نداشتم يازیمن ن یول -

جدا؟: نگاهم کرد و گفت یجور خاص هی

! به حرف خودم شک کردم که

 نیبه چن دمیشا ؟ياون همه لباس خواب انتخاب کرد نیاز بکه اون شب اون لباس رو  ینداشت ازیبهشون ن: شد و ادامه داد رهیجاده خ به

! يعادت دار ییلباسا
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. بهم برخورد بدجور

! از چه قراره هیکه قض یماجرا رو برات بگم تا بفهم قتهیشد، بذار حق دهیکش نجایپس حاال که بحث به ا -

از . ده یابروهاش رو داده باال و داره سرشو تکون م دمیدحرفام که تموم شد . از اتفاقات اون شب رو واسش گفتم کیکوچ يخالصه  هی و

. نگاه کرد رونویپنجره ب

. ستیمهم ن یول ،یگ یرو م قتیحق يدار دیشا -

. دیکش یم شیاگه براش مهم نبود، عمرا حرفشو پ! هه

. بحثو عوض کنم خواستم

! باشگاه؟ ومدیپس چرا ارسالن خان ن -

. شیشونیپ ينشست رو یاخم کمرنگ. تچشمام دوخ يو نگاهش رو تو برگشت

 ؟یپرس یچرا م -

. يمحض کنجکاو يجور نیهم -

. شه یمعلوم م يبه زود یدونم، ول ینم -

! موضوع حساسه؟ نیا يقدر رو نیا یعنی. نزدم یخب من که حرف. لحنش حرص داشت يتو

. پرواز داره شیفردا به مقصد ک انیشا: که گذشت گفت قهیدق چند

. گشاد شده نگاهش کردم يبا چشما. نییپا ختیر يهر دلم

! قدر زود؟ نیآخه چرا ا... آ  -

. ادیزنگ زد و گفت که داره م میبه گوش ،يکرد یاتاق انتخاب م یداشت یوقت: نگاهم کرد و آروم تر از قبل گفت. وحشتم شد ي متوجه

...من  یول -

. با ما نداره يمونه، کار یخودش م يالیو ياون تو: ادامه بدم نذاشت

! نمش؟یب ینم یعنیپس : با لبخند گفتم. دمینفس راحت کش هی ناخوداگاه

. شه یتکرار نم ادیز یمنته ش،ینیب یم -

آب  نیع. ادیبر م يهر کار انیاز شا ره؟یماه ازت بگ هیگم نکنه منصرف بشه و منو زودتر از  یم: دمیتکون دادم و با شک پرس سرمو

. حرفش ریزنه ز یخوردن م

قول من در  يرو انیشا. کار رو بکنه نیتونه ا یمن نم يطور باشه، جلو نیاگه ا هیدر مقابل بق: هم و با تحکم گفت يتو دیکش شتریب اخماشو

. کنه یهمه حال حساب م

. نگفته يزیبه ارسالنم انگار چ نهیمنظورم ا یعنیتو باشم؟  يالیو يذاره تو یچطور م: فکر کردم و گفتم یکم

. زنه یازش سر م يگه و نه کار یم يزیمن نخوام نه چ یوقتتا  -

.بگذره  یو خوش ریبه خ زیبودم همه چ دواریفقط ام. اوردمیسر در ن يزیداد چ یکه م یکوتاه يجوابا از
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 يباز لمیف ای نبود که جلوش بخوام معذب باشم، یکس گهید يجور نیا. آرشام کم بشه يالیارسالنم شرش از و ان،یبا اومدن شا دیشا اصال

! کنم

***

. هم نبود یمهم ادیز زیچ. و پانسمان کردم یاز خدمتکارا زخمام رو ضد عفون یکیبه دستور آرشام و به کمک  ال،یو میدیرس یوقت

 نیااز ! شده بود؟ یمگه چ. حال حاضر نشدم روش و با چسب زخم بپوشونم نیبا ا یافتاده بود، منته کیخراش کوچ هی میشونیپ ي گوشه

. اومد یخوشم نم ایلوس باز

فقط . دست بزنم يزیدادن به چ یاجازه م یکدوم جوابم رو دادن، نه حت چینه ه یشام طبق عادت خواستم به خدمتکارا کمک کنم، ول موقع

:بود، رو کرد بهم و گفت هیکم نرم تر از بق هیکه انگار  شونیکی

. شن یم یعصبان نن،یبب نویآقا دستور ندادن، اگه خالف ا -

. رونیمحترمانه گفت از آشپزخونه برم ب بعدشم

. باشم و کنارش غذا بخورم نشونیب دیارسالن با يمطمئن بودم به واسطه ! ه؟یچ فمیتکل نمیبب ادیسالن نشستم تا آرشام ب يتو رفتم

به خاطر حضور . مدلش اسپرت بود. تداش یشلوغ و جالب يکه قسمت جلوش طرحا ،يبلوز خاکستر هیبودم با  دهیپوش دیسف نیشلوار ج هی

. سرم يهم انداخته بودم رو دیشال سف هی ال،یو يارسالن تو

 چیاالن ه یدونم چرا، ول ینم. اون موقع که به آرشام احساس نداشتم، با االن کامال فرق داشت. باز بپوشم يوجود اون دوست نداشتم لباسا با

! عالقه بود؟ ياحساس اعتماد، از رو نیا یعنی. بهش داشتم یاعتماد خاص هی. دمید یکس رو محرم تر از اون به خودم نم

خودش  يرو تو نایا ياما عشق همه  اد،یبه زبون مسخره ب دیشا. از ته دل رو ثابت کرد تیمحرم نیشد ا یها، م میحر يکسریوجود  با

. داره

بهونه نداشته  نکهیبه خاطر ا! کرد یواقعا چه کارا که نم. لبخند زدم. دهیداد که چرا اون لباسا رو واسم خر حیتوض یحرفاش افتادم وقت ادی

. جور واجور يکمدم رو پرکرده بود از لباسا رون،ینرم ب الیباشم و از و

. نداشتم ازین ییلباسا نیاصال به همچ. دیفرستاد خر یاز محافظاش م یکیخب فوقش منو با ! آخه چرا؟ یول

! ؟وسط حق مخالفت داشت نیا یک اما

. به سر تا پام انداخت قینگاه دق هیو  ستادیجلوم ا. لبخند زدم و از جا بلند شدم دنشیبا د! و جذاب کیش. شد دایسر و کله اش پ باالخره

:گفت یشگیهم يبا همون جذبه . بود يهمچنان حالتش جد یخدا رو شکر اخم نداشت، ول. پانسمان رو پوشونده بود يبلوزم رو نیآست

! ؟یینجایچرا ا -

! با تو شام بخورم؟ دیبا نهیمنظورم ا... کنار شما  دیبا. منتظرت بودم -

مونده بودم . نشست یصندل نیباالتر يرو. منم پشت سرش ز،یراه افتاد سمت م. مثبت تکون داد يکم نگاهم کرد و سرش رو به نشونه  هی

! بتمرگ شیکی يخب برو رو ،یاون همه صندل. نمیکجا بش
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.با آرشام فاصله داشتم یدو صندل بایتقر. عقب دمیها رو کش یاز صندل یکیکردم و  یم غرغر مدلم داشت يتو

.و هوا بمونم نیزم نیکه صداش باعث شد ب نمیبش خواستم

! نجایا ایب -

قرارمون : گفت يهم و جد يتو دیکش یاخماش رو به آروم د،یتعجبم رو که د. کنه یبه کنارش اشاره م دمیبا تعجب د. کردم نگاهش

رفت؟  ادتی

آخه؟ کم  يخوش کرد یدلتو به چ. هیباز هیهمش  نایخب معلومه ا. مورد بود یواقعا تعجبم ب. خودم خسته شده بودم يها يخنگ باز از

! شانس

به  کیددرست نز. که بهش اشاره کرده بود نشستم یهمون صندل يدادم که مثال بگم حواسم نبود و رفتم رو لشیتحو مهیلبخند نصفه ن هی

! خودش

 یناخوداگاه حس م نه،یب یرنگ و وارنگ رو که م يغذاها نیآدم اگه گشنه هم نباشه، ا! يزین عجب م.بود دهیرو از قبل چ زیم خدمتکارا

. نهیهم قایلحظه دق نیا يالاقل حس من تو. شده یتلف م یکنه ده ساله داشته از گرسنگ

از در سالن اومد تو و انگار نه انگار امروز با آرشام بحثش شده، به . تا نگاهش کنم برگشتم یکم. دمیارسالن رو از پشت سر شن يصدا

. رومون لبخند زد

! يزیچ ،یتعارف ،ییبفرما هی. خونتون يتو نیمثال مهمون آورد! ا بدون من؟. یسالم به همگ -

هم و  يبود تو دهیاخماشو کش یداخت، که اونم حسابنگاه ان مین هیبه آرشام . عقب و نشست دیرو کش شیمن، صندل ياومد رو به رو درست

. نبود الشیخ نیاما ظاهرا ارسالن ع. شده بود رهیبدفرم به ارسالن خ

. ختیکردم خدمتکار برام سوپ ر. جواب سالمش رو دادم و سرمو با غذام گرم آروم

! غذا کوفت کنم؟لقمه  هیتونستم  یمنه، مگه م خیم نیجور که ا نیا. نبود شمونیکاش ارسالن پ يا

پروا زل زده بود  یکرد؛ که چطور ب یارسالن رو نگاه م یچشم ریدستش و ز يهدف گرفته بود تو یآرشام نگاه کردم که قاشقش رو ب به

. گرفت یصورتم داشتم، نگاهش رو ازم نم يکه رو یصورت من، و با وجود اخم يتو

آدم نبوده که  ،يکرد یم یکه تا االن زندگ ياون خراب شده ا يبزغاله، مگه تو د آخه: تونستم همون جا بپرم بهش و بگم یکاش م يا فقط

! ؟ینگاهش کن ریدل س هی

. کنه یکار رو م نیرفتار کنم، اونم متقابال هم یمیبخوام باهاش صم ایدونم اگه به ارسالن رو بدم،  یگرچه م. تونستم یآرشام نم يجلو یول

. رمیزبونم رو بگ يبار جلو نیهزارم يکردم واسه  یپس سع

 رینظ یطور ب نیکه فرم اندامت رو ا نهیهم يپس واسه : خوردم و گفت یآروم داشتم غذام رو م یلیبه بشقاب سوپم نگاه کرد که خ ارسالن

! ینگه داشت

. بود هشیچشماش پر رنگ تر از هم يسبز. افتاد زشیخندون و ه ينگاهم به چشما. بشقاب بلند کردم يزده سرم رو از رو رتیح

! منظورتون نشدم يمتوجه  دیببخش -

. باش، بهم بگو ارسالن يدختر؟ عاد یکن یچرا خودت رو معذب م: آرشام انداخت و با لبخند رو به من گفت يبه صورت اخمو ینگاه مین
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داد و همون  یدستش فشار م ينگاهم بهش افتاد که قاشق رو تو یچشم ریز یجرات نداشتم به آرشام نگاه کنم؛ ول. هم يتو دمیکش اخمامو

! یکامال عصب یبه ظاهر آروم، ول. چرخوند یسوپش م يطور تو

. برخورد کنم یمینداره که بخوام باهاتون صم یلیدل. راحت ترم يجور نیمن هم یخوام ارسالن خان، ول یمعذرت م -

سبز و گستاخ ارسالن دوخته شده  يچشما يد من توو سر ينگاه جد یول. حرفم آرشام سرشو بلند کرد و نگاهش رو انداخت به من نیا با

. و سرش رو تکون داد دیخند. بود

...که من  ،يدار یخاص اتیخصوص یول. ستین یباشه حرف ،يخوا یطور م نیاگه خودت ا -

. کالمش رو از هم پاره کرد يآرشام رشته  یعصب يصدا و

! ؟يدالرام من دار اتیبا خصوص یو تو مشکل -

 يمن دلم هر یاون که انگار فقط تعجب کرده بود، ول. میجامون خشک شد يجمله از دهنش در اومد، هم من و هم ارسالن تو نیکه ا نیهم

 يدونست که تو یخدا م یانداختم و به ظاهر سرم رو با سوپ گرم کردم؛ ول رینگاهم رو ز جانیاز ه. گفت دالرام من یوقت نییپا ختیر

. دلم چه خبــــره

. طرف صحبتش آرشام بود ینگاهش به من، ول. بود هیبه پوزخند شب شتریند زد، که بلبخ ارسالن

. روش داشته باشم يا گهیبرداشت د هیاخالق خاصش باعث شد  نیخواستم بگم هم یاتفاقا م! ؟ینه چه مشکل -

. هیدونستم منظورش چ ینم. رمیرو بگ میکنجکاو يجلو نتونستم

! ؟یچه برداشت -

. دیچرخ یمن و آرشام م نیارسالن سرش رو تکون داد و در همون حال نگاهش ب. من منتظر به ارسالن چشم دوخته بودهم مثل  آرشام

 یشیو آزاداند يبه آزاد دنیرس يبا دوست پسراشون هستن، برا یکه وقت دمیرو د يادیز يدخترا ران،یو چه ا کایآمر يچه تو -

 شیپ ،یکه آرشام گفت تو معشوقش هست یوقت. مالحظه هستن یراحت و ب یلیدخترا خ جور نیا. کنن ینم غیدر يکار چیخودشون، از ه

 نیاالنم هم یحت. طور نبود نیا یول ؛یراحت برخورد کن انتیتوقع داشتم با اطراف. دمیکه د ییمونامثل ه يدختر هیخودم گفتم تو هم 

. منظور بود نیا يبرداشتم ازت رو قایدق. يطور

کال از اون . میوگرنه شناگر ماهر نمیب یخواد بگه از اوناشم که آب به خودم نم یفکرکردم م. دوختم زیگاهم رو به مکه تموم شد، ن حرفاش

. بود گهید زیچ هیخودم برداشت کرده بودم، اما اون منظورش به  شیپ گهید زیچ هیحرفش 

خواستم که  یم. خواستم ینم نویالاقل االن ا. کاش نبود يکه ا ه؛یشینما نایا يو همه  ستمیخب خبر نداره من دوست دختر آرشام ن آره

جور روابط  نیشناسم، اهل ا یخودم رو م. نه به عنوان دوست دختر یباشم، ول ششیپ. دوست دخترش نباشم یداشته باشه؛ ول قتیحق

. نبودم

. و محکم آرشام منو به خودم آورد يجد يصدا

. شن یدارن، دچار برداشت اشتباه هم م هنیزم نیا يتو یخراب تیکه ذهن ییمطمئنا کسا -
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کنه،  یرو ثابت م زایچ یلیتجربه خ: ارسالن و با اخم ادامه داد يچشما ينهفته؛ که زل زد تو یخاص یمعن هیجملش  نیحس کردم پشت ا و

. هیحرفا چ نیتونم بفهمم منظورت از ا یم قایپس االن دق

. ارسالن برداشت يبا پوزخند نگاهش رو از رو و

. ارسالن کنار بشقابش مشت شد يدستا

! ؟یشروع کن يخوا یدوباره م -

رو به اتمام  ییباز یوقت یدون یرو تموم کردم، و م يباز نیوقته که ا یلیمن خ: سرد جوابش رو داد یآرشام با همون پوزخند و لحن و

. خواد از نو شروعش کنم یوقت دلم نم چیه گهیبرسونم، د

. نزدن و به ظاهر مشغول خوردن شام شدن یکدوم حرف چیه گهید. چشماش رو بست و باز کرد یام عصبحرف آرش نیبا ا ارسالن

.رفته بود نیاشتهام به کل از ب. ذاشتم دهنم یقاشق غذا م هیدادم؛ گه گاه  یخودم بودم و داشتم به افکار درهم و برهمم نظم م يکه تو منم

***

. به آب داشتم لیم دایگلوم خشک شده بود و شد یاز طرف. سوخت یده بود، که معدم مبهم فشار آور یگشنگ يشب به قدر نصفه

. اومد یآب بخورم هم خوشم نم ییو از روشو ییدستشو يبرم تو نکهیازا. اتاق يتو ارمیرفته بود آب ب ادمیعادت نداشتم،  نجایا چون

. دست خودم نبود

. باشم نشد الیخ یب هر کار کردم. تونم بخوابم یاَه نم. نشستم کالفه

 نویا. قرمز و کوچولو يقلبا. قسمت شکم و شونه هام طرح قلب داشت يبود، که رو دیبلوز و شلوار سف هیلباس خوابم . نییتخت اومدم پا از

. دختر بچه ها نیلباس شده بودم ع نیبودم، وگرنه با ا دهیپوش شیراحت يواسه 

موقع از  نیا یک. برو آبتو بخور ال،یخ یب. کجا انداختمش ستیمعلوم ن. نبود یسرم، ول يروگشتم بندازم  یخمار دنبال شالم م يچشما با

خوام چکار؟  یاصال شال م! آخه؟ دارهیشب ب

.رونیاز اتاق رفتم ب نیو آروم و پاورچ دمیبه چشمام دست کش. بود میدو و ن. نگاه کردم زیم يساعت رو به

***

. داد یعجب حال ــــــشیآخ

. داره یکه عجب لذت يوا. شیبا ولع بخور يکرد داشیلقمه نون و آب، بعدم که پ هیدنبال  يبر یخشک پاش ينصف شب با گلو هنکیا

. شه کارم یم نمیخوب غذا نخورده بودم، ا زیامشب که سر م. بهتر بود یچیاز ه. بود، با آب خوردم زیم يسبد رو يکه تو یکم از نون هی

رفتم باال، که حس کردم  یداشتم از پله ها م. فضا رو، روشن کرده بود نیو دلنش مینور مال هی نیهم يدن، واسه آباژورها روشن بو ي همه

. دهنمو گرفتم يکردم و جلو یاز ترس هــ. دمیکه برگشتم، ارسالن رو پشتم د نیو هم ستادمیبا ترس سر جام ا. ادیداره پشت سرم م یکی

 ؟یخواب باش دیموقع شب مگه نبا نیا: آروم گفت. لبخند نگاهم کرد با
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. رونیرو دادم ب نفسم

. ریشب بخ. آب بخورم نییتشنه ام بود، اومدم پا یبودم، منته -

. رفتم باال، که اونم دنبالم اومد یکردم بهش و داشتم از پله ها م پشتمو

! ؟یکن یم شید مخفو بلن دهیپوش ياون لباسا ریکه ز ستین ییبایهمه ز نیا فیح. يبدون شال جذاب تر -

من بود، با  يجا يا گهیاگه هر دختر د دیشا. بود يجور هیاصال لحنش . ومدیخوشم ن یکرده بود، ول فیتعر مییبایاز ز. ستادمیا ناخوداگاه

. کرد یذوق م یاالن حساب د،یشن یکه از ارسالن م ییفایتعر

. تر نییمن پا پله از هیپله ها بودم و اون  يباال. برگشتم و نگاهش کردم يجد

! بذارم؟ شیرو به نما مییدارا يهمه  هیبق ایشما  يداره که بخوام جلو یلیچه دل -

! ه؟یمنظورت چ! ؟ییدارا -

عنوان ناراحت  چیبابت به ه نیکنم و از ا یم شیشکل به قول شما مخف نیدختر؛ که من به ا هی یو هست ییدارا ه،یتموم سرما! ییبله دارا -

. ستمین

خودت رو معذب  يکه دار یذات ییبایبا وجود ز يخوا یچرا م نکهیا. من محض خاطر خودت گفتم: لباش و گفت ينشوند رو یکج لبخند

 ؟يریحجاب بگ هیو در مقابل بق یکن

. نننگاه نک یمنو به هر چشم گرانیچطور رفتار کنم که د دیدونم با یم یخودم آزادم؛ ول ياتفاقا به اندازه  رم،یگ یمن حجاب نم -

. زمیعز يواقعا معرکه ا. قاطع و محکم یپروا، با لحن یگستاخ و ب: دمیافتادم که صداش رو از پشت سر شن راه

باال نور کم بود و اون موقع از شب، درخشش چشماش منو به وحشت  يطبقه . ستادیرو به روم ا. رو مشت کردم و برگشتم طرفش دستام

. نداختیم

خانم کوچولو؟  یباش یمیباهام صم يخوا یچرا نم -

. باشم یمیهم نداره که بخوام باهاتون صم یلیدل! جناب ستمیمن خانم کوچولو ن -

. ستیدوستانه هم ن یلحنت با من حت یتونم دوست تو هم باشم، ول یآرشامم؛ م یمیمن دوست صم -

کنم شما و آرشام با هم  یدرضمن فکر نم. کنم رفتار دیدونم با هر کس در حدش با یچون م! چرا؟ نیدون یم: حرص جوابش رو دادم با

. ده ینشون نم نویکه ا هیالاقل ظاهر قض. نیباش یمیصم يدوستا

بدونه  دیخب شا! ارسالن وارد کدومش بشم؟ يمونده بودم جلو. دو اتاق نیماب قایدق. ستادمیاتاق خودم و آرشام ا يجلو. جمع شد اخماش

. کمتره سکشیر رمیاحتمال رو در نظر بگ يباز جنبه . هست ندونه احتمالشم م؛یخواب یکه ما جدا از هم م

 يتو. دمیارسالن رو آروم شن يبازش کنم، صدا نکهیقبل از ا یاتاق آرشام، ول ي رهیدستم رفت سمت دستگ دیفکر بدون ترد نیهم با

. کرد یبود و منو نگاه م ستادهیدرگاه اتاقش ا

. یستین یتو هم مستثن. خانم خوشگله یاسبشن یتون یظاهرش نم يهر کس رو از رو -

 یجواب نکهیبا خشم نگاهش کردم و بدون ا. کرد ینرفت تو و همون جور منو نگاه م. گفت ریلب شب بخ ریبا لبخند بهم چشمک زد و ز و

. در ي رهیدستگ يبهش بدم، نگاهم رو چرخوندم رو
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برگردم و به ارسالن نگاه کنم،  نکهیزدم؛ رفتم تو و بدون ا يلبخند محو. شد آروم باز دمید دمیکش یکردم قفل نباشه، که وقت یخدا م خدا،

. دمیکش قینفس عم. دادم و سرم رو باال گرفتم هیپشتم رو به در تک. در رو بستم ،ییسر و صدا نیآهسته و بدون کوچک تر یلیخ

! انهیخب عموش شا ست،یهم ن یبیعج زیچ. کنه یزنه؛ هر کارم بخواد م یپروا که حرفاش رو م یب. آدم نیداره ا ییرو عجب

تخت دراز  يو خودش که رو! اتاق آرشام. و رو به روم رو نگاه کردم نییسرمو آوردم پا. دیقلبم لرز. کجام دمیخودم که اومدم، فهم به

! میکم و مال یلینور خ هی. روشن بود وارکوبید. بود دهیکش

. طرف شونم هی ختمیرو هم ر هیاز اون ها رو فرستادم پشت گوشم؛ بق يو طره ا دمیشاسترس دستم رو به موهام ک ياز رو. سمتش رفتم

تونستم نگاهش  یاالن که خواب بود، راحت تر م. خودش يهم تا کمر انداخته بود رو دیسف يملحفه  هی. تنش بود یجذب مشک یرکاب هی

. مثل سابق نبودم گهیگرچه د. کنم

 دیکش قینفس عم هی. چشماش هنوز بسته بود یآرشام تکون خورد، ول. کم صدا کرد هیتخت . شستمتخت و آروم ن يرو گذاشتم رو دستم

. بود دهیحاال به پشت خواب. و برگشت

 یبا هر نفس به نرم نشیس يقفسه . صورتش به طرف من بود. زنه یدهنم م يحس کردم قلبم تو ک،ینزد ياونم از اون فاصله  دنشید با

. شد یم نییباال و پا

. خودش رو حفظ کرده بود يخواب هم جذبه  يتو یو تا خود صبح چشم بدوزم به صورتش؛ که حت نمیداشتم همون جا بش دوست

. رفته بود کنار یکه خورده بود، ملحفه از روش کم یتکون با

 نجایا یکه هوا خنکه، ول میهست یفصل يخب االن تو. حال پنجره رو باز گذاشته بود نیبا ا. گرم تر بود یلینسبت به تهران خ شیک يهوا

. کرد یآب و هواش کامال با تهران فرق م

خواستم دستم رو بردارم که دست . روش دمیملحفه رو کش یکج شدم و به آروم. باز برگشتم طرفش. بلند شدم و پنجره رو بستم آهسته

.اومد و مچم رو گرفت رونیملحفه ب ریمردونش، از ز

کرد و فقط  ینم یحرکت چیه. و بعد هم چشماش رو کامل باز کرد دیپلکش لرز. نگاهش کردم جانیس و هبا تر. دهنم ياومد تو قلبم

. زد یم شمینگاهش بود که داشت آت

هنوزم  یشد و ملحفه رو انداخت کنار؛ ول زیمخیجاش ن يتو. نشستم کنارش د،یکش یدستمو به نرم. خشک شدم رو با زبونم تر کردم يلبا

. تونستم چشم ازش بردارم ینم. کرد ینگاهم م

. شده داریکه از خواب ب نهیا يحتما واسه . گرفته بود صداش

! ؟یکن یچکار م نجایتو ا -

. لبام برداشتم يکم نگاهش کردم و مهر سکوت رو از رو هی

. دمیپله ها ارسالن رو د يراستش تشنم شده بود، رفتم آب بخورم که تو -

! چکارت داشت؟ :حرفم اومد و با اخم گفت ونیم

. به خشونت بود ختهیآم یآهسته ول صداش
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 یجدا م ياتاقا يشک کرده باشه و بدونه که تو دمیشا. اتاقم، ممکنه شک کنه ياگه برم تو دمید. فقط باهام تا دم اتاق اومد ،یچیه -

! نیفقط هم. بشه الیخ یتا ب نجایاومدم ا نیهم يباز احتمال دادم ندونه؛ واسه  یول م؛یخواب

. که نذاشت رونیب ارمشیخواستم ب. بود دهیمچ دستمو هنوز چسب یاز هم باز شد، ول یکم اخماش

! کجا؟ -

. گهیاتاقم د -

 نجا؟یا ياومد دهیارسالن د یگ یمگه نم -

. جا بمون نیپس فعال هم: تکون دادم که حرفش رو ادامه داد سرمو

! فهمه؟ یاز کجا م. رم تو اتاقم یخب زود م... اما آخه  -

! ؟یعمل کن عیسر یتون یوجود چطور م نیبا ا. یآروم در اتاقا رو باز و بسته کن دیمتوجه نشه، با نکهیواسه ا -

حساب  ياونم رو م؛یدیشب کنار هم خواب هیتونه باور کنه که  یم م،یخواب یخودش فکر کنه ما جدا م شیالاقل اگه پ. هیحرف نمیخب ا آره

. ییکذا يرابطه  نیهم

بخوابم؟  يچکار کنم؟ اصال چه جور نجایتا صبح ا یول. قبول کردم دیفهم دیکه د سکوتمو

! فته؟یب یمگه قراره اتفاق! اتاق نیهم يتو: گفت دمیکه پرس ازش

! نیداره ا یینه بابـــا، عجب رو. گشاد شد چشمام

! تخت تو؟ يالبد اونم رو! نجا؟یا! ؟یگ یم یچ یفهم یم -

. دیتخت خواب ياصله گرفت، دستم رو ول کرد و به پشت روازم ف. زد پوزخند

داره؟  یتخت من مشکل -

! یــــیاصل کار تو. با تخت مشکل داره، من با خودم و خودت مشکل دارم یک: دلم گفتم يتو

. نبود نینه، منظورم ا -

. حرص نگاهم کرد با

! ؟ياریتخت من ادا و اصول در م يرو دنیخواب يواسه  بعدم ،يکرد داریاتاقم و منو از خواب ب يتو ياومد ینصف شب -

. آب دهنمو قورت دادم. ذاشت یم يکه باهام سر ناسازگار ییشده بود مثل اون وقتا لحنش

...که مـ  ستیآخه درست ن -

خم شده بود، آرنجم که ز. پرت شدم کنارش. دیبازوم رو گرفت و به طرف خودش کش ینذاشت جملمو کامل کنم و با خشونت خاص یول

. درد گرفت یکم

! سر هم نکن فیقدرم اراج نیبخواب، ا ریپس بگ. کردم یم تیوگرنه حال ره،یکه کارم بهت گ فیح -

. یکارش هم شوکه شدم و هم عصبان نیا از

! دادم؟ شنهادیمگه من بهت پ ره،یکه گ رهیکارت گ! جناب ستین فیمن اراج يحرفا: دمیصورتش توپ يشدم و تو زیمخین
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هم گارد  يدرهم رو به رو يبا اخما. دست راستم و اون رو دست چپ يشد؛ من رو خزیمین. کرد ینگاهم م قیدق یهم بود، ول يتو اخماش

. میگرفته بود

. رو ندارم یکیجر و بحث با تو  يبخواب دالرام، حوصله  ریبگ -

. تونم بخوابم ینم نجایمن ا یول: گفتم شمرده

! هم حرف نباشه گهید. گم یچون من م یخواب یم: گفت پرتم کرد و با حرص باز

: تحکم رو بشه توش حس کرد، گفتم یداشتم بلند نباشه، ول یکه سع ییتخت نشستم و با صدا يسرکشم، رو يو اون خو يلجباز يرو از

 یدختر مستقلم و م هیمن . ستیبا تو ن ارمیکه اخت لیمسا يهمه  يتو یدرست؛ ول یسمییر! باشه؟ یگ یکه تو م یهر چ دیبا شهیچرا هم

! وادارم کنه يتونه به کار یهم نم یکس رم؛یبگ میخودم تصم يتونم واسه 

دستش و با حرص  يهوا هر دو تا بازومو گرفت تو یب. هیاون نور کم کامال مشخص بود که تا چه حد عصبان ریصورتش ز. تخت نشست يرو

. چشمام زل زد يتو

. رهیفراموش نکن که کار تو هم به من گ. یکن یم گوش ستییامشب به حرف ر یول -

بود  نیترسم از ا. دمیترس یم یباشم، ول ششیاز خدام بود پ. ارمیحرفش نه ن يگه تا رو یرو م نایدونستم داره ا یم. بود انیبه شا منظورش

! زم؟یسرم بر يتو یچه خاک دیاون وقت با...به جونمون و  فتهیب طونیوسط ش نیکه کنارش بخوابم و ا

چون  يشه با آدم مغرور یدونستم نم یدنده تر از منه؛ نم هیدونستم اون  یبدتر شد؛ چون نم یول رون؛یب دمیکردم و بازوم رو کش لج

. آرشام مقابله کرد

منو داشت  یاون سع. تخت يبا خشونت، پرتم کرد رو. و محکمش حس کردم یعضالن يبازوها نیبودم که خودمو ب زیباهاش در ست هنوزم

. اما حرصمم گرفته بود، چون طاقت حرف زور نداشتم. وسط خندم گرفته بود نیا. رمیزدم تا ازش فاصله بگ ینگه داره و من دست و پا م

برم . دمیخند یپشتم بهش بود و فقط م. خندم یحس کرد دارم م. اتاق خودم يرفتم تو یکاش از همون اول م يا. رفت یکتم نم ياصال تو

. عجب نگاهم کردگردوند و با ت

 ینم. صورتم يبود تو ختهیچند تار از موهام ر. گرممم شده بود یحساب نکهیازش نداشتم، مخصوصا ا یمنم دست کم. زد ینفس م نفس

.رمیشده بود، بگ لیلبام تبد يلبخند پر رنگ رو هیخندم رو که حاال به  يتونستم جلو

. آروم بود و پر از تعجب صداش

! ؟يخند یم یبه چ -

. اتاقم يدونم، فقط بذار برم تو ینم: خنده گفتم با

. لحنش همچنان آروم بود یداد، ول یشگیهم ينگاه متعجبش جاش رو به همون جذبه . هم يچشما يتو میزده بود زل

! و اگه نذارم؟: گفت مرموز

. رم یم يجور هیمطمئن باش  -

. یجا بخواب نیدردسر هم یب یتونست یم -

! ؟یمطمئن -
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! چطور؟ -

. شه اعتماد کرد یرقمه به شما مردا نم چیه -

. زد پوزخند

. خودت دارم ينظر رو نسبت به هم جنسا نیمنم هم -

. تخت يو باز افتادم رو نمیبرداشتم تا در برم، که آروم دستشو زد تخت س زیخ نیهم يواسه  رم؛یازش فاصله بگ خواستم

! کجا؟ -

. کردما يریعجب گ. بذار برم. ردم اصالمن غلط ک: دمینال هیحالت گر به

. یاز دست من فرار کن یتون یخود تالش نکن، نم یپس ب ؛یمون یاتاق م نیهم يامشب تو يچه نخوا يچه بخوا -

که هست بدتر  ینیقلب ناآرومم وضعش از ا نیزد که ا یباهام حرف نم يجور نیا یول. لیکرد، مثل اون اوا یکاش باهام بد رفتار م يا

. هبش

 ینیخوام از ا ینم. بمونم يجور نیتونم ا ینم یدل من چه خبره؟ دوست ندارم از کنارت جم بخورم، ول يتو یدون یآخه المصب تو چه م د

 شیکارا و حرفاش به جونم آت نیبا ا. شه یفهمم و هر لحظه وضعم بدتر م یحال خودم رو نم شیجور نیهم. که االن هستم، وابسته تر بشم

. زد یم

 يزیشد و به اون چ یآرشام بود که برنده م نیا شهیهم. امیتونم از پسش بر ب یکشش ندم، چون مطمئن بودم نم نیاز ا شتریدادم ب حیرجت

. دیرس یخواست م یکه م

. مونم، حاال ولم کن یخب م یلیخ -

. نهیرو توشون بب قتیخواست حق یانگار م. شد رهیچشمام خ يتو

. ما بشه الیخ یخواد ب یانگار نم ر،ینخ دمیتو دلم نال. طرف خودش دیتخت که دستمو گرفت و کش يگوشه  دمیفاصله گرفتم؛ خز ازش

! ه؟یچ گهید -

. بخواب ریو بگ اریدر ن يندارم، پس بچه باز تیگفتم کار -

! ؟یکن یباز ولم نم گه،ید دمیخبرم گرفتم خواب -

! جا نیهم یبخواب، منته -

آ آ، خوب شد؟  ایب. گهیشو د الیخ یباشه بابا، ب: دمیش و نالرو کوبوندم به بالش سرم

! احساس ینامرد ب. دیروم نکش یرو انداخت طرفم، ول پتو

! ؟یپس خودت چ: من که بهش احساس داشتم گفتم یول

! بخواب ریبه من نداشته باش و بگ يکار. هیملحفه کاف -

! ؟ینمه مهربون تر باش هیره خو یبر م ایدن يبه کجا! بداخالق: لب غرغر کردم ریز

! ؟یگفت يزیچ: بهم کرده بود که برگشت و گفت پشتشو

. ریشب بخ ـــــر،ینخ: با حرص گفتم. هم فشار دادم يبستم و لبامو رو چشمامو
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. تا صبح نمونده يزیچ گهید ،يکرد ياز بس مثل بچه ها لجباز: گفت یو عصب يجد. روش رو کرد طرفم دمیچشمام د يال از

. زتیول کن جون عز. دمیبخواب خواب یگفت. به من چه، درضمن من االن خوابم: شونمو انداختم باال و با چشم بسته زمزمه کردم الیخ یب

. کردم ینگاهش رو حس م ینیسنگ یول دم،یصداش رو نشن گهید

.خوابم برد یک دمیلت بسته گرم شد و نفهمهمون حا يدونم چقدر گذشته بود که چشمام تو ینم. خوردم یتکونم نم یبرد، ول ینم خوابـم

***

آرشام

. زدم که باالخره تماس گرفت یباغ قدم م يبعد از صرف صبحانه تو. بودم انیتماس شا منتظر

الو؟  -

. میفرودگاه ياالن تو م،یدیرس -

! ؟یستیمگه تنها ن! ن؟یدیکه رس یچ یعنی: گفتم یتعجب بعد از مکث کوتاه با

. دیخند بلند

. یش یرو با خودم آوردم، حتما خوشحال م ایک یبفهم! چرا تنها؟ -

. نجانیدلربا و خانوادش ا: مقدمه گفت یب و

باشن؟  کایامر دیمگه نبا: اسمش اخمام جمع شد دنیشن با

. دیآروم تر به گوشم رس صداش

. شه یممطئنم نظرت عوض م. میزن یبا هم حرف م میدیصبر کن رس -

!تمومش کن گهید. هت زده بودمقبال حرفامو ب -

گفتم؟  یکه چ يدیشن. بذارن نجایگم اونا حق ندارن پاشون رو ا یدارم بهت م ان،یشا نیبب: دادم و گفتم رونینفسم رو ب کالفه

. دمیشن یعصب یبعد از چند لحظه صداش رو آروم ول. کرد سکوت

. نهیر چه زودتر تو رو ببقراره ه یدلربا ب یخودم، منته يالیبود ببرمشون و نیقصدم ا -

! بشه یورا آفتاب نیحق نداره ا! غلط کرده -

. نمتیب یتونم صحبت کنم، بعدا م یفعال نم. زنم یبعدا باهات رو در رو حرف م -

. تماس رو قطع کرد و

. خواد چکار کنه یباز م ستیعلوم نم. يد یعمل انجام شده قرار م يمنو تو لهینقشه و ح هیکه هر بار با  انیلعنت به تو شا! به همتون لعنت

طور که معلومه، در حال حاضر  نیا. روشن کنم هیقض نیاالن با ا نیرو از هم فمیتکل دیبا. کالفه بودم. دمیموهام دست کش يخشونت تو با

. برگرده میحاال حاالها آرامش به زندگ ستیقرار ن

***
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دالرام

. بود که باهاش حرف بزنم یم بدم و نه کسداشتم که انجا ينه کار. سر رفته بود حوصلم

 هیکاش  يا. اومدم یکوتاه م دیبودم چون نبا مونیپش! حس متضاد هیداشتم،  یحس خاص هی. ستیاتاق ن يتو دمیشدم، د داریب یوقت صبح

شده  اریبودم و حاال که هوش هرکردیدو حس نابرابر گ نیحال ب نیبا ا یول. دمیخواب یهمون م ياتاقش بود که الاقل رو يتو يزیچ يکاناپه ا

. بهم دست داده بود یخاص لحا هیبودم، 

 ياز کجا و چطور شبیمخصوصا ارسالن که معلوم نبود د. نهیراهرو نبود منو بب يهم تو یخدا رو شکر کس. اتاقم يو منگ رفتم تو جیگ

. پشت من سبز شد

از پشت پنجره . زنه یباغ قدم م يگفت آقا داره تو دم،یخدمتکار که پرس از. سالن نبود يتو یکس. نییدست و صورتم آب زدم و رفتم پا به

. کرد ینگاه م لشیموبا يرفت و به صفحه  یباغ راه م يبا اخم تو. دمشید

. ستیاطراف ن نیکردم که ارسالن ا یخدا رو شکر م. بود رونیهنوزم ب یرو خوردم، ول صبحونم

 ي نهیک ینسبت بهش نداشتم؛ ول یاومد و نه آرشام؟ خودم که کال حس خوب یازش خوشم م بشر بود که نه من نیوجود ا يتو یچ شییخدا

. گرده یبر م شیسال پ یلیکه از ارسالن داشت، انگار به خ یآرشام و خشم

. رونیرفتم ب یم دیبا ارم،یتونستم طاقت ب ینم يجور نیا. از جام بلند شدم کالفه

کفش اسپرت که بتونم راحت  هیموهام انداخته بودم، و  يکه رو يو ساده ا دیشال سف د؛یسف نیو شلوار ج یمشک يمانتو هی. شدم حاضر

.بود و جلومو گرفت ستادهینگهبان اونجا ا یبه طرف در رفتم، ول دمویباهاش قدم بزنمو آرشام رو اون اطراف ند

کجا خانم؟  -

. لطفا کنار نییبفرما. رونیرم ب یدارم م ینیب یکجا؟ مگه نم یچ یعنی -

. آقا دستور ندادن -

. گم یدستور بده؟ برو کنار بهت م دیمگه اون با -

. تکون کوچولو هم نخورد هیگندهش  کلیه یزدم به بازوش، ول فمیک با

چه خبره اونجا؟  -

. بود ستادهیدرهم پشت سرم ا يآرشام با اخما. برگشتم

. ذاره یآقا نم نیا یول رون،یخوام برم ب یم -

 ؟یواسه چ نرویب -

. کم قدم بزنم هیاطراف  نیحوصلم سر رفته، گفتم برم ا -

! رونیب يبر ستیالزم ن ،یقدم بزن یتون یباغم م يتو -

. بود یعصبان يزیاز چ انگار

...اما آخه  -
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! برو تو. اما و آخه نداره -

. يدور لجباز يافتادم رو باز

! م؟ا یزندون نجایمگه ا. رونیبرم ب دیمن با یول -

 ينایاز همون ماش یکی. آرشام، به پشت سرش نگاه کردم يپهن و مردونه  يسرمو کج کردم و از رو شونه ها ن،یبوق ماش يصدا دنیشن با

انگار قصد داشت از . اومد یبه طرفمون م یاز همون راه سنگالخ. ارسالن باشه نیحدس زدم ماش. بود دیرنگش سف یکی نیا یمدل باال، ول

. نییترمز و پنجره رو داد پا يزد رو کنارمون. رونیبره ب الیو

. رسونمتون یم رون؟یب نیبر نیخوا یم -

! تر عیپس سر رون؟یب يبر يخوا یمگه نم: با حرص جوابشو داد آرشام

ده؟ نکنه دعواتون ش ه؟یدالرام چرا عصبان. جواب سوالم رو هنوز نگرفتم یدونم از خداته، ول یم: و گفت دیخند لکسیر ارسالن

:با آرشام، نگاهش کردم و گفتم يلجباز ياز رو یول! که؟یمرت یدلم گفتم مگه تو فضول يتو

. رونیده برم ب یآرشام اجازه نم یحوصلم سر رفته بود، ول. میمن و آرشام تا حاال نشده با هم دعوا کن د،یکن یاشتباه م -

! برو تو. يبد حیتوض یالزم نکرده واسه کس: دیبهم توپ تیبا عصبان آرشام

. دادم یطور نشون م نیا یدر اصل نبودم، ول. بودم آروم

! باشم؟ یزندون نجایا دینکنه تا آخر با! خب چرا؟ -

. کنم تیشم همراه یبزنم؛ خوشحال م یگشت هیاطراف  نیرم ا یاتفاقا منم دارم م: رو کرد به من و گفت ارسالن

. ادیکجا ب چیدالرام حق نداره با تو ه: صورت ارسالن داد زد يو از پنجره تو نیسقف ماش يجوابشو بدم، آرشام با مشت زد رو نکهیاز ا قبل

. ينکرد میعصبان نیاز ا شتریراهتو بکش برو تا ب

دالرام  ؟یکن یرفتار م ریاس هیچرا باهاش مثل . ذاتت همونه که هست یول ،یکرده باش رییبه ظاهر تغ دیشا: با پوزخند جوابشو داد ارسالن

. خودت رو با خانما درك نکردم یرفتار ب نیوقت ا چیه. داره آزاد باشه حق

 یبه چاك، قسم م یاالن نزن نیارسالن اگه هم: زد ادیو به صورت کامال وحشتناك، سر ارسالن فر دییهم سا يآرشام دندوناش رو رو و

! ارمیرو باهات بکنم که سال هاست آرزومه به سرت ب يخورم همون کار

حاال . کردما یعجب غلط. دیکش یهر دوشون شعله م يصورتش سرخ شده بود و خشم از چشما. دیفهم نویبود و ارسالن ا يجد حرفاش

! اره؟یرفتار ارسالن رو سر من در ب ینخواد تالف

ندونستم و  زیرو جاموندن . رفت رونیب الیگاز و از و يبه نگهبان اشاره کرد در رو باز کنه، و ارسالن با سرعت پاش رو گذاشت رو آرشام

. دمیبزنم به چاك، که صداش رو از پشت سر شن یواشکیخواستم 

 ؟یقدم بزن یخواست یمگه نم. کجـــا؟ صبر کن باهات کار دارم -

. دیدو یکه با شتاب پشت سرم م دمیشن یپاشو م يصدا یول. برگردم و پشت سرمو نگاه کنم نکهیترس پا گذاشتم به فرار، بدون ا با

. ستمیمجبورم کرد سر جام با دم،یدور، دور خودم چرخ هی یوقت. شد دهیز پشت کشا دستم

 ؟یولم کن، مگه دزد گرفت -
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 ؟ياون کثافت داد لیبود تحو یاون حرفا چ! احمق يدختره  یطرف یکنم با ک یم تیحال: زد داد

. گفتم؟ ول کن دستم شکست یمگه چ -

آره؟  یباهاش باش یدوست داشت یلیخ -

. هیگو دردش چب پس

! ولم کن. داره یاصال به تو چه ربط. ادیبدم م نمیاز ا زارم،یپست فطرتش ب يهمون قدر که از عمو! ؟یگ یم یمعلوم هست چ -

 ،یدست من ریز یتا وقت! یوحش يگربه  يکورخوند! یباهاش باش ادیو هم خوشت م يهم ازش متنفر: خشم پوزخند زد و سرم داد زد با

که؟  یگرفت. یشرف بش یاون ب کینزد يحق ندار

 غیج يصدا. فشار داد شتریامونم نداد و دستمو ب یبرداشتم طرفش، ول زیچند بار خ. رمیکم مونده بود از درد دستشو گاز بگ. چوندیپ دستمو

. و دادم بلند شده بود

! ول کن دستمو. رمیدرمون خودم بم یبذار برم به درد ب. بذار برم! ولم کن -

.دمیگوشم شن خیصداشو ب. وارید ي نهیپشتم و چسبوندم سبرد  دستمو

 ؟یهــــــان؟ کدومش لعنت ؟يخانواده ندار ؟یپول یب ؟یضیمر ه؟یدرد تو چ ؟یدون یاز درد م یاصال تو چ ؟يدار يد آخه تو چه درد -

 هی. یدرست و حساب يخانواده  هینداشتن  .هیدرد من خاك بر سر از ندار. ناسیآره درد من ا: با درد داد زدم. چشمام حلقه بست يتو اشک

.خودمو دارم يایبدبخت. منم درد دارم. باال سرم باشه شیپدر که سا هیمادر که بشه مرهم دردام؛ 

! فتادمینم يو منصور انیمثل تو و شا ییرآدمایاگه درد نداشتم که گ: دمیکش غیج

. هم بود و فکش از زور خشم منقبض شده بود يشتناك تواخماش وح. با خشونت برم گردوند. صورتم رو پوشونده بود اشک

! ـــدیبا ؟يدیفهم. یتحمل کن دیبا یول ؟یکش یعذاب م يآره؟ دار يمن افتاد ریکه گ یناراحت: دیکش ادیو فر سمیخ يچشما يزد تو زل

:زد و با خشم گفت پوزخند

درد  هیدرده،  نمیآره ا. بکنه يکه واسه داشتن تو حاضره هر کار انیمثل شا یکی. یفتیاز من بدتر م یکی ریگ ،یاز دست من خالص بش -

گم؟  یم یکه چ تهیحال. یکه دلت خواست بگ یو هر چ یدم که حاال جلوم قَد علَم کن یبهت حق مخالفت نم. يتو انتخابت رو کرد! ناعالج

و با قانون  نیریگ یم میتصم گرانید يکه برا نیاها هستشم نیبوده؛ ا نیهم شهیهم. یخودمو بزنم به نفهم دیاگه بفهممم با: گفتم هیگر با

. به اون روز افتاد رتمیغ یکثافت باعث مرگ مادرم شد و پدر ب انیشا. روز انداخته نیمنو به ا تونیقانون لعنت نیهم. نیر یم شیخودتون پ

. زنه یداره بال بال م ایدن نیه از اگوش هیبدبخت  هیبرادر نامردم وجود خواهرش رو انکار کنه و انگار نه انگار که  نکهیا

همه گرگ  نیا نیدختر ب هیآسونه  يتو فکر کرد! رسوندم اونم با چنگ و دندون نجایخودمو به ا: ادامه دادم غیهام به حالت ج هیگر نیب

و دم نزنم؟  نمیبب یستونهر گور يخودم تو يرو به رو گرانید يکه نگاه ها هیراحت نیبه هم يبمونه؟ فکر کرد یباشه و دست نخورده باق

شد؟ به خدا منم  یپاش به خونمون باز نم انیخورد اگه شا یبر م ایدن نیا يبه کجا. کنم یآدم زندگ نیمنم حق دارم ع دم؟یانگار که ند

! ـــزاریب! زارمیب! زارمیاز اون کثافت ب! متنفرم انیاز شا. نفس راحت بکشم هیحق دارم . آدمم



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٠

صورتم رو . زانو زدم نیزم يو رو رونیب دمیدستش کش يدستمو از تو. رفت یم لیو صدام هر لحظه تحل دیلرز یمهام از زور هق هق  شونه

به رخم  شیرتیغ یکه هنوز ب یپدرم وقت. چشمام بود يمادرم جلو ي دهیمعصوم و رنگ پر يهنوز چهره . کردم هیبا دستام پوشوندم و گر

چرا؟ ! شبه دود شد رفت هوا؟ هی مونیزندگ چرا. اشیو مهربون رادرمب. نشده بود دهیکش

. کردم که صداش گرفته و بم به گوشم خورد یداشتم اشکامو پاك م. دستمال در آوردم هیمانتوم،  بیج يباال و از تو دمیرو کش مینیب

! ستایپاشو وا -

! ستایگفتم وا: بلندتر تکرار کرد ینخوردم که کم تکون

. خواستم برم تو که دستمو گرفت. نگاهش نکردم یول ستادم،یآروم ا. نمنداشتم باهاش جر و بحث ک حوصله

 رون؟یب يبر یخواست یمگه نم -

. خوام ینم گهید: بغض گفتم با

. خوام باهات حرف بزنم یم. يایبا من م یول -

. از اشک نگاهش کردم يپشت پرده ا از

! ؟یبگ يخوا یم یچ -

. ول کرد دستمو

! منتظرم. نیماش يتو ایب ي، سرحال که شدآب به صورتت بزن هی -

.نگیرو بهم کرد و رفت سمت پارک پشتش

***

دونم  ینگاه بهش انداخت و نم هیبلند شد؛  شیزنگ اس ام اس گوش يصدا. میزد یکدوم هم حرف نم چیو ه مینامعلوم بود ریمس هی يتو

کالفه . برد و با حرص دکمش رو زد نیستش رو به طرف ضبط ماشنگاهش سرگردون بود، د.دیتوش نوشته بود که اخماشو تو هم کش یچ

! تو خودش بود یحساب. داد هیتک نیماش يو آرنجش رو به پنجره  دیموهاش دست کش يتو

»ییشهاب بخارا - ریتقد آهنگ«

عاشقت نمی شه دلم

همیشه امروز براي

اسمت خط کشیدم دور

همه بدي و خوبی  با

از تو دل بریدم دیگه

رام فقط یه خوابیب تو
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تو چشمام خونه داره  که

کهنه ياون قصه  تویی

برام فایده نداره که

عاشقت نمی شه دلم

خوب بدون همیشه  اینو

من از آهن و سنگم که

تو از جنس شیشه ولی

 یم دادیتوش ب يدیغم و ناام یداشت، ول جانیحال که ه نیآهنگ در ع نیکرد؟ ا یگوش م نیکننده و غمگ وسیما يآهنگا شهیهم چرا

! جور آهنگا داره نیاز ا ویآرش هیکرد؛ انگار 

ما با هم یکی نیست راه

زمین و آسمونیم ما

از دلم جدا شو برو

شه با هم بمونیم نمی

با خاطره ي خوش برو

من خسته جدا شو از

تقدیر من و تو اینه

بسه بی صدا شو گریه

عاشقت نمی شه دلم

خوب بدون همیشه اینو

از آهن و سنگم من که

تو از جنس شیشه ولی

که  دمید یم. دید یآرشام رو م ینگاهم فقط صورت گرفته و عصب. کرد یم یصورتش نگاه کردم، اخماش تو هم بود و با سرعت رانندگ به

. شد یم شتریو سرعتش هر لحظه ب ستیکه حواسش به اطرافش ن دمید یخودش فرو رفته، م يتو

همیشه امروز براي

اسمت خط کشیدم  دور

همه بدي و خوبی با
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از تو دل بریدم دیگه

برام فقط یه خوابی تو

تو چشمام خونه داره که

اون قصه ي کهنه تویی

برام فایده نداره که

عاشقت نمی شه دلم

خوب بدون همیشه اینو

من از آهن و سنگم که

تو از جنس شیشه ولی

! ؟يد یگوش م نیغمگ ينگابه آه شهیهم: دمیتفاوت باشم و پرس یب نتونستم

 ؟یپرس یچرا م: اخم جوابم رو داد با

! ضبط اشاره کردم، جوابمو نداد به

رفت و منم  نییاونجا بود که ازش پا یبیسراش هی م،یشد ادهیپ. بود ایکرد در یگوشه نگه داشت؛ سمت چپم تا چشم کار م هیلحظه بعد  چند

 هی ستادم،یپشت سرش ا. بود اینگاهش به در یول ستاد،یصخره ا هی يرو به رو. توجه بود یبنسبت به من . پشت سرش راه افتادم اطیبا احت

عمق چشماش همون غم  يتو! قدم به جلو برداشتم و کنارش قرار گرفتم و به صورت درهم و ناراحتش نگاه کردم؛ آره، ناراحت بود

. نمیو نافذش بب اهیس يچشما يستم اون رو توتون ه،یحسم نسبت بهش چ دمیفهم یکه از وقت ینشسته بود، غم یشگیهم

مردم  یگهگاه یخلوت بود، ول ياطرافمون تا حدود. و نگاهش رو به من دوخت دیموهاش دست کش يدر همون حال تو د،یکش قیعم نفس

. کردن ینگاه م ایشدن و با لبخند به در یاز کنارمون رد م

...  یو چشمات رو بست يتحمل کرد ؛يو دم نزد يدید ينامرد یگ یم ،يدیدرد کش تیزندگ يتو یگ یتو م -

. کرد مکث

! يبشنو دیخوام حرف بزنم و تو با یحاال من م یول دم،یمنم شن يامروز حرفات رو زد -

. شد رهیخ اینگاهش کردم که چشم ازم گرفت و به در منتظر

 یاون کس دیاز د یارزش، ول یکوچک و ب ایتونه بزرگ باشه و  یراز که هم م هیراز  هیدارن،  شونیزندگ ياسرار تو يکسریآدما  يهمه  -

گستاخ و  ،ییپروا یب ؛یکن یو آزاد هم عمل م یکن یآزاد فکر م ،یهست يتو دختر آزاد. داره مهم و با ارزشه یخودش م شیکه راز رو پ

گوشه از  هی يبخوا نکهیو ا یلت داشته باشد يتو يده راز ینگاهت و رفتارت به ظاهر نشون نم. وجودت هست يذاتا تو هک يمحکم، رفتار

! در ظاهره زیهمه چ یول ،يجزو اسرارت نگه دار یحت ای یکن یرو مخف تیزندگ

. زد شده بودم یکه م ییمحو حرفا یحساب یخواد بگه، ول یم یدونستم چ ینم. کرد سکوت
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 دمیبمونه تا بتونه هدفت رو مشخص کنه و شا دیبمونه، با دیبا ینباشه، ول يخوا یم. اعماق قلبته يو جاشون تو ستین یگفتن زایچ یبعض -

... اهدافت رو 

. کرد نگاهم

! انیشا يتونم حدس بزنم نابود یم! دالرام؟ هیهدفت چ -

 نشوند، اهیهمون طور که اون تو و خانوادت رو به روز س يخوا یم ؟يریازش انتقام بگ يخوا یچرا؟ م: تعجب نگاهش کردم که ادامه داد با

! درسته؟ نهیهدفت هم ؟ياریتو هم همون بال رو به سرش ب

. یگ یم يدار یفهمم چ ین نم... مـ ... من : من کنان گفتم من

. زد و سرش رو تکون داد پوزخند

. داستیچشمات پ يدرکشون تو. یفهم یحرفام رو م يبار همه  نیا ،یفهم یم -

. انداختم ریرو ز سرم

! نهیرازت هم ،يریحقت رو بگ يخوا یتو م -

... اما من ! رازم؟ -

باخبرم و  جشیاز نت. کرده يا يبا تو وخانوادت چه باز انیدونستم شا یو م ينفرت دار انیتا چه حد از شا دمیفهم يحرفات رو زد یوقت -

تو قبول  یول ،يکرد یار رو مک نیا دیگرفتن انتقام با يچون برا ،یکن یبده قبول م شنهادیبهت پ انیبار آخر شا يبرا یکردم وقت یفکر م

 يدار نویشه و هراس ا یم شتریب انینفرتت نسبت به شا نمیب یهر لحظه م یول ،یبه گرفتن حقت فکر کن ستیزدم قرار ن سحد. ينکرد

ن تو سرته، چو یفهمم که چ یم! دهیو نشون م زینگاهت به وضوح همه چ ؛یکن یوحشت م ادیاسمش که م. بکشه شیکه اون حرف تو رو پ

. شناسم ینگاه رو خوب م نیا

.داشت، ادامه داد ایکه چشم به در یمحزون در حال یبا لحن و

که  یهست ياون موقع دختر آزاد. یهست تیزندگ يتو راتییتغ يسر هیتهران شاهد  میبرگرد یوقت. یبکن يخوا یهر کار که م يآزاد -

. رمیگ یو منم جلوت رو نم یکن یآزاد زندگ یخواست یم. ده یتونه انجام م یهر کار بخواد، م

. کرد نگاهم

... یول ،یکن یرو خودت انتخاب م رتیمس -

. کرد مکث

 یده و درد تو رو م یاز تو داره عذابش م شتریدرد که صد برابر ب هیدرد ناعالج داره،  هیهست که از دور مراقبت باشه، چون اونم  یکی -

. کنه یل ماهداف رو دنبا يکسریفهمه؛ اونم واسه خودش 

رفت نیبه سمت ماش وستهیپ ییداد و با قدم ها رونیب نینفسش رو سنگ. دوخت ایآخرش رو به در نگاه

چشمام بخونه که خودشم حس مشابه منو  يتونه از تو یم یرو تنها کس نیا یول! بود دهیپس فهم. ذهن درهم و برهم هیمن موندم و  و

به فکر فرو . کنارم بود شهیفرهاد که هم یکس تا به االن متوجه نشده؛ حت چیگرنه مطمئن بودم هو! که دنبال انتقام باشه یداشته باشه، کس

. رفتم
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 یده و درد تو رو م یاز تو داره عذابش م شتریدرد که صد برابر ب هیدرد ناعالج داره،  هیهست که از دور مراقبت باشه، چون اونم  یکی«

».کنه یبال ماهداف رو دن يکسریفهمه؛ اونم واسه خودش 

چقدر دوست داشتم بدونم  ایخدا! ؟یچ يبرا! ؟یاز ک یول! شد، پس آرشام هم دنبال انتقامه یکه با انتقام هم درمان نم هیناعالج درد درد

ال چرا خوشح یول! آزادم میگفت برگشت! فته؟یباعث شده آرشام به فکر انتقام ب یچ! روز انداخته؟ نیبه ا یمرد مغرور و محکم رو چ نیا

! ستم؟ین

نگاهم  نکهیسرش رو بلند کرد و بدون ا ینشستم کنارش که به آروم. داده بود هیفرمون بود و سرش رو تک يدستاش رو ن،یکنار ماش رفتم

. و روشن کرد نیکنه ماش

...، و آرشام که آرشام و حرفاش بود ریکه ذهنم درگ یمن. دیچرخ یم ابونایخ يهدف تو یو ب مینزد یکدوم حرف چیبرگشت ه ریمس يتو

***

آرشام

 هیرسم؟ اصال  یم یقیبه آرامش حق یخواد تموم بشه؟ ک یم یک! ها و تکرار و تکرار و تکرار شیباز همون تشو ،یهمون حس لعنت باز

که مهره  یداره؛ نفر دهم، کس یشه و تمومش به اون نفر آخر بستگ یتموم م یخالص بشم؟ ول یرگیهمه دروغ و ت نیرسه که از ا یم يروز

گشتم رو از نو  یکه داشتم ازش بر م یمیتصم! دونم چطور ازش استقبال کنم یمنم م. طرفم ادیبود و نفر نهم خودش م يباز نیا یاصل ي

. گرفتم

. نگهبان با ترس نگاهم کرد. شدم و به طرفشون رفتم ادهیپ. دمیرو بردم تو و در کمال تعجب دلربا رو کنار ارسالن د نیماش

. دیهست انیارسالن خان گفتن شما در جر رم،یتقص یمن ب آقا -

! خفه شو و برو سر کارت: دمیلب غر ریز

. چشم آقا... چـ  -

. داده بود هیتک نیو به دالرام نگاه کردم که متعجب به ماش برگشتم

! نجاست؟یا یک نیبب: ارسالن

.به طرفم اومد و با لبخند دستش رو جلو آورد. یشگیو جذابش با همون درخشش هم یچشمان عسل. دلربا نگاه کردم به

. بودم دارتیسالم، مشتاق د -

...که  يغرور ،یشگیسابق بود و با همون غرور هم يدلربا همون

! بمونه دیاومده، پس با نجایخودش تا ا يحاال که با پا یول اد،یکه ب نخواستم

.دستم گرفتم و فشردم يرو تو دستش

. اخونده باشهمهمونم ن ادیخوشم نم -

. به طرف ساختمون حرکت کردم. لبخندش رو حفظ کرد. رها کردم دستشو
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! دنده و مغرور هی ،یهنوزم همون آرشام سابق -

همزمان . در خودش داشت نگاهم کرد و با لبخند نشست شهیکه هم ییبایبا همون غرور خاص و ز. نشستم یصندل يسالن شدم و رو وارد

. ارسالن هم وارد شد

. نیگفتن دار يبرا يادیز يحتما حرفا. بهتره نیرم به کارام برسم؛ فکر کنم تنها باش یم گهیخب خب من د -

! روز خوش: زد یشانیاشارش رو به پ انگشت

. بزنه که خدمتکار رو صدا زدم یدلربا خواست حرف. در سالن نگاه کردم به

بله آقا؟  -

. لداخ ادیباغه، صداش بزن بگو ب يدالرام تو -

. چشم آقا -

چه استقبال  دنت،یهمه مدت اومدم د نیبعد از ا: ابروش رو باال انداخت و گفت يتا کیبهش انداختم که  یرفتن خدمتکار، نگاه کوتاه با

!یگرم

. زدم پوزخند

 ؟يخسته نشد یکنواختیهمه  نیدلربا از ا. یشگیهمون توقعات هم -

... آرشام تو ! خسته؟ -

. داد و مغرضانه نگاهم کرد هیتک یصندل یه پشتب قینفس عم کی با

. يکرد رییلحاظ تغ نیاز ا -

. ينکرد رییتو تغ یول -

. زد لبخند

...که  نهیهم يدونم، واسه  یآره م -

. سالم -

. به دلربا انداخت و کنارم نشست یبه طرفم اومد، نگاه کوتاه. بود ستادهیدر ا يجلو. شد دهیبه سمت دالرام کش نگاهم

! ؟یکن ینم یرو معرف شونیا: ما نگاه کرد و گفت يمشکوفانه به هر دو دلربا

. من کیاز دوستان نزد یکیدالرام،  -

. انداخت و پنجه هاش رو در هم فشرد ریو ز سرش

.به دلربا نگاه کرد و لبخند زد و

***

دالرام
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 يپس چرا جلو! دختر منو دوستش خطاب کرد؟ نیا يا جلوسوال داشت که چر يبرام جا. بهم دست داد يگفت دوستشم حال بد یوقت

! کرد؟ یرفتار م يا گهیارسالن جور د

 يتو. اومد یجذابش م يواقعا هم اسمش به چهره . غرور نگاهم کرد ياز رو ياسمش دلرباست، با لبخند دمیدختر که بعد فهم اون

خورد عمل کرده باشه؛  یکه بهش م یکیو کوچ یقلم ینیو ب یشتنسبتا گو يلبا. دهیدرشت و کش یکم ،یعسل يشدم؛ چشما قیصورتش دق

از  شترینبود و چهرش ب ظیغل ششیآرا. گذاشته بود رونیبلوند رنگ کرده که قسمت جلو رو کامال از شال ب يپوست برنز و براق، موها

! باشه جذاب بود، جذاب و لوند بایز نکهیا

. چه جالب، خوشبختم! جدا؟ -

. نیهمچن: لب گفتم ریدادم و ز زور سرمو تکون به

! شتر؟یب نیاز ا یبدبخت: دمیدلم نال يتو یول

! ؟... ایساده  یدوست هی -

. که زد، رسما نفسم رو بند آورد یآرشام با حرف و

!ساده یدوست هیفقط  -

 یگفتم حتما حس متقابل یخودم م شیبودم، پ دهیکه از دستاش د یاز نگاه و حرارت ییمدت گرما نیا. نامرد خردم کرد. بود يجد کامال

پاهام نبود  يتو یجون یدوست نداشتم بمونم، ول. سرم آوار کرد يرو رو امیدن يکه به دلربا داد همه  یجواب نیحاال با ا ینسبت بهم داره، ول

 نیفلج ب يآدما نیپاشم و ع دمیترس یم. نگاهم رو روش نگه دارم و از همون نگاه گله مند دستم رو بخونه دمیترس یم. بلند بشم متا از جا

قلبم نشسته بود رو پشت همون لبخند  يکه رو یو خراش دمیهر دوشون لبخند پاش يدرد به رو ياز رو نیراه سقوط کنم و رسوا بشم؛ بنابرا

 یبهش نم هیبق که آرشام مثل هیک! ه؟یدختر ک نیکنجکاو بودم بدونم ا. دادم سکوت کنم و فقط شنونده باشم حیترج. پنهون کردم ییکذا

! گه من معشوقشم؟

. کنه یفرق م هیدختر با بق نیکردم ا یحس م یبود، ول يباز هیها در ظاهر همش  نیا درسته

. و خشک آرشام کرد يجد يو جذابش رو معطوف چهره  یپا انداخت و نگاه عسل يبا غرور پا رو دلربا

گرفته بود ما هم  یمهمون انیروازمون با ارسالن همزمان شد؛ اون شب که شاپ. برگشتم کایکه همراه خانوادم از آمر ستین يادیمدت ز -

متاسفانه نتونستم  یول ام،یب شیارسالن اصرار داشت به مهمون. میداد بیاقوام و آشناها ترت دنیبه مناسبت ورودمون و د یجشن خودمون هی

شرکت و کارخونه وقتم رو  يمدت هم کارا نیا. شیک يگفت اومد انیشا یول دنت،ید امیخواستم ب نکهیتا ا. کنم یرو راض مخود يمهمونا

شد که ما  نیا. استقبال کردم شنهادیپ نیاز ا نم،یتو رو بب نکهیسفر رو داد و منم فقط محض خاطر ا نیا شنهادیبه پدرم پ انیگرفته بود؛ شا

! نمتیامروز بب نیصبر نکردم تا فردا، خواستم هم گهیو د میهم اومد

.خوشحالم ،یهنوزم مثل اون وقتا هست نمیب یم نکهیاز ا: آرشام و گفت يچشما يزل زد تو یخاص یفتگیبا ش و

 ؟یشد که برگشت یچ -

. دلربا کمرنگ شد لبخند



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٧

مخصوصا تو تنگ شده  نجا،یدلم واسه ا. میهم استقبال کرد یپدر عزم برگشت به کشورش رو کرده بود که من و مام. نداشت یخاص لیدل -

. بود

. آرشام يلبا يلبخند کج نشست رو هی

 ؟يگرد یجالبه، بر م -

معلومه  میمدت که نبود نیا. آماده نبود یخودمون، ول يالیو میبر میخواست. جا به کارم ادامه بدم نیخوام هم ینه قصد برگشت ندارم، م -

رو  نجایا یندارم، منته یمن که حرف. مین باشاو يالیو يتو میهست شیمدت که ک نیکرد ا شنهادیپ انیشا. نکرده یدگیکس بهش رس چیه

من  يبرا. بود ییواقعا چه روزا م؛یبمون نجایا يداد یم شنهادیکه پ ينفر تو بود نیاول شیک میاومد یاون وقتا که م ادمهی. رمدوست دا شتریب

.پر از خاطره است

رفتارش سبکسرانه نبود؛ نگاهش مملو از غرور . نیمیباهم صم یلیمعلوم بود خ. داد رونیظاهر زد و نفسش رو آه مانند ب ياز رو يلبخند و

به روم . که نگاهش به من با خصومت نبود نیکرد و مهم تر از اون ا یمزه رفتار نم یجلف و ب دایمثل ش. يلوند يبود و حرکاتش از رو

 یکنه و نم یوبه باز منو دوست خودش خطاب مخ! گفت یم نویالاقل خودش که ا. یکرد؛ کامال معمول یدوستانه نگاهم نم ایزد  یلبخند نم

. گه کلفتشم

بشه و  فتمیخواستم ش یخواستم اون رو عاشق خودم کنم؛ م یو م ستیاحساس ن یکردم آرشام نسبت به من ب یاحمق بودم که فکر م چقدر

. دیکش یرخم مدرست عکس تموم تصوراتم رو به  ينگاه سرد و لحن جد نیا یول. من بتپه يکنم قلبش فقط برا يکار

. بکشم شیرو پ مینبودم خاطرات قد لیوقتم ما چیه. گذشته ها گذشتن و تموم شدن: آرشام

. کردم یم يروزشمار نمتیروز برگردم و باز بب هی نکهیا دیپنج سال به ام نیا يتو. کردم یمن با اون خاطرات تا به االن زندگ یول -

تونم تنها باهات صحبت کنم؟  یم: گفت انداخت و رو به آرشام یبه من نگاه کوتاه و

. نبره میبه حال درون یکه پدر خودم رو در آوردم تا از حالت صورت و لرزش نامحسوس دستام پ یبه من نگاه کرد، به من آرشام

! تو رو خدا آرشام، بهم بگو برو! این رونیهم ب گهیبگو دالرام برو تو اتاقت و خبر مرگت د ،یتون یآره م بگو

درمون گرفتارم  یدرد ب نیخودمم به هم. قبال عاشق هم بودن و البد االنم هستن نایا. خواد بگه، خرفت که نبودم یم ایزدم دلربا چ یم حدس

. هیدونم چه مرض یو م

. باغ يتو میبر: شد و گفت رهیجذاب دلربا خ يتو چشما. ستادیبلند شد و ا یصندل ياز رو آرشام

آره همش سراب بود، من عاشقش ! سراب هی دمیشا ایخرابه و  هیشده؛  بیتخر يو آرزوها ایمشت رو هیو  دوشون که رفتن، من موندم هر

...آرشام  یبودم و هنوزم هستم؛ ول

من کمتر  يها یدر برابر گستاخ نکهیرفتار آرشام گرم تر از سابق شده؟ ا نکهیا! گفت؟ یبهم دروغ م یحس لعنت نیتموم مدت ا یعنی

! ده؟ ینشون م تیدر مقابل ارسالن نسبت به من حساس نکهیشه و ا یزنه محوم م یباهام حرف م یوقت نکهیده؟ ا یم عکس العمل نشون

!کوتاه؟ یول ن،یریخوابه ش هیبگم تمومش توهم بود؟  ؟یببندم؟ بگم چ نایا يهمه  يچشمم رو به رو یعنی

دادم؟ چرا تموم مدت خودم رو  یالک دیکنم؟ چرا به خودم ام یودم مخ ي فتهیکردم دارم آرشام رو ش یقدر احمق بودم که فکر م نیا چرا

 نیبوده؟ خاك تو سرت کنن دالرام که ا ایطور بپرم و هراسون بفهمم که همش رو نیتلنگر از طرف آرشام ا هیبه خواب زدم که حاال با 
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مرد  نیرو هم که برات مونده بود رو هم يا دهیاون به مثقال عق. و هر کار خواست باهات کرد يدستاش بود يتو سکعرو نیهمه وقت ع

 يباهات باز یگذاشت یعاشقش يدیمنگوال تا فهم نیچرا ع. يچون عاشقش بود ،یاونو محرم خودت دونست. یبه باد داد و تو چشمات رو بست

! چــرا؟ ؟یچرا لعنت ؟ينداد هادرصد به خودت و غرورت ب هیکنه؟ چرا 

مجسمه  نیع یزدن، من رو همون صندل یحرف م اطیح يتموم مدت که اونا داشتن تو دمیو نفهم شد سیصورتم از اشک خ یک دمینفهم

رفته  رونینگاه هر چند کوتاه به من ب هی یحت ایآرشام بدون توجه و  شیپ ي قهیکردم که چند دق یخشک شده بودم و به در بسته نگاه م

. بود

موقعش باعث شد قلبم بشکنه و بفهمم که تموم مدت  یکه با ورود ب هیکرد؟ ک یم رو خراب اهامیبود که داشت رو یبود؟ ک یدختر ک نیا

 ش؟یریبگ دیو ند يعشقت بذار يسرپوش رو يخوا یخوام عقب بکشم؟ دالرام م یهمه م نیبا ا یکردم؟ ول یم ریتوهمات خودم س يتو

! ره؟یبره بم دیم باچون عشق سابقش برگشته؟ چون دلربا اومده و دالرا ؟خواد یچون آرشام تو رو نم

 یآسون نیمشتش داره، وگرنه آرشام به هم يهه آره، دالرام دلش رو زد و حاال دلربا رو تو. و اشتباه نکردم دمینگاه دلربا د يرو تو عشق

گشته که رشته برگشته، بر نمیهم بوده باشه مطمئنم دلربا بلده چطور رفعش کنه؛ واسه هم یکدورت نشونیاگه ب. ادیکوتاه نم یدر مقابل کس

.و نگاهشون کنم نمیعلف هرز فقط کنار بش هیبزنه و منم مثل  وندیرو به هم پ نشونیب ي شدهپاره  ي

نتونستم و ناخواسته قدم هام رو به طرف باغ  یاتاقم ول يبرداشتم و اشکامو پاك کردم خواستم برم تو زیم ياز رو يبرگ دستمال کاغذ هی

کنم؟  یخودمو داغون م يخود ی به درك چرا باونجا نبودن؛ اصال یبرداشتم، ول

شکمم جمع کردم و چونم رو گذاشتم  يچپ دور تا دور باغچه رو با سنگ کار کرده بودن، رفتم روش نشستم و زانوهام رو تو سمت

. فکر بودم يتو قیو عم نیروشون؛ زل زده بودم به زم

. ارسالن حواسم جمع شد يصدا دنیکردم که با شن یفکر م امیتو همون حالت بودم و داشتم به بدبخت قهیدونم چند دق ینم

 ؟یغم بغل گرفت يزانو -

. دیکم داشتم؛ لولو سرخرمنم از راه رس نویهم اید ب! پــوف

واسه خودم تنها باشم؟  قهیاجازه ندارم چند دق: تو هم و گفتم دمیکش اخمامو

رفتم  یم گهیکم د هیبرم چون  شترینتونستم ب یعقب، ول دمیخودم رو کش یکم. کم نشست ياومد کنارم و با فاصله  ییکمال پر رو در

. فتادمیم

. ده یجواب م ییکه بهتر از تنها یسنگ صبور داشته باش هی نکهیا یاوقات خوبه منته یگاه ییتنها -

. چشمام دوخت يسبزش رو تو نگاه

. شم سنگ صبورت یامتحان کن، من م -

باشه بابا : دستاش رو برد باال و با لبخند گفت میعقب که به حالت تسل دمیگرفت؛ با پرخاش دستم رو کش بلند بشم که مچم رو خواستم

دختر چته؟ ! میتسل

. بلند بشم که با حرفش در جا خشکم زد خواستم

. ستین يزیتو وآرشام چ نیدونم ب یدالرام؟ م هیفرارت از چ -
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 !؟یکن یو انکار م ینیب یرابطه رو م نیچرا ا -

. بهم گفته زویهمه چ انیچون قبولش برام سخته که آرشام دوباره بخواد عاشق بشه؛ درضمن شا -

. ختیجدا از جمالت آخرش قسمت اول حرفش، بدجور ذهنم رو بهم ر یزده نگاهش کردم، ول رتیح

... که آرشام دوباره  یتو گفت -

! ؟یتا نگاهشون کن يگرد یچرا خودت بر نم -

آرشام حلقه  يزدن و دلربا دستش رو دور بازو یها قدم م ردرختیباغ ز يو به رو اشاره کرد که آرشام و دلربا کنار هم توبا دست به ر و

. بار آروم بود نیو ا شهینه مثل هم یبود، ول يزد و آرشام هم حالت صورتش جد یداشت لبخند م. کرده بود

...خب اونا  -

همراه  کا،یدر امر لیتحص يو ادامه  یشغل تیدلربا به خاطر موقع شیپنج سال پ. النم هستناونا عاشق هم بودن و البته ا يهر دو -

کاراشون رو خودم انجام دادم چون . خودش رو گرفته بود میدلربا تصم یول ره،یآرشام خواست جلوش رو بگ. شد کایامر میخانوادش مق

. رانیاومدم ا یم یکردم و گاه یم یاونجا زندگ

! ور با هم آشنا شدن؟چط... چطور  -

ها  یمهمون نیاز هم یکی يتو قیطر نیشد و از ا یمحسوب م انیشا یمیاز دوستان صم یکیپدر دلربا . بود ییآشنا نیا يواسطه  انیشا -

ب همراه بود، تونست آرشام رو جذ يحال، با لوند نیکه در ع يداشت و با غرور یدلربا اخالق خاص. دنیرو د گهیدلربا و آرشام همد

! فرق داشت هیبق باخودش کنه؛ آرشام هم 

. کرد مکث

. است هیبه وضوح مشخص بود رفتارش با دلربا جدا از بق یداد، ول یاون به زن ها بها نم -

 نیاونا عاشقه همن و هنوزم هستن، وگرنه ا نه؛یدونستم هم یم. داشتم دروغ نبود هیقض نیکه نسبت به ا یحدسم درست بود و حس پس

مدت آرشام  نیا هیچون اسمامون به هم شب دیشا. برد نیذره ناز و عشوه کدورتاشون رو از ب هیدلربا چه زود با . شدن یهم نم زونیوطور آ

!نهیهه آره، حتما هم. کرد یم فتاربا من نرم تر ر

. نهیردوندم تا ارسالن نبکه با سر انگشت گرفتمش و صورتم رو برگ فتهیبود از چشمم ب کیقطره اشک نزد هی. انداختم ریز سرمو

دلربا رو با خودم  نیهم يشک داشتم که امروز مطمئن شدم و برا. بگه زویامروز مجبورش کردم همه چ ست؛یدور ن نجایاز ا انیشا يالیو -

آرشامه و  بفهمم که آرشام هنوز همون قیطر نیخواستم از ا یو هم من م نهیهم اون اصرار داشت که هر چه زودتر آرشام رو بب. آوردم

. نکرده رییتغ

. کنم یبودم تا همشون رو خال تیموقع هیدنبال . سوخت و اشک توش پر شده بود یچشمام م. دیلرز یگرفته بود و چونم بدجور م بغضم

. نهیرو نب سمیخ يصورتم رو برگردونده بودم تا چشما

! رتمندهفرد قد هی یسالگ یدر سن س. دهیکه خواسته رس یآرشام جذابه و به هر چ -

. ارهیبه زبون م یجمالت رو با حرص و نفرت خاص نیحس کردم تموم ا و
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سرمو که بلند . ولم نکرد یتقال کردم، ول. ستمیپاشدم برم که دستمو گرفت و مجبورم کرد با. نکنم هیخودمو کنترل کردم که گر یلیخ

کنم  یدارم دق م. یکن یزجرکشم م يلعنت به تو که دار. کنه یگاه مو ما رو ن ستادهیاون طرف کنار دلربا ا یظیآرشام با اخم غل دمیکردم د

! احساس یاز دستت ب

! قدر سرده؟ نیدستت چرا ا! دالرام چت شده؟ -

. کرد یدستم رو گرفته بود و ول نم. آرشام، برگشتم طرف ارسالن یتوجه به صورت عصبان یب

هم بهت گفته؟  يا گهید زیچ انیشا یول ست،ین يزیما چ نیب يدیفهم: دمیتوپ بهش

. از دستش خالص بشم يجور هیخواستم حرف رو عوض کنم تا بلکه . نه ایزده  یماه بهش حرف کی نیخواستم بدونم در مورد ا یم

طور  نیا رتره،یقصر آرشام که چشمگ یول ؟یقصرش بش يملکه  يکه قراره به زود: لبخند کج گفت هینگاهم کرد و با  یجور خاص هی

 ست؟ین

 هیکه من فقط و فقط  یدون یهم م نویحتما ا یدون یم زویحاال که همه چ. ندارم يمن با آرشام و قصرش کار: حرص جوابشو دادم اب

تو معشوقش خطاب کرده رو برو از خودش بپرس و به  يچرا منو جلو نکهیسفر همراهش اومدم، و ا نیا يخدمتکارش که تو. خدمتکارم

! نیقماش هیپست فطرتت کور خونده که دستش به من برسه؛ همتون از  ياون عمو ینداره، ول یمن ربط

طور  نیا یول! حد رو عموش حساسه؟ نیتا ا یعنیزد،  یم یچشماش به سرخ يدیسف. طرف خودش دیبازم رو گرفت و کش تیعصبان با

! نبود

پس چرا به من  ست،یآرشام که باهات ن. یکن یق متو برام فر یندارم، ول انیبه شا يمن کار. رونیب يزیر یاز دهنت م يدار یبفهم چ -

 ؟یکن یفکر نم

! ولم کن -

. آرشام یسفت و عضالن ي نهیو برگشتم تا دستش روم بلند نشده بزنم به چاك که صورتم محکم خورد به س رونیب دمیحرص دستمو کش با

! رونیب ختنیر یم دیبا يجور هیبهتر باالخره . چشمام نشست يو از درد اشک تو دمیدماغم رو محکم چسب

! لعنت به همتون: دمیهمون حال به جفتشون توپ در

. خواستم از کنارش رد بشم که نذاشت و

ارسالن؟  یبهش گفت یچ -

با عشق دست در دست  یمگه وقت. هم ربط نداره یمن و دالرام و به کس نیبود ب یخصوص يمسئله  هی: پوزخند زد و با نفرت گفت ارسالن

. دلربا من با دالرام کار دارم شیحاال هم برو پ د؟یگ یبه هم م دیدار یسوال کردم چ ،يزد یدرختا قدم م ریدلربا ز

نگاهم کرد و ! فقط اخماش تو هم بود شهیمثل هم یول ه،یحرف ارسالن چ نیعکس العملش در مقابل ا نمیرو به آرشام دوختم تا بب نگاهم

. دمیساختمون دو بگه که امونش ندادم و به طرف يزیخواست چ

. دیچرخ یآرشام و ارسالن م ينشسته بود و نگاه کنجکاوش رو یدرختا رو صندل ریهمون جا ز دلربا

خودمو نگرفتم و از ته  يجلو گهیتخت، د يدر اتاق و قفل کردم و افتادم رو. کنم هیپر بود ودوست داشتم گر یاتاقم، دلم حساب يتو رفتم

 یراحت نیبه هم زیکه همه چ یکردم؛ در صورت یم يجهت داشتم نقش باز یخود و ب یتموم مدت ب نکهیه ابه حماقت خودم، ب! دل زار زدم
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 ایکنارش بمونم  نکهینه ا ایمعشوقش باشم،  نکهیا. ارزش نداره يزیمن پش يبرا گهید یآرشام مهم باشه، ول يبرا دیشا لشیدل. برمال شد

. نمونم، تمومش کذب بود

با . شد یم هیدلم داشتم تخل يبغض رو یکردم و خود به خود هر چ یم یخال نیغمگ يحت بودم خودم رو با آهنگانارا يزیوقت از چ هر

. ختمیر یم رونیشد، عقده هامم ب یم ریکه از چشمام سراز ییتموم اشکا

دونه برام  یم زویرسالن همه چآرشام بفهمه ا نکهیکرده بودم؛ ا رشیخود خودم رو درگ یو من ب دیفهم زویهمه چ یراحت نیبه هم ارسالن

عوض شده، چون  مشیدونست هم البد تصم یدونست که به دلربا گفت من فقط دوستشم و اگه نم یخواد چکار کنه، حتما م یم ستیمهم ن

. سال هاست عاشقشه، معلومه هنوزم عشقشون رو فراموش نکرده هک یکس! دهیدلربا رو د

اون وقت . همن شیپ مایو به قول خودش مثل قد نجایا انیحتما با پدر و مادرش م ؟یبمونه چ نجایاچکار کنم؟ اگه دلربا خواست  دیبا حاال

! عاشقونشون بهم باشم؟ يتو سرم کنم؟ صبح تا شب شاهد نگاه ها یمن بدبخت چه خاک

رو به باد دادم؛ اون که پنج سالم  نمیداشتم دل و د دهیمثقال عق هیکه  یمن. هم مغرور باشه جذابه و از همه مهم تر عاشقه یهر چ دلربا

...کرده، البد  یزندگ کایآمر

خوام شاهد باشم، شاهد نگاه  یرو ندارم که برم و نم ییگم، چکار کنم؟ اگه بمونه چکار کنم؟ جا یم ونیشم، دارم هذ یم وونهیدارم د ایخدا

 اهیبه خاك س يجور نیدست رد به عشقش زدم و ا .آه فرهاد چه زود دامنم رو گرفت ا،یخدا! خوام عذاب بکشم ینم. هاشون به هم

بدترم  نیرو باختم؟ شکستم و نابود شدم؟ مگه از ا زمیغرورم، عشقم، قلبم و همه چ نکهیبدتر از ا گهید! ن؟یا ازبدتر  گهینشستم؛ د

 دیاصال شا! به حال بعدش يوا م،یجور نیده؛ االن که اولشه ا یدرد زجرم م نیدلم؟ ا ينشست تو گهیدرد د هیکم درد داشتم که ! هست؟

! ندارم وستتد گهیبگه د دیآرشام اونو نخواد، شا

ازش گله داشته  دیشا. زد یاصال باهاش حرفم نم. رهیبازوش رو بگ يذاشت اون جور یخواستش که نم یدالرام؟ خب اگه نم يشد احمق

رو  ییجا هیکاش  يا! دونم، من که شانس ندارم یم من. گردونه یآب خوردن احساسش رو برم نیکنه و ع یدلربا رفعش م یباشه، ول

کجا رو دارم؟  یول ،نمونم نجایتونستم ا یداشتم م

 یقبول نم یول ه،یاون منتظر جواب مثبته و من گفتم جوابم منف ده؟یچه فا یدوست داشتم باهاش حرف بزنم، ول. بود شمیکاش فرهاد پ يا

 ه،یدونم نامرد یم. شمیپ ادیخواستم ب یزدم و ازش م یراحت بهش زنگ م الیالن با ختا ا دیکش ینم شیکاش حرف از عالقش پ يا. کنه

...حاال  یکردم مثل برادرمه، ول یرو جز اون ندارم و تموم مدت فکر م یچکار کنم؟ کس یول ه،یدونم خودخواه یم

 يچطور يدیدالرام، د يآ يآ. ششهیربا جونش پخواد چکار؟ دل یمنو م گهیآره د. تهران آزادم میحرف آرشام افتادم که گفت برگرد ادی

! انداختت دور؟

شدم  یم بیترغ رمیبگ دیعشقش رو ند نکهیا يبه جا. شد یشد که بهتر نم یشد و بدتر م یکنم نم رونشیکردم از ذهنم ب یکار م هر

کنم و  یگه فراموشت م یخوره م یم یبه توق یتا تق یعاشقه، ول یکی دمید یتا م شهیهم. بهش تالش کنم دنیرس يعاشقش بمونم و برا

! شد عشق؟ نمید آخه ا. کنم زشیر زیگرفت که دوست داشتم با دستام طرف رو ر یحرصم م يره رد کارش، آ یبعدشم طرف م

کردم آرشامم دلربا رو دوست داره،  یفکر م نکهیزدم، به خاطر ا یقسمت خودم شده بود؛ داشتم جا م حاال

. رمیبگ میتونستم تصم ینه و بعد م ایخواد  یمطمئن بشم آرشامم اون رو م دیبا! شدم یمطمئن م دیبا یول
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 امرزمیبه قول مامان خدا ب. هیدست و پاش که فکر کنه خبر يرم تو یمثل سابق زرت و زرت نم گهیشم و د یو آروم م نیاون موقع سنگ تا

شه و با  یکنده م کیموج کوچ هیسنگ سبک با  یببره، ولتونه با خودش  یرو نم نیآب رودخونه، آب سنگ سنگ«:گفت یم شهیکه هم

» .کنه یآب حرکت م انیجر

مونم تا مطمئن  یم. بشم مونیزنم، وگرنه ممکنه بعدها پش یجا نم ینتونه حرکتم بده و الک یموج چیکه ه ینیشم اون سنگ سنگ یم منم

. رمیبگ یدرست و منطق میتصم هیبشم و بتونم 

***

آرشام

 ؟یعوض یفتبهش گ یچ -

! هیگفتم که خصوصــــ -

 ؟یگفت یبهش م یداشت ینکن، بگو چ یعصبان نیاز ا شتریارسالن منو ب -

. بهم گفته زویهمه چ انیشا ؟یکن یم يباز لمیچرا ف گهیدونستم؛ د یکه م یهر چ -

! کنم یکار رو م نیکه ا یدون یم. دم یدودمانت رو به باد م یبفهمم پاتو کج گذاشت! زر نزن ارسالن: دمیرو چسب قشی

 ه؟یهمه هارت و پورت واسه چ نیا گهیعشق سابقت که برگشته، د. خودت يلنگه  میکینباشه منم  یآرشام؟ هر چ یترسون یم يدار ویک -

! پست فطرتت يهم تو و هم اون عمو. نیگوشاتون فرو کن يخوب تو نویوقتم نبوده؛ بهتره ا چیو ه ستیدلربا عشق من ن -

.زد دپوزخن

! جدا؟ -

. دلربا اشاره کرد به

. شتیبره عاشقت بود و االنم با همون حس برگشته پ رانیخواست از ا ینباشه وقت یهر چ اد،یطور به نظر نم نیا یول -

. من فقط دالرامه يبه درك، االن معشوقه  -

. هبهم گفت زویهمه چ انیگم شا یگم؛ بهت م یدارم م یمن چ ستین تیتو انگار حال -

دالرام معشوقه  ینه، ول ای يخبر دار يزیکه از چ ستیشرفت دهنش چفت و بس نداره و برام هم مهم ن یب يدونستم اون عمو یاز اول م -

! که؟ تهیحال ،يدار یو حد خودت رو نگه م یکش یکرده باشم و چه از حاال به بعد، پس دورش رو خط م شیبه تو معرف یمنه؛ چه از وقت ي

و  يلوند نیعاشق به ا هی یوقت. دونه یدلربا رو هم م ي هیقض. ستیگه معشوقت ن یاصل کار دالرامه که اون م ق،یئن نباش رفمطم ادیز -

عاشق  هیازش خواستم به من فکر کنه؛ الاقل من در حال حاضر تنهام و مثل تو  ؟يخوا یم یدالرام رو واسه چ گهید ،يکنارت دار یخوشگل

. ندارم مچاك کنار نهیس

... خوشگلم که هست، پس  اد؛یاز اخالقش خوشم م. باشه که سال هاست دنبالشم یدالرام همون دیشا: همراه با پوزخند و
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بگو چه  گهیبار د هی: به نعره بود، گفتم هیشک شب یکه ب ییو با صدا دیصورتش زدم که چرخ يتو یهوا مشت محکم یب تیفرط عصبان از

 ریبه خودش اومد، خواست بهم حمله کنه که محکم زدم ز! سگا يکنم و الشت رو بندازم جلو کتیت کهیبگو تا ت! شرف یب يخورد یگه

. رو آزاد کنه قشیکرد  یتقال م ؛دستش و چسبوندمش به درخت

فهم شد؟  ریش ،یکش یحاال خط م نیدور دالرام رو از هم ؟یبکن یخواست یتا هر غلط نمیش یبازم ساکت م يفکر کرد -

.میشد زیبا هم گالو. لبم پاره بشه يکه ناغافل به صورتم زد، باعث شد گوشه  یمشت دستم و ریز زد

. اون آزاده هر کار بخواد بکنه ؛یواسش خط و نشون بکش يکه بخوا ستیدالرام مال تو ن -

. یبش کشینزد يمنه حق ندار شیپ یتا وقت. کثافت ينه واسه انتخاب کردن تو یآزاد هست ول -

ارسالن داغ شده  يطرف راست صورتم از ضربه . من هم از وسط جر خورده بود ي قهیلباسش پاره شده بود و  ن،یزم يکردم رو پرتش

. دیبلند شد به لبش دست کش نیزم ياز رو. لبش خون آلود بود يخورد و گوشه  یبه چشم م يصورتش کبود يجا يجا. بود

!ماستیضرب شصتت هنوزم مثل قد -

. زد يپوزخند و

 هیبار، فقط  هیو اگه  یبش کشینزد يگم ارسالن، حق ندار یواسه بار آخر دارم بهت م: صورتش گرفتم يجلو دکنانیاشارم رو تهد انگشت

 لشیواسش کنار گذاشتم؛ وقتش که شد تحو شیبگو محض دهن لق انیبه شا. خورم زندت نذارم یقسم م يمزاحمش شد نمیبب گهیبار د

! بدون بدجور به خونت تشنه ام. یکن یچشمام گورت رو گم م يو از جلو ير یمن م يالیامروز از و نیدر ضمن هم. دم یم

. و به طرف ساختمون رفتم دمیاز سر نفرت به صورت سرخ شده از خشمش پاش ینگاه و

! به جون هم؟ نیسگ و گربه افتاد نیچرا ع! شده؟ یآرشام چ -

. صورت نگرانش نگاه کردم به

. تونه برسونت یره م یره مارسالن دا ست،ین يزیچ -

. از دستش گرفتم. لبم يآورد و گذاشت رو رونیب فشیاز ک يدیدستمال سف. مظلومانه نگاهم کرد. ستادمیگرفت، ا بازومو

زدم؟  یکردم؟ حرف يآرشام من کار -

. که حوصله ندارم ینیب یم -

. زد لبخند

. نیخوان تو رو بب یپدر و مادرم م رون؟یب میامشب شام بر -

. حرفا رو ندارم نیفعال وقت گردش و ا. نجایا انیتونن ب یاگر مشتاقن م -

. کم رنگ شد لبخندش

. قرار داشته و هنوزم داره تیکارت در اولو شهیکنم؛ هم یدرکت م -

. ینگ نویبودم تو ا دواریام -

. کالمم برد یبه معن یلحن تندم پ از

. گفتم که منو ببخش -
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 ؟یو گفتم چ -

! شه یم يهست به خدا؛ هست، تو بخوا یول ست،یواسه جبران ن یفرصت یفتگ -

. شه ینم -

 ؟يآرشام دوستم دار -

! يرو به چشماش دوختم، کامال جد ممیمستق نگاه

. انداخت ریاز جانب من نگرفت و مغموم سرش رو ز یجواب

 .بذار جبران کنم یکنم، ول ینم شیذارم و معن یم یچیه يسکوتت رو پا -

جبران  يخوا یرو م یاصال چ ؟یجبران کن يخوا یم يدیبه چه ام ستین یوسط هست و وقت نیا يزیحاضره جبران کنه که بدونه چ یکس -

 ؟یکن

. کرد بغض

وقت  چیبهم ه. که رهات کردم يکرد یم دایبهم احساس پ یداشت. دونم اشتباه کردم یم. هست نمونیب يزیچ هیبذار بهت ثابت کنم که  -

خوام فرصت  یکه بهت دارم م یبه خاطر عشق یول ستم،یکه اهل التماس ن یدون یآرشام م. نگاهت رو هنوز فراموش نکردم یول ،یتنگف

. خواهش بکنم هیخواستم ازت  یم نیهم يبرا ؛يجبران رو بهم بد

. شنوم یم -

. مجاور يالیکه نه، و نجایالبته ا م؟یباش نجایمدت ا هیهمراه خانوادم  يد یاجازه م -

بشه؟  یکه چ -

 ؟ینیبدب زیآرشام چرا به همه چ. بشه یخاص زیچ ستیقرار ن -

! فقط به عنوان مهمون ؟يد یاجازه م: اون ادامه داد یکردم، ول سکوت

. زدم پوزخند

! ؟یمطمئن -

. زد لبخند

. گرفتم که برگردم میتصم یفرصت رو دادم؛ از وقت نیمن به خودم ا. آره، مطمئنم -

. کنم رشیخود ذهنم رو درگ ینبوده که بخوام ب يزیدم، چون از اول چ یبه خودم نم یمن فرصت یول -

! بوده آرشام، قبول کن که بوده -

. ستمیا یرو که بزنم تا آخر سرش م یحرف. یرس ینم ییحرفا به جا نیبا ا! بس کن دلربا -

. نگاهم کرد محزون

 ؟يد یحاال اجازه م. يخواتو ب یاصال هر چ ؛یتو بگ یباشه هر چ -

! گفتم که فقط به عنوان مهمون؛ باشه؟: کردم که تند گفت نگاهش

. طور حس کنه نیخواستم اون ا ینداشتم، ول دیترد
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. چشمام يانگشتاش رو در هم گره و زل زد تو يلوند با

. لبخند زد یتکون دادم که با خوشحال یبه آروم سرمو

.شن یخوشحال م یلیا خحتم یبابا و مام! یمرس يوا -

. عقب رفت و دستش رو برام تکون داد عقب

. يپس فعال با -

بود و انگشتش  ستادهیپشت پنجره ا. اتاقش افتاد يسرمو رو به باال گرفتم و نگاهم به پنجره . تا با نگاهم بدرقش کنم ستادمیو نا برگشتم

. آرومش رو از من گرفت و يدستشو مشت کرد و نگاه خاکستر. دیکش شهیبه ش یرو به نرم

باالخره شر . و رفتم داخل بمیج يطبق عادت دستم رو بردم تو. دمیکش قیدوختم و نفس عم نیینگاهم رو به پا. پشت پنجره نبود گهید

 گهید. من موندگار بشه شیدالرام پ نکهیچکار کنم و مطمئن بودم احساس خطر کرده ا انیدونستم با شا یکنده شد؛ م نجایارسالن هم از ا

دادم؛  یانجام م يکار هی دیبا دنیرس نیقیبه  يزده بودم که برا ییحدسا هی انیرفتار شا نیاز ا. شناختمش یکامال م دتهمه م نیبعد از ا

!ودحرفا ب نیارسالن پست تر از ا یکردم، ول یارسالن رو از دالرام دور کنم اونو معشوقه ام معرف نکهیواسه ا. بود دهیهنوز زمانش نرس یول

***

بود که با حضور  دهیتختش دراز کش يرو. دمیرو کش رهیدر بزنم دستگ نکهیبدون ا. زدم یباهاش حرف م دیساعت گذشته بود؛ با چند

که  یکیزخم کوچ يجا یلباسم رو عوض کرده بودم، ول. درو بستم و به طرفش رفتم. تخت نشست يرو یمن با هراس خاص ي رمنتظرهیغ

 يچشما. زود به خودش اومد و با اخم نگاهم کرد یلیخ یاول تعجب کرد، ول يدر وهله  دنمیبا د. شد یم دهیوضوح دلبم بود به  يگوشه 

. کرد یخاص چهرش رو پر م یتیحال معصوم نیدر ع یول د،یرس یتر از حد معمول به نظر م رهیحالت ت نیدر ا شیخاکستر

...  نیسرت رو ع یواسه چ -

. نشد جادیحالت صورتش ا يهم تو يرییتغ یول د،یجانب من نداز  یعکس العمل. کرد مکث

. رونیکنم برو ب یخواهش م نجا؟یا ياومد یواسه چ -

.بود و با اخم نگاهش کردم يلحنم جد. تخت نشستم يکه به خودش گرفته بود، رو يتوجه به حالت پرخاشگرانه ا یب

 ؟یگفت یم یداشت یبه ارسالن چ -

. نداره یربطبه شما  یول د،یببخش -

! درد يبار از رو نیاخماش جمع تر شد و ا. دستم فشردم يرو با خشونت تو چونش

 ؟یگفت یبهش چ دمیپرس. پرسم درست جوابم رو بده یازت سوال م یوقت -

.دستم يگذاشت رو دستشو

! یلعنت ،يول کن خردش کرد -

 ؟یگرفت ،یطرف یکنم با ک یم تیحال يبر یرآبیز يبخوا -
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. کون داد؛ ولش کردمت سرشو

! شنوم یبگو، م -

. بهش گفته بود و اونم بهم گفت خبر داره من خدمتکارتم زویهمه چ انیشا. نگفتم یچیدونست و من ه یرو م یخودش همه چ -

.دیبه عقب خز. بود یشدم؛ نگاهم عصب کیبهش نزد. داره دیتاک ییجورا کیقسمت آخر حرفش  يکردم رو حس

، آره؟ داد شنهادیبهت پ -

! فهمم یمنظورتو نم -

! آره؟ جواب منو بده ،یداد باهاش باش شنهادیاون کثافت بهت پ: زدم داد

. دیلرز یصداش م یهنوز هم گستاخ بود، ول. شکمش جمع کرد يداد و زانوهاش رو تو هیتخت تک يباال به

! شه، نه شما یاونش به خودم مربوط م -

.دمشیبا خشونت به سمت خودم کش. دیفشار دادم که نالمچ دستش رو گرفتم و . زدم پوزخند

!یول کن دستمو عوض: دیکش غیج

 یاالن م نیرو از هم یواسه خودت بافت ایرو یبشه، پس هر چ کتیگفتم حق نداره نزد. یبه ارسالن گفتم معشوقم! ببر صدات رو -

 ؟يدیدور؛ فهم شونیزیر

. زد پوزخند

در حال حاضر که عشق ! هه معشوقه؟. وسط یو پامو بکش یخرم کن یتون یباش که باز م الیخ نیبه هم. شدم تازه از دستت راحت! ا نه بابا -

! دو تا دو تا؟ ؟یگ یم یچ گهیسابقتون برگشته، پس د

. نداره یموضوع دلربا به تو ربط -

! رونیبرو ب. نداره یموضوع ارسالن هم به تو ربط -

. چشماش از ترس گشاد شد. دادم هاش رو گرفتم و با خشم تکونش شونه

از  شتریپس ب ؛یش یو تا من نخوام خالص نم رهیتو هنوزم کارت به من گ. یرو بشناس تتیحاال موقع نیاحمق، بهتره از هم يدختره  نیبب -

. بشم ینذار عصبان نیا

تا هر کار  نجایقدر پپه ام که بتمرگم ا نیا يفکر کرد ؟یکن يباهام باز یتون یهنوزم م يفکر کرد! یبرو به درك لعنت: پروا داد زد یب

اگه چپ و راست . ستیخبرا ن نیاز ا نجایو ا ياومد یآره؟ کوچه رو عوض ره؟یکارم بهت گ نکهیاونم واسه خاطره ا ،یباهام بکن یخواست

... چیهر کارم خواستم بکنم به ه گهیو د انیشا شیرم پ یخودم م يبا پا یکن دمیتهد يبخوا

صورتشو با . مشت گرفتم و سرشو بلند کردم يبلندش رو تو يبا خشم موها. تخت يکه به صورتش خوابوندم، پرت شد رو يا یلیس با

.دیکش غیدست پوشوند و از ته دل ج

ال سگم با ياون رو یدون یدالرام خودت م. کنم یباهات چکار م نیرو تکرار کن، اون وقت بب يکه زد ياون زِر گهیبار د هیفقط : زدم ادیفر

! نکن و بتمرگ سر جات ينه زندت معلوم بشه و نه مردت، پس با اعصاب من باز ارمیبه سرت م ییبال. شه یم یچ ادیب

. دیلرز یبه چشمام نگاه کرد؛ صداش م هیگر با
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من مردم، . ندارم مرده هیاالنم کم از  ست؟ین الممیخ نیکنم و ع یرو م میاالن دارم راحت زندگ ياالن حالم خوبه؟ فکر کرد يفکر کرد -

اون  دیشا فتم،یتحرك هم ب نیبکش و بذار از ا ایاصال ب! کردن نداره، زدن نداره دیمتحرك که تهد يمرده  هی! وقته که نابود شدم یلیخ

قط چرخم و ف یدست به دست م. کردن، واسه استفاده بردن يشده واسه باز لهیوس هیدالرام ! که دالرام مرده، خرد شده بشهوقت باورت 

! کشت یمن بود صد دفعه خودش رو م يجا یکشم؛ هر ک یخوبه هنوز دارم نفس م

همه چشم دوختن به . خواد یکس منو به خاطر خودم نم چیو ه نیهم يهمتون لنگه ! تو، ارسالن ،يمنصور انیشا: با هق هق ادامه داد و

 شیجور نیهم نکهیده، ا یداره جون م نکهیگن ا یم. ادیم نرویب نمیکه از س هینفس يته مونده  نیجون من و نگاهشون به ا مهیجسم ن

 یم ششویآت نیشب باهام باشه هم هیچشمش دنبال منه و  انیشا. به حالمون داشته باشه يسود هی يدم آخر نیابدبخت هست، پس بذار 

پاشو  االید  یگ یو بهم م یزن یساز م هی هقیشده و دم به دق دایپ میزندگ يسر و کلت تو ياز کدوم جهنم دره ا ستیخوابونه، تو که معلوم ن

مثل تو که به  میآدم عقده ا هیمنم ! يآزاد ،يبرو هر یگ یبرده که بهش م هیدوست و آخرشم  ،خدمتکار، معشوقه، دوست دختر! برقص

 شونیخال چارهیسر من ب يدار و يانگار نه انگار منم آدمم، عقده هات رو تَلَنبار کرد. یکن ینگاه م تیواسه سرگرم لهیوس هیزنا به چشم 

 یخودت گفت شیپ ست؟ین میحال یعنیهمه وقت دهنم باز نشده و ساکت موندم  نیا ينگم؟ فکر کرد یچیدم نزنم؟ ه يتوقع دار ؛یکن یم

 یحت منفس را هیو دارم  دهیفهم زویحاال که ارسالن همه چ. کنم یتونم ازش استفاده م یدختر خر و نفهم به پستم خورده پس تا م هی

داده؟  شنهادیکه چرا ارسالن بهم پ ؟یکه چ يرو سرم هوار شد يکشم، اومد

به صورتم  هینگاهش همراه با گر. شدم شیخاکستر يوقت بود که موهاش رو رها کرده بودم و محو چشما یلیخ. غرق اشک بود صورتش

! بود یقدرت حرکت نداشتم، نگاهش طوفان. که رعد و برق چشماش درخشش اونا رو صد چندان کرده بود رهیت يبود؛ خاکستر

. دیلرز یبست و دوباره باز کرد؛ صداش از زور بغض م چشماشو

!تعهد دادم؟ یبه کس! دوست پسر دارم؟! نامزد دارم؟! من شوهر دارم؟ -

 چیانگار ه یتهران آزادم، ول میبرگشت یگفت. حق دارم سرنوشتم رو خودم انتخاب کنم. رمیبگ میخودم تصم يتونم برا یمن آزادم و م: دینال

 عیهرچه سر. خوام هدفم رو جلو بندازم یم ان،یشا يالیخوام برم و یم. يماه رو جلو بنداز کی نیپس بهتره ا م؛یبرگرد ستیوقت قرار ن

! تر بهتر

! ؟یگ یم يدار یچ -

رو تکرار کرد  شنهادشیپ نکهیشه و به محض ا یمجور  تشیروزا موقع نیهم یاالن وقتش نباشه ول دیهر چه زودتر برم اونجا بهتره، شا -

...رسم و هم تو به  یهم من به هدفم م يجور نیا. کنم یقبول م

. چونش و سرش رو بلند کردم ریانگشت اشارم رو بردم ز. انداخت ریکرد و سرش رو ز سکوت

! جملت رو ادامه بده -

و  فتهیباهام سر لج ب دایمثل ش نمیدوست ندارم ا. باشم نجایمنم ا ستیندرست  شتیفقط حاال که عشقت دوباره برگشته پ ست،یمهم ن -

. کنه رمیتحق

. کنه یفرق م دایتا آسمون با ش نیدلربا رفتارش زم -
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. برم بهتره. بمونم نجایخوام ا یبازم نم یبفهمم، ول نویهمون نگاه اول تونستم ا يمشخصه و تو -

! کرد یکه دالرام فکر م یخشم بود اما نه اون ينبودم و حرکاتم از رو یعصبان یلو د،یدستم گرفتم که ترس يرو تو بازوهاش

! يبر نجایاز ا يتو حق ندار یول -

. ستمییو در حال حاضر من هنوز ر میهست شیک يهنوز تو. یتون یتا من نخوام نم: تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم با

. رو نداره یشگیو اون آرامش هم ستیآروم ن گهیدم دحس کر. گرفته و محزونش رو به چشمام دوخت نگاه

. هیپس وجودم اضاف ستم،یخدمتکارتم ن گهیخودت د يطبق گفته ها. نداره ییجا نجایدلربا اومده و دالرام ا یول -

. ستمییمن هنوز ر یول ،یستیبه تو داره، دالرام؟ آره خدمتکارم ن یدلربا چه ربط -

. اون همه اشک لبخند زد ونیم

. یستین سمییشما هم ر گهیپس د ستمیاگه خدمتکارت ن ؟یگ یم یچ یفهم یم چیه -

. دمیچشماش د يرو تو یشگیلحظه همون آرامش هم هی يبرا

! هستم و تو فقط بگو چشم -

! شه؟یمثل هم -

. فقط بگو چشم -

. ستیها ن يریاز اون تو بم گهید يریتو بم نیا یول -

و نگاه آرومش برام پر از معنا  يخاکستر يبرگشتم و نگاهش کردم؛ چشما. رو گرفتم رهیف در رفتم و دستگتخت بلند شدم، به طر يرو از

رو بفهمم و هنوز  شونیتونستم معن یدونستم باهام حرف داره، اما نم یم. نداشتم یشرفتیچشم ها چندان پ نیکردن ا یمعن يبرا یبود، ول

! برام مبهم بود

***

. فتمشرکت رو گر ي شماره

الو؟ -

چه خبر؟  -

. کردم لیمیکه براتون ا ییجز همونا ستین یخبر خاص س،ییر يآقا یچیه -

حواست به اوضاع شرکت  نیهفته، بنابرا کی دیمونم، شا یم شیک يشتریدر ضمن من مدت ب. جوابش رو فرستادم؛ نشون شرکا بده -

! یچشم و گوش من در حال حاضر تو هست. باشه

.حواسم هست؛ خاطرتون جمع باشه شهیمثل همچشم قربان،  -

***
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دالرام

 یم کیبا من سالم و عل یگاه. زد یطرف پرسه م نیخب دلربا صبح تا شب ا یمجاور ساکنن، ول يالیو يو خانوادش سه روزه که تو دلربا

. سوختم یکردم؛ بدجور داشتم م یگوشت تو روغن داغ جلز و ولز م نیمنم ع. اتاق آرشام يرفت تو یشد و م یرد م الیخ یب یکرد، ول

حس ! برد یاومد، بدجور دل م یچقدرم کاراش به اسمش م. دلربا يها يهم بودم و از همه بدتر دلبر مکالماتشونشاهد  یمخصوصا که گاه

. زد یکرد و باهاش حرف م یهم بودن اخم نم شیپ یکنه و الاقل وقت یتر از سابق باهاش رفتار مکردم آرشام نرم  یم

. بودن رونیب قهیدم به دق ایهم  يزدن اونم شونه به شونه  یباغ قدم م يداشتن تو ای. کرد ینم یکی نیکرد، ا یم دایکه ش ییها ییایح یب

که آرشام در  یپر از مهرش به آرشام و نرمش يدلربا و نگاه ها يمکالمات عاشقانه اتاقم شاهدشون بودم؛ شاهد  يمنم از پشت پنجره 

. فرستادم یتختم و به بخت خودم لعنت م ينشستم رو یم یگاه. داد ینشون م شمقابل از خود

 يزیخواستم چ یم و نمبا خودم لج کرده بود یساعت ده شب بود و گرسنه م بود، ول. کهیهوا تار دمیکه شدم د داریبرده بود؛ ب خوابم

 نیرو که بخواد باهام ا يا یرو، نخواستم زندگ یکوفت یزندگ نینخواستم ا! آروم آروم جون بدم و راحت بشم يجور نیا دیبخورم شا

! و بن نباشه خیاز ب یخوام اون زندگ یم نم؛یبب گهید یکیقلبم رو بشکنه و عشقم رو با . معامله رو بکنه

رو پر  الیدلربا و يخنده  يبودن که تا االن صدا الیآره خب اگه تو و! هنوز برنگشتن؟ یعنیرفتن؛  رونیب الیم از وبودم که با ه دهید عصر

! کرده بود

 یدر اتاق آرشام، م ي رهیناخوداگاه دستم رفت سمت دستگ. روشن شده بود ینور آباژورها با نور کم ریراهرو ز. رونیاتاق رفتم ب از

! رهیدل المصبم آروم بگ نیا دینگاه کوچولو بهش بندازم شا هیفقط ... نگاه  هی! قرارش بود یدلم ب که هست؛ نمیخواستم بب

روش نشستم و . در رو بستم و به سمت تختش رفتم. و رفتم تو دمیحال پا پس نکش نیبا ا. ختیقلبم فرو ر یاتاق خال دنینبود، و با د یول

بالشش رو بو . دمیکش قیصورتم رو تو تختش فرو بردم و نفس عم.دمیشکم خواب يرو دستام رو سر دادم و. رو لمس کردم شیروتخت

 نیخواستم ا یحبس کردم؛ نم نهیس ينفسمو تو. دمیلبخند زدم، چشمامو بستم و دوباره بو کش. داد یرو م شیشگیعطر هم يبو دم؛یکش

! به خودش بودکه متعلق  ییقلبم، جا کهیبود؛ نزد نمیس يجاش تو. بدم رونیخوش رو ب يبو

صورتش  يچشمام گرفتم و انگشتم رو رو يقاب عکسش رو جلو. دمیتخت خواب يبرش داشتم و به پشت رو. بود یعسل زیم يرو عکسش

به  میبود و نگاه آرشام مستق رهیت یپشتش آب ي نهیبند داشت؛ زم قشیکه  یبلوز مشک هیتنش بود و  یکت اسپرت مشک هی. دمیکش

 یم نشیپوست س يبه گردنش داشت، رو شهیکه هم یهمون بش،یو صل شیشونیبود رو پ ختهیجلوش ر ياز موها يطره ا. نبود نیدورب

! به گردنشه؟ شهیهم بیدوست داشتم بدونم چرا اون صل یلیخ. دیدرخش

مش و فشارش بغلم گرفت يو محکم تو نییآوردمش پا. دمشیچشمام رو بستم و دوباره بوس. دمیکردم و بوس کیرو به لبام نزد عکسش

. دادم

! ؟يدیقرارم رو ند یچرا نگاه ب ؟یمعرفت قلبم رو بهت دادم چرا نگرفت یب. آرشام ينامرد یلیخ: لب آروم و گرفته زمزمه کردم ریز
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. دمیآه کش و

! ادیداره م یکیخدا  يوا. و با ترس چشمام رو باز کردم دمیپا شن يصدا رونیب از

قفلش رو باز کردم و رفتم تو، اما . و بدوم طرف بالکن زیم يبذارم رو يم قاب عکس رو همون جورو فقط تونست دمیاز جام پر هراسون

! پاهام يجلو فتهیو ب رونیزد و کم مونده بود بزنه ب یشدم؛ قلبم تند تند م یمخف واریکنار د. کم باز گذاشتم هینبستمش و الش رو 

. نمیبب شهیداخل اتاق رو از پشت شتونستم  یرو شکر پرده ها از قبل کنار بودن و م خدا

صورت آرشام  یول د،یخند یلبا و چشماش م. بسته بود هیدست دلربا . اتاق يسرم رو خم کردم؛ آرشام و دلربا هر دوشون اومدن تو یکم

! گرفته بود؛ انگار خسته است

. دیبرم خر ییازت ممنونم؛ دوست ندارم تنها. خوش گذشت یلیآرشام خ يوا -

 ؟یرفت یم دیخر یهمه مدت با ک نیپس ا -

. دیبه صورتش پاش يطرف خودش و لبخند عاشقانه ا دیکت اسپرت آرشام رو گرفت؛ کش ي قهیدلبرانه  دلربا

! یش یتا چه حد جذاب م یش یم یرتیکه غ یوقت یدون ینم -

. نذار رتمیغ يحرفم رو پا: ر همون حال گفتکت رو از تنش در آورد و د. دیکش رونیدلربا آروم ب يدستا يکتش رو از تو ي قهی آرشام

. شد رهیآرشام خ يچشما يکرد و تو ناز

. دیرفتم خر یو دوستام م یمدت دوست پسر نداشتم و با مام نینگران نباش؛ ا -

. آورد رونیهم زرق و برق داشت، از توش ب یلیلباس قرمز که خ هیدر جعبه رو برداشت و  اقیبعد با اشت و

آرشام؟  ادتهی. یافتادم؛ بعد از اون مهمون شیپنج سال پ ادی. لباسم نیامن عاشقه  -

. داد و سرش رو تکون داد لشیلبخند کج تحو هیآرشام . لباس رو آورد باال و نشونش داد. چشماش زل زد يبرگشت و تو و

. کنم مثل اون بار نصفه رهاش نکن یخواهش م! تا آخرش یول م،یخوام امشب تکرارش کن یم -

. ستادیرو باز کرد و پشتش ا ییکشو واریدلربا لباس رو برداشت و رفت قسمت رختکن کمد، د یبا تعجب نگاهش کرد، ول آرشام

. نداشتم یحس خوب یبشه، ول یدونستم قراره چ ینم

نرفتم و  یاتاقم، ول يتو تونستم بپرم توش و برم یگام م هیکه با  دمید یکردم، بالکن اتاقم رو م یگشتم و پشتم رو نگاه م یبرم اگه

! خواست چکار کنه؟ یدلربا م. خواد بشه یم یچ نمیتا بب ستادمیا

. خدا از بس هول شده بودم نتونستم درست سر جاش بذارم يوا. یعسل زیم يآرشام به قاب عکسش افتاد که بر عکس افتاده بود رو نگاه

دونستم  یم! ده؟ینکنه فهم! ها هیعجب آدم د؛یبه تختش دست کش. زیم يتعجب برش داشت و نگاهش کرد؛ بعد هم گذاشتش رو با

! باشه دهینفهم دمیاصال شا. حد نیتا ا گهینه د یباهوشه، ول

! چه خبــــــره؟ نجایا ایخدا. دهنم يو قلبم اومد تو رونیچشمام از کاسه زد ب یاون لباس رقص عرب يدلربا تو دنید با

 یتخت، ول يربود؛ دهنش باز موند و نشست رو یاس قرمز و براق مخصوص رقص واقعا هم دل رو ماون لب يدلربا که تو دنیبا د آرشام

. گرفت یچشم از دلربا نم

! ینگاهش نکن لعنت. درد گرفت، دستمو گذاشتم روش قلبم
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تنه از جنس ساتن  مین هیلباس،  يقسمت باال. داشت یخاص یقرمز رنگ که درخشندگ یلباس مخصوص رقص عرب هیدلربا نگاه کردم،  به

که روش سنگ کار شده بود و  یسرخ ریقسمت باال تنه حر يرو. کار شده بود يهم رنگ و نقره ا يها شهیلباس ر يبود و لبه ها

هم نشست  یآرشام جمع شد و نم اشک ياخما. چپش باز بود يپا يکه رو يدامن بلند و راسته ا. رو صد چندان کرده بود شیدرخشندگ

قبال  ادمهی. تخت آرشام بود، رفت يکه رو به رو یپخش ستمیدلربا به طرف س! فتهیب یخواد چه اتفاق یزدم م یحدس م. من يچشما يتو

...نبود، پس  نجایا

شروع کرد به . کرد یآرشام نگاه م يچشما يآرشام محو دلربا شده بود و اونم با لبخند تو. اتاق پخش شد يتو یعرب کیموز يصدا

خواستم  یم. نتونستم یخواستم چشمامو ببندم، ول. شد یم کهیآرشام، قلبم صد ت ي رهیبا هر حرکت دلربا و نگاه خ! نهکامال ماهرا دن،یرقص

! ارهیداره چه به روزم م نمیبب. کنه یچکار م مآرشا نمیبب نم،یبب

راه دلربا نگهش داشت و  نیب یرفت سمت پخش، ول. ستادیتخت بلند شد و ا يبه حالت رقص به طرف آرشام رفت که آرشام از رو دلربا

. و رفت وسط اتاق دیچرخ. و دستاشو باز کرد ستادیپشتش ا. دیدورش چرخ

کردم،  یم ییرایاز مهموناش پذ نکهیو ا يمنصور يکه به واسطه  یدنیقفسه پر از نوش هی. از کمدا و درشو باز کرد یکیرفت سمت  آرشام

. قفسه برداشت ریدار هم از ز هیپا وانیل هیو  ونریآورد ب شهیش هی. شناختم یرو م کشونیبه  کی

برد سمت صورت آرشام و اونم تا  وانویآرشام قفل شده بود؛ ل يچشما ينگاهش تو. رو از دست آرشام گرفت و ازش خورد وانیل دلربا

! اتاق هی، آرشام، هر دو تنها تو دلربا! رو کم داشتم و تموم نینه، هم. کرد یداشت مست م د؛یاز دست دلربا کش وانویل. دیتهش رو سر کش

 زم؟یسرم بر وت یچه خاک ایخدا

. ببرم نیعشق رو از ب نیقلبم بکشم و ا يآرشام رو تو دیاون وقت با رم؛یم یامشب به صبح برسه من م. بود دهیکارم به هق هق رس گهید

. بشم نیتر از ا چارهیتونم خدا، نذار ب ینم

. باز محو دلربا شده بود مهین يکرد، با چشما یرو مزه مزه م شیدنیوشو آرشام که داشت ن دیرقص یم دلربا

! نبود یعالمت خوب نیزد و ا ینداشت، قهقهه م یهم حال درست دلربا

لب  دیو چرخ دیدلربا مستانه خند. سرم بود يآهنگ تو يصدا. تخت يخورد که افتاد رو یتلو تلو م ز؛یم يرو گذاشت رو وانشیل آرشام

...پرت کرد سمتش  تخت و خودشو

خودمو ! گرفتم یم شیرفتم تو، داشتم آت. بالکن اتاقم يتو دمیپر یتحمل نکردم و به سخت. دهنمو گرفتم يبکشم که جلو غیبود ج کینزد

! کرد، شکسته بود یقلبم درد م. دمینال یتخت و م يزدم رو یو کم جونم رو م فیظر يمشتا. تخت و از ته دل زار زدم يپرت کردم رو

! یشدم لعنت بدبختآرشام،  يابودم کردن

!نــــــه ـــایگرفتم؛خدا یم شیکردم آت یبهش که فکر م. تموم شد یچ همه

دونم چقدر گذشته بود که حس کردم  ینم. شده بود سیمن خ يبالش از اشکا. بود کیاتاق تار. سوخت یکردم که چشمام م هیقدر گر نیا

اتاق افتاده بود و  يتو یاز پنجره نور کم. وارید يمرد افتاده بود رو هی ي هیبالش بلند کردم؛ سا يوسرم رو از ر. در اتاق رو باز کرد یکی

 يمرد چیو ه ستین الیو يتو گهیارسالن که د! هیمرد ک نیبدم ا صینبود که بتونم تشخ ادیاون قدر ز یکرد، ول یهمون اطراف رو روشن م

! االن با همن و اونا هم که ستیساختمون ن يهم جز آرشام تو
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. خواستم حرف بزنم صدام نامفهوم بود یکرده بودم که اگر هم م هیقدر گر نیا. اومد یصدام در نم یگرفت، ول بغضم

...آرشام بود؛ اون مگه االن با ! ایخـــــدا. دمشید ستاد،ینور که ا يتو

بود و  سیاژور کنار تختم رو روشن کردم؛ موها و صورتش خآب عیسر. ستادهیروح وسط اتاقم ا هیدهان باز زل زده بودم بهش، انگار  با

نگاهش به من . دیچک یصورتش م ياز موهاش قطرات آب به رو! هم نبود، گرفته بود ینگاهش آروم نبود، طوفان. چشماش سرخ شده بود

. رن یخواب راه م يکه تو ییمثل آدما د،ید یو هم نم دید یبود، انگار هم منو م يجور هی

خواستم . شوکه شده بودم که دست و پام سر شده بود ياز حضورش، اون هم کنارم، به قدر. کنارم نشست. شده بودم زیخ مین تخت يرو

 یاخماش تو هم بود، ول. داشت یخاص تیمعصوم هی شهیبا ترس نگاهش کردم؛ حالت صورتش برعکس هم. مانعم شد یول نم،یجا بش يتو

. نبود شهیصورتش مثل هم

! شده؟ يزیچ: کردم زمزمه آروم

 يموها. شونم بود يخشکم زد، سر آرشام رو. شونم يسرشو گذاشت رو. منم از اون طرف گشادتر يشد، و چشما کمینزد. رو نداد جوابم

...صورتش  بهیو حالت عج سشیخ

. بازومو گرفت. خوردم که عکس العمل نشون داد تکون

. تکون نخور -

! یتو مست یول -

! ستمین -

. از حالتت معلومه نهیمنظورم ا... خود ! یهست -

. خشونت سرش رو به شونم فشار داد با

.کشش نده گهید. آب سرد گرفتم ریسرم رو ز! یلعنت ستمین -

. زد یتند تند م جانیاز زور ه قلبم

! نجا؟یا يچرا اومد -

. آرومم کن -

! ؟یچــ -

! خوام؛ آرومم کن یوجودت هست رو م يکه تو یآرامش -

. مدت صداش زمزمه وار بود تموم

. دلربا تا اون آرومت کنه شیبرو پ! مگه من قرص آرامبخشم؟ -

.خوام تا آرومم کنه یمن دالرام رو م -

! طاقت ندارم گهیامشب آرومش کن؛ د نیدل المصب رو هم نیا: با حرص گفت و

. ستیتو حالت خوب ن -

. نه -
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! ياون وقت اتاق رو اشتباه اومد ،يخوا یعشقت رو م. یگرفت ینم یمن عوض داروهات رو با يمشخصه، وگرنه قفسه  -

!نیخوام، فقط آرامش، هم یمن عشق نم -

 ؟يخوا یالبد اونم از من م -

! فقط تو -

! چرا من؟ -

. دیدرخش یاون نور کم م ریچشماش ز یاهیرو بلند کرد؛ س سرش

. دونم، فقط تو ینم -

. که تپش قلبم رو تندتر کرد یبهم دست بده، حس یحس هیباعث شد . بود رهیچشمام خ يکه تو یگفت، در حال یبا لحن آروم و خاص نویا

. يومدیمن خودم وضعم از تو بدتره، پس سراغ اهلش ن ؟یچکار کنم تا آروم بش -

! خوام ینم دمی، اما دبازوهاش تا از خودم دورش کنم يناخوداگاه چشمامو بستم و دستمو گذاشتم رو. نییرو آورد پا صورتش

. بار راهو درست اومدم نیاتفاقا ا -

! اطرافت چه خبره یفهم یاومد، م ادتی یو همه چ يشد اریفردا که هوش ؛یگ یم يدار یچ ستین تیتو االن حال -

.دیکش قینفس عم یخشونت خاص هیهمون حالت با  تو

. کار رو بکن نیتا آروم بشم، پس ا شتیدم پاوم. نکوب تو سرم نویا یو تو هم ه ستمیگم مست ن یبهت م -

! کردما يریگ عجب

. کنم یخب چکار کنم؟ تو بگو من همون کار رو م -

 ؟یستیمگه دالرام ن -

. خب هستم -

. يپس راهش رو هم بلد -

.تکون نخورد یپسش زدم؛ ول. شده بود زیخ مین. دیبو کش موهامو

! نمیبب سوءاستفاده نکن؛ بکش عقب ؟یکن یچکار م -

. خوام یشه و نم ینم: کرد زمزمه

. گرفته بود خندم

. شه یکن، من مطمئنم م یتو سع -

...رو جلو آورد و  صورتش

! کنه؟ یمرد داره باهام چکار م نیا ایخدا

! دمیزدم؛ به گونم دست کش ینفس نفس م. تخت يبه پشت افتاد رو. جام نشستم يزورم پسش زدم و تو يهمه  با

! ؟يکردچکار  -

شده؟ يزیمگه چ دمت،یبوس -
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...اتاقت بذار منم به درد خودم  يپاشو برو تو: حرص گفتم با

. باز بود مهیشد طرفم؛ چشماش هنوز ن زیخ میآروم ن. رو ادامه ندادم جملم

! ه؟یدردت چ -

. پس پاشو برو بذار منم بکپم ؛يانگار آروم شد! یچیه -

. با اخم نگاهم کرد. سرش ریشت زتخت و دستاشو گذا يرو دیخواب باز

. ينکرد يهنوز که کار -

. به بازوش زدم

! جونت آرومت کنه؛ منو سننه یپاشو برو دل! کردم يریعجب گ -

. ششَمینگران نباش، االنم پ: نگاهم کرد و آروم زمزمه کرد یجور خاص هی د؛یپهلو خواب به

! ؟یک شیپ: تعجب گفتم با

! یدل -

. بهم دست داد یحال خاص هیشوکه شدم و هم  حرفش هم نیا از

! منظور من دلربا بود -

. اما منظور من دالرام بود -

. دلربا به مزاج تو سازگارتره یول -

. شه یلبخند جذاب تر م نیتو دلم گفتم چقدر با ا. لباش يلبخند کج نشست رو هی

. ادیم شتریفعال دالرام به کار من ب -

. گرفت حرصم

دنبال آرامشش؟  يحاال اومد ؛يحال و حولت رو با دلربا کرد! يدار ییوعجب ر -

. يطبق معمول توهم زد. حال و حول نکردم یمن با کس: گفت يجد

. اشاره کردم بهش

! شکل ممکن نیاونم به بدتر...  دهیتختت گرفته خواب يحاضرم شرط ببندم االن رو! کامال مشخصه -

. گم یم یمن چ ستین الشیخ نیانگار ع د؛یشت خوابباز به پ. گم یم یگرفت چ خودش

. نجامیکه من ا نهینباشه مهم ا ایتخت من باشه  ياون رو -

! دالرام نه دلربا شیپ: کرد دیچشمام و تاک يزد تو زل

! ه؟یمنظورت چ -

 ؟يریگ یتو چرا هر حرف منو به منظور م -

...وگرنه  ،یزن یچون با منظور حرف م -

. حرکاتش کرد یخواستم بلند شم، نذاشت و خشونت رو هم چاشن. طرف خودش دیرو گرفت و کشهوا دستم  یب
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! وونهیولم کن د -

 ؟یترس یها م وونهیچرا؟ از د -

. ترسم یکس نم چیمن از ه -

! چرا؟ -

! ؟یچرا چ -

! ؟یبازم گستاخ یول د،یچشمات د يشه ترس رو تو یم یبه راحت نکهیبا ا ؟یحاضر جواب شهیچرا هم! ؟يفرق دار هیچرا با بق -

. تقال کردم، اما ول کن نبود بازم

. دونم؛ حاال ولم کن ینم -

رو توشون  یخاص یفتگیش هیچشماش که  يدست از تقال برداشتم و زل زدم تو. راستش رو آورد باالتر و گذاشت پشت گردنم دست

.بسته بود خیدست و پام . کردم یالل شدم و فقط نگاهش م. نییبا خشونت سرم رو آورد پا.دمید

 یشلوار کتان مشک هیبا  یکوتاه آب نیبلوز آست هیمنم . داشت يخاکستر يطرح ها نشیس يتنش بود که رو یمشک شرتیت هی آرشام

. شتنذاشت و سرمو نگه دا یسرمو تکون دادم تا موهامو بزنم کنار، ول. صورتش يتو ختیشونم ر يموهام موج مانند از رو.بودم دهیپوش

ما نبود؛ من  يعشق وصف حال رابطه . چشمام دوخت يرو تو شیموهامو کنار زد و نگاه خواستن یبه نرم یمکث نسبتا طوالن هیبعد از 

.دیفکر صدام لرز نیخواست که با ا یبه اهدافش م دنیواسه رس لهیوس هیاون منو به عنوان ! اون نه یعاشقش بودم، ول

 ؟يشه بر یم -

! کجا؟ :زمزمه کرد آروم

. اتاق خودت يتو -

دلربا؟  شیپ -

! آره، فقط برو: سخت بود، اما گفتم یلیبگم، خ نویخواستم ا یدهنم رو قورت دادم؛ نم آب

حتم داشتم تا  ،یدنیبا وجود اون همه نوش. کرد یخودش انکار م یرو داره، منته یدونستم هنوز حالت مست یلحظه زل زد به صورتم؛ م چند

. کمتر شده بود يتا حد رشیخب تاث یپره؛ هر چقدر هم آب سرد بزنه به سر و صورتش، ول یفردا اثرش نم

پرتم کرد  بایتقر. فرو رفته بود شیقالب اصل يرو نداشت و انگار باز تو شیپ يآرامش چند لحظه  گهیتو هم؛ نگاهش د دیرو کش اخماش

رو کردم  میبار تموم سع نیا یول! دلربا شیاد بزنم و بگم نرو، بمون، نرو پنگاهم نکرد؛ دوست داشتم د گهید. تخت بلند شد يکنار و از رو

 یخواستم بره چون طاقتش رو نداشتم بمونه، چون با هر نگاهش ب. دیدر قلبم لرز يصدا دنیرفت و با شن. رمیزبونم رو بگ يوتا بتونم جل

عروسک  هیبا من مثل  دیکردم؛ اون نبا یکار رو م نیا دیبا یم، ولبود مونیپش. کردم رونشیب لمینخواستم بمونه و خالف م. شدم یتاب تر م

 یم دیبالکن؛ با يشبگردا رفتم تو نیع. مردم یداشتم م یول! جاش بس بود نیازم سوءاستفاده بشه، تا هم خواستم ینم گهید. رفتار کنه

از . بود که ازش رد شدم یآهن ينرده  هیتاق آرشام بالکن اتاق من و ا نیب. خودمو رسوندم به بالکن اتاقش. اتاقش چه خبره يتو دمید

 یعنی. تخت يدلربا غرق خواب بود و با همون لباس افتاده بود رو. آباژور فضا رو روشن کرده بود رنو. اتاق رو نگاه کردم يتو شهیپشت ش

...نکردن؟ پس  يکار
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خودمو رسوندم  عیسر ستم؛ین نهیاتاقم و بب يهوا برگرده تو یبوقت  هی دمیترس. اتاق نبود يرو دور اتاق چرخوندم، اما آرشام تو نگاهم

باغ  يتو نکهیتا ا دمیبه همه جا سرك کش. رونیاز اتاق رفتم ب نیواسه هم. خواستم بدونم کجاست یآروم و قرار نداشتم و م یاتاقم، ول يتو

باد که به صورتم خورد، باعث . دیوز یم یآروم میباغ روشن بود و نس يچراغا. زد یدرختا قدم م ریبود و ز بشیج يتو دستش. دمشید

. بهم دست بده یشد حال خوب

وار افتاده دنبالش و داره  وونهیعاشق د ي وونهید هی دیبه شدت تو خودش فرو رفته بود که نفهم. دنبالش قدم برداشتم هیبه سا هیسا

که  یدوخت؛ مهتاب یهم نگاهش رو به آسمون شب م یزد و گاه یدرخت ضربه م ریز يو چمنا نیبا نوك کفش به زم. کنه ینگاهش م

. بود دهآرشام افتا يچشما يعکسش تو

 يو شفاف رو تو باینقش ز نینگاهش به آسمون افتاد و ا. شدم یاز درختا مخف یکیصورتش رو به طرفم برگردوند، پشت  یوقت

 ایخدا. کن اونم عاشقم بشه يکن بهش برسم، کار يکار. شم یعاشقش م شتریگذره ب یهر لحظه که م ایخدا. دمیچشماش د یدرخشندگ

بار  نیاول ينذار حاال که برا. یتون یفقط تو م یمرد در حد معجزه است، ول نیعاشق شدن ا دونم یم فته؟یمعجزه اتفاق ب هیشه  یم یچ

 يراست رفتم تو کین و که حواسش نبود، خودم رو رسوندم به ساختمو یتیتو موقع. عشق رو تجربه کردم طعم تلخ شکست رو بچشم

. کردم شیباغ قدم زد و منم پا به پاش با نگاه سرگردونم از پشت پنجره، همراه يآرشام تا خود صبح تو یاتاقم، ول

***

! داده و همه رو هم دعوت کرده بود بیترت کیکوچ یمهمون هیاجاره کرده؛ توش  یحیتفر یکشت هیکه  دیرس غامیپ انیبعد از طرف شا روز

 انیبا آرشام ندارم و مهم تر از همه ارسالن و شا یدونن من نسبت یهمه م گهیبه هرحال االن د! نه؟ ایتونم باهاش برم  یدونستم منم م ینم

خواستم برم و  یهم م! انگار دودل بودم ییجورا هیدونم  یداشتم و نم دیبود، خودمم ترد انیاز طرف شا یچون مهمون گهید طرفبودن؛ از 

 ریاون کفتار پ یمهمون يدوست نداشتم تو یو از طرف. بکنه يکار انیذاره شا یره و دلمم به آرشام گرم بود همراهمه و نمچه خب نمیبب

که  ینداره و گرگ صفته، کس یتیاهم نیکه جون آدما براش کوچک تر یکس! دیترس دمیبا یآدم نیاز چن دم،یترس یشرکت کنم؛ ازش م

 نکهیگه، ا یم یآرشام چ نمیمنتظر بودم بب! کرد يو دور دیترس دیآدم با نیاز ا ره،یگ یازش م یراحتزن شوهردار رو به  هیو نجابت  ایح

. بهتره یلیکمکم کنه خ نتخابا يتو یکیحاال که دودلم . نه ایباهاش برم 

رو  یو االنم از زور گرسنگ نخورده بودم یچیکه ه شبید. کردم یباغ رو تماشا م ياتاقم نشسته بودم و از همون جا منظره  يپنجره  پشت

. به موت بودم

کردم دلربا  یفکر نم. ارمیتونستم طاقت ب ینم گهیبخورم؛ د يزیچ هی نییتونستم برم پا یو االن م رونیزده ب الیوقته که از و یلیخ آرشام

. خورد ینشسته بود و صبحونش رو م زیسالن پشت م يباشه؛ تو نییهم پا

. سالم سرش رو تکون داد؛ منم مثل خودش فقط سرم رو تکون دادم يلباش نشست و به نشونه  يور یمن لبخند کم رنگ دنید با

. دمیدلربا رو شن يکه آروم مشغول بودم، صدا ینینشستم، خدمتکار صبحونم رو حاضر کرد و در ح زیم پشت

 ؟یوقته با آرشام دوست یلیخ -
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. یلینه خ -

 ن؟یچطور آشنا شد -

قلپ از  هی دم؛یلقمه رو گذاشتم دهنم و جو. رو خوندم شیکنجکاو ياز چشماش درصد باال. نگه داشتم و نگاهش کردمدهنم  يرو جلو لقمم

. رو خوردم و جوابش رو دادم مییچا

مگه خودش بهتون نگفته؟  -

. دمیازش نپرس یعنینه،  -

. خودش بگه بهتره. پس ازش بپرس -

. م کردابروش رو داد باال و با تعجب نگاه يتا هی

. ستمیروش حساس ن ست،یمهم ن ادمیز -

! ؟یک يرو -

. دونم که عاشقمه یدارم و م نانیبهش اطم! آرشام: عشق زمزمه کرد با

! ستمین یآروم باشم، ول دیدستم فشار دادم؛ با يرو تو فنجون

! خودش بهت گفت؟ -

 رم؟یهمه راحته، من چرا خودمو بگ نیون اا یوقت. صحبت کنم یخواستم که باهاش رسم یم یتونستم و نه حت یم نه

. رو تکون داد و لبخند زد سرش

. همه ازش مطمئن نبودم نیآره، وگرنه ا -

!جلوت بودم، عاشقت بودم! ؟يدیوجدان، منو ند یاحساس، ب یب. دستم منفجر بشه يمونده بود فنجون تو کم

. راه گلوم بسته شده بود گهینخورده بودم و د شتریدو تا لقمه ب .از بس فشارش دادم دستم قرمز شد ز؛یم يرو گذاشتم رو فنجون

واقعا آرشام بهش ابراز عشق  یعنی. نذاشت یباق يشک و شبهه ا يجا گهیکه د» !خودش بهم گفته دوستم داره«گفت  نانیقدر با اطم نیا

فکر  شبیخاك تو سر من کنن که با اتفاق د. اش خوبهرفتار آرشام هم که باه! دروغ بگه؟ دیطوره، وگرنه چرا دلربا با نیحتما هم! کرده؟

!یخام الیپـــــوف، چه خ...  یعنیآرامش دارم  شتیبهم گفت پ یفکر کردم وقت. ستین لیم یبکردم نسبت بهم 

. بلند بشم که صداش از پشت سر درجا خشکم کرد؛ طرف صحبتش دلربا بود زیاز پشت م خواستم

. یفکر کردم تا االن رفت -

همه  نیآرشام ا یعنی. چشماش يبه من انداخت؛ بعدم بلند شد و به طرف آرشام رفت، دستشو گرفت و زل زد تو ینگاه میبا لبخند ن بادلر

! که عاشقش شده؟ دهیدختر د نیرو از ا يو دلبر يطناز

. بازم آروم نشدم؛ اما االن بهترم یلفنجون قهوه خوردم و هیکرد،  یسرم درد م. یستین دمیشدم د داریب یوقت. الیو يصبر کردم برگرد -

و وانمود کردم  نییبه من نگاه کرد که منم سرم رو انداختم پا. دیکش رونیدست دلربا ب يسرش رو تکون داد و دستش رو از تو آرشام

خانم فاز  نیا اون وقت واسه ره،یمغرور فقط بلده واسه من خودش رو بگ ي کهیمرت! کوفتم شده بود یخورم، ول یدارم صبحونم رو م

! یعشقش خوابه اومد سر وقت من عوض دید شبمید.کنه یعاشقانه در م
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دالرام؟ اگه عاشقه دلرباست،  یگ یم نویچرا ا ینیب یتو که رفتارش رو م. هم نباشه ایاون جور دیخب شا: دلم جواب خودم رو دادم يتو

قدر سرده؟  نیپس چرا ا

 یب نیآدم به ا. بارشه يزیچ هیده تا بفهمم  یکوچولو احساسم از خودش بروز نم هیالاقل  شدم؛ جیخودمم گ. شم یم وونهیدارم د گهید

! دمیبه عمرم ند يبخار

! دالرام -

.بود و دلربا هم کنارش بود ستادهیا زیرو به روم اون طرف م. صداش سرم رو با تعجب بلند کردم دنیشن با

________________________________________

! هبل -

. باهات حرف بزنم دیاتاقم، با يتو ایب -

. رفت رونیجوابم نشد و از سالن ب منتظر

 غوشیج غیج يبود با اون صدا دایبلند شدم؛ اگه ش زیتوجه بهش از پشت م یب. نگاه خمارش رو از در سالن گرفت و به من دوخت دلربا

!حرفاست نیتر از ا استیسدلربا انگار با  یکرد، ول یسر منو آرشام خراب م يرو رو الیو

***

! شده؟ يزیچ -

. بود شهیرفتارش مثل هم یاز خودم روندمش توقع داشتم االن بهم محل نده، ول شبید یوقت. تخت نشست و خونسرد نگاهم کرد ي لبه

 یقدم م اطیح يکه تو شبید. بکشه، چون مطمئنا اون قدرا هم مست نبوده که بخواد فراموش کنه شیرو پ شبیخواد موضوع د ینم دمیشا

! داد یطور نشون نم نیزد ا

.نیبش ایب -

. در بودم يجلو

...که با مـ  نیفقط بگ. جا راحتم نینه هم -

! نیبش ایگفتم ب -

. با فاصله یتخت نشستم، ول يلبه . با تحکم جملش رو تکرار کرد که زبونم بسته شد و رفتم سمتش يجور

 !ن؟یبگ نیخوا یم یچ: دمیپرس يجد

 يگفتم که عاد ؛یزن یحرف م یبعد خودمون قایدق هیو  یرسم قهیدق هی: تو هم و گفت دیاخماش رو کش. رو کج کرد و نگاهم کرد سرش

! باش

. میداد یم يباز میبود که ارسالن رو داشت یاون واسه وقت یول ،یگفت -

. نکرده؛ من ازت خواستم، پس انجامش بده رییتغ يزیاالن هم چ -

. خودمو ساده نشون دادم يادیجلوش ساکت باشم، انگار ز دینبا گهید. زدم پوزخند
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.دم یخوام، همون کار رو انجام م یم یخودم چ نمیب یم شهیهم. کنم یتوجه نم یکس يمن به خواسته  یول -

! اخماش هنوز تو هم بود یچشماش خوندم، ول يو محکمم تعجب کرد؛ تو يلحن جد از

. ستیخواستت برام مهم ن مستییکه من ر یتا وقت -

تا  نجایا نیبازم من سر حرفم هستم؛ در ضمن منو خواست نینباش ای نیباش سمییر. دمیبود که تا حاال شن يجمله ا نیخودخواهانه تر نیا -

! ن؟یبد لمیحرفا رو تحو نیا

هم  يتو هم و دندونامو رو دمیاخمام رو کش فقط یدردم گرفت، ول دایدستمو به تخت فشار داد که شد. بلند شم که مچم رو گرفت خواستم

! ستمیبفهمه من عروسکش ن دیجلوش محکم باشم، با دیبا. فشار دادم تا ناله نکنم

! من نده لیبتمرگ سر جات و شر و ورم تحو: دیلب غر ریخشم ز با

. بود يلحنم کامال جد یکرد، ول یخوشگلش که آدم رو مسخ م يچشما يزل زدم تو. گرفت حرصم

. خوام برم یکه م نیبزن نیدار یحرف. مشکل خودتونه نه من ادیشما شر و ور به حساب م يحرف حق جلو چشما نکهیا -

آره؟  ه،یخبر يفکر کرد يآزاد میتا گفتم برگرد ه؟یچ -

. گلوم خفه کردم ينالم رو تو يصدا. کرد شتریفشار دستش رو ب و

. دستمو ول کن! نداره یبه تو ربط -

تخت  يپرت شدم عقب که پشتم به تاج باال. نشده بود ینیب شیحرکتش کامال پ. دستش هولم داد عقب یکید باال و با اون آور دستمو

. کرد دنیو بعد از چند لحظه باز شروع به تپ ستادیبرداشت سمتم که قلبم در جا ا زیخ. دستمو هنوز ول نکرده بود یدردم نگرفت، ول. خورد

! کنه؟ یم نیهمچ چرا رگشه؟چه م ستیمعلوم ن

بغضم گرفت و  یدونم چرا، ول ینم. رو قلقلک داد مینیعطرش ب يبو ،یکیهمه نزد نیاز ا. تخت يافتادم رو بایو تقر نییپا دمیکش خودمو

. بغضم رو قورت دادم یبه سخت نینخواستم بفهمه؛ بنابرا

از همه جلب  شتریب تیچ یدون یم:کرد و با تحکم گفت کیچشماشو بار. زد یم شمیبود که آت يجور هینگاهش  ن؛ییآورد پا صورتشو

! کنه؟ یتوجه م

.کرد کیصورتشو به گوشم نزد.چشماش بود يام تو رهیکردم و جوابم فقط نگاه خ سکوت

. يد یرفتارت ادامه م نیبه ا طیشرا نیبدتر يتو یحت ،یکن یپروا بودنت رو حفظ م یب! یگستاخ یول ،یترس یحال که م نیدر ع -

باختم، که زود خودمو  یم یشد و اون همه حس متفاوت و خواستن یجهش متعلق به من م کیآرشام که با  تیکم کم در برابر جذاب مداشت

. کم ازم فاصله گرفت هیکه  نشیدستامو زدم تخت س. جمع و جور کردم

 ي چهیباز یکه به راحت ستمین یبدون من کس ونیا یول ؛یکن یفکر م یکه در موردم چ ستیبرام مهم ن: چشماش و گفتم ياخم زل زدم تو با

! واست گرون تموم بشه یحاال هم بکش کنار، ممکنه از نظر عشق. و اون بشم نیدست ا

. زد پوزخند

! ؟یکن یم دمیتهد ياالن دار! چطور؟ -
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که  شهیهم. پشت سرش رو نگاه نکنههم  گهیبار بره و د نیممکنه ا نه،یبب تیوضع نیا يدفعه سر برسه و ما رو تو هیعشقت  یول ،یهر چ -

! ارهیآدم شانس نم

گذروند،  یصورتم رو از نظر م ياجزا يکه همه  یصداش بود؛ در حال يکه تو یجور حرص خاص هیبا . پر کرد يکم رو تا حد يفاصله  اون

:گفت

. دردسر تازه رو ندارم هی يحوصله . ستیبرام مهم ن -

. زبونم ندارم يرو ینم که کنترلم. بودم شک داشتم دهیکه شن يزیچ به

! ؟یستیمگه عاشق دلربا ن! ؟یچ یعنی -

. هم يرفت تو شتریب اخماش

زده؟  یحرف نیهمچ یک ؟یگ یکه م هیمزخرفات چ نیا -

! امروز نیخودش، هم -

.چشمام يزد تو زل

بهت گفت؟  یچ -

. يم که بعدش گفت بهت اعتماد داره، چون مطمئنه دوستش دارجوابشو نداد د؛یپرس میچطور با هم آشنا شد نکهیاولش از رابطه و ا -

. یعاشقش یهم گفت که تو خودت بهش گفت نویدرضمن ا

. منم نشستم. تخت يکنار و نشست رو دیصورتم، بعد هم کش يکه تموم شد، چند لحظه زل زد تو حرفام

. نه ایداره  قتیموضوع حق نیتونستم بفهمم ا یم يجور نیا! کم و کاست یباالخره حرفامو زدم، ب. بگه يزیچ هیبودم  منتظر

. دمیکرد که صداش رو شن ینگاه م نیبه زم. فکره يزد، انگار تو شیشونیدستش رو به پ. دیموهاش دست کش يتو کالفه

منم بهش  نکهیا الیبا خ شیدلربا پنج سال پ. زنم یکه هست رو م یهم خرده و برده ندارم؛ حرف یاز کس. ستیما ن نیب يزیچ نیهمچ -

. عشق گذاشت يرو پا میحس دوست دیشا. احساس دارم، گذاشت و رفت خارج

. رو رد نکردم شیحال دست دوست نیبا ا. نداشت يریمن تاث يکرد، رو یهاش همه رو جذب خودش م يکه با دلبر يمغرور دختر

قبل از رفتنش عشقش رو  یرفت، ول. تباه برداشت کنهسوال از جانب من باعث شد اون اش هیتنها  یموندنش نداشتم؛ ول يهم برا ياصرار

 یگفتم که م. کرد یکرد، آزاد هم رفتار م یآزاد فکر م نکهیعالوه بر ا. هیبهم فهموند عشقش از چه نوع که گهید يحرفا یلیابراز کرد؛ و خ

تونه منو  یخودش م الیبه خ. اال برگشتهقبول نکرد و رفت، و ح. بهش ندارم ياعتقاد نیکوچک تر یاز نظر عشق یول م،یدوست باش میتون

! ندارم ياعتقاد عشقبه . من هنوزم سر حرفم هستم یجذب کنه؛ ول

من  یقلب سنگ يکس تو چیه. است جهینت یتالش دلربا مطمئنا ب! نهیقانون من هم. مونه یآرشام تنهاست و تنها هم م: کرد و ادامه داد مکث

. نداره ییجا

. کرد نگاهم

! من همشون مثل همن يبرا ،يا گهیچه دلربا و چه هر دختر د. ونه قلب آرشام رو نرم کنهت ینم یکس -

. حرفاش پرمعناست يحس که نه، مطمئن بودم همه . نگاه سرد و کالم سردتر از نگاهش شده بودم مسخ
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رو گفت  نایاز قصد ا دمیخر حرفاش، فهمبه آ دیرس یوقت یگه؛ ول یرو به من م قتیکردم که داره حق رتیشروع کرد از دلربا گفت؛ ح یوقت

...تا به من بفهمونه که 

لبخند من تعجب  دنیبا د. که باعث شد لبخند بزنم یحس هی. بهم دست داد يا گهیحس د هیناراحت بشم  نکهیا يبه جا یدونم چرا، ول ینم

. چشماش رو پر کرد

 یماتیدونم، تصم یبه اعتقاداتت و چه م يمن کار. یمحکم متیقدر سر تصم نیکه ا يدیازشون د يزیچ هیالبد . یکن یم یاتفاقا کار خوب -

هم مثل شما از جنس  یکی ،یمثل فرهاد عاشق و احساسات یکی. ستنیجوره، همه که مثل هم ن هیبه هر حال هر کس . ندارم دیریگ یکه م

! سنگ

. و اگه از سنگم باشه، دالرام بلده چطور نرمش کنهقلب ت. و منم باور کردم یآره جون خودت تو گفت. نظرش رو جلب کنم تونستم

نکنه منظورت همون دکتره است؟ ! فرهاد؟: دیکرد و مشکوك پرس اخم

. کرده و االنم منتظر جوابه يدرسته، فرهاد ازم خواستگار: تمام گفتم تیبا جد یزدم، ول لبخند

. ابروش رو داد باال و سرشو تکون داد يتا هی. زد پوزخند

. کارش یو اونم رفت پ يداد یرو من حدس بزنم که تو هم جواب منف شیبق بذار -

. اوردمیخودم ن يبه رو یکردم، ول تعجب

. فرهاد گفت که منتظره نظرم برگرده یدادم، ول یآره من جواب منف -

نکنه نظرت برگشته؟  نم،یبب ستایوا: شده بود، بلند گفت لیکم به طرفم ما هیکه  یفکش منقبض شد و در حال. محو شد پوزخندش

هم  يدستام رو تو. کنم تشیاذ يجور نیدر هر صورت برام جالب بود ا. کنم یاشتباه م دمیشا یموضوع خبر داشته، ول نیکردم از ا حس

.ادبازومو گرفت و تکونم د. تابلو نشم، لبخندم نزدم نکهیا يواسه . دنیکه خجالت کش ییانداختم، مثل دخترا ریگره کردم و سرمو ز

!چشمام نگاه کن و جوابمو بده يتو -

قلب واموندت از سنگه، چرا در مقابل حرفام عکس العمل نشون  نید آخه المصب، اگه ا. چشماش سرخ شده بود. باال دمینگاهمو کش آروم

!؟يد یم

 ي فتهیآرشام رو ش نکهیا. و تموم کنمتمومم ر مهیخواستم کار ن یم. بکنم ییکارا هیتونستم  یخواد، م یبودم دلربا رو نم دهیکه فهم حاال

! خودم کنم

کنه  ياون قول داد کار یول ستم،یبهش گفتم عاشقش ن. کم نداره شیزندگ يهم تو يزیچ. آله دهیمرد ا هیخب فرهاد : زمزمه کردم آروم

. خوام یم یچ ستمیهنوزم مطمئن ن. کنم داینسبت بهش احساس پ

اطرافم رو  يتونم احساس آدما یم ست؛یقلب من مثل تو از سنگ ن ه؟یچ یدون یآخه م: ادمسرگردونش و ادامه د يچشما يزدم تو زل

. ستیکه ن یالک ه،یعمر زندگ هیبه هر حال حرف . روش فکر کنم يجد دیخواد، پس با یمن االن مطمئنم فرهاد از ته دل منو م. درك کنم

. ارمیرو م شیدخل قلب سنگ یده، منم از راه فرع یجواب نم میه کارام مستقحاال ک. بود هیحرفام تمومش پر از کنا. آخر میزد به س بدجور

! برده نیخودش از ب يرو با دستا یسنگ واریکه نفهمه دالرام چطور اون د يجور

. تر بشه يبه خاطرش هدف داشته باشم تا ارادم هم قو دیانجام بدم؛ فقط با يتونم هرکار یدونستم اگه اراده کنم م یم
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آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم، . بودمش دهیند يجور نیتا حاال ا. جونم انداخت ينگاهش ترس تو. دیبازوم رو هم چسب یکی اون

. بلند شد ادشیفر يکه صدا

واسه  يچه برسه بخوا ؛يبخور یتون یمن آب هم نم يبدون اجازه  ،یدست من ریز یرفته تا وقت ادتیانگار  ؟یروش فکر کن يخوا یکه م -

! يریبگ میتصم ندتیآ ي

! احمـق؟ يدیفهم: بلندتر داد زد و

من  سییتو ر. فهمم یوقت نم چیتو رو ه يمن حرفا! نه: لرزون داد زدم یبودم، ول دهیترس نکهیبا ا. آخر میطبق معمول زدم به س منم

! يریبگ میتصم میزندگ يواسه  يوجه حق ندار چیبه ه! یستین

. صورتم به راست خم شد، خودمم به همون سمت پرت شدم نکهیعالوه بر ا. صورتم يخوابوند تو دهیکش هی» خفه شو« ادیبا فر همزمان

. دیکش یچشماش شعله م ياز تو تیخشم و عصبان شیآت. موهام فرو برد و سرم رو بلند کرد يپنجه هاش رو تو

تقال نکردم، چون . کنم یکار رو م نیم، بازم همتا حاالش که جلوش محکم بود. بشه رینذاشتم سراز یول د،یجوش یچشمام م يتو اشک

. زنم یدامن م تشیتونم از دستش خالص بشم، بدتر به عصبان ینم نکهیتجربه ثابت کرده عالوه بر ا

 ؟يوسط دار نیا یو تو چه نقش مینشونت بدم من ک دیبا! یدون یخودتو نم گاهیچه خبره؟ هنوز جا ستین تیانگار حال: زد داد

! یلعنت یشناس یتو آرشام رو نم! ادیازم بر م ییچکارا یدون ینم. ینه تو هنوز منو نشناخت م؟یمن ک یدون یم: د زدبلندتر دا و

بودمش؛  دهیند یطور عصبان نیوقت ا چیه. نکنم هیگر یحت ایوقت حرف نزنم،  هیکه  دمیلبمو گز. تخت بلند شد يکرد عقب و از رو پرتم

! گفتم؟ یمگه چ. زنه یحرفا رو م نیو داره ا ستادهیجلوم ا گهیآرشام د هیانگار . کرد یزخواست ممنو با يدر مورد منصور یوقت یحت

گوشش،  ریبخوابونم ز دهیکش هیبارش کنم؛ آخرشم  ادیاز دهنم در م یو هر چ ستمیبا نشیبه س نهیداشتم از جام بلند شم و برم س دوست

! ؟یچ یعنیآخه ! کرد یرنگ عوض م قهیدم به دق. ادیحرفا و کاراش در ب يهمه  یتا تالف

به . چشمام انداخت يسرش رو چرخوند و نگاه سرخش رو تو. دیموهاش و پشت گردنش دست کش يکالفه تو. رفت یاتاق راه م يتو

:که از ترس قبض روح بشم، داد زد يکنان جلوم گرفت و جور دیبرداشت؛ انگشتش رو تهد زیطرفم خ

! پاهات يچاکت رو بندازم جلو نهیاون عاشق س ينکن جنازه  يکار! گم یدارم بهت م یچ نیبکرت رو باز کن ب ياون گوشا -

 یم یکن یرو مشخص م فشیتکل. هیکه جوابت منف یگ یو م یزن یامروز بهش زنگ م نیهم. نکن يدالرام با اعصاب من باز: بلندتر داد زد و

! کنم؟ تیحال گهیجور د ایفهم شد  ریش. رد کارش یفرست

...من نمـ  یول -

جنازش رو  يدوست دار یلیانگار خ. کشمش یکُشم پس م یگفتم م. که بخوام بلوف بزنم ستمین یمن آدم! رو که گفتم بکن يدالرام کار -

آره؟  ،ینیبب کیاز نزد

گه؟  یداره م یچ نیخدا، ا يوا. بود يجد. زده نگاهش کردم وحشت

. هین که گفتم حسم چم ؟يدار چارهیچکار به اون ب ؟يشد ونهید د -

 یاون نرمش رو از جانب آرشام حس نم گهید. دمید یاون آرامش رو توش نم گهیزد؛ د یچشماش برق م. تخت زانو زد يچپش رو يپا با

. شناسمش فرق داشت یکردم م یکه فکر م یکه جلوم بود، با اون آرشام یآرشام. کردم
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. دمیشدنشون رو شن دهییسا يکه صدا يجور د،ییهم سا يطرف دندوناش رو رواز اون . دستش و فشارش داد يام رو گرفت تو چونه

. یحرفت بمون يرو ياگه بخوا یکنم، منته یکه گفتم رو م يکار -

! نهیبرداشت کرده که حرفمم هم يا گهیاون جور د. برادرم يجا یمن دوستش دارم، ول ؟يمگه فرهاد چکارت کرده که به خونش تشنه ا -

 ،ينداز یوجودم نسبت به خودت م يکه تو یخدا قسم، با نفرت يبه خداوند ،يسرش آورد ییاگه بفهمم بال: قبل ادامه دادم تر از يجد و

! یانگار تو هم هنوز منو نشناخت. یبش مونیهزار بار از کردت پش يکنم روز یم يکار

که تند از  رونیخواست از اتاق بره ب. زد ینفس نفس م تیاز زور عصبان. آورد نییدستش رو از چونه ام پا. نگفت، فقط نگاهم کرد یچیه

بودم و ول  دهیچسب. در بزنه کنار، که نتونست يخواست منو از جلو. ستادمیا نشیبه س نهیس. و دستام رو به درگاه گرفتم نییپا دمیتخت پر

. کردم ینم

! برو کنار -

! خورم یز جام تکون نما ممیبکش ،ياریسر فرهاد نم ییبال يتا بهم قول ند! رم ینم -

که برام مونده رو ازم  یذارم تنها کس ینم. یداشته باش شیکشم اگه کار یبه خدا خودمو م: دمیکش غیگرفت، خواست هولم بده که ج شونمو

. يریبگ

. بود ینمناکم که آسمونش بارون يچشما يزل زد تو. ستادیاز حرکت ا دستش

. ریفرهاد رو نگ گهیپدر و مادر و برادرمو ازم گرفت؛ تو د انیشا. باهاش نداشته باش يارکنم ک یازت خواهش م: بغض زمزمه کردم با

بود که  رهیدستگ يدستش رو. بشم الشیخ ینتونستم ب. پر منو زد کنار هی یبه سبک. زد یدامن م شمیبه تشو يجور نیگفت و ا ینم یچیه

. دمیشن يجد یصداش رو بم، ول. ش فشردمشت يرو تو رهیو دستگ دیبا حرص دستشو کش. بازوش رو گرفتم

. که گفتم رو بکن يکار نه،ینب بیآس يخوا یاگه م. ندارم شیکار یکن یبهش فکر نم یتا وقت -

. گم یبهش م میبرگشت -

. رخ طرفم قرار گرفت میسرشو بلند کرد و صورتش به حالت ن یبهم بود، ول پشتش

...باشه  نیاز ا ریکه گفتم، اگه غ نیهم -

. خب یلیخ -

.رونیو از اتاق رفت ب دیرو کش رهیکرد، دستگ مکث

. ارهیسر فرهاد م ییبال هیبود که شک نداشتم  یعصبان يبه قدر! يآدم غد عجب

 ینشون م تیهمه حساس نیموضوع ا نیا يچرا رو ؟یپس چ! کنه؟ یکارا رو م نیعاشق ا هی. ستیبگم عاشقمه که ن! ه؟یرفتاراش از چ نیا

.کنه ریرو تا آخر ختم به خ زیدلم از خدا خواستم همه چ يتو. دادم هیو به در تکده؟ پشتم ر

***

. دمیند الیو يتو گهیدلربا رو اون روز د. رهیبگ یاجاره کرده، تا توش مهمون یکشت هی انیشا دمیروز بود که فهم همون
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دادم سرش شلوغ  ینگرانش بودم، اما خب احتمال م. داد ینم جواب ایخاموش بود،  ایهر بار  یفرهاد تماس گرفتم، ول یبار با گوش چند

.باشه؛ چون بار اولش نبود

***

. بود یتوش معمول يهم لباسا نجایبودم؛ کمد ا اوردهیبپوشم؟ لباس با خودم ن یباهاشون برم؟ اگه بخوام برم چ دیامشب منم با. بودم کالفه

.تقه به در اتاقم خورد هی بودم، که ریزدم و کال درگ یداشتم با خودم حرف م

و نه اصال اشاره  ا،ینه بهم گفت تو هم ب. ما رو هم دعوت کرده انیکه بهم گفت شا دم،یآرشام رو د قهیهمون چند دق يفقط به اندازه  امروز

.بهش کرد يا

با تعجب برش . بسته پشت در بود هی. نیزم يبا تعجب خواستم در رو ببندم، که نگاهم افتاد رو. پشت در نبود یاتاقم رو بازکردم، کس در

زده سر جام  رتیح د،یچشمام جه يسنگا و پولکاش تو يکه از رو يبا برق نقره ا. تخت و بازش کردم يداشتم بردم تو؛ گذاشتم رو

. موندم

 دهیپوش دیهم با حتما مهمونا ست،یو خونه ن یدونستم چون کشت یم! طرح خاص هیلباس شب با  هی. صورتم گرفتم يو جلو رونیب آوردمش

. تونست باشه جز آرشام یکس نم چیگذاشته پشت در، کار ه یلباس رو ک نیا نکهیا یول. شرکت کنن

. بود ادداشتی هی. لباس بود، برداشتم و بازش کردم يجعبه  يکاغذ تو هی. تخت يحرص انداختمش رو با

»!کنم یحرکت م قه،یدق کیفت بشه هفت و ه. منتظرت هستم نیماش يراس ساعت هفت تو. لباس رو بپوش نیا امشب«

. شد یداشت شب م گهید. لباس و رفتم پشت پنجره يکاغذ رو انداختم رو. در آوردم اداشو

 یحت نکهیبود؛ بدون ا دهیکه آرشام برام خر یلباس! لباس رو بپوشم؟ نیعالوه بر اون ا! برم؟ یعنی. برگشتم و به لباس نگاه کردم مردد

! مرد مغرور و خودخواهه؟ نیقدر ا نیچرا ا! اجبار بود يکاراش از رو ي همه. نظرمو بپرسه

تونست به  یخب م یول. بهم خبر بده ومدیشد، نم یعصرم اگه مجبور نم. امروز نخواسته باهام رو به رو بشه انیزدم به خاطر جر یم حدس

. ستین ینیب شیکارش قابل پ چیه. دروغ نگفتم گم هنوز آرشام رو نشناختم یم. دونم، هر کس جز خودش یچه م. خدمتکارش بگه

دادم امشب دلربا هم  یاحتمال م. نه ایکردم که برم  یهنوز داشتم فکر م. ساعت وقت داشتم هیساعت گذشته بود و تا ساعت هفت،  مین

رشام دوستش نداره، دست منم واسه دونستم آ یحاال که م. بذارم با آرشام تنها باشه دینبا. احتمال که نه، مطمئنم هست. باشه یمهمون يتو

. بود زکارا با یلیخ

. نتونستم فحشش هم ندم یبگم دستت بشکنه، ول ومدیدلم ن. که بهم زد افتادم یلیس ادی. دمیصورتم دست کش به

. نتونست قلبمو بشکنه یکرد، ول میعصبان. کارش حرصمو در آورد نیا با

. ستمیگاهش آشنا ن یگاه و ب يهنوز با رفتارها. شد کیکردم، تحرقبول  دیاله و شا دهیتا گفتم فرهاد ا نکهیا

! خودم رو دارم استیمنم س. که بدونم الزمه ییتا جا یکنم؛ ول یرفتار م نیکم سنگ هیکار امشبش  ي واسه
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خواد سخت و نفوذ  یم. که خودش اعتقاد داره از جنس سنگه هیزنه، به خاطر قلب یکه ازش سر م یضیضد و نق يرفتارها نیداشتم ا حتم

. آهن رو به خودش داشت يسرما قتایکه حق ینگاه. نگاهش رو بهم ثابت کنه يبودن قلبش و سرد ریناپذ

ها همه  نیا! ضشیضد و نق يهاش و رفتارها يریخود درگ دم،ید یهاش رو م یکالفگ. کشه یکردم خودش هم داره عذاب م یم احساس

. رهیگ یاز ذهن ناآرومش سرچشمه م

خودم برادرم،  دیو از د یمثل فرهاد شد حام یکی یوقت یول. امیدن يآدم تو نیکس تر یب دمیکه فهم یوقت. طور بودم نیمنم هم یزمان هی

. فراموش نکنم یخودم رو عادت بدم، ول یتونستم به زندگ

. مثبت باشه ينشونه  هیتونه  یم نیا! اومد سراغ من. گرده که آرومش کنه یم یکس هیدنبال . دنبال آرامشه دمیفهم شبشیکار د يرو از

. کنم ینم ینیعقب نش ارم،یبه دستش ن یکشم، تا وقت یکنار نم. محکم باشم دیخوام، با یآرشام رو م اگه

که خب منم راهش رو . تونه احساس آرامش کنه یکه به فکرشه، م یکیرو داره،  یکیکه حس کنه  یوقت. رسونم یاونو به آرامش م من

! بلدم

 يرو یلباس کم يبلند بود و دنباله  ناشیکه آست ،يبلند به رنگ نقره ا یلباس مجسل هی. تر نگاهش کردم قیبار دق نیا. سمت تخت تمرف

.شال همرنگ داشت هیبود و  دهیکه روش سنگ کار شده بود، پوش يریبه کمک حر قهیقسمت سر شونه و . شد یم دهیکش نیزم

! کشه یکنار نم یآسون نیکه به هم یکس. میکنم من ک یکنم و بهش ثابت م یم یرو همراه امشب آرشام. دست به کار بشم دیبا

 ختهیجلوم که کج ر ياز موها يطره ا يرو. سرم بستم يگل سر بزرگ از پشت باال هیموهام رو از جلو کج شونه زدم و با . دمیرو پوش لباس

. که درخشش خودشون رو نشون بدن يم، فقط به اندازه اک یلیخ یلیخ. دمیپاش ينقره ا لیاکل یصورتم، کم يبودم تو

 میمشک یدست فیکه با ک یمشک يکفش بند هیکمد کفش داشتم؛  يتو. از موهام زدم يا گهیهم سمت د کیکوچ يسر نقره ا ي رهیگ هی

. ست شد

رنگ ! معرکه شد. برق لبم روش هیمات و  یصورت کیمات یکم. دمیهم پشت چشمام کش ينقره ا ي هیسا هیپنکک و روژگونه زدم و  یکم

. کرده بود جادیچشمام ا يبا رنگ خاکستر یخاص یپشت پلکم، هارمون ي هیلباس و سا ينقره ا

 ونیبه پاپ هیشب شتریموهام رد کردم و آوردم جلو و به حالت کج گره زدم؛ که گره اش ب ریگوشه هاش رو از ز. سرم يرو انداختم رو شال

رو گرفتم دستم و از اتاق  میمشک يمانتو. رونیزده بودم، از شال انداختم ب ينقره ا لیاز موهام رو که اکل یسمتهمون ق. بسته بود مهین

. دمیراه مانتوم رو پوش نیب. رفتم رونیب

 يتو که دمشید. پشت باغ بود نگیپارک یول رون،یرفتم ب. وقت داشتم قهیفقط پنج دق. قهیساعتم نگاه کردم؛ شش و پنجاه و پنج دق به

 رونویجلو ب ي شهیکالفه از ش. بود رهیخ شیساعت مچ يرو ماینگاهش مستق یفرمون، ول يدستاش رو گذاشته بود رو. نشسته نشیماش

. فرمون ضرب گرفت يبا سر انگشتاش رو. شده بودم یمخف واریمنم پشت د. نگاه کرد

شد؛ که  یاز کنار من رد م دیبا رون،یبره ب نگیخواست از در پارک یکنه؟ اگه م یپس چرا حرکت نم. هفت بود قایساعتم نگاه کردم، دق به

به دست فرمونشم  یخب بستگ یداشت، ول سکیر. خواستم سکته اش بدم یم. بودم که متوجهم نشه ستادهیا واریپشت د ییجا هیخب منم 

. داره
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. هیکامال معلوم بود تا چه حد عصبان افشیاز ق. ددستاش فشرد و حرکت کر يفرمون رو تو. هم بود يتو یاخماش حساب. روشن کرد نویماش

پدال  يوحشت زده پاش رو محکم رو دنمیفاصلش باهام کم بود و با د. ستادمیا نگیدر پارک يکنده شدم و جلو واریاز پشت د. شد کینزد

. پاهام ترمزکرد يدرست جلو. مخم يرفت رو نشیماش يکایگوش خراش الست يکه صدا يرترمز فشار داد؛ جو

بشه، که مهلتش ندادم و  ادهیرو باز کرد و خواست پ نیدر ماش تیبا عصبان هیبعد از چند ثان یگرد شده نگاهم کرد، ول يبا چشما اولش

. برگشت به حالت اولش و درو بست دنمیبا د ن؛ییپا ادیشده بود که ب زیمخین. سوار شدم عیسر

بهم بگه، که هر بار منصرف  يزیچ هیلباشو باز و بسته کرد  یدهنش و ه يتوچند بار حرف اومد . چشم نگاهش کردم ياز گوشه  لکسیر

. نگفت و حرکت کرد یچیآخرم ه! خواست فحشم بده یالبد م. شد یم

 ي قهیچند دق يهنوز هم نگاه وحشت زده . دهیترمز، تا چه حد ترس يزده رو یوقت دمیبود، فهم دهیو کش یکه عصب دنشیطرز نفس کش از

. رفت یشمام رژه مچ يقبلش جلو

. رونیب دمتیکش یم نیماش يکایالست ریاز ز دیدالرام؟ اگه به موقع ترمز نکرده بودم که االن با هیواسه چ ایبچه باز نیا: دفعه بلند گفت هی

. رو نگاه کردم رونیحرص پوزخند زدم و ب با

. جون بدم ریهمون ز یذاشت یم ،يکرد یکار رو نم نیمطمئنم ا -

. ه شونم تا برگردم و نگاهش کنمزد ب آروم

! ؟یفهم یم چیه! تو؟ یگ یم یچ -

. نکردم نگاهش

! منم اومدم ا،یب یگفت. نشده يزیحاال که چ ست،یمهم ن -

! یلعنت: لب گفت ریفرمون و ز يبعد از چند لحظه محکم زد رو. کرد سکوت

. هم بود يهنوز اخماش تو. به سکوت گذشت قهیدق چند

. ستین داشیپ دلربا یراست -

. ادیبا خانوادش م: کرد و با حرص گفت مکث

. دمیو جذابش پاش یبه صورت عصبان ياریحرص در ب لبخند

. ادیدادم با عشقش ب یا؟ آخه احتمال م -

 یباحال تر م خوره یکه چقدر حرص م يوا. انداخت رونیاز پنجره به ب یسرشو چرخوند و نگاه کوتاه. تا داد نزنه دیلبشو گز. دیاوج رس به

! شه

قدر که به جلز و  نیتا هم. شه یاز حد حرصش بدم؛ اون وقت واسه خودم گرون تموم م ادتریز یکنم؛ چون وقت تیحدم رو رعا دیبا فقط

! براش بسه فته،یولز ب

***



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٧

. کردن یبودن و اطراف رو تماشا م ستادهیا ینبود؛ فقط چند نفر زن و مرد لب کشت يعرشه که خبر يرو

. زنده فضا رو پر کرده بود کیموز يصدا. میشد یآرشام وارد سالن کشت همراه

! ه؟یحیتفر یکشت -

همه مهمون رو داره؟  نیا شیگنجا یحیتفر: جوابمو داد نیسنگ

! خوبه ازش سوال کردم. چشم نازك کردم پشت

کت و دامن  اینبود که خانما بتونن آزاد باشن؛ همه  يجور طیو مح میبود یکشت يچون تو. همراه ارسالن، با لبخند به طرفمون اومدن انیشا

باز سر و . کرد یم انیخوش تراششون رو کامال نما يساق کوتاه که مچ پاها ينایبلند و چسبون، با شلوار ج نیآست يبلوزا ایبودن  دهیپوش

انگار . کنار نداختنیآوردن م یرو هم در م نایاشد،  یبرگزار م یمهمون نیا ییجا ،يخونه ا يالبد اگه تو. تر بود نیسنگ انگاروضع من 

! بدجور معذبن

! میدیچه عجب ما شماها رو د. سالم -

با لبخند چندشش دستشو جلوم دراز کرد، که من با اخم رومو ازش  انیشا. دیبود که با آرشام دست داد، بعدم نوبت به ارسالن رس انیشا

. صورتم يزل زده تو ییدر کمال پر رو دمیچشم نگاهش کردم، د ياز گوشه  یوقت. گرفتم

. گفتم صبر کنن م،یحرکت کن میخواست ن؟یکرد ریپس چرا د: کرد و رو به آرشام گفت يسرفه ا تک

. ادینم يا گهیحرکت کرده، پس کس د یحاال که کشت: رو داد انیبه من انداخت و بعد هم جواب شا ینگاه مین آرشام

. آرشام يشونه  يو آروم زد رو دیخند انیشا

 ش؟یدیتو ند ياومد. عرشه بود يفکر کنم رو. اومده نگران نباش ؟یمنتظرش -

. اخماش جمع شد آرشام

. باهات صحبت کنم دیبا -

.چند لحظه نگاهش کرد، بعد هم سرش رو تکون داد انیشا

***

آرشام

. زنم، قبول کردحرف ب انیخوام با شا یم دیاطراف باشه و اون هم که فهم نیدالرام گفتم ا به

شده؟  یخب بگو چ -

 ان؟یشا هیچ ایباز نیا -

 ه؟یمنظورت چ ؟يا يچه باز -

سراغ من؟  يچرا دلربا رو فرستاد. یکن یم ییکارا هی يدونم دار یم. خودت رو نزن به اون راه -

. طور خواست نیمن نفرستادم، خودش ا -
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! يتو اونو با خودت آورد -

شده؟ يزیگه چآرشام؟ م یحاال که چ -

. مجاور يالیبشه؟ دختره هوا برش داشته، پاشده اومده و یخواست یم یچ گهید: گفتم ظیبا غ نشونیاز ب. هم فشردم يرو رو دندونام

! االید  ؟یکن یچرا دست دست م. گهیتا تنور داغه نون رو بچسبون د. عاشقته پسر -

 زارم،یمن ازش ب یدونست یتو که م ؟یکن یکار رو م نیبگو چرا ا. اریمنو باال ن يواون ر انیگم؟ شا یدارم م یچ ستین تیچرا حال یلعنت -

 نه؟یاز ا ریبشم، مگه غ کشینزد یتو خواست. تموم اون کارا رو واسه خاطر تو کردم

! يو حالت رو کرد فیخوب ک. بود ومدهیتو هم بدت ن یول. ستین نیاز ا رینه، غ. کنم یردش نم -

 یمشت حرف ب هیشک ندارم با  ؛يتو گوشش خوند یدونم چ ینم. ستیمن و دلربا نبوده و ن نیب یچیه یدون یم خودت خوب! بس کن -

. طرف من شیو فرستاد يربط پرش کرد یخود و ب

م با اصل و نصبه؛ ه يخانواده  هیهم از . دختر نیبچسب به هم ؟يرفتارت ادامه بد نیبه ا يخوا یم یبد تو رو خواستم؟ تا ک یمن ک -

 ؟یهست یمعطل چ گهید. خواد یخودش تو رو م

هم که از شرش خالص شدم، تو دستش رو  یوقت. اوضاع من نبود نیاالن ا ،ياگه تو ازم نخواسته بود. واسه خاطر توئه ایگندکار نیتموم ا -

رو تمام و  نَمید! خودمم و خودم گهید. راهمو از تو جدا کردم گهیمن د یگذره؛ ول یسرت م يتو یدونم االن چ ینم نجا؟یا شیآورد یگرفت

!انیمن بکش کنار شا یشخص یکمال بهت ادا کردم؛ پاتو از زندگ

. خشم نگاهم کرد با

! نره ادتی نویا ،یونیتو حاال حاالها به من مد -

 یمونم و کمکت م یهات مچون بهت گفته بودم تا ده سال با ؛یرو کنسل کن يدیبرنامه تا االن واسه خودت چ یبه نفع همه است که هر چ -

. ره یراه خودش رو م یهر ک میبعد از اون توافق کرد یکنم؛ ول

. من هنوز باهات کار دارم ؟یگ یم نویا يد المصب چرا االن دار -

ارسالن  به یحرف يدرضمن، مگه بهت نگفته بودم حق ندار. امیرو بزنم ازش کوتاه نم یکه حرف یدون یم. ندارم يبا تو کار گهیمن د یول -

کف دستش؟  یرو گذاشت قتیچرا حق ؟یبزن

.داد رونیدستاش رو به کمرش زد و نفسش رو ب کالفه

! که ارسالن زرنگه یدون یم. شد چمیپاپ -

 ؟یبهش گفت یچ -

. تهیو خدمتکار شخص ستیدالرام معشوقه ات ن -

. زدم پوزخند

! انیشا يبار سست عمل کرد نیا -

. کرده ریدالرام گ شهیپ يانگار گلوش بدجور. همن يارسالن برادرزاده  -

. به عموش رفته قشینداره که سل یهم خون خودمه، تعجب: خاص ادامه داد یو با نگاه دیخند
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. هیقصدش چ دمیفهم یم دیبا. نگاهش کردم مشکوك

 ان؟یشا يخوا یم یدالرام رو واسه چ -

. قبال جوابتو دادم -

 ؟ياریبه دستش ب يخوا یم یچ يالن بهم بگو براا. نه یدرست و حساب یآره، ول -

تو و اخالق بخصوصت داشتم،  يکه رو یبا شناخت یول ؛یکن یم دایدختر اون کشش الزمو پ نیکردم تو هم نسبت به ا یفکر م لیاوا -

امانت دار . تو هم کار داشتم خب در عوض با. بمونه شتیتا االن ساکت موندم و گذاشتم پ نیهم يواسه  فته؛ینم نتونیب یمطمئن شدم اتفاق

. بابت برات خوشحالم نیا زپسر، ا یهست یخوب

 ؟يخوا یم یچ يدالرام رو واسه . رو بگو هیاصل قض ان،یطفره نرو شا -

. و هر دو گرم صحبت هستند ستادهیدالرام کنار ارسالن ا دمیبرگشتم د یشد، که وقت رهیرو چرخوند و به پشت سرم خ نگاهش

حرکاتش کامال  یخودش متوجه نباشه، ول دیشا. هیخواستن يادیدختر از نظر من ز نیا: که گفت انیکردم برگشتم سمت شا رو مشت دستم

 نیکه به ا یکشش یحرفا توجه کنم؛ نه بحثش کال جداست، ول نیکه به عشق و ا ستمین لیجور مسا نیدر بند ا ادیمن ز. نهیش یبه دل م

. نداشتم گهید يکشش رو به زنا نیاال اتا ح. کنه یدختر دارم برام فرق م

 ان؟یشا یگ یچرا چرت م -

بذارم؟  یچ يسرخ شده از خشم رو پا يچشما نیا نمیبب -

. مشکوك بود نگاهش

! تو فقط جواب منو بده -

ذهنش . نم دنبالشهخب انگار چشم ارسال یول! عمارتم یمن، سوگل يشه معشوقه  یم. منه يدختر واسه  نیا زهیهمه چ. جوابت رو دادم -

تا  يزیچ. شروع شده شیوقت پ یلینره شمارش معکوس از خ ادتی ،یراست! دختر فقط متعلق به منه نیا. کنم یمنحرف م يجور هیرو 

حواست که هست؟ . ماه نمونده هی نیا انیپا

به سرش  ییبال ایکردم؛  یرد رذل رو خرد منام نیگردن ا ای ستادم،یا یهمون جا م گهید يلحظه  هیلحظه، فقط  هیاگه فقط . دیخند مستانه

!وجود داره یحت ایشناسه،  یبه اسم دالرام رو م يبره دختر ادشیآوردم که به کل  یم

***

دالرام

 یجذاب يخوند و صدا یبا اون آهنگ زنده که خوانندش پاپ م. حرکت کرده بود یظاهرا کشت. و اون نگاه کردم نیشدم از بس به ا خسته

. الیخ یترسم، البد مجاز نبود؛ پس ب یم شتریب نایمن از ا یول. وسوسه شده بودم برقصم هم داشت؛

گذره خانم خانما؟  یخوش م ینیب یما رو نم -
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 ،يسرمه ا راهنیو پ يکت و شلوار دود. به سر تا پاش انداختم ينگاه سرسر هی. شده بود به من رهیطرفش، ارسالن که با لبخند خ برگشتم

 کلیه نیاز ا! دیرس یآرشام نم يعمرا به پا یول. دهیورز یکلیقد بلند و چهارشونه، با ه. داره یکلیعجب ه شییخدا. يکراوات دود

. ادیبدم م ایبادکنک

. چشم نازك کردم پشت

. گذره یبد نم -

. گذاشتم رفتم یشرمنده بدون خداحافظ -

. نبود يازین -

. يلباس فوق العاده شد نیامشب با ا -

. گم ممنون یم نیکرد فیتعر چون -

 ؟يذار ینم یحرف خاص يرو پا فیتعر نیو ا -

کار رو بکنم؟  نیا دیچرا با -

. کنم ینم فیتعر یاز هر کس یدونم، آخه من الک ینم -

. ستین ریباورپذ ادیاما ز -

. ستادیقدم جلو اومد و کنارم ا هی

... اینگاه من به تو  زم؟یعز ستین ریباورپذ یچ -

. گفتم یکل -

. کش دنبال من راه افتاد و کنارم نشست نینشستم، اونم ع واریکنار د یصندل يرفتم رو. فاصله گرفتم يازش تا حد و

 نجاست؟یدلربا هم ا یدونست یم -

. اوردمیخودم ن يرو به

برام مهم باشه؟  دیچرا دونستنش با -

. یکه بدون یباش لیما دیگفتم شا -

. نیخب اشتباه فکر کرد -

. حضور داره یکشت يتو نجایا شیواقع يکه بفهمه معشوقه  یشه وقت یحتما آرشام خوشحال م -

. بودم یبدفرم از دستش عصب. حرص نگاهش کردم با

! محض خاطرت دوست نه معشوقه یخب آره، ول -

...کردم قبال بهت گفتم که  یفکر م -

. رو بهم گفت قتیام حقخود آرش. تموم حرفاتون دروغ بود یول ن،یبله گفت -

. زد پوزخند

آره؟ . جور مزخرفات نیدونستم و اون سرخود برداشت اشتباه کرده و از ا یالبد گفت من اونو مثل دوست م -
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. دهیاونم فهم قیالبد از طر. انیشا یمیعموشه و پدر دلربا دوست صم انیشا. دونه ینداشت که م تعجب

 ينباشن، چه سود ایعاشق هم باشن  نکهیا د؟یزن یم نهیقدر سنگ دلربا رو به س نیوسط ا نیما چرا ارو گفته باشه، ش نایبر فرض که هم -

به حال شما داره؟ 

. شیمخصوصا با اون نگاه سبز و وحش دم،یترس یبود، ازش م يجور هیلحنش . شد لیبه طرفم ما یکم

تا االن  دمیشا ای ،یش یمطمئنم عاشقش م. اون تعادل نداره. برسهبهت  يخوام از طرف آرشام صدمه ا یدختر؟ نم یبفهم يخوا یچرا نم -

کنه و به همون  یدخترا رو جذب خودش م یآرشام به راحت. کنه یتو، بلکه نسبت به تموم دخترا صدق م يمسئله نه تنها رو نیا. يشد

. یبش یدمآ نیهمچ هی يخوام که تو هم طعمه  ینم. زنه یممکن بهشون ضربه م لشک نیبه بدتر یراحت

 ياون رو جلو يخوا یکنه؟ چرا م یکه آرشام دخترا رو جذب خودش م یچ یعنی ؟یکن یسر هم م هیمزخرفات چ نیا. تمومش کن! بسه -

 ؟يمن بد جلوه بد

...اون . ده یکه ظاهرش نشون م ستین یدم چون آرشام اون یبد جلوه م -

 د؟یکن یبحث م یسر چ ن؛یبدجور گرم صحبت -

. دیخودش رو عقب کش یسرم رو چرخوندم؛ ارسالن هم کم. بود آرشام يصدا

 یول, درسته ظاهرش خشنه. باشه یآدم نیتونه همچ یآرشام نم. گه یمطمئنم ارسالن داره دروغ م. به سر تا پاش انداختم قینگاه دق هی

نــه، آرشام ! کنه؟ یم يدخترا باز یه با زندگک یکس. باشه بکاریفر هیشه آرشام  ینم لیدل نایا یول ه؛یدرسته اخالقش خشک و جد! جذابه

. ستین یآدم نیهمچ

. فعال. مهمونا شیرم پ یمن م. میزد یحرف م یدر مورد مهمون مینبود، داشت یبحث خاص: ارسالن

ه که نگاهش به در خواست حرف بزن. آرشام جاش رو پر کرد. نگاه کوتاه و پر معنا به من انداخت و از کنار آرشام رد شد هی. جا بلند شد از

که  یپس تا االن کجا بودن؟ کشت. پوش وارد شدند کیزن و مرد ش هینگاهش رو دنبال کردم، دلربا همراه  ریمس. موند رهیخ یسالن کشت

. کرده رکتوقته ح یلیخ

اون زن و مرد پدر و مادرشن؟ : دمیرو به آرشام پرس کنجکاوانه

. رو تکون داد سرش

 یاومده، ول ایبه دن کایامر يدلربا تو. االصله یرانیاما همسرش ا. ییکایو از مادر آمر یرانیاز پدر ا. رگه است دو ینیپدرش، مهندس مع -

. کایموندن و باز برگشتن امر نجایو بعد از اون پنج سال ا رانیخب بعد از پونزده سال برگشتن ا

 یم. نداشتن یآرشام مشکل يالیو يمادرش با موندن دلربا تو پدر و نیواسه هم. بگو خانم با فرهنگ اون ور خودش رو عادت داده پس

...مرد مجرد بگذرونه و  هیداد که شب رو با  یبه دخترش نم ياجازه ا نیبود همچ يا گهید يگم، وگرنه هر خانواده 

با دلربا دست دادم، که نگاه  کردن و منم کیبا هم سالم و عل یهمگ. میستادیهر دو ا. خوش به طرفمون اومد يهمراه خانوادش با رو دلربا

. به سر تا پام انداخت و با غرور روش رو برگردوند يسرد

که حتم داشتم دلربا چشماشو از پدرش به  ،یعسل يو چشما دیپوست سف. یجو گندم ینسبتا بور، ول يموها. داشت یبانمک يچهره  پدرش

رنگ کرده که با کت و دامن  یشراب يموها ،یگرد و پوست گندمصورت . خوش اندام بود یقد کوتاه ول یو مادرش که کم. ارث برده
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 يو دلربا که دستش رو دور بازو. گذاشته بود رونیب شیاز شال زرشک يادیموهاشو تا حد ز. ست شده بود ییجورا هیپر رنگش  یزرشک

صورتش  يرو یمات و جذاب شیآرا. بود تهخیر رونیب شیاون ها رو از شال قهوه ا شتریب میداشت، ن زیموهاش فر ر. آرشام حلقه کرده بود

 يساق کوتاه و کفشا يریش نیشلوار ج. رنگ بود یشکالت رشیکه بلوز ز ،يریش وتاهسارافون ک هی. اومد یداشت، که فوق العاده بهش م

. خوش تراشش رو پوشنده بود يکه بنداش مچ پا ،یشکالت يبند

البته . شه رو خودمم توش موندم یآرشام چرا عاشقش نم گهیهم که هست، دتو دل برو . محشره پشمیحرف نداره، ت کلشیه شییخدا

! دالرام، نفوس بد نزن ریزبونتو گاز بگ. فتهیب یاتفاق نیآرزو ندارم همچ

 ؟یستیکال اهل رفت و آمد ن ای م،یشام در خدمتت باش هی یپسرم ما رو قابل ندونست: ینیمع مهندس

. رسم یفرصت مناسب حتما خدمت م هی يبودم؛ تو ریدرگ یمدت کم نیا -

. میمدت مزاحمت شد نیخدمت از ماست، ا -

. حرفا رو نداره نیکه ا کیکوچ يالیو هی -

 ؟یکن یفردا شب دعوت شام رو قبول م. پسرم يلطف دار -

. گه یم یچ نمیدل تو دلم نبود بب. مکث کرد آرشام

. خب اریبس -

. قبول کرد پـــــــــوف

...خـواستـ  یم یراست! هیعال -

آرشام زل زده بود، منم  يچشما يدلربا با لبخند تو. انیشا شیهمراه همسرش رفتن پ د،یببخش هیرو صدا زد اونم با  ینیمهندس مع انیشا

. دیچرخ یجفتشون م يدادم و نگاهم رو یبا استرس آب دهنم رو قورت م

. بر نداشتموجه از روشون  چینگاهم رو به ه یتوجه بهشون نشستم، ول یب

 يا یراست. داره یحس خوب یول ده،یکم باد شد هی. میبود یپشت کشت. به بابا گفتم اونا هم باهام اومدن. حوصلم سر رفته بود نجایا: دلربا

 م؟یکن شیکار هیشه  ینم. دیرقص نجایشد ا یکاش م

! خونه ينه تو میهست یکشت يکه تو ینیب یم -

 ه؟یاشکالش چ م،یخب باش -

. شه ینم -

. عرشه معرکه است ياز رو ایدر يمنظره  دنید. میهوا بخور یعرشه کم يرو میخب، پس بر یلیخ: و گفت رونیفوت کرد ب نفسشو

 یسرم م ریخ. کردم یبودم و مثال داشتم مهمونا رو نگاه م دهیبرج زهرمار تمرگ نیبه من انداخت، که ع یبرگشت و نگاه کوتاه آرشام

. دیمگه دلربا خانم مهلت داد؟ نرم بازوشو کش یبگه، ول يزیچ هیخواد  یاحساس کردم م. نگاهش کردم. هخواستم نفهمه چه مرگم

 ؟یهست یمعطل چ. آرشام گهید میبر -

 یقدر جوش ب نیاز دست تو راحت بشم، که ا رمیمنم بم! هوا يجا نیکوفت بخور ،يهوا خور نیبر ؟ید چرا معطل. گه یراست م آره

. نزنم يخود
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. همراهش رفت دیتفاوتم رو که د یب هنگا

! و خالص شیخوا یکالم بهش بگو نم هی ؟یفتیدنبالش راه م يپس مرض دار ،يبهش احساس ندار یگ یتو که م یلعنت خب

لذت  دادن دخترا يحرف ارسالن درسته و اون واقعا از باز نکهیا ای ست؛یکدوم از حرفاش راست ن چیده و ه یم يوسط داره منو باز نیا ای

. بره یم

. عرشه يمنم رفتم رو. بشه دایپ انیشا یحت ایارسالن  ياونجا باشم و باز سر وکله  دمیترس. نظر داشتن ریو ارسالن مرتب منو ز انیشا

 دییتازد و آرشام با حرکت سر حرفاش رو  یدلربا با لبخند باهاش حرف م. بودن ستادهیا ایدورتر از من رو به در یبه گشتن نبود، کم يازین

. داد یم لشیگهگاه دو کلمه حرف تحو وکرد،  یم

راهمو کج کردم برم اون . کرد یبس ناخنام و کف دستم فرو کرده بودم و دستم مشت شده بود، که جاش کامل مونده بود و گز گز م از

. دمیزن و مرد رو شن هیجر و بحث  يدرست سمت چپ، صدا ،یکشت ي وارهیطرف، که از پشت د

 ؟يخوا یاز جونم م یچ. دا دست از سرم بردارتو رو خ -

 ؟یبفهم يخوا یمن نامزدتم، چرا نم -

 نو؟یا یفهم یاز دستت خسته شدم، م گهید. یخوام صد سال نباش یم -

. یگوش کن يدار فهیگم وظ یکه م یپس هر چ ؛يمتعلق به خودم شد ،يکه منو قبول کرد یتو همون وقت -

! در قبال تو ندارم يا فهیوظ چیمن ه ؟یفهم یذهنت خرابه م -

. ادیسگم باال ب ينذار اون رو ،يحرف مفت نزن پر -

. خودش بود يآره صدا! ؟يپر

. کنم ازت یخواهش م ومرث؛یحال خودم باشم ک يکم تو هیبذار . تنهام بذار -

. یبعد اونجا نباش قهیبه حالت اگه پنج دق يوا. منتظرتم نییخب، پا یلیخ -

! کرد یم هیداشت گر. دیلرز یداده بود بهش و شونه هاش م هیتک. وارهیرفتم پشت د یبدون معطل. دمیهاش رو شنقدم  يصدا و

. اون یمتعجب من، و من به نگاه بارون ياون به چشما. میهر دو با تعجب به هم نگاه کرد. با ترس برگشت. شونش يگذاشتم رو دستمو

 ؟ینک یچکار م نجایا يسالم خانم خانما، پر -

. میرو بغل کرد گهیدستاشو از هم باز کرد و همد. لبخند زد هیگر وسط

!؟یکشت نیا يتو ش،یک يتو نجا،یتو ا. سوال رو از تو بپرسم نیهم دیمنم با: گفت د،یلرز یصداش م يکه تو یشوق با

. اومدم رونیبغلش ب از

 ؟ياومد يبا منصور -

. نه -

. ددستش اشکاش رو پاك کر يدستمال تو با

بحثت شده؟  ومرثیبا ک -
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گم  یواقعا م ؟یکن یچکار م نجایاول از همه بهم بگو ا. باهات حرف دارم یکل. گم یبرات م زویبعدا همه چ ال،یخ یب. ستین يدیجد زیچ -

. خوشحال شدم یلیخ یلیهم تعجب کردم و هم خ دنتیکه از د

که به صورتامون  يهر وزش تند. نور ماه بود ریز ا،یآب در یون به درخشندگنگاه جفتم. نگاه کرد ایبرگشت و به در. روش لبخند زدم به

. کرد یخورد، وجودمون رو مملو از حس آرامش م یم

. باور کن تموم مدت گرفتار مشکالت خودم بودم یول ،ينه خبر ،ینه زنگ. ستین يوقته ازم خبر یلیخ. تمیمعرف یب قیدونم رف یم: يپر

. ددا رونیرو با آه ب نفسش

 هیدلمو  يهمه حرف تلنبار شده رو نیبره که بخوام ا یم يادیزمان ز. نداره دهیفا قهیدو سه دق يدلمه که گفتنشون تو يحرفا رو یلیخ -

. رونیب زمیدفعه برات بر

. دمینگاهش د ينم اشک رو تو. دیدرخش ینور ماه م ریز شیقهوه ا يچشما. طرفم برگشت به

خونده شده  تیمحرم ي غهیص هیفقط  نمونیب. خواست بره مسافرت، اصرار داشت منم باهاش برم یم. شد بحثم ویبا ک شیچند وقت پ -

رو  يخوام پر یطوره، من م نیلج و گفت حاال که ا يدنده  يافتاد رو. خواستم یحساب اجازه نداد منو ببره؛ خودمم نم نیبود که بابام رو ا

رو ندارم،  شیمن آمادگ دید یوقت. بود هیقض نیآخه موافق ا. تا تونستم نظر بابام رو برگردونم راه انداختم يو زار هیگر رقد نیا. عقد کنم

به  یول رون،یگردش برد ب يمنو به بهانه . بازتابش به جون خودم افتاد یول. و خالصه دکش کرد ستین یگفت االن فرصت مناسب ویبه ک

هر . و بردم باال دیدستم رو کش یبشم، ول ادهینخواستم پ میدیرس یوقت. خودش يخودمون، منو برد خونه  ي هبرم گردونه خون نکهیا يجا

. شد یکردم، بدتر م یباهاش لج م شتریب یچ

. چشمام دوخت ينگاه گرفته و نمناکش رو تو. انگار بغض داشت د،یلرز یچونه اش م. دیو بست، لبشو گز چشماش

از شغلش، کارخونش، شرکتش و . شده بود یجور خاص هیاصال . حرف زد ياز همه درنشست کنارم، . زیم يبرام شربت آورد؛ گذاشتم رو -

کارا  نیبهم گفت از شدت عالقه ا. شده بود که دهنم باز موند نیآروم و مت يبه قدر. یخالصه از همه چ... دم و دستگاش، پدر و مادرش و 

 ياون لحظه که آروم شده بود و کار یکردم؛ ول دیبخورم که ترد تعارف کرد شربتم رو. نهیهم يواسه  اشیسرسخت تمومگفت . کنه یرو م

فکرش  یول. نبود که از دستش نخورم بهیکه قرار بود همسرم باشه، غر ینامزدم بود، کس. رو کنار گذاشتم و خوردم دیباهام نداشت، ترد

. بود دهیکردن من نقشه کشتصاحب  يبه من، برا دنیرس ياون پست فطرت برا. شهبا دهیکردم برام برنامه چ یرو نم

 یاز نگاهم پ يپر یول. داد یشده بود، آزارم م یذهنم تداع يتو يحرف از دهن پر نیا دنیکه با شن يزیاون چ. زده نگاهش کردم وحشت

. درد پوزخند زد و سرش رو تکون داد ياز رو. گذره یسرم م يتو یبرد چ

 یوقت یخواب بوده؛ ول هیکردم تمومش  یآره، فکر م. خوابم برده یاومد ک ینم ادممی یول فته؛ین یاتفاق چیبهوش اومدم انگار که ه یوقت -

 یم قیطر نیاز ا یاون عوض. سرم خراب شد يرو ایانگار دن دم؛یآغوشش د ياون عکسا برهنه تو يخودمو تو یوقت دم،یاون عکسا رو د

و  ثیخب يبهم بخوره؛ اونم خو ينامزد نیبخوام تالش کنم اکرد که اگه با عقد موافقت نکنم و  دیمنو تهد. رسهخواست به هدفش ب

ام  نهیدکتر زنان تا معا شیاز ترسم رفتم پ. کنم شیگفت با پدرم حرف بزنم و راض. ده یده و آبروم رو بر باد م یرو نشونم م شیوانیح

ازم  نیهم يو اون عکسا رو واسه  رهیشم بگخواست ازم زهر چ ینکرده بود، فقط م يباهام کار ونا. خواستم مطمئن بشم که شدم یم. کنه
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 یمن حرف یگرفت؛ ول یرو از سر م داشیاومد خونمون و تهد یم يبه بهانه ا ایزد  یهر روز زنگ م. به تمام معنا بود یروان هیواقعا . گرفت

...روز  هی نکهیتا ا. ازش متنفر بودم ینامرد بود و از طرف نیا يدستا يکه تو ندمیطرف آ هیاز . داشتم دیترد. زدم ینم

. دالرام -

شده  يپر يحاال چه وقت اومدن بود؟ بدجور محو حرفا. بود، اما دلربا کنارش نبود ستادهیپشت سرم ا. آرشام برگشتم يصدا دنیشن با

! انگار نه انگاربشه؟  یول کرد و رفت دنبال عشق و حالش؛ حاال هم اومده سراغم که چ انیارسالن و شا نیراحت منو ب یلینامرد خ. بودم

. که منتظر چشم بهش دوخته بودم دیمن چرخ ينگاه کرد و بعد از اون نگاهش رو يبه پر يسر کنجکاو از

. منو به خودم آورد يپر يصدا

! ؟یکن یچکار م نجایدونم تو ا یهنوزم نم ؟یکن یآقا رو معرف نیا يخوا ینم یدل -

. کنم یهستن که من براشون کار م یمهندس آرشام تهران ونشیا: رو با زبونم تر کردم و جوابشو دادم لبام

. با تعجب نگاهم کرد يپر

! ؟يکرد یکار نم يپس مگه واسه منصور! ؟يچه کار! ؟یکن یکار م -

! کنه یعمل م تیپاراز نهویع ؛يمن و پر يوسط مکالمه  دیپر شیجوابش رو بدم که آرشام با همون لحن جد خواستم

 د؟یشناس یرو م يشما منصور -

. کنه یواسه اون کار م یدونم دل ینه، از کجا بشناسم؟ فقط م -

. فرق کرده زیهمه چ هیاالن مدت یکردم، ول یکار م -

. باهات کار دارم م،یبر ایب: گوشم زمزمه کرد ریسرشو خم کرد و ز آرشام

مکالمات عاشقانتون تموم شد؟ . کنم یستم صحبت مدارم با دو: گفتم یکنم، با بداخالق جادیحالت صدام ا يتو يرییتغ نکهیا بدون

.داشت صداش باال نره یجمع شد؛ سع اخماش

. میبر ایبهت گفتم ب! کم چرت و پرت بگو -

. شه یگفتم که، االن نم -

گوشم  ریهنوز به طرف من خم شده بود و صداش ز یدوخت؛ ول ایبا حرص پوزخند زد و نگاهش رو به در. هم فشار داد يرو دندوناشو

. بود

داشته و نداشته برات مونده  يآبرو یهر چ گهید. برمت یکشون کشون م امیوگرنه م چ؛یکه ه يبود یپشت کشت گهید ي قهیاگه تا ده دق -

. اریسگ منو باال ن يپس اون رو. ره یهمه به باد م يباشه، جلو

. شد یوز به قامت بلندش بود که هر لحظه از ما دورتر ماز کنارمون که رد شد، نگاه من هن. سرش رو بلند کرد لکسیر یلیخ بعدشم

! ؟یکن یکار م نیا يتو واسه  یلیدالرام خدا وک -

! آره، چطور مگه؟ -

. گرهیج یلیخ یدور برت نداره ها، ول -

. سرش، اخالق نداره يبخوره تو شیگریج -
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. ستین سگ اخالق باشه، وگرنه که مرد دیمرد با. گهیکرده د گرشیج نیخب هم -

. داد یموقع خودش رو نشون م یب شهیزبون درازم بود که هم ياز قصد نبود، از رو. پرش يزدم تو ناخوداگاه

حد خشن هست، نه؟  نیفکر کنم تا ا ؟ينشد ویک یجوراست خانم خانما؟ پس تو چرا تا االن عاشق اخالق سگ نیا ا -

زبون به دهن  یتون ینم قهیدختر که دو دق يریالل بم يا. خندم رو قورت دادم صورت گرفته و ناراحتش دنیبا د یول دم،یخند یشوخ به

. یو ور ور نکن يریبگ

. نگاهم کرد. رو گرفتم بازوش

. دیاز دهنم پر يجور نیباور کن هم ؟يناراحت شد. ينداشتم پر يبه ارواح خاك مادرم قصد -

. درد بود يلبخندشم از رو یزور لبخند زد، ول به

 ستیآدم ن ومرثیک. سرشونه يتو یخونم چ یاز نگاهشون م. اطرافم رو راحت تر بشناسم يگشتم، تونستم آدما ومرثیبا ک یتاز وق -

فرق  ومرثیتا آسمون با ک نیطرز حرف زدنش زم ینگاهش و حت ،يکرد شیکه تو بهم معرف يمرد نیا. نکن اسیق یاون رو با کس. دالرام

 ينگاهش رو. رفتار کنه یمیتا بناگوشش باز نشد؛ نخواست صم ششیدختر افتاد، ن هینگاهش به  یوقت ردم نیا ومرثیبرعکس ک. داشت

من با دخترا گرم  يجلو ومرث،یدرست برعکس اون ک یول. باهام دست نداد، به روم لبخند پر خواهش نزد. نموند شتریب هیپنج ثان دیمن شا

! ذره هی ینداره، حت رتیمن غ يرو. کنه یهر کار بخواد م شیدوران مجرد مثل شونگرده؛ باها یسابقش م يبا دوست دخترا. رهیگ یم

. مونم که اون صاحبمه یم یش هیگه من براش مثل  یم. تهیو حس مالک یخودخواه يتوجهش از رو يهمه 

. شونم ساکت کرد يپشتش رو نوازش کردم، هق هقش رو رو. کرد یم هیداشت گر. کردم بغلش

 ؟یحد قبولم نداشت نیتا ا یعنی ؟یرو بهم نگفت نایچرا زودتر ا. مدت نیا يوت يدیکش یدلم چ زیعز -

. رونیب دیبغلم کش يرو از تو خودش

برمال  یعمق قلبمونه که مبادا به راحت يجاشون تو. ستین یحرفا گفتن یدرکم کن که بعض یمعلومه که قبولت داشتم، ول ؛ینگو دل نویا -

. رونیب يزیدلت رو بر يو حرفا یلب باز کن یذارن به راحت یخانواده و هزار جور ترس و واهمه، نمواسه  ییترس از آبرو، رسوا. بشه

. چه خبره، پس آروم باش یو بهم گفت يحاال که باهام درد و دل کرد یباشه حرفات رو قبول دارم؛ ول -

 یکیکنم به  یحس م. خوام ساکت باشم ینم گهین، دحاال که شروع کردم به گفت یدلم رو بهت نزدم؛ ول يمن هنوز نصف حرفا ،ینه دل -

. تونم دالرام ینم. تونم یدست تنها نم گهید. دارم تا بهم کمک کنه ازین

. دستم گرفتم و با محبت نوازشش کردم يتو دستشو

. میکن یم شیکار هیخدا بزرگه، باالخره . خودت رو ناراحت نکن گهید. زمیکنم عز یدرکت م -

تهران رو به  يو هم تو شیک يآرشام، هم تو يالیکاغذ و خودکار در آوردم و روش آدرس و هی فمیک ياز تو. تکون داد سرش رو هیگر با

و  هیدونستم اسم اون محل چ یمدت کوتاه به تموم پالکا و عالمتا توجه کرده بودم و م نیخدا رو شکر ا. همراه شماره تلفن براش نوشتم

. هکدوم الشیآدرس و

. کنم یکه کار م ییتهرانه، جا يآدرس پشتشم واسه . الیو ایب ایبهم زنگ بزن،  ایفرصت  نیاول يتو. ریبگ نویا -

! ؟ینداشت لیمگه موبا یباشه، ول -
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. حرف دارم که برات بزنم یاش مفصله، منم کل هیقض. نه االن ندارم -

. اشکاش رو با دستمال پاك کرد. زد لبخند

. یینجایا یدونم واسه چ یگم که هنوز نم یبار هزارم م يواسه . خانم یدل ایدر رفت حرف زدن ریاز ز شهیمثل هم -

. دمیخند

 شم؟یپ يایب یتون یفردا م. گم برات یم -

. شتیپ امیتونم ب یعصر م يطرفا ام،یاگرم ب یول. دنبالمون راه افتاد دیتا فهم ومرثمیکه ک میینجایبا خانوادم ا. کنم یم شیکار هی -

...پس  باشه -

. بود ستادهیپشت سرم ا یبرگشتم، آرشام بود که با صورت عصبان. از پشت دستم رو گرفت یکیدفعه  هی

. دیلب غر ریز. کامال برگشتم طرفش. افتادم دشیتهد ادی

. لجباز يدم دختره  ینشونت م -

:که فقط خودش بشنوه، تند تند گفتم يدستمو بکشه که نگهش داشتم و آروم جور خواست

شد؟  قهیمگه ده دق. اومدم یتو رو خدا آرشام، داشتم م يوا -

. هم بود يهنوز اخماش تو. نگاهم کرد مشکوك

! فتید راه ب. یتون یمنو نم ،یرنگ کن یرو بتون یهر ک -

. کردم یآرومش م دیبا. دمیخند

. امیکه اصال نم یکیو سراغ ت نیشناسم، واسه هم یم قتویسل. ستینه بابا من رنگ زدنم خوب ن! من؟! ؟یک -

داشت  یبه آرشام اشاره کردم که سع. زنه یاونم داره لبخند م دمیکه د يبا خنده برگشتم طرف پر. دیچپ نگاهم کرد و دستمو کش چپ

:گفتم یهول هولک يمنو با خودش ببره و رو به پر

. نره ادتیمنتظرتما  یبرم، ول دیشرمنده من با -

 يمحکم و مردونش ال به ال يپنجه ها. دیکش یکه کرده بود، منو دنبال خودش نم ییدایبرعکس تهد. رفتم دنبال آرشام. تکون داد سرشو

. من قفل شده بود فیظر يانگشتا

در درست بغل در  هی. دور زد و رفت جلوتر میبود يکه من و پر یاز اون سمت یول ؛یهمون پشت کشت ایسالن  يره تو یکردم م یم فکر

اما اون . خواد چکار کنه یدونستم م یبود و نم کیاتاقک کامال تار يعقب، چون تو دمیخودمو کش. بازش کرد عیه سرسالن مهمان بود ک

.اطرفمون رو پر کرد ییبرق و بعد هم روشنا دیکل يصدا. خودشم پشت سرم اومد. نرم دستشو گذاشت پشتم و هلم داد تو یلیخ

. کتش و به کمرش زد ریبرد ز یدستاشو به حالت جذاب. بود تادهسیبرگشتم طرفش؛ درست پشت سرم ا. در رو زد قفل

! بشه؟ یکه چ نجایا يمنو آورد -

. صورتش بشکن زدم يجلو. کرد یهمون حالت نگاهم م تو

 ؟ییکجا. با تو بودما یه -

. نگاهم کرد نهیداد و دست به س هیاتاق تک واریزد و از کنارم رد شد، به د پوزخند



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٨

 هیتک واریکه دو تا پارو هم کنارش به د يباد قیکلفت طناب قا يتوش نبود؛ چند تا حلقه  یخاص زیچ. اطراف چرخوندم دور هیرو  نگاهم

. داده بودن

. صورتش چرخوندم يصداش نگاهم رو رو دنیشن با

ناخنک  هیاز  دمیخب شا. بزنهکه چشم عموشو گرفته  یناخنک به اون هیوسط  نیا ادیانگار ارسالنم بدش نم. بدجور تو نخت رفته انیشا -

 ه؟ینظر خودت چ شتر،یب

گفته؟  یچ انیشا ه؟یحرفا واسه چ نیا -

. نمونده انشیهم تا پا يزیشروع کرده؛ چ شیوقت پ یلیشمارش معکوسش رو از خ. زایچ یلیخ -

. شدم کیقدم بهش نزد هیترس  با

شه؟  یم یش؟ پس قول و قرارمون چبه يمنو بد يخوا یزده؟ م یحرف انینکنه شا ؟یبگ يخوا یم یچ -

. فاصله گرفت وارید از

 ؟ينبود يلحظه ا نیمگه منتظر همچ. تو وسطه ییانتقام جو يپا یقول و قرارمون سر جاشه؛ منته -

. زوده یلیاالن خ. االن نه یبودم، ول -

. نمونده يزیچ گهید. یخودتو آماده کن دیدر هر صورت با -

. ب دهنمو با سر و صدا قورت دادمآ. پشتمو بهش کردم لرزون

. چکار کنم دیدونم با یخودم م. دامن نزن شمیبه تشو گهیتو رو خدا تو د -

! خوبه ،یدون یکه م -

رو  یاضطراب لعنت نیمضطرب بودم؛ حرفاش ا. برنگشتم؛ بازوهامو بغل گرفتم. پشت سرم بود. دیبه گوشم رس کینزد ياز فاصله  صداش

تونم از پس  یکردم م یاون اول فکر م. دونستم با چند نفر طرفم ینم نکهیدست تنها بخوام به هدفم برسم؛ ا نکهیر افک. به جونم انداخت

. رمیتونم آسون بگ ینم نمیب یشدم، م يباز نیحاال که وارد ا... حاال  یول ام،یبر ب زشیهمه چ

ده؛ حاال که شدن دو تا، چطور  یرو درس م طونیش ییبه تنهاخودش  انیشا. ارسالنم هست ستم،ینفر طرف ن هیبا . باختم رمیبگ آسون

برم جلو؟  ییتنها

حالم، حرفام، . شد یسرم داشت منفجر م الیهمه فکر و خ نیاز ا. کنه يخواد کار یاز حرفاش معلومه نم یداشتم؛ ول ازیکمک آرشام ن به

. بهم فشار اومده بود يبدجور. کدوم دست خودم نبود چیه

که عذابم  دمیچشماش د يرو تو یآخر؛ چون آرامش میزدم به س. بود ستادهیاز من ا یکم يبا فاصله . پشت سرم نگاه کردمو به  برگشتم

 دم،ید یگردم که بتونه کمکم کنه؛ آرامش کالم و نگاه آرشام رو که م یم یمن که دلم خونه؛ نگاهم سرگردون و به دنبال دست. داد یم

. مثل طلبکارا نگاهش کردم. د زدمپوزخن. خوردم یناخوداگاه حرص م

 ادمهیتنهام؟  یکن یم یو بهم حال ياریم ادمیموضوع رو به  نیا قهیعذابم؟ دم به دق يفرشته  يچرا شد ؟یمن يوسط چکاره  نیاصال تو ا -

ه، مطمئنم اون آدم تو که باش یگم هر ک یاالن دارم بهت م یول ه،یک دمینپرس. هست که مراقبمه یکی ستم؛یتنها ن یبهم گفت ایکنار در

خانوادم واسم  ياز اعضا یکیهنوز . ستمیکس و تنها ن یکه من اون قدرا هم ب یگم تا بدون یم... گم  یم یول اد،یخوشت ن دیشا. یستین
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 چیکه ه يکار! و آرومم کنه رهیلحظات سخت دستمو بگ يتو. بده، دلگرمم کنه میتونه دلدار یکه اگه نتونه بهم کمک کنه؛ م یکس! مونده

به ! کن يکار هی ،یچرا معطل االید . شمارش معکوس شروع شده یگ یو م یکن ینامرد که جلوم قد علم م يوت شیکی. کنه یواسم نم ياحد

 هی نیکردم و ع يهمه بهت کمک کردم؛ نقش معشوقه ات رو باز نیا. یکن ینم مییراهنما. کدوم راهمه و کدوم چاهم یگ یجاش نم

...مگه مـ  ؟يجا زد دهیحاال که نوبت به خودت رس دم؛یخدستات چر يعروسک تو

بعد . گوشم و چشمام رو بستم يدستمو گذاشتم رو. گوشام پاره شد يکه حس کردم جفت پرده » .ریبسه خفه خون بگ« دیکش ادیفر يجور

. چشماش دوختم يو همزمان نگاه گله مندم رو تو نییاز چند لحظه آروم دستامو آوردم پا

 هیتک يسرد و فلز واریاتاقک و دستامو کنارم به د واریبلند خودم رو رسوندم به د بایقدم تقر هیبا . که از ترس رفتم عقب نمیس يتو اومد

درش نصب  يشکل رو يا رهیدا کیکوچ يپنجره  هی. دیکوب یشده بود که زوزه کشان خودش رو به در اتاقک م ادیانگار شدت باد ز. دادم

. دیرو د رونید بش ینم وحبود که به وض

. قرار داده بود؛ به طرفم قدم برداشت تشیطور که با خشم منو مورد هدف جمالت و نگاه گر گرفته از عصبان همون

 ره؟یکه دستتو بگ يخوا یرو م یکی -

.بش گرفتملته يدستا يدستم رو تو. دادم هیتک واریو خودم رو محکم تر به د دمیکش یفیخف غیبه طرفم حمله کرد که ج بایتقر

آره؟ . کنه یانگار بدجور وابستت کرده که با گرفتن دستات آرومت م: زد ادیصورتم فر تو

. دمیاستخونام رو شن کیریت کیریت يفشار داد که صدا يرو جور دستم

. د بنال تا خردشون نکردم: زد داد

. شیول کن دستمو، شکست يآ يآ -

 یداد؟ د چرا الل مون یچطور بهت آرامش م يکرد یدرد و دل م ششیپ یکرد؟ وقت یمآرومت  يچطور یبگو، بگو اون لعنت! به درك -

! حرف بزن ،یگرفت

. کرد یداشت دستمو خرد م. رمیاشکامو بگ يکردم جلو یسع

. ول کن يا. نبوده یچیبه خدا ه ،یچیه -

سوخت و درد رو  یپوست دستم هنوز م یول کم کرد، يفشار دستش رو تا حد. دستمو هم گرفت یکیاون . رو پر کرد نمونیب ي فاصله

.نبود دیشد یخورد، ول یم یتکون آروم یهر از گاه یکشت. داد هیسرد تک واریسرم و به د يدستامو برد باال. کردم یکامال حس م

رفتار خودش بود که من بدبخت رو گ يدیغرش آرشام همزمان شد با خاموش شدن المپ اتاقک، که اون هم مطمئنا در اثر باد شد يصدا

. هم اون ته مه ها واسم مونده بود، در کل به باد رفت يزیاگه چ گهیشانس داشتم، االن د یلیخ ایخدا. دمیکش غیاز ترس ج. کرده بود

کنم؟ چـــرا؟  تتیحما يچرا ازم توقع دار -

. بلبل به حرف اومدم نیع

. یشناس یرو بهتر م انیتو شا. یکمکم کن یتون یچون فقط تو م... چون تو ... چون  -

و وسط اتاقک رو  دیتاب یکه از ماه به داخل م ینور کم کیکوچ ياز اون پنجره . دمید یم یکیاز تار يهاله ا يبود و من آرشام رو تو کیتار

. صورت آرشام انداخته بود يرو يا هیکه بازتاب اون سا. روشن کرده بود يتا حد
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. سوزوند یگوشم رو م يالله  داغش ينفسا. کرد کیبه صورتم نزد صورتشو

. انیشا ياز آدما یکی. از اونا باشم یکیمنم  دیشا ؟يخوا یشناسمش ازم کمک م یفقط چون م ن؟یهم -

. دیکه زد مخم سوت کش یبا حرف ینه، ول ای دید یدونم اونم منو م ینم. به تعجب نگاهش کردم ختهیآم یترس با

! ؟یاون ياز آدما یکیمگه تو  -

دارم؟  يچه رابطه ا انیمن با شا نکهیا ؟يکرد یفکر م یاالن چ پس تا -

! نیهم ،یکردم فقط باهاش دوست یم الیمن خ... من  -

. ستیحس کردم نفساش منظم ن. لحظه سکوت کرد چند

. آشناست هیفقط  انیدر حال حاضر شا -

. دادم رونیراحت نفسم رو ب الیخ با

؟ درسته ،یکن مییراهنما یتون یپس م -

. ازش ساخته است يندار همه کار یچیاون دکتر ه یتونه آرومت کنه ول یکه نم یچرا من؟ کس -

. داده بهش ریگ نیگم، ا یاز فرهاد نم یچیحاال که من ه. مرد موندم نیخدا من تو کار ا يا

 ؟یشه ولش کن یدستام خسته شد، م -

داشت؛  يتلخ و مدهوش کننده ا يعطر مخصوص که بو ي حهیکم، اون را يله اون فاص يتو. نییسر داد و آوردشون پا ینکرد، ول ولشون

. کرد یمنو از خودم دور م شتریصداش، حضور منحصر به فردش، همه و همه لحظه به لحظه ب یگرم

و  طنتیاز ش يکه مختص به خودم بود و عار ینرم و پر از آرامش، با لحن. نشه نیاز ا شتریداشتم ب یسع. لرزش رو داشت نیکمتر صدام

 یقلب ب یتونست به راحت یهم م یکیتار نیا يتو ینافذش حت یاهیکه س ییچشما يگرفت؛ تو یکه از قلبم سرچشمه م یمملو از احساس

: لب زمزمه کردم ریقرارم رو مورد هدف خودش قرار بده؛ ز

 یول. شه یبه خودشم گفتم، نظرمم عوض نم نویا. دارم دوست قبولش هی یحت ایاونو مثل برادر . کنم یقبال هم گفتم من به فرهاد فکر نم -

! ه؟یبدونم اون ک قیخوام دق یهست که ازم مراقبت کنه؛ م یکی یتو گفت... تو 

شد  یکاش م يا! کردم ینم يمعلوم نبود که اگه دستام آزاد بود، کار. پا و اون پا کرد و باز به حالت قبلش برگشت نیا. جا به جا شد یکم

هام  هیعطرشو از ر ق،یخواستم که به دو تا نفس عم ینم. خواستم ینم دمیشا ایتونستم،  ینم یپشت سر هم بکشم؛ ول قیعم چند تا نفس

. بدم رونیب

.اتاقک بود کیمن به سقف تار يباز و گر گرفته  مهین يگوشم خم شده بود و چشما ریدرست ز.شده بود زیر صداش

. تو ادیتونست ب ینم یقفل بود، پس کسچه خبره؟ در که  رونیاالن اون ب یعنی

باشه؟  یاون آدم ک يخودت دوست دار -

! مگه دل بخواهه؟ -

. تو فکر کن آره -
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. دونم ینم -

!و اگه من باشم؟ -

. داد یرفتارو کامال نشون م نیزد و کاراش صدق ا یحرف م ياریهوش يبار از رو نیا. به صورتم چسبوند صورتشو

چرا تو؟  -

من نه؟ چرا  -

. نگفتم نه -

 ؟یپس چ -

. کردم مکث

 ؟یتو مراقبم یعنی -

تونم باشم؟  یبه نظرت م. هیسا هی یمراقب، راهنما و حت -

. شدم یم وونهیداشتم د. چشمامو بستم. حرکاتش درست برعکس گفتارش با خشونت همراه بود یلحنش آروم بود، ول. مکث کردم بازم

. ار دادمکت گرفتم و فش يبازوشو از رو

. یفکر کنم بتون -

تونم دلگرمت کنم؟  یم -

. دیشا -

کنه؟  یآرومت م ؟یدستام چ -

. دیشا... دونم  ینم... دونم  ینم -

... همه آدم  نیا نیب نجایا. که بترسم مینبود ییجا. دلم نبود يداشتم، اما ترس تو جانیه. حال اونم بدتر از من بود. کرد یتابم م یب داشت

... بازم  یول م،یهمشون پنهون دیاز د درسته

...آرشام  یشد، ول یحس م یواهمه به راحت نیارسالن، ا یکه بودم؛ حت انیشا شیپ. شد ینم دهیکه بودم ذهنم سمت وحشت کش ششیپ

. تونستم با هراس خودمو ازش دور کنم ینم. ذاشت ازش بترسم یدلم داشتم؛ نم يکه نسبت بهش تو یعشقم، هر چ قلبم،

. گردنم فرو کرد يگود يصورتشو تو. درد کهنه هیدرد باشه،  يو از ته دل، انگار که از رو قیعم د؛یکش آه

. دالرام -

. شد دهینگاه جفتمون به همون سمت کش. به در دیمحکم کوب یکی

... گردنمو  ریمقدمه ز یصورتشو چرخوند و ب یبه نرم. نکرد یحرکت آرشام

دستامو آوردم باال و گذاشتم . اریهوش مهیبار نه مست بود و نه ن نیآخه ا. حرکتش شوکه شدم نیبودم که با ا ومدهیکامل به خودم ن هنوز

.شونه هاش يرو

 ؟یکن یآرشام چکار م -
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 یحس خاص هیدلم  يهم قلقلکم اومد و هم تو. دیقلبم لرز. دیبوس یگوشمو با مکث و طوالن يالله  ریصورتم خم کرد و ز ياز جلو سرشو

.خود شده یانگار واقعا از خود ب. اشتمد

. میدر زدن، تو رو خدا بر: دمینال

تونه خودشو کنترل کنه؟  یاگه هنوز م ه؟یچ يکاراش از رو نیپس ا. خمار بود ینگاهش تا حد کم. صورتم گرفت يرو به رو صورتشو

. ف بزنمتا راحت بتونم باهات حر نجایآوردمت ا. هست هم ارسالن انیهم شا رونیاون ب -

. که در زدن يدید یول -

. بس کن دالرام -

...اما  -

. گفتم زویبه دلربا همه چ -

 یلیخ. کرد یم ییلباش خودنما يکه مختص به خودش بود، رو یهمون لبخند کج. چشمام يزل زد تو. گرد شده نگاهش کردم يچشما با

. نگاهم کرد...  دمیخند. م رو کامل باز کرده بودشال يگره . کرد رمیغافلگ گهیحرکت د هیخم شد و بازم با  عیسر

. صورتت يبزنم تو یکیحقشه االن  ؟یکن یچکار م -

. بدترم بشه دیشا چ،یکنه ه ینم رییمطمئن باش اوضاع که تغ یاگه بزن یدونم، ول ینم -

 ؟يکارو کرد نیپس چرا ا -

.دیباال آورد و به گونم کش دستشو

. وقت اون قدر بازشون نکن چیه. ادیم شتریهت بب یکن یم کیچشماتو که بار -

. دهن باز نگاهش کردم با

بود؟  فیتعر يحرفت از رو نیا -

. طور فکر کن نیتو ا -

شه فکر کرد؟  یم نمیاز ا ریمگه غ -

. نگاهم کرد فقط

. کارت درست نبود یول -

. کنم یغلطش رو من مشخص م ایدرست  -

. ده ینشون مرو  تیخودخواه تینها نیخب ا -

. و من قبولش دارم -

. یکه خودخواه يپس قبول دار -

. تکون داد یبه آروم سرشو
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که  ارمیرو به سرش ب يتونم اون کار ینم. صادقانه عاشقشم یکارش درست نباشه؛ ول دیشا! صورتت؟ يتونم بزنم تو یمن چطور م آخه

 نیتفاوت، هم نیاما آرشام فرق داشت، هم. جانانه ازم نوش جان کرده بود یلیس هیزد؛ االن  یاز آرشام سر م ریغ يا گهیاگه از هر مرد د

. تابش بود یدلم هنوز ب یآروم بودم، ول. حس دستام رو بسته بود

به سمت  یآرشام کم. چشمم ينخوره تو میگرفتم تا نور مستق نییتونستم پا یکه م ییصورتمو تا جا. نورش چشمم رو زد. روشن شد المپ

پروا زل زده  یصورتش نگاه کردم؛ اونم ب يسرمو بلند کردم و تو. المپو خاموش کرده بود. پر کرد یکیشد و باز اطرافمون رو تار لیچپ ما

. گرفت یو نگاهشو نم من يچشما يبود تو

 ؟یگفت یبه دلربا چ -

. رونیکرد آوردمش ب یور مخودش تص يکه داشت برا ییایکردم؛ از رو دارشیاز خواب ب. گفتم یم دیرو که با ییهمونا -

اون چکار کرد؟  ؟یآسون نیبه هم -

 ؟یبدون يدوست دار یلیخ -

. دمیپرس ينه خب، محض کنجکاو: رم، ترمز کردم و گفتم یباز دارم تند م دمید

. رو کج کرد و نگاهم کرد سرش

. یستین یرنگ زن خوب دمیرس نیقیبه  -

. نگاهش کردم گنگ

داشت؟  یچه ربط -

. ستین مهم -

. میحرفامونم که زد م؟یشه بر یم گهیاالن د -

. هنوز تموم نشده یول م،یآره زد -

. الیو میدیکه رس یوقت يواسه  دیحرفاتون رو بذار یلطفا مابق ،یخب جناب مهندس تهران: گفتم يلحن بامزه ا با

 ال؟یو میدیکه رس یرو بذارم واسه وقت یچ ي هیبق: دینگاهم کرد و ازم پرس یجور خاص هی

. که زود خودمو جمع و جور کردم فتمیبود به تته پته ب کینزد. هیگرفتم منظورش چ عیواضح بود که سر يبه قدر نگاهش

نبود؟  نیمگه منظورت هم. گهیحرفات رو د هیبق -

. نه همش یچرا بود، منته -

! ؟یپس چ -

 یاگه خودم رو م نیاز ا شتریب. خوندم اهیجفت چشم س هیاز تو همون  که بود و نبود رو یهر چ. کرد کیچشماشو بار. رو گرفت بازوهام

. شدم یچپ، تابلو م یعل يزدم به کوچه 

. میخب بر یلیخ -

. دستش گرفت و به طرف در رفت يتو دستمو

. رمنتظرهیغ چه
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 ؟ير یکجا م يدار -

. میدار ادیگفتم که، حرف واسه گفتن ز. الیو میگرد یبر م -

! جناب يکور خوند. و منم باور کردم یتو گفت! میزن یآره حرف م. چقدر عجوله. بودگرفته  خندم

. میگرد یبر م میکرد، پس واقعا دار یبه طرف اسکله حرکت م یکشت. اومد، سردم شده بود یم يبد باد

. ارمیسالن م يرم مانتوت رو از تو یمن م. تو يایخواد ب یجا باش، نم نیتو هم -

. یباشه، مرس -

آسمون شب افتاده  یاهینقش س. خم شدم یکوتاه گرفتم، کم يدستام رو به نرده ها. ستادمیا یرفتم لب کشت. عرشه نبود يکس رو چیه

. نگاه کردن بهشم دلمو لرزوند یحت. نداختیو از اون فاصله آدم رو به وحشت م ایدر يبود تو

آب  يکه از رو يباد. دمیکش قیچشمام رو بستم و نفس عم. رو به ماه دوختمهمون طور که به جلو خم شده بودم، نگاهم . بلند کردم سرمو

... نجایا یساحل گرم بود، ول يتو. کرد یرو با خودش به همراه داشت که تا مغز استخونم نفوذ م ییشد، سرما یرد م

 ینبود؛ ول ادیقدرتش ز. لو هلم دادبا کف دست محکم زد پشتم و به ج یکی نکهیا. رو پشت کمرم حس کردم یشد، فقط دست یچ دمینفهم

. بهم فرصت نداد برگردم و پشت سرمو نگاه کنم یبود، که حت رمنتظرهیعملش غ يبه قدر

آب رو حس کردم  يسرد یبودم که وقت دهیقدر ترس نیا. ایدر يکه از ته گلوم خارج شد، پرت شدم تو یبلند و گوشخراش غیبا ج همزمان

کردم  یحس م شتریزدم و هر لحظه ب یو کند دست و پا م فیکه بهم دست داده بود؛ ضع یقیاثر شوك عم گوشت در کهیت هی نیع نکهیو ا

 ادیوقت فرصتش رو نداشتم که  چیه. شنا کردنم خوب نبود. از آب پر شده نمیس يحس کردم قفسه . رم یم فرو ایعمق در يکه دارم تو

...و حاال  رمیبگ

 یچیه گهیهم افتاد و د يرو یرفت؛ چون پلکام به نرم نیکامل از ب دمید. چشمام تار و تارتر شد. مدیشن ینم ییصدا چیه. دیکش ریت سرم

!سبک و آروم. رها شدم زیانگار که از همه چ. حس نکردم

***

آرشام

! دالرام کجاست؟! زد؟ بتونیکجا غ هوی: ارسالن

! نداره، بکش کنار یبه تو ربط -

دالرام  يصدا. رونیدرنگ از سالن زدم ب یبه خودم اومدم و ب. کرد خکوبمیدختر در جا م هیبلند  غیج يصداکه  رونیاز سالن برم ب خواستم

! بود، شک نداشتم که خودش بود

آب  يکه رو ییموج ها. نرده ها خم شدم يو با وحشت از رو دمیبود دو ستادهیکه ا ییبه طرف همون جا. عرشه رو نگاه کردم، نبود يرو

کتم رو در  یزل زده بودم و بدون معطل ایبازتر از حد معمول به در یاز سر وحشت با چشمان! حس بد هیه بود و همزمان نقش بست ایدر

نفسم رو حبس  رنیداشتند جلوم رو بگ یچند نفر که سع ادیکه همزمان با فر دیارسالن به طرفم دو. شده بود وغعرشه شل يرو. آوردم
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مطمئنم . مشخص نبود زیچ چیه یکیاون تار يآب، تو ریز بایتقر. چکار کنم دیدونستم با یود و نمب کیتار. آب يزدم تو رجهیکردم و ش

. بود فتادهین بآ يرو لیدل یپرت شده و نقش اون موج ها ب

. کردم یرو م میتموم سع دیبا یکم بود، ول یلیشدت نور خ! بود ینور کشت. به داخل آب افتاد یآوردم؛ نور کم یکم داشتم نفس کم م کم

 یم نمیس يبه طرفش شنا کردم؛ قفسه . نظرم رو جلب کرد يزیچ هیکه  دمیکاو یاطرافم رو م قیدق یرو کامل جمع کردم و با نگاه حواسم

. آب برم يبه رو ژنیاکس يذره ا ينخواستم که برا. داشتم ازین ژنیسوخت و به اکس

با حرص بغلش کردم و اگه زود . رها شده بودن نییدستاش به سمت پارو بسته بد و  شیخاکستر يآب شناور بود؛ چشما ریحرکت ز یب

جهش سرم رو از آب  کیبه سمت باال شنا کردم؛ محکم نگهش داشتم و با . غرق بشم ژنیممکن بود خودمم در اثر کمبود اکس دمیجنب ینم

بود و رنگ  هوشینگاهش کردم، ب. دمیکش قیچند بار پشت سر هم نفس عم. دادم رونیرو به شدت ب مآوردم و نفس حبس شد رونیب

.شده بود شهیتر از هم یصورتش مهتاب

. کردند تیهدا نییبه سمت پا یمیبود، توسط طناب ضخ قیقا ينفر که تو کینجات رو به همراه  قیشنا کردم؛ چند نفر قا یطرف کشت به

***

کند بود که نشه حسش  يقدر نیحداقل ا ایزد  یم؛ نمگردن گرفت ينبضش رو از رو. خوابوندم یجونش رو کف کشت یوحشت جسم ب با

آب رو از  دیبا. زانوهام و بهش فشار آوردم يگذاشتمش رو. بلندش کردم یشکمش بردم و کم ریدستامو حلقه وار ز. تنش سرد بود. کرد

در  یو پ نشیس يگذاشتم روخوابوندمش کف عرشه و دستام رو . نبود یکاف یزد، ول رونیاز دهنش ب آب یکم. کردم یهاش خارج م هیر

همش رو  یزد، ول رونیآب از دهنش ب یکم. داد تا راه تنفسش باز بشه یم رونیآب رو ب دینداشت، با دهیفا. فشار دادم یبا مکث کوتاه یپ

. زد یکند م تینها یب یول م،نبضش رو گرفتم و تونستم حسش کن. داد ینم رونیب

 ییبا خشم سرمو بلند کردم و با صدا. تونستم یاون سر و صدا نم يتو یخواستم تمرکز کنم، ول یم. کنان دوره ام کرده بودند اهویه مردم

! ایلعنت نیریخفه خون بگ: زدم ادیبلند فر

 يبدم که صدا یخواستم بهش تنفس مصنوع. داشت یزدم، دستام لرزش محسوس ینفس نفس م. زمزمه ها قطع نشد یکمتر شد، ول صداها

! اسکله میدیرس: دمیناخدا رو شن ادیفر

عمل رو ادامه  نیربع ا کیکم کم تا  دیبدم با یخواستم تنفس مصنوع یاگه م. و بلند شدم دمیدالرام رو در آغوش کش هیاز ثان يدر کسر و

! داد یکه اگه جواب نده جونش رو از دست م سکیر یعنی نیکه تنفسش نرمال بشه و ا یتا زمان یعنیدادم،  یم

گشتم که بتونم از شر اون  یم یتوجه به اون ها فقط دنبال راه یمن ب یاومدن، ول یکه داشتن دنبالم م دمیشن یالن رو مو ارس انیشا يصدا

. خالص بشم یلعنت یکشت

! یبگو لعنت يزیچ هید  ش؟یبر یآرشام کجا م: ارسالن

. خودم نداشتم يرو یکنترل تیموقع نیا يخشم سر تا پام به لرزش افتاده بود و تو ياز رو ن،یماش يرو گذاشتم تو دالرام
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 هی نیداشتم با هم یدق و دل یصورتش فرود آوردم و هر چ يمشت گره شدم رو تو. آخر و به سرعت برگشتم میسرم بود، زدم به س پشت

رسالن نقش به موقع بازوش رو نگرفته بود ا انیاگه شا. منتظره بود و نتونست خودش رو کنترل کنه ریبراش غ. کردم یمشت سرش خال

. شد یم نیزم

 ینم. کردم یگشتم و بهش نگاه م یبر م یروندم و هر از گاه یبا سرعت م. رو باز کردم و نشستم پشت فرمون نیخشونت در ماش با

... بشه  شیزیچ نکهیپرتش کرده؟ خودش افتاده؟ از ا یکس! بوده یدونستم کار ک

!شد؟ چرا؟ چــــرا؟ یطور م نیا دیچرا با یلعنت. دمیون کوبفرم يدادم با خشم مشتم رو رو رونینفسم رو ب کالفه

***

حالش چطوره؟  -

 د؟یشما همسرشون هست: دکتر

دکتر فقط سوالم رو جواب بده؛ حال دالرام چطوره؟  -

. کرد مکث

آب  ژنیاکس يزد و به جا یمهاش شده و اگه بعد از افتادن به داخل آب دست و پا  هیوارد ر يادیآب ز. میما تموم تالشمون رو کرد -

که بهش وارد شده نتونسته تقال کنه و  يادیظاهرا در اثر شوك ز یداد، ول یحتما جونش رو از دست م قهیکرد؛ بعد از دو سه دق یتنفس م

. شده هوشیهاش بفرسته ب هیآب رو به ر نکهیقبل از ا

مونه؟  یزنده م -

 يولوژیگردن، عکس راد یشکستگ ای هیکنترل وجود آب در ر يبرا دیدر حال حاضر با یکنم، ول یشما رو درك م یو نگران شیمن تشو -

. انجام بشه دیبا صیاز زمان ترخ شیهست که تا پ ییخون از اقدامات نها ژنیاکس زانینوار قلب و کنترل م. و گردن حتما گرفته بشه هیاز ر

! میکن یتالشمون رو م يما همه  دینگران نباش

! ه؟ش یحالش خوب م -

باشه و تا جواب  یتونه موقت یها م نیا یول م،یرو حداکثر نرمال نگه دار شیاتیح میعال میخوشبختانه تونست یول هوشه،یدر حال حاضر ب -

چند ساعت بعد از  یو عوارض غرق شدگ میعال یگاه نیدر نظر داشته باش دیبا نکهیضمن ا. رو بدم میتونم نظر قطع ینم ادین شیآزما

. دیعجله کرد؛ فقط صبور باش مارستانیاز ب صیدر ترخ دیو نبا ادیوجود م بهز آب خارج شدن ا

...هاش شده؛ من تموم تالشم رو کردم، اما  هیوارد ر يادیاما آب ز -

بوده که  ایآب در دنیبلع ارهیخانم جوان تا االن دوام ب نیکه باعث شده ا یمهم لیو دل دینگران نباش. میخوشبختانه ما آب رو خارج کرد -

 يفشار اسمز ایکه چون آب در نهیعلتشم ا. موند یهاش شده بود بدون شک تا االن زنده نم هیرودخونه وارد ر ایاگر قائدتا آب استخر 

رو به وجود  یفیخف میره که عال یو کلر خون باال م میسد ینمک موجود در اون کم لیده و فقط به دل یاتفاقات فوق رخ نم داره،برابر خون 

. دم یرو م یقطع صیمشخص شد تشخ شاتیجواب آزما نکهیو بعد از ا ستین ینگران يحال جا نیبا ا. ارهیم
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! شونم زد و با لبخند از کنارم رد شد يرو یرو به آروم دستش

 شهیبه ش سرم رو. که مملو از آرامش بود ییاون همه دستگاه چشماش رو بسته بود، چشما رینگاهش کردم؛ ز يا شهیش يپشت پنجره  از

سراغم؟  ادیم یو سردرگم یحس کالفگ تیوضع نیا يتو دنشیچرا با د نم؟یصحنه رو بب نیتونم ا یچرا نم. دادم و چشمام رو بستم هیتک

که هر لحظه نسبت  یکنه؟ کشش یهمه مشتاق خودش م نیتو وجودش نهفته که من رو ا یداره؟ چ یدختر چ نیا. رو باز کردم چشمام

 یشه، وقت یم يرارادیبازم برام غ یول. خوام که اون کشش رو باور کنم یکشم و نم یپس م یهمون حس لعنت ياز رو کنم، و یبهش حس م

 نیا دینبا... همه و همه  نم؛یب ینگاه و رفتارش م يکه تو یهاش، آرامش ییپروا یزنه، حرکاتش، ب یم صدااسمم و  یکنه، وقت ینگاهم م

!افتاد یول فتاد،یاتفاق م

***

بود که برداشتم؛  نیماش يتو میگوش. نمناکم رو با اون ها عوض کردم يلباسا. داشتم ینگه م نیماش يدست لباس کامل تو هی شهیمه

.تماس از طرف ارسالن نیچند

***

ام تا چهل و شده بود، دالر دهید شیآزما يکه تو یجیو نتا میعال يکسریبر اثر  ینداشت، ول یمشکل خاص. اومد شاتیجواب آزما باالخره

. بود یتحت نظر م دیبا گهیهشت ساعت د

. گرفتم یصورتش نم يمنتظر بودم و نگاهم رو از رو. چشماش رو باز نکرد یول د،یبار پلکاش لرز هی

. ول کن نبود یرد تماس زدم، ول! ارسالن بود يشماره . در آوردم بمیج يرو حس کردم؛ از تو میگوش ي برهیو

 ؟يخوا یم یچ -

. مضطرب بود یکم صداش

! افتاده یاتفاق هی ؟يد یچرا جواب نم یلعنت -

شده؟  یچ -

. شد يراندازیت ریتو مس میگشت یاز اسکله بر م میداشت یوقت...  انیشا -

شده؟  یچ نمیکامل بگو بب ؟یچ -

که  یمشک يمدل باال نیماش هیه، کوچ يتو میدیرس. هم خلوت بود ابونایکردم، خ یحرکت م انیشا نیخودم پشت سر ماش نیمن با ماش -

 انیو با اسلحه به طرف شا نییپا دیرو کش شهیکه پشت سر راننده بود ش یاون. کرد یحرکت م انیشا نیداشت کنار ماش يدود يها شهیش

! سر و صدا کارشون رو کردن و در رفتن یب نینصب بود، واسه هم روشصدا خفه کن . کرد کیشل

کجاست؟  انیاالن شا -

. خورده ریبدجور ت...  ستیاصال نرمال ن تشیگن وضع یدکترا م. اتاق عمل يتو -
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. کرد مکث

دالرام چطوره؟  -

. حوصله جوابش رو دادم یدادم و ب رونیب قیعم نفسمو

. شه یمرخص م گهیدو روز د -

! پس حالش خوبه، خوشحالم -

. قطع کنم دیخب با یلیخ -

. کنم؛ فعال یرو آوردم واست اس ام اس م انیکه شا یمارستانیباشه، آدرس ب -

...و اضطراب  شیپر از تشو! بشه امشب یچه شب. شدم رهیکه رو به روم بود، خ يواریهدف به د یمتفکرانه و ب. رو قطع کردم تماس

***

آب؟  يهلت داد تو یکس یعنی -

. دیبه گوشم رس فیصداش ضع. چشمام دوخت يتو شویخاکستر نگاه

. کامال معلوم بود. نبود ادیکه انگار زورشم ز یکیآره،  -

. شدم لیبه طرفش ما یتخت و کم يو گذاشتم رو دستام

 ش؟ینیبب ینتونست -

تونم برگردم خونه؟  یم یک. هلم داد یمعطل ینه مهلت نداد برگردم و ب -

. ساعتم نگاه کردم به

. گهیو دو ساعته د یتا س قایدق -

.اشلب ينشست رو یکم جون لبخند

. و حساب شده قیچه دق -

 یرو ابراز کنم و اصال در خودم نم يزیتونستم چ ینم... از زنده بودنش  نکهیا دیشا. بگم يزیچ هیخواستم  یسکوت نگاهش کردم؛ م در

که حرفام با عملم  دونستم یم یول. ببرم و در مقابلش نرم باشم نیرو از ب هیال نیخواستم ا یخو گرفته بودم، نم میحالت سنگ نیبه ا. دمید

... يعقل بود و کارام از رو يحرفام از رو. خونه ینم

دم؟یرس نجایاصال چطور شد که به ا دم؟یرس نجایچرا به ا! خواستم که باشه ینم

***

نفله کنم؟  دیبارو  یکس. همه جوره در خدمتم... قربان  شیخودمو رسوندم؛ فرما يجلد دیدار يباهام کار فور نیقربان تا پشت تلفن گفت -

 ب؟یبزنم؟ تعق رآبیز
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. ياریاطلس شدن رو برام در م يمسافربر یکه پنجشنبه شب سوار کشت ییمسافرا قیدم و آمار دق یکه بهت م یآدرس نیبه ا ير یم -

. یچکار کن دیگم با یم دمیرو که د جهینت

!کنم قربان یم فشیسه سوت واستون رد. شه یاطاعت م -

***

! فتهیخواد باشه، باالخره به چنگم م یکه م یاون آدم هر ک. تونه از دست من فرار کنه ینم یکس. کنم یم شدایپ باالخره

. شدند فیسرم پشت سر هم رد يتو يادیز سواالت

به  تونم ینکنم نم دایکه اون آدم رو پ یگشتم و تا زمان یهم دنبال جواب م شیخب واسه بق یاز اون ها جواب داشتم، ول يکسری يبرا

!زود یلیخ فته،یزود به چنگم م یلیخوام برسم؛ که اونم خ یکه م ییجوابا

***

دالرام

. بگذرونه کارش تمومه مارستانیب يشب رو تو هیآدم اگه سالمم باشه . بودم زاریب مارستانیب طیاز مح شهیهم. از زندون آزاد شدم انگار

.دمیآرشام رو شن نیشدن در ماش بسته يساختمون؛ از پشت سر و صدا يرفتم تو یم داشتم

که موقع غرق شدن بهم دست داده و به مرور با مصرف دارو  هیدکتر گفته بود به خاطر احساس خفگ. داشتم جهیهم احساس سرگ هنوز

 هیستم بقتون یم یول دم،ید یتار م. چشمام رو بستم و باز کردم. رفت، دستمو به درگاه گرفتم و مکث کردم یاهیچشمام س. شه یبرطرف م

. بازوم رو گرفت و نگهم داشت یکیدستمو به حصار پله ها گرفتم که . تحمل کنم دیبا! کنم؟ یباال ط يطبقه  ونمرو تا اتاقم، ا ریمس ي

کجا؟  -

. برگشتم طرفش و نگاهش کردم یحال یبا ب. بود آرشام

! اتاقم يباال، تو -

. دیدستمو کش. بود يفوق العاده جد یاخم نداشت، ول. ستیرو به راه ن ادیحالم ز دیفهم

! نه باال یتو اتاقت، منته ير یخب م یلیخ -

. بردم سمت سالن یم داشت

. بذار استراحت کنم ست،یبه خدا حالم خوب ن ؟ير یکجا م -

! حرف نباشه -

در درست کنار درگاه  هی. بودبرخالف تصورم مقصدش سالن ن. زبونم رو گاز گرفتم يو خواستم فحشش بدم که دم آخر دمیدلم نال يتو

. کرد تمیدستشو گذاشت پشتم و آروم به داخل هدا. مهمونخونه قرار داشت که بازش کرد

. برو تو -
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کردم و  یاطرافم رو نگاه م يمنم با کنجکاو. خدمتکار رو صدا زد. ستادیدرگاه ا يپشت سرم اومد و تو. به حرفش گوش کردم عیمط

. زنه یبا خدمتکار حرف محواسم نبود که آرشام داره 

بود؛  یکرم شکالت ریاز ساتن و حر یروتخت يجنس پارچه . دیدرخش یتخت دو نفره که فلزش چون طال م هی. اتاق شده بودم ییبایز محو

تا  ریبگ یسلو ع نهیآ زیو کمد و م زیتموم دکور اتاق از م! محشره يوا. حفاظ شده بود ییطال ریدور تا دور تخت با حر! موند یمثل حجله م

 ادیخدا منو  يوا! دیو سف یکرم، شکالت ،ییقرار داشتن؛ طال يرده از رنگ بند نیتو هم یو در و پنجره و پرده ها همگ یراحتو  یست صندل

 یبود، م زونیکه از سقف آو يلوستر ينور المپا ریدرخشان بود و واقعا ز دیسف وارایخدا، رنگ د هیزیعجب چ. ندازهیاتاق پرنسسا م

. دیرخشد

 ؟يستادیچرا ا -

. نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم جیاتاق بودم، گ نیخودم و ا يکه هنوز تو حال و هوا من

چکار کنم؟  -

هنوز غروب بود و  د؛یرفت سمت پنجره و پرده ها رو کش. اتاقم؛ با همون لبخند کج از کنارم رد شد نیبرده که چقدر منگ ا یکردم پ حس

است؛  ژهیاتاق و هیشه گفت  یاتاق م نیا: و گفت بشیج ياومد، دستشو برد تو یهمون طور که به طرفم م. روشن کرد اتاق و ينور فضا

...من  يکه برا لیدل نیداره و عالوه بر اون به ا یخاص ییبایکه ز طرخا نینه به ا ژهیو

. به خودش اومد جملش رو قطع کرد یوقتاتاق نبود و  نیا يزد انگار حواسش اصال تو یتموم مدت که حرف م. نداد ادامه

. و نگاهم کرد دیموها و پشت گردنش دست کش يتو کالفه

. دوباره حالت بد نشه مایهواپ ياستراحت کن که فردا تو یتون یو امروز تا م میبمون نجایا میتون ینم نیاز ا شتریب. گهید میفتیفردا راه م -

... سوال  هیشم و فقط  یمکم استرحت کنم بهترم  هی. من حالم خوبه -

. کرد کیبار یدرشتش رو کم يچشما

! بپرس -

 م؟یبگ سیدر موردش به پل ستیبه نظرت بهتر ن... آب  يکه منو هل داد تو یاون -

.نشست شیشونیپ يرو ینگاهم کرد و اخم کمرنگ یکم

! چکار کنم دیدونم با یخودم م -

 ؟یچکار کن يخوا یم -

. کنم یم دایاون آدم رو پ -

. تعجب نگاهش کردم با

! ه؟یک یدون یمگه م! واقعا؟ -

دونم؟  یمن گفتم م -

. شیبشناس دیکه گفتم شا يمطمئن حرف زد نیآخه همچ -

. و نگاهم کرد ستادیدرگاه ا يبه طرف در رفت، تو. به صورتم انداخت ینگاه مین
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. باهات حرف بزنم دیبعد از استراحت خبرم کن، با -

مشتاق باشه  نکهیاز ا شتریآدم ب! فهیچه لط دم؛یدست کش رشیتخت و به حر ينشستم رو. رفت رونیدادم و اون هم از اتاق ب تکون سرمو

 تیدو تا قاب کنار هم بود با چند ب یعسل زیم يرو. بودم دهیکجا ند چیتا حاال نمونش رو ه. و نگاهش کنه نهیروش بخوابه، دوست داره بش

.شعر از حافظ

لاو قاب

مخور با همه کس تا نخورم خون جگر یم

ادمیمکش تا نکشد سر به فلک فر سر

در بندم یرا حلقه مکن تا نکن زلف

بر بادم  یرا تاب مده تا نده طره

شمیاز خو يمشو تا نبر گانهیب اری

ناشادم یمخور تا نکن اریاغ غم

از برگ گلم یبرافروز که فارغ کن رخ

دمآزا یبرافراز که از سرو کن قد

دوم قاب

مارا يهر جمع مشو ور نه بسوز شمع

ادمیاز  يهر قوم مکن تا نرو ادی

شهر مشو تا ننهم سر در کوه ي شهره

فرهادم یمنما تا نکن نیریش شور

رس ادمیو به فر نیکن بر من مسک رحم

ادمیبه خاك در آصف نرسد فر تا

ياز جور تو حاشا که بگرداند رو حافظ

بند توام آزادماز آن روز که در  من

 نکهیخواد باهام حرف بزنه؛ با ا یگفت م. قاب شعرا رو برگردوندم سر جاش. بدجور به دلم نشست تیچند ب نیا. دوستشون داشتم بیعج

! کردم یاستراحت م دیخب حالمم خوب نبود و با یکنجکاو بودم حرفاشو بشنوم، ول
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بلند . ستادیو همون جا ا زیم يرو گذاشت رو ینیس. به دست وارد اتاق شد ینیمتکار سخد. من در باز شد ي»بفرما«به در خورد و با  يا تقه

بشقاب  هیطور  نیهم. شده بود دهیظرف عسل و خرما کنار هم چ هی ر،یش وانیل هی بیافتاد که به ترت ینیشدم و رفتم سمتش، نگاهم به س

. ه شده بودندپوست گرفته و حلق ییبایو ز زیکه به طرز وسوسه انگ وهیپر از م

 ؟يرو واسه من آورد نایا يهمه  -

. انداخت ریسرشو ز عیمط

. دیکن لیم دیآقا فرمودن همش رو با -

! آرشام؟ -

. بله -

. بود یکاف ریهمون ش. ادهیز یلیخ نایا یول -

. ننیب یاز چشم من م شونیه اوگرن د،یآقا گفتند رو انجام بد یخانم لطفا هر چ: گفت یرو بلند کرد، ملتمسانه با لحن آروم سرش

! ترکم یهمه رو بخورم که م نیخب اگه ا! چرا از چشم تو؟ -

. دیهمشون رو بخور دیکردن که با دیتاک شونیا -

. دادم رونیب نفسمو

. اومد، نخورد یبگو خوابش م شیدیخورم؛ فقط اگه د یخب م یلیخ -

. نگران نباش: گفتم یبخش نانیترس نگاهم کرد که آروم و با لبخند اطم با

. کنن یاگه بفهمن اوامرشون اجرا نشده خون به پا م د؟یشناس یخانم شما مگه آقا رو نم -

. شه، نترس ینخوردن من خون به پا نم ایغذا خوردن  هیواسه  -

... آخه  یول -

گم، باشه؟  یرو بکن که من م ياما و آخه نداره، تو همون کار -

. شن یم یآقا عصبان -

. گم که من ازت خواستم یخودم بهش م! شه نترس؛ اونش با من ینم -

کنه  یرو م يمطمئن بودم همون کار رون،یاز اتاق که رفت ب. به روش لبخند زدم و سرم رو تکون دادم نانینگاهم کرد اما من با اطم دیترد با

اگه اون طور که خدمتکار . کنم تشیبازم دوست دارم اذ ست،ین یفیتعر ادیاالن که حالم ز یگل کرده بود؛ حت طنتمیباز ش. که ازش خواستم

!هیبشه، پس چهرش تماشا یگفت عصبان یم

. بود رو تا ته خوردم ینیس يکه تو یهر چ. رفت یم نیاز ب دمیبا ایاون خوراک دنیالبته با د. که داشتم کمتر شده بود یتهوع حالت

 ریو حر ستادمیتخت وا يرو! یچه حس خوب يوا. دمیتخت دراز کش يکه رو دیجنب یتخت؛ دهنم هنوز داشت م ریرو گذاشتم ز یخال ینیس

! عروس يحجله  نیشد ع ن؛ییرو انداختم پا

البته خاص که ! اتاق برام خاصه؟ نیتو فکر بودم چرا گفت ا. دمیکه کنار بالشم بود دست کش یو به بالش دمیزدم، به پهلو دراز کش لبخند

! انگار ازش خاطره داره... انگار ... زد که انگار  یتو خودش فرو رفته بود و ازش حرف م يآرشام جور یول. دمیکجا ند چیلنگش رو ه! بود
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به  فتادیکه داشت م ياون خوره ا! ؟یبا ک! ؟يچه خاطره ا. اطراف اتاق چرخوندم ،ییطال ریدور از پشت حر هیکج کردم و نگاهمو  گردنمو

بود  نینزدم؟ نقشم ا ایاالن با خدمتکار حرف زده؟ بهش گفته من لب به خوراک یعنی! کنم؟ یم یباف یجونم رو پس زدم؛ چرا منف

! نشده يتا االن که خبر ینه؟ ول ایاصال براش مهم هستم . نمیعکس العملش رو بب نکهیبکشونمش تو اتاق تا ا

 دیاصال شا! ادیانگار نم الیخ یب! اشاره هیاز  غیدر بخوره، اما یتکون هی یلعنت ي رهیگذشته بود و من منتظر بودم اون دستگ یساعت مین

.نبود شیقاراش م يجور نیاصال مگه من شانسم دارم؟ اگه داشتم که وضع و اوضاعم ا! شانس یاَه، بخشک. و بهش نگفته دهیخدمتکاره ترس

که لباس ندارم،  نجایا! توش لباس بود داد دستم، سهیک هی دمیخواستم مرخص بشم که د یم. تنم بود ییمویل يمانتو هیجام نشستم؛  يتو

! میستین نجایا شتریامشب که ب هی. ارهیگم لباسام رو از باال برام ب یبعدا به خدمتکار م

 دمیآروم دراز کش. طرفم هی ختمیو کج ر دمیموهام دست کش يتو. بودم دهیکوتاه پوش نیآست دیسف شرتیت هی رشیدر آوردم، ز مانتومو

! داد یبو رو م نیواقعا هم دمید دمیبو کش یده؛ وقت یم اسیگل  يبو یکردم روتخت یپخش شد؛ حس مبالش  يکه موهام رو

 دیکش یاز آب م رتریمنو د قهیکرد؛ به قول دکتر معجزه بود که زنده بمونم، که خب اگه آرشام چند دق یدرد م یهنوز کم نمیس ي قفسه

! که عاشقانه خواهانشم یکس ونیمد ونشم،یمد مویزندگ. بودم ایحتما تا االن نظاره گر اون دن رونیب

 یول خت،یدلم ر. دمیدر رو شن يچند لحظه نگذشته بود که صدا یچشمامو بستم، ول دنیخواب تیشد؛ به ن یم کیهوا داشت تار گهید

لحظه به . دیچیگوشم پ يمردونش تو يقدم ها يصدا! خودشه؟ یعنیدستم بود رو فشار دادم؛  يپتو که تو يچشمامو باز نکردم و لبه ها

نشست کنارم، صورتم جهت مخالفش . نامحسوس تکون خورد یلیخ یلیتخت خ. رو کنار زد ریحس کردم حر. شد یم شتریب جانمیلحظه ه

. بود

 يدستش رو به رو یشک کردم و خواستم چشمامو باز کنم که گرم. نبود شهیعطرش مثل هم يصورتم؛ بو يبود تو ختهیتار از موهام ر چند

! بودم گانهیکنار زد؛ با اون گرما ب یچند تار از موهام رو به نرم. گونم احساس کردم

. کنار؛ با وحشت نگاهش کردم دمیحد باز کردم و خودمو کش نیتا آخر چشمامو

! ارســــــالن؟ -

. رو از روم برنداشت و لبخند زد فتشیش نگاه

 زم؟یعز يتعجب کرد -

 ؟يخوا یم یچ نجایا: بغلم جمع کرده بودم، گفتم يکه پتو رو تو یدر حالاخم و تَخم و نفس زنون،  با

. خودم رو جمع کردم ظیکه با غ دیدستشو به بازوم کش د؛یخند

! دستتو بکش -

. ندارم تیکه کار ینیب یخب، چت شده؟ م یلیخ -

! از اتاق رونیبرو ب -

رسمشه؟  نیا ؟یکن یم رونمیچرا ب گهید ادتت،یاومدم ع -

 نجا؟یا يآرشام خبر داره اومد -

. رفت تو هم اخماش
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داره؟  یچه ربط یبه کس ادتت؛یاومدم ع ،یینجایخبر داشته باشه؟ خدمتکار گفت ا دیچرا با -

. حاال پاشو برو ،يکرد ادتمیع! اونه يخونه  نجایا -

. باز شد اخماش

 م؟یبش زیبشه و با هم گالو دایسر و کلش پ یترس یم -

 ؟یفهم یگم پاشو برو، چرا نم یبهت م -

!فهممت یاتفاقا م -

 یباهام تا م يقدر بد دار نیتونم بفهمم چرا ا یفقط نم: نشست، گفت یعنوان به دلم نم چیکه به ه یبا لحن. چهار دست و پا اومد طرفم و

 ؟یکن

. جا نبود گهید یعقب، ول رفتم

.کشم یم غیجلو وگرنه ج این -

در . کارو نکرد نیا یبه تقال افتادم تا دستشو برداره، ول. دهنمو محکم گرفت يبه سمتم با دست جلو زیخ هیارسالن با دهنمو باز کردم، اما  و

! شد یچشمام داشت تار م یرو گرفته بود و از طرف دمید يلندهور جلو نیچون ا دمش،یند. که آرشامه دمیباز شد؛ فهم یوحشتناک يبا صدا

که با وحشت دستش رو  رونیزد ب یشد، دوباره اومد سراغم و چشمام داشت از حدقه م یبرطرف مکه کم کم داشت  یحس خفگ اون

. شد دهیبه خاطر حرکت آرشام بود که به عقب کش دمیشا ایبرداشت؛ 

د تند که تن یاز اشک شده بود و در حال سیصورتم خ. گشت یرفت و بر م یبا هر سرفه نفسم م. کرد یخس خس م نمیسرفه افتادم و س به

آرشام با زدن چند مشت . شدن زیبا هم گالو. دیچیپ یسرم م يصداها تو. زدم یمشت م نمیس يدادم، به قفسه  یآب دهنمو قورت م

. از نگهبانا رو صدا زد یکیزد و  ادیرف. کرد نیارسالن رو نقش زم

مرد قد بلند و چهار شونه که  هی. شده پیوشم ککردم گ یصداها برام گنگ بود و حس م یول دمش،ید یاشک تقال کنان م يپشت پرده  از

. رونیبلند کرد و با خودش برد ب ن،یزم ياتاق و ارسالن رو که افتاده بود رو ياز نگهبانا بود، اومد تو یکی

و  یخفگکه هنوز تو بدنم مونده بود، و از همه بدتر اون حس  ایدر يبه خفه شدن و عوارض غرق شدن تو نیدادم؛ حس تلق یجون م داشتم

کردم و  یتقال م ژنیذره اکس هیواسه خاطره . خواستم نفس بکشم یکردم و م یسرفه م. آورد یکه بهم فشار م نمیس يقفسه  يدرد تو

! بسته بود خیدست و پام 

ممتد پشت سر بلند و  ينفسا. زدم یبغلش بال بال م يمن تو یول! امن يجا هیاون اتاق حس کردم؛  طیدور از مح گهید يجا هی يتو خودمو

 بایتقر. تخت ياون مچ جفت دستامو محکم نگه داشت و منو خوابوند رو یزدم، ول یدست و پا م. حد گشاد شده بود نیهم و چشمام تا آخر

. دادم یمشتم گرفته بودم و فشار م يرو تو یدستامو ول کرد؛ روتخت. تکون نخورم تاپاهام  ينشست رو

!یبکشکن نفس  یآروم باش، سع: زد یم داد

و  ینفس بکش یتون ینم گهیگفت د یکه بود بهم م یوحشت، هر چ ياز رو ایبود  نیدونم تلق ینم. شم یکردم دارم خفه م یمن حس م یول

. یش یخفه م يدار
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با شدت  و نفس خودش رو دیکه به وجودم دم یبود، حرارت شیاون از جنس آت يلبا یول! روح یو ب خیاز هم باز کرد؛ لبام سرد بود،  لبامو

که نفسم بهش بسته بود،  ینفس. شه یم یمثل بادکنک با هر دم و بازدم پر و خال نمیس يحس کردم قفسه . داد رونیدهنم ب يتو يشتریب

تخت  يو بلند سرم رو از رو ـقینفس عم کیبا  نکهیعمل رو تکرار کرد، تا ا نیا قهیچند دق. رو بهم برگردونه یزندگ شتدا یکه سع ینفس

 یسرفه م. اون لحظه برات لذت بخش باشه يتونه تو یو زنده بودن چقدر م یهوا رو استشمام کردم، حس زندگ. دمیدم و نفس کشبلند کر

به صورتم . تخت يبدنم، نفس زنان خودمو پرت کردم رو يبه درون تک تک سلول ها یحس زندگ نبرگشت يبار از رو نیا یکردم، ول

هنوز  نمیس يقفسه  یحالم بهتر شده بود، ول. دمیصورتم نگه داشتم و نفس کش يمو همون جا رودستا. و اشکامو پاك کردم دمیدست کش

. سوخت یم

. و نافذش ترس نشسته بود یمشک يچشما ينگاهش کردم؛ تو. نییصورتم آورد پا يگرفت، از رو دستامو

! نفساش نامنظم بود. خم شد صورتم يدستاشو مثل ستون کنار بازوهام گذاشت و خودش هم رو. عرق بود سیخ صورتش

 ؟يریگ یصورتتو م يدختر، چرا جلو یتازه برگشت -

حس نکردم،  يزیو دکترا تونستن برم گردونن چ ایدر ياون موقع که افتادم تو. برگشتم یکردم تازه به زندگ یگفت، حس م یم راست

...امشب  یول

. ت زنده بودن و با عشق زنده شدن رو کامال حس کنمبود، تونستم لذ دهیبخش یکه بهم زندگ یوجود آرشام و نفس با

. شده بود زیر صدام

...ممنونم مـ  -

. آهسته انگشتش رو برداشت. چشمام در چرخش بود يساکت شدم، نگاهش سرگردون تو. لبام ياشارش رو گذاشت رو انگشت

. یکن آروم باش یفقط سع ،یبگ يزیخواد چ ینم -

...ارسالن که . تو هستم نویمد نویمن حالم خوبه و ا -

! کرده یم یچه غلط نجایا نمیفعال سپردمش دست بچه ها تا بعد برم بب! اریاسمشو ن -

. من ادتیگفت اومده ع یم -

! ادتت؟یع ادیکه بخواد ب هینسبتش با تو چ! غلط کرده -

. گرفت یآورد و نگاه از نگاهم نم یجمالتش رو به زبون م ظیغ با

قرارم  یباشه که راز دل ب يخواستم نگاهم بهش جور ینم. از هم باز شده بود ینیلبام که به لبخند دلنش يرو دیش چرخزدم؛ چشما لبخند

 ادمیاون اتاقک هنوز  يحرفاش تو. چشماش يتو دمیرو هم از توشون بدزدم و پاش یفتگیحال نتونستم ش نیخب با ا یول! رو برمال کنه

! هیاس هیمثل  اقبمه،گفت مر نکهیهست، ا

اگه بخوام  یزنم؛ ول ینم یحرف نمیکنم، واسه هم یغرورمو حفظ م. نشون بدم یخواستم به اون شدت سابق در برابرش سرسخت ینم گهید

که باهاش  یتونم وقت یچطور م! پس چطور اونو عاشق خودم کنم؟ ارم،یدر ب يسرتق باز يهر مورد يبذارم و تو يباهاش سر ناسازگار

 یعنیپس  ده،یچشمام د يگه اونو تو یگرده؛ م یبودم آرشام دنبال آرامش م دهیخودم کنم؟ فهم ي فتهیش اونوداختم بحث و دعوا راه ان
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تا . باشم دواریاحساس ام نیتونم به ا یکنه اون وقته که م دایکنم عشق رو هم در من پ ياگه بتونم کار! کرده دایرو پ شیآرامش زندگ

. رفت یخودم م يچشما ياز همه دودش تو شتریوسط ب نیپشت پا بزنم ا زیبه همه چ يکار ونمبا ند رفتم، پس اگه بخوام شیکه پ نجاشیا

: و آروم جوابشو دادم نرم

. برداشت کرده ییزایچ هیخودش  شیالبد پ یدونم، ول ینم -

! ؟یمثال چه برداشت: تصداش بود، گف يکه تو یگوشم با همون حرص ریصورتشو کج کرد و ز. دیحرص نگاهش تو کل صورتم چرخ با

. بود ختهیناخواسته به وجودم ر ایکه آرشام خواسته  یجانیه ياز رو. زد یتندتند م قلبم

. ستمین لیم یمن نسبت بهش ب نکهیا -

 ؟یستین -

. هستم -

 ؟یهست یچ -

بذارم؟  نشونیتونم ب یم یچه فرق. ادیاز ارسالن هم بدم م زارم،یهمون قدر که از عموش ب -

! داشت یکه برام تازگ دمینگاهش د يرو تو یچشمامو درخشش يزل زد تو. بلند کرد؛ فاصلشو باهام کمتر کرده بود شوسر

. میزن یامشب با هم حرف م -

! ؟یدر مورد چ -

. یفهم یبعدا خودت م -

.تکون دادم سرمو

. باشه -

خواد بهم  یجور التماس که م هیآره  نم؛یب یس رو تو چشماش مالتما یگاه هیقرار یب ياز رو یکنم نگاه اونم به من گاه یحس م چرا

! ستمیبرام مبهم و گنگه که قادر به معنا کردنش ن يبه قدر یرو بفهمونه، ول يزیچ

 یموند و منم ب زیخ میدفعه بدون حرکت در همون حالت ن هیکه  نمیشه، خواستم بش یداره بلند م نکهیا الیازم فاصله گرفت؛ به خ یآروم به

اون  یبه آخ و اوخ کردن افتادم، ول. چشمام حلقه بست يدستمو گذاشتم روش و اشک تو. که باز دماغم درد گرفت نشیهوا خوردم به س

. اشک نگاهش کردم که با همون لبخند کج به صورتم زل زده بود يپشت پرده  از. گفت ینم يزیچ

! خوردم بهتون دایببخش -

. ارهند یتکرار نشه مشکل گهیاگه د -

! و رو ریز ستیرو که رو ن! عجبا

شه؟  یم یتکرارش کنم چ: دمینال

دماغ قرمز شدم برداشتم؛ با سر انگشت اشارش زد به نوك دماغم که از درد سر  يدستمو از رو.مکث کوتاه بلند شد هیو اون با  نشستم

! یوحش يشه گربه  یخودت نوشته م يه که فقط و فقط پادار یاون وقت عواقب: گفت نداختیکه لرزه به دل و جونم م یبا لحن. شده بود

. بشیج يبا اخم دستشو برد تو ستادیجلوم ا صاف
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. يشده مجبورت کنه همشو بخور یبهش گفته بودم که حت. يدیخواب يبخور يزیچ نکهیخدمتکار گفت قبل از ا -

. چشم مشکوك نگاهم کرد يز گوشه ا. نگاهش کردم نهیلبخند زدم ابرومو انداختم باال و دست به س طنتیش با

ده؟  یم يا یحرکت چه معن نیو ا -

داشته باشه؟  یخاص یمعن دیمگه با -

. گه یوقت بهم دروغ نم چیحس من ه -

. نیبهش توجه نکن ادیذاره، ز یبار داره سرتون کاله م نیخب حستون ا -

 ؟یکن یم یچیکه از دستوراتم سرپ یتو هست نیچرا هر بار ا -

! م؟یجور نیفقط منم که ا یعنی -

! فقط تو -

. پر رنگ شد لبخندم

! واقعا؟ -

 ه؟یخندت واسه چ: تو هم و تشر زد دیکش شتریب اخماشو

! چه خشن. برنگرده گهیآب دهنمم پشت سرش قورت دادم که د چ،یکه درسته خوردم ه لبخندمو

. یگ یزور م ،يد یدستور نم گهید ییوقتا هیآخه  -

منظور؟  -

. خواد یکه نم یکن یم يآدمو مجبور به کار! گهید نیهم -

. خوام یم یمهمه که خودم چ نیمن ا يبرا یول ،يتو نخوا دیشا -

! یکمال خودخواه یعنی نیخب ا -

.رو قبول دارم یخودخواه نیکه قبال هم بهت گفته بودم ا -

! آخه چرا؟ -

. ستین يتهران از غذا خبر يتا فردا تو يکرد یچیبارم سرپ نیا نمیم تو اتاق و اگه ببفرست یخدمتکار رو م. جا تموم کن نیبحثو هم نیا -

و گرفتم  رونیتخت آوردم ب ریرو از ز ینیس. و با مکث برگشت طرفم ستادیا. که صداش زدم رونیخواست عقب گرد کنه و از اتاق بره ب و

. توش بود نگاه کرد ینیبا تعجب به دستم که س. سمتش

. هم با خودت ببر نویا رونیب ير یم يزحمت حاال که دار یپس ب -

 ه؟یچ نیا -

 ست؟یمعلوم ن -

! درست جوابمو بده دالرام -

 نیا ای ،یمن خُلم اونم از فرط عاشق ای. شد یجذاب تر م افشیبگم ق نانیتونستم با اطم یزد م یبا حرص اسممو صدا م يجور نیا یوقت

! داره فیجذاب تشر يادیشازده ز
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. دستم افتاد ش؟یریگ ینم! بخورم، خوردم نیخب دستور فرمود -

. زنم یخدمتکارو صدا م: پشتشو بهم کرد و با همون خشم کنترل شده گفت. هم فشرد ياخم نگاهم کرد و لباشو به رو با

! موقعشم یب يکه من عاشق خشونتا يوا دم،یخند. رونیبعد هم رفت ب و

آره خب، . تو هم بوده ینگفته و فقط اخماش حساب يزیبهش نگفت؟ اونم با لبخند گفت که چ يزیشام چآر دمیکه اومد ازش پرس خدمتکار

اونو شناختم و  يسر منه و همون طور که من تا حد ریکارا ز نیا يدونست همه  یم. شم یم یشیآت يجور نیسرکار بذاره هم یکیمنو هم 

خواد بهم بگه، بدجور  یم یامشب چ نکهیا یکرده؛ ول دایشناخت رو از من پ نیهمشدم، اونم در مقابل حتما  آشنا اتشیبا اخالق و روح

حتما چشم آرشام رو . و اومده تو نییسرشو انداخته پا یعوض ي کهیخواد چکار کنه؟ مرت یبا ارسالن م. بود رکردهیذهنمو به خودش درگ

! بود دهیدور د

. افتاده بشیشده از ج ریبا ارسالن درگ یوقت دیشا. برش داشتم. تخت بلند شدم  يواز ر نش،یماش چییسو دنیدوختم و با د نیبه زم نگاهمو

 يگذاشتمش تو. از اتاق دور نشده ادیحتما ز. کارو بکنم نیاالن ا نیباعث شد هم یحس هی یخواستم بذارم واسه بعد که ببرم بهش بدم، ول

. و در اتاق رو باز کردم مشلوار بیج

کارو  نیدونم چرا ا ینم یپشت سرش رفتم، خواستم صداش بزنم ول. خارج شد الیاز در و دمید رونیه رفتم بدرست بود، همزمان ک حدسم

رنگ اونجا بود که بازش کرد و  دیدر بزرگ سف هی. الیدرختا رد شد و رفت پشت و ياز ال به ال. ره یداره کجا م نمینکردم؛ کنجکاو بودم بب

 یرفتم تو و حاال م یم دینبود، با يچاره ا. بزنم دینبود که بتونم داخل رو د وارشید يهم رو يه اپنجر چیقدم برداشتم، ه هآهست. رفت تو

! چکار؟ نجایآرشام اومده ا نکهیبدجور گل کرده بود؛ ا میتونستم بگم فضول

درو  یرفتم تو، ول. يانبار مدیشا ایاتاق بود  هیبه  هیشب دم،یدر سرك کش ياز ال. سمت خودم که در باز شد دمیرو گرفتم و کش رهیدستگ

که ارسالن، همون نگهبان و آرشام رو  دمیرو د گهیاتاق د هیخواستم اونو رد کنم، درست سمت راستم  یکه وقت کیکوچ يراهرو هی! نبستم

دمو پشت گشتن خو یپشتشون به من بود و هر وقت که بر م! نجایعقب، پس ارسالن رو آورده ا دمیسرمو کش. ستاده بودنیهم ا يبه رو

. شدم یاز اون مخف یکیدر قسمت تار واریبه د دهیچسب. آرشام نگهبان رو مرخص کرد دم؛یصداشونو واضح شن. کردم یم یمخف وارید

و آرشام  دیچرخ یارسالن کالفه دور خودش م. کج شدم و نگاهشون کردم دم،یصداشون رو شن. رفت رونیبلند از در ب ينگهبان با قدم ها

. کرد یخشم نگاهش مبا  نهیدست به س

 ؟يبذار نجایپاتو ا يحق ندار گهیمگه بهت نگفته بودم که د: آرشام

. پوزخند زد ارسالن

راه نده، چون تا  التیمنو تو و یبه نگهبانت بگ يمن بگم چشم؟ ظاهرا فراموش کرد يرو تو امر کرد یکه هر چ میقرار گذاشت یاز ک -

مشکل  هیقض نیحاال تو با ا ادتش؛یکدوم اتاقه و منم اومده بودم ع يخدمتکارت گفت دالرام تو. بهش گفتم آرشام خبر داره درو باز کرد

! من نهخودته  يپا يدار

. بودن ستادهیهم ا ي نهیبه س نهیس

من؟  يالیو يتو يپاتو بذار يجرات کرد ادتیع يکه به بهانه  يدار یتو با دالرام چه صنم! ببند دهنتو -

! نزن يادیپس حرف ز ،يباهاش ندارم تو هم ندار یاگه من صنم. دلم خواستاومدم چون ! جرات؟ -
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هم فشار دادم و از بابت  يحرکت دندونامو رو نیبا ا. صورتش يخوابوند تو یکرد و مشت محکم یکه ارسالن زرنگ دیرو چسب قشی آرشام

ارسالن با مشت محکم آرشام نقش . شدن زیم گالوآرشام بهش حمله کرد و با ه. صورتش، چهرم جمع شد يکه خورده بود تو يِضربه ا

. شد نیزم

! میمن ک يانگار فراموش کرد -

. و با پوزخند جواب آرشام رو داد دیبه فکش دست کش ارسالن

 یبتدالرام با تو نس ،یجوش نزن يادیبهتره ز. ییفراموشش کنم تو یحت ایتونم ازش بگذرم و  ینم میزندگ يکه تو يزینه اتفاقا تنها چ -

! منه يعمو ان،یشا ينره اون معشوقه  ادتی. ستین گهینداره و اون خدمتکارته که از حاال به بعد د

: دیسرش داد کش ظیبا غ. بلندش کرد نیزم يارسالن رو گرفت و از رو ي قهیبا خشم  آرشام

.کنم تیحرفامو حال گهیجور د هینذار ! ينشد رفهمیانگار هنوز ش -

! یبزن به چاك، عوض اوردمیتا دخلت رو در ن: با خشم بلندتر گفت و

 ینم یچیتهش به ه یمنم بلدم از خودم دفاع کنم، ول ؛یقدر بزن تا خسته بش نیبزن، ا. خورم یتکون نم نجایتا دالرام رو با خودم نبرم از ا -

 گهیدو روز د یکی. مروز آوردنش بخشرو هم عمل کردن و ا انیشا مارستانیب يکه دالرام رو برد يزنده است و همون روز انیشا. یرس

. برم یاومدم اونو هم با خودم م نجایحاال که تا ا یول نمش،یوِرد زبونش دالرامه و من امروز فقط اومده بودم بب. شه یمرخص م

تو  نمیبب: داد زدداد،  یکه با خشونت تکونش م یدر حال. واریمشتش داشت، پشتشو کوبوند به د يارسالن رو تو ي قهیهمون طور که  آرشام

نداره، پس بکش  یربط چیه یکیبه تو  هیقض نیماه چند روز مونده و ا کی انیهنوز تا پا! بوده، نه تو انیقول و قراره من با شا! رو سننه؟

! شه ارسالن یبه صرفت تموم نم رنهکنار وگ

. دیکش نییپا قشیآرشام رو از  يبا حرص دستا ارسالن

کور  یواسه خودت، ول یدو درش کن يخوا یم ه،یخب پس بگو دردت چ! ان؟یشا نیمن، ع نی، آره؟ عکرده ریگ ششیگلوت پ هیچ -

! یرو نشناخت انیانگار هنوز شا! يخوند

 لتیچرت و پرتا رو تحو نیا یدونم ک یندارم و نم يدختر کار نیمن با ا. نینشناخت یکه هنوز آرشامو درست و حساب نییشما دو تا نیا -

. هم خبر داره انیاست که شا گهید زهیچ هیمن هدفم  یول زت،یهمه چ یب يون عموحتما ا. داده

. زد پوزخند

است  گهید زیچ هیهدفت  یگ یپس اگه م ست،یوسط ازم پنهون ن نیا يزیچ گهیبرام گفته و د انیرو شا ازشیتا پ ریدونم؛ از س یآره م -

سمت من؟  ادیتا ب یکن یچرا ولش نم گهید. ارزش نداره يزیدختر برات پش نیا

کثافت؟  ان،یشا ایتو : دیغر

. دیبا خباثت خند ارسالن

! یکنم که هنوز همون آرشامِ سابق یطرف، من باور م نیتو ردش کن ا. عمو و برادرزاده است نیب گهید نیبه تو داره؟ ا یچه دخل -

جسارتش تونستم شر  نیچون جسور بود و به کمک هم دالرام رو نگهش داشتم. يرییتغ نیکه بودم هستم، بدون کوچک تر یمن همون -

. کم کنم میمزاحم رو از زندگ ياون دختره 
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. کرد یم ییلباش خودنما يرو زیسرشو تکون داد و هنوز همون لبخند نفرت انگ ارسالن

! مونه یم یسرگرمکه جنس مخالف براش مثل اسباب  یکس. بره رشیخوابه آب ز ینم ییکه جا یهست یپس بگو هنوز همون آرشام -

و  رمشونیگ یمن داشته باشن؟ م يتونن برا یم یدخترا چه ارزش ؟یگ یم یچ گهید ،ینیب یم يکثافت دار: زد ادیآرشام وحشتناك فر و

گم؟  یدارم م یشه چ یم تیدم، حال یم شونیباز

! شناختم یکه من م یهمون آرشام نیا -

من  یکار رو نداره که بخواد تو زندگ نیهم جرات ا یکس! سراسر پر رمز و رازم چه خبره یدونه تو سرم، تو دلم، تو زندگ یکس نم چیه -

. نداره دهیفا يجور نیانگار ا یکنار، ول یقبال بهت هشدار داده بودم که پاتو بکش. سرك بکشه

 یکه آرشام م یینایا دم؛یشن یرو مبسته فقط صداشون  يداده بودم و با چشما هیتک واریچون پشتم رو به د دم،ید یحرکاتشون رو نم گهید

!داره؟ قتیگه حق

. مونم یتا اونو با خودم نبرم ساکت نم. فقط به خاطر دالرامه نجامیمزخرفت ندارم و اگه ا یبه گذشته، تو و زندگ يکار گهید: ارسالن

! هفت خطت بلند شو يبعد رو دست عمو یجدا؟ بذار از گرد راه برس -

. رسوند نجایود که تو رو به اهفت خط من ب يهمون عمو -

بده،  ادیتونست به من  یم یتو چ يعمو. اگه تونستم محکم بشم، خودم خواستم و واسش تالش کردم! نرسوند احمق نجایمنو به ا یکس -

 ؟یو خالف و بردگ یجز خوش گذرون

. يکرد یواسش م يبود و همه کار ومدهیتو که بدت ن -

نذاشتم که واسه خودمم  ییپامو جا یکار رو کردم، ول نیرو ادا کن و منم با بهانه ا نتیگفت د. داشتم ازیبه اهدافم بهش ن دنیواسه رس -

. گرون تموم بشه

! کنه یم زویجناب مهندس، اون فکر همه چ. شه دست کم گرفت یرو نم انیمطمئن نباش؛ شا ادیز -

 .وقته که تموم شده یلیخ يباز نینداره و ا تیبرام اهم گهید -

و هدفت؟  -

. کرد سکوت

. ارسالن رونیمن برو ب يالیاز و -

بدون دالرام؟  -

. ير یبدون اونم م ،يبدون دالرام اومد -

مگه کارت باهاش تموم  ست؟یبرات مهم ن یگ یمگه نم. ستمیبرو ن رونیب نجایاز ا یبدون اون اومدم تا با خودم ببرمش و دست خال -

! ادینشده؟ پس چه بهتر، ردش کن ب

. زد یم نمیس يتو يقلبم به تند! عذاب آور یسکوت...  سکوت

! آرشام ارزش نداره يبرا يدختر چیکنم ه یشرفت ثابت م یب يدم و به تو و اون عمو یم لشیتهران تحو میبرگرد نکهیقبل از ا: آرشام

. بود که جسم و قلب و روحم رو درهم شکست يجد يبه قدر لحنش
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. ارمبهت ند ياعتماد چیه -

. شیبا خودت ببر یتون یم یدم دستت هر کجا که خواست یبعد از اون م نه،یحرف من هم! به جهنم: دیکش ادیفر

کم  یتنده، ول ششیشه آت یدونم اولش که م یم. خواد یکوتاه م يرابطه  هیفقط اونو واسه  انیشا.کنم یم يواسه داشتنش لحظه شمار -

بدون بد  نویا ارم؛یخب منم بلدم چطور دالرامو از چنگش در ب یول ده،یاز رابطه هاش به دو بار نکش کدوم چیتا االن ه. کنه یکم فروکش م

! فتهینم ییجا

. سرم فرود اومد يتفاوت آرشام مثل پتک رو یب يصدا. دیبلند خند و

. کنده بشه میشرتون از زندگ شهیهم يخوام برا یفقط م د؛یباهاش بکن نیهر کار خواست -

. ارسالن تنم رو لرزوند يبلند و مستانه  يه خند يصدا

رو بسپره دستش؛ واقعا  یلُعبت نیکه بخواد همچ هیک یشه، منته یخوب م نایحالش زودتر از ا ششیبفهمه دالرام قراره برگرده پ انیشا -

! ست؟ین فیح

از اشک بود و  سیصورتم خ. داده بودم فشردم هیکه بهش تک يسرد وارینفرت دستام رو مشت کردم و به د با

! و نابود کرد ستیآرشام امشب منو ن ا،یخدا. کردم یم هیصدا گر یب

. تا نظرم برنگشته بزن به چاك -

! یمیقد قیرف ست،یتو کار ن یبرگشت گهید -

. هم باهاتون رو به رو بشم هیثان کیخوام  ینم گهیدادم د لتونیدالرام رو که تحو. ستین یما دوست نیب -

تونه هر  یو نگاه جذابش م یذات ییبایبدجور چشممو گرفت؛ ز دمشید یتو مهمون یوقت. با تو نداشتم ياش، من که از اولم کارنگران نب -

موندم چطور تا االن رو تو جواب نداده؟ . ارهیرو از پا در ب يمرد

. بلند جواب خودشو داد يقهقهه  کیبا  و

 یو عشق ستمیمن مثل تو ن یول ،ینیدختر بب نیا يو اون همه لطافت رو تو ییبایو اون زاون نگاه  یتون یو نم یآره خب تو از جنس سنگ -

! داره اقتشویبشه که ل یمال کس دیدالرام با. دلم هست يحاال حاالها تو شیموندگار یلحظه اتفاق افتاد، ول هیکه من به دالرام دارم در 

آرشام زد و  يشونه  يکه اصال دوستانه نبود دستشو رو ين با لبخندارسال. اشک نگاهشون کردم يخم کردم و از پشت پرده  سرمو

! بسپر به اهلش ق،یخواد رف یم اقتیل يزیهر چ: شد، گفت یهمزمان که داشت از کنارش رد م

بار  يبسته شدن در توسط ارسالن برا يصدا. شدم یکه بودم مخف یو تو همون قسمت دمیسرمو دزد. خنده کنان از کنار آرشام رد شد و

دهنم گرفتم تا  يدستمو جلو. دیلرز یشده بود که با هر صدا م فیضع يدلم جور. هزارم وجود سست و خرد شدم رو به لرزه انداخت

از . داده بود هیبهش تک شویشونیو پ وارید يکج کردم، آرشام دست راستشو مشت کرده و گذاشته بود رو وسرم. هق هقم بلند نشه يصدا

خواد دست از سرم  یعشق نم نیانگار ا. دمیکه لگدمالش کرده بود، همون حس رو تو خودم د یته بود، برخالف دلکه به خودش گرف یژست

! شه بهش گفت عشق؟ اسمش زهره، نه عشق یاست، مگه م کطرفهیکه  یکدوم عشق؟ عشق یول! برداره

! که بخواد پنهونش کنه ستین يزیچ گهید دم،یودم دخ يو با چشما دمیشن زویکه من همه چ نهیخواستم بب یفاصله گرفتم، م وارید از
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 دم،یکه شن ییبا حرفا رم؟یاشکام رو بگ يقطره قطره  يبود؛ چطور جلو ومدهیهنوز بند ن میکنده شد، گر واریکه از د دیلحظه طول کش چند

! بود رممکنیتونستم؟ سخت بود، اصال غ یمگه م

 يبلندش کرد و منو تو یبود که به نرم نییبرگشت طرفم، سرش پا. داد رونیب نهیسرو از  قشیو نفس عم دیموهاش دست کش يتو کالفه

. بغض گرفتم خارج شد يجمله بود که از گلو هیو تنها . اشک آلودم شد يبه وضوح جا خورد و نگاهش محو چشما. دیدرگاه اتاق د

! یپست یلیآرشام، خ یپست یلیخ -

 يقفسه . دمیو دو ستادمینا یول دم،یاز پشت سر شن دیکش یم ادیو که بلند و رسا اسممو فرصداش ر. رو از روش برداشتم میطوفان نگاه

! نداشت بتیواسه من از دست دادن آرشام کم از مص... آره  د؛یکش یم ریسوخت و ت یم نمیس

! باهات حرف بزنم دیگم صبر کن دختر، با یبهت م! دالرام صبر کن -

و درو هل  دیفشار دادم اما زورم بهش نرس. در يخواستم در رو ببندم که پاشو گذاشت ال. اتاق يفتم توهق هقم رو نگرفتم و ر يجلو گهید

 هیچشماش و با گر يزل زدم تو. کردم نفسام منظم نبود یهم م هیچون گر. طور نیزد، منم هم ینفس نفس م. راحت اومد تو یلیداد و خ

! رونیبرو ب! یلعنت رونیببرو : دمیکش غیج

سرمو . تخت نشستم يمن عقب رفتم و رو یاومد سمتم، ول. که نذاشتم رهیخواست بازوهامو بگ. حکم پشت سرش هل داد و بستم درو

از هر ! یستیتو مرد ن ،یستیمرد ن! يا یعوض هیتو : لب زمزمه کردم ریدادم، با هق هق ز یکه خودمو تکون م یدستام و در حال يگرفتم تو

! يست ترهم پ ایدن نیا ينامرد تو یچ

. بود ستادهیسرمو بلند کردم، وسط اتاق ا. رفته رفته بلندتر شد صدام

...بهت  یک ؟یگ یم يدار یچ -

 لهیوس هیدونستم من  یدونستم، م یآره؟ م ،یبود لعنت نیپس قصدت هم! از اول تا آخرش دم،یشن زویهمه چ! به خاطر خدا خفه شـــــو -

که با ارسالن  یاون هدف لعنت ؟یبکشون نجایکه باعث شده منو به ا هیچ ه؟یهدفت چ. رتنیمس يکه تو ییام واسه از سر راه برداشتن دخترا

از  یکیمنم  ؟یکن يمشتت باشن و مثل عروسک باهاشون باز يکه باعث شده دخترا تو هیچ يکرد یو بهش افتخار م يدز یازش حرف م

! بودم برات، آره؟ آره؟ ياسباب باز هیاونام، آره؟ منم 

 نیا: گفتم هیبازوهامو بغل گرفتم و با بغض و گر. اتاق قدم زدم يتو شیبلند شدم و با استرس و تشو. کدوم از کارام دست خودم نبود چیه

 ،يآشغالش بد يو اون برادرزاده  انیشا لیراحت منو تحو یلیکه بعدش خ يسرمو گرم کرد ؟يجور نیا ؟یکمکم کن یخواست یم يجور

! دستتو خونده بودم نایا زکاش زودتر ا يآره؟ ا

. رو نداشت و سرخ شده بود یشگیهم تیچشماش اون جد یکرد، ول یاخم نگاهم م با

! رم یاالن م نیهم شش؟یبرم پ ،یبش مایسوار هواپ نکهیچرا تا قبل از ا ست؛یمن ن يجا گهید نجایا -

مشتش بود و محکم  يبازوم تو! چنگش گرفت يازومو تواز من بود و ب شتریاون سرعتش ب یطرف در هجوم بردم که بازش کنم، ول به

! احمق؟ يدختره  يبر يخوا یکجا م: دیلب غر ریبا خشم ز! ولم نکرد یمشت زدم، ول نشیداد زدم و به س. نگهم داشت

. مثل تو رو تحمل کنم یبمونم و آدم نجایلحظه هم ا هیکه  نهیبخوابم بهتر از ا ابونیخ ينامرد دستمو ول کن؛ گوشه ! نه من ییاحمق تو -

! یباهاش بکن یهر کار خواست يکه بخوا ستین یعروسک گهیشم، د ینم تیاسباب سرگرم گهید
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. بردم ینم ییراه به جا یکردم، ول یم تقال

تا منم حرفمو بزنم؟  يریگ یچرا خفه خون نم -

. گرفته بود شیبا پشت دست پس زدم؛ قلبم آت اشکامو

 یهم واسه گفتن باق يزیمگه چ دم؛یرو شن دمیشن یم دیکه با یو هر چ یها رو که به ارسالن گفت یگفتن ؟یمونده که بگ یچ گهید -

!تموم شد جناب مهندس، ول کن دستمو گهید ؟یخردم کن نیاز ا شتریب يخوا یبدبختم؟ م یبگ يخوا یم ؟یگذاشت

کمرم دونه به دونه خرد  ياحساس کردم مهره ها. وارید ي نهیدستش و چسبوندم س يتقال کردنم خسته شد و جفت بازوهامو گرفت تو از

.هم دردم رفته رفته ساکت شد يبا فشار دادن لبام به رو یول د،یچیکمرم پ يتو يچند لحظه درد بد يشدن و برا

. تکونم داد محکم

 ه؟یاون چ يخواسته  یدون یمگه نم ؟ياون کفتار عجله دار شیرفتن پ يبرا ؟يریگ ینم یچرا اللمون -

. سرخش يچشما يزل زدم تو یگستاخ با

خودت . ارزش ندارم يزیکس پش چیواسه ه نجایا یباشه که براش مهم باشم، ول یاونجا کس دیخوام برم شا یدونم و م یدونم، م یچرا م -

هم مونده؟  یحرف گهید دم؛یو منم همشو شن یآره تو گفت! یگفت نویهم

! زدم یم دیون حرفا رو زدم چون بامن ا ؟یبفهم يخوا یچرا نم! آره مونده -

. شدن رو نداشتم یم يکه خود به خود از چشمام جار ییاشکا يرو یکنترل یصدا بود، ول یب میگر

شرتون رو از سرم  شهیهم يدم بهتون که فقط برا یدالرام رو م یبه ارسالن گفت. يآخر هم ازم استفاده برد يو تا لحظه  يزد یم دیآره با -

 دیباالخره با گهیساعت، چه ده ساعته د کیچرا بمونم؟ چه االن، چه  گهید ،يکرد يو باهام باز يهم ولم نکرد نجایا ؟ینیب یم ن،یکم کن

. هم واسم ارزش داره شینامرد نباشم ثان هیکنار  نکهینه؟ ا ایگم کنم  نجایگورم رو از ا

به  یینذار بال. قدر نگو نامرد نیا! ببند اون دهنتو ید لعنت: دیکش ادیسرم فر یوحشتناک يکنار سرم و با صدا واریبه د دیمحکم کوب مشتشو

! یچ یعنیکردن  ينامرد یکه اون وقت بفهم ارمیسرت ب

 يکرد و نفسا یم ییخودنما شیشونیپ يعرق رو يزد، قطره ها یم يبه تند قشینبض کنار شق. شد یم یبا خشم پر و خال نشیس ي قفسه

 نیکشم از دست هم یدارم م یکه هر چ... دل وامونده  نیسوخت، ا یدلم م. شد یصورتم پخش م يتو تیکه از سر خشم و عصبان یداغ

 ،يدار یحس هیکردم تو هم بهم  یمن که تا امروز فکر م رمت؟یبگ دهیکنم؟ چطور از امشب ناد موشتچطور فرا! گرفته است شیدل آت

! یمنو کشت یلعنت! ارمینم چکار کنم؟ بذار برم که اگه بمونم تا صبح دووم دیحاال با

! داشتم نهیس يکه تو يدرد بود، درد يهق هق از رو نیا يدردناك بود، صدا. هق هقم بلند شد ياز دست دادم و صدا کنترلمو

کف دستامو  هیاز ثان يو اشکام در کسر دیلرز یدرد و سوزش م نیا يشونه هام از رو. آوردم باال و صورتمو باهاشون پوشوندم دستامو

 یبا چه جون گهید. رم یوجودم در مقابل آرشام مرتعش بود و حس کردم دارم از حال م! صورتم داغ بود و کف دستام سرد. کرد سیخ

 نیقیامشب به . قلبش نداره ياحساس نسبت به من تو يخواد و ذره ا یزنه، منو نم یو داره سرم داد م ستادهیا مکه جلو یزنده بمونم؟ کس

! نتونستـــــم... نتونستم قلب سرد آرشام رو گرم کنم، نتونستم . شه نرم کرد یرو نم یقلب سنگ چیه دمیرس
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لمس  راهنیپ ياز رو نشویس يگونم قفسه  ن،ییصورتم آوردم پا يهمزمان که دستامو از رو. جدا کرد واریراستمو گرفت و منو از د يبازو

 یعنی! داد يبه خودش جا کیخورد و منو کامال نزد چیبود که دور شونم پ ینگاه مسخ شدم رو به شونش بود و تموم حواسم جمع دست. کرد

!آرشام؟! بغلش؟ يتو دیمنو کش! االن تو بغلشم؟

آرشام  یهام دلش برام سوخته؛ ول هیگفتم به خاطر گر یترحم کنه، االن م یکه به کس ستین یشناختمش و مطمئن نبودم آدم ینم اگه

. نداشت یتیشخص نیهمچ

 ؟يبشنو يخوا یرو م یچ: نرم زمزمه کردگوشم  ریز

. خوام برم یفقط م ،یچیه: دمیبغلش نال يبغض تو با

 ؟يکجا بر -

. يکه قول منو به ارسالن داد ییهمون جا دیدونم؛ شا ینم -

 یواقعا نم دمی؛ شابرو نبود رونیقلبم ب يکه از تو یهمون حس لعنت يدرد، از رو يبار نه از رو نیو ا دیدلم لرز. تر نگهم داشت محکم

. کنم رونشیخواستم که ب

بار حصار دستاش به دورم  نیشد که ا نیا جشینذاشت و نت یخواستم از اون همه حس خوب رها شم، ول رم،یازش فاصله بگ خواستم

.تر باشه صانهیحر

 ؟يد یم حیمنو به قصر اون ترج يخونه  ینگفت انیشا يالیمگه همون شب تو و -

. دیلرز یم مداشتم و چون بغض

. تو خبر نداشتم تیاون موقع از قصد و ن -

. نگهت داشتم یبشه، ول یدونستم قراره چ ینم -

...اما تو  -

... ياون لبا سیه -

:که ادامه داد دیطول نکش شتریچند لحظه ب یول د،یکش یقیکرد و نفس عم سکوت

 ،يدیمن و ارسالن رد و بدل شد رو شن نیکه ب ییتو حرفا. منم حرفامو بزنمهم نگهشون دار و بذار  يلباتو واسه چند لحظه هم که شده رو -

بود؟  يکه تموش صحنه ساز يدینفهم یول

! ؟یچ -

کرد  یکم بازتر نم هیدستاشو  يحلقه . چشماش بخونم يخواستم صدق گفته هاشو از تو یم نم؛یبتونم صورتشو بب دیبلند کردم تا شا سرمو

بود که  یواسه وقت میتصم نیا یکردم، ول یکارم م نیکرد هم یاگه ولم م دیفرار کنم و شا دیترس یخورم، انگار مکه راحت تر بتونم تکون ب

! يحال جد نیدر ع یآروم بود، ول. دیمنظم و مطبوعش رو به صورتم پاش يصورتم مماس با صورتش شد و نفسا! نزده بود حرفو نیآرشام ا

. کرد یبود، اما منو رها نم دایزش جدا بشم کامال پذاشت ا ینم نکهیحرکاتش و ا يخشونت تو

 ادته؟یقرار بود امشب باهات حرف بزنم،  -

. صدام هم بغض داشت و هم گرفته بود یکردم، ول ینم هیگر گهید. تکون دادم سرمو
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. شد یب ماز نقشم محسو یهم بخش نیزدم که ا یاون حرفا رو بهش م دیمن با خت،یبهم ر زیبا ورود ارسالن همه چ -

. گرد شد چشمام

! ؟یآخه واسه چ! نقشه؟ -

. داد و فشرد هیتک نشیکمرم آورد باال و گذاشت پشت گردنم؛ به س يکم به چشمام زل زد، دستشو از رو هی

. راهشو بلد نبود یداد ول یکامال نشون م نویحرکاتش ا ست،ینوازش کردنم بلد ن الحمداهللا

! د شدگردنم خر ؟یکن یچکار م: دمینال

. داد هیچونشو به سرم تک. رفت یم نییبه شدت باال و پا نشیس يقفسه . دستش کمتر شد فشار

نکن؟  يجور نیتعجب چشماتو ا ياز رو گهیمگه اون شب بهت نگفتم د -

. ستیدست خودم ن: کم مکث کردم و گفتم هی

 یوجه نم چیمن به ه یدونم، ول یاونو نم. هم گره خوردمنو از خودش جدا کرد که نگاهمون تو  یبه آروم. نگفت يزیکرد و چ سکوت

. رمیجفت چشم نافذ بگ هیتونستم نگاهمو از اون 

 ؟یگ یراستشو م ياز کجا باور کنم که دار: کردم زمزمه

هوار خودمو  بعد از اون همه داد و يزود نیبه هم دینبا. نمیخواستم عکس العمل خودش رو هم بب یم یگه، ول یم قتویدونستم داره حق یم

. در مقابلش ببازم

گم؟  یدارم دروغ م یکن یفکر م -

! یشک دارم راست بگ -

چرا؟  -

باشه؟  یبرداشتم چ يتوقع دار نان،یو با اطم ياون حرفا اونم اون طور جد دنیبعد از شن -

پاهاش و  يهم گره زد و گذاشت روتخت نشست، دستاشو تو  ياخماش جمع شد و منو ول کرد، سرشو تکون داد و رفت رو! به هدف زدم

مشتاقانه منتظر . نشستم یصندل يجلوش رسوا نشم رو به روش رو نکهیواسه خاطر ا د،یلرز یپاهام م. شد لیبه جلو ما یخودش هم کم

. بودم حرفاشو بشنوم

! زنم یبهت بزنم رو م دیکه بارو  ییکنم و حرفا یمن کار خودمو م ینه، ول ای یحرفامو باور کن يخوا یندارم که م نیبه ا يکار -

. لحظه سکوت کرد چند

. شد یخودم راحت م الیالاقل خ دم؛یپرس یازش م دیخوره افتاده بود به جونم که با نیع يزیچ هی

 ؟يشد کمیچرا نزد: مقدمه گفتم یب

. چشمام يشد تو رهیتعجب سرشو بلند کرد و خ با

! ؟یچ -

 یکس ؟يازم استفاده ببر یکه فقط بتون ستمیدختر ن هیمگه من  ؟یستیبغلت؟ مگه ازم متنفر ن يتو یچرا منو گرفت شیپ قهیچند دق نیهم -

 ؟يپس چرا اون کارو کرد ،يکه از هم جنساش متنفر
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 ینم نویاگه ا یبودم بماند، ول یآدم رک نکهیا. باال رفته، نگاهشو به چشمام دوخته بود يمن با ابروها ییهمه رك گو نیزده از ا رتیح

. گرفتم یآروم نم دمیپرس

. تو فکر کن دلم برات سوخت -

! سوزه یمن نم يچون مطمئنم دلت برا ست،یبه فکر کردن ن ازین -

 ؟یگ یم نویچرا ا -

.یترحم کن یکه به کس یستین یآدم. يکه دار یتیشخص ياز رو -

... یآره خب، هر کس -

 ؟يپس چرا اون کارو کرد -

. اهم کردشد طرفم و مشکوفانه نگ خم

 ؟یبدون لشویکه دل یهمه مشتاق نیچرا ا -

. میحس کنجکاو يشما فکر کن محض ارضا -

. خواستم دهنتو ببندم تا خودم بتونم حرفامو بزنم نکهیبابت بذار به حساب ا نیخب از ا -

چشماش  يکه تو یاون آرامشگه؟ پس  یداره راست م یعنیمشکوك نگاهش کردم، . لبام کاشته بودم درجا خشک شد يکه رو يپوزخند

عشق و ! خام الیخ یشد؟ ول یازت کم م یخواست بشنوم، چ یکه دلم م يزد یرو م یکالم همون حرف هیخدا ازت نگذره، خب اگه ...  دمید

. رهیگ یمرد جا نم نیاتو دل  یراحت نیبه هم یعاشق

. گم، پوزخند زد ینم يزیساکت شدم و چ دید یوقت

. بذار حرفامو بزنم یو گرفتحاال که جواب سوالت -

 ؟يکه حرفشو زد يمنظورت همون نقشه ا -

.تکون داد سرشو

!قایدق -

... ای قتهیحق يتا مطمئن بشم حرفاش از رو دمیشن یم دیدادم، با هیتک یصندل یپشت به

. شه گفت یش رو نمکه تموم ییحرفا. داره ندتیو آ یزندگ يرو يادیز ریخوام برات بگم مطمئن باش تاث یکه م یینایا -

موهاش و به طرف  يتو دیکش گشویبود، دست د بشیج يدستش تو هیدر همون حال که . تخت بلند شد يو از رو رونینفسشو داد ب کالفه

چشمام  ياز اندازه جلو شیرو به آسمون، ب قشیکه به خودش گرفته بود و اون نگاه عم یاز پشت سر نگاهش کردم، ژست. پنجره رفت

: شروع کرد یحرفشو بزنه که با لحن آروم يمنتظر بودم تا ادامه . ومدا یخواستن

روزگار بهم  نیکه ا ییها یگم تلخ یداشتم و دارم، که بدون اغراق م میزندگ يتو ینیریتلخ و ش يخاطره ها گهید يها یلیمنم مثل خ -

 یهم به حساب نم ایرو کی یحت ایخواب  هی يبه اندازه مدتش  دیبود که شا يا ینیرینشون داده پر رنگ تر و دردناك تر از تموم اون ش

! میاومد؛ بگذر
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. کرد مکث

کس جز خودم  چیکه به ه یاتفاقات. بازگو کنم یکس يرو برا نایخوام ا یم یو نه حت ارم،یب ادینه دوست دارم که اون روزها رو دوباره به  -

بمونه؛ بمونه و کهنه بشه تا بتونه اثر  دیبا یمن تلخ ي دهیبه عق ،یدون یم. هاز قلبم محفوظ ییجا نیتر قیشدن و جاشون در عم یمربوط نم

! که اطرافت چه خبره ارهیب ادتیتلخ چون زهرش به  يمزه  دنیکنه و هر لحظه با چش

. بهم انداخت یقیبه پنجره کرد و نگاه عم پشتشو

داشتم رو  میکه تو زندگ ییزهایخوام جز به جز چ یه و هست و نمبود زیچ کیهدف از زنده بودن من تنها . با هدف زنده است یهر آدم -

که هم  ینیب یم... خب  یکردم، ول یسکوت م دیجاشم با نینداشتم تا هم ازیبه کمکت ن یتیوضع نیمطمئن باش اگه تو چن نویبرات بگم و ا

 نه؟یاز ا ریغ ؛يببر ییراه به جا یتون یدست تنها و بدون راهنما نم انیتو در مقابل شا نکهیکرده و هم ا ریکارم به تو گ

تو اتاق قدم . خودشم متوجه شد و با پوزخند سرشو تکون داد. پاسخ باشه نیسوالش بهتر يتونست برا یندادم و همون سکوت م جوابشو

. حرفاشو از سر گرفت يزد و در همون حال ادامه  یم

. رمیکمک بگ انیبگم من برحسب همون هدفم مجبور شدم از شا دیهم با نویا .یآشنا بش ایاز قضا ییرو کردم تا با جز ینیمقدمه چ نیا -

من رو به کمک اون ها از  یتونه زندگ یاز من در دست داره که م یراستا مطمئنم اون مدارک نیشد و در ا یانجام م دیکار با نیخواه ناخواه ا

باهاش  يکار گهیکردم و حاال که د یم یط دیرو با يباز نیا يانتهادونستم و سکوت کردم، چون تا  یتموم مدت م. اون رو کنه بهرو  نیا

. خوام اون مدارك رو نابود کنم یندارم م

تونم؟  یآخه مگه من م یول ؟يریازم کمک بگ يخوا یم نیهم يبرا -

! يایاز پسش بر ب یتون یکه م ییفقط تو دیشا... دونم  ینم -

! چرا من؟ -

تو انتقام به خاطر خانوادت و من گرفتن . میزیچ کیاز اون لحاظ که هر دو به دنبال  ؛یخودم نیع قایهم دقواضحه، چون تو  یلیجوابش خ -

 ییخواد انجام بده؛ کارها یرو که م يتونه هر کار یم انیاگه اون اسناد برمال بشن شا. کنم نیرو تضم ندمیتونم آ یکه باهاشون م یمدارک

! شه یوم ماون و مسلما به ضرر من تم فعکه به ن

. دستات برات انجامش بده؟ مطمئنا از من واردترن ریز نیاز هم یکی یگ یخب چرا نم -

 یشه دستت بازتره و اگه بتون یکه بهت داده م يبره با آزاد شیکنم پ یو اگه همون طور که من فکر م يدار یدسترس زایچ یلیتو به خ -

!باشه یکار شدن نیا دوارمیکنم که ام یم دیالبته بازم تاک. تونم کارمو شروع کنم یمن م یاعتمادشون رو جلب کن

! ؟یکن نانیبه من اطم یتون یچطور م -

که  ستادیجلوم ا يمحکم و جد. نگاهم کرد به طرفم قدم برداشت قیعم. بودم جوابش رو از خود آرشام بشنوم لیما تینها یکه ب یسوال

. کرد کیدرشتش رو بار يچشما. گرفتم یسرمو باال م دیچشماش با دنید يبرا

 ؟یکن یفکر م یتو چ -

. دهنمو قورت دادم آب

 ه؟یچ لشیخوام بدونم دل یو فقط م ياعتمادو بهم دار نیزنه که ا یچشمات داد م. کنم ینم يفکر چیدر حال حاضر ه -
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قلبم . کن ادیطاقتمو ز ایخدا. بهم انداخت يرو گرفت و نگاه مجذوب کننده ا یصندل يلبه ها. پاهام زانو زد و دستاشو از هم باز کرد يجلو

! ضربان داشت نمیس يبه سرعت نور تو

زنن؟  یرو داد م ییزایچه چ گهیچشما د نیجدا؟ خب ا -

. فهمم یمنظورتو نم -

! گم یدارم م یچ يکامال متوجه ا ،یفهم یم -

. با نوك زبونم تر کردم لبامو

. یکن یباز م دویبحث جد هی سر يدار نیهم يبرا ،يجوابمو بد يخوا ینم -

تا چند لحظه سکوت کرد . داد هیتک شیشونیدستشو به پ هیکنارم نشست و  یصندل يرو ستاد؛یبلند شد و ا. جمع شد يتا حدود اخماش

. خوام یکه من ازت م یکن یرو م يهمون کار میبرگشت یوقت -

! ؟يچه کار -

. برگردوند طرفم و نگاهشو به چشمام دوخت صورتشو

. تهران يگرد یفردا با من برم -

! ؟يد یم لشیمنو تحو يبرگرد نکهیقبل از ا یمگه به ارسالن نگفت یول -

. طرفم دیچرخ کامل

 ؟يو تو باور کرد -

! کردم؟ یم دینبا -

. کرد مکث

کردنم  دایپ يشن و برا یم یانبهشون نارو زدم عصب نکهیو ارسالن از ا انیتهران؛ شا میگرد یما بر م. گم یم یچ نیخوب گوش کن بب -

 یکار زورت م نیکه انگار دارن به ا یرفتار کن يجور دیبا. ير یباهاشون م رنیگ یگردن، اون وقت که تو رو به زور از من م یحتما برم

. نکنن هیقض نیبه ا یشک نیکه کوچک تر يباشه، جور یقیکامال حق دیبا اتفاقات نیتموم ا. کنن

! که بدتره يجور نیا ؟یکن شونیعصبان يخوا یآخه چرا م. بگو منم بفهمم يجور هیتو رو خدا  -

. داد هیتک یزد و با غرور نگاهشو از روم برداشت و به صندل پوزخند

 يرو تو ياعتماد یدم، شک و ب یم لتیبهش گفتم دالرام رو تحو یشه؟ وقت یمن م يارسالن خام حرفا یآسون نیبه هم يفکر کرد -

بزنم  یوقت یکاسه است، ول مین ریز يکنه که حتما کاسه ا یبدم شک م لشیخودم تحو يطبق گفته ها یتو رو دو دست یقتو. نگاهش خوندم

 الیکه خ يزیهمون چ نیبار حرف زور بره و ا ریز ستیطرفن که حاضر ن یفهمن با همون آرشام یگردونم م تو با خودم بر زیهمه چ ریز

... نیابراکنه؛ بن یرو راحت م انیارسالن و شا

و هم  یرس یبره مطمئن باش هم تو به هدفت م شیطبق نقشه پ زیاگه همه چ: لبش داشت گفت يکه رو يکرد و با همون پوزخند نگاهم

. کنم یم دایخوام دست پ یکه م يزیمن به اون چ

. جملم رو به زبون آوردم مضطرب
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اصال من برم اونجا  ؟یرو به سرم آوردن چ دیکه نبا ییعدشم اون بالاگه منو با خودشون بردن و ب یحرفات درست، ول ينجایخب تا ا -

بکنم؟  یبعدش چه غلط

. شد رهیخ نیداد و متفکرانه به زم هیتک یصندل يبه لبه  آرنجشو

ه من، تو و االن ک نیو هم میجلوتر انیقدم از شا کیو کارشونو بلدن؛ تا به االن  دنید میمن تعل يآدما. یتوسط شنود با من در ارتباط -

. دن یتهران انجام م يمن دارن کارشونو تو يآدما م،یهست نجایو ارسالن ا انیشا

. کرد ینگاهم م یجورخاص هیچشماش،  يتعجب زل زدم تو با

. کردن يخونه جاساز لیرو نصب کردن و شنود رو هم تو وسا نایدورب -

! ؟يآخه چه جور -

آدماش همون قدر که از خودش اطاعت . و گروهش نفوذ دارم انیشا نیقدر بدون که من ب نیفقط تا هم ،یبدون زویهمه چ ستین يازین -

در ظاهر  انیرو اونجا دارم که شا ییکسا. رو تحت کنترل دارن الیمن و ينگران نباش، بچه ها. دونن یخودشون م سییکنن منو هم ر یم

! آدما رو یحت د،یشه خر یرو م يزیهر چ و با پول ستیطور ن نیدر اصل ا یول خودشن، يکنه از آدما یفکر م

. فشرد یصندل يو به لبه  نییکه کنار صورتش بود رو مشت کرد و آورد پا یجملش رو تموم کرد، دست یوقت

. يانگار فکر همه جاشو کرد -

همه  دیتا امروز که خبر رس. دنهتهران در حال انجام ش يمن تو يکارا ينداشتم و همه  يکار نجایسفر اومدم؛ در اصل ا نیمن از قصد به ا -

. فرصتو برام جور کرد نیکنم و ارسالن ا یبهونه بودم تا نقشمو عمل هیدنبال . میوقتو از دست بد دینبا گهیآماده است، پس د زیچ

. انداختم ریدستمو تو هم گره کردم و سرمو ز يانگشتا

سرم  ییبال نکهیهم به تو و هم به ا یعنی... بتونم بهت ... که من بتونم  یمطمئن هست دنشینقشه و به سرانجام رس نیاز ا يقدر نیا یعنی -

... ادین

. قطع کرد حرفمو

! ستین ینگران يتحت کنترل منه، جا زیهمه چ -

م دست خود. رمیگ یگذره دلشوره م یاز ذهنمم که م یگم؟ برام سخته حت یم یچ یدون یم. کارا نکردم نیمن تا حاال از ا... اما من  -

. ستین

 ؟یترس یم -

. داشت یمن بود خوف برش م يهم جا يا گهیهر کس د! ترسم یترسم، بدجورم م یآره م. بود ریسرم ز هنوز

. هیکردم شدن یاون موقع داغ بودم و فکر م یول رم،یخانوادم رو بگ يگور به گور شده انتقام خون اعضا انیخواستم از شا یاز اولم م درسته

. کردم ینگاه م هیتر به قض یکم منطق هی دیبا ام؛یقدر کله گنده است که من در برابرش جوجه هم به حساب نم نیا انیدونستم شا ینم

 نیا دیترسم؟ شا یترسم بگم نم یم یخب وقت. مثبت تکون دادم يکوتاه به چشماش انداختم و صادقانه سرمو به نشونه  یلیخ نگاهمو

شه؟ خب معلومه خودم بدبخت  یم یتهش چ. کنم يکه بخوام لج باز ستین ياالن وقت غدباز .موضوع بکنه نیهم واسه ا يفکر هی يجور

! شم یم
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دستش گرفت و  يزدم رو تو خیخواد چکار کنه، دست  یم نمیتا خواستم سرمو بلند کنم بب. بلند شد یصندل ياز رو عیحرکت سر هی با

.پاشدم، به طرف در رفت اریاخت یب. مجبورم کرد بلند شم

کجا؟  -

! فتیحرف نزن راه ب -

. شدم یم دهیدنبالش کش بایبلند و محکم بود که تقر يبه قدر قدماش

 ؟یکش یول کن دستمو، چرا م ؟يبر یمنو کجا م -

ف کار شده بود رو باز کرد؛ نص واریکه تو د یکیکوچ يجعبه . ستادیقرار داشت، ا الیو یکه انتهاش در خروج ییراهرو يتو. رو نداد جوابم

 ياز صدا. هنوز روشن بود الیو يبرقا. پارس سگا بلند شد يباغ تمومش خاموش شد و همزمان صدا يچراغا. زد یکی یکیبرق رو  يدایکل

. مضطرب بود. خدمتکار برگشتم يصدا دنیکه با شن رونیب میبر الیتا از و دیدستم رو کش. کردمبلند سگا وحشت 

شده؟ دزد اومده؟  یآقا چ -

. رونیبرن ب الیبگو حق ندارن از و هیبه بق! برو سر کارت: هش تشر زدرو ب آرشام

. حتما... چشم آقا ... چـ  -

. دیرو کش دستم

. نیبود بخورم زم کیکه چند بار نزد يجور دم،ید یپامو نم يجلو یره؟ حت یکجا داره م یکیتار نیا تو

 ؟يچرا برقا رو قطع کرد ؟ير یتو رو خدا بگو کجا م -

. کرد یولم نم. دستش رو تکون دادم. سکوت بازم

 ؟يد یچرا جوابمو نم. با تو بودم -

. زد یپارس سگا بود که به وحشتم دامن م يبدتر از اون صدا. بودن زیوهم انگ یکیاون تار يبلند تو يدرختا

دور خودم . ستهیمونده بود قلبم بااز شب، کم  یدرختا و ظلمات نیب. گمش کردم یکیتار يتو. دستمو ول کرد. شدم یزهرترك م داشتم

! ایخدا. بود کیهمه جا تار. دمیچرخ

.یترسون یمنو م يدار ه؟یا يچه باز گهید نیا! ؟یآرشام کجا رفت: گفتم لرزون

. دمیاز پشت سر شن صداشو

! ؟یترس از چ -

دل  يتو دمیچون حفاظ احاطه کرده بودن، با اون همه درخت که اطرافم رو نیب. نمشیبود که نب کیتار يقدر نیا ایبرگشتم، نبود؛  تند

. شب گم بشم

! ؟ییکجا -

 ؟یکن یتجربش م يکه االن دار هیاز ترس شتریب يدار انیکه از شا یاون ترس -

. دمیلرز یمن از ترس م یسرد نبود، ول. بازوهامو بغل گرفتم. دمید یهم نم هیسا هی یاز خودش حت یول دم،یشن یم صداشو

. کنم یمومش کن، دارم سکته متو رو خدا ت -
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رو  نجایا! یبتون دیخودت با. ارهیبخواد درت ب ستیهم ن یته چاه و کس یراه اگه پات بلغزه، با سر رفت نیا يتو. یبهش غلبه کن یبتون دیبا -

 يکه تو یاون گستاخ .بشه رهیچون ترس تونسته بر شجاعت چ ،یترس یچرا؟ چون م یدون یپر کرده؛ م یاهیو س یکیاطرافت رو تار. نیبب

. ادیجور در نم نمیب یچشمات م يکه حاال تو یبا ترس دم،یوجودت د

. کنم الاقل سگاتو ساکت کن یخواهش م: بغض گفتم با

با ترس خودت  ؟یچکار کن يخوا یم فتنیسگا به جونت ب نیمثل هم یوقت انیارسالن و شا. یتجربش کن يخوا یکه م هیزیهمون چ نیا -

 ،يشنو یصدا م هی دمیشا. مونم یم هیسا هیاالن فقط مثل  یکنم، ول یهم م تییشم و راهنما یگفتم راهنمات م ؟يذار یم شوناریرو در اخت

اگه دنبالت . یکن ازش فرار کن یسع ،یبترس نکهیا يزنم بعدها ممکنه به دردت بخوره، پس به جا یکه االن م ییحرفا. ینیبب یتون یاما نم

.کنه يشرویفه کن؛ نذار پوجودت خ ياومد اونو تو

. شم یم وونهیدارم د ایخدا. دمشید یاطرافم رو نگاه کردم، نبود؛ نم. گشتم یهدف با چشم دنبالش م یب

. يد یمنو به کشتن م يدار یدست یدست. پس تو رو قرآن تمومش کن ،یهم بهم بگ ییآرامش و روشنا يتو یتون یرو م نایا -

. گم یدارم م یچ یدرك کن یتون یم ،يافتاد ریگ یتیوضع نیچن يبعد که تو یول ،یفهم یاالن نم. دم یدارم نجاتت م -

. ستیباور کن دست خودم ن یول ،یگ یم یفهمم چ یاالنشم م نیهم: دمینال

بدم کدوم طرفم  صیخش خش اون ها هم که شده، بتونم تشخ ينبود که از صدا نیزم يهم رو یبرگ. پشت سرم حس کردم حضورشو

 یبکشم که دو دست غیو خواستم ج دمیجام پر يبا ترس تو. شونه هام قرار گرفت يگرم آرشام بود که رو يدستا نیا... االن  یول. هستادیا

. دهنمو گرفتم يجلو

.دمیگوشم شن ریرو ز زمزمش

. یتون ینم جهیپس در نت ؛يخوا ینم یدست خودته، منته زیهمه چ -

. دادم رونیبا استرس و آه ب نفسمو

! چکار کنم؟ یگ یتو م: کردم زمهزم

 هیوجود نحس و کر یتون یم. درختاست نیهم يبه بلند واراشید انیشا يخونه . جاست نیهم یکیراه به تار نیا. بهش غلبه کن: گفت نرم

فعال فقط . کنن یم و پاره ات کهیمن ت ياشاره  هیاگه آزاد بشن، با . ینیکه به دستور من بسته شدن، بب ییو ارسالن رو درون سگا انیشا

اونا تو . شه یکه گفتم م یتهش همون ،یاز خودت دفاع کن یو به نوع یباهاشون مقابله کن یاگه نتون یول ؛يدیو ترس يشنو یصداشون رو م

. ستین الشونمیخ نیدرن و ع یرو مثل دو تا گرگ گرسنه م

دلمه؟  يکه تو یهراس یول -

. آرومش کن -

اگه نشد؟  -

. شه، مثل االن یم ياگه بخوا -

! ؟یاالن چ -

 ؟یآروم -
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شد  کمیآرشام نزد یپس چرا وقت دم؛یشن یپارس سگا رو هنوز م يصدا. و درختا نگاه کردم یاهیبه اون س! آروم بودم؟. خودم اومدم به

 شمیپ یوقت. آروم بودم آره. فقط من بودم و اون. اون؟ انگار همه جا از سکوت پر شده بود يشنوم جز صدا یرو نم يزیچ چیحس کردم ه

. داشتمدلم ن يتو یبود ترس

. بود یحرکت کاف نیبهش نشون بدم آرومم، هم نکهیا يبرا یول اوردم،یبه زبون ن. تکون دادم یبه نرم سرمو

صورتم  .منو در بر گرفت یبه راحت رومندشین يحصار دستا. هم قالب کرد يو مردونش رو تو دهیکش يانگشتا. نییرو سوق داد پا دستاش

هاله  يجذابش رو تو يچهره  کینزد ياز اون فاصله . کج کرد یدر عوض اون صورتش رو کم. نشد یول نمش،یرو برگردوندم تا بتونم بب

. يحال جد نیآروم و در ع. صداش کامال واضح بود. دمید یم یکیاز تار يا

 ؟یو چرا آروم -

! دونم ینم -

. یدون یم -

... آرشام  -

 ؟يدرختا و از پارس سگا وحشت ندار نیاز ا ،یکیاز تار. یکه آروم نهیمهم ا -

. انگار نه -

 ؟یکن یکارو م نیا. قرارش بده يروزیبه پ دنیرس يمالك برا نیهدف اول نیا يآرامش و تو نیپس بگرد دنبال منبع ا -

. آره -

هر  ضشیضد و نق يرفتارا. نداختیمنو بدجور به شک م کاراش نیبهم نداره، با ا یخواستم شک کنم که آرشام هم متقابال حس یم اگه

به  نایا يبه گشتن نبود؛ حضورش، صداش، نگاهش، همه  يازین. کردم یم دایمنبعش رو پ دیحق با آرشام بود، با. کرد یتر م جیلحظه منو گ

. رسوند یم شمنو به آرام یراحت

 یم. تونم یدونم که م یم. کنم دشیناام دینبا. طوره نیکنترلشه، حتما همتحت  زیگه همه چ یاگه م. بود که دنبالشم یهمون منبع آرشام

. بخوام دیبه قول آرشام فقط با! امیتونم از پسش بر ب

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

. دستام بود، نگاه کردم يکه تو یلیموبا به

. یهمراهت داشته باش نویا دیبه بعد با نیااز  -

 ن؟یشنود کار گذاشت نمیا يمگه رو -

. میکار بذار ابیشنود و رد يزیهر چ يتو ستیقرار ن. ده یکار جواب معکوس م يافراط تو -

 ؟يد یخودمو بهم نم لیموبا -
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. بردم نیاز ب الیکه آوردمت و یسابقتو همون شب یگوش. ستیدر کار ن یلیموبا گهید -

. نگاهش کردم و با لبخند ابرومو انداختم باال طنتیش با

. اشکال نداره، شماره ها رو از حفظم -

. چشم نگاهم کرد يگوشه  از

منظور؟  -

. شونمو انداختم باال الیخ یب

وقته  یلیمخصوصا فرهاد که خ. نمدوستم که واجبه به هر دوشون زنگ بز يپر میکیفرهاد،  یکیمن فقط با دو نفر در ارتباط بودم؛ . یچیه -

. خبرم یازش ب

. کرد کیچشماشو بار. بلند شد، آروم به طرفم اومد شیصندل يرو از

آره؟ . ياعصاب من بذار يپا رو اد،یکه از دهنت در م يبا هر جمله ا قهیهر دق ادیخوشت م یلیتو انگار خ -

! نه چرا؟ -

مطمئن باش . یو اونو بپرس نیندادم دستت که باهاش حال و احوال ا نویا: بلند گفت بایتقررو از دستم گرفت؛ تو هوا تکونش داد و  یگوش

. کردم یوقت نم چیه ویکار نیاگه مجبور نبودم، همچ

! ؟یگرفت ریمگه اس -

. جمع کردم و رومو ازش گرفتم اخمامو

. يبود رمیاس ییجورا هی روزیرفته تا د ادتیانگار  -

. چشماش يزدم تو زل

.مونم ینم یگوش یتهران، مطمئن باش ب يو چه تو نجایآزادم؛ پس چه ا میبرگرد یگفت. نبودم، خدمتکارت بودم رتیاشتباه نکن، اس -

. خودت یماس ماسکم ارزون نیا: گفتم ضیشد و با غ یانگشتاش داشت خرد م نیکه ب یگوش ينوك انگشتم زدم رو با

. کنارش رد شدم از

. يباز که رم کرد -

. انگار با اسب طرفه. به جوش آورده بود موخون

! کنم یرم م يچطور نیفقط بذار پام برسه به تهران، اون وقت بب: سمتش و با حرص گفتم برگشتم

. بار هم همون جا، جا خشک کرد نیلباش ا يانگار خوشش اومد که اون لبخند کج رو میحاضر جواب از

. بشم مونینکن از کردم پش يکار -

. نشیس يمر رفتم توبه ک دست

 ان؟یبه شا يبد لمیتحو ؟یچکار کن يخوا یمثال م -

. و مغرور نگاهم کرد بشیج يبرد تو دستشو

. شه یبدتر از اونم م -
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. نگاهش کردم گنگ

! ؟یچ -

. چشم نگاه چپ بهم انداخت که دلمو لرزوند ياز گوشه  يجور هی. دیدرخش یم نگاهش

 یدلم داشتم، نشون م يکه تو ویزیدرست خالف اون چ نیابروهام نشست و ا نیبود که ب یبار اخم نیبود؛ البام ن يبازتابش لبخند رو یول

. داد

. دستشو گرفت جلوم يتو یگوش

. ریبگ -

! منت یب. خرم یآزاد که شدم حتما م. خوام ینم: بچه تخسا گفتم نیسرمو انداختم باال و ع نهیبه س دست

. دستش تکون داد ين حالت تودر همو ویگوش ستاد،یا جلوم

. رشیبهت گفتم بگ -

 ه؟یچه اجبار. خوامش یمنم گفتم نم -

. که راهمو سد کرد رونیاز اتاق برم ب خواستم

دادم و دست  هیاز اون به در تک تیمنم به تبع. کنم ينتونم کار گهیداد که د هیمحکم شونشو به در تک تیو در نها ستادیآروم جلوم ا یلیخ

. نگاهش کردم نهیبه س

. رونیب يدر بذار نیپاتو از ا يحق ندار یبدون گوش -

. کنترل کردن منه يواسه  لهیوس هی ست،ین یاسمش گوش گهیاون د. خوام یکه دلم خواست زنگ بزنم رو نم یکه نتونم به هر ک ویگوش -

 نه؟یاز ا ریمگه غ -

! ؟یکنترلم کن نیبا ا يخوا یم! ؟یچ یعنی -

. قصد بهت دادم نیهم از اولم با -

سنگ  نیع یشونشو گرفتم و خواستم بکشمش کنار، ول. ذاره یبود که نتونم بگم داره سر به سرم م يجد میقدر نیا. کرد یم تمیاذ بدفرم

. بود به در دهیسفت بود و چسب

. میبه توافق برس يا نهیزم چیه يتو میتون یانگار من و تو نم. برو کنار -

 ؟یگوش هیبه خاطر  -

. نه و کنترل از راه دور یگوش -

. طرف افتاده بود هیهاش هر کدوم  کهیبغلم که اگه به موقع نگرفته بودمش، ت يتو انداختش

. کنم یتماساتو چک م -

تونم زنگ بزنم؟  یپس م -

 ؟يدیجملمو نفهم یمعن -

 گه؟یزنگ بزنم د یعنی -
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. تکون داد سرشو

. مکن یفراموش نکن که گفتم چکت م -

.نداره یمونه، مشکل یدستم نم شتریدو روز ب یکیچون . باشه: گفتم ارمیکم ن نکهیا واسه

! دو روز؟ یکیچرا  -

تونه تماسامو  ینم یکس گهیخرم؛ اون وقت د یم یکیپام برسه تهران خودم : صورتش چرخوندم و گفتم يدور تو هیتفاوت نگاهم رو  یب

. چک کنه

نگاه و . با تعجب نگاهش کردم. بار مچمو گرفت نیا. لبخند زدم و خواستم درو باز کنم. از در برداشت وشیهم و تک يتو دیکش اخماشو

. بود يکالمش کامال جد

! پاسخ محرك رو فراموش نکن. منم بلدم جوابتو بدم ،یلج کن ياول کار بخوا نیاگه هم. خوام یکه من ازت م یکن یرو م يتو همون کار -

. م بشهممکنه برات گرون تمو

! ؟یکه چ -

 ؟ياریاون همه سگ و گرگ دووم م نیب یکیتار يتو ییتنها -

. دهنمو با سر و صدا قورت دادم آب

! ؟یکن یم دمیتهد -

. فقط خواستم روشنت کرده باشم. یفکر کن يهر جور که دوست دار يمختار -

که  یگوش نیو حاال ا میکرد یبحث م میداشت ژهیاق به اصالح وهمون ات يتو. و درو باز کردم رونیب دمیدستش کش يحرص دستمو از تو با

. دستم بود يتو

 يتو ییها یاز چه تلخ. خودم مرور کردم شیبار پ هیتموم حرفاشو . رمیرو نداشتم که بخوام ازشون خبر بگ یکس يمن جز فرهاد و پر خب

 یمغمومو به خودش م يزد، حالت آدما یون حرف مازش یرو متحمل شده بود که وقت ییها یزد؟ آرشام چه سخت یحرف م شیزندگ

. اومد یم رونیلباش ب نیاز ب قیمحوش شده بود که تموم جمالتش عم يقدر نیکرد، ا یم هداشت به آسمون نگا یگرفت؟ وقت

 يام مربوط بشه، براکه به آرش يزیکال هر چ. واقعا برام مهم بود بدونم نکهیهم کنجکاو بودم، هم ا. ارمیداشتم سر از کاراش در ب دوست

اونم به خاطر انتقام  یعنیپس  م؛یمثل هم نهیزم نیا يبه کدوم هدف؟ اون گفت ما تو دنیبه خاطر رس ان،یبا شا شیدوست. داره تیمن اهم

همه  نیآرشامو ا یبدونم چ دیبا. شده فیسرم رد يچقدر سوال تو ایخدا ؟یبه خاطر ک ؟یزنه؟ انتقام از چ یم شیداره خودشو به آب و آت

. اتاق فراموش نکردم يهنوزم نگاه اون شبش رو تو. گرده یآرامش م يکه دنبال ذره ا ختهیبهم ر

 یبخشک يا. خاموش بود. فرهادو گرفتم يبدون فوت وقت شماره ! حاال چکار کنم؟. اومدم رونیب الیاز فکر و خ. دمیکش قیعم نفس

. امتحان کردم، واقعا خاموش بود گهیبار د هی. شانس

باالخره جواب  نکهیگرفتم تا ا یزدم و تند تند شمارشو م یسالن با دلهره قدم م يتو. رو گرفتم، جواب نداد يپر يشماره  یمکث کوتاه با

. داد

الو؟  -
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. دستت درد نکنه دنم،ید يتو دختر؟ عجب اومد ییالو، سالم کجا -

. شد یبعد صداش پر از خوشحال یچند لحظه سکوت بود، ول تا

توئه؟  يشماره  نیا. وونهیم دسال -

 ؟یخوب نمیبگو بب. آره -

. صداش حس کرد يرو تو یشد خوشحال ینم گهید

 ؟یتهران. ستمیبد ن -

 ؟یتو چ. گردم یدارم بر م گهیاگه خدا بخواد د ینه هنوز، ول -

. میبرگشت روزیمن تهرانم، د -

 شم؟یپ يومدیپس چرا ن -

... یول. ومرثیک شیازت جدا شدم، رفتم پ یوقت یاون شب تو کشت. تا واست بگم تنمیبب دیبا. باور کن نتونستم -

. نداد ادامه

حالت خوبه؟  ؟يالو پر -

. به خدا خسته شدم. ستمیخوب ن ینه دل: گفت هیگر با

آدرس . نمتیخوام بب یم دمیرس نکهیگردم؛ به محض ا یمن فردا دارم بر م. زمیآروم باش عز: گفتم یبا ناراحت دمیهق هقش و شن يصدا

 ؟يرو که دار

.دل واموندم گوش کنه يخوام به دردا یرو م یکی. یکنم دل یبه خدا دارم دق م. آره دارمش -

 ؟ياز فرهاد خبر دار: با مکث گفت و

! چکار به فرهاد داشت؟ يپر. موقعش تعجب کردم یسوال ب از

! ؟يدیچرا پرس! چطور؟! فرهاد؟ -

! بهت نگفته؟ !؟يمگه تو خبر ندار -

!؟يشده پر یچ -

. خدا يوا! زنگم بهت نزده؟ هی یحت یعنی: ترس گفت با

. ینشستم رو صندل. کرد شتریبود، دلشورم رو ب يپر يصدا يکه تو یترس. سست شد پاهام

. بزن یحرف هید . دختر يشده؟ تو که منو دق داد یچ نمیبگو بب -

. بشه يجور نیخواستم ا یمن. من بود ریبه خدا همش تقص: گفت هیگر با

در  ایهر وقتم که باهاش تماس گرفتم، . مدت فرهاد بهم زنگ بزنه نیهم نداشتم ا یگوش هی یمن که حت. هیرگریمونده بود منم بزنم ز کم

...حرفا  نیحاال با ا. خاموش بود ایدسترس نبود، 

رو در رو بهت بگم . دنتید امیخبرم کن م يدیفردا که رس. کنه یمامان داره صدام م. تونم حرف بزنم ینم نجا،یاومده ا ومرثیک یدل -

. بهتره
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. بغض داشت صداش

. ينگرانم کرد. هیلیمن تا فردا دق مرگ نشم خ یباشه، ول -

. برم دیفعال با. باشه فتادهین یاتفاق دوارمیام -

. خداحافظ. سالم به خانوادت برسون. باشه -

. نگهدارخدا . قربونت، مراقب خودت باش -

!شده؟ یچ یعنی ایخدا. بازم خاموش بود یفرهادو گرفتم؛ ول يشماره  عیکه قطع شد، سر تماس

***

. اومدم ینم رونیب يلحظه از فکر فرهاد و پر هی. حواسم پرت بود مایهواپ يتموم مدت تو. دمینفس راحت کش هیکه گذاشتم تهران،  پامو

 یکوتاه يهر بار من با جوابا یزبونم حرف بکشه تا بفهمه چمه؛ ول ریخواست از ز يچند بار آرشام. نشده باشه يزیکردم چ یهمش دعا م

. اومد یرقمه کوتاه نم چیحرفا بود؛ ه نیاما اون زرنگ تر از ا. کردم یبحثو منحرف م ریدادم، مس یکه بهش م

اجازش مهمون دعوت کردم اوضاع قمر در  یبار ب هی .گفتم یبه آرشام هم م دیبا. شمیپ ادیو غروب ب دمیاس ام اس دادم که رس يپر به

. خبرش کنم بهتره یمهمونمو از قبل دعوت کردم ول نکهیبار با ا نیعقرب شد؛ ا

.ختیصداش بلند بود که قلبم ر يبه قدر. دمیاتاق شن يداد و هوارش رو از تو يدستمو آوردم باال تا در بزنم که صدا. در اتاقش بودم پشت

 نیبب ریکنم؟ داد نزن گوش بگ یشماها م میدالرام رو تقد یزنم و دو دست یبچگانه جا م دیتهد هیبا  يکه فکر کرد یر احمققد نیا یعنی -

هم واسه من  يادیپس بتمرگ سر جات و زر زر ز. گذاشتم، طرف حسابمم خود اونه نه تو انیبا شا يقول و قرار هیمن . گم یبهت م یچ

. اده نشده کثافتاز مادر ز...  يادیغلط ز. نکن

. شدم رهیمات و مبهوت با وحشت به در اتاقش خ. شهیبرخود و شکستن ش يبعد صدا و

از ظاهر امر . بشه یاز دستم عصبان یاگه االن نرَم تو و خبرش نکنم، بعدا ممکنه حساب یاالن وقتش بود؟ ول. نزنم ایداشتم که در بزنم  دیترد

. و بهش زنگ زدن دنیانگار فهم. و ارسالنه انیداد و هوارا به خاطر شا نیمشخصه ا

صداشو بعد از چند لحظه . به در زدم يتقه ا. خوردت که ینم. آرامشت رو حفظ کن دختر. باز کردم قینفس عم کیرو بستم و با  چشمام

. دمیشن نیگرفته و سنگ

. تو ایب -

و نگاه پر جذبش رو  دیکفشش چرخ يپاشنه  يحرکت رو هیبا . هپشتش بهم بود و صورتش رو به پنجر. ستادمیدر ا يباز کردم و ال درو

. چشمام دوخت يتو

. رفتم تو و در رو بستم آروم

شده؟  يزیچ -

. طرفم اومد به
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 ؟يبود ستادهیفال گوش ا -

. بود شیشونیوسط پ ظیبه خاطر اون اخم غل دیشا. دونم چرا هول شدم ینم

... نیهم يد؛ واسه بلند بو یلیصدات خ ینه، ول! فال گوش؟ -

.دمیشن ادتویفر يخواستم در بزنم، صدا: کردم مکث

ارسالن بود درسته؟ : گفتم دیترد با

 نیکه رو زم ییها ستالیخرده کر يرو. کارو کردم نیهمزمان منم هم. نیزم ينگاهشو چرخوند رو. ستادیسرشو تکون داد و جلوم ا کالفه

. ستالیبزرگ از گلدون کر ي کهیت هیه و افتاده بود کنار آرشام که درش باز شد یپخش شده بود و گوش

. ازم فاصله گرفت یکم

. کنن یجمع م انیاالن م. نره شهیمراقب باش پات رو ش ير یراه م -

، رفتم یها راه م شهیش يانگار حواسش نبود، چون من کفش پام بود و اگه رو. کرد یرو نگاه م رونیب. رفت پشت پنجره. گرفته بود صداش

. شد ینم يزیچ

. نگفتم یچیه. خودش باشه يدادم فعال بذارم تو حیترج

. بعد از رفتن خدمتکار صداش زدم. ها رو جمع کرد شهیکرد خدمتکار اومد و خرده ش خبر

 نیهم دایدکردم لحنم آروم باشه که ج یسع. که روش نشسته بود، شد ینیمحو لبام و لبخند دلنش. لبخند زدم. به طرفم برگردوند صورتشو

. گهیمختص به خود آرشام بود نه هر کس د نیآروم بودم که خب ا ادیز. طورم شده بود

 ادته؟یکردم رو  شیدوستم معرف یکشت يکه اون شب تو يدختر -

. مثبت سرشو آروم تکون داد يبه نشونه . متفکر شد چهرش

 ؟یخب که چ: کرد و گفت کیبار چشماشو

امروز بهش خبر دادم . خواد باهام در موردش حرف بزنه یداره که م یمشکل هی. نمشیبب ادیو دادم و گفتم بر نجایاون روز بهش آدرس ا -

...خواستم . نجایا ادیازش خواستم ب. تهران، اونم االن تهرانه دمیکه رس

. انداختم ریز سرمو

. بود که نتونستم يجور تیموقع یمنته رم،یاولش خواستم ازت اجاره بگ یعنی -

 ؟يعمل انجام شده قرار بد يمنو تو يعادت دار: سرشو تکون داد و با پوزخند گفت ستاد،یا نهیجلوم دست به س. طرفم قدم برداشت به

. تعجب نگاهش کردم با

بتو جوا یمن چ ياون وقت االن توقع دار. یذاشت یم انیمنو هم در جر دیبا فتهیم ادتیو بعد تازه  يد یهمونو انجام م يهر کار بخوا -

بدم؟ 

. کرد یمنو سمت خودش منحرف م يجنبه  یکرده بود که دل ب جادیا یبیدرهمش ترک يبا اون اخما. هم فشار داد يرو لباشو

! شه؟ یم یعنی. خواد یم ــــمیلیخواد، آره خ ینه، دلم که م یول. منم رسما خل شدم. نامحسوس تکون دادم سرمو

سوالم جواب نداشت؟  -
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. تک سرفه صافش کردم هیبا  یول د،یلرز یصدام م. شدم هول

. عادته يباور کن از رو. خوام یمن معذرت م ،يحق دار -

. يببر نیعادت رو از ب نیکن ا یسع یمنته. رمیگ یم دیبار رو ند نیتونم بگم ا یم یفقط چون معذرت خواست -

تَرك عادت موجب : طور بود، گفتم نیکه ذاتا هم یفیظر يصداچشماش و با  يزل زدم تو ختم،یقرارم ر ینگاه ب يکه تو يلبخند و ناز با

ببرش؟ نیبه کل از ب یگ یاون وقت م. مرضه

. بودم دهینگاه حس کردم که تا به حال ازش ند نیتو ا يرو یو نرمش دیصورتم چرخ يتموم اجزا يرو شینگاه خواستن. نگاهم کرد رهیخ

. برم، ناخوداگاه قلبم گرفت ششیخواستم تنهاش بذارم و از پ یم نکهیاز ا یدونم چرا، ول ینم. قلبم رو گرم کرد

فکر نکرده بودم؟ بدون آرشام  نشیچرا به ا. چشمام حلقه بست يداد که تو یلبام محو شد و جاش رو به نم اشک ياز رو یبه آروم لبخند

چکار کنم؟  یمدت طوالن نیا

و نافذ که  اهیتوان نگاه کردن به اون دو تا چشم س د؛یگلوم لرز يبغض تو و چونم که در اثر دیکه ناخواسته از چشمام چک یاشک قطره

. شد رو ازم گرفت یم شتریتعجب درونش هر لحظه ب

 یفشارش م شیتشو يخودشون گرفته بودن و از رو نیسردم لرزون دکمه رو ب يانگشتا. لباسم ور رفتم يو با دکمه  نییانداختم پا سرمو

. دادم

 نایکنم؟ چرا زودتر از ا یفکر م هیقض نیکنم؟ چرا االن؟ چرا االن دارم به ا یبا صداشم خداحافظ دیبا یعنی ایخدا. دیچیگوشم پ يتو صداش

فتادم؟یبه فکرش ن

 ه؟یاشکا واسه چ نیا -

. توئه ریتقص نایا ياصال همه . دلم داد زدم همش به خاطر توئه يتو

. هم يرفت تو شتریاخماش ب. نگاهش کردم. وادارم کرد نگاهش کنم. لند کردمرتعشم و سرمو ب يچونه  ریاشارشو گذاشت ز انگشت

. دیمن چرخ يجفت چشما نیو چشماش ب دیاشکامو د

. تونم هق هق کنم یو تا م هیگر ریبزنم ز. رونیب زمیرو بر یلعنت ياشکا نیکردم تا بتونم ا یم دایرو پ ییجا هی دیبا. گرفته بود دلم

ازم  يخوا یچرا م. نه ایتوش هست  یدونم برگشت یکه نم ییازش جدا بشم؛ برم جا دیاالن با. یمو سر راهم گذاشتتنها بودم؛ آرشا ایخدا

. تونم یبازم تنها بشم؟ بدون آرشام نــه نم يخوا یچرا م ش؟یریبگ

وجودش به  یببره، ول نیو از بترسم ر دیشا هیاون سا. شه یوجود خودش نم هیدر کنارم داشته باشم، بازم اون سا هیسا هیاگه ازش  یحت

. ده یدلم آرامش م

 ؟یکن یم هیچرا گر دمیچته تو؟ پرس: لب زمزمه کرد ریبا حرص ز. تکونم داد نرم

خانوادم؟  شیبرم پ يذار یم: کرد، گفتم یآرشام رو با هر بار پلک زدن محوتر م ریاشک که تصو يبغض از پشت پرده  با

خانوادت؟  شیپ يکه بر یچ یعنی: بار بلندتر گفت نیصداش بود، محکم تر تکونم داد و ا يتو خشم که یبا تعجب و کم. موند مات

. گلوم جا خشک کرده بود، نذاشت يبغض مزاحم که تو نیا یدلم خواست لبخند بزنم، ول. بد متوجه شده دمیفهم

. دلم براشون تنگ شده. پدر و مادرم شیخوام برم بهشت زهرا پ یم -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨٠

. تو رو خدا بذار برم: رتمو پوشوندم و گفتمصو هیبا گر و

سنگ سرد قبرشون بذارم  يرو رو میشونیهق هق کنم، پ زم،یاشک بر. کنم یتونم خودم رو خال یبود که م ییاونجا همون جا. رفتم یم دیبا

دلم . اهرم بود، اون مادرم بوددوستم بود، خو. نشست یدرد و دالم م يپا شهیکه هم يبه مادر. به مادرم. دلم هست رو بگم يتو یو هر چ

.هبراشون تنگ شد

. دیچیگوشم پ يمرتعش اومد، تو یآرومش که به نظرم کم يصدا

. منتظرتم نییبرو حاضر شو، پا -

. رونیصورتم برداشتم، در رو باز کردم و رفتم ب يدستامو از رو. سر بلند کنم برگشتم نکهیبدون ا. نهیبب سمویصورت خ نخواستم

داشته ها و  ادی. سرخ شده بود مینیچشما و نوك ب. نگاه کردم نهیآ يبه صورتم تو. کردم یهق هق م دم،یپوش یداشتم لباس م یوقت هنوزم

 يبا بغض تو. و خودمو به جلو خم کردم نهیآ زیم يدستامو گذاشتم رو. که نداشتم يکه داشتم و خانواده ا یآرشام. نداشته هام افتادم

. دلم چه خبره يزد تو یچشمامو پرکرده بود، داد م يدیکه سف یسرخ نیا. ن بودنسرگردو. مشد رهیچشمام خ

 یدونم چ یشه، نم یذارم که تهش به ناکجا آباد ختم م یم ییعاشق شدم و حاال دارم قدم به جا طیشرا نیا يکه تو یمن دمیفهم یم خودم

شه به  یباعث م. کنه یم جمیگ گهیجور د هیجور و کالمش  هیاهش نگ. نه ایخواد  یآرشام هم منو م دمیفهم یکاش قبلش م. در انتظارمه

دل اونم  يکنه که تو میبهم بفهمونه، حال. میهم بکنه من راض کیکوچ ياشاره  هیاگه  یحت. برد یم نیشکو از ب نیا شکا يا. فتمیشک ب

. منو عوض کرده يگذره که حال و هوا یم يزیهمون چ

***

:لب گفتم ریزدم و ز یبابا لبخند تلخ رو به قبر. فرستادم فاتحه

زن و بچه  يسفره  يپا يخونت؟ نشوند يتو يبود بابا؟ دزد ناموس آورد يچه معامله ا نیا ؟يباهامون چکار کرد ینیب یبابا؟ م ینیب یم -

من از چشم . يرو تباه کرد تک تکمون یزندگ یول امرزدت،یبابا خدا ب. يبابا بد کرد ؟يدیزنت و نفهم يرو به رو يات؟ چشم ناپاك نشوند

از ناموست . بابا يدیتو نفهم یسرش داشت، ول يتو یشوم ياون کفتار فکرا. يباز کرد مونیرو به زندگ انیشا يچون تو پا نم؛یب یتو م

. يبابا، بد کرد يبد کرد. یمواظبت کن دیاون طور که با ینتونست

احترام  يمگه خدا نگفته پدر و مادر به قدر. کردم بابا یهنوزم صداش م نایا يبابام بود؛ با همه . دمیخم کردم و سنگ قبرشو بوس سرمو

که  فیو صد ح فیح یول. که فرزند موظفه در حق پدر و مادرش داشته باشه یاحترام. مسلمون شو یبگ دیدارن که اگه نامسلمون بودن، نبا

. سوق داد یکیما رو به تار يهمه  ،يندونم کار هیاشتباه و با  عمل هیبابام با 

رو  ریرفت دم ش. کرد یکرد، نادون یکه بچگ يبرادر. بود که نداشت یرتیکه دلم خوش به غ يبرادر. دمیرو بوس ماین يقبر شسته  سنگ

رو دارم که  ماین ست؛یگفتم اگه بابام معتاده و حواسش به دخترش ن. شه یم ریهمون ش يندونست عاقبت خودش طعمه  یکنه، ول یچیق

.هم تنهام گذاشت ماین. کردم نبود و نشد یاون طور که فکر م. نشد یول. شهمراقبم با



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨١

گال رو . دمیقبر مامان رو بوس. دمیقبر هر سه نفرشون گالب پاش يرو. سنگش يرو ختمیآروم آروم آب رو ر. دمیقبر مادرم دست کش به

. قبرشون يرو ختمیپر پرکردم و ر

 نیاز آرشام و ا. دلم داشتم ياز هر اونچه که تو. از همه و همه براش گفتم. باهاش حرف زدم. ماه بانو. دمیاسم مامان دست کش يرو به

. گذره یم یخبر نداشتم تو دل اون چ یول. دلم يتو نیریحس ش

. رهیخواد انتقام بگ یدونه ات م هی یکیمامان دختر  -

. زدم یتلخ لبخند

 یم يدختر هیواسه تو کتاباست مگه تو که . لماستیف يکارا واسه تو نیه انتقام؟ ادخترتو رو چه ب یگفت یم يمامان؟ اگه بود ینیب یم -

 يمامان اگه بود. باره یکه رذالت از سر و روش م یکس! آدم خوك صفت هی! بزرگ انیشا ؟یاونم از ک ؟يایجور کارا بر ب نیاز پس ا یتون

که خوشبخت کنار  يچهار نفره ا يهمون خانواده  میشد یباز م. بودن مونیزندگ يتو یانیشا گهیاون وقت د ؛يکاش بود يا ؟یگفت یم یچ

 یبه تلخ شینیریآره ش. بود نیریاون مشاجره ش یشد؛ ول یزن و شوهرا با هم بحثتون م يتو و بابا مثل همه . میداشت یآروم یهم زندگ

 ادتهی. بزنه که تا حاال نزده ییمرش دست به کاراع يبار تو نیاول يخواد برا یمامان دخترت م. داشت شها ارز ياون دعواها و کتک کار

از اون ور خدا زبون  یکه توس دلش داره، ول یدختر منو باش، با وجود ترس یگفت یبه بازوم و م يزد یکردم، م یم يهر وقت زبون دراز

بلندم  يکه بودم موها کیکوچ دتهای. واسه دختر زشته یگفت ینکنم؛ م يجا زبون دراز هکه هم يکرد یم حتمینص شهیهم. بهش داده يدراز

موهام و  يتو يدیکش یدادم؛ تو هم با لبخند شونه رو م یگرفتم و تاب م یکوچولوم م يدستا يو منم چند تارش رو تو يزد یرو شونه م

 انیوم، خواهان بآر نهیدختر بش«لبات بود که  يمثل رو نیا شهیهم. همادر به قربونت بر نمت،یبب یعروس دیبرسه تو رخت سف یک یگفت یم

نبودم؛ جنب و جوش داشتم؛ سر و زبون دار  يریمن آروم نبودم؛ دختر گوشه گ یول. ادمهیضرب المثل هنوز که هنوزه  نیا. »!از کرمون

بهم . نذاشتن مامان؛ نذاشتن آروم باشم. رفتار کنم نیمت ؛خانم باشم دیرفتارا با نیکه بدونم در کنار ا يکرد تمیترب يتو جور یبودم؛ ول

. مادرم و خانوادم رو ازم گرفتن. زخم زدن

که  ادشیهنوزم . شه یدرمون نم یمرهم چیدل المصبم که با ه نیا ينشوندن رو یزخم: با هق هق گفتم. دستامو به چشمام فشار دادم کف

. خبر شماها رو ازم گرفت یاون از خدا ب. رهیگ یم شیجگرم آت فتمیم

 .چشمام برداشتم ياز رو دستامو

 نمیشه، واسه هم یم يزیچ نیاصال خبر نداشت همچ. خودش نبود يدونم کار بابا خواسته  یم. دارم ازیهر سه نفرتون ن يبه دعا -

. دعاتون بدرقه ام باشه دیبذار. دیپس کمکم کن شه؛یدستاتون پ ایاون دن يتو یکوتاست؛ ول ایدن نیدست شماها از ا. دمشیبخش

 نیآدم دم کلفت تر از ا نیا. اجرا کرد دیعدالت رو با. رمیگ یپست م يآدما نیحاال که موندم انتقامتون رو از اپس  ن،یبا خودتون نبرد منو

که  ياون مرد ستم؛یتنها ن. کنم یبه قانون انتقام و به جرم گناه، من اون آدم رو قصاص م یشه؛ ول یعدالت اجرا نم نجایبه قانون ا. حرفاست

خوام و هم  یهم من م نویا. کار رو بکنم نیا دیبا یخوام تنهاش بذارم، ول ینم. کنه یکمکم م. ونده، همراهمهکالمش بهم فهم یو حت نگاهش

. آرشام

***
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داده  هیاونجا تک ياز درختا یکیاز من به  يادیز يکردم؛ آرشام با فاصله  یمدت که باال سر قبر خانوادم بودم و باهاشون درد و دل م تموم

.کرد یبود و نگاهم م

از  يبا خودم و دور. امیهنوز نتونستم با خودم کنار ب یحاال آروم و سبکم، ول. داشتم ازیو خلوت ن ییتنها نیبه ا. بود که تنهام گذاشت خوب

! که قلبم رو تصاحب کرد یکس

 يبه رنگ قهوه ا زهییابلوز پ هیبه چشماش داشت،  یکیش یآفتاب نکیع. کرد یم یمسلط رانندگ. رو برگردوندم و نگاهش کردم صورتم

 رهیو ت نیسنگ شهیهم پیت. کرد یم رهیخ یرو به راحت يکه چشم هر دختر یتیجذاب. فوق العاده جذاب بود. یمشک نیشلوار ج هیسوخته و 

 از حد مغرور بود و ادیکم نداشت؛ فقط از نظر من ز یچیآرشام ه. چشماش داشت يو همه جا تو شهیکه هم یاصزد و غرور خ یکه م يا

مرد مغرور و  نیو من ا. پرجذبه و محکم کرده تینها یمرد رو ب نیکه باشه، ا یهر چ لشیدل. داشت لیرفتارش دل نیا يمطمئنا برا

! دوست داشتم... رو  یخواستن

***

. خوشحال شدم دنتیچقدر از د یدون یدختر نم يوا -

. زد لبخند

. از تو شتریب یحت دیطور، شا نیمنم هم -

 يو از تو دییسا یکف دستاش و به هم م. کرد یزد و باز م یهم گره م ياضطراب داشت؛ انگشتاش رو تو ییجورا هیانگار . دمکر نگاهش

برسه،  يقبلش به آرشام گفتم که االناست پر. دنمیاومد د يساعت بعد پر مین قایبعد از برگشتن ما، دق. دمید یرو واضح م ینگاهش نگران

:نه از پله ها رفت باال و گفتنگاهم ک نکهیاونم بدون ا

. مزاحمم نشه یخوام استراحت کنم، فعال کس یبه خدمتکار بگو م -

. اتاق من يتو میرفت ،يبعد از اومدن پر. کردم و به خدمتکار گفتم یکه کرده بود رو عمل یسفارش. بود یلیکه باز گله نکرد خودش خ نیهم

. نگاهم کرد سشیخ يبا چشما. گرفتمدست  يسردش رو تو يدستا. میتخت نشسته بود يرو

. وقت سابقه نداشت چیزنم خاموشه؟ ه یبه فرهاد زنگ م یچرا هر چ. يبه خدا دقم داد. يبگو پر يزیچ هیتو رو خدا  -

. رو زیهمه چ. گم یرو برات م زیهمه چ -

.برداشت و اشکاش رو پاك کرد زیم ياز رو يبرگ دستمال کاغذ هی

من با  یول م؛یهمونا خواست عقد کن يرو ازم انداخت و به بهونه  یلعنت ياون عکسا ومرثیکردم که ک فیبرات تعر ییاون روز تا اونجا -

 يتو یفرهادو اتفاق ادتیو همون روز بعد از ع ادتشیاز دوستام تصادف کرده بود؛ رفتم ع یکی. کردم و گفتم نه یوجود بازم کله شق نیا

نه؛ منم گفتم نه، چون خراب  ایدارم  نیماش دیکه ازم پرس رونیب امیب مارستانیخواستم از ب یال پرسبعد از سالم و احو. دمید مارستانیب

کم من من کردم،  هی یستیرو دربا ياولش تو. رسونه یره خونه و سر راه منو هم م یفرهاد گفت داره م. شده بود و گذاشته بودمش خونه

گفت حالت خوبه و . خودش يدمق شد و رفت تو دمید دم؛یازش حال تو رو پرس ریسم يتو. باالخره موافقت کردم و همراهش رفتم یول
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دفعه  هی. شده به منم بگه يزیبهش اصرار کردم اگه چ. زدم خاموش بود یزنگ م تیمدتم به گوش نینگران شدم؛ ا. نگفت يا گهید زیچ

 یلیخ. رستوران رو دادم شنهادیمنم پ م،یگفت کجا بر. کردمبذاره؛ منم قبول  ونیمرو باهام در  ییزیچ هیخواد  یشد گفت م یدونم چ ینم

کم حرف  هیکرد  شنهادیپ م؛یو قهوه سفارش داد کیک نکهیبعد از ا. که داشت یتیدرخور شخص ن،یکرد؛ کامال مردونه و مت یخوب رفتار م

. داره دیزدنش ترد يرو بهم بزنه که تو یخواد حرف یاحساس کردم م. میبزن

گفت تو . تموم افکارم يرو دمیکش یخط باطل م دم،ید یگرفتش رو م يچهره  یخب وقت یشد؛ ول دهیکش زایچ یلیبه خ چرا، فکرم دروغ

. يو بعد جوابش رو بد یازت خواسته در موردش فکر کن. يزد نشیتو دست رد به س یرو دوست داره و بهت از عشقش گفته، ول

. بود دهیرنگش پر. با بغض نگاهم کرد. شونش يگذاشتم رو دستمو. کردن سیاشک تند تند صورتش رو خ يها قطره

! ؟یکن یم هیچرا گر -

. یچیه -

. شناسمت یبه من نگو نه که خوب م. هست تیزیچ هیحتما . خوام بدونم ینه بگو، م -

. بهم فرصت بده: اومد، گفت یکه انگار از ته چاه در م ییبغض و صدا با

گفت؟  یرو بگو؛ فرهاد چ شیبق. کنم یخب مجبورت نم یلیخ: گفتم يچارنا ياز رو. رونیفوت کردم ب نفسمو

. قورت داد و اشکاشو پاك کرد بغضشو

 یدونستم رفت یمنم نم. نگفت يزیحرفا چ نیو ا یاز نشون نیهم يواسه  ؛ییدونم تو کجا یفکر کرد م. ازم خواست باهات حرف بزنم -

...شد، چه برسه به من که  یدل سنگ به حالش آب م. فرهاد داغون بود. فتمگر یوگرنه حتما آدرس رو ازش م ال،یاون و يتو

. شد ساکت

. رونیب زیدلت هست رو بر يتو یهر چ ینیراست و حس ؟يآخه تو چته پر -

شم، منو رو که عاشق یوگرنه چرا اون کس! کم شانسم، نه اصال شانس ندارم یلیخ. دالرام ستیدو تا ن یکیبگم؟ درد من  یچ: بغض گفت با

! چرا دالرام؟! دوستم باشه؟ نینخواد و در عوض خواهان بهتر

. چند بار پشت سر هم پلک زدم تا حواسم جمع شد. دهنم از تعجب باز موند. نییبا هق هق سرشو انداخت پا و

...فرهاد رو  یعنی... تو ! ؟یچ: کردم زمزمه

. سرشو نوازش کردم. جلو و بغلش کردم دمیکشخودمو . دیلرز یاز زور هق هق شونه هاش م. تکون داد سرشو

 ؟یاز ک ؟یرو زودتر بهم نگفت نایپس چرا ا -

اون دلش با من  یول. کنم هیتونم بهش تک یکه م هیفرهاد واقعا همون کس. رونیب امیتونم از فکرش ب ینم دمیفهم دمشیکه د یاز بار دوم -

. ستین

. هق کرد و صورتش رو به شونم فشار داد هق

و چون هنوز داغ بوده، اون  دهید میبا هم حرف زد نکهیدو روز بعد از ا یکیحتما تو رو . من به فرهاد گفته بودم مثل برادرم دوستش دارم -

.رو فراموش کرده زیمطمئنم االن همه چ. حرفا رو بهت زده

. عقب و اشکاشو پاك کرد دیخودشو کش آروم
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. ره ینم رونیل آدم باز د یآسون نیعشق به هم ؟یشه دل یمگه م -

چرا؟  یدون یم. ره یم نیطرفه زود از ب کیعشق  -

. نگاهم کرد منتظر

اگه دو نفر متقابال عاشق هم . عشق دلگرم باشه نیکه بخواد به ا نهیب یاز طرف مقابلش نم يچون مهر: جوابش رو دادم یلبخند کمرنگ با

سرد؛ باالخره  یکیگرم باشه و  یکی یوقت یشه، ول یعشقشون گرم تر م دنیله کشگرما، با هر بار شع نیبا همه و ا شهیباشن، دلشون هم

براش سخته، . شه یم مونیهم که عاشق شده پش ینه؛ اون نکهیا ایشه،  یزنه و طرفم عاشقش م یم ای. شه یم رهیچ يگرید براز اون ها  یکی

.کنه یئن باش فراموش ممطم نه،یبب يحاال هم اگه فرهاد از من سرد. داره ازیبه زمان ن یول

. رفت یدستش ور م يبا دستمال تو. انداخت ریرو ز سرش

مثل فرهاد گذشت؟  يشه از مرد یمگه م. دو تا احتمال داره یخودت گفت ؟یاگه دل تو رو هم گرم کرد چ یول -

. يگذر یم یاگه عاشقش نباش -

 ؟یچ ياگه عاشقش شد -

. دمیخند

. شم ینم -

 ؟یچرا نش -

دل واموندم  نیا ياز خود متشکر، تو يدنده  هیمرد مغرورِ کله شقِ خودخواه  هیچون : آروم گفتم طنت،یو با ش نمیس يگذاشتم رو دستمو

! کنم رونشیعمرا اگه ب یعنی ستو،یبرو ن رونیرقمه هم ب چیجا خشک کرده و ه

! نـــــه: گفت زیدهنش رو گرفت و ر يلوبا تعجب ج. لبخند آروم آروم مهمون لباش شد. چشمام يو مبهوت زل زد تو مات

. دمیخند

! آره -

. يبگو جون پر -

. باخت یکیزبون دراز، باالخره دلش رو به  يپاره  شیآت یبه قول خودت، دل ه؟یوا دروغم چ -

. هیمطمئنم آدم خاص يکرد فیجور که تو ازش تعر نیا ه؟یطرف ک یدل يوا: گفت یبا خوشحال. لبخند دستم رو گرفت با

! خاص؟ چه جــــورم -

! ه؟یجونم در اومد، بگو ک -

. شیشناس ینم -

. پنچر شد کیالست نیع

...روز قرار بذار منم  هیخب  دمش؟یجدا؟ پس ند -

. لبام پر رنگ تر شد ياز اون طرف لبخند رو. دفعه چشماش گشاد شد و دهنش باز موند هی

! ؟یگ ینکنه همون رو م... نکنه : و مبهوت گفت مات
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کدوم؟ : خنده گفتم با

. به بازوم زد

و به زور با خودش برد؟  دیو دستت رو کش دیکه وسط حرفامون سر رس! ؟یکشت يتو يبداخالق جذابه  ارویهمون ! آره؟ -

نه بابا، کجا به زور؟  -

. دیهم خند يپر دم،یخند

. مهندسه یآرشام بود اسمش آره؟ گفت! پس خودشه -

. الیو نیصاحب هم ،یرشام تهراناوهوم، مهندس آ -

. یهم برداشت یلیچرب و چ يعجب لقمه . نکنه دختر ریتو گلوت گ -

. پشت چشم نازك کردم طنتیش با

. مونه یتو گلوم نم. دارم يزیت يدندونا دنشینترس، واسه جو -

. شماها نیایآب در ب از ياوه اوه، چه اعجوبه ا! و زبون دراز طونیدختر ش هیمرد مغرور و بداخالق با  هی -

. چشم حسودا از دم کــــور -

منم؟  ،يهو -

 ؟يمگه تو حسود -

قسمت  یخوشبخت یک یول. یآرزومه خوشبخت بش. کنم ینم يدوستم حسود نیبهتر یوقت به زندگ چینه، ه: و گفت دیآه کش. شد دمق

شه؟  یمنم م

. انداختم دور شونش دستمو

 ؟يرا نگرانش بوداز فرهاد بگو، چ. زود یلیخ -

. چشماش ينشست تو یترس و نگران دوباره

از من و  میرستوران بود يتو یوقت یطرف حت. ده یبهش م هیبه ثان هیبرام به پا گذاشته و اون آمارم رو ثان ومرثیاون روز خبر نداشتم ک -

. فرهاد عکسم انداخته بود

خودم  يبه رو یاخم کرده، ول ومرثیک دمیاز همون اول د. گرده یو زود برم ونریره ب یاومد خونمون، مامان گفت با دوستش داره م یوقت

 یباهاش ول م یکه داشت هیشد و صداش رو انداخت پس کلش، که اون پسره کدوم خر یکه مامان رفت برزخ نیهم یول. اوردمین

تهشم . از دهنم در اومد گفتم یو هر چ ستادمیمنم بلند شدم و جلوش ا. خودش بود و جد و آبادش قیال طبهم زد که فق ییحرفا ؟يدیچرخ

گفت هنوز کارمو باهات . ذاره یپهلوم زد؛ گفت داغشو به دلم م يلگد تو هیازش خوردم و  یلیدو تا س یوقت. خوام یمن فرهادو م دیفهم

 نجایبرگشت نفهمه ا یامان وقتم نکهیواسه ا. واسه تو بگم یشه حت یزد که شرمم م ییفاحر ؟يداد گهید یکیقولشو به  یتموم نکردم رفت

. دمیمسکن خوردم و خواب هیسردرد  يو به بهونه  رونیدرد داشتم؛ اومدم ب. چه خبر بوده، رفتم حموم و پهلوم رو با آب گرم ماساژ دادم

گه  یبابام و مزنه به  یزنگ م عیاون مار صفت هم سر. میمدت آب و هوا عوض کن هی میبر ش،یک يگرفته واسه  تیهمون شب بابا گفت بل

 هی کشینزد ياز دوستا یکیروز قبلش بهم گفته بود . کشم یکنارمه چقدر زجر م یوقت یدون ینم. امیکار دارم، باهاتون م شیک يمنم تو
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از بس  یشه، ول یآب باشم حالم بد م يو گفتم رو مبهونه آورد. بابام ازم خواست باهاش برم يداده و جلو بیترت یکشت يتو یمهمون

 هیمامان قبلش . شه زد ینم یحرف گهیهم بابام اجازه بده، د یزد، اونم اجازه داد و وقت یبابام به موش مردگ يکرد و خودش رو جلو اصرار

. ده یباشم حالت تهوع بهم دست م یکشت يکه رو یدون یم. قرص بهم داد که اونجا حالم بد نشه

. يبهم گفته بود ادمهیآره  -

اون شب حالم . آخرش مجبورم کردن یکردم، ول یمخالفت م. گفتم چشم یم دیه؟ منم از ترس اون عکسا بابود که گوش کن یک یول -

از اون  شتریباالخره اون شب ب یول دم؛یبعدشم که تو رو د. کنم یکرده بود که چرا با دوستاش خوب برخورد نم لهیخوش نبود؛ اونم پ

اون . بود و چشمام بسته زیم يافتاده بودم و سرم رو یصندل يگوشه رو هیهمش . بودمحال خودم ن ياصال تو. دو حالم بد ش اوردمیطاقت ن

 يتو يهم بهم نداشت و با دخترا يکار. دمید ینحسش رو نم ي افهیق يجور نیبودم، چون ا یراض. خواب آور بود ییجورا هیقرص 

 یوقت یفرهادو ندارم، ول يمن شماره . نجامیو االنم که اتهران  میبعدشم برگشت. جلف تر بودن گرم گرفته بود یکیاز  یکیکه  یمهمون

. دلم يخاموشه، ترس افتاد تو یزن یزنگ م یگفت

. دستام رو مشت کردم ینگران با

کرده  يکار ستین دیازش بع دمش،ید يو من چند بار یگ یکه تو ازش م یومرثیاون ک. نگرانشم یلیخ. دونم واال، من از تو بدترم ینم -

آشناست؟  انیشا یعنی یاون مهمون زبانیبا م یگفت یول. باشه

!ان؟یشا -

. بزرگه انیجناب شا یمهمون نیبود که ا نیوِرد زبونش ا ومرثیک. بود نیآره آره، اسمش هم: فکر کرد و سرش رو تکون داد یکم

. نفر هیکنم، البته به کمک  داشیفکر کنم بتونم پ. کنم یم شیکار هیباشه، من  -

. گاهم کردن مشتاقانه

! ؟یک -

وقت به درد  هی دیشا ت،یگوش يکن تو ویگم س یفرهاد رو هم م يشماره  ،يمنو که دار يشماره  یراست. دم یصبر کن بعد بهت خبر م -

. خورد

. کنم ویباشه، بگو س -

 یخوب م یلیرو حتما خ قاشیو دوست و رف انیبود، آرشام هم شا انیدوست شا ومرثیک. داشتم ییفکرا هیسرم  يتو. رو گفتم شماره

! کنم؟ دایکنه فرهادو پ یکمکم م یعنی. شناسه

.شه یم ریهر چه زودتر دست بجنبونم، وگرنه د دیبا. شه یم دایو ارسالن هم پ انیشا يدو روزه سر و کله  یکی نیا يتو حتما

.م کمکم کنهکرد یبه آرشام بگم؟ خدا خدا م يکردم که چطور یفکر م نیهمش به ا ياز رفتن پر بعد

***



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨٧

 یدستمو آوردم باال تا دوم. جواب نداد. کردم و در زدم یکیباالخره دلمو . آره خب دو ساعت گذشته. شده داریبزنم؟ نزنم؟ البد تا االن ب در

. هوا بمونه يرو هم بزنم که صداش باعث شد دستم رو

. تو ایب -

 یبود، ول دهیدراز کش. دمشیتخت د يرو دم؛یداخل اتاقش سرك کش. ردمو درو باز ک رهیدستگ يو گذاشتم رو نییآوردم پا دستمو

همون طور که قدمامو کوتاه به طرفش . کرد ینگاهمم نم ینکرد؛ حت یحرکت. ستادمیهمون جا ا. آروم رفتم تو و درو بستم. چشماش باز بود

:داشتم، گفتم یبرم

 م؟یبا هم صحبت کن قهیشه چند دق یم -

 نجا؟یا ياومد نیواسه هم: گفت يشد و جد زیمخیبه طرفم ن یکم. اهم کردبرگردوند و نگ سرشو

. گردنش يو دستش رو گذاشت رو دیکش یآه کوتاه. که اخماش جمع شد نهیتخت بش يخواست رو. تکون دادم سرمو

 ؟یدر رابطه با چه موضوع -

 ؟يمفصله؛ وقتشو دار -

. داد یدستشو به گردنش فشار م. تر شداخماش جمع  یمثبت تکون داد؛ ول يو به نشونه  سرش

شده؟  يزیچ -

 یم گهیبا دو قدم د. قدم رفتم جلو هی. چشمام نگه داشت يآورد سمت پاهام و آوردش باال تا تو دیتخت، کش يکه انداخته بود رو نگاهشو

. ستادمیهمون جا ا یکنار تختش، ول دمیرس

کنه؟  یگردنت درد م -

عضالتش  عتایآب، طب يبزنه تو رجهیدختر ش هینجات جون  يمثل من شب برا یکی یوقت ست؟ین یعیرت طببه نظ: چشمام گفت يتو رهیخ

 ره؟یگ ینم

! بندازه کهیخواست ت یم. زدم لبخند

 ؟يطور بود نیچند روزم هم نیا يتو یعنی -

. يتا حدود -

 دم؟یپس چرا من نفهم -

. نداد و نگاهشو از روم برداشت جوابمو

تر  کیخواست کج بشه برش داره که چون من نزد. کنار تختش بود زیم يرو. زنگ خورد لشیبکشم که موبا شیوع فرهادو پموض خواستم

همون طور که نگاهش به من بود، جواب . رو از دستم گرفت یچشمام و گوش يزل زد تو. برش داشتم و گرفتم جلوش زیم يبودم، از رو

. م کرد و نگاهشو از روم برداشتپشت خط بود که اخ یدونم ک ینم یول. داد

. به بچه ها هم سفارش کن. باش زیمراقب همه چ. زنم یسر م هیکجا؟ چند نفرن؟ باشه امشب . شنوم یبگو م -

. هیزد که عصبان یچهرش داد م. دیکش یم قیمرتب نفس عم. صورتش سرخ شده بود. و تماسو قطع کرد نییاز کنار گوشش آورد پا ویگوش
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. یمشک نیشلوار ج هیبود و  زهییاکثرا لباساش پا رونیب یول د،یپوش ینم میخونه ضخ يتو. تنش بود يکوتاه سرمه ا نیستآ راهنیپ هی

. فهمم یکارش رو نم نیا لیکرد؟ واقعا دل یشاد استفاده م يکمم واسه تنوع از رنگا هیشد  یم یچ یول. کرد یجذاب ترش م رهیت يرنگا

دست راستش رو . داد هیلب تخت نشست؛ دستاشو کنارش تک. انگار گرمش شده بود. باز کرد نییش رو تا پاسه تا از دکمه ها قهیسمت  از

گردنش بود نگاهم  يهمون طور که دستش رو. خواستم لب باز کنم و حرفمو بزنم که جملش متعجبم کرد. دیآورد باال و به گردنش کش

:کرد و گفت

 ؟يتو ماساژ بلد -

! ؟یواسه چ! من؟ -

. فقط جوابمو بده -

. کردم مکث

. ادیکم، نه ز هی -

. آروم تکون داد سرشو

. همونم خوبه -

 ؟یپس چرا معطل: تعجب نگاهش کردم که گفت با

! چکار کنم؟ -

. گردن و شونه هاش اشاره کرد به

. از درد جمع شده بود چهرش

. ستمیکاره ن نیمن ا یول -

. يکه بلد یگفت -

. ادیزآره، اما خب نه  -

. شروع کن -

...اما آخه نمـ  -

!دالرام -

 ي نهیس يکوتاه رو یلینگاهم خ. دمیکش نیینگاهمو نرم از چشماش به سمت پا. جام خشکم زد ياسممو با تشر صدا زد که تو نیهمچ

 !که ادیجونم در م! برم ماساژش بدم؟! آخه؟ یچ یعنی. موندم رهیچشماش خ يتو جانیستبرش موند و بعد با ه

. حتما از منم واردترن. ادیب گهید یکیبگو  الست؛یو نیا يهمه آدم تو نیخب ا... آخه من  -

حرف کارتو  یب! یکارو بکن نیا دیفقط و فقط تو با نجا،یا ادیماساژور شهرم ب نیاگه بهتر یعنی ،يانجامش بد دیگم تو با یکه م یزمان -

! انجام بده

پاهام  یکه ازم خواست رو انجام بدم، ول يدوست داشتم برم جلو و همون کار. بگم يزیتا کام چ حرف زد که نتونستم الم يجد يقدر به

. نیبود به زم دهیچسب
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هر  گهید. دم یکار دست خودم م يدور نیا يتابش شدم؛ به بهونه  یب شیجور نیمن که هم! چرا االن؟ ینخوام، ول نکهینه ا. دل بودم دو

.شناسم یرو نشناسم، خودمو که خوب م یک

. چکار کنم دیدونستم با ینم. ستادمیرفتم طرفش و جلوش ا دیبا ترد. با زبون تر کردم جانمویخشک شده از ه يخودم که اومدم، لبا به

. زمیسرم بر يتو یشده بود و مونده بودم چه خاک اهیحواسم جمع اون دو تا چشم س

 یقلنجش م یوقت امرزمیآره خب مادر خدا ب! ماساژ دادم؟ ویعمرم ک يال تواصال من تا حا! ؟يماساژ بد يبلد یگفت ینم يمرد یآخه م د

! کجا؟ نیاون مشت و مال کجا و ا یول. گفت کمرشو بمالم یگرفت؛ به من م

 ؟یکن یمنو نگاه م يستادیپس چرا ا -

. شروع کنم دیبا يدونم چه جور ینم: گفتم صادقانه

. تاشو گذاشت لب تختسرشو تکون داد و دس. رونیداد ب قیعم نفسشو

. برو پشتم -

نه  خ،ی خی. دیلرز یانگشتام م. هوا نگه داشتم يبه شونه هاش، رو دهیزانوهام نشستم، دستامو آوردم باال و نرس يرو. تخت يرفتم رو آروم

ه هاش رو باز کرده بود دکم یک دمینفهم. شونه هاش يخواستم دستمو ببرم جلو و بذارم رو. چند بار مشتشون کردم. اصال سر شده بودن

به حالت قبل . پشت سرش خشک شدم. تنش بود یمشک يحلقه ا نیجذب آست رپوشیز هی. رو در آورد راهنشیپ کتحر هیکه با 

. عقب تر گذاشته بود و گردنشو به عقب کج کرده بود یبار دستاشو کم نیا یبرگشت، منته

باالخره . داد یبسته بود؛ بهم اجازه نم خی جانیه يکه از سرما ییزد و دستا یم نمیس يکه با شتاب تو یقلب یول. بود شروع کنم منتظر

! کننده است وونهیعطرش د يبو دم؛یو کوتاه کش قیچند تا نفس عم. شونه هاش، حرکت ندادم يگذاشتم رو دیدستامو با ترد

آخه ! مونه یسنگ م نیع. دمیسفت و محکمش کش يعضله ها يرو یدستمو با فشار نسب. بتونم دیبا یسخت بود، ول. کردم آروم باشم یسع

 ياز سرد يخبر گهیگرم کارم بودم و د. سفته يادیآرشام ز يعضله ها ایمن کم جونم،  ای. دستم درد گرفت! ماساژ داد؟ نویشه ا یمگه م

.دستام نبود

همون  يتا حاال از تو یبر نداشتم آرشام از کدرست رو به رومون بود که خ يقد ي نهیآ هی. هم قفل شد ينگاهمون تو. باال دمیکش نگاهمو

کردم پشت  یفکر م. شد یم دهیعضالتش کش يمنم خود به خود رو يدستا. محو حرکات و صورتم شده بود. نظر گرفته ریمنو ز نهیآ

. کرد یاخماشم جمع نشد؛ فقط منو نگاه م یحت. نگفت یچیه یول اد،یگردنش رو که فشار بدم، از درد نالش در م

. یش یبهتر م ،یوان آب گرم دراز بکش يتو قهیبه نظرم چند دق -

. آمادش کن: گفت يدیترد نیکوچک تر بدون

! رو؟ یچ: تعجب گفتم با

. وان آب گرم -

. ستمیخدمتکار ن گهیمن که د -

. یتون یمحض کمک که م -

! فقط کمک؟ -
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. و شونمو انداختم باال رونینفسمو فوت کردم ب. تکون داد سرشو

. کنم یخب باشه، االن آمادش م یلیخ -

کارم که تموم شد، برگشتم سمت در حموم که برم . وان رو براش پر از آب گرم کردم. و رفتم سمت حموم نییتخت اومدم پا يرو از

و  نییانداختم پا بایرخواستم نگاهش نکنم؛ سرم رو تق. کنه یو داره نگاهم م واریرو داده به د شیتک نهیدرگاه دست به س يتو دمید رون؛یب

. شدم رهیچشماش خ يسرمو بلند کردم و تو. خورد و نگهم داشت چیو مردونش دور مچم پ يقو يبشم که انگشتا ردخواستم از کنارش 

. چشمام خوند يرو تو ادمیتعجب ز

کجا؟  -

.وان رو آماده کردم -

.دمید -

. نذاشت یمچم رو از حصار انگشتاش آزاد کنم، ول خواستم

 ؟یکاره رها کن مهیکارتو ن يعادت دار -

! کدوم کار؟ -

برداشتم که از  زیخ. درست پشت به در ستاد،یرو به روم ا. مردم و زنده شدم تا دستمو ول کرد. در حمومو بست. و برد تو دیکش دستمو

. و راهمو سد کرد ستادیا نمیبه س نهیس یکنارش رد بشم برم سمت در، ول

. اربکش کن: حرص گفتم با

.ذاشت رد بشم یبود و نم ستادهیحرف پشت به در ا یب

.هل دادم بازوشو

. رونیخوام برم ب یبرو کنار، م -

. يکارت رو تموم کرد نکهیبعد از ا یمنته رون،یب ير یخب م یلیخ -

! برو کنار ؟یگ یم یچ گهیماساژ بدم، د ستمیاصال من بلد ن -

شد، نگاه نافذش رو  یم دهیصداش به وضوح د يکه تو یبا حرص. چسبوندم به خودش بایتقرچنگ گرفت؛ تکونم داد و  يتو بازوهامو

:چشمام و با پوزخند گفت يدوخت تو

. یگ یراست م يگفتم دار یکردم م یاگه تجربش نم -

. کردم تقال

. يریجلومو بگ یتون یتو هم نم ،يدیهمون که شن -

. صورتشو مماس با صورتم قرار داد. دیسرم رو به عقب کش. موهام يرو فرو کرد توچپش رو حلقه کرد دور کمرم و دست راستش  دست

. یزن یمطمئن حرف م یلیخ -

 نجا؟یا میچرا آورد. ولم کن -

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -
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. بود يخاص نبود، جد دیاون جور که با لحنش

. کنم به خودم مربوطه؛ برو کنار یکه م يهر فکر -

. فقط محکم نگهشون داشت د،یکش ینم. شد شتریموهام ب يودست راستش ت فشار

درون خودش  یمونه که جسم منو به راحت یم شیاز آت يکردم تموم وجودش مثل کوره ا یحس م. نفسام کم از آرشام نداشت حرارت

. روح و جسمم بس بود دنیکش شیبه آت يحس رو داشتم که همونم برا نیهم قایدق. کنه یذوب م

. قورت دادم دهنم رو آب

 ؟يخوا یم یچ -

 ؟یترس یم -

چرا بترسم؟  -

 ؟یفرار کن يخوا یچرا م -

. ستین نجایمن ا يجا. فرار نکردم -

تو کجاست؟  يو جا -

.نجایاز ا رونیب -

. جاست نیگم هم یمن م یول -

.ستین: حرص گفتم با

. ولم کن: کردم تقال

. بزنهحرف من حرف  يجرات نکرده رو یتا االن کس -

. ستمیهستم که جرات کردم جلوت با یکس نیمن اول یخودت گفت -

دختر؟  هیوجود  يهمه جرات تو نیا: گوشم و زمزمه کرد کیآورد نزد لباشو

تعجب داره؟  يجا -

. من آره يبرا -

. شه یبفهمه بد م یکیبذار برم، اگه  -

. نهیپس دردت ا -

. زاستیچ یلیدرد من خ -

. و نگاهم کردعقب  دیکش سرشو

 ؟یبه من بگ دیبا یکن یحس نم -

!ابدا -

چرا؟  -

گردنت خوب شد؟  -
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.هم يتو دیکم کم اخماشو کش. جا خورد دمیهوا ازش پرس یکه ب یسوال از

 ؟یبحثو عوض کن يدوست دار یلیخ -

. وجود نداره یبحث چیه -

. پس کارتو ادامه بده -

 ؟يچه کار -

. ماساژ -

. دستتو بردار ،یکن یخفم م يدار. ستمیکه بلد نگفتم : دمینال

. کنم یم دییتا ییجورا هیکار تو رو هم  یمن قبال ماساژور داشتم، ول -

 ؟یاستخدامم کن يخوا ینکنه م هیچ: تمسخر گفتم با

!هینه به نظرم عال ه،یفکر خوب -

. از فرط تعجب خود به خود باال رفت ابروهام

. يشد یاالتیفکر کنم خ. پنبه دانه ندیشتر در خواب ب: عقب و گفتم دمیرو کش خودم

دستش رو برد پشت و . دیزد، همون طور که همون طور که منو محکم گرفته بود، عقب عقب رفت و منو هم دنبال خودش کش پوزخند

در رو قفل . اون از من فرزتر بود یبرسونم و نذارم قفلش کنه؛ ول دیبغلش رد کردم تا به کل ریخواست در حموم رو قفل کنه؛ دستم رو از ز

. بدجنس شد ییجورا هینگاهش . مهمون لباش شد شیشلوارش و اون لبخند کج خواستن بیج يگذاشت تو عیبرداشت و سر دشویکرد، کل

با  نه فقط من، هر دومون. دیشه د یهم م يداریدر ضمن چرا تو خواب؟ تو ب. یوحش يگربه  ینشونت بدم که خودت حظ کن يشتر هی -

!مینیب یهم م

!عمرا: آورده بودم جوش

. نیصبر کن و بب -

 ؟یکن یاگه ماساژت بدم حله؟ در رو باز م یعنی: دمینال يناچار يرو از

. دیشا يتا حدود -

رم،  یر مد يجور هیراحت بود  المیاون موقع خ. کردم یم تشیاذ دیدستم رو گرفت و رفت سمت وانو حاال که در قفل بود، نبا یکرد، ول ولم

بکنم؟  یچه غلط بشهیج يتو دیحاال که کل

! منو يو دادا غیگه؟ مخصوصا ج یم یباشه چ دهیحموم شن يصدامون رو تو یاگه کس يوا

. عوضش کن، سرد شده: و گفت ستادیآب زد؛ صاف جلوم ا يدست تو هی

. خودتم عوضش کن ،ینیبش يخوا یبه من چه، خودت م: گفتم نهیو دست به س رونیب دمیدستش کش يمحکم از تو دستمو

. طرفم ادیب خواست

. برم یخواد تو رو هم با خودم م یدلت م یلیاگه خ -

. ستین ایرقمه کوتاه ب چیکنه؟ انگار ه یم نیچرا همچ نیا. حرص نگاهش کردم با
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بهتره بگم  اینشست؛  یحرف چیه بدون. عقب دمیشد درپوش رو گذاشتم، پرش کردم و کش یوان که خال. اخم درپوش وان رو برداشتم با

شلوارش در حرکت  بیبستش و ج يچشما نینگاهم ب. منتظر من بود. داد و چشماشو بست هیسرشو تک. لم داد و دستاشو گذاشت لب وان

. بود

. رونیفکر فرار رو از سرت بنداز ب: بسته گفت چشم

اسم ماساژ و ماساژور به  یسال وقت يشت و مالت بدم که سال هام نیخواد، همچ یقدر دلت مشت و مال م نیخب حاال که ا یلیخ! عجبا

. يدار یتوقعات نیشم که ازم چن یتو م یبهش بگه من ک ستین یکیآخه . ستادمیرفتم و باال سرش ا! یکن ادیگوشت خورد، با وحشت ازش 

. بگه چشم دیچون و چرا با ی، طرف بکنه یهم صادر م يهر دستور. کنه یهر کار بخواد م! غد و لجباز ه؟گ یقدر زور م نیچرا ا

در همه  ایاجباره  ياز رو اینه، االن که تموم کارام  یول... دادم  یکارو انجام م نیداشتمش، اگه بهش تعلق داشتم؛ اون وقت با عالقه ا اگه

. معذب باشم دیحال با

.باهاش در تماس بود میبار دستم مستق نیا. دنپوستش، همون طور خشک شروع کردم به ماساژ دا ينرم کننده بزنم رو نکهیا بدون

گردن و شونش رو فشار دادم که دست خودم درد گرفت، چه برسه به گردن  نیقلبم و همچ يو پا گذاشتم رو گرمیگذاشتم سر ج دندون

. ارهیحالت رو جا م نمیهم یول ،يمغرور يادیدونم ز یآره م. ومدیهم و صداش در ن يفقط اخماش رفت تو یول. اون

از  غیدر. گفت ینم یچیاون ه یخودم به نفس نفس افتادم، ول. کردم یداشتم له و لَوردش م بایآوردم و تقر یتند به عضله هاش فشار م تند

. آه که از سر درد بکشه هی

. خود تالش نکن یشن، ب یخُرد نم فیظر ياون پنجه ها ریز یراحت نیعضله ها به هم نیا -

! ارهیبه روم م ره،یدردش بگ نکهیا يجابه . دستام شل شد حرکت

. ندازهیم کهیانگار حالش خوبه که مرتب داره بهم ت. بکشم شیکه حرف فرهاد رو پ دمیرو مناسب د فرصت

 م؟یبذارم، حرف بزن ونیخواستم باهات در م یکه م یشه در مورد همون موضوع یم -

.تموم حواسم بهش بود منم از کنار. نگاهشو به رو به رو دوخت. باز کرد چشماشو

. شنوم یم -

... نجایکه امروز اومده بود ا یهمون...  يدوستم پر -

خب؟  -

 ش؟یشناس یم. انیشا ياز دوستا یکی ومرثینامزد داره؛ ک -

. کرد مکث

دوستته؟  نینامزد هم ومرثیک -

. متاسفانه آره -

چرا متاسفانه؟  -

. دوستش نداره و هم مجبوره تحملش کنههم  ،يپر چارهیب. ستین یچون آدم نرمال -

چرا؟  -
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آدم چشم چرون و خوش گذرون که هر کار دلش  هی. کرد هیبهش تک یزندگ يکه بشه تو ستین يمرد ومرثیدونم ک یم نویفقط ا. بماند -

. زده یرو مجبور به ازدواج کنه، دست به عمل وحشتناک يپر نکهیا يبرا. کنه یبخواد م

. موند رهیچند لحظه بهم خ. هم قفل شد ينگاهمون تو. رگردوند سمتمب یبه آروم صورتشو

چکار کرده؟  ومرثیک -

 ش؟یشناس یپس م -

. شناسم یداشته باشه رو م انیبه شا یربط هیکه  یمن هر کس -

. زدم لبخند

.شد یپس عال -

 یم مارستانیب يهمو تو یاتفاق يفرهاد و پر ه؟یچ یدون یآخه م: نگفت و فقط همون نگاه برام بس بود تا بگم یچیه. نگاهم کرد مشکوك

به . خواد در مورد من باهاش حرف بزنه یگه که م یراه م نیب یرسونه ول یرو م يدوستش فرهاد، پر ادتتیرفته ع يکه پر یوقت. ننیب

هم  چارهیو بهش بده و اون بر يپر يرو گذاشته بوده که آمار لحظه به لحظه  یکی ومرثیو تموم مدت ک رستورانرن  یم يپر شنهادیپ

. گناه بوده و اون به خاطر من همراه فرهاد رفته بود یب يکه پر یزنه؛ در صورت یبهش م يبد يحرفا نش،یب یم ومرثیک یوقت. خبر نداشته

ه؛ از اون موقع به ذار یکنه که داغ فرهاد رو به دلش م یم دشیزنه، تهد یرو م يپر ومرثیک نکهیا زبعد ا. داشته یفرهاد هم رفتار معقول

! زنم خاموشه یهم بهش زنگ م یهر چ ؛يراستش هم من نگرانشم و هم پر. ستیاز فرهاد ن يبعد خبر

. کرد یدقت به حرفام گوش م با

بوده؟  نشونیب يزیذاره؟ چرا؟ مگه چ یگفته داغشو به دل دوستت م ومرثیک -

... يپر یاز طرف فرهاد نه، ول یعنینه،  -

داره؟  یبه من چه ربط نایا: سرشو تکون داد و با اخم گفت. دیشد و خودش منظورمو فهم پر رنگ لبخندم

 دیگفتم شا نیواسه هم ؛یشناس یم انهیرو هم که دوست شا ومرثیو حتما ک یشناس یم انویخودم گفتم تو شا شیمن پ...  یدون یخب م -

! با فرهاد چکار کرده ومرثیک یبدون

. نداره یبه من ربط ومرثیک يکارا -

. میشونیپ ينشست رو یمیمال اخم

! سرش آورده باشه ییبال یترسم اون عوض یم م؛یکن داشیتا پ یکمکمون کن یتو بتون دیشا -

. وان گرفتم يکنارش زانو زدم و دستمو به لبه . از وان برداشت و کامل به طرفم برگشت شویتک

برات مهمه؟  -

. شدم یچه حال دمیشن یوقت یدون ینم! معلومه که مهمه -

 ؟يشد یچه حال -

! گناهه یوسط ب نینگرانشم، فرهاد بنده خدا ا -

 ه؟یو گناهکار ک -
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! ومرثیک -

. تونه رفته باشه مسافرت یم یحت ایخونش باشه و  دیکار اونه؟ شا یدون یاز کجا م -

... کنه  یر مکه توش کا یمارستانیاون ب یحت ست؟یازش ن يخاموشه؟ چرا خبر شیپس چرا گوش -

 ؟يمگه آمار اونم دار -

. بهم گفت يپر -

پوزخند . برگشت و نگاهم کرد مرخیوان داد و به حالت ن يبه کناره  شویتک نهیکرد، دست به س یتاب خودش م یکه دلمو ب یژست خاص با

 نیشن؛ معلومه ا یترا در به در عاشقش مداره که دخ يمار يدکتره عجب مهره  اروی نیا: زد، گفت یموج م يزاریکه درش ب یزد و با لحن

! کاره است

. کردم اخم

. حسو بهش داره نیا يدخترا هم عاشقش نشدن و فقط پر. تیفرهاد هم آقاست و هم با شخص. ستین یگ یکه م يجور نیاصال ا -

 ؟يفقط پر: چشمام و گفت يزل زد تو يجد. زد هیوان تک ياومد سمتم و آرنجشو به لبه  زیخ هیبا  یآروم به

! تونستم برم عقب، نگاهش مجذوبم کرد ینم. دهنمو قورت دادم آب

! ؟یپس ک -

! تو دیشا -

. دونم یرفته من بارها گفتم فرهاد رو مثل برادرم م ادتی نکهیمثل ا -

. یستیچشم اون مثل خواهرش ن يتو جلو یول -

. مجبوره فراموش کنه ،یحاال هر چ -

و اگه نخواد؟  -

! فراموش کنه دــیبا -

 ؟یکن یردش م یآقا و متشخصه؟ پس واسه چ یگ یمگه نم -

 ست؟ین يهر دختر يآدم متشخص شدن مگه آرزو هیزن : گفت د،یسکوتم رو که د. چشماش يشدم تو رهیکردم و خ سکوت

! نه من یهست، ول -

 ه؟یتو چ يپس آرزو -

! بمونه بهتره ایهم همون رو ایو رو استینکنه رو دایکه تحقق پ ییآرزو. ندارم ییآرزو چیمن ه -

 است؟یرو هیتمومش  یگ یبازم م ؟یچ یازدواج کن یخواست ياگه روز -

 فتم؟یجنبم و پس م یگه من ب یپرسه؟ نم یم هیچ نایا. شد یداشت از جاش کنده م قلبم

فکر  شتریدر مورد فرهاد ب يخوا یم ياصرار دار یلیاگرم خ. کنم یکردم اون وقت در موردش فکر م دایفعال که قصدشو ندارم؛ قصدشو پ -

کنم؟ 

. هم محکم ترکرد يفک منقبض شدش رو رو. تر شد ظیاخمش غل. دادم لشیلبخند مکش مرگ ما تحو هیبا خباثت ابرومو انداختم باال و  و
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! کنم یبعدش من باهات چکار م نیکارو بکن بب نیتو ا -

 ؟یکن یمثال چکار م -

. نهیسنگ یلیتاوانش خ یول ه،یجانامتحانش برات م -

. کردم يتک سرفه ا. ذاشتم یزنه؟ داشتم سر به سرش م یحرف م يقدر جد نیچرا ا. آروم آروم محو شد لبخندم

 ؟یکن یکمکمون م. حرفا ندارم نیبه ا يمن سر حرفم هستم و اصال کار -

. و به حالت اولش برگشت دیکش یقینگفت؛ نفس عم یچیلحظه ه چند

تو؟  يخواهرانه  يعالقه  ایکه دوستت بهش داره  یبه خاطر عشق: مسخر گفتت با

! تو فکر کن هر دو: کج کردم و گفتم یلبامو با مسخرگ منم

. زد پوزخند

! شرط داره هی ینداره؛ منته يمن کار يکردنش برا دایپ -

! ؟یچه شرط -

. کرد مکث

رو خودم تموم  ومرثیتموم ک مهیکنه، وگرنه کار ن رونیاز سرش ب شهیهم يتو رو برا فکر یکن يکار دیدادم با لتیاگه زنده بود و تحو -

! کنم یم

. زیهمه چ ریبزنه ز دمیترس یخواستم بپرسم چرا، ول. بود يجد

. زنم یباشه، باهاش حرف م -

. قانعش کن که خودشو بکشه کنار -

تونه به  یم يبهم بخوره پر ينامزد نیو ا میدور کن يرو از پر ومرثیک يرجو هیاگه بشه . همو دارن اقتیفرهادو دوست داره و ل ،يپر -

! وسط افتاد نیا ییاتفاقا هی دیاون وقت شا. بشه کیفرهاد نزد

تکون داد  سرشو

 شه از دور خارجش یم یبه راحت یول ه،یده آدم سرسخت یفقط ظاهرش که نشون م ست،ین یکار چندان مشکل ومرثیآوردن از ک ریآتو گ -

! داره ینقطه ضعف هی یهر آدم. کرد

. خواد به زور عقدش کنه یم. رو نگه داشته ياونا پر يعکس داره و به هوا ياز پر ومرثیک یول -

. ستین یمشکل -

. رمیرو بگ میذوق زدگ يزدم و نتونستم جلو لبخند

! آرشام یمرس يوا م؟یکن داشیپ یکن یکمک م یعنی -

به خودم که . نظر داره ریشده بهم و حرکاتم رو ز رهینگاه خاص خ هینبود که آرشام با  نیم و اصال حواسم به ازدم به ه یبا خوشحال دستامو

و رفتم حوله رو از رو  رونیب ادیخواد ب یوان بلند شد؛ فکر کردم م ياز تو. نگاهش شدم و لبخندم آروم آروم کم رنگ شد یاومدم متوجه

خودم . سرما بخوره؛ مخصوصا حاال که گردنش هم گرفته بود دمینگرفت، ترس. تم و گرفتم جلوشنصب بود برداش واریکه به د یجالباس
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جفت دستامو گرفت؛ با تعجب نگاهش کردم . راه گرفتش نیکه ب نییدستمو آوردم پا. رونیشونه هاش که از وان اومده بود ب يانداختم رو

! دبو رهیطور خاص به من خ هموننگاهش . کارشو بفهمم لیتا دل

کم زمزمه  یلیکم خ ياز همون فاصله . میکرد یکرد که چشم تو چشم همو نگاه م کیبه صورتم نزد يو صورتشو به قدر ستادیبه روم ا رو

...  انیشا تیبه خاطر وضع رشونیتاخ. فتنیو ارسالن پس فردا راه م انیشا: کرد

! شده؟ یچ انیمگه شا -

! نقشهمون نمونده يتا اجرا يزیچکه  نهیمهم ا يمسئله . گم یبعدا بهت م -

. بازوم و دست راستشو حرکت داد يگذاشت رو دستاشو

. نگفتم يزیکه هنوز در موردشون بهت چ ییجز یمهم رو حت يو بخش ها میکن یکل نقشه رو فردا شب مرور م. یخودتو آماده کن دیبا -

. که بهش دارم یبود و تنها نبودم، از همه مهم تر حس شمیمدت پ نیا! مشد؛ نگران از نبودن آرشا لیتبد یترسم به نگران. تکون دادم سرمو

طبق  زیهمه چ: گوشم آروم گفت ریسرشو خم کرد و ز. شونش بود يحوله رو. فاصلشو کمتر کرد. که حالم گرفته است دینگاهم فهم از

. ره یم شینقشه پ

...خدا کنه، وگرنه من : بغض گفتم با

. گم یمن دارم بهت م ونیا! شه ینم یچیه س،یه -

مشت آدم  هی نیمن برم ب نکهیاز ا ریبه غ يزیدونم هر چ یچه م... رفت  یمن م يجا گهید یکیو  يکرد یم دایپ گهیراه د هیکاش  يا -

! یپست و عوض

اون قدرا احمق  انیشا. يایاز پسش بر ب یتون یم يا گهیتو بهتر از هر کس د یول ده؟یبه فکر خودم نرس نایکدوم از ا چیه یکن یفکر م -

. که اون مدارکو بذاره دم دست ستین

. کارا رو دارم نیا يتونم؟ من که نه بلدم از خودم دفاع کنم و نه تجربه  یم يپس من چطور -

. ره یتالشمون به هدر م يهمه  ياگه ترس به خودت راه بد ،یتون یم -

 ؟یکنه چ تیثیح یاگه همون شب اول منو ب اره؟یب رمیخلوت گ هیکنه؟ اگه تو  اگه مست ؟یفرصت کارشو بکنه چ هیاگه تو ... نگرانم  -

...اگه من 

! بس کن دالرام: صورتم تشر زد کنار

که آرشام بهم زد، و  ياز تشر ایدلم و  يکه با گفتن تک تک جمله هام نشست تو یبود، از ترس یدونم از چ ینم. ساکت شدم د،یلرز تنم

.صورتم نشستن يشکستن سد اشکام و قطره قطره روواسه  يشد بهونه ا نیا

از پسش بر  ییتنها دمیفهم هیچه آدم گرگ صفت دمیبعد که د. نبود میاول که قصد انتقام داشتم و کلم باد داشت، حال. تونم یبه خدا نم -

عملش  ياون آشغال رو به سزا نکهیاترسم و نه از  یعمل اومده وسط نه از انتقام م يحاال که پا. ازت کمک خواستم نیهم يبرا ام،ینم

ترسم  یم. بشه دهیشرف به کثافت کش یارسالن ب یحت ایو  انیکه روح و جسمم توسط اون شا نهیاز ا میهراس و نگران يبرسونم و همه 

... رمینتونم جلوشونو بگ
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 سیملتهبش رو به صورت خ يشار دادم و گونه حوله ف ياز رو. شونه هاش يهق هق افتادم و دستامو ناخوداگاه آوردم باال و گذاشتم رو به

و با همون حرکت به  نشیس يمردونش دورم احاطه شد؛ سرمو گذاشت رو يبازوها. شد سیمن خ يصورت اونم از اشکا. از اشکم چسبوند

و هر دو در  دمیشن یتپش قلب خودمم م يصدا. ضربان داشت نشیاز س رونیبلند که انگار ب يبه قدر دم؛یشن وکوبش قلبش يصدا یراحت

! شدند ختهیهم آم

 يمن آدما یول ست،ین دیبع يکار چیه انیدونم از شا یآره م. فتهیاتفاقا بخواد برات ب نیکه ا یستیتنها ن. میتا تهش بر دیکه با هیراه یول -

. دم یبهت م ابیشنود و رد... نظر منه  ریذارم؛ کل اون خونه ز یخودمو اونجا م

! فتهیاتفاق ب نیذارم ا ینم. کنه تتیحق نداره اذ یکس: گفت یگوشم با لحن خشن ریز

 نویخودمو گرفتم که ا يجلو یلیخ. بود شمیکاش پ يا یارزش داشت، ول ییایآرشام رو داشتم برام دن نکهیا. هق هقم بلندتر شد يصدا

. شد سیمن خ ياز اشکا نشیس يقفسه . بهش نگم، اما نتونستم

 ؟یشه تو هم اونجا باش ینم -

 ان؟یشا يالیو يتونم پامو بذارم تو یببرن اون وقت من چطور م نجایتو رو به زور از ا یوقت ست؛یدرصدم ن هی یامکانش حت -

! داره یدست از سرم بر نم ینگران نیپس من چکار کنم؟ ا -

شونه . اخماش تو هم بود رون؛یباز آغوشش اومدم . شده بود زیاشکم خشک شد و هق هقام ر يتا چشمه  میقدر در همون حالت موند نیا

. هامو گرفت

آب؟  ياون شب پرتت کرد تو یک یبدون يخوا یهنوزم م -

! ؟يکرد داشیپ -

.برو حاضر شو -

!؟یواسه چ -

. ششیخوام ببرمت پ یم ؛یفهم یحاضر شو م -

! مگه کجاست؟... اما  -

! ستیدور ن -

برگرده و به من نگاه  نکهیرفت سمت کمدش و بدون ا. و منم پشت سرش رفتم رونیب رفت. در آورد و در رو باز کرد دویکل بشیج يتو از

! یینجایتو که هنوز ا: رو انتخاب کنه، گفت یکیتا  دیکش یکمدش دست م يتو يکه به لباسا یکنه، در حال

. خودم اومدم به

. شم یاالن حاضر م -

. منتظرم نییپا -

دل تو ! ه؟یآب ک يکه پرتم کرد تو یکردم اون آدم یفکر م نیبستم به ا یمانتومو م يشتم دکمه هااتاقم و همون طور که دا يرفتم تو تند

 ینیو ناخوداگاه لبخند دلنش! بغلش يتو دیمنو کش یآرشام افتادم، وقت ادی. دکمه هامو بستم. به خودم نگاه کردم نهیآ يدلم نبود؛ از تو
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 يزیهمون چ! شه؟ یداره م یعنی. به خودم زدم نهیآ يچشمک بامزه از تو هیسرم و  يم روبا همون لبخند شالم رو انداخت. لبام ينشست رو

! شه؟ یم یاگه بشه چ يوا! ه؟یشدن یعنی ایخدا! خواستم؟ یکه م

تونستم  یچون م. من مملو از آرامش بود يبرا یزد، ول یکه خشونت درونش موج م ییشد؛ صدا یسرم تکرار م يهنوزم تو صداش

مخلصتم در بست خدا » !فتهیاتفاق ب نیذارم ا یکنه، نم تتیحق نداره اذ یکس«! دیفهم یم نویرو درك کنم و قلبم ا شیاحساس درون

. گذره یدلش م يتو یکه بهم بفهمونه چ يجور ،کن دلش نرم تر بشه يکار! جــــون

. رونیو از اتاق رفتم ب دمیکش قیعم نفس

***

آرشام

کجا گم و گور شدن؟  هیبق: دمیو رو به نگهبان غر ستادمیانبار ا یدر آهن يجلو

. راه انداخته بود بچه ها بردنش ته انبار يباز یکول يادیطرف ز! جان نینرفتن، هم ییقربان جا: از سر ترس جوابمو داد ینگاه با

 ن؟ینکرد يباهاش که کار -

! ندازهیجفتک مپدرسگ بد  یول میباهاش نداشته باش يکار نینه قربان، شما دستور داد -

که درش بود و اضطراب تو حرکاتش  یتیوحشت از مکان و موقع. راحت از نگاهش خوندم یلیخ نویبود و ا دهینگاهش کردم، ترس برگشتم

. مشهود بود

. چرخوند یمن به اطراف م ينگاهشو از رو یهوا درهم مشت کرده بود و گاه يبه خاطر سرد دستاشو

. نداره يربه تو کا یکس نجاینترس، ا -

. ستادیا کنارم

! سردمم هست که،یتار یلیخ -

. گرفتم، نگاهم کرد دستشو

. شد رهیاتاقک خ يشده  ختهیر يوارایبه د يبا کنجکاو. اتاقکو باز کردم و بردمش تو در

 ؟يدیفهم ؛ياینم رونیهم نگفتم ب یجا بمون تا وقت نیهم -

. ترس نگاهم کرد با

. ول نکن نجایانه تو رو خدا منو تنها  -

! تو امنه يبرا نجایگفتم که نترس، ا. فرستم دنبالت یرو م یکی -

...آب  يکه منو انداخته تو یپس اون ؟يکجاست منو آورد نجایاصال ا ست،یدست خودم ن -

 ؟یبه من اعتماد کن یتون یم -

. داشت یاون نور کم درخشش خاص يچشمام؛ خاکستر چشماش تو يزد تو زل
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...من  ست،یحرفا ن نیبحث ا -

نه؟  ای یاعتماد کن یتون یفقط جواب منو بده، م -

. ستادیراه ا نیب یکه به طرفم اومد، ول ستادمیدرگاه اتاقک ا يتو. سرشو تکان داد یاز مکث کوتاه بعد

. کشه یطول نم ادیجا بمون تا خبرت کنم؛ ز نیپس هم -

. درو بستمبگه  يزیچ نکهیقبل از ا یاز هم باز شد، ول لباش

 واریکنار د یخال يکه کارتن ها دمیرس یگذشتم و به قسمت کیتنگ و تار ياز راهرو. تونستم لفتش بدم، االن وقتش نبود ینم نیاز ا شتریب

.رد شدم نشونیاز ب. شده بودند دهیهم چ يبا فاصله رو

کجاست؟  -

. کنه یو داد م غیج یلیاون طرف قربان، خ -

! بهش نگاه کردم؛ هار شده کثافت خشم از همون فاصله با

. تو انبار نباشه یهمه رو صدا کن، کس -

. چشم قربان -

. ره یبشه دودش تو چشم خودت م نیاز ا رینره تو؛ غ یاتاقک و مراقب باش کس يجلو ستایوا -

. دونگ بهش هست شیچشم آقا خاطرتون جمع، حواسم ش -

 شیاریو با احترام م یزن یهم بهش نم یحرف چیحشمت ه. اههیبهش بخوره روزگارت س دستت. شیاریب یگم ک یزنم و م یبهت زنگ م -

! گفتم؟ یچ یمن؛ گرفت شیپ

. مهیبله قربان، حال -

 قایکار شده بود؛ دق وارید يداشت و تو يشتریاز اونا که نور ب یکیچراغا رو خاموش کردم به جز  يهمه . رفتن بچه ها انبار خلوت شد با

. چهرم نبود ییاون بودم قادر به شناسا يو من جلو دیتاب یکه نور م یبه خاطر جهت. بسته شده بود یون مقابل من به صندلپشت سرم و ا

کدوم  گهیتو د: چشماشو باز کرد و داد زد. من برداشت يسرشو بلند کرد که نور چشماشو زد و نگاهشو از رو د؛یقدم هام رو شن يصدا

م؟ از جون يخوا یم یچ ؟یهست يخر

! ؟يخوا یم یصدر؛ تو از من چ دایتو بگو ش -

غرق شده بود  یکیاز تار یاون تو قسمت. تونست سرشو بلند کنه یکرد و نم یم تشیاذ مینور کنار رفتم، نور مستق ياز جلو. شناخت صدامو

. شد ینور باعث آزارش م نیو ا

! کثافت ستتویهست و ن يو همه  تیزندگ يهمه ! یخوام لعنت یمن جونتو م -

. دمیشال تو چنگم گرفتم و کش يسرشو کج کرد و خواست نگاهم کنه که موهاشو از رو. ستادمیزدم، به طرفش رفتم و کنارش ا پوزخند

. نالش بلند شد يصدا

 ؟يدینفهم نویهنوز ا ومده،یغلطا به تو ن نیا ؟يریازم بگ ویچ یخواست -

! ت تموم نشدهفقط واسه شروع بود، هنوز کارم باها نیا: دینال



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٠١

. یپدرت کفتار صفت نیع! ببند دهنتو -

!اتیدور و بر يو همه  ییآشغال کفتار صفت تو. یکن نیبه پدرم توه يحق ندار -

. داره ینقطه ضعف هی یآرشام اومدم که نابودت کنم؛ گفته بودم هر آدم: گفت ظیغ با

. زد غیکه ج دمیمحکم تر کش موهاشو

. يایو به حساب هم نم یچیتو که واسه من ه. دم یکس نم چیمن نقطه ضعف دست ه یول -

پست فطرت، من بلدم . ستمین یکه سرشون کاله گذاشت ییمن مثل اون دخترا. ستمیمن دست بردار ن یفکر کن، ول يخوا یهر جور م -

. رمیحقمو ازت بگ يچطور

! خفه شــو -

. شو رها کردم و نفس زنان شماره گرفتمموها. مسکوت انبار رو پر کرد يکه فضا یمحکم یلیس يصدا و

! بله قربان -

. ارشیب -

. چشم -

. خورد یچونش به چشم م ریاز خون تا ز يلبش پاره شده بود و رد يطرفش رفتم، گوشه  به

 یطولش م شتریسمتم ب يشد یم دهیکش زیچ هیواسه  ایبرات کم گذاشتم؟ اگه تو هم مثل قبل. که به سرت آوردم حقت بود ییهر بال -

 ؟يریبگ ویک يپاچه  يخوا یم يهار شد ؟یدادم؛ حاال که چ

بار باهاش  نیبزنم و ا ششیخوام آت یم. آره من هار شدم، مراقب خودت و اون خانم کوچولوت باش. حرفا گذشته نیکار از پاچه و ا -

! بمونه، مخصوصا تو ایلیکنم که داغش به دل خ یم يکار

. پوزخند زد و

. نیزم يپرت شد رو یبود که همراه صندل ادیشدتش ز يصورتش خوابوندم؛ به قدر يدوم رو تو یلیو س دمیکش دایخشم فر با

به حشمت اشاره . نگاه کرد دایو با تعجب به ش ستادیکنارم ا. کارتون ها رد شد و به طرفم اومد ياز البه ال. برگشتم دم،یدالرام رو شن يصدا

نگاه مملو از نفرتش . رونیلبش خون زده بود ب يگونش مونده بود و از گوشه  يانگشتام رو يجا. ردوندرو به حالت اولش برگ دایکردم؛ ش

.شد دهیدالرام کش تبه سم

. حشمت بازش کن -

... آقا  یول -

.یکن شیگفته بودم خوب بازرس -

. نداشت يزیچ گهیبود و د فشیک يچاقو ضامن دار تو هیقربان،  -

 ؟یلباساشو چ -

. م قربانگشت -

. تونه بکنه ینم یغلط چیبازش کن، ه -
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. چشم آقا -

. شد یم شتریدالرام هر لحظه ب يچشما يتعجب تو. گرفت یبلند شد؛ چشم از دالرام نم یصندل ياز رو دایش. باز کرد دستاشو

! آب؟ يتو یتو منو انداخت: کرد زمزمه

. ستادیفاصله رو به روش ابا . شد لیبود که به قهقهه تبد یخندش عصب. دیخند دایش

 يهمه . خرج برداشت ینبود و فقط برام کل یکار چندان سخت یاومدن به اون مهمون ؟يفک کرد یدختر؛ پس چ یچقدر تو باهوش يوا -

!دستام نیخودم پرتت کردم، با هم. کنم ستیتو رو سر به ن نکهیواسه خاطره ا دمیاون دردسرا رو کش

. رت دالرام تکون دادصو يآورد باال و جلو دستاشو

 یول ،یخروارها خاك باش ریز دیکثافت االن با يتو. ییحرفا نیتو سگ جون تر از ا یول: دیکش ادیفر انهیاخم کرد و وحش. قطع شد خندش

...حاال 

 نیو دستش بمچ هر د یدستاشو گرفتم که تالش کرد تا آزادشون کنه، ول. مشت زد نمیبه س. سد راهش شدم. طرف دالرام حمله کرد به

. من در حال خُرد شدن بود يگره کرده  يمشت ها

! یول کن عوض -

. دالرام به بازوم چنگ زد. شد نیدادم عقب که به پشت نقش زم هلش

چرا اون کارو با من کرد؟ ... چرا : لب زمزمه کرد ریز. بود دهیزنان نگاهش کردم؛ ترس نفس

از . نگاه کرد دایبه ش. دیچشمش چک ياز گوشه  یقطره اشک. فقط نگاهش کردم نگفتم و یچیه. دمیچشماش د ياشک رو تو درخشش

. به جلو برداشت یدالرام قدم. بلند شد و با نفرت به ما نگاه کرد نیزم يرو

 ه؟ینداشتم؛ نفرتت از من به خاطر چ يمن با تو کار یول -

! کنار ایدالرام ب -

. و نگاهم کرد برگشت

رو بکشه؟  یکس یبخواد الک یکیشه  یبذار بهم بگه، مگه م -

! نجایاست، برگرد ا وونهیدختر د نیا -

. بلند شد دایش يقهقهه  يصدا

! يهر کار اد؛یازم بر م يو هر کار وونمید هیگه، من  یآره راست م -

 ؟یمنو بکش یچرا خواست -

 ؟يدیاحمق، هنوز خودت نفهم يا لهیوس هیتو  -

. دیلرز یدالرام م يصدا

چرا من؟  له؟یوس -

. و با دست به من اشاره کرد دیخند کیستریبه حالت ه دایش
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صاحب اون همه دم و دستگاه و  ،یمهندس آرشام تهران. راستشو بگه دیکه با یکیبه تو  ؟یپرس یچرا از خودش نم ستاده،یوا نجایا -

...بعد از . باالخره دم به تله داد الت،یتشک

!ـــدایخفه شو ش -

. کرد یتقال م دایش. رو از پشت گرفت و نگهش داشت دایش يدستا. شمت اشاره کردمسر به ح با

. دالرامو گرفتم دست

. میبر ایب -

. نه بذار باهاش حرف بزنم -

! میگفتم بر -

... دیبا ام،یمن نم یول -

! دالرام: زدم ادیفر

.ومدا یهنوزم م دایش يصدا یول م،یراه افتاد. شد با بغض نگاهم کرد ساکت

! یتونــــ ینم. ينگه دار نجایمنو ا یتون یتو نم. سر وقتت امیزود م ای ریمنتظرم باش، د رونیاون ب. نمیش یساکت نم یآسون نیمن به هم -

! تو خودش بود. نیو بردمش سمت ماش دمیدستشو کش. رونیب میدر انبار اومد از

***

دالرام

! شم یم وونهیدارم د ایام؟ خدا لهیوس هیمنم  یچ یعنید؟ بو یاز اون حرفا چ دایمنظور ش یعنی ایخدا

. نکن؛ اون تو فکر انتقامه ریدرگ دایخود ش یب يذهنتو با حرفا -

چرا انتقام؟ چرا از من؟  -

. نگفت يزیچند لحظه چ. شد رهیکرد و باز به جاده خ نگاهم

! از تو نه، از من -

دم هدفش؟ چرا من ش رهیخواد از تو انتقام بگ یاگه م -

. برش داشته االتیاحمق خ يدختره  -

 ؟یکرد چ یعمل داشویاگه تهد ؟یگ یرو بهش نم نایپس چرا ا -

. نداره ينگران نباش، با تو کار -

...اگه تو رو . منظور من به خودم نبود -

گشت طرفم، با استرس انگشتامو تو هم کامل بر. میاتوبان بود يگوشه نگه داشت؛ تو هیآرشام . کردم یم يرو ادهیداشتم ز. شدم ساکت

. دمیجو یلبمو م يدادم و گوشه  یفشار م
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 ؟یاگه منو چ -

. یچیه -

. بگو -

. نیفقط نگرانم، هم -

. نداره يگفتم که به تو کار -

...اما  -

! دالرام حرفتو بزن -

 ؟یچ ارهیسر جفتمون ب یینکرده خواست بال ییوقت خدا هی... وقت  هیاگه  -

چشم  ياز گوشه . کرد ینوك انگشتام بس که سرد بود گزگز م. نییو سرمو انداختم پا دمیلبمو گز يحرف، محکم تر گوشه  نیزدن ا با

کردم  یتر شدم؛ حس م کیکردم بهش نزد یحموم احساس م يبعد از امشب و اتفاقات تو. لباش بود ينگاهش کردم؛ همون لبخند کج رو

. رمیبگ دیند شوضیضد و نق يتونم رفتارا یم

 نیا. کنه یفرار م يزیچ هیتره که آرشام داره از  يحس قو نیکنه؛ آره ا یداره فرار م یول ستین لیم یتونم حس کنم اونم به من ب یم

! نهینگاه ها حتما به خاطر هم نیرفتارا و ا

. افتاد راه

. من کارمو بلدم -

. حتما اونم بلده -

 ؟یدون یاز کجا م -

بودم فرق  دهیکه قبال د یشیریو س يافاده ا يدایتا آسمون با اون ش نیزم دمیکه امشب د ییدایدم ش یاحتمال م یدونم، ول یمن نم -

. داشت

. ستیازش ساخته ن يو کار رهیمن اس يفعال که تو دستا -

 ؟یاگه فرار کرد چ -

. رو نداره یشهامت نیهمچ -

. کرد دیتهد یول -

. توجه نکن -

ه؟ ش یمگه م -

. شه یم -

 ؟یباهاش چکار کن يخوا یم -

. مهم تره يزیاز هر چ انیفعال کارم با شا -

خواد تموم بشه؟  یم یدردسرا ک نیپس ا ایخدا. نگفتم یچیالم تا کام ه الیتا خود و گهیافتادم و د ادشیخدا باز  يوا
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شدم؛  یمخف واریپشت د. دمیرو شن يبتول خانم و مهر يمکالمه  يکه صدا رونیاومدم ب یاز خوردن صبحونه داشتم از آشپزخونه م بعد

. کس جز من نبود چیآشپزخونه ه ياومد و تو یم رونیصداشون از ب

! استغفراهللا. بنده خدا بد بگو نیبس کن دختر؛ کم از ا: خانم بتول

! برگشتن؟ دو تاشون با هم بودن یک يدید بشیگم؟ نه تو رو خدا خودت د یبد م ؟ياریگم بتول خانم؟ چرا جوش م یم یمگه چ: يمهر

. خب به من و تو چه دختر؟ به کارت برس -

و بعدشم تقش در  نجایگندم پاش باز شد ا یضیمر يکنم؛ اولش به بهونه  یکار م نجایوقته دارم ا یلینباشه من خ یچه؟ هر چ یپس به ک -

و  یره مسافرت و مهمون یشه با آقا م یپا م. گرده یبر نم گهیه و دمهندس مشغول شد يآقا ياز دوستا یکی ياومد گندم رفته خونه 

 اد؟یواسه آقا م هیچ ایعشوه خرک نیپس ا ومده؟یگندم ن يمگه جا ست؟یخدمتکار ن نجایمگه ا! یو شکل رگردش اونم با چه س

هست؛  يزیچ هیدونه، حتما  یخودشو مآقا صالح کار ! شه، نه من و تو یکه هست به خود آقا مربوط م یکن؛ هر چ بتیکم پشت سرش غ -

آخه؟  يکارا دار نیتو چه کار به ا

و سر و شکل و  پیسرش بر و رو داره و آقا هم که ماشااهللا از ظاهر و ت ریدختره خ. هست نشونیب يزیچ هیگم حتما  یمنم م! گهید نیهم -

هست  یچکار کنه؟ من مطمئنم هر چ... خب مرده  اد،یکه بدش نمآقا هم . دختره هم از خدا خواسته افتاده دنبالش نیکم نداره؛ ا تیموقع

! مارمولکه ين دختره یسر هم ریز

! بذار به کارم برسم ،يبسه مهر -

بزنم؟  یدلمو به شما نزنم برم به ک يوا بتول خانم من چکار به شما دارم؟ حرفا -

! یکن یم بتیغ ينفس دار هیدختر تو که  -

. هفت خط ندارم يدختره  نیبه ا یمن نظر خوب یخواد باشه، ول یکه م یحاال اسمش هر چ -

. مونه یآفتاب م يپنجه  نهویدختره خوشگله و هزار ماشااهللا ع. انیهم بهم م یلیباشه خ نشونیب يزیاگرم چ ه؛یاتفاقا دختر خوب و خانم -

 یداد ول یدستور م یقبل از رفتن کل شهیده؛ هم ینم ریگ يزیبه چ گهیاز سفر برگشته اخالقش چقدر عوض شده و د یکه آقا وقت ینیب یم

! نداره یهم به کس يو کار ادیره و آسته م یاالن آسته م

مثل سابق با اشتها  گهید. دختره باهاش چکار کرده که خواب و خوراکو ازش گرفته نیا ستیآقا به کل عوض شده و معلوم ن! گهید نیهم -

! در نبودش چه خبر شده نهیسر به خدمتکارا بزنه و بب هیاما نکرده  خوره و االن دو روزه برگشته یغذا نم

. در تماس بودن یهم نبود مرتب با هم تلفن یوقت. ده یرو به آقا م زایچکاره است؟ آمار تک تک چ نجایا یپس شکوه -

 ه؟یعیبه نظرت طب رییهمه تغ نیا یدونم، ول یرو خودمم م نایا -

آقا  ي هیتونه روح یمطمئنم م. یخوب نیدختر به ا میشکر کن دیدختر باشه که به خدا با نیو اگه به خاطر ا که هست دل من روشنه یهر چ -

. رو عوض کنه
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... اون وقت تو  نمش،یگم چشم ندارم بب یمن م. نکنه اهیخوام صد سال س یم -

. من صداش بند اومد يتک سرفه  با

. جواب لبخندم رو داد ییوصورت مهربون بتول خانم لبخند زدم با خوشر به

مادر؟  يصبحونتو خورد -

. بله، دستتون درد نکنه -

. پشت چشم نازك کرد يمهر

. يانگار نه انگار خدمتکار یبرگشت یاز وقت یول ،يکرد یاوال خودت کاراتو م ؟یزن ینم دیو سف اهیدست به س گهید هیچ -

. دنبو الشیخ نیع يمهر یخانم بهش چشم غره رفت، ول بتول

. روش پوزخند زدم به

! بهت فشار آورده برو از خود آقا بپرس؛ اما شک دارم جوابتو بده یفضول یلیرو بدم، دوما اگه خ یکیندارم جواب تو  فهیاوال من وظ -

. نفرت نگاهم کرد با

. کم کار دارم هیرم باال،  یبتول خانم من م: به بتول خانم با لبخند گفتم رو

. گرده، گفت ناهار خونه است ی؛ آقا امروز زود بر مباشه دخترم برو -

. زنه یترکه، اون وقت زِر مفت م یم يدختره داره از حسود. از پله ها باال رفتم يمهر یعصبان ي افهیتکون دادم و بدون توجه به ق سرمو

... کاراش حرف  يحاال خوبه همه . تچسبونه، اون وقت طلبکارم هس یبخواد بهم م یگه و هر نسبت یدلش بخواد م یهر چ ه،یعجب آدم

قرار بود امروز بعد از ناهار آرشام باهام حرف بزنه؛ . سراغم انیفردا م ایامشب  نه؛یش یم ماشونیامشب بودم امروز عصر هواپ نگران

 شبید. شد یتنگ مداشتم  نجایمدت کم ا نیهم يکه تو یتموم خاطرات يخونه و برا نیا يخودش، برا يدلم برا. کرده بود دیتاک شبید

 شیهم در تماس بودم، اونم نگران فرهاد بود؛ گوش يبا پر. ده یخبرشو بهم م يو به زود رهیگیگفت پ دم،یپرسازش در مورد فرهاد 

! هنوزم خاموشه

از دو تا  ریغ به دم؛یبه تک تک اتاقا، سالن، باغ و همه جا سرك کش. بچرخم الیو يکم تو هیظهر سه ساعت مونده بود، پس وقت داشتم  تا

. باز نشد دمیرو کش رهیدستگ یهر چ. بود، قفل بود نییپا يکه طبقه  یاتاق. کرده بود سمتشون نرم دیاول تاک يکه آرشام همون روزا یاتاق

!قفل بود نمیا یرو حرکت دادم، ول رهیروشن داشت، چند بار دستگ يدر قهوه ا هیباال بود  يکه طبقه  یاتاق. الش شدمیخ یکه ب

و  دمیبه موهام دست کش. کارو نکردم چون فرصتشو نداشتم نیبهم فشار آورده بود و تا االن ا یفضول ياندازه ا یب یدونم چرا، ول ینم

 شیک يارسالن تو یبود؟ خودمو مسخره کردم؟ تا وقت يچه کار. نداختمیآرشام شال نم شیپ گهیاطراف راهرو رو از نظر گذروندم؛ د

مدت که  نیا يتو یول. بود نیو برام سنگ دیچرخ یمن نم يتفاوت رو ینحسش مجبور بودم؛ چون نگاهش ب ورحضبود، به خاطر  شمونیپ

شد که  یم رهیصورتم خ يتو یگاه. موند یموها و اندامم ثابت نم ينگاهش رو يلحظه ا یگشتم، حت یم يآرشام بدون شال و روسر شیپ

 ینم شیاگه عصب! شد یتموم م نیکنه و نه برام سنگ تمیخواسته بود که اذ يه از روموقع غذا خوردن و حرف زدن بود، اما نگاهش ن شتریب

!گفتن کرم از خود درخته میبهم نداشت، اما خب از قد يکردم کار
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 یبند و بار لباس نم یب. کرد یفرق م زیاالن همه چ یکردم؛ ول یرفتار م بهیغر هیدونستم بهش احساس دارم، مثل  یکه نم لیاوا اون

. از حد آزاد به نظر برسم ادیچشمش ز يکردم که جلو یهم رفتار نم يجور یو در حد خودم پوشش داشتم، ول دمیپوش

تونن  یخدمتکارا هم نم یحت. جز خود آقا نداره داشونویکس کل چیگفته بود ه دم،یدو تا در از بتول خانم پرس نیبار که در مورد ا هی ادمهی

خودم گفتم من که فوقش تا فردا  شینتونستم و پ یبشم، ول الشیخ یخواستم ب! تو هست نیا ییزایچ هیپس حتما . برن اونجا واسه نظافت

! حس سرکش و کنجکاومو ارضا کنم، بعد نیپس الاقل ا ستم،ین نجایا شتریب

. بود واریچند تا تابلو که به دنبود جز  يزیاونجا هم که چ. کردم یم نیبه خودم تلق ییجورا هیاما خب مثال  ه،یدونستم بهونم الک یم خودمم

 نجاهایدر قرار داشت، خب ا هی نیسمت فقط هم نیا. دادم یرو به خودم نم ياجازه ا نیهمچ یدونم چرا ول یاتاقش، نم ينخواستم برم تو

شده بود، کجش تابلو سمت در نصب  نیآخر! نبود یکارو هم کردم، ول نیپشت تابلوها رو هم بگردم و هم دیبه فکرم رس! ستین يزیکه چ

 یپشتش کم. دمیدستمو بردم جلو و کش يبود و نتونستم برش دارم؛ فقط همون جور نیسنگ دم،یند يزیچ. کردم تا بتونم پشتشو نگاه کنم

با لبخند نگاهش کردم و . آوردمش رونیب یو هزار بدبخت یبود که به سخت دهیدل قاب چسب يکه تو دیکل هی رد؛خو يزیچ هیباالتر دستم به 

وقتو از  نکهیبدون ا. موقع از روز همه سرگرم کاراشونن نینبود، خب معلومه ا یکس. دمییاطرافمو پا يخوان برن دزد یکه م ییکسا نیع

! باز شد کیت هیانداختم تو قفل که با  دویدست بدم کل

***

چشم . که وسط اتاق بود روشن شد يلوستر د،یبا زدن کل. کردم داشیبعد پ یبرق گشتم که کم دیبستم و دنبال کل عیبود؛ درو سر کیتار

! رو نجایچرخوندم و با دهن باز اطرافمو نگاه کردم؛ اوهو، ا

 يسرمه ا يکه با پرده ها ییپنجره ها. شده بودن دهیکه کنار هم چ ییو تابلوها ینقاش لیوسا ،یبوم نقاش ل؛یاتاق پر از اسباب و وسا هی

بود  رهیت یهم آب وارایرنگ د. لیوسا يچراغ مطالعه درست رو به رو هیو  یو صندل زیم هی وار،یر دکنا یمیکمد قد هی. پوشونده بودن میضخ

شد راحت  یالمپ نم ییکرده بود و بدون روشنا کیشده بودن که اتاقو تار بیبا هم ترک يو رنگ پرده ها جور وارایاتاق و د يضاو کال ف

. دیرو د ییجا

که انگار رنگ قرمزو  یمشک ي نهیبا زم ییتابلوها. روشونو برداشتم و با تعجب نگاهشون کردم. ه بوداز تابلوها رو پوشوند يسر هی يرو

آدم که معلوم  هیاز  يخاکستر ي هیسا هیآره ...  هیسا هیشد و  یم دهیاز تابلوها د یهم رو بعض دیسف يچند تا لکه . بودن دهیروشون پاش

جا  هیجا در حال حرکت و  هیجا نشسته،  هی. جور بود هیهر کدوم از تابلوها  يرو هیسا نیا .آدم بود هی ي هیزنه و فقط سا اینبود مرد 

و  یآب يکرده بود و با چشما ونینیموهاشو ش. تنش بود یمشک ریلباس حر هیکه  بایزن فوق العاده ز هی... زن  هیاز  ینقاش هیو . بود دهیخواب

.کرد یتابلو به من نگاه م يتوافسونگرش از 

و خوش تراش و پوست  یقلم ینیو سرخ ب يقلوه ا يو لب ها یکمون يدرشت و ابروها يزن با اون چشما نیا ده؟یکش یرو ک نایا ینعی

! دیسف
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 ینشون م ابونویخ هی ریاز اون ها تصو یکیجنگل و  هی ریهاشون تصو يکسریدرهم و برهم که  يها ینقاش نیو مبهم، ا اهیس يتابلوها نیا

!یمشک يو مدل باال کیش نیماش هی ن،یماش هی یکیتخت و اون  هیاتاق،  هیداد، 

 يشده بودن و مناظر یشکل ممکن طراح نیتونم بگم به بهتر یاز تابلوها رو که واقعا م یبعض ده؟یرو کش نایآرشام ا یعنی ه؟یچ نایا ایخدا

 یانگار روح داشتن، ول اشونیبعض. ها کار آرشام باشه نیشه تموم ا یباورم نم. کرد یم رهیرو خ يا نندهیرو خلق کرده بود که چشم هر ب

! روح و وحشتناك بود یب اشونیلیخ

قاب عکس اونجا بود که  هیشده بود؛ مانتو، شلوار و  دهیکه مرتب کنار هم چ يزنونه و مردونه ا يلباسا. طرف کمد رفتم؛ درشو باز کردم به

قدر کوچولو بودن که معلوم نبود  نیا! زن و مرد با دو تا بچه هی. ها رو زدودمروش گرد و خاك نشسته بود، با کف دست اون . برداشتم

 یلیو اون مرد خ دمیشدش رو د یکه رو تابلو نقاش هیهمون زن ریتصو دمیدقت که کردم فهم. دیخند یزنه م يچشما یول ختر،د ایپسرن 

نفر  هیروشو  يبفهمه خاکا دمیترس. اب عکسو برگردوندم سر جاشق. از بچه ها رو بغل گرفته بود یکیجذاب بود؛ قد بلند و چهارشونه که 

از گرد و خاك نشست  يرد. قاب تکون دادم يرو یمرتب بودن مملو از خاك بود رو کم نیلباسا که در ح زا یکی نیپاك کرده، واسه هم

. روش؛ برش گردوندم سر جاش

 د،یکل هی. و دستمو بردم توش نیزم ينشستم رو. درش باز بود رون،یب آوردمش. رنگ یپاکت کرم هیدوم کمد بود؛  يطبقه  يپاکت تو هی

سرمو بلند . نوشته شده بود Aحرف  نیقرمز رنگ که روش به الت يد یس هی. که بود نسبتا قطور بود یهر چ د؛یسررس دمیشا ایدفتر  هی

! اتاق باشه يدستگاه پخشم تو هی دیشا نجاستیا يد یس نیاگه ا. رو گوش کنم يد یگشتم تا بتونم س يزیچ هیکردم و دنبال 

و  زیپر يدو شاخش رو زدم تو. بود روش دهیکش میضخ يپارچه  هیکردم؛  داشیپ زیم يرو نکهیگشتم تا ا یداشتم م قهیپنج دق کینزد

 یعنی! آشناستمرد بود، چقدر  هی نیغمگ يصدا... صدا . یصندل ينشستم رو ومد؛ین ییصدا چیچند لحظه ه. رو گذاشتم تو پخش يد یس

! ام؟آرش... صدا متعلق به  نیا

مویتلخ سادگ يدونم از کجا شروع کنم قصه  ینم

مویخوب زندگ يکنم روزها یدونم چرا قسمت م ینم

دارن یتو اول قصه همه دوستم م چرا

ذارن یشه سر به سر من م یقصه م وسط

ذارن یخواد قصه تموم شه همه تنهام م یم تا

تونم مثل همه دو رنگ باشم دل نبازم یم

بسازم يعشق باد هیتونم مثل همه  یم

زبون بترکه و خراب بشه شین کیبا  تا

جمعش کنن حباب دل سراب بشه انیب تا

یکنم با عشق و احساس کس يتونم باز یم

یتونم درست کنم ترس دل و دلواپس یم
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کنم نیریتونم دروغ بگم تا خودمو ش یم

کنم نیبشم، کم میدل ها قاتونم پشت  یم

همه حرفا باز منم مثل اونام نیبا ا یول

ورد زبونام شهیشم و هم یدروغگو م هی

!کنم؟ کاریبشه به من بگه چ داینفر پ هی

!که دوستش دارم شکار کنم؟ یاون يریچه ت با

!دوستم داره؟ یبفهمم چه کس یاز چ دیبا من

!وجود داره؟ یاصال عشق واقع ایدن يتو

 يصدا یبا هم ضبط شده باشه، ول انویپ يخودش با صدا يموند که صدا یم نیمثل ا. زد یشد؛ انگار خودش نم یهم پخش م انویپ ياصد

 هیبازش کردم، . یچرم يجلد قهوه ا هیدفترو برداشتم، . و منگ بودم جیدو بار به صدا گوش دادم، گ. شد یپخش م گهید يجا هیاز  انویپ

 خیبرگه و تار نیبه آخر. صفحات پر شده بود شتریب ي مهیصفحاتشو ورق زدم، ن! ستیداد نو ن یولش نشون مدفتر قطور که صفحات ا

. بود شینوشته ها نگاه کردم، واسه قبل از سفرمون به ک نییپا

ن پارچه رو همو. دمیپخش و از برق کش يمرتب کردم و دو شاخه  زویهمه چ عیسر. تا ظهر نمونده يزیچ يساعتم نگاه کردم؛ وا به

پاکت و  يهم انداختم تو دویرو برداشتم؛ اون کل يد یدفتر و اون س. کارو نکردم نیا یخواستم پاکتو برگردونم تو کمد، ول. انداختم روش

. گذاشتمش سرجاش

***

رو برداشته بودم اضطراب و  يد یدفتر و س یاز وقت. باهام حرف بزنه انیخواد در مورد شا یدونستم م یاز ناهار صدام زد تو اتاقش؛ م بعد

 یتا بفهمم توش چ یمردم از فضول یداشتم م یعذاب وجدان گرفته بودم، ول! کارم درسته؟ مطمئنا نه یعنیاسترس افتاده بود به جونم؛ 

! رم یم نجایراحت از ا الیبا خ يجور نیگرفتم شب که همه خواب بودن برش گردونم سرجاش، ا میاوصاف تصم نیبا ا. نوشته

***

برن؟  یبو نم یانجام بدم؟ مطمئن دیکارا رو با نیا يهمه  یعنی -

. ادهیز سکشیخب ر یصد در صد حرف زد، ول تیشه از موفق ینم يکار نیهمچ هیوقت تو  چیه -

 ؟یاون وقت چ ام،یترسم نتونم از پسش بر ب یو حساب شده است؛ م قیدق یلینقشت خ -

 ؟يشد مونیپش -

...ط فق! اصال و ابدا -
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. با من شیبق يرو که بهت گفتم اگه انجام بد یینایهم -

.چند لحظه مردد نگاهش کردم يکردم و فقط برا سکوت

. بدجور ذهنمو به خودش مشغول کرده دایش يحرفا -

. صورتمو از نظر گذروند يکل اجزا قیدق

! چطور؟ -

بود؟  یام منظورش چ لهیوس هیمنم گفت  نکهیبود؛ ا يجور هیدونم حرفاش  یم نویدونم، فقط ا ینم -

. داد رونیب قیکرد و نفسشو عم مکث

 ؟يگفت؛ تو چرا باور کرد یگفتم که داشت شر و ور م -

! کرده جمیگ نشیکنم، هم یکدوم از حرفاشو نتونستم معن چینگفتم باور کردم؛ ه -

!يدیحرکاتشو که د. است وونهیاون دختر د -

پس  هینبوده که با  دیمطمئنم اون قدرا هم عالقش شد ه؟یکاراش واسه چ نیا ارمیبازم سر در نم یدونم، ول یرو م نایا يآره خودم همه  -

کردم و اونم باور  يزنم خواسته منو از سر راه برداره چون نقش دوست دخترتو باز یخب حدس م. تو رو بکنه ایزدن بخواد قصد جون من 

! رحمانه؟ یطور ب نیاونم ا ره،یقدر مصره انتقام بگ نیفهمم چرا ا ینم یلو. کارش بهت ضربه بزنه نیا اکرد؛ خواست ب

. تموم کن نجایبحثو هم نیا. ساخته است يهر کار وونهیآدم د هیاز . وجود نداره یسواالت جواب يبرا -

تا هر چقدرم اصرار کنم بازم  هم مطمئنم اگه خودش نخواد نویا یره، ول یطفره م ییجورا هیکردم داره  یلحظه نگاهش کردم؛ حس م چند

. گه ینم يزیکنه و چ یلب از لب باز نم

رسن؟  یامروز عصر م یگفت -

تکون داد  سرشو

. یبدون دیرو با يزیچ هی -

! ؟یچ -

، به ظاهرا جون سالم به در برده یبوده ول میشه؛ حالش وخ یم کیشل انیتو راه برگشت از اسکله به شا مارستانیکه بردمت ب یاون شب -

. مواجه شد ریخاطر برگشتشون با تاخ نیهم

. تعجب زل زدم بهش با

! بوده؟ یکار ک -

! هیمشکوکم منصور هیاز بق شیکه ب یمن به تنها کس یول ست،یمشخص ن -

! شده؟ داشیمگه پ! چرا اون؟ -

 ردستاشیشد، چون ز یمنم محسوب م یخون بودم دشمن کینزد انیبه شا یتا وقت. اعالم کنه رمنتظرهیعادت داره که حضورشو غ شهیهم -

و نفرت منم ازش هنوز  ستین یتموم شدن انیو شا يجنگ منصور. دونست یم یکی انیاز همه طرف بهم ضرر رسوندن و منو با شا

. جدا کردم انیراهمو از شا گهیخاطره که د نیبه ا دیدونم شا ینم ست؛ین بقشدتش مثل سا گهید یپابرجاست، ول
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...مگه تو هم  !؟یچ یعنی -

 یبود، ول یکیراه من باهاش . خاص خودم اتیبا اخالق یول ،ینیب یکه م یانیشا نیبودم مثل هم یکی یزمان هیآره منم : ندادم که گفت ادامه

بود، سر  ننمویب يقول و قرار هی. کردم یادا م دیداشتم که با ینیبا من جور نبود؛ بهش د انیشا اتیاخالق و روح. کرد یاهدافمون فرق م

. سال باهاش کنار اومدم دههمون 

. برد و ابروهام از فرط تعجب باال رفت ماتم

 ؟یرذل نیبه هم ان؟یمثل شا يبود یکیتو  یعنی جم،یگ جیباور کن االن گ! ده ســـال؟ -

. شد فین تو سرم ردحرفاش صدها سوال همزما دنیدل تو دلم نبود؛ با شن. دیزد، صورتشو برگردوند و به چونش دست کش پوزخند

 ستم،یزبانزده و منم پاك ن انیرذالت شا. دادم یبراش انجام نم ویبهت گفتم اهدافمون مشترك نبود و من هر کار: گفت يجد. نکرد نگاهم

... منم 

! و کوتاه قیکرد، عم نگاهم

...خودم  دیبه روش و از د یگناهکارم، ول هیمنم  -

. تونم حرفاتو درك کنم ینم -

. اتاق قدم زد يو تو بشیا بلند شد؛ دستشو برد تو جج از

. یفهم یم زویبه وقتش همه چ ،یتعجب کن ياالن حق دار -

. دمیتا صداشو شن دینگاهم کرد و چند لحظه طول کش د؛یپاشنه چرخ يو رو ستادیا

!زایچ یلیبهت بزنم؛ از خ دیحرفا دارم که با یلیخ یبرگشت یوقت -

 هینه مطمئن بودم ...  يحرفاش عاد. کنه مینبود که بخواد بهم تفه شهینگاه مثل هم نیا. بود يو کالمش جد قینگاهش عم د؛یلرز قلبم

! است رمنتظرهیخاص و غ ییجورا

! ؟یزن یحرف م یاز چ -

. یفهم یتو برگرد، اون وقت م -

. حرکت بهم زل زد یب دم،یخند

! تا حرفاتو بشنوم شتیپ امیم و مجون برگرد مهیبفهمم، شده باشه ن نکهیواسه خاطر ا -

. به جلو خم شد یمبل نشست و کم يدسته  ينمه رفت تو هم؛ رو هی اخماش

! گم یمن دارم بهت م نویا ؛يگرد یسالمم بر م ،ير یسالم م. يگرد یجون بر نم مهیتو ن -

. داد ینم يشرویار درهمم مهلت پکرد و به افک یسر بزنگاه دلمو آروم م قیدق. انداختم ریپر رنگ شد و سرمو ز لبخندم

***
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پس  دن،یخواب ایسرگرم کاراشونن  ایاالن همه . با من حرف بزنه اومده بود خونه نکهیبعد از ظهر برگشت شرکت، انگار فقط واسه ا آرشام

. کردم و بستمبرداشتم و فرز درو باز  دویکل دم،ییاطرافمو پا. اتاق يدفترو برگردونم تو نکهیفرصت بود واسه ا نیبهتر

اطرافمو  نکهیبدون ا! بجنب دختر. دمیکش قینفس عم. زد یم یقلبم که با چه شدت يدادم و دستمو گذاشتم رو هیبه در تک! خدا قلبم يوا

دلم  يتو. رو گذاشتم توش و در کمدو بستم يد یآوردم، دفتر و س رونیراست رفتم سر وقت کمد و با دست لرزونم پاکتو ب کینگاه کنم 

اون موقع  د؟یارز یهمه دردسرش م نیبه ا! ش؟یبود که برداشت یچه مرگ گهیسرجاش د يبذار یخواست نکهیا ادم؛د یخودم فحش م به

رو ترك کنم مجبور بودم برش گردونم؛ در  الیو نیچون قرار بود ا... االن  یبرش داشتم، ول یفضول يو از رو رمیخودمو بگ ينتونستم جلو

چرا آتو بدم دستش؟  گهیره من د یم شیداره خوب پ زیحاال که همه چ. شد یخودمم بد م يراب نیو ا دیفهم یصورت آرشام م نیا ریغ

ثابت  نیزم ينگاهم رو نکهیدور تو اتاق چرخوندم و همه جا رو از نظر گذروندم؛ تا ا هیبودم، نگاهمو  ستادهیجور که دست به کمر ا همون

پر از خاك بود، تکونش دادم و روش دست . خم شدم و برش داشتم نیزم يم رفتم طرفش، روآرو... درست رو به روم  زیم ریز. موند

افتاده،  ریز نیوقته ا یلیمشخص خ. معلوم بود زیم ریبود و نه بزرگ؛ گوشش از ز کیکوچ نهدفترچه،  هی. دمیکش

! گمش کرده دمیشا ایرفته  ادشیآرشام  یعنی پس

آخرشو  يبرگه ها. ادداشتی يسر هیچند تا شماره تلفن و  شمیحالت دکلمه نوشته شده بود و بقاولش که به  يکردم، چند صفحه  بازش

تا شده که  کیکاغذ نسبتا کوچ هی، و »آرشام«نگاه کردم؛ چند خط دست نوشته که انگار خط خودش بود، چون آخر نوشته ها امضا کرده بود 

 یلیکه روش نشسته بود معلومه خ یو از خاک زیم ریفهمه چون اوال که افتاده بود ز یبردارم، مطمئنم نم نویالاقل ا ستمخوا. جلدش بود يتو

لبخند . رمیبگ دهیتونم ناد ینم مویکردم فضول داشیگمش کرده؛ حاال که من پ ایشده  الشیخ یب ایپس ! دشیو آرشام ند رهیوقته اون ز

. سارافونم بیج يزدم و دفترچه رو گذاشتم تو

***

. رفتم یاتاق راه م يدادم و تو یسردمو به هم فشار م يمرتب دستا. اتاقم بودم و دل تو دلم نبود يشد؛ پشت پنجره  یم کیداشت تار هوا

. داد یغروب م یخودشو به سرخ يچطور زرد دیکردم که خورش یرفتم پشت پنجره و به آسمون نگاه م یم یگاه

 يزیهر چ یآرشام حساب شده است، ول ينقشه ! ده و ترسو از تو دلم بردارخودت بهم شهامت ب ایخدا! سراغم انینکنه امشب ب ایخدا

! خودمو به تو سپردم خدا فته؛یامکان داره اتفاق ب

 هیذاشتم؛ تو  یگله گرگ قدم م هی ونیداشتم م. هراس از دست دادن شرف و آبروم... و هراس  یپر بودم پر از نگران ختم،یر یم اشک

 یگفت مراقبمه، ول. کنه دامیگم بشم، محو بشم و آرشامم نتونه پ یاهیس نیا يتو دمیترس یم. بود یاهیر از سذاشتم که پ یپا م یسرنوشت

. مونهترسم نتونه ب یم

. دردام اضافه شده ي هیدردم به بق نیزنم، حاال ا یکم واسه خاطر خودش دارم بال بال م ه؟یچه عذاب نیا ایخدا

. شدم یآروم نم یدادم، ول یس تکون متخت نشستم و خودمو از زور استر يرو

***
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! شعور یولم کن احمق ب -

. زد قهقهه

. یمون یخودم م شیجا پ نیبه بعد هم نیو از ا یمن یتو سوگل! خوشگله نوینگو ا -

! ازت متنفـــرم! بکش کنار دستتو -

نفساش که به صورتم خورد، حالمو بد کرد و . منو گرفتراحت  یلیخ یخواستم غلت بزنم، ول. شد کیتخت و بهم نزد يافتاد رو زیخ هی با

. دمیکش ادیزدم و از ته دل فر یم غیج. لبم حس کردم يرو یسوزش! به جونم افتاده بود انهیوحش. نتونستم پسش بزنم

! نــــــــه.... نـــه ... نکن ... برو کنار ! کار رو نکن نیبا من ا! نکن آشغال -

با . کردم واقعا اونو پس زدم یحس م.سوخت یم نمیس يزدم و قفسه  ینفس نفس م. تخت نشستم يو رو دمیعرق از خواب پر سیخ

 هیگر ریناخوداگاه زدم ز! شب شده یعنیبود، پس  کیاتاقم تار. از ترسم کم نکرد یول دم،یکش ینفس راحت! وحشت تختو نگاه کردم، نبود

 اره؟یب رمیجا تنها گ هی انیکنه؟ اگه شا دایپ قتیاگه حق. مشتم فشار دادم يو تو ویمشت زدم، چنگ زدم روتخت. تخت يرو دمیو سرمو کوب

خواد؟ یمنو نم نیمگه واسه هم

نفر  هیداشتم؛  اجینفر احت هیسخت به  ت،یموقع نیا يتو. بده و با حرفاش آروم جونم بشه میخواستم دلدار یرو م یکی دم؛یلرز یترس م از

. مش دعوت کنهکه فقط اون بتونه قلبمو به آرا

 دیترد. داشتم و به هق هق افتادم دیاولش ترد ره،یدستم رفت سمت دستگ. تخت بلند شدم و رفتم سمت در يناآروم از رو یو دل هیگر با

نرفتم  یول نییخواستم از پله ها برم پا یم دم،یراهرو دو يتو. شدم یداشتم خفه م دم؛یرو گرفتم و کش رهیرو پس زدم و با خشونت دستگ

. چهیراهرو نپ يتو میگر يدهنم که صدا يدستمو گرفته بودم جلو. دمیچرخ یها دور خودم م وونهیمثل د. اتاقش سمت دیو نگاهم چرخ

. دادم صیرو از پشت در تشخ يمهر يخواستم در بزنم که صدا

. ر دارهبتول خانم صدام زد و نتونستم بفهمم اونجا چکا یزد، ول یاطراف اتاق پرسه م دمیآقا خودم د -

. کم چرت و پرت بگو، برو سر کارت -

...گم، من  یآقا به خدا دارم راستشو م -

! حاال نیهم رون،یگفتم برو ب -

سرمو . شدم یاتاق بود مخف يکه گوشه  یسالن و پشت گلدون بزرگ يشد؛ رفتم تو یم کیکه به در نزد دمیرو شن يمهر يقدم ها يصدا

صداش  یآرشام حرفاشو باور کرد؟ ول یعنی! من چقدر تنهام ایبا اون حرفش داغ دلمو تازه کرد؛ خدا. رفت نییاز پله ها پا يکج کردم، مهر

. داد ینشون نم نویا

. دلمو چند برابر کرد يبود که غم تو يجور هیاز پخش بود، صداش . دمیآهنگ شن يرفتم سمت اتاقش، خواستم در بزنم که صدا اهسته

. رهیو بگهق هقم ينبود جلو یکس گهید

داره یآرامش چشمات
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ستین یشکیه يتو چشما که

قلبت يدونم که تو یم

ستین یشکیه يجز من جا به

داره یآرامش چشمات

کنه از غم یدورم م که

گه یبهم م یاحساس هی

شم کم کم یعاشق م دارم

آرومت يبا چشما تو

يدیبخش یخوشبخت بهم

رو یو خوب یخوب خودت

يد یمنم م ادی يدار

نتیریبا لبخند ش تو

يعشقو نشون داد بهم

تو بودم که يایرو تو

يمن دست تکون داد واسه

یبس تو خوب از

خوام یم

تو کل یباش

اهامیرو

رمیجون بگ تا

تو با

دیام یباش

فرداهام

داره یآرامش چشمات

شم یپابند نگاهت م که

چشمات يتو باز نیبب

شم یو مات م شیک دوباره

کن یاهت آسمونبا نگ مویو زندگ بمون

و عاشق من باش بمون
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کن یو مهربون بمون

آرومت يبا چشما تو

يدیبخش یخوشبخت بهم

رو یو خوب یخوب خودت

يد یمنم م ادی يدار

نتیریبا لبخند ش تو

يعشقو نشون داد بهم

تو بودم که يایرو تو

يمن دست تکون داد واسه

یبس تو خوب از

خوام یم

تو کل یباش

هام ایرو

رمیبگجون  تا

تو با

دیام یباش

فرداهام

 يخوشگلش کنم؛ چشما يدر بزنم برم تو و نگاهمو محو چشما نکهیاالن دوست داشتم بدون ا. بود؛ حالم بدتر شد سیاز اشک خ صورتم

! هر چند کوتاه از همون چشما بود... نگاه  هی ازمندیکه قلبم فقط ن يو نافذ اهیس

.میهم قرار گرفت يآرشام بازش کرد و هر دو رو به رو یعنیدر رو باز کنم خودش باز شد،  نکهیاز اقبل  یول رهیدستگ يگذاشتم رو دستمو

 یچشما م نیبه آرامش و آروم شدن رو هم تو ا ازیحس ن یعنی ایخدا د؛یقرارم د یب يچشما يدرخشش اشک رو تو د،ید سمویخ صورت

 نه؟یتونه بب

. صداش باز کردم دنیرو نوازش داد؛ چشمامو بستم و با شن مینیعطرش ب يبو. اشکام اخماش جمع شد دنید با

! شده؟ یچ -

. زنه یداره به گلوم چنگ م یبود که چونم بلرزه و نشون بده که چه بغض بزرگ یکاف نیهم

هق هقمو  يونتونستم جل یبلند نشه، ول میگر يکردم صدا یخوابم افتادم و سع ادیپشتم بهش بود، . کنار، رفتم تو و در رو بست رفت

. رمیبگ
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 نکهیداشتم بهش، به دستاش، به ا ازین... هم فشار دادم  يخواست که برگردم؛ چشمامو رو. راستم حس کردم يبازو يدستشو رو یگرم

 گهیازش برنگردم و د گهیترسم د یکه م يرفتم به ناکجا آباد یم ششیبا تموم وجود داشتم از پ... داشتم  ازیآرومم کنه؛ به آرشام ن

! نمشیبن

. خودمو پرت کردم طرفش و دستامو دورش حلقه کردم یمکث چیبرگشتم سمتش و بدون ه عیفکر طاقتمو از دست دادم و سر نیا با

 يچونشو گذاشت رو. خورد چیمردونش دورم پ يشد که دستا دتریشد یوقت نمونیب نیریچنگ زدم؛ اون حس ش راهنشیپشت به پ از

.موهام و زمزمه کرد

دالرام چت شده؟ ... نگاهت  يدالرام؟ ترس تو هیاز چ تیطاقتکم  نیا -

...اون با من  دمیخواب د... خواد منو  یاون م... اون ! ترسم ازش یبه خدا م: و با هق هق گفتم دهیبر دهیبر

.آغوشش گرفت يجسم لرزونمو محکم تو. بغلش ضجه زدم و اسمشو صدا زدم يتو هیگر با

! سرتو بلند کن -

خواست  یبستمشون؛ انگار که م. چشمام يدست راستشو آورد باال و گذاشت رو. مو بلند کردم و نگاهمون تو هم گره خوردسر آروم

. دمیفهم یمن احساس رو از تموم حرکاتش م یاشکامو پاك کنه، ول

کرد و  کیرتم نزدصورتشو به صو. آسمون شب چشماش يدستشو برداشت بازشون کردم و نگاهمو دوختم تو د،یچشمام دست کش به

! ینظر خودم ریمن که گفتم تموم مدت ز. یفکر کن یمونه که بتون یذهنت باز م یشهامتت رو حفظ کن ینترس؛ تا وقت یچیاز ه: آروم گفت

... رهیاون الشخور منو بگ...  یتون یبه قرآن نم. یحالمو درك کن یتون یاما تو نم -

.چسبوند و نذاشت ادامه بدم نشیبه س سرمو

دونم خطرناکه و  یم. یطور؛ گفتم چکار کن نینقطه ضعفاشو بهت گفتم، ارسالن رو هم هم. شناسم یخوب م یلیخ انویمن شا! بسه سیه -

کنه و نه  داتیبتونه پ انیکه نه شا ییکنم به جا یامشب منتقلت م نیدم و هم یم بشویاالن بهم بگو، ترت یمونیباالست، اگه پش سکشیر

!یبش یلعنت يالیاون و کینذارم نزد یکه حت هیکاف نیهم. یکن یفکر نم انیوقت به انتقام گرفتن از شا چیه گهیکه د وگفقط بهم ب! ارسالن

. اومد یاشکامم بند نم یاز طرف یکردم، ول یهق نم هق

ونم؛ چکارش کنم؟ خوره افتاده به ج نیفکر ع نیا یمن تو فکر انتقامم، ول. مونم ینه از همون اولش گفتم هستم، پس تا تهش م -

! پسش بزن -

. خواستم، نشد -

. ينکرد یسع -

. نتونم برگردم گهیاون خراب شده و د يترسم برم تو یم -

. ازش فاصله گرفتم و نگاهش کردم یکم

. يگرد یتو برم -

کس  یب... من تنهام  یباشه، ول داشته شیزندگ يتو يدیام هیکنه که  یواسه زنده بودن تالش م یبرگردم؟ کس يدیبه چه ام: بغض گفتم با

. که قسمت منم شده نهیرسم زمونه هم. رم یکسم م یموندم و ب
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! يبرگرد دیمگه نگفتم منتظرتم؟ مگه نگفتم باهات حرف دارم؟ پس با: گفت يگونم و با اخم، جد يچپشو گذاشت رو دست

...دست خودمون بود که االن  فشیو تکل نییاگه تع. رفتنمون ایناومدنمون و نه از د اینه به دن ست؛یدست ما ن ایدن نیا زیچ چیه یول -

 ستیدست من ن یدادم، ول یو عمرمو م ایدن يو اون موقع همه  یبا عشق نگاهم کن يا هیخواستم بگم حاضر بودم ثان یانداختم، م ریز سرمو

! کاش بود يا

. تکونم داد یگرفت و به نرم بازومو

. یستیم اهل جا زدن ندون یدختر تو امروز چته؟ م -

. زد یفکر کردن بهشم عذاب آوره، باز حرف خودشو م یدخترم، برام حت هیگم سخته،  یمن م یهر چ یشدم، ه یحرص

 یفهم یچه م ،يمرد هیتو . یدرکم نکن يحق دار شت،یخود اومدم پ یاصال ب! یفهم یمنو نم يتو انگار حرفا: گفتم هیبلند به حالت گر بایتقر

بره و  شیبه جونش و هر لحظه تا سر حد مرگ پ فتهیدختر ترس از مورد تعرض قرار گرفتن ب هی یوقت یفهم یم یگم؟ تو چ یم یمن چ

کار در  نیدونستم ا ینم! یک شیمن احمقو بگو اومدم پ ؛یمنو درك کن یتون یتو نم ؟یچ یعنیباشه،  الیلحظاتش پر از فکر و خ يهمه 

! اَرزن درك و فهم هیخواد و  یم رتیجو غ هیمثل تو  یبرابر آدم

به همون . بستش یبیمه يدر قرار گرفت و با صدا يکه محکم رو یدست یبازش کردم، ول. برداشتم سمت در زیپسش زدم و خ محکم

. دیچیگوشم پ ریو آرامش صداش زمزمه وار ز رونیب امیتقال کردم، نذاشت ب. کم منو از پشت نگه داشت يسرعت و به همون فاصله 

هواتو دارم؛  کینزد يگم از فاصله  یکه م ستین میرتیغ یاز ب! دونم و تو یمن م یبهم بزن یرتیغ یاون بارم بهت گفتم اَنگ ب! آروم باش -

رفت؟  ادتی يزود نیمگه بهت نگفتم؟ به هم

 ؟یکن یچرا درکم نم یول ادمه،ی: منم آروم گفتم متقابال

. کنم یدرکت م -

. یکن ینم -

! بفهم نویکنه دالرام، ا یهتر از من درکت نمکس ب چیه -

. جانیکردم؛ از زور تقال نفسام نامنظم بود، مخصوصا با وجود اون همه ه سکوت

دنبال آرامش؟  ياومد -

. نه -

 ه؟یانکار کردنش واسه چ گهید ،يدونم که اومد یم -

.خواست مچمو باز کنه یدهنمو قورت دادم؛ م آب

! نیبه خاطر همون خواب حالم خوب نبود؛ فقط هم ارم،ینتونستم طاقت ب دمیاون آهنگو که شن -

از اون آهنگ خوشت اومد؟  -

! یلیآره، خ: گفتم صادقانه

؟یخواست یاز من آرامش م: گوشم زمزمه کرد ریز یجور خاص هیآروم تر شد،  صداش

. به من من افتادم. ستادیدرجا ا ادیز جانیقلبم از ه که
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...خواستم که  یفقط م... من فقط ... من نه ... من  -

. دونم یم -

...من  ؛یدون ینه نم -

. میدار ازیآرامش ن نیما به ا يهر دو یدون یدونم که م یچرا دالرام، م -

 ؟يچطور -

. دونم یخودمم جوابشو نم -

. دیچیگوشم پ يصداش بم و جذاب تو. دمیخند ناخوداگاه

! يطور نیهم دمیشا -

. بود میزندگ يتموم دردا يو به رو ایمرهم تو دن نیو بهتر نیالحق که آرشام باالتر ایخدا. ندم بودبه خ منظورش

 ؟یفرض کن االن آروم شدم، تو چ -

! ؟یمن چ -

 ؟یآروم -

رسم؟  یطور به نظر نم نیا -

. یهست يجور نیهم شهیدونم، تو هم ینم -

صدام بلندتر  نکهیزنم؟ بدون اخم بدون ا یطور با آرامش حرف م نیهم شهیم؟ همقدر آروم نیهم شهیهم: گوشم نجوا کرد ریدرست ز و

باشه؟  نیاز ا

. دمیخند

! انصافا نه -

! نگــو یچیپس ه: صداش بود، گفت يکه تو یدستاشو تنگ کرد و با حرص ي حلقه

صورتشو به صورتم چسبوند، اونم . راستش يحرکاتم کرده بودم، سرمو بردم عقب و چسبوندم به شونه  یناز که چاشن یو کم باخنده

 نمیو ا دمید یازش م ضیکمتر رفتار ضد و نق گهید. خواست رو کنه یکه داشت نم ياز اندازه ا شیغرور ب ياحساس داره و فقط از رو

. داشت يدواریام يخودش جا

 شترینگاهش ب. نهیا بهتر بتونه صورتمو ببسرشو خم کرد ت. صورتش بود يچرخوندم سمتش؛صورتم رو به رو مرخیبه همون حالت ن سرمو

باز نگاهش محو شد، محو  یچشمام انداخت، ول يتو ینگاه کوتاه دیبا ترد. و همون جا ثابت موند نییشد پا دهیکش د،یچرخ یچشمام م يتو

چشماش  يمامو از توچش. شک رنگ گرفت یصورتم داغ شد و گونم ب. حرکت آرشام آروم آروم کم رنگ شد نیا باکه لبخند روش  ییلبا

. موهام فرو رفت و سرمو نگه داشت يپنجه هاش تو یبا خشونت خاص یگرفتم؛ خواستم سرمو برگردونم، ول

آرشام : دمیزمزمه وار نال. موند یم خکوبیصورتم م يتک تک اجزا يرو یچشمام و گاه يتو یاخم داشت و نگاه جذابش گاه د؛یلرز تنم

...
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مردد ولم کرد؛ انگار . حس کردم نویا. زد یقلب هر دوتامون تند تند م. بلند شد شیگوش يو همزمان صداچشمام  يکرد، فقط تو نگاهم

رو  یگوش. دیموهاش چنگ زد و به گردنش دست کش يرفت تو یم لشیکه به سمت موبا ینیدر ح. مجبور بود یخواست، ول یدلش نم

. ادگرفته جواب د يبرداشت و با صدا

. بگو -

. جواب مخاطبشو داد. چشمام يو زل زد تو سمت من برگشت

. يریخواد جلوشو بگ یتو، نم ادیبذار ب -

. قطع کرد؛ کالفه بود تماسو

شده؟  یچ -

. نجاستیارسالن ا -

شروع شد؟  یعنیخدا،  يوا. وحشت نگاهش کردم با

. طرفم اومد و دستمو گرفت به

. امینه، من االن نم -

. من هستم م،یبر ایب -

... یدونم، ول یم -

! باش یعیامشب همونو نشونم بده و طب. داد یجواب همه رو م یکه با گستاخ نمیرو بب یبذار همون دالرام. یکن آروم باش یدالرام سع -

ننده درونم شک. بزنم یتفاوت یبه صورتم نقاب ب دیبا انیارسالن و شا يانجام بشه، الاقل جلو دیکار با نیزود ا ای رید. تکون دادم سرمو

! رفتم رونیهمراهش از اتاق ب قینفس عم هینشون بده و با  نویا دیظاهرم نبا یاست، ول

***

 يهمه  یاز طرف یوحشت کرده بودم ول یدروغ چرا، حساب. رفت و دو تا قُلچماق هم با خودش آورده بود یوسط سالن داشت رژه م ارسالن

. تفاوت نشون بدم یکردم تا خودمو ب مویسع

من؟  يتو خونه  يو اومد نییپا یسرتو انداخت ابوی نیع هیچ :آرشام

؟يشد؟ چرا جا زد یگفت، قول آرشام قوله، پس چ یم يجور نیا انیشا. خفه شو که بدجور از دستت شکارم یکیتو : ارسالن

تهران؟  يآورد یاونو با خودت برداشت یبه چه حق: بلندتر داد زد و

! شارالتانت يو عمو ینزن که هفت خط تر از تو، خودت يل و قرار و حق و حق خورحرف از قو یکیتو ! ببر صداتو -

. ستادیبرداشت سمتم که آرشام راهشو سد کرد و جلوم ا زیسرخ شده از خشم خ يبرافروخته و چشما یبا صورت ارسالن

. با خودم ببرم انویشا یمحض اطالعت اومدم امانت! بکش کنار -

! يره، هــرندا یامانت نجایا یکس -
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...وگرنه  اد،یسگم باال ب ينذار اون رو -

 ؟ياصال وجودشو دار نمیبب ؟یکن یم یهـــان؟ چه غلط ؟یوگرنه چ -

که من  یوحشتناک يغایاونا و ج ادیفر ياز صدا. سر آرشام ختنیسمتشون و به دفاع از طرف ارسالن ر دنیشدن،اون دوتا دو زیهم گالو با

وسط  نیا. دنیکش یکردن و واسه هم شاخ و شونه م یهنوز داشتن داد و هوار م. و از هم جداشون کردن الیتو و تنخینگهبانا ر دم،یکش یم

! از حدقه در اومده زل زده بودم بهشون؛ اصال انگار خشک شده بودم يچشمامنم با ترس و 

 دیو ارسالن به حالت تهد رونیب دنیگهبانا کشارسالن و اون دو تا همدستش خودشونو از دست ن. اومد یلب آرشام خون م يگوشه  از

. صحبتش با آرشام بود يدستشو آورد باال و تکون داد؛ رو

و حد و مرزتو  رونیب یماجرا بکش نیخوام دالرامو با خودم ببرم تو هم پاتو از ا یحاال که م نیگم، به نفعته از هم یدارم بهت م یچ نیبب -

خواد از  یو نم یبدجور دمِ چشمش یول ده،ید یازت چ انیو شا يدونم چکار کرد ینم. رفته ینه خاناومده و  ینه خان ياون جور ؛یبشناس

! تا برات گرون تموم نشده جناب مهندس ایپس باهامون راه ب ده،دستت ب

رخ برگشت و نگاهم  میبه حالت ن. نگرانش بودم...  دمیآرشام خواست به سمتش حمله کنه که از پشت بازوشو چسب ستادم؛یآرشام ا کنار

. قدم رفت جلو هی رونیب دیدستم کش يبازوشو از تو. ارسالن شد دیِو پر از خشمش عا ینگاه عصب. زود یلیکوتاه بود و خ یکرد، ول

. رونیمن گمشو ب يپس زر مفت نزن و از خونه ! نه تو انهیطرف حساب من شا -

. پوزخند زد ارسالن

. واسش ببرم شویصبرانه منتظره تا سوگل یب یول اد،یبود که بخواد باهام باون قدرا رو به راه ن انیحال شا -

. شد خیبه من انداخت که مو به تنم س ينگاه چندش آور و

. امیدست و پا به نظر ب یدختر ب هیکنم؛ دوست نداشتم جلوش  دشیخواستم ناام یتفاوت باشم و نم یآرشام قول داده بودم در برابرش ب به

. شد یختم م ریمس کیچون هدف من و آرشام به . انجام بدم دیکار رو هم با نیا یکنم، ول یانکار نم نویترسم و ا یم

من با : چشمامو و سرش داد زدم يتو ختمیسراغ داشتم ر انیکه نفرت در خودم از ارسالن و شا یو با تمام وجود هر چ ستادمیآرشام ا کنار

! امینم یقبرستون چیتوئه کثافت ه

! من يدستا يتو يخوشگلتو بذار يدستا هیبرمت، فقط کاف یخودم م. تو اون باال باالهاست يبرستون؟ جاچرا ق -

.نقشه است يبودم وقت اجرا دهیشد؛ عقب رفتم، فهم کینزد بهم

!یکنم عوض یم اهیدستت بهم بخوره روزگارتو س! جلو این -

 ؟یترس یندارم دختر، از من م تیکار -

! ؟یباش یاز تو بترسم؟ خر ک: ومدمیاه نکوت یول دم،یلرز یم

نامرد جفت دستمامو  یاز اشک بود به بازوش چنگ زدم، ول سیکه خ یبه حالت التماس و با صورت. سمت خودش دیگرفت کش دستمو

. برد یداشت به زور منو دنبال خودش م. دیگرفت و کش

 ؟يخوا یاز جونم م یچ! امیخوام ب ینم.... دست از سرم بدار ... ولم کن تو رو خدا ! دستمو ول کن...  امیجا نم چیمن با تو ه! ولم کن -

!آرشـــــام! نذار منو ببره...  ایآرشام تو رو خدا ب! بکن، نذار منو با خودش ببره يکار هیکنم  یآرشام خواهش م
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ذاشت  یم دیکرد و با یدخالت م دید جلو، نبااوم یم دیکارا و نبا نیجزو نقشمون بود ا. نمیمدت سرشو برگردونده بود تا صورتشو نب تموم

! رهیجواب قانع کننده از ارسالن گرفت، جلوشو نگ هیبعدم که  کیزد و خورد کوچ هیمشاجره شروع بشه و  هیاولش با . ارسالن منو ببره

 ادامیها و فر هید، گرضجه هام راست بو. داشت قتیشد تمومش حق یاز گلوم خارج م غیکه با ج ییخدا حرکاتم و حرفا يخداوند به

حصار دورم  نیبرد و اون دو تا نره غول هم ع یم رونیکردن؛ ارسالن داشت منو از در ب یخدمتکارا با ترس به ما نگاه م! نبود یمصنوع

سالن ار يجلو دیو اسم آرشامو صدا زدم؛ نبا دمیکش غیخودمم وحشت کردم ج شیکه از بلند ییبا صدا. نکنم راروقت ف هیکرده بودن که 

رو انجام داد که جزو نقشمون نبود؛ با  يکار. اوردیاون لحظه کنترلشو از دست داده بود و باالخره طاقت ن يانگار اونم تو یگرفت، ول یرو م

با  آرشام. ارسالن ولم کرد... به ارسالن حمله کرد  یزخم ریکمکش، اونا رو ول کرد و نفس زنان مثل ش فتننگهبانا ر. شد زیاون دو تا گالو

.کرد؛ سه تا مشت که خورد، انگار به خودش اومد و اونم به آرشام حمله کرد یصورت ارسالن م يمشت حواله  هی دیکش یکه م يادیهر فر

 يرفتم جلو، آرشام افتاده بود رو. نکنم يکار چیکردم؛ نتونستم بمونم و ه یروم بود نگاه م يکه جلو يخشونت بار يبه منظره  هیگر با

ضرب دست آرشام از صورت خون آلود ارسالن  یدرشت تر بود، ول ياز آرشام تا حدود کلشیه. بود دهیچسب قشویالن و ارس نیزم

. مشخص بود

. بلند شد ادشیفر يچنگم گرفتم که صدا يموهاشو تو. دیزورم بهش نرس دمش،یکش. زدم تا ولش کنه یپشت گرفته بودمش و داد م از

و  دمیاز درد نال! آخ...  واریخوردم به د. هلم داد عقب تیبرگشت و با عصبان. دادم یو فحشش م دمیشک یها م وونهید نیبلندشو ع يموها

چرا آرشام دخالت کرد؟  یآرشام نبود، ول يکارا جزو نقشه  نیکدوم از ا چیه! رفت یم یاهیچشمام داشت س ؛لبمو به دندون گرفتم

ارسالن براش فراهم کرده بودم استفاده کرد و ارسالن رو با لگد  يموها دنیکه با کش یتیآرشام از موقع دم؛یچیپ یاز درد به خودم م داشتم

. آرشام بدو اومد سمتم؛ از درد خم شده بودم. و ظاهرا پاش بدجور درد گرفت نیافتاد زم. پرتش کرد عقب

! حالت خوبه؟ دالرام؟ -

جلو؟  يچرا اومد. خوبم، فقط مواظب خودت باش: دمینال

. قدر برام سخت باشه نیکردم ا یاصال فکرشو نم. کنم یزود تمومش م یلیخ ر،ایطاقت ب -

ارسالن منو انداخت  ياز مردا یکی. چشماش نگاه کنم که ارسالن نذاشت و آرشامو ازم دور کرد يآوردم باال، خواستم تو یبه آروم سرمو

 نیماش هی...  نیمنو برد سمت ماش میاون مستق یزدم، ولجون به شونش مشت  یکه داشتم سرش داد زدم و ب یبا همون وضع. دوشش يرو

! مدل باال یمشک

. نره غول هم نشست و هر دوشون دو طرفم قرار گرفتن یکیبرداشتم درو باز کنم که اون  زیخ. و نشست کنارم نیماش يکرد تو پرتم

نگهبانا که . به سرعت راه افتاد نیباز بود که ماش الیدر و. گفت حرکت کنه عیراننده پشت فرمون بود، ارسالن نفس زنان نشست جلو و سر

رو نگاه  الیو نیعقب ماش ي شهیبرگشتم از ش هیتقال کردم و با گر. در نبودن تا درو ببندن يشدن، پس جلو ریارسالن درگ يبا نوچه ها

 گهیکوچه، د يو رفت تو دیچیکه پ نیماش... دستاشو به زانو گرفت  ستاد؛یو نفس زنان ا دیدو نیآرشام چند قدم دنبال ماش. کردم

! دمشیند

! انیالبته فقط از جانب شا فته،یواسهت ب یذارم اتفاق ینم يریاگه حرفمو گوش بگ! بسه: ارسالن

! یخفه شو عوض: هق هق داد زدم با
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. نترس یچیاز ه يتا منو دار زم،یغصشو نخور عز ست؟ین نیچرا؟ مگه درد تو هم -

 نیشرفت که آرامشمو ازم گرفت یب يتو و اون عمو نم؛یقبرستون بب ي نهیهمتونو س یاله: که نشنوه گفتم يب جورل ریز. مستانه قهقهه زد و

. نیو بدبختم کرد

. تر شد نیحرف آرشام افتادم و بغضم سنگ ادی. به خاطر همون ضربه بود د؛یکش ریتو کمرم ت. و اسم آرشامو آوردم دمیبا بغض نال و

» .قدر برام سخت باشه نیکردم ا یاصال فکرشو نم. کنم یتمومش م زود یلیخ ار،یب طاقت«

***

 يرو انیسرمو بلند کردم، شا. سردو لمس کرد يکایدستام سرام. پرتم کرد کف سالن تیکردم ارسالن با عصبان یکه م ییخاطر تقالها به

. دخور یحالم بهم م افشیاز ق. دیخند... با نفرت نگاهش کردم . مبل لم داده بود

کردم بتونه تو رو از چنگ آرشام  یگفت، فکر نم نیبه ارسالن آفر دیبا. هستم يلحظه ا نیوقته که منتظر چن یلیخ زم،یعز يخوش اومد -

. ارهیدر ب

. دیکش یدرونش شعله م يزاریب شیفقط سکوت کردم و همون نگاه که آت. ارسالن قهقهه زد همراه

! نهیخودتم هم يدونم آرزو یم. یقصرم باش يوشحال باش، قرار ملکه به بعد خ نیخوشگلم؟ از ا یچرا ساکت -

خراب بشه  کتیآنت لیو وسا کیش يوارایدر و د نیا يهمه . دم یذلت نم نیتن به ا رممیمن بم: و داد زدم رمیزبون به دهن بگ نتونستم

. رسن یبه آرامش م ایدن هیسرت که با مردن تو انگار  يرو

. خواستم دستمو بکشم، نذاشت و محکم تر منو گرفت. به ارسالن اشاره کرد که بلندم کرد. هم فشار داد يخشم دندوناشو رو با

. ببرش تو اتاق -

. به نگهبانا سپردم حواسشون باشه -

. دیچشمام و خند يزل زد تو انیشا

. ستیآرشام ن يالیداره خانم کوچولو و مثل و یمحکم يحفاظا نجایا يپنجره ها -

تو و در  میدر بود که رفت هیراه پله  ریاز پله ها نرفت باال؛ ز. دیمنو دنبال خودش کش يارسالن با لبخند چندش آور. خنده ریر زد زبلندت و

.اتاقو بست

. یرفتار رو بکن نیبا من ا يتو حق ندار -

... يکرد یاگه اون همه تقال نم. یکن یمجبورم م یخوام، ول ینم نویخودمم ا -

 ن؟یخوا ینم ماز جو یچ -

شناسم؛ به  یخودمو خوب م يمن عمو یبشه، ول کتیتونه نزد یبه خاطر حالش نم انیکه شا يشانس آورد یلیخ زم؛یعز یچیفعال ه -

! شه یزود سرحال م یلیعشق تو هم که شده خ
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 زتیهمه چ یب يست کم از اون عموکه د یینه اون و نه تو! نداره اقتیچون ل نه،یرو نب یوقت رنگ آرامش و سالمت چیکه ه دوارمیام -

. يندار

گم، من کار به کار عموم  یدارم بهت م یچ نیبب: که بهش آورد، گفت یبا فشار کم. دستش يچشمام و چونمو گرفت تو يزل زد تو ظیغ با

. یفتیب گهید یکی ریکه نذارم قبل از من گ یمن تو مهم يخواد چکار کنه و در حال حاضر برا یندارم که م

. خشم لبامو جمع کردم با

! یپست یلیخ -

.بود یعصب د،یخند

! درست نداشته باش يآدم پست توقع رفتارا هیطور فکر کن من پستم؛ پس از  نیآره، تو ا -

. کردم کیبار چشمامو

 ؟يخوا یم یتو چ -

. ول کرد و پوزخند زد چونمو

. با من باش نکهیخوام؛ فقط ا ینم يادیز زیچ -

! ؟یچ یعنی -

. میکش یخط م انویما دور شا يهر دو! واضحه -

. نفرت نگاهش کردم با

اون . کردم یم مویوگرنه که من داشتم زندگ ن،یاز من گرفت شویشماها آسا. ندارم که حاال بخوام دورشو خط بکشم يمن با اون کفتار کار -

. ازم گرفت زمویهمه چ زتیهمه چ یب يعمو

تا  نیو مطمئنا راه اومدن با من برات زم ستیشانس جفتمون زده که االن حال و روزش رو به راه ن. ستیمن مهم ن يبرا انیشا يکارا -

ست؟یطور ن نیا ره؛یبگ انیشا تویو هست ییدارا يبه قول خودت همه  يبخوا نکهیکنه تا ا یآسمون فرق م

. ياز اون آشغال ندار یتو هم دست کم! از جفتتون متنفرم -

. زد پوزخند

 یعرضه نداشت تا وقت یآرشام حت. آرشام يبزدل و ترسو لنگه  هیبه نفعمه تا  نایاز ا شتریب ان؟یباشم مثل شا یکی نکهیا ،يکر کردف یچ -

وقته که  یلیحسو خ نیآرشام به زنا کشش نداره و ا. خودش کشته يدونستم حس مرد بودن رو تو یاز اولش م. ازت استفاده ببره یششیپ

.ارهینتونه طاقت ب ییبایهمه ز نیکردم با وجود تو و ا یفکر م ی، ولکرده بخودش سرکو يتو

زده مونده  رتیآورد که ح ینفرت جمالتشو نسبت به آرشام به زبون م يمطمئن و از رو يکرد؛ به قدر یم ییلباش خودنما يرو يبد لبخند

. ده یم لمیتحو یکردم داره چه مزخرفات یبودم و فکر نم

نگاه از طرف  هیکه چشمشون فقط دنبال  ییکنه، دخترا یم زیاز دخترا رو سوپرا یلیآرشام خ يکارا. ستین يدیجد زیچ ؟يتعجب کرد -

. کنه یم غیراحت ازشون در یلیاون احمق خ یآدمه، ول نیا

. چشمام يزد تو زل
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آرشام واقعا کور بوده و . مت خودتس یرو بکشون يهر مرد یتون یو م ییبایهم ز ينکرده؟ بدون دلبر يو کار دهیچشما رو د نیچطور ا -

شه ازش گذشت؟  یمگه م نمیب یکه تو وجود تو م ییبایهمه ظرافت و ز نیا ده؛یتو رو ند

. گرفت؛ از حرص پر شدم دستمو

! یدستتو بکش عوض -

 تیبرام جذاب يتو به قدر. گرفتمت و قصد ندارم ولت کنم شهیهم يبرا یعنی رون،یب دمتیآرشام کش يدستتو گرفتم و از تو خونه  یوقت -

. ساده فراموشت کنم یهم آغوش هیکه نتونم با  يدار

 ؟يچرا عشقمو باور ندار! خوامت یبفهم دختر، من واقعا م: حرص ادامه داد با

.نفرت پوزخند زدم با

عشقو به گند  يواژه  یونپر یکه م ییبا چرت و پرتا نیاز ا شتریو ب ریاسمش عشقه؟ خفه خون بگ نیا ؟یکدوم عشق لعنت! هه عشق؟ -

. نکش

. عقب دیحرص ولم کرد و کش با

 تشویمالک يروز آرشام ادعا هیکه  یدالرام. نمونده یبرات باق يراه فرار چیه! یکه باور کن يمجبور ،یکن یباور م! کنم باالخره یم تیحال -

 شتریب یهر چ. رهیارسالن اس يپنجه ها نیو ب کهیه من نزدقدر ب نیروز عنوان معشوقه رو به خودش گرفته بود، االن ا هیکه  یکرد، کس یم

!شم یم کیبهت نزد شتریب یتقال کن

حساب  دیبا. دادم لشیتحو يبود که از سر ناچار یشد؛ و جواب من بهش تنها سکوت تلخ لیکه به قهقهه تبد يخنده ا د،یخند سرخوش

! نجامیا نمیهم يرفتم، برا یم شیشده پ

. لباش بود يرد لبخند هنوز رو ستاد؛یکه دم در ا رونیاز اتاق بره ب گرد کرد و خواست عقب

فرستم  یم. تا بتونم حرفامو بدون مزاحم بهت بزنم نجایآوردمت ا. ستین يخبر نمیو از دورب ستیاتاقت ن نجایا. راحت التیخ یراست -

درسته که . یمن بش يبه نفعته هر چه زودتر رام دستا.دماعالم کر مویوقته آمادگ یلیشه خوشگلم و من که خ یداره شروع م يدنبالت؛ باز

. هستم یمن آدم احساسات یول اد،یسرکش خوشم م ياز دخترا

 یمنقبض شده زل زده بودم بهش و هر چ یو فک زیت یتموم مدت با نگاه. سرمست بود یآروم تر، ول یبار کم نیا. و چشمک زد دیخند

 يمن چشما یول. ده یو داره با مهارت خودشو کور جلوه م نهیب یم دمیو شا دید یاون نم یول چشمام؛ يتو ختمیوجودم داشتم ر ينفرت تو

! کنم ینفرت باز م نیا يتک تکتونو به رو

***

آرشام

. ستادیاز بچه ها مسلح جلوم ا یکیبسته شدن در  يآپارتمانو باز کردم، از صدا در

همه حاضرن؟  -
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. بله قربان، تو اتاقن -

 ادیاشاره کردم ب وانیبه ک. با دست اشاره کردم که به حالت قبل برگشتن. بلند شدن تورهایاز پشت مان دنمیکردم، بچه ها با د باز درو

. کینزد

 دن؟یرس یک -

. شه یم یساعت مین -

تحت کنترله؟  زیهمه چ -

. کنه دایتا شنودو پ میصبر کن دیفقط با ست،ین یآره مشکل -

دونستم کدوم اتاق  یکارها از قبل انجام شده بود؛ م! انیشا يالیو يدرست رو به رو. واحدو انتخاب کردم نیصد اسمت پنجره، از ق رفتم

 یاتاق مخصوص نگه م هی يکه بخواد باهاش باشه اونو تو یآورد تا وقت یرو که به خونش م يهر دختر انیبار اولم نبود، شا. برنش یم

 یم میراحت خودشون رو تسل یلیشد و خ یسست م تشونیثیاراده و ح یآدم نیهمچ هی یتو خالپوچ و  يبا وعده ها هک ییدخترا. داشت

. کردن

در انتظار دالرامه؛ مخصوصا  یدونستم چ یبودم و م انیشا ینیچن نیا يها يمواقع شاهد کثافتکار شتریب. ادیبال به سر دالرام ب نیذارم ا ینم

. ودحرفا ب نیاز ا شتریب سکشیبا وجود ارسالن ر

. شناخت نقطه ضعفشون دستم بود نیهم يشناختم و از رو یشرفا رو م یاون ب يدو هر

قهوه؟  -

کردم، نگاهمو به  یدر همون حال که مزش م. تلخشو دوست داشتم يمزه . بود؛ سرمو تکون دادم و فنجون قهوه رو از دستش گرفتم وانیک

. دوختم الیو

آروم و قرارو ازت گرفته؟  -

! منظور؟ -

. شناسم یهمه مدت رنگ نگاهتو م نیبعد از ا گهیکنم و د یسال هاست که دارم باهات کار م. گم یدارم م یچ یدون یخودت خوب م -

. با اخم نگاهش کردم.  برگشتم

. يدار دیواسه گفتنش ترد یول! یبگ يخوا یکه م یحرفتو بزن، همون وانیک -

. سر تکون داد. و قهوشو مزه کرد دیخند

. یپس معلومه منو خوب شناخت! خوشم اومد.. نه خوبه  -

. زدم پوزخند

. تجربه يبذار پا -

...اون دختر . شه ینم نمیاز ا ریغ -

دالرام؟  -

.چشم نگاهم کرد يو از گوشه  دیخند
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 ه؟یگاهیآره خودشه، تو چه جا -

. داشته باشه یخاص گاهیجا ستیقرار ن -

حاال . يقبول نکرد یدادم، ول شنهادیچند بار خودم بهت پ یحت ؛يریدختر کمک بگ هیاز  دمیبار ند کیدم همه سال که باهات کار کر نیا -

 ه؟یدختر ک نیشده؟ ا یچ

! فقط کارتو بکن ومده؛یبه تو ن شیفضول -

. خنده سر تکون داد با

...خودش؛ فقط  ياون که سر جا -

 ؟یاز چ یبگ يخوا یهنوزم نم یلو ،یکن یفرار م يآرشام دار: ادامه داد. کردم نگاهش

.شدم رهیخ انیشا يالیدادم و به و رونیب قیعم نفسمو

. تو فکر کن از گذشته -

 ؟یرو تو گذشته جا گذاشت یچ -

. جا نذاشتم، رهاش کردم -

. يکه هست گمش کرد یکنم هر چ یمن حس م یول -

. اشاره کرد انیشا يالیو به

!نه؟یگمشدت هم -

. باال برد میدستاشو به حالت تسل. جمع شد اخمام

. من طرف توام! خب بابا یلیخ -

 ه؟یکه عواقبش چ یدون یدخالت نکن؛ م لیجور مسا نیتو ا -

. دیخند

! ستین يزیکردم؛ کم چ يمن هفت سالشو صادقانه باهات همکار ،يحرفه شد نیاگه تو ده ساله وارد ا. ستمیتازه کار که ن -

. کردن انتیبهم خ ایلیمدت خ نیتو احساب موندم؛  نیرو هم -

. خوراك دوازده سالمه نایو هک دورب کروفونینصب شنود، م. طرفمو شناختم که تونستم باهاش همکار بشم یول -

. شدم رهیخ الیبه و باز

. اون دختر به من اعتماد کرده م؛یلحظه ازشون غافل بش هی يبرا یحت دینبا -

همه مهم شده؟  نیدختر برات ا هیتا حاال اعتماد کردن  یاز ک -

. ینیهم بب نویا ستیواسه تنوع بد ن -

فرق داره، درسته؟  هیبا بق. برات ستیهمه سال واقعا هم بد ن نیآره خب، تنوع بعد از ا -
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تو رفتارش  یتیمیبرام فرق داشت و صم هیبا بق وانیک. لباش پر رنگ شد يلبخند رو. سرمو تکون دادم یکردم و بعد از مکث کوتاه نگاهش

 شتریسرش شلوغ بود و ب شهیهم. همه سال تونسته بود اعتمادمو نسبت به خودش جلب کنه نیبودم که بعد از ا دهیتو کارهاش د یو صداقت

! بود یفرد فوق العاده باهوش. کرد یم يبا من همکار ینداشت، ول یدل خوش انیاز شا. میدید یم تایامورم يرو تو گهیهمد

. تو هوا تکون داد اشارشو انگشت

! فرق داره هیدختر با بق نیپس حدسم درست بود که ا -

. دادم هیو به پنجره تک دمیکش قیعم نفس

. به خودش مشغول کرده شیوقت پ یلیتفاوتشه که ذهنمو از خ نیهم دیو شا -

. يعاشق شد -

. زدم پوزخند

عشق؟ -

! شناسمش یکنم نم یحس م... عشق : زمزمه کردم و

. یقبولش کن يخوا یفقط نم ش،یشناس یم -

 یبیحال عج هیبرد  یامشب که ارسالن داشت اونو با خودش م: بود گفتم الیبه و میکه نگاهم مستق یکردم؛ بعد از چند لحظه در حال سکوت

کردم،  یطبق نقشه عمل م دیبا... کردم  یکار رو م نیهم دیخواستم جلو نرم و با دم،ید یو تقال کرد همه رو م دیکش غیکه ج یوقت. داشتم

. شدم زیعمد رفتم جلو و با اون حرومزاده گالو يقصد، از رو يخواستم نذارم و از رو. نرفت شیپ دیاون طور که با زیهمه چ ونکردم  یول

فکر . سخت باشه همه برام نیتونه ا یاتفاق م نیدونستم ا یکنم، اما نم یبهش گفتم تمومش م. دمیبود و اشکو تو چشماش د دهیدالرام ترس

! نشد یدم، ول یم امشاد شهیکردم مثل هم یم

. یزن یدختر حرف م هیاز  يطور نیکه ا یتو هست نیشه ا یباورم نم -

. اثباتش بودم یهمه مدت در پ نیخودمم اعتراف نکردم و ا شیپ یرو حت نایا یول ،یبازم باور نکن دیدونم شا ینم -

 ر؟یتو دهن ش شیتبفرس يوجود چطور حاضر شد نیبا ا -

برد و ممکن بود  ینم ییشد؛ اون وقت بدون کمک من راه به جا یکردم خودش دست به کار م یکار رو با فکر و نقشه نم نیچون اگه من ا -

. جون خودشو به خطر بندازه

کارا به خاطر دالرامه؟  نیا يپس همه  -

که تو  ینفرت. دالرام هم قصد انتقام داره دمیراه و چاهش بودم که فهمتو فکر . ارمیقبلش قصد داشتم خودم اون مدارکو به دست ب -

 یدالرام انتقامشو م. میدیرس یم میخواست یما به اونچه که م يهر دو يجور نیو ا ادیدختر از پسش بر م نیبهم فهموند ا دمیچشماش د

. کنه یو کار خودشو م نهیش یکت نمدونستم سا یم ه،یدنده و لجباز هیدختر . گرفت، اونم با کمک من و تحت نظر من

. يفکرو کرد نیبه نظرم بهتر -

...االن  یاون موقع آره، ول -

 ؟یمونیپش -
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. تونم بگم نه ینم -

. دیخند

...  رونیب زمیتو دلمو بر يداشتم که حرفا ازین دیشا. شد که خود به خود برات گفتم یدونم چ ینم یحرفا رو بهت بزنم، ول نینخواستم ا -

. که بهت دارم بهم ثابت شده ياعتماد

آرشام سابق  گهیکنم د یحس م. شک ندارم ذهنتو بدجور به خودش مشغول کرده ،یبردنش برام گفت یداشتن م یکه وقت یاز اون حال -

! یستین

کم کم برام مهم شد . خواستم از خودم دورش کنم، بازم نتونستم. خواستم فراموشش کنم، اما نشد. خوام یم یدونم چ یکردم، نم سکوت

دختر گستاخ و  نیبرام فرق داشت و همون موقع هم گفتم که ا هیبا بق. خودش کرد ریاول ذهنمو درگ داریاز همون اول و از همون د دیشا... 

االن . ز انداختهرو نیدالرامه که منو به ا نیشد؟ حاال ا یحاال چ یول رمش،یخواستم تحت کنترل بگ. ندازهیکاراش به فکر م اپروا منو ب یب

... مراقبشم ! تونم ازش بگذرم یخودم اعتراف کنم، نم شیکردم پ دایحاال که جراتشو پ. خوام کارمو به اتمام برسونم یمصمم تر از سابق م

 زیچشماش ناچ يرو جلو یآدم رو از اهدافش دور کنه و مرگ و زندگ هیباشه که  يقو يتونه به قدر یحس م نیا یعنی ،یطیتو هر شرا

 يکه در حال حاضر برا يا یکه من دارم، با زندگ يبا گذشته ا. برام آسون نبود و راحت قبولش نکردم! بذارم؟ عشق؟ یبدونه؟ اسمشو چ

! سپرم یو به زمان م زیهمه چ... زمان  ام؟یحس کنار ب نیتونم با ا یدادم، واقعا م لیخودم تشک

***

وقت از  چیگوشواره ها رو هم ه نیا. به موهات داشته باش شهیاونو هم... ، قرمز رنگه ظرف مخصوص هست يتو زیم يمو رو ي رهیگ هی -

. که گفتم عمل کن يزیآماده است، طبق همون چ زیهمه چ. تا ارتباط برقرار بشه یپشتشو لمس کن یکاف. اریگوشات در ن

کار  نیاتاق دورب يگفت تو یارسالن م. زنم یحرف م اومدم و دارم باهات ییدستشو يبه بهونه . آرشام زنیت یلیخ نایا یباشه، ول -

. گذاشتن

اعتماد ارسالنو  یکه بهت گفتم بتون يزیاگه طبق اون چ. یکن ياتاق کار يتو ستینباش و الزم ن يزیدونم، تو نگران چ یرو م نایا يهمه  -

.شه یدستت بازتر م ،یجلب کن

! زنه یبهم م ییچه حرفا یوند ینم. کنه یاون آشغال بدتر از عموش رفتار م یول -

. کردم و چند لحظه چشمامو بستم و باز کردم؛ خودتو کنترل کن سکوت

 يجور نیکه گفتم بکن و مطمئن باش ا ویشناسم؛ فقط همون کار یخوب م یلیارسالنو خ. یگ یم يدار یدونم چ یدونم دالرام، م یم -

. نداره نیحموم، اونجاها دورب ای ییدستشو يبرو تو ینباهام حرف بز یهر وقت خواست. ستیاز دستش ساخته ن يکار

. از هم باز بشه یاخمام به نرم يشدم که باعث شد گره  يجور هیو  دمیخندشو شن يصدا
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 گهید ياونم تو بخشا توراشون،یمان تیرو يفکر کنم نگهبانا به جا! کار بذارن؛ مخصوصا حموم نیفکرشو بکن اونجاها هم بخوان دورب يوا -

اون  ره،یبگ دشوید يبخار جلو ارهیفقط شانس ب. کنه یداره کار خودشو م الیخ یکه ب یبدن به حموم و اون بدبخت ریتمام مدت گ ال،یو ي

. بنده یآب گرمو نم ریش گهیچه خبره د ونهوقت اگه بد

. داد ینشون نم نویصدام ا یول لبام نشست، يبه رو یاتاق نبود، ناخواسته لبخند کم رنگ يتو یکس. دیچیگوشم پ يخندش تو يصدا و

. شنون یوقت صداتو م هیبسه دختر،  -

. بهیو غر بیعج زشیهمه چ نجایا. دو تا در داره ییدستشو نینه، ا -

! درست مثل آدماش -

. ترسم شک کنن یخب من برم، م! اوهوم -

. مراقب خودت باش شتریمرتب با من در تماس باش؛ در ضمن ب -

. دیچیگوشم پ يم توکرد؛ صداش نر مکث

. دلم تنگ شده ینه، ول ایبگم  نویا دیدونم با ینم -

از سر  یسکوت لعنت نیکنم ضربان قلبم از نظم خودش خارج شده؟ ا یدختر، حس م نیهر چند کوتاه از جانب ا يجمله  نیا دنیبا شن چرا

 ه؟یچ

آرشام؟  -

! برو گهیدالرام، د -

. آرشام تو هم مواظب خودت باش -

 يگوشم برداشتم؛ تو ياز رو ویگوش عیسر. ارتباط رو قطع کرده بود. دیچیگوشم پ يتو يسوت ممتد يبگم که صدا يزیباز کردم تا چ لب

 ادیز الیاتاق و نیرفتم پشت پنجره، از ا. دمیافتادم و کالفه تو موهام دست کش ادشیباز . چشمامو بستم و باز کردم. دیکش ریسرم ت

. دادم هیتک واریبه د. نمشیبب تونستم یم یمشخص نبود، ول

و  يچرا با حضورت ذهنمو پرکرد! ؟يچرا منو از خودم دور کرد! ؟يچرا موند! م؟یتو زندگ يچرا اومد! تو دختر؟ يخوا یاز جون من م یچ

تلخ و  یه زندگاصال چطور شد که ب! ؟يکرد رونیچرا سرما رو از وجودم ب! ؟يآرشامو نرم کرد یچرا قلب سنگ! ؟یهدفمو ازم گرفت

! ؟يچرا اومد... دالرام ! ؟یسوزناك آرشام قدم گذاشت

***

دالرام

از  يساده ا یروتخت ،يفانتز یتخت دو نفره با طراح هی. دبودیتماما سف وارایرنگ د. کیبزرگ و ش بایاتاق تقر هی. گهیاتاق د هی يتو آوردنم

دو تا کمد کنار هم به رنگ  ک،یکوچ شیآرا زیم هی. ده ها هم به کار رفته بودپر يتو يرنگ بند نیو بنفش و از هم دیسف يرنگ ها بیترک
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که روشون بودن به رنگ بنفش  ییرنگ آباژورها. کنار تخت یعسل زیبود و دو تا م زونیبنفش که از سقف آو يلوستر فانتز هی د،یسف

! کیساده و ش ،یجالب بیعجب ترک. کمرنگ بود

ساده تک  يگوشواره  هی. کنم داشیتونم پ یم شیآرا زیم يکشو يجفت گوشواره نصب شده و تو هینود به قبال بهم گفته بود که ش آرشام

تونستم باهاش ارتباط  یاون م قیاز طر. جاساز شده بود یخیم نینگ هی ریز یکیقسمت قفل دستگاه کوچ يکه پشتش، درست رو نینگ

. بزنم به موهام دیمو به رنگ قرمز که هر وقت آرشام بهم گفت با ي رهیگ هیو . بود لمسش کنم، حس گر داشت یفقط کاف. برقرار کنم

. هییزایچ نیهمچ هی ای ابیانگار گفته بود رد

داشتن به دستوراتش  نجایآرشام ا يردستایز م،یزد یبا ارسالن و دلربا سر و کله م میداشت شیک يما تو یوقت. گفت یراست م نکهیا مثل

چون سه  ارم،یو شنود ب ابیتونستم با خودم رد یآرشام آورد، قاعدتا نم يمنو از خونه  یارسالن وقت. يعجب فکر بکر.کردن یعمل م

 یخودم نصب م يرو انیشا يالیدستگاه ها رو از تو و نیا نکهیو هم ا میعمل کرد یعیهم طب يجور نیا یول. برهچه خ دنیفهم یسوت م

 يگرفته تا لباسا وراالتیاز ز. دخترا فراهمه يواسه  یلیاون اتاق همه جور وسا يوآرشام بهم گفته بود ت. شک کنه یکس نکهیکنم؛ بدون ا

. ادیبر م يکار هرمارمولک  انیشا نیاز ا. کیفخار و ش

اتاق مخصوص،  ياز نوچه هاش رو صدا بزنه و منو ببره تو یکیاتاق و رفت تا  يارسالن منو انداخت تو یوقت. بود بمیج يدفترچه تو اون

اتاق،  نیا يآوردنم تو یوقت. فهمه ینم یدونستم کس یپس م ست،ین نیاتاق دورب يگفته بود تو. اتاق بود يکه تو یتخت ریم زپرتش کرد

. نجایکرد، بعدشم ولم کردن ا یخشن بود سر تا پام رو بازرس مه یلیزن که خ هی

 گهیآدما، د نیاز ا یکیدست  فتهیآرشام ب يدفترچه . مش یاون وقت رسما بدبخت م ،یدست کس فتهیاون دفترچه رو بردارم، ممکنه ب دیبا

.شه یم یمعلومه چ

کرد که  یعمل م يقو يدستگاه شنود به قدر. توسط شنود تونستم با آرشام حرف بزنم ییدستشو يتو. رونیبردنم ب ییدستشو يبهونه  به

. گفته بود رو قبال آرشام برام نایا. تونستم باهاشون حرف بزنم یپچ پچ ساده هم م هیبا 

چند تا گوشواره . کنم دایکشوها رو بگردم و مثال گوشواره رو پ يکنجکاو يکردم از رو یکار گذاشته بودن، سع نیاتاقم دورب يتو چون

. نداختمیاونا رو به شک م دینبا. ادیخوشم ب نیرو امتحان کنم و مثال از ا کشونیبه  کیاونجا بود که مجبور شدم 

حاال مجبورم  ینداشت، ول يآرشام برام مسئله ا شیتا قبل از اون پ. دادن یبهم نم ياجازه ا نیهمچ نجایا. نبود يبرهم خ يشال و روسر از

به  گهینه، من د یول. کردم یشکل ممکن برخورد م نیبه بدتر دیجورمسائل عادت نداشت، شا نیبودم که به ا يدختر هیاگه . امیکوتاه ب

. امیحاال هم به خاطر انتقام مجبورم کوتاه ب. مجبور بودم يمنصور يجلو یاومدم، ول یآرشام کوتاه نم يجلو. دن عادت کردمیحرف زور شن

. دم یدارم ادامش م یاجبار بنا شده و من با سرکش ي هیمن بر پا یزندگ يهمه ! و باز هم اجبـــار! اجبــار! اجبار

 یآسون نیبه هم یول. دوم جلب اعتماد ارسالنه يبود و حاال مرحله  نجایم به ااول اومدن يمرحله . کردم یاجرا م دیدوم نقشه رو با ي مرحله

 کشیاز حد نزد ادیآرشام بهم گوشزد کرده بود ز. داد یاز خودش نشون م یحرکت هی دیتونستم درستش کنم، اما اونم با یبا حرف م. نبود

 يگود نباشه، جا واسه  يتو انیکه شا یو زمان. به در کنه دونیم رو از انیاگه بتونم اعتمادش رو جلب کنم، ارسالن حاضره شا یول. نشم

. امیخدا کنه بتونم از پسش بر ب ه؛یسخت يپس مرحله . شه یکردن ما هم فراهم م يباز
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بهم گفت مراقب خودم باشم خشک نبود؛  یوقت. گوشمه يآرشام هنوز تو يصدا. دادم هیچونه ام رو به زانوم تک. تخت چمباتمه زدم يرو

. زد یصداش موج م يجور احساس تو هیآروم بود، . زد یهم حرف نم یرسم

. داشته باشه قتیحق. نشه ایبرام رو ایآه، خدا... باور کنم؟ آرشام و من  یعنی. لبام ينشست رو یکمرنگ لبخند

شه؟  یم یخب مگه چ. مال من بشه آرشام

. رفت ینم نییشد و از گلوم پا یاسترس کوفتم م همه نیبا ا! به درك. هم بهم ندادن يزینخورده بودم، چ شام

 نیبه ا. به آرشام. کردم یفکر م زیتو فکر بودم، به همه چ. دمیتخت دراز کش يرو. مستقلم نداشت ییحموم و دستشو هی یاتاق حت نیا

. مشترکمون ينقشه . گرفتهکه آروم و قرار رو ازم  یهراس. دلمه يکه تو یبه ترس. خواد طول بکشه یچقدر م ستیکه معلوم ن ییجدا

! تر شده يکنم در من قو یحس م نجا،یآوردنم ا یکه از وقت یو انتقام. کردن یکه اونا رو مخف یمدارك آرشام و محل

بر  نجایا زیهمه چ. خودم رو آماده کردم یکنم، ول ینیب شیتونم چند لحظه بعدم رو پ ینم نکهیبا ا. دم ینشون نم یترسم، ول یم نکهیا با

! زیاجباره، همه چ ي هیپا

 یجونم تموم م متیاون موقع به ق دیشا ،يدونم چه جور ینم. اومدم یکرد، بازم م یاگه آرشام کمکم نم یحت. نجامیخواستم که حاال ا خودم

!رها نکردم و تا تهش رفتم مهیراحت بود که هدفم رو نصفه ن المیباز خ...  یشد، ول

***

. دست من نبود دشیکل یدر قفل بود، ول. اومد یمن بود، خواب به چشماش نم يهم جا يا گهیر کس ده یلیخدا وک. برد ینم خوابم

ترسم و  یم. باهامه، مراقبمه هیگفت مثل سا. رو هم از دست بدم هیاون سا نکهیاز ا ،ییاز تنها. سکوت هراس دارم نیاز ا. ترسم یشب م از

. ستین یترل داشتم، ولکاش دست خودم بود و روش کن يا. ستیدست خودم ن

با . قفل، ضربان قلبم رو باال برد يتو دیچرخش کل يصدا. بستمشون. رونیچشمام کم مونده بود از حدقه بزنه ب. تکون خورد رهیدستگ

. ارتنهام نذ ایخدا. خودم رو به تو سپردم ایخدا. مشت سردم فشردم و در بسته شد يپتو رو تو يگوشه . بست خیباز شدن در تنم  يصدا

! آرشام. بدون مکث با سر انگشت پشت گوشواره رو محکم لمس کردم. بود رمس ریاز دستام ز یکی

***

آرشام

. قربان دستگاه شنود روشن شد -

.ستادمیا توریتعجب از پنجره فاصله گرفتم و پشت مان با

. صدا رو واضح تر کن -

. چشم قربان -

. اخمام جمع شد انیشا يصدا دنیبا شن. ستادیکنارم ا وانیک
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. نمیخوشگلت رو بب يبذار چشما ،یستیدونم که خواب ن یم -

. مکث کوتاه شد هی

. داد، زل زدم یم شیپخش شده از دستگاه شنود رو نما ياز امواج صدا يکه نوار توریطاقت به مان یب

. صدا رو بلندتر کردن دست من بچه ها يبا اشاره . توریخم شدم سمت مان.دمیپر از ترس دالرام رو شن يصدا

. یدستت رو به من نزن عوض -

. نجایآوردمت ا نمیهم يخوام، برا یمن تو رو م زم؟یچرا عز -

. کشم یدستت بهم بخوره خودم رو م. خراب شده نیا يتو ومدمیخودم ن لیمن به م -

دستم؟ -

. انیبلند شا يخنده  يصدا و

 نیمرد از ا نیا. تو، من باشم یشگیقراره مالک هم. یرو شروع کن دیجد یزندگ هیبه من  کیددلم؛ تو قراره کامال نز زیعز چیدستم که ه -

! بفهم نویا. توئه دختر يها ییبایبه بعد فقط خواهان ز

. فاصله گرفتم توریکالفه از مان. دالرام بغض داشت يصدا

! نکن! به من دست نزن تو رو خدا بکش کنار،. گم ولم کن یبهت م. دستم رو ول کن. یخفه شو روان -

. بازوم رو گرفت وانیک. دمیکوب واریبه د یمشت محکم. بردم سمت پنجره هجوم

. آرشام آروم باش -

 یول د،یلرز يبلند يبا صدا شهیش. دمیپنجره کوب ي شهیکه زدم مشت دوم رو به ش يبا داد. موهام فرو بردم يهام رو از سر خشم تو پنجه

. نشکست

کنه؟  یداره چکار م یاون عوض وان،یفهم کب! تونــم ینم -

. میبرگرد میرو که رفت یراه میتون ینم م،یشروع کرد گهیما د یول -

. زد یمستانه قهقهه م. دمیرو شن انیشا يصدا

ودم، کشمت سمت خ یم یخوام وقت ینم. شم یکامال سرپا م ندهیدو روز آ ،یکیتا . خوشگلم؟ فعال فقط دستتو گرفتم یترس یم یاز چ -

.دو روزم روش نیهمه مدت صبر کردم، ا نیا. زیلذت از همه چ. خوام تمومش لذت باشه یم.یبش تیاذ

دور و برت رو پر کرده،  یهمه سوگل نیتو که ا! سگ رید آخه الشخــور پ: رو خودم داشته باشم داد زدم یکنترل نکهیپشت پنجره بدون ا از

دختر؟  نیبه ا يداد يریچه گ گهید

! آرشام: وانیک

 یم شیآت نیا ياون کفتار داره دالرامو هم با خودش تو ؟یآرشام آرشام راه انداخت یه هیچ ــــه؟یچ: صورتش داد زدم يو تو برگشتم

 وان؟یک یفهم یسوزونه؛ چرا نم

. دمیبه صورتم دست کش دم،یدور خودم چرخ کالفه

! نیحاال بب. شونم یهمه کسش رو به عزاش م. ذارم یمن نم یول -
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. عاقبتش معلومه انیشا. میینجایا نیهم يما هم برا -

. ستادمیکه زدم، پاشم ا هیحرف. گفتم یک نیحاال بب. ذارم یزندش نم -

 یمگه نم ؟یباش يباز نیا يشروع کننده  یتونست یپس با چه جرات ،یختیهمه بهم ر نیا يدیکوتاه از اون و دالرام شن يمکالمه  هیتو  -

ظارشه؟ در انت یچ یدونست

. نیشه ا یحالم م رمیکه قرار بگ طشیشرا يدونستم تو ینم. واسه من موعظه نکن! وانیبسه ک -

. يتا حاال تجربش نکرد ،يحق دار ییجورا هی -

. دادم هیرو به مچ دستم تک میشونیچارچوب پنجره گذاشتم و پ يرو رو دستم

شد؟  يجور نیآخه چرا ا -

شد؟  یم دینبا -

... یول رم،یل که حسش کردم خواستم جلوش رو بگاز همون او -

! ینتونست -

. نگاه کردم انیشا يالیاز پشت پنجره به و. دمیچشماش د يرو تو یشگیکردم، اون غم هم نگاهش

 ؟یفتیم ادشیهنوزم  -

. داد رونیب قیرو عم نفسش

. وقت فراموشش نکردم چیه -

ارزه؟  یم دنشیبه عذاب کش -

:گفت یچشمام دوخت و با لحن خاص ينگاهش رو تو. دلحظه سکوت کر چند

اشکاش واسه  دنیکه با د یکس ؛يد یجون م شیناراحت دنیکه با د یکس ؛یکه عاشقش یکس ؟یفراموشش کن یتونست یم ؟یچ يتو بود -

و، با وجود من پس ت شیپ نجام،یمن ا یگوشش زمزمه کن ریو ز شیریاون لحظه محکم بگ يشه که تو یم نیآروم کردنش تنها آرزوت ا

 ه؟یاشکا از چ نیا

. رو نگاه کردم رونیاز پنجره ب. لبام ينشست رو یکج لبخند

. کردم یحرفا مسخرت م نیا دنیبود که با شن يروز هی -

. لبخند زد تلخ

 ؟یحرفت هست يهنوزم رو. ارهیمرد رو به زانو در ب هینداره که  نویارزش ا يدختر چیه یگفت یم ادمهی. آره -

حرف  چیتا به االن ه. باشم وانیتونم مثل ک یمن نم. ستمین یاما من آدم احساسات. گفتم یم ایبهش چ ادمهی. بهش تنها سکوت بود جوابم

شناسمش، چون  ینم! آرشام و ابراز احساسات؟. نشده يدختر چیه بینص یچشما، نگاه پر احساس نیاز ا. اوردمیبه زبون ن يعاشقانه ا

که  یدل چکار کرد؟ دل نیداد؟ با ا رییرو تغ میزندگ ریراحت اومد جلو و مس یلیدختر خ هیشده؟  یحاال چ. نمیکه بب مچون نخواست. دمیند

کردم به هر  یحس م. رو در خودش نداشت ییسرما چیکه سرد بود، حاال نسبت به اون دختر ه یداشتم از جنس سنگه؟ نگاه مانیا شهیهم

!دم یتوانم رو از دست م... دختر  نیرو بندازم؛ اما در برابر ا دنگاه سر نیتونم ا یکه بخوام م یکس
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***

دالرام

بلوز  هیاتاق  يکردم تو یجرات نم. دمیلرز یبه خودم م دیمثل ب فش،یو اون نگاه کث انیشا يبا حرفا. هم نذاشتم يتا صبح پلک رو شبید

. اتاق بوداز  رونیکردم که اونم ب یحموم م يتو دیکار رو با نیا. عوض کنم

 هیزودتر  دیبا. باشم یزندون نجایتونستم ا ینم. نظر خودشون باشه ریز زیاتاق رو برام در نظر گرفته بودن که همه چ نیاز قصد ا ایعوض

. بکنم، تنها راه حلشم ارسالن بود يفکر

. دنیشن یو ماونا صدامون ر. نبود تشیموقع یآرشام خواست باهام حرف بزنه؛ ول ان،یبعد از رفتن شا شبید

. کرد یکه جذبه اش رو صد چندان م ییاون اخما یلحظه نگاه کردنش، حت هی يبرا. براش تنگ شده بود دلم

. يکرد یو آرومم م يکاش بود يا. دارم اجیآرشام، االن چقدر بهت احت يوا

.رامشون هم نشده بودم ی، ولکردم ینم يلجباز گهید. نییصرف صبحونه برد پا يقلچماق منو واسه  هیلباس  ضیاز تعو بعد

که دفترچه رو  یموند؛ همون یم رهیبه در اون اتاق خ ینگاهم هر از گاه نیسالن بودم، واسه هم يتو. رو با اخم و تخم خوردم صبحونم

 يسر و کله  دیدادم تا شا یمرتب داشتم لفتش م. کنم يتونم کار یمزاحما خالص نشم، نم نیاز شر ا یتا وقت. تختش ریانداخته بودم ز

 ایخدا. شک کنن دمیترس یتا اون موقع م یتونم دائما شنود رو روشن بذارم؛ ول یگردن کلفتا ازم دور بشن، م نیا یوقت. بشه دایارسالن پ

...شه و  یم یدو روزم ط نیداره، وگرنه ا یبه ارسالن بستگ زیهمه چ

سرخوش  ياومد سمتم که صدا ارویبا اخم بلند شدم و اون . بشه، نشد داشیارسالن پ دینشستم و مثال با فنجونم ور رفتم تا شا یچ هر

. و نامحسوس آوردمش باال و پشت گوشواره رو لمس کردم دمیدستم رو آروم به گردنم کش. دمیارسالن رو از پشت سر شن

! ریخانم خانما صبح بخ نجاست،یا یک نیبه به بب: ارسالن

خواستم راهم رو کج کنم برم که . گفتم ریلب بهش صبح بخ رینگاهش کردم و ز یخم کمرنگبا ا. ستادیدر عوض اون جلوم ا برنگشتم،

. عقب دمینرم خودم رو کش یلیخ یجلوش رو نگرفتم، ول. بازوم رو گرفت

. اون مرد اشاره کرد، اونم سر تکون داد و ازمون دور شد به

 ن؟ید یم یبانو، افتخار همراه دییرمابف: با لبخند گفت. اشاره کرد الیاز و رونیبا دست به ب ارسالن

! کجا؟ -

. میزن یباغ قدم م يتو -

 کیتون هی. شونه به شونش قدم برداشتم. لباش پر رنگ شد يلبخند رو. سرم رو تکون دادم! فرصت بود، دالرام از دستش نده نیبهتر

. یخوش دوخت مشک يروشن و شلوار پارچه ا يقهوه ا ي زهییبلوز پا هیارسالن هم . رهیت یآب نیتنم بود با شلوار ج ییمویبلند ل نیآست

. دیدرخش ینور آفتاب م ریسبزش ز يچشما. رها بودن شیپهن و عضالن يشونه ها يبلندش آزادانه رو يموها
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همه محافظ  نیا دمیبا ان،یمثل شا یآدم خالفکار و دم کلفت. خب معلومه. دور تا دور باغ نگهبان بود ینباشه، ول يخبر رونیکردم ب یم فکر

.کرد یدور خودش جمع م

نگاهم به رو . دادم یهم فشار م ياز زور اضطراب انگشتام رو تو. شد یهم نم ییهوی یکردم، ول یسر صحبت رو باهاش باز م يجور هی دیبا

. ارسالن منو به خودم آورد يفکر بودم که صدا يتو قایبه رو بود و عم

فکر؟  يتو يبر قیعم طور نیباعث شده ا یشه بدونم چ یم -

. ستیمهم ن -

. فهمم یرو نم يهمه سرد نیا لیدل -

زخم  هی ستادهیکه جلوت ا ینیا! گرگ صفتت چه به روز من و خانوادم آورده؟ يعمو یدون یتو چه م. ینفهم يدلم گفتم حق دار يتو

. خورده است

دالرام؟  -

. دیحرص نگاهش کردم، خند با

. زدم خب دختر، فقط صدات یلیخ -

شدم و سرم رو انداختم  مونیدر آورد که پش يباز زیاز بس ه یکم نگاهش کردم، ول هی. ستادمیرو به روش ا ستاد،یا. رو جمع کردم اخمام

. صورتش نگاه کرد يشه تو ینم هیدو ثان ه؟یک گهید نیا. نییپا

 ؟يبه حرفام فکر کرد -

! کدوم حرف؟ -

! انیبدون شا... من و تو . نرفته ادتیدونم که  یم -

. کرد یرو برام جور م نهیداشت زم خودش

 ؟یعموت رو دور بزن يخوا یم یسادگ نیبه هم یعنی -

. صورتش رو به راست برگردوند و اطرافش رو نگاه کرد. زد پوزخند

...خب  یول ست،یساده هم ن نیهمچ -

. ارزشش رو داره: رو به من دوخت و جملش رو ادامه داد نگاهش

 ؟یمتیچه ق به -

. شد کیقدم بهم نزد هی

. به دست آوردن تو متیبه ق -

. نییدور و برم رو نگاه کردم و سرم رو انداختم پا یکم. دهنم رو قورت دادم آب

محکم تر؟  نیاز ا لیدل -

از کجا باور کنم؟  -

! زود یلیخ ،یکن یباور م -
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...من  یول ،یچکار کن يخوا یم ستیبرام مهم ن! به درك انیشا -

. نیشه هم یآخرش م يخونه . یمون یتو با من م -

. زدم پوزخند

. یآخر برس يبه خونه  یاگه بتون -

 ه؟یمنظورت چ -

 ؟یزن یکه ازش حرف م هیآسون نیبه هم زیهمه چ يفکر کرد. کشم یدستتون به من بخوره خودم رو م -

. ومدیدر ن کمیج یه نگاهش کردم، ولوحشت زد. چنگش گرفت و تکونم داد يخشونت بازوم رو تو با

 یداره که متعلق به منه؛ ول زایچ یلیاون خ. کردم یکار رو م نیاگه بابامم بود هم یدرسته عمومه، ول. ستمین انیمن مثل شا. ببند دهنتو -

. که از من گرفته ییزایاون چ يدر ازا رمیگ یتو رو ازش م. نزدم یوقت ازشون حرف چیه

. کنه هیمنو انداخته وسط تا حساباش رو تسو. داره یشاتیخرده فرمابگو، با عموش  پس

.یکن یگرو کش يکه بخوا ستمیمن جزو مال و اموال عموت ن -

. یش یواسه من م شهیهم يتو برا ؟یکدوم گرو کش -

. عقب دمیکش خودمو

! باش الیخ نیصنار بده آش، به هم -

. دیو به صورتش دست کش دیخند

. شم سمتت یم دهیکش شتریعقب، منم ب یخودت رو بکش شتریب یهر چ -

. نیینفرتم سرپوش گذاشتم و سرم رو انداختم پا يرو نیهم يکردم؛ واسه  یم يشرویپ نیاز ا شیب دیکه پا داده بود نبا حاال

. الیو يدالرام برگرد تو: آرشام

. یکن یکار مبا دلم چ یدون ینم ،يندازیم ریطور با شرم سرت رو ز نیا یوقت: ارسالن

! یگم لعنت ید برو تو بهت م: زد ادیگوشم فر يتو آرشام

 یمطمئن بودم آرشام داره ما رو م. ارسالن دستم رو گرفت و نگهم داشت یول ال؛یبرگشتم سمت و دیکه کش يادیبا همون فر ناخوداگاه

. کار گذاشتن نیدرختا هم دورب نیا نیب ردستاشیدونم، البد ز یچه م. نهیب

. از ترسم سرم رو بلند نکردم. کنه یور رو نگاه م نیهمون ساختمون داره ا ياز تو مدیشا

. بذار برم -

. رونیب میکجا؟ تازه اومد -

. ستیخوب ن نجایا. بسه گهینه د... نـ  -

. خودش چطور برداشت کرد که لبخندش پر رنگ شد و نگاهش برق زد شیدونم جملم رو پ ینم

! ـــاالید . الیو يرو خراب نکردم، برگرد تو زیکار دست تو و خودم ندادم و همه چ هیدالرام تا : آرشام

. بود یعصبان بدجور
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انگار . جلوم رو نگرفت. قدم برداشتم الینگاهش کنم تند تند به طرف و نکهیبدون ا. رونیب دمیدست ارسالن کش يرو با شتاب از تو دستم

. دیه شنخواست همون جمله رو از زبونم بشنوه ک یم

 نیب. تخت ينشستم رو. از نگهبانا جلوم ظاهر شد و با خشونت در رو بست و قفل کرد یکیدر رو ببندم  نکهیقبل از ا یاتاقم، ول يتو رفتم

. شدن چه خبره یاتاق بود، متوجه م يکه تو ینیزدم توسط دورب یاگه حرف م نجایا. راه شنود رو خاموش کرده بودم

 اوردیچه به روز من م. کرد یمشت و لگد له م ریکه شک نداشتم اگه جلومون بود، ارسالن رو ز يبود؛ جور یعصب تینها یآرشام ب يصدا

. بماند

ارسالن دستم رو گرفت و اون  نکهیشده؟ از ا یرتینکنه غ ه؟یواسه چ ادیهمه داد و فر نیا گهیپس د. خودش بود ينقشه  نایتموم ا یول

! حرفا رو بهم زد؟

. جونم که باهاش حرف بزنم يحاال چکار کنم؟ کرم افتاده بود تو. لبام جا گرفت يشد که رو يدلم نشست، بازتابش لبخند يکه تو یذوق

 یم تشیبودم با حرفام اذ ششیپ یشد، وقت یم یجور مواقع که عصبان نیا ینه، ول ایهم هستن  يا گهید يکسا کشیدونستم نزد ینم

 نیا! آره! مثال حموم. کردم یرو بهونه م يزیچ هی دیبا. خواد باهاش حرف بزنم یدلم م دیدا شدخ يوا...  تخواس یاالنم دلم م. کردم

. طولش بدم شتریتونم ب یم يجور

. درگاه ظاهر شد ينگهبان تو يچهارشونه  کلیو ه دیقفل چرخ يتو دیکل. به در اتاق ضربه زدم یآن میتصم هیبا . اتاق رژه رفتم يکم تو هی

 ؟يخوا یم یچ -

. رونیبرم ب دیبا: اخم جوابش رو دادم با

کجا؟  -

... نحس شماها رو  ي افهیق دیبا قهیکه من دم به دق نیخدمتکار زن ندار نجایشما ا -

گه  یم طونهیش. چلغوز رو نگاه کنا، نذاشت حرفم رو بزنم ي کهیمرت! زهرمار تو جونت. دیخشم نگاهم کرد، بعدشم در رو محکم بهم کوب با

 ...

. نگاهم کرد یبه حالت سوال. ستادیکرد، جلوم ا میاتاق و بازرس نیا يکه منو آورد تو یهمون زن. باز شد در

. خوام برم حموم یم -

. با سر به در اتاق اشاره کرد. به سر تا پام انداخت ينگاه سرسر هی

. فتیراه ب -

!گروگان گرفتن انگار

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 
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 هیبه  نایبعدش گفتم ا یاولش خواستم حموم نکنم، ول.دو تا قفل پشت سر هم زدم يمحکم کار يواسه . حموم و در رو بستم يتو رفتم

. هیتابلو باز یلیخ گهیکار من که د نیشن؛ اون وقت ا یهوا وِز بزنه مشکوك م يمگس که تو

. و براق دیشکل سف یضیوان ب هی. آرشام فرق داشت يالیکامال با و نجایحموم ا سیسرو. رو در آوردم و وان رو پر از آب کردم ساملبا

! شه یآرشام نم يالیکجا و چیه. سرشون يبخوره تو یقشنگ بود، ول. چیدر پ چیپ ينقره ا يبا طرح ها دیسف يکایها و سرام یکاش

ضد آب  دیشا. نشه سیکامال حواسم بود گوشواره خ! چه گرمه يوا. وان ينشستم تو. شه، شنود رو روشن کردمب سیدستام خ نکهیاز ا قبل

! شرط عقله اطیخب احت یباشه، ول

.نره رونیرو باز گذاشتم تا صدام ب آب

. لبخند اسمش رو صدا زدم با

آرشام؟  -

...  یدالرام؟ چرا گذاشت یکن یچکار م يتو دار: زد تشر

. رو ادامه نداد جملش

.مگه چکار کردم؟ همش از طرف ارسالن بود -

شد؟  یرم؛ پس چ یم شیمن که دارم طبق نقشه پ: ادامه دادم طنتیش با

. بحث رو عوض نکن. است گهید زیچ هیحرف من  -

 ؟يزیچه چ -

. از حرص پر شد صداش

...نکنا، وگرنه  تیدالرام اذ -

 ؟یکنما، وگرنه چ ینم تتیآرشام اذ -

. دمیپچ پچش رو شن يبود که صدا ششیپ یکیانگار . طنتیلبام بود و تن صدام غرق ش يمدت لبخند رو تموم

 ؟ییدالرام االن کجا...  رونیتو برو ب -

! ؟يزد یحرف م یبا ک -

 ؟ییازت سوال کردم کجا -

. شرمنده ،یشما خال يشه بگم جا ینم! خـــوب يجـــا هی: دادم و گفتم هیوان تک يبه بدنه  لکسیهمون لبخند ر با

. زدم یراحت باهاش حرف م نیشنوه، واسه هم یکردم فقط خودش صدام رو م یم فکر

! کجا؟ -

...وان خوشگل و  هیو مجهـــز، تو  کیحموم ش هیاوم تو : دار گفتم کش

! خــوب یلیخ -

. شمهیانگار که پ دم،یجام پر يبلند بود که تو يبه قدر صداش

! منم گفتم ،ییبگو کجا یخودت گفت ؟یزن ید مچرا دا -
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 ؟يجور نیا -

. شدم طونیش باز

گفتم؟  يمگه چه جور -

. نامنظمش به گوشم خورد ينفسا يصدا

حالتون خوبه جناب مهندس؟  -

...  نکهیدالرام مگه ا -

. دمیخند

...شه مثال؟ آخ  یم یدستت بهم نرسه؟ برسه چ ؟یچ نکهیمگه ا -

! شد؟ یچ: گفت تند

. آخ آخ آهت منو گرفت: دمیخند

. دیچیگوشم پ ينرم و گرفته تو صداش

. دالرام نکن -

. نفساش چقدر برام لذت بخش بود يصدا. کردم، سکوت کرد سکوت

 ؟ییآرشام تنها -

چطور مگه؟  -

مگه نه؟  گه،ید يشنو یفقط خودت صدام رو م: دمیشک پرس با

. کرد مکث

. شه یدرضمن ضبطم م. کنن یم افتیامواج شنود رو دردارن  نجایگروه ا هی -

. دیلرز یصدام م! خدا يوا. دیپر رنگم

 دن؟یهمه شن ؟یگ یآرشام تو رو جون من راست م... آ  -

. دمیسکوت کوتاه که جونم رو به لبم رسوند، صداش رو شن هیاز  بعد

. کنن یم یدگیرو بچه ها بهش رس انیو و شادر حال حاضر مکالمات ت یعنی. کنم یم افتیصدا رو فقط خودم در -

. دمینفس راحت کش هی

آره؟  یکن یتالف یخواست! پــوف -

. تو فکر کن آره -

. ستادیخواد؛ قلبم ا یفکر کردن نم گهید -

. دمیشن یبلندش رو م ينفسا ينگفت، فقط صدا یچیه

. برم، ممکنه شک کنن دیمن با گهیخب د -

. شمراقب با شتریباشه، ب -
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. دمیخند

...نترس حواسم هست، فقط  -

 ؟یچ -

...خدا کنه تا فردا بتونم ارسالن  -

... انیوگرنه شا: مکث کردم و ادامه دادم و

. شم یمنم امروز دست به کار م. شه ینم دهینگران نباش کار به اونجاها کش -

. تو هم مواظب خودت باش، واقعا نگرانم. باشه -

 ؟یواسه چ گهید -

. امیخدا کنه بتونم از پسش بر ب! جفتمون يواسه . نگرانم ینه، واسه ک یواسه چ: گفتم رومآ

.لحظه سکوت کرد چند

 ؟يشنو یآرشام صدام رو م... آرشام  -

 .اون شب رو فراموش نکن. یآروم بش یتونست دیشا ،یفتیب هیاون سا ادی یمواقع نیچن ينباش؛ فقط اگه تو يزینگران چ. دمیآره شن -

. دمیهمون زن رو شن يصدا. آب رو بستم عیسر. به در خورد یمحکم يتقه . لبام لبخند نشست يرو. دمیرو فهم منظورش

. رونیب ایب گه،یبسه د -

. خب اومدم یلیخ -

. رو باز کردم آب

. برم دیمن با -

! و چه با ارسالن انیچه با شا. برو، فقط تموم مکالمات رو وصل کن -

.باشه حتما -

***

آرشام

 ینگاهم م یبا لبخند خاص. بود وانیک. در باز شد. حذف کردم توریمان يقسمت از مکالمات رو از رو نیا. گوشم برداشتم يرو از رو هدفون

. کرد

تموم شد؟  -

. که ینیب یم -

. دیو خند ستادیا کنارم

. خدا به دادت برسه ه،یطونیدختر ش -
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. قدم جلوتر بود هیاز من  شهیهم. ستم نرمش کنمکه نتون هیدالرام تنها دختر -

از چه نظر؟  -

. نگاهش برخالف حرکاتش آرومه یپرواست؛ ول یب ییجورا هی. یحاضر جواب طنت،یش -

...پس  -

بودنش و پروا  یاول ب يدر وهله . يا گهید زیتوجه داشتم و نه به هر چ شییباینه به ز. چشما شروع شد نیمن از هم الیتموم فکر و خ -

. مونه یبعد هم نگاهش که درست مثل اسمش م

. سرش رو تکون داد نهیدست به س. داد هیتک زیم به

آرامش  تیکه اول بتونه به زندگ یدنبال کس يبگرد دیگفتم آرشام تو با یم شهیهم ادتهی. تا دل ببنده هیکاف نیمثل تو هم يمرد يو برا -

. کنه ینم رییوقت تغ چیآرشام ه یو گفت يکرد نیدازت رو تحساز ان شیتو در همه حال غرور ب یول. بده

. اخم نگاهش کردم با

. هنوزم سر حرفم هستم -

 ه؟یبه نظرت شدن! غرور و عشق با هم؟ -

.کنه یکالفم م ؟یعشق استفاده نکن يقدر از واژه  نیشه ا یم -

. دادم رونیب قیو نفسم رو عم دمیرتم دست کشبه صو. دادم و سرم رو به عقب فرستادم هیتک یصندل یرو به پشت کمرم

بهت گفتم، تو  یک نیبب یخودت باز شده، ول شیمشت دل ناآرومت پ. و هم نه يهم قبولش دار. یکن یفرار م يدار یمنته ،یتو عاشق -

! یرس یحرفم م نیروز به ا هی. یکن یباالخره قبولش م

. وانیبس کن ک گهید -

 يبه حد یول ؛یباهاش راحت دمیفهم ،يکرد رونیو من و بچه ها رو از اتاق ب یبا دالرام تنها باش یخواست یوقت. يادنده  هیباشه؛ اما هنوزم  -

ما رو  يهمه  یول ،یقطع کن کریصدا رو از اسپ یتونست یراحت م یلیخ. ننیرفتارت بب يبچه ها نرمش رو تو يخوا یکه نم يمغرور

. بذاره یبرات باق یمونیعمر پش هیو  يروز از دستش بد هینکن  يکار. به عالقت توجه کن یول! خب یلیگم عشق، خ ینم. رونیب يفرستاد

. ستادهیکه جلوت ا یآدم نیدرست مثل هم. مجنون حسرت به دل هی یش یآخرش م. رو که من رفتم تو نرو یراه

. بلند شدم یصندل يرو از

. شم یوقت مجنون نم چیمن ه -

دلت  يتو با پا. کنه یبا هم فرق م رامونیمس یوقته تجربه کردم؛ ول یلیرو من خ یکه تو رفت یراه: دامه دادمشونش و با پوزخند ا يرو زدم

. خودم يو من با پا یرفت

 ؟ير یحاال کجا م -

 میدیرو کشارسالن  یوقت. کنن یاز نبودم شک م اشیو دور و بر انیبمونم، شا نجایاگه بخوام تموم مدت ا. برم خونه، بعدشم شرکت دیبا -

. زنم یآخر شب باز سر م. يد یآمار لحظه به لحظشون رو بهم م ینره تلفن ادتی. شم یوسط، من وارد عمل م

. گم یشد بهت م يباشه، خبر -
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***

. گن با شما کار دارن یاومدن م یخانم هیقربان : یمنش

. فعال سرم شلوغه، بگو منتظر باشه -

. بله چشم -

. نقص انجام شده بود یکارا ب يمدت که نبودم همه  نیتو ا. کردم یم یدگیشرکت رس يبه پرونده ها داشتم

رو که بهم امتحان پس  ییکسا یاعتماد نداشتم، ول یبه هر کس. شرکت نظارت داشتم يکارا يبودم، دورادور رو شیهم که ک یوقت گرچه

. شناسم یداده باشن رو م

 یحالت به دالرام فکر م نیهم يتو. دسته اش گذاشتم و انگشتام رو در هم گره زدم يدستامو رودادمو  هیتک میرو بستم و به صندل پرونده

. کرده بود ریروزا ذهنمو درگ نیکه ا یبه کس. کردم

بر عکس من  یول! ركیفرد مطمئن و کامال ز. که برام شناخته شده بود یکس ؛یمیهمکار صم هی. شناسمش یسال هاست م...  وانیک يحرفا

نتونست باور کنه  یشد، ول وانیک یکه ناخواسته وارد زندگ يدختر. هم شکست خورد نیهم يکرد؛ برا لیکارش دخ يحساسات رو تواون ا

. کنن یم داشیخونه پ يکه رگش رو زده بود، تو یشب غرق در خون در حال کی نکهیا تا. هیچطور آدم وانیکه ک

 یکس. آدم سرد شد هیبه  لیتبد ،یطور ناگهان نیاتفاق اون هم ا نیبا ا یبود؛ ول یحساساتآدم ا هیتا اون موقع . رفت نیبه وضوح از ب وانیک

که تمام اون ها متعلق  دهیپوس يها تیغرق در کار و افکار و ذهن. خودش رو غرق کرد ستاد؛یا یعمل م يبود و تا پا يکارش جد يکه تو

. به گذشته بود

اومدم که مردمانش  ایبه دن ییمن جا. از عشق نداشتم یگرفتم؛ چون درک یبه باد تمسخر ماون رو  شهیهم. وقت نتونستم درکش کنم چیه

 یفرمان م طانیخودشون قرار داده بودند و از ش يدروغ رو سرلوحه . گفتند یبه آدم عاشق ناسزا م. دونستند یهمسان م انتیعشق رو با خ

. گرفتند

جوون بودم  هیسالم شد،  ستیکه ب یتا وقت. نبودم یول. دادن سخت باشم ادیبه من . ام گانهیمن با لبخند ب. دونم ینم يزیاز احساس چ من

 یخوب يبا من باز ریتقد. کردم رییخودم تغ یبدم، ول رییرو تغ زیاون همه آدم مغرور و متکبر خواستم که همه چ نیمن ب. جوونا ي هیمثل بق

تا آسمون با آرشام  نیکه متولد شد، زم یآرشام. گهیآرشام د هیبکشم و بشم گذشتم دست  یکرد که از زندگ يباهام کار. نکرد عرو شرو

! رو زمیهمه چ. رو از دست دادم زمیمن همه چ. ننیآرامش رو به من بب ينتونستند لحظه ا. گناهکارم کردن. کرد یسابق فرق م

. رو فشار دادم یتماس با منش ي دکمه

. داخل ادیبه اون خانم بگو ب -

. انچشم قرب -

 ياومد تو و با لبخند. بود نگاه کردم ستادهیدرگاه ا يتعجب به دلربا که تو یبا کم. باز شد یکه در اتاق به آروم دیلحظه طول کش چند

. افسونگر در رو بست
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 ؟يشوکه شد دنمیاز د. سالم -

شرکت؟  يچرا اومد -

 نم؟یتونم بش یم -

.ا سر اشاره کردم و اون نشستب. خواد یم یچ دمیفهم یم دیبا. تعمل کردم یکم

. راستش اومدم باهات حرف بزنم -

. میزد شیک يحرفامون رو همون شب تو -

. نه من يتو حرفات رو زد -

 ؟يچرا حاال اومد -

. سرم شلوغ بود، بابام تصادف کرده -

! چطور؟ -

هم  یو اونا هم دعوتمون کردن؛ مام میدیرو اونجا د یدوست مام یول شت،یپ امیخواستم ب یهم م شیک يتو. اتفاق افتاد نیا میبرگشت -

. مارستانهیبابام هنوز ب. میاصرار کرد که بمون

حالش چطوره؟  -

 ایامروز دلم رو به در گهید یول. هم حالش خوش نبود یتونستم تنهاش بذارم، مام ینم. فقط پا و سرش شکسته. نبود یمهم زیخوبه، چ -

. شتیزدم و اومدم پ

. گذاشتم و انگشتام رو در هم فشردم زیم يرو رو دستام

 ؟یبگ يخوا یم یچ -

. يبشنو يخوا یدلمه و تو نم يکه تو ییحرفا. نگفته يحرفا يهمه  -

. برو نجایپس از ا -

. که برم، اومدم بمونم ومدمین -

. یجلوش التماس کن یحت ایو  یکن کینزد يخودت رو به پسر يبخوا دمیوقت ند چیه -

برام . دمیتو د اتیرو با اخالق و خصوص یکمتر کس. یآدم متفاوت هیتو . یکن یمن فرق م يتو برا. آرشام یستین يمن هر پسر يراتو ب -

! یخاص ییجورا هی ،یجذاب

. ستمیبرنامه ها ن نیمن اهل ا! ياما مجبور -

. گم یم نویشناسمت ا یچون م. خوام یهم ازت نم يادیز زیدونم، چ یم -

 ؟يهمه اصرار دار نیچرا ا -

. ذاشتم یوقت قدم جلو نم چیاگه عاشقت نبودم ه. چون دوستت دارم -

. قبال بهت گفتم نویبهت ندارم؛ ا یحس چیمن ه یول -

...که  یدون یدرضمن م. خودمه يتمومش پا یدونم، ول یگفتم که م -
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! ؟یچ -

. لبخند نگاهم کرد با

دونم  یشناسمت و م یم یخواستم بهت نگم تا وقتش برسه، ول. بدم بیبزرگ ترت یمهمون هیارم د میتولدته؛ تصم گهیچهار روز د قایدق -

. یباش انیخواستم از قبل در جر. یمون یسرش م یبزن یاگه حرف

. پر شده از خشم من بود يهر چه تمام تر نظاره گر چهره  یفتگیکه با ش شیعسل يچشما يزل زدم تو یظیاخم غل با

همون  یتموم شده، حت یدلربا همه چ ؟يداد بیترت یبهت گفتم نه، اون وقت تو به خاطر من مهمون ؟یگ یم يدار یچ یفهم یم چیه -

! ساده یدوست

. ستادیا زیم يبلند شد و جلو یصندل ياز رو. چشماش حلقه بست يتو اشک

اون شب . من نه یول يدارم؟ تو تمومش کرد آرشام که من دوستت یبفهم يخوا یچرا نم. ستیساده نبوده و ن: گفت تیاخم و عصبان با

 ونه؟یدر م يا گهیکس د يآرشام پا. یرفت عیسر. دلمو بهت بزنم يمنم حرفا ینذاشت یول ،يحرفات رو زد

:به جلو خم شدم و داد زدم یکم. گذاشتم زیم يجا بلند شدم و دستام رو رو از

. یمن رو بازخواست کن يحق ندار. ستیبه تو مربوط ن -

باهات بود؟ اسمش دالرام بود درسته؟  شیک ينکنه اون دختره که تو ؟یک. پس هست: گفت یبه آروم. داشت بغض

. آوردم نییپا یصدام رو کم. صورتش نشست يقطره اشک رو هی

. جا تموم کن نیبحث رو هم نیا. یندارم که بدمش به کس یمن قلب -

 یتون یم یکش ینفس م یتا وقت. يدار اتیحق ح. کنن یم یکه اطرافت دارن زندگ یمردم نیا يمثل همه  یآدم هیشه؟ تو هم  یمگه م -

. یعاشق بش

. به هم زینر نیاز ا شتریاعصابم رو ب. از اتاق رونیدلربا برو ب. زارمیب یمن از عشق و عاشق. ستمیشم چون بلد ن ینم -

. قول بده تا برم. یمهمون يایبهم قول بده که م یرم، ول یباشه م -

. منتظر بود. و نگاهش کردم دمیکش قینفس عم. و سرم رو چرخوندم دمیموهام دست کش يتو الفهک

 ؟یکن یچرا اصرار م -

. کنم یخوام تالف یبعد از پنج سال برگشتم و م. یکن یطور باهام رفتار م نیباهات ندارم که ا یمن دشمن. یچون برام مهم -

. ذارم یشرط م هیو من به خاطرش  امیب یمهمون نیکه من به ا نهیتو درخواستت ا -

! ؟یچه شرط -

 ؟يد یقول م. يایب دنمیبه د ایو  یخوام به من فکر کن ینم گهید. یفراموش کن شهیهم يمنو برا یبعد از مهمون نکهیا -

. دیچونه اش از بغض لرز. کرد سکوت

...من . تونم ینم -

. امیصورت م نیفقط قول بده؛ در ا -

:گفت يبم و گرفته ا يبا صدا. اشکش رو با سر انگشت پاك کرد يقطره . انداخت ریرو به دندون گرفت و سرش رو زلبش  ي گوشه
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. رونیرم ب یم تیاز زندگ شهیهم يبعدش من برا ا،یفقط تو ب. باشه -

.نه -

کردم  یدوست نگاه م هیتو به چشم  من به. دلربا يمن نبود یزندگ يوقت تو چیتو ه: انگشت اشارم رو جلوش گرفتم. رو بلند کرد سرش

.یاتفاقات خودت نیمقصر ا. کنار دمیکش یهمون موقع م ،یگفت یاگه از اول بهم م. نه معشوق

. چشمام نگاه کرد؛ مخمور و اشک آلود يلحظه تو چند

. و بنداز دور اریات در ب نهیس يخودت از تو يقلبت رو با دستا یمونه که بگ یم نیا نیبه خدا ع! هیبد يسخته، معامله  یلیآرشام خ -

. یحس رو تجربه کن نیروز تو هم ا هی دوارمیام یرم رد کارم؛ ول یم یمهمون نیمن که بعد از ا. کنم آرشام یرو دارم حس م يدرد نیهمچ

 یو زمان يدخبر بو یخودت از وجودش ب یول ،یات قلب داشت نهیس يکه تو یفهم یروز م هی یول ست،یات ن نهیس يتو یقلب یگ یم تو

فقط . که نافرجامه یدرد عشق. يبه درد من دچار شد یفهم یاون وقته که م. يبلند و نامنظمش رو بشنو يتپش ها يکه صدا یکن یحسش م

دارم  یمن چ یو بفهم یبارم که شده طعمش رو بچش هیواسه  دوارمیام یول. ات نزنه نهیکه دست رد به س وادتخدا کنه طرفت اون قدر بخ

.گم یم

. نره، منتظرتم ادتیآخر هفته . خداحافظ: کرده بود که زمزمه کرد سیاشک صورتش رو خ قطرات

تجربه رو در  نیبار ا نیاول يبرا! بلند و نامنظم يتپش ها. به حرفاش فکر کردم يبعد از رفتنش لحظه ا. رفت رونیبه سرعت باد از اتاق ب و

!عشق! عشق! بر عاشق شدن یمبن وانیک يگفته ها! زدم یم که با دالرام حرف یبودم، اون هم زمان دهیخودم د

خوام قبول  یکشم؟ چرا نم یخودم رو کنار م میکنه، دا یم يشرویحس داره در من پ نیا دمیفهم یچرا از وقت. تونم درکش کنم ینم اصال

. هر بار ردش کردم یکنم، ول یهست و وجودش رو حس م نکهیکنم؟ با ا

تا حاال . نمیب یم ییایرو به در ياون قطره ا یمقاومم، ول ياز اشک هر دختر سیدر مقابل صورت خ... هستم، اما خوام خوددار باشم و  یم

 یگه تنهام، م یم یوقت. کردم یبهش نگاهش م گهیجور د هی... اون دختر  یرو کنار خودم نگه دارم؛ ول يدختر ایباشم و  ینخواستم پناه کس

...پس . رهیگ یده؛ اما حرکاتم از غرورم فرمان نم یاجازه رو بهم نم نیغرور ا یول ؛یستیکه ن مخوام بگ

همه سوال داره  نیسرم به خاطر حجم ا. تونم به افکار درهمم نظم بدم ینم. پرت کردم یصندل يدادم و خودم رو رو رونیرو محکم ب نفسم

. شه یمنفجر م

تونستم نقشه ام رو بهتر از  یکه به سرم زده بود، م يبا فکر. ستیکنارش ن یدونستم االن سرش خلوته و مزاحم یم. ساعتم نگاه کردم به

. دیچیپ یگوش ينحسش تو يبعد از سه بوق صدا. تلفن رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. ببرم شیقبل پ

الو؟ : انیشا

 ؟يوقت که دار. خوام باهات حرف بزنم یم -

پسر؟  یسالم کن دیبا یز هر حرفقبل ا ینگرفت ادیهمه سال گذشته و تو هنوز  نیا -

. ادیبه کار من نم نایا. یسالم و بعد هم احوال پرس رمیگ -

گفت اون شب سر آوردن دالرام بدجور گرد و خاك راه  یارسالن م ؟يزنگ زد یواسه چ نمیخب بگو بب! يزیچ هیشناختمت  یاگه نم -

. يانداخته بود
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 یمن از ارسالن دل خوش یدونست یدنبالش؟ تو م يومدیچرا خودت ن. کرده یش چغولبزرگ تر شیبچه ها اومده پ نیکه ع نمیب یم -

. ندارم

آره؟ . به جون هم نیافتاده بود نیپس واسه هم -

. مشت کردم زیم يدستم رو رو. مستانه اش گوشم رو پر کرد ي قهقهه

 د؟یرو تموم کن يبچه باز نیا نیخوا یم یک -

. بهت زنگ نزدم نیا يبرا. ستین يمن و ارسالن بچه باز یدشمن -

حال دالرام چطوره؟  یبدون يخوا یم -

. هیاونم مثل بق ست،یبرام مهم ن -

! چطور؟ -

. داشته باشه يسود هیواسه تو هم  دوارمیکار من که باهاش تموم شده؛ ام -

درسته؟  ،ینداشتبهش  یحس چیتو ه یعنی. من سرشار از سود و منفعته يمطمئن باش که وجود دالرام برا -

. ادیکه من ازش خوشم ب ستین يدختر چیه. رو بهش راه بدم یندارم که کس یمن قلب. یمنو بهتر بشناس دیتو که با! ؟یچه حس -

 ریحرکاتش غ یلونده ول نکهیاز ا. کشونه سمت خودش یرو م يوجودش داره که هر مرد يتو یخاص زیچ هی ،ییبایدالرام عالوه بر ز یول -

. ادیخوشم م هیاراد

رو برداشتم و با  زمیم يرو دیدست مشت شدم رو باز کردم؛ کاغذ سف. کرد یم یبلندش که منو تا سرحد مرگ عصب يخنده  يصدا و

. گردن اون کثافت رو خرد کنم دیکاغذ چطور با نیا يدونستم جا یدستم بود، اون وقت م ياگه جلو. دستم مچاله کردم يحرص تو

 ؟يگرفته، خبرشو دار یمونآخر هفته دلربا مه -

! نه، چطور مگه؟ -

. به تو هم خبر داده دیگفتم شا -

. اگر هم دعوت کرد، ممکنه رد کنم ینگفته، منته يزیهنوز که چ -

. کنم یمن حتما شرکت م یول -

 ؟يکردم از دلربا متنفر یفکر م -

. رمیگ یدخترا فاصله م يبگم من از همه  دیبا یبدون يبخوا -

 ه؟یتماست چ لیدل پس -

 ؟یهست. بزرگ رو بدم يمعامله  هی بیخوام ترت یم یمهمون نیا يتو نکهیا -

! ؟يچه معامله ا -

. پوزخند زدم. حال کنجکاو شد نیو در ع يجد صداش

! نیقاچاق مواد، تمومش هروئ -

شد؟  یپس چ ،يخطا نبود نیا يتو که تو -
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. جور کنم يازم کمک خواسته تا براش مشتر. رهیاکثر شاخه ها بهم کمک کرده، االن کارش گ ينفر که تو هی. ستیمعامله از طرف من ن -

. طرف معامله که آبشون کنه هیواسطه است و  هیمحمولش بزرگه؛ دنبال 

. باشه يحرفه ا ياز اون دم کلفتا دیپس با -

. دهیشن ادیرو ز فتیگفت تعر یکردم، م شنهادیتو رو بهش پ. آره کار بلده -

. کن فیتعر. شه یخب، داره جالب م -

. خواستم پشت تلفن آمار ندم -

. نجایا ایپاشو ب یتون یاالن اگه م نینه نه، هم -

. فعال. اونجام گهیساعت د هیتا : لبام جا گرفت که در همون حال گفتم يرو یکج لبخند

. منتظرم -

دلربا  یبه خاطر مهمون یبدم، منته بیمنظور ترت نیبه هم یمهمون هیود من قرار ب. خواستم یدرست همون طور که م. رو قطع کردم تماس

. بود ینیسنگ يمعامله . فرصت استفاده کنم نیتونستم از ا یم نیبنابرا. قسمت از نقشه ام برگشت نیا

***

دالرام

سرم رو بلند کردم و . ؛ در اتاق باز شدفکر بودم يتو قیکردم و عم یرو لمس م یبا سر انگشتم روتخت یحوصلگ یکه از زور ب یحال در

. لبخند به لب وارد شد و در رو بست. ارسالن بود. نگاهم که بهش افتاد، صاف سر جام نشستم

. انگار حوصله ات سر رفته -

! دهیپس منو د. سقف نصب بود، اشاره کرد يکه گوشه  ینیبا سر به دورب و

موهام و  ریخوام به موهام دست بکشم، دستم رو بردم ز یم نکهیا يبه بهونه . فتمرو تکون دادم و با اخم نگاهم رو ازش گر سرم

. تخت، درست رو به روم ينشست رو. نامحسوس شنود رو روشن کردم

 ؟يفکر کرد شنهادمیراجع به پ. میمن آدم عجول ینه، ول ای یدون یدونم م ینم -

 ت،یموقع نیا يخودش و تو يطبق گفته ها. سر وقتم ادیم انیتم فردا شب شاحتم داش. تمومش کنم دیطاقت نداشتم، با گهید. کردم مکث

.دونستم یم سکیرو ر يانجام هر کار

! بود؟ یچ شنهادتیپ -

طبق سفارشات . هیرو شده بود که چطور آدم شمیدستش پ گهید. کار رو نکردم نیا یول ن،ییخواستم سرم رو بندازم پا. نگاهم کرد یکم

باشن و براش به قول  یافتنیکه دست ن ییعاشق معامالت بزرگ بود و ارسالن به دخترا انیشا. دونستم ین رو مآرشام، نقطه ضعفشو

 یخودم م یتونم ازش دور بمونم، ول یداشت تا م دیالبته آرشام تاک. داد یعکس العمل نشون م يا گهیجور د هیمعروف طاقچه باال بذارن، 

. دیکش یصبر و حوصله ام نم گهیواقعا د. هتموم بش يباز نیخواستم هر چه زودتر ا
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. بشه التیخ یب انیکنم تا شا يو منم کار یبا من باش نکهیا! يزود فراموش کرد یلیخ -

. حرفاست نیزرنگ تر از ا انیشا. یفکر نکنم بتون -

دختر  هی يپا یجور مواقع وقت نیا. شناسه یرو بهتر از من نم انیکس رگ خواب شا چیه: گفت يرو آورد جلو و با لحن مرموز صورتش

. به خواستش برسه، ازت دست بکشه نکهیکنم قبل از ا یم يمن کار. زنه یزود دلش رو م یلیخ یلرزه؛ ول یوسط، دست و دلش م ادیب

! ؟يچطور -

. اونش با من: و گفت نییآروم آوردش پا. هوا موند يدستش رو. عقب دمیصورتم رو نوازش کنه که سرم رو کش خواست

...و  ينجات بد انیمنو از دست شا يخوا یتو م یعنی -

. یخودم بمون شیپ شهیهم يو برا -

 ؟يبهتر انیتو از شا یعنیکنم؟  یمن قبول م يفکر کرد یچه حساب يو رو -

 یفرق م انیو من با شادست من فتهیب التیتشک نینمونده که ا يزیتونه ادامه بدهو چ یته خطه و نم گهید انیشا ینه من از اونم بدترم، ول -

دست . گشتم که متعلق به خودم باشه یبه دنبال کس شهیدر کنارش هم یو نوشم، ول شیطرفدار ع. ستین یکنم؛ چشمم دنبال هر کس

 .داره يا گهید تیجذاب هیبرام  شمیپ يایخودت ب نکهیا یتونم، ول یبه زور م. به دستش آورد یشه به راحت یکه نم يتردخ! و خاص یافتنین

. بود انیپست تر و رذل تر از شا یکیارسالن . باخبر شدم تشیاز قصد و ن. منتظر جوابم بود. کردم و چند لحظه طولش دادم سکوت

. خودم شیپ ادیم میمستق يو راه بعد انیرسه به شا یم شیکی ،يدو راه دار: تر گفت آروم

! متنفرم انیاز شا. ندارم يا گهیظاهرا راه د: انداختم و در همون حال زمزمه کردم ریرو ز سرم

از من چطور؟  -

که بخوام ازت نفرت داشته باشم؟  يتو؟ مگه باهام چکار کرد: آروم گفتم یدروغ و با لحن به

. درت آوردم یکه عاشقش یاز چنگ کس: مقدمه جوابم رو داد یب و

! کدوم عشق؟ -

! آرشام -

. نشون بدم یکردم خودم رو عصب یسع. زدم پوزخند

منو از  یچه وقت. فقط تا تونست ازم سو استفاده کرد! بدتر یحت ان،یشا يلنگه  هیکیاونم . تونه باشه یوقتم نم چیه ست؛یآرشام عشق من ن -

. حاال هم که با دلرباست. کنم يو نقش معشوقش رو باز شیک امیکه وادارم کرد ب یو شدم کلفتش، و چه وقت رونیب دیکش يچنگ منصور

گفته با دلرباست؟  خودش بهت -

اونم که رفتارش باهاش نرم . دلربا به خودم گفت که عاشق آرشامه یول. خبر ندارم که چکار کردن شیکه با هم بودن، از مابق شیک يتو -

. کرد ینم يکار چیاون دختر ه يجلو یهم، ول يتو دیکش یاخماش رو م دیرس یبه من که م. بود

. بود مدت مشکوکانه بهم چشم دوخته تموم

 هیآوردمت  یتو نگاهت بهش اون شب که به زور م یول ه،یدونم چطور آدم یم. شناسمش یشک دارم آرشام عاشقت باشه چون م -

 ؟یگ یدروغ که نم. بود ییجورا
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؟ آدم گم دوستش ندارم، مگه مغز خر خوردم عاشق آرشام بشم یدارم بهت م ؟یچه دروغ: دمیهم و بهش توپ يتو دمیکش شتریرو ب اخمام

وگرنه . بودم، خواستم کمکم کنه دهیکه بخوام عاشقش بشم؟ اون شب ترس دمید یازش چ. اخالق نداره یجذاب باشه، ول دیقحطه؟ شا

. فقط تا تونست ازم سو استفاده کرد. زارمیبدونه که چقدر ازش  یخودش م

گه  یم یک. منو ببخش ایخدا. شد یم داشت باورم مخودم. جاش موند يدادم که بهت زده تو لشیحرفام رو تحو يمحکم و جد يقدر به

وجودش داشت رو تا به حال  يکه آرشام تو يجذبه ا. اخالقش شدم نیاصال عاشق هم. دم یجونم هم واسش م ستم؟یمن عاشق آرشام ن

. بود یاقعا مرد خاصو! داد یکس جز خودش بها نم چیبود و به حرف ه يتو کارش جد نکهیبودنش، ا ممحک. بودم دهیند يمرد چیدرون ه

که عاشق آرشام  ستیمهم ن! من يرو به رو ،یینجایکه تو االن ا نهیدر هر صورت مهم ا. خب حرفات منو به شک انداخت یدونم، ول ینم -

اده شانس توئه، پس ازش استف نیآخر نیا. یدرخواستم رو قبول کن نکهیو ا ییداره تو تیکه االن اهم يزیتنها چ گه؛یهر کس د ای یباش

! کن

...خوام قبول کنم اما  یم: گفتم نیهم يواسه  نه،یچشمام بب يرو تو دیترد خواستم

. فرق وجود داره یکل نشونیب یتجربه کن گهید يها یلیرو مثل خ انیشب طعم بودن با شا کی يکه فقط برا یبا اون یمن باش شیپ نکهیا -

. شه یو رو م ریکامال ز میتصم نیبا ا تیدم که زندگ یرو م نانیاطم نیبهت ا. کنم یم نیرو تضم زیمن همه چ

. برام نمونده يا گهیکنم، فقط چون راه د یباشه قبول م -

. زد لبخند

همه  نیوقت ا چیبدون اگه عاشقت نبودم، ه. از طرف من مطمئن باش. شه یم لیدو طرفه تبد يعالقه  هیرابطه به  نیروز ا هیدونم  یم -

. کردم یاصرار نم

. تکون دادم یفقط نگاهش کردم و سرم رو به نرم. فتادین ینقش چیرو لبام ه یدلم پوزخند زدم، ول يتو

 يواسه . عکس العمل رو نداشت نیاخم کرد، انگار توقع ا. رو آورد جلو که گونه ام رو ببوسه؛ ناخوداگاه سرم رو کج کردم و نذاشتم لباش

:کرده باشم گفتم شیماست مال ییجورا هی نکهیا

که نرفته؟  ادتی ،يتو باهام معامله کرد.کنم  یم یخواست يرو کم کن، بعد هر کار انیاول شر شا -

. قانع شد که اخماش آروم از هم باز شد انگار

. هیحرف نمیا -

. یکن شیکار هی دیبا. ادیپس فردا شب م! گهیخودش گفت دو شب د. سر وقتم ادیب انیفکر کنم فردا شب شا -

. رسه یفردا شب پاش به اتاقت هم نم. دست منه زیکنترل همه چ. نگران نباشبهم گفته،  -

 ؟یچکار کن يخوا یم -

. اتاق يتو میبفرست میگر یدخترا رو با کم نیاز هم یکیشه  یاون شب م. شه یم جیمست کنه گ یوقت انیشا -

! ؟یچ دیاگه فهم یول -

. میکن یواسش م يفکر هیممکنه، اون وقت  -

 ؟یبمال رهیسرش رو ش يجور نیال شده اتا حا -
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. دیخند

. شه یم يچه جور دمیمستش کردم د یحساب یوقت ینه، ول -

. بار فرق کنه نیا دیشا یول -

. حرف زدم انیبا شا. رونیب يایب یتون یم ست،ینگهبان پشت در ن گهیدرضمن د. دیشا -

. لبخند نگاهش کردم با

! ن؟یکن یدر اتاق رو قفل نم ای ن؟یذار ینگهبان نم گهید یعنی! واقعا؟ -

فکر فرار به سرت  ای يپاتو کج بذار يگم که اگه بخوا یم يدارم جد نویا یول رون؛یب يایب یتون یگفتم که م. بهت بد گذشته یلیانگار خ -

! شک نکن. گذره یوقته م یلیخ انیکنم که تو سر شا یرو باهات م يبزنه؛ اون وقت خودم همون کار

. برگشت و نگاهم کرد. که تند صداش زدم رونیخواست از اتاق بره ب. نگفتم یچین دادم و هتکو سر

...پس  ده؛یو شن دهید انیرو که شا میگفت یاالن هر چ! نیدورب -

و از اتاق ر نیا نیاتاقت و باهات حرف بزنم؟ نترس دورب يتو امیب نیقدر احمقم که راحت با وجود دورب نیمن ا يتو فکر کرد یعنی -

. خاموش کردم شیاصل ستمیس

 ؟يکه خاموشش کرد دهینفهم انیشا یعنی -

 لیسابقت جلسه تشک سییکنه چون در حال حاضر با ر یوقتش رو نداره که بخواد سرکش: نگاهم کرد و گفت یجور خاص هیکرد،  مکث

. داده

! نجاست؟یا آرشام: که فکر کردم متعجب رو بهش گفتم یکم یول ه،یمنظورش چ دمینفهم اولش

لبام  يرو که نرم نرمک داشت رو يوگرنه لبخند رون،یخدا رو شکر ارسالن از اتاق رفت ب. ستهیکم مونده بود قلبم با. رو تکون داد سرش

. و شنود رو خاموش کردم دمیدستم رو پشت گوشواره کش. شد یرو م ششیو اون وقت دستم پ دید ینشست رو م یم

 هی الیخ یب. کدوم اتاقه يدونم تو ینم یول! نمش؟یتونم برم بب یم یعنیپس  رون،یتونستم برم ب یال که محا نجاست؟یخدا آرشام ا يوا

.استفاده کنم تیموقع نیاز ا دیبا! کنم یم داشیپ يجور

***

آرشام

از آشناهاست؟  ه؟یکن طرف ک فیخب تعر: انیشا

. شم یها طرف نم بهیمن با غر. شیشناس یم -

 ه؟یاسمش چ -

. خان نیشاه -
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با لبخند . شناسه یخان رو م نیمطمئن بودم شاه. کرد یداشت فکر م. دیکش شیشونیکرد، سر انگشت اشارش رو به پ کیرو بار چشماش

. سرش رو بلند کرد

. طهکارش محتا يتو یلیخ دمیشن. خودش داره يواسه  یاسم و رسم. دو بار باهاش رو به رو شدم یکی. هیمنظورت ک دمیحاال فهم -

 ؟یکن يباهاش همکار يحاضر ؟یگ یم یحاال چ -

قراره به تو برسه؟  یوسط چ نیا -

. دادم هیمبل تک یهمون لبخند کج به پشت با

. به فکر منافع خودم باشم دیبه هر حال منم با ،یچیشه گفت ه ینم -

 نمیخب بگو بب. کار انجام بده یکس يواسه  یککه ال ستین یگفتم آرشام آدم. زدم یحدس م: سر تکون داد و گفت. رنگ گرفت نگاهش

 ؟يخوا یم یدر مقابلش چ

.يباز یشه گفت پارت یم ییجورا هی. انجام بده ییکارا هیخان قراره واسم  نیشاه یول ،یچیاز تو ه -

 ؟یبدون يخوا یم: ادامه دادم دم،یدرهم و کنجکاوش رو که د ي چهره

. به چشمام انداخت یمشکوک نگاه

دونم  یکجاست؛ فقط م قیدق یحت ای هیدونم ک ینکردم و نم دایهنوز نفر دهم رو پ. که من هنوز دست از انتقام بر نداشتم یندو یم -

کردنش  دایپ يخان واسه  نیقرار شده شاه. مرده هیکنه و  یجنسش فرق م یکی نیکه باهاشون رو به رو شدم، ا ییبرعکس تموم دخترا

. کمکت حساب کردم يوسط رو نیکنم که ا ینساش رو آب ممنم ج لدر مقاب. بهم کمک کنه

 ؟یدلربا چ. به نفر دهم دهیوسط، حاال رس يدیپس هر نه نفر رو کش! طور نیکه ا -

ام ازش به اون شدت نبود  نهیبهش سخت نگرفتم چون ک. خواستم نشوندمش سر جاش یاون طور که م. فرق داشت يتا حد هیدلربا با بق -

. تونم ازش بگذرم ینم. پشت سر خودش داره یتاوان هیچشم من  يجلو یخب هر عمل نادرست یول. ات قبل داشتمکه نسبت به نفر

سر جاش؟  شینشوند یگ یمگه نم ه؟یچ یمهمون ي هیپس قض -

 یم ياون کار آخر من و دلرباست؛ بعد از داریهم د یمهمون نیا. ستیاون دختر دست بردار ن یطوره؛ ول نیکردم هم یتا امروز فکر م -

. بشه کیام نزد هیبه سا یجرات نکنه حت گهیکنم که د

. ستادمیرو به روش ا. و بلند شد دیخند

صد برابر بدترش رو  ،یبه دخترش ضربه بزن. ستین يفقط مراقب باش؛ پدر دلربا آدم ساده ا. يدید میدست خودم تعل رینباشه ز یچیه -

. گردونه یبه خودت بر م

. خودمون بمونه نیب دیموضوع با نیا -

. شونم زد به

. گردم یباش من االن برم نجایتو ا. رو بکنم یسکیر نیهمچ ستمیمنم؛ حاضر ن هیطرف قض هی. راحت پسر التیخ -

که فقط درش  یاتاق. نصب نبود ینیدورب چیاتاق ه نیا يتو. به اطراف انداختم یاجمال ینگاه. مبل نشستم يرو انیاز خارج شدن شا بعد

 وارید يکه به رو یبزرگ يکار و تابلوها زیم نه،یو آ زیم ،یتخت، ست کامل مبل و صندل. شد یرد و بدل م انیمن و شا يالمات محرمانه مک
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به قول خودش  نجاینصب کرده بود، اما ا نیدورب شیاتاق شخص يتو. نبود نجایا انیشا یاتاق شخص. شد یم دهینصب شده بود، داخل اتاق د

. درز کنه رونیبه ب يزیچ دینبا نیبنابرامحرمانه است، 

!درست کنار تخت. افتاد نیبه زم نگاهم

***

دالرام

. دونستم کدوم طرف برم یحاال نم! ستین یانگار کس. با شک دور و برم رو نگاه کردم. رونیدلم نبود که از اتاق بزنم ب يتو دل

 يزیچ هی دیتا شا ستادمیحال پشت در تک تکشون گوش ا نین اتاق باشه؛ با اراهرو چند تا در بود که مطمئن نبودم همو نیا يتو نجایا

با ترس . از محافظا جلوم سبز شد یکیکه  نییخواستم از پله ها برم پا. باشن نییپا ياتاقا يتو دیبه سرم زد شا. نبود یچیه یبشنوم، ول

. ستادیلحظه قلبم ا هی. مرده شورت رو ببرن! نکبت. شدکم زل زد بهم، بعدشم از کنارم رد  هیاخم گنده  هیبا  هنگاهش کردم ک

. که به نفس نفس افتادم يجور ن،ییبربخورم؛ تند تند از پله ها رفتم پا یمعطلش نکردم که به دوم گهید

ستاش رو د ؛یلباس سر تا پا مشک. نگاهم کرد یصد برابر خشن تر از نفر قبل یکی نیاز محافظا روشن شد که ا یکیچشمم به جمال  باز

. هم گذاشته بود و گرفته بود جلوش يرو

 د؟یر یخانم کجا م -

دلم گفتم به تو چه؟  تو

. نداره یبهم گفته بودن اشکال. زدم یاطراف م نیا یگشت هیداشتم  -

. اتاقتون دیآقا االن مهمون دارن، بر -

داره؟  یمهمون آقا به من چه ربط -

. دییبفرما. شن یم یعصبان نییپا دیاومد آقا بفهمن. اتاقتون خانم يتو دیبر -

. با دست به پله ها اشاره کرد و

شد؟  داتیپ ياز کدوم گور گهیتو د! اون روحت يتو يا

و ارسالن و  انینثار شا یلیفحش چرب و چ هیدلم  يداشتم تو یکه بر م یهر قدم. برگشتم و پشتم رو بهش کردم زونیآو يلب و لوچه  با

. ننییپا ياز اتاقا یکی يتو انیمطمئن شدم که آرشام و شا یخب از طرف یول. کردم یمحافظاش م

. رم تو ینامرد تا دم در اتاقم باهام اومد تا مطمئن شه م! جلوم رو گرفت؟ یابونیغول ب نیپس چرا ا رون،یب امیکه گفت آزادم ب ارسالن

 ؟يرندا یتو کار و بدبخت. گهید برو د: دمیدر حرصم گرفت، بهش توپ جلو

. در رو باز کرد و اشاره کرد برم تو. جمع شد اخماش

! یاکه! تو جونت نرِه غول مرض

. کرد خیبلندش مو به تنم س يصدا. بهش دمیدر رو ببنده، خودم بستمش و با پا محکم کوب نکهیاخم و تخم رفتم تو و قبل از ا با
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داشت  نه،ییآرشام اون پا نکهیموندن اونم با علم بر ا نجایا. طاقتم طاق شد .صبر کردم يا قهیپنج دق هی. پشت در باشه دیصبر کنم، شا دیبا

! گهیبرو د ،یگفت د چرا معطل یدلم م یگفت صبر کن، ول یعقلم م. کرد یم وونمید

چند بار نفس  یحت. نفس کم آوردم ن،ییپا يطبقه  يکه خودم رو رسوندم به راهرو یتا وقت. دو گذاشتم يبار با خودم مسابقه  نیترسم ا از

پشت ستون  عیگشتم که سر یدنبال سورخ موش م. هول شدم دم،یپا از پشت سر شن يصدا. زدم یهنوزم نفس نفس م یول دم،یکش قیعم

از شانس منه ! رن؟ یخونه رژه م يهمه محافظ دارن تو نیمگه امروز چه خبره که ا. از محافظا بود یکی. دمیاش رو د هیسا. شدم یمخف

. خب

تازه از ستون کنده شده بودم که باز خودم رو . دمیاز اتاقا رو شن یکیباز شدن در  ينفس راحت بکشم که صدا هیرد شد خواستم  که نیهم

 دیخدا رو شکر ستون به اون طرف د. رونیبا لبخند از اتاق اومد ب. بود انیشا. هیک نمیتا بب دمیسرك کش. چسبوندم بهش یچارچنگول

 فتهیب میپشت وارِید ي هیباعث شده بود سا د؛یتاب یطرف م نینور چراغا که درست از رو به رو به ا ریز وارید ي هیسا ییجورا هی. نداشت

. خودش محو کرده بود يمنو تو نیهم ياز ستون؛ واسه  یمن و قسمت يرو

 رون،یاز توش اومده بود ب شیه پچند لحظ انیکه شا یزده نگاهم رو به در همون اتاق جانیه. سالن يکه از راهرو رد شد و رفت تو دمید

.دوختم

. نفر صداش زد و اونم رفت سمتش هی نکهیطولش داد تا ا قهیدو سه دق. بود ستادهیدورتر از من ا یاز محافظا کم یکی! آرشام اونجاست پس

به داخل سرك . ر باز بودد يرفتم سمتش، ال. از اندازه دلتنگش بودم شیکه ب یزد واسه اون اتاق و کس یدلم پر م! خدا رو شکر يوا

 قیبستم و عم يچشمامو لحظه ا. اتاق رو پر کرده بود يادکلن تلخش فضا يبو. دمشید یمبل نشسته بود که از پشت سر م يرو دم،یکش

! فداش بشم که بوشم مثل اخالقش تلخ و سرده. دمینفس کش

. دمیصداشو شن. دونست من پشت سرشم یبرنگشت، نم. رفتم تو و درو بستم آروم

...من اومدم رفـ  دهیارسالن کجاست؟ نکنه تا فهم یراست -

 ؟یباور کنم که خودت: و آروم گفتم نییهوا صورتمو بردم پا یب

. میگرفت ینگاه از هم نم. میتأمل برگشت و چشم تو چشم هم شد یبا کم! شوکه شده بود دم؛یکه به تنش افتاد رو واضح به چشم د یلرزش

هم جلو نره؛ فقط  هیثان کیو  ستهیجا با نیگفتم زمان هم یزدم و فقط م یپسش م یدادن دو دست یرو هم بهم م ایدنمن که اگه اون لحظه 

! ممن باشم و آرشا

نگاهش . که مدت ها منتظرش بودم ییخوندم، همونا یم زایچ یلیاز نگاهش خ. ستادمیجاش بلند شد؛ به سمتش خم شده بودم که صاف ا از

. لرزونمو به طرفش برداشتم يقدما. زد یموج م یفتگیکه درونش ش ینگاه. از سرما، گرما داشت يبدون اخم عار مخمور بود، آروم و

. شم یم وونهیدارم د ایخدا! عشــق جان،یسراپا اضطراب، ترس، ه

سرد اتاق حس کردم،  طیاز مح ریغ گهید يجا هیشد، خودمو  يزبونم جار يسالم که رو» س«. رو بازوم قرار گرفت یراستش به نرم دست

خودمو تو حصار .که دوستش داشتم چون مملو از آرامش بود ییگرم بود، جا. که آرزوم بود ییو تو آسمون، جا نیدور از زم ییجا هی

 یمن که حس نم... نبود  نمونیب ياصال فاصله ا...  کینزد یلیک،خینزد يفاصله  هیاز . دمید یفقط خودم و خودشو م. دستاش حس کردم

چشمام جمع شده بود سر  يکه تو یاشک يحلقه . به لباسش چنگ زدم. دمیکش یوجود به تن م يکه بود رو با ذره ذره  یهر چ! دمکر
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 یکردم، ول یبغضمو قورت دادم، گلوم درد گرفت و احساس خفگ. شد سیاز اشک خ مگون هیاز ثان يدر کسر. کرد دایرو پ رشیخوردو مس

. خودمو گرفتم يجلو

. دیچیگوشم پ يشکل ممکن تو نیباتریزبه  صداش

؟یدالرام خوب -

. دیکوب یگوشم بود که تند و محکم م ریبلند قلبش ز يتپش ها يصدا. نبودم ولش کنم حاضر

. خوبم -

. بغض با

! نــه -

! نــه؟ دالرام؟ یچ -

. برداشت تا به چشمام نگاه کنه نشیس يسرمو از رو و

نگاه  سم،یخ يگونه  د،یسرخ از اشکمو د يچشما. دمیرو گز نمییلب پا. هق هقمو بند آوردم یشکست ول بغضم دم؛یقلبشو نشن يصدا گهید

! گرفته و دلتنگم

! دلم تنگ شده بود آرشام ستم،یخوب ن -

 یم صورتم زل زد و نگاهش تو چشمام يچند لحظه تو. گرفتم یم شیدلتنگش بودم و داشتم آت نکهیکردم به ا یبچه ها اعتراف م مثل

. زود بستش یلیخ یلب باز کرد، ول. زد ینم یکرد، ول یزبونش مزه مزه م يرو ویانگار حرف د،یلباش لرز. دیچرخ

. رمیبگو و بذار آروم بگ يزیچ هیبگو آرشام، تو هم  نه؟یب یحالمو نم نه؟یب یکرد؟ نم یگفت؟ چرا سکوت م ینم چرا

 يدستم تو. آرشام منو از خودش جدا کرد و نگران اطرافو از نظر گذروند. شد یتر م کیکه هر لحظه به در نزد دمیرو شن ییقدم ها يصدا

 یاون دنبال راه یتو اتاق، ول ادیداره م یکینبود که  المیخ نیع. کردم یصدا هنوزم نگاهش م یب یکردم، ول یم هیدستش بود و هنوز گر

. کنه یفبود تا منو مخ

 ادیدر ن کتمیبرو تو ج: لب گفت ریلحظه هلم داد و ز نیدر آخر ینخواستم، ول. بورم کرد برم توتو اتاق بود که منو برد سمتش و مج يکمد

 ؟يدیدالرام، فهم يذار ینم رونینگفتم پاتم ب یو تا وقت

! نایشا يباز و بسته شدن در اتاق و بعد هم صدا يشد و فقط صدا یچ دمینفهم گهید. تکون دادن سرم، جوابشو دادم و تند درو بست با

. دم یرو م یسور و سات حساب هی بیترت یاگه بمون -

. برم دیبا گهینه د -

 ؟يایامشب که م -

. تونستم راحت نفس بکشم یتو هوا کم بود و نم نیا. دمینشن صداشو

. دم یخبرشو بهت م ام؛یخواستم ب دیشا -

. باهات دارم يکار هی ؛يایکه حتما ب نهیا شنهادمیپ -

! ؟يچه کار -
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.میزن یمفصل در موردش حرف م ایب بش -

***

آرشام

و به طرف  نشیکه با کف دست زدم تخت س ستادیدونست من پشت درم جلوم ا یاز محافظا که نم یکی. زنان در آپارتمانو باز کردم نفس

. دمیکه بچه ها مشغول بودن، دو یاتاق

 ؟يچه خبر شده؟ چرا دستپاچه ا: وانیک

 کرهایاسپ يصدا از رو. بود اشاره کردم توریکه پشت مان ییذاشتم به سها یگوشم م يکه رو یزدم و در حال چنگ زیم يرو از رو یگوش

باعث شد اخمامو  دیچیگوشم پ يکه تو يسوت بلند يصدا. بودم شنود رو روشن کرده باشه دواریچند بار اسمشو صدا زدم و ام. قطع شد

...انگار هنوز ... آروم  یلیخ یول دم،یاشو شنصد. از گوشم فاصله بدم یرو کم یجمع کنم و گوش

 ؟ییدالرام کجا -

چکار کنم؟  ست؛ین دنیواسه نفس کش ییهوا چیه نجایا. شم یآرشام دارم خفه م: و آروم گفت گرفته

 ریکن و بگآب دهنتو مرتب قورت بده و دستاتو مشت . ییفقط سرفه نکن، چون ممکنه بفهمه اونجا. یگم چکار کن یآروم باش، بهت م -

. یکن نترس یآروم نفس بکش و سع یلیخ. دهنت يجلو

. ژنیاکس يکار رو کردم؛ دستام شده کاسه  نیباشه باشه هم -

دور  وانیک نیزبیگرفت، اما از نگاه ت یم يلبام جا يکه اگه به موقع جلوشو نگرفته بودم رو يلبخند. زد یآرومش خنده موج م يصدا تو

! ؛ به کل فراموش کرده بودمکجام دمیتازه فهم. نموند

. شد يصدام جد ،يتک سرفه ا با

گفتم؟  یچ يدیاتاقو ترك کن، شن عیو هر وقت بهت خبر دادم سر رونیکشونمش ب یم انویشا يجور هی -

. باشه، فقط تو رو خدا زودتر -

. کردم و با اخم جواب لبخندشو دادم وانیگوشم برداشتم؛ رو به ک يرو از رو یگوش

رو از اتاقش  انیشا يجور هیده و بگو  یم کیاز بچه ها که داره کش یکیزود زنگ بزن به  ؟يخند یم یبه چ يدار تیموقع نیا يتو -

. باغ يتو ارشیکن که حتما ب دیتاک. رونیبکشه ب

. گذاشتمگوشم  يبعد از تماس هدفونو رو. در آورد لشویکنه، سر تکون داد و موبا یداشت از من مخف یکه سع يخنده ا با

. بهتر بود یچیاز ه یول دم،یشن یرو واضح نم صداشون

. دنیبچه ها سر و صدا شن الیقربان پشت و -

 ؟ییچه سر و صدا: انیشا

. بهتر باشه دینیبب دیایفکر کنم خودتون ب -
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! دم بهتون یم امفتیپول  د؟یکن یم یپس شماها اونجا چه غلط -

. بسته شدن در يصدا و

 ؟يشنو یم آرشام صدامو -

. ایبهت گفتم ب یو وقت رونیبره ب الیاز و دیبا انیشا. سالن توسط ما هک شدن يتو ينایکم صبر کن دورب هی. شنوم یم -

. بود یدالرام هم دختر زرنگ یداد، ول ریاز محافظا بهش گ یکیپله ها  يرو. رونیب ادیتونه ب یخارج شد، به دالرام گفتم که م الیاز و انیشا

پرت  ییجورا هیرو  یگوش. نظر داشت ریحرکاتمو ز وانیتمام مدت ک. دادم رونیب قیاتاقش نفسمو عم يتو دهیمئن شدم که رسمط یوقت

! آرشام خان يدل خوش اومد یب يبه جمع عاشقا. یتو هم که از دست رفت: گوشم گفت ریخم شد و ز. زیم يکردم رو

.نگاهش کردم یبا اخم کمرنگ. رونیشلوارم و آوردمش ب بیج يردم توبه طرف پنجره رفتم و دستمو ب یاخم کنم، ول خواستم

شناختمش؛  یخوب م. دمید یرو تخت ریهمون موقع که تو اتاق بودم گوشش رو از ز! تخت ریکرد؟ اونم ز یچکار م انیشا يتو خونه  نیا

!ماریاصال سر در نم. کردم دایپ انیشا يحاال اونو تو خونه  یوقته گمش کردم، ول یلیخ

قبل از  یدفترچه رو مدت هاست گم کردم، حت نیامکان نداره، من ا نینه ا یول. کار اون باشه دیشا نکهیلحظه به دالرام شک کردم، ا هی

! دختر نیبا ا ییآشنا

 ؟یکن یفکر م یبه چ: وانیک

. و سکوت کردم بمیج يرو گذاشتم تو دفترچه

 ش؟یدید: گفت یاز مکث کوتاه بعد

. مثبت تکون دادم ي به نشونه سرمو

حالش چطور بود؟  -

. و پشت گردنمو ماساژ دادم دمیبه موهام دست کش کالفه

. دونم ینم -

! ؟یدون ینم -

! وانیبس کن ک -

. دمیبعد صداشو از پشت سر شن یرفتم و کم رونیاز اتاق ب. شد ساکت

!انهیرفته؟ منظورم شا شیخوب پ زیتا االن همه چ -

. برم اونجاقراره باز شب  -

. ستادیبه روم ا رو

. جزو نقشه نبود نکهیا! ؟یچ -

. برم دیبا یدونم، ول یم -

! رو به شک ننداز ایاون عوض زه؛یبهم بر زینذار همه چ ؟یکن یچکار م يآرشام دار -

. چکار کنم و چکار نکنم یالزم نکرده تو بگ: بهش با تشر گفتم رو
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. شونم يگذاشت رواز کنارش رد بشم که دستشو  خواستم

. يکرد یم نجاشویفکر ا دیتو از اول با یبه خاطر دالرامه، ول نایا يدونم همه  یم! آرشام صبر کن -

 ه؟یمنظورت چ -

! میفاصله ندار شتریچند قدم ب. يروزینمونده تا پ يزیچ گهید یول ،يتنهاش بذار يخوا ینم. فهمم یخوب م نویا ،یتو نگران دالرام -

. کالفه مشتمو جلوش گرفتمزدم و  داد

... اون  ینیتا بب يامروز اونجا نبود! بفهم نویتونم، ا ینم -

 یلیخ میبرس نجایبه ا نکهیهم من، هم تو واسه ا. شد يباز نیخودش وارد ا تیبا رضا یول ست،ین یخوب تیوضع يدونم اون تو یمنم م -

. نذار زحماتمون به هدر بره م؛یتالش کرد

. چنگ گرفتم يرو تو قشی تیعصبان با

! سر جات و حرف اضافه نزن نیچکار کنم، بش دیدونم با یخودم م. یکن یبه من امر و نه يبهت گفتم حق ندار -

. حرص دستمو پس زد با

 شتریدونم تو ب یراهو رفتم م نیچون خودمم ا یول ،یکن یدونم که تو قبل از عمل اول خوب فکر م یرو هم م نیفهمم و ا یمن حالتو م -

 نویا يخوا یپسر چرا نم. يخور یو به بن بست م یکن دایراهتو پ یتون یآرشام با چشم بسته نم. يچشماتو ببند یش یمواقع مجبور م

 ؟یبفهم

ره،  یم شیطبق نقشه داره پ زیرو حل کردم و همه چ یمهمون ي هیقض. هیبفهمم حرف حسابش چ دیبا ان؛یشا يرم خونه  یمن امشب م -

 ؟یزن یم يرو دار یچپس تو حرص 

 شیآروم پ زیبذار همه چ. يانجام بد لتیکارا رو برخالف م یلیخ یش یگم به خاطر دالرام مجبور م یزنم، فقط م یرو نم يزیمن حرص چ -

! بره و اگه شک کنن کار هممون تمومه

 یم شیجونمم وسط باشه عمل ياگه پا یبدم حترو انجام  يکار رمیبگ میکه من اگه تصم یدون یدونم و تو هم خوب م یرو م نایا يهمه  -

! ادامه نده گهیکنم، پس د

.بره شیخوب و حساب شده پ زیهمه چ یگ یهمون طورکه م دوارمیام: کالفه گفت. و چشماشو بست دیکش یقیعم نفس

. کرد نگاهم

...کردم که دارم بـ  یط رویمس نیخودمم قبال ا ؛یکن یچکار م يفقط مراقب باش که دار -

. نمیتونم ساکت بش یو نم ستمیتو ن یمن به آروم! وانیبس کن ک -

. طرف در رفتم به

. نمتیب یزنم؛ شب م یسر به خونه م هیرم شرکت و از اون ورم  یم -

. ا نشهم يمتوجه  انیشا يالیاز و یتا کس میکرد یرفت و آمد م یاز در پشت شهیهم. رونیمنتظر جواب باشم از آپارتمان زدم ب نکهیا بدون

 یکس بهمون شک نم چیه یاز در پشت یشد، ول یزود دستمون رو م یلیخ يجور نیو ا میگرفت یقرار م الیدر و يجلو میاز رو به رو مستق

. کرد
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. جواب دادم... از بچه ها بود  یکیزنگ خورد؛  میپشت فرمون نشسته بودم که گوش تازه

شده اصالن؟  یچ -

! ه، در مورد همون دکتره، فرهادشد رمیدستگ ییزایچ هیقربان  -

. شرکت منتظرم ایخب ب یلیخ -

. چشم قربان -

***

. کردم یکه بهشون پرداخته شده بود فکر م یها و مباحث دهیبعد از جلسه به ا. شرکت جلسه داشتم يشرکا تو گریبا د امروز

 ینگاه. راحت باشه المیتونه خ یاز جهت شرکت و کارخونه م نکهیا یعنی نیو ا میقطعات نداشت دیتو تول یرفت، مشکل یم شیخوب پ کارا

. اصالن انداختم يبه صورت جد یاجمال

شد؟  رتیدستگ یکن چ فیخب تعر -

نامزدش  يخونه  ایوقتشو  شتریکرد و ب ینم یاولش که کار خاص م؛ینظر گرفت ریخانو ز ومرثیک یمدت دیقربان همون طور که دستور داد -

. تا امروز میدیند یدر کل مورد مشکوک. خونش با پدرزنش دعواش شد يبارم جلو هیو  ایمهمونتو  ایگذروند  یم

! خب، ادامش -

. بود نگه داشت ختهیر واراشیخونه که سقف و د هی يپرت جلو يجا هیتو  رونیکردم؛ از شهر رفت ب بشیروزا تعق ي هیامروزم مثل بق -

. چه خبره نمیاز بچه ها بره دنبالش و خودم موندم همون جا تا بب یکیدادم به  نوی؛ ماشبود ختهیسر و وضعش بهم ر رونیاومد ب یوقت

اونجا بود؟  -

 یزخم نکهیصورتش با ا رونیاز خرابه آوردنش ب یوقت یزدن نتونستم جلوتر برم، ول یسه تا محافظ اون اطراف پرسه م. اونجا بود قربان -

. دمیبود که تو عکس د یبود، همون

چند لحظه سکوت و بعد از . صورتم گرفتم يدستمو تو هم گره کردم و جلو يانگشتا. دادم هیتک یو متفکرانه به صندل دمیکش قیمع نفس

. اون نگاهمو بهش دوختم

بود؟  یکه زخم یگفت. رهیاس ومرثیپس اون دکتر سمج تو چنگال ک -

. بازوشو گرفته بودن ریز. بله قربان، نا نداشت راه بره -

محلشونو  اینشد و  شتریاگه تعداد محافظا ب. چه خبره دینیو بب دیبد کیگم؛ امشبو تا صبح اون اطراف کش یم یچ نیگوش کن بب خوب -

. اونجا دیزیندادن فردا شب راس ساعت دوازده با چند تا از بچه ها بر رییتغ

 ؟یچشم قربان، فقط دکتره چ -

هم که افتاد بهم  یمن، تو انبار هر اتفاق شیپ دشیاریکار که تموم شد ب. افتهیواسش ن یقاتفا يریتو درگ دیمراقب باش. خوامش یزنده م -

. يد یخبر م
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. کارمونو میبلد! چشم يبه رو -

! نره ادتونی نویخوام، ا یکنم که اونو زنده م یم دیبازم دارم تاک -

. راحت التونیحتما آقا، خ -

***

تو کل  دیخوام با یکه م يزیبه اون چ دنیرس يبرا. دادم یقرار م تیاحتمال رو در اولو يجنبه  شهیزدم؛ هم یسر به خونه م هی دیبا حتما

سر به  هیقبلش  یشک نکنه؛ ول يزیبه چ یبچه ها تا کس شیرفتم پ یشبا م نیهم يبرا. افتادهین یاتفاق چیرفتار کنم؛ انگار که ه یعینقشه طب

 چیمدت ه نیا. چه خبره نمیدادم شخصا برم و بب حینگرفتم و ترج يداشتم، اما امروز ازش خبررو  دایش يآمار لحظه به لحظه . انبار زدم

. در انبارو باز کرد دنمینگهبان با د. بود ومدهین شیپ یفرصت

. حشمتو صدا کن -

. االن نیچشم آقا هم -

. رفم اومدکارتون ها رد شد و به ط نیاز ب مهیسراس دمیحشمتو د نکهیتا ا دیلحظه طول کش چند

. نیسالم آقا خوش اومد -

کجاست؟  -

. شه ازش غافل شد یلحظه نم هیکنه و  یو داد م غیج ادیپدرسگ بدجور رو اعصابه، تا حالش جا م. یشگیهم يهمون جا -

شده؟  یمگه چ -

. هست شیمرگ هی میاور کردکرد که هممون ب یم ينقش باز يالکردار و جور یضیخودشو زده بود به مر. خواست فرار کنه یم شبید -

. نداشت دهیفا یول م،یکرد دشیدنبالش و تهد میبا اسلحه افتاد. وجدان از فرصت استفاده کرد و زد به چاك یدستاشو باز کردم که ب

بچه . دیشک یپشت هم نعره م یراه انداخته بود و ه يا يباز یچه کول ینیبب يآقا نبود. نگهبان جلوشو گرفت هک رونیخواست از در بزنه ب

. کردن که تازه امروز ظهر به هوش اومد يها هم از خجالتش در اومدن و کار

چرا  د؟یبه من خبر بد دیکن یکه م يکار نیانجام داد اول یمگه بهتون نگفته بودم هر حرکت: زدم ادیفر. محکم تکونش دادم دمیچسب قشوی

 د؟یکن یدلتون خواست م یسر خود هر غلط

. شده بود شوکه

دوتا از بچه  یکی. میداد شیکم گوش مال هیکرد؟ به جون مادرم فقط  یچیشه از دستورات شما سرپ یمگه م. مینکرد شیقربان کار...  قـ -

. نیخودت بب ایب یکن یکنن من نذاشتم؛ آقا باور نم يها خواستن دست دراز

احمق؟  نمیرو بب یچ امیب: زدم داد

.دادم عقب هولش

. ارمیجا دخلتونو م نیهم... شده باشه  شیزیبه حالت اگه دختره چ يحشمت وا...  و نیکه کرد يکثافتکار -
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. از سر ترس لب باز کرد یو نگاه دهیپر یرنگ با

...غلطا نکنه  نیاز ا گهید نکهیدختره هار شده بود، واسه ا. مینکرد شیکار غمبریبه پ ریآقا به پ -

االن کجاست؟ ! ببند دهنتو -

. ت و پاش بسته استتو اتاقکه و دس -

. افتادم، پشت سرم اومد راه

 د؟یبه پدرش زنگ زد -

. دهیترس یلیاز صداش معلوم بود خ. میبهش نگفت يزیطبق دستور شما چ یول م،یزنگ زد -

حشت به من اتاق کز کرده بود و با و ينگاهمو به سمت راست چرخوندم، گوشه . و در اتاقکو باز کردم دمیینفرت دندونامو رو هم سا با

از غرور پر نبود و حاال از  گهینگاهش د ستادم،یرو به روش ا. دیلرز یاز ترس م. غضبناك به طرفش رفتم یبا اخم و نگاه. کرد ینگاه م

. با نوك کفشم آروم به بازوش زدم، همراه با پوزخند. دیلرز یپاهام به خودش م يترس جلو

تا حاال وجودشو داشته بخواد از دست من در بره؟  یگه کسم ؟یبا چه جرات ،یفرار کن یخواست یم دمیشن -

 يگونه . زد و ترس هم نتونسته بود اون حس نفرت رو تو خودش محو کنه یسبز نفرت موج م يته اون چشما. زانو نشستم هیرو  جلوش

. به چهره نداشت یلبش پاره شده بود و رنگ يگوشه . زد یم يچونش به کبود يچپ و گوشه 

. روح یرد، گرفته و بباز ک لب

. ازت متنفرم -

! ؟يانگار هنوز آدم نشد -

! و درنده یوحش وونیح نیع یآدمه و ک یدم ک یاز دستت که خالص بشم نشونت م. توام نیچون هنوز همنش -

. دمیتو مشت گرفتم و کش موهاشو

... پـ تو و امثال  ایمنم  وونیکثافت؟ ح وونیح یگ یم یبه ک: با خشم داد زدم همراه

 یکیبه هر حال دختر . ارمیدر ب یهنوز وقت هست تا آدمت کنم؛ فعال بذار پدرتو از نگران: ادامه دادم. فرو بستم، االن وقتش نبود لب

به ظاهر  ينقشه  هیاونم به دستور پدرت و با  ؛يمن گذروند يالیو يرو تو یراحت کنم چند صباح الشویخ دیمنه و با رهیاس نجایا کدونشی

به سنگ خورده، بدونه که دختر مهندس صدر تو چنگال آرشام گرفتار  رشیبذار بدونه که ت. تصاحب من و اموال من سهب شده واحسا

! شده

. وحشت نگاهم کرد با

! واسش سمه یو ناراحت جانیه ضهیاون مر یعوض ؟یبهش بگ يخوا یم یچ -

. ستادمیزدم و ا پوزخند

نگران  ،یتنت کن یمشک راهنیمونده تا پ یلـــیهنوز خ. کنه ینم لییعزرا میال حاالها جونشو تسلشناسم حا یکه من م يریاون گرگ پ -

. یکن یمراسمش شرکت م ينباش حتما تو

در حقت کرده؟  يمگه پدرم چه بد ؟یحرفا رو بزن نیا یتون یچطور م ،یپست یلیخ! خفه شو -
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. دیکش غیبه بازوش زدم که ج یخشونت لگد محکم با

احمق من از اول که  يپرسه اون کفتار باهام چکار کرده؟ دختره  یکه از وجود همون خائن داره از من م یچکار کرده؟ تو، کس: زدم ادیفر

موضوع گرفتم  نینکن واسه ا الیپس خ د؛یختیکار رو کردم، اون موقع خبر نداشتم واسه من نقشه ر نیا یقبل تیاومدم سمتت با قصد و ن

کنار و وارد  یبکش یتو نخواست یول ختم،یراحت گذاشتم کنار و زهرمو بهشون ر یلینَفَرات قبل رو خ! ستیخبرا ن نیز انه ا. نجایآوردمت ا

تقاص کارشو پس بده؛  يجور هی دیمن بشه با يناخواسته بخواد وارد باز ایکه خواسته  یو کس. شد یکه بهت مربوط نم يشد يا يباز

! مطمئنم هنوز فراموش نکرده ؛یینجایکه چرا ا یاز پدرت بپرس یونت یم. کنم یکه خودم مشخص م یمجازات

 يپارچه  هی. در آورد شویسر تکون داد و گوش. توجه به حشمت اشاره کردم یب. ختیر یزد و پشت سر هم اشک م یداد م د،یکش یم غیج

بعد از چند بوق جواب داد؛ صداش نگران . صدر رو گرفتم يشماره . بده صیخواستم صدامو تشخ یگذاشتم؛ نم یگوش يدهانه  يرو ریحر

. بود

! الو -

جناب صدر؟  يچطور -

! د؟یهست یشما ک -

. دستاشه يکه جون دخترت تو یکس -

! وجود؟ یب ياز جونش؟ با دخترم چکار دار يخوا یم یچ: گفت ادیمرتعش همراه با فر ییبا صدا. دیکش یکرد، تند نفس م مکث

. گم یدارم بهت م یچ نیخترتو بفرستم واست ساکت شو و خوب گوش کن ببد يجنازه  يخوا یاگه نم -

...دم، فقط  یکه دارم بهت م یهر چ... بگو  ن؟یپول؟ طال؟ زم ؟يخوا یم یچ -

 کدونت،ی یکیمنه، دختر  شیدست راستت پ. شه یچون واسه خودتم بد م ،یکش یوسط نم سویپل يدونم که پا یم! بهت گفتم ساکت شو -

 يزیچ ياگه بخوا. يایکنم م یکه واست اس ام اس م یآدرس نیفردا شب ساعت ده به ا. کهیجزء جزء نقشه هات باهات شر يتو که یکس

 سیرو به پل نتییپر از هرو یول ،یبه ظاهر حامل لوازم بهداشت ونیانبار موادا و زمان حمل و نقل کام يجا دزو یلیمن خ يآدما يرو لو بد

! یطرف یبد کسبدون با . کنن یگزارش م

 ؟یدون یرو از کجا م نایا ؟یهست یتو ک... تـ  -

! مهندس صدر نمتیب یفردا شب م -

.شده بود رهینگاه کردم که چطور با نفرت به من خ دایبه ش. قطع کردم، رو به حشمت گفتم که آدرسو واسش بفرسته تماسو

 اهیکنم که به روز س یم يرو به دلت بذارم؛ بعدشم کار یعوض يدختره  که داغ اون نهیکه بکنم ا يکار نیکه خالص بشم اول نجایاز ا -

! کنم آرشام یباهات چکار م نیفقط صبر کن و بب...  يد یگذرونم رو پس م یکه دارم م ییروزا نیتقاص تک تک ا. یفتیب

...مونم، البته  یمنم منتظر اون روز م: گفتم ظیبا غ. مشت گرفتم که از درد صورتش جمع شد يکبودش رو تو يبه روش زانو زدم، چونه  رو

.زدم پوزخند

! ياگه از چنگال من جون سالم به در ببر -
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قصد کشتنشو . الخصوص دالرام خطرناك بود یعل انمیمن و اطراف يکارا داشتم، وجودش برا یلیباهاش خ. شد شتریچشماش ب يتو ترس

انتقامم  يپا یبودم، ول يزد، آدم باتجربه ا یم ادیهم حرف ز دایش. بهش ندارم ينخواد از پشت بهم خنجر بزنه کار ینداشتم، چون تا کس

. داره یکه بفهمه با آرشام در افتادن چه عواقب يقدر نیا! بکشه رزج دیپس با... وسطه 

***

 نمونیب ییامشب قراره چه حرفا دونستم یبود؛ نم ادیرفتن به اونجا ز يبرا لمیدال. آماده شدم انیشا يبعد از شام واسه رفتن به خونه  شب

.رفتم یم دیدر هر صورت با یول! فتهیب یرد و بدل بشه و اصال قراره چه اتفاق

خواستم مالقات  ینم. داد یانجام نم يمن کار يکار رو نکنه؛ گرچه بدون اجازه  نیهم ا وانیبودم ک دوارینذاشتم و ام انیرو در جر دالرام

ممکنه . ماست، مخصوصا خودش يخبر باشه به صالح همه  یمالقات ب نیدالرام از ا نکهیکنه؛ ا جادیشمون انق يتو يخدشه ا انیامشبم با شا

 جهیدر نت میرفت یم شیپ اطیاگر با احت یمطمئنم، منته هیدختر خوددار نکهیاز ا. رو به شک بندازه گرانیرو انجام بده و د يار کاریاخت یب

! دردسر بدون مشکل و م،یگرفت یبهتر هم جواب م

. بلند خوشامد گفت و با لبخند نگاهم کرد يلبخند زد، با صدا دنمیبا د انیگذشت؛ شا یم انیشا يالیاز اومدنم به و یقیدقا

! ره یآرشام سرش بره قولش نم ،يایدونستم که م یم -

 ؟يدار یراسخ بودم که بدونم با من چکار مهم یول ام،یقول ندادم که م -

و حاال  میتو کار غرق شد هیمدت. میکن یهم خوش گذرون یصحبتامون کم نیامشب قراره ب: گفت یکرد و با شعف خاص شد دستاشو باز بلند

! يبعد يواسه برنامه ها م،یهم واسه خودمون وقت بذار یوقتشه کم

. خواد یم یرفتم تا بفهمم چ یم شیخونسرد پ دیبا! دهیواسه امشب نقشه چ پس

!ضر شوپاشو حا ؟یچرا هنوز نشست -

.اشاره کرد نییپا به

. پسر يمنتظرم نذار -

 يا دهیدو تا استخر ساخته بود؛ استخر سرپوش الشیو يتو انیشا. منظورش به استخر بود. رفت رونیاز سالن ب يبلند يهمراه با قهقهه  و

فصل سرما ازش  يتو شتریداشت و ب ساختمون قرار نیرزمیز يتو قایکه دق يگریو استخر د. بود و مختص به فصل تابستان اطیح يکه تو

! نداشت یتموم انیشا يها یخوش گذرون. شاهد باشم دیدونستم امشبم با یبود، م ين حرفا برام عادیا. شد یاستفاده م

 که یزمان یخواست همراهش باشم، ول یداد و از منم م یم یاشیشب ها رو مختص به ع نیاز ا یکیکردم هر هفته  یکه باهاش کار م یزمان

. گفت یواقعا راست م یخب گاه یکرد، ول یم يداره منو هم وارد باز یمهم يباهام حرفا نکهیا يبه بهانه  ستمیکار ن نیمشتاق به ا دید یم

! فیکث يباز هی... طوره  نیهم قایدق ،يگم باز یم

فرد کامال  هی انیشا. اومد یخودش به عجز م از انسان بودن دنشیرو بکنه که هر کس با د ییایکثافت کار نیبودم امشبم نخواد چن دواریام

. رسوند یرو به اوج م ششیکه ع یلیالخصوص مسا یعل يزیافراط گر بود؛ تو هر چ
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تونستم بکشم عقب، واسه رو به رو کردنش با  ینم. ستیانگار که دست بردار ن دم،یشن یسر و صداشونو م. تو رختکن عوض کردم لباسمو

شد، همون قدرم به خاطر  یخود م یاسم مواد از خود ب دنیقدر که با شن نیهم انیشا. رفتم یم شیپ لشیبه م دیامشب رو با هیخان  نیشاه

کنار و حاضره هر کارى بکنه تا منو کنار  دمیدونه از گروهش کش یمخصوصا االن که م د؛یکش یراحت کنار م یلیخ اشرد کردن خواسته ه

به اهدافم بود،  دنیرس يمهره برا هیه که باهاش کار مى کنم؛ همون طور که اون واسه من شناختمش، االن ده سال یم. خودش داشته باشه

. منم واسش کم نذاشتم

سرمو که از ! سرد بود و نه گرم ادیآب؛ نه ز يتو دمیپر يکامال حرفه ا ي رجهیش کینگاهشون کنم با  نکهیو بدون ا ستادمیاستخر ا لب

استخر چشمامو  يدادم، درست گوشه  هیپشتمو بهش تک. استخر شنا کردم ي وارهیو به طرف د دمیآوردم به صورتم دست کش رونیآب ب

رو به  انیشا. شد، سه تا دختر دورش کرده بودند دهیکش انینگاهم سمت شا. دمیدست کش سمیخ يموها يو تو مبستم و دوباره باز کرد

دستش  يرو تو یدنیداشت جام نوش يبور و بلند ياز دخترا که موها یکی. داده بود هیاستخر تک ي وارهیبه د يادیز يمن با فاصله  يرو

 يو بلند که درون آب رو به رو یکامال مشک يبا موها ينفر دوم دختر. کرد یم کینزد انیغرق در لبخند شا يگرفت گهگاه به لب ها

اون لباس  يکه تو ریو چشمگ بایز ،یچشمان آب د،یپوست سف ،یشراب يبا موها يکرد، و نفر سوم دختر یشناور بود و با ناز نگاهش م انیشا

. دختر حرکت کرد يشونه  يرو یبه آروم انیبود، و دست شا دهیرو سمت خودش کش انیشا ي رهینگاه خ کهیدو ت

. به من دوخت نگاهشو

کنم  یکم کم دارم بهت شک مما شو،  یتو هم قاط ؟یتنها بمون يخوا یم یتا ک یول اد،یخوشم م یزن یبه دعوتم دست رد نم نکهیاز ا -

! پسر

چرا شک؟  -

دو  ایگن دن یم نکهیافکار پوچت شو، اگه ا الیخ یب. پسر دمیند يا زهیغر چیهمه سال در تو ه نیمن که بعد از ا! نه ای یمرد هست نکهیبه ا -

 ؟یچرا معطل گهید. دو روزت استفاده کن، لذت ببر و عشق و حال کن نیروزه راست باشه، پس از ا

: کنم، گفتم جادیچهرم ا يتو يرییتغ نکهیو بدون ا! سرد ينگاهم مملو از غرور بود، غرور. دادم هیازهم باز کردم و به لب استخر تک دستامو

.ادیخوشم نم چیبکنم که از انجام دادنش ه يباشم تا بخوام کار یتماشاچ لمیما شتریکه هستم؛ ب مینیمن هم

. کرد جادیاستخر ا يفضا يتو یزد؛ صداش انعکاس خاص قهقهه

تونم  یتا تقویت نشم نم یحرف دارم، ول یگفتم باهات کل. یکن یشونه خال رشیاز ز یتون یکنه، امشب نم یامشب فرق م! نشد گهینه د -

. تمرکز کنم يزیچ يرو یدرست و حساب

. زدم پوزخند

. مهم باشه دیحرفات با دمیاستخر فهم يتو امیب یازم خواست یوقت -

. یس معلومه منو کامال شناختپ -

.دادم رونیب قیعم نفسمو

. شده يبرام عاد -

. کنم یکارا م یلیخوام از دستت بدم؛ واسه نگه داشتنت خ یکه نم نهیواسه هم -
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. داد یکس باج نم چیبه ه! کنم یکارا م یلیگه خ یکنم، م یگه همه کار م ینم

که  يدختر يتو موها انهیانگشتاشو وحش انیشا.من مشغول بودن يد که درست رو به روشده بو يمعطوف اون چهار نفر ،يکامال جد نگاهم

 یوا م جانیکاراشون هر آدمى رو به ه. دیخند یکرد و م یبود نگاهشون م ستادهیکه رو به روش ا يدختر... داشت فرو برد و  یچشمان آب

.کردم یگه که اشتباه نمخواست منو هم بکشه وسط و ب یبا خبر بودم، م انیداشت؛ از قصد شا

نه ساله که موفق شدم و ده ماهشو تو  قایدق. کنم یرو در خودم سرکوب م زهیغر نیاالن ده ساله که دارم ا یول ست،ین یمرد بودنم شک تو

رو که جلوم  ییدخترا. شدن چطور رفتار کنم یاهدافم م يکه طعمه  ییبتونم با کسا نکهیخودم کار کردم، ا يرو یلیخ. از دست دادم میتعل

ده سال دو ماهش رو  نیکردم؛ اما از ا یلحظه رهاشون م نیدر آخر یکردم، ول یم تیرو درونشون تقو ازیآوردم، حس ن یبه زانو در م

 یم دیکه نبا دمیرو در خودم د یمن در برابر دالرام حس. کرده بودم رو شکستم نییخودم تع يکه برا يخط قرمز! خودمو باختم... باختم 

تموم مدت داشتم  دمیفهم. دمید داریب گهید کباریکردم در خودم کشتم رو  یکه فکر م یو اون احساس اوردمیدر مقابل دالرام دووم ن. مدید

بعد  یحت ست،ین یشدن دمیفهم. ببرم نیهمه تالش فقط تونستم حسم رو خفته نگه دارم و نتونستم اون رو کامل از ب نیکردم، با ا یاشتباه م

حس  نیطرف خودم ا دمشیکش یم اریاخت یو بهش دست زدم و هر بار که ب رونیآوردمش ب وماون شب از حم! همه سال نیاز گذشت ا

.خواستم دور بمونم، اما نشد. نتونم رها بشم و نتونم کنار بکشم نکهیاز ا دم،یترس یم نیاز هم. دمید یرو سرکوب نشده م یلعنت

! افکار خودم غرق بودم؛ تو فکر دالرام يخبر از همه جا تو یب یاونا بود، ول يم رونگاه اریاخت یخودم اومدم، تموم مدت ب به

. سکوت کردم یکنه، ول یدونستم داره در موردم اشتباه فکر م یم. تر شد ظیلبخندش غل د،یاون سه تا دختر د يرو رو رمیکه نگاه خ انیشا

ذهنم پر شده بود . به اون سه دختر نداشتم یحس چیه نمیمو چرخوندم تا نبسر! سرم داغ شده بود، نفسام کش دار و بلند و نگاهم تب زده

 نیا دنیکه د یاالنم مثل دفعات قبل مثل زمان دیشا... بغلم نگرفته بودمش، اگه دالرام  ياگه حسش نکرده بودم، اگه تو رام؛دال ریاز تصو

اونجا بتونم  دیآب سکوت حکم فرما بود، شا ریز. دادم یآب م بستم و تنمو به دست یچشم م الیخ یصحنه ها عادت هر هفتم شده بود، ب

ببرم و جاشو به سکوت بدم، به آرامش  نیحس مزاحم رو از ب نیا

 نمیدختر با من چکار کرده؟ س نیشه؟ ا یلحظه هم محو نم کیچشمم  ياز جلو رشیچرا تصو! زیاز همه چ... برم  یکم کم دارم م. ناآرومم

! گرم و سوزان شیل آتسوخت، داغ بودم مث یم

دوست داشتم . دمیشن ینم ییصدا چیسکوت بود و ه. آب و آروم شنا کردم ریزدم ز رجهیش. حبس کردم نهیس يبستم نفسمو تو چشمامو

! فقط چشمامو ببندم... عمر ازشون دور بودم  ينباشم که همه  ییزایتا شاهد چ ارمین رونیهمون جا بمونم و سرمو از آب ب

حرکت  کیداده بودم شنا کردم و سرمو با  هیکه قبال تک یبه همون سمت. ارمیحس کردم دارم نفس کم م نکهیآب موندم تا ا ریز يقدر نیا

رو به روم  یدستمو به لب استخر گرفتم؛ کس. و چشمامو باز کردم دمیبه صورتم دست کش دم،یکش قیآوردم؛ نفس عم رونیاز آب ب

 دهیاز آب درست لب استخر، سرمو بلند کردم و با دیدنش از تعجب قادر نبودم نگاهمو از صورت ترس نرویب! نبودنفر  کینه . بود ستادهیا

... نکنه ! بشه؟ یامشب قراره چ. دیکش ریداد، سرم ت یکه داشت آزارم م يبا فکر. رمیبگ دشیو رنگ پر

***
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دالرام

تا االن که . اتاقم و به اتفاقات امروز فکر کردم يو بعدشم موندم تو رونیزد ب الیکه ارسالن با شتاب از و دمیفقط سر شب د. دمینفهم یچیه

ره و فقط  یدونستم داره کجا م ینم. نییو با خودش آورد پا دیغول تشنگ بود، به زور منو کش يمحافظا نینفر که از هم هی نجام؛یا نمیب یم

.دیکش یمحکم گرفته بود و دنبال خودش م تمودس

 ياون سه تا دختر تو نیو ب تیاون وضع يتو انیشا دنیاز همه بدتر د. ستادیاز تپش ا هیقلبم واسه چند ثان دم،یاستخر رو که د يفضا

...خواد منو  یبه دادم برس، نکنه م ایخدا... همراه سه تا دختر بود  انیکه شا ییجا... کنار استخر ... من ! ؟یچ یعنی. استخر بود

قدم رفتم عقب که  هیبا ترس . رونیاستخر سرشو از آب آورد ب يپاهام از تو ينفر جلو هی دفعه کیمجسمه خشکم زده بود که  نیع

! کرد؟ یچکار م نایا نیب نجایآرشام ا. دهنم يقلبم اومد تو دنشیبا د. من مبهوت سرجام مونده بودم یمحافظ نگهم داشته بود فرار نکنم؛ ول

... نایتا با ا نجایدختر نکنه آرشام اومده ااون سه تا  دنیداد، مخصوصا با د ستبهم د يحس بد هی

انگار اونم از  دیمنو که د. کرد یاستخر شنا م يخوش فرمش تو يآرشام با باال تنه  نمیب یدارم با چشم م یبهش فکر نکنم، ول خواستم

خاك تو سرت  یعنی. بودم کنه؛ من خرو بگو که تموم مدت واسش نگران یحال م نایداره با ا ست،یکه ن شیزیخب چ. تعجب کرد دنمید

آخه کجا  نیا نینگاهش کن، خوب نگاه کن و بب. راه به راه ازت سواستفاده کنن نکهیجز ا ،يخور ینم يدرد چیه بهکنن دالرام که واقعا 

! جونش تو خطره؟

کل محوطه  يکه صدام تو يجور داد زدم، انیسر شا. انداختم انیبه آرشام و بعد به شا يزاریاز سر ب یخود به خود جمع شد و نگاه اخمام

. دیچیاستخر پ ي

 ؟يذار یچرا راحتم نم -

 ؟یتا به ک یشرم یب. رفت یلباش کنار نم يلبخند از رو يا لحظه

. یکه راحت باش نجایاتفاقا آوردمت ا! دلم زیحرص نخور عز -

بلند شدن و اومدن طرف  انیاز کنار شا ،یمشک یکیاون  موهاش بور بود و شونیکیدو تا از اون دخترا که . محافظ اشاره کرد که ولم کنه به

!بودن يبد تیتو وضع.ششیداشت، موند پ یآب يکه خوشگل تر بود و چشما یکیاون . من

! شرم یکثافت ب انیچندشم شد، مخصوصا از شا دنشونید از

کردم و  یمرتب تقال م. تن و نگهم داشتنخواستم برگردم که از پشت سر دستامو گرف. که اون دو تا جلومو گرفتن دمیطرف در دو به

 ي گهیگفتن، منو بردن سمت د یم ىیزایچ هیلب  ریکه ز یبهشون اشاره کرد و اون دو تا هم در حال انیکه شا دمید. گفتم یبهشون ناسزا م

چون دو نفر بودن و . شدن یمحکم بخوابونم، ول یلیس هیصورت هر کدومشون  يآزاد کنم تا موهاشونو بکشم و تو موخواستم دست. استخر

. بود ختهیبه کل حال و روزمو بهم ر تیوضع نیا يو تو نجایا دنشید. به خاطر آرشام بود شتریتقال کردنام ب دیشا. دیچرب یزورشون بهم م

. اومت کنماز اون مق شتریخواستم ب یبود اگه م یعقل یرفتار کنم؛ ب ایوحش نیخواستم ع ینم. کامل بپوشم يویست ما هیکردن  مجبورم

!هیوونگیببرم؟ فکر کردن بهشم د ییهمه آدم که همشون دشمنم هستن راه به جا نیا نیتونم ب یآخه چطور م

خواستن ببرنم . و ناز بود یشم، خواستن ینم شیمنکر خوشگل. تنم کردن يرو تو یبنفش رنگ يویبه زور ما. بودم ستادهیترس و لرز ا با

.کشتم یلب استخر و خودمو م دمیکوب یشدم، همون جا سرمو م یظاهر م انیشا يجلو يجور نیاگه ا ستادم؛یکه سرجام ا رونیب
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 يتا دو وجب باال بایتقر شیبلند دمیپوش یمردونه بود و وقت راهنیمدل پ. برداشتم یجالباس ياز رو مینسبتا ضخ ریبلوز حر هیآخر  ي لحظه

و منم لرزون  رونیاون دو تا بردنم ب. صورتم سرخ و تنم داغ شده بود. نشه لباسو با دستم گرفتم که از هم باز يجلو. دیرس یزانوم م

 نجایاز ا رونیب یجز ما شش نفر نبود، ول یاستخر کس يتو! همه محافظ؟ نیبا ا رون؟یبرم ب يکجا فرار کنم؟ چه جور. رفتم یدنبالشون م

؟یچ

و منم  میبنداز ریگ انویمگه قرار نبود شا ؟یپس نقشمون چ! باشه نجایقرار نبود آرشام ا! فتهیاتفاق ب نیکردم، قرار نبود ا ریگ يبدجور

 مویزندگ ؟یحاال چ یرو به کامش تلخ تر از زهر بکنم، ول یکنه؟ قرار بود زندگ یپس چرا داره ازم سواستفاده م رم؟یانتقاممو ازش بگ

از نگاه متعجب ! کنه یکار رو م نیحتم داشتم ا...  خواد باهام یکه عاشقشم م یچشم کس يجلو. کنه یو داره بدبختم م دهزهرمارم کر

با فکر به  یکرده، ول ریدونم اونم گ یم نکهیتونه بکنه؟ با ا یخب مگه چکار م یول! بودم انتظار منو نداشته؛ پس خبر نداره دهیآرشام فهم

! انیاز شا شتریب یحت م؛یاز دستش عصبان و ارمیتونم طاقت ب یتونم، نم یاصال نم... دخترا  نیبا ا انیشا لداشته مث نجایا نکهیا

 یعقب، ول دمیخودمو کش د؛یبه صورتم دست کش. نشستم انیشا يجلو دمیبه خودم اومدم که د یوقت. زور شرم صورتم داغ شده بود از

پشت سرهم  زیهمه چ. حرف بزنم دیرفته بود چطور با ادمیالل شده بودم و انگار . کنم ینیاز اون عقب نش شتریدستمو گرفت و نذاشت ب

. درد گرفته بود نمیس يزد که قفسه  یتند م يقلبم به قدر! قبل از عمل خوب فکر کنم تونستم ینم یحت فتاد،یاتفاق م

.يلباس فوق العاده شد نیو تو ا یخوشگل یلیخ: انیشا

.دیبازوم دست کش به

 یتو چشمام نگاه م يو دار ياستخر يکه تو یزمان. نمتیبببمونه؟ دوست دارم  یمخف ریحر نیکه پشت ا ستین ییبایهمه ز نیا فیح -

! تو آب ایب. اون حالت تصور کنم يتونم تو رو تو یاالن م نیو از هم نمتیخوام بب یم ؛یکن

. نکردم؛ اخماش رفت تو هم یحرکت. گشاد شده نگاهش کردم يچشما با

! انتخاب با خودته. نکار رو بکن نیگم به زور ا یم ایآب  يتو يایبا زبون خوش م ای -

تا چه  دمیسرخش فهم يو به وضوح از چشما دمیفک منقبض شدشو د. تو هم بود یآرشام که اخماش حساب يرو دینگاهم چرخ اریاخت یب

! و از دستش گله دارم میمنم عصبان. هیحد عصبان

. زد ینور برق م ریعضالتش ز یسیود و به خاطر خاز آب ب رونیب نشیس يباالتر از شکم تا قفسه  یبرجستش نگاه کردم؛ کم يعضله ها به

خواست به حرف  یتو آب؛ م امیبود که ب نیمنظورش ا. کرد لیما نییسرشو رو به پا ینگاهش به من بود و آرشام نامحسوس کم انیشا

 يکار یوقت افتم؛یاعت در نجم نیبهتر بود با ا. دمیکش غیکه کم مونده بود پرت شم؛ ج دیدستمو کش انیشا! رفتمن یول! گوش کنم؟ انیشا

! ستین هودهیتالش کنم، پس تقال کردنم ب دیبا میکنم؟ اما واسه حفظ هست یچرا تقال م گهید ستیازم ساخته ن

 د؛یلرز یوجودم م يهمه . خودمو کنترل کنم يتونستم تا حد ینبود و م ادیعمق آب ز. بود انیدست شا ياستخر؛ دستم هنوز تو يتو رفتم

 یشنا کردنم خوب نبود و اگه نگهم نم. و مجبوم کرد کنارش حرکت کنم دیدستمو کش انیشا. من سردم شد یبود ول یلآب معمو يدما

. حرکت برام سخت بود ياما تو ست،ین ادیکردم که عمقش ز یخدا رو شکر م قطف. آب ریرفتم ز یداشت م

. کنم یترسه که احساس سرما م نیهم ياز رو دیشا. بود نبود و ترس وجودمو پر کرده میحال یچیره سمت آرشام؛ ه یداره م دمید
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 دیطلسم ده ساله رو با: رو به آرشام گفت شتر،یکرد و نفرت درونمو ب یکه حالمو بدتر م يبا لبخند چندش آور انیشا. ستادیآرشام ا يجلو

 ،یدختر چشم بست نیباتریز يو رو یگرفت دهیتو با سماجت اونا رو ناد یرو فرستادم طرفت، ول يادیز يهر بار دخترا. یامشب بشکن نیهم

همه  نیکه آرشامو ا افتادهین یاتفاق چیه نمیب یکنم، م یفکرشو که م. يشد ینم رهیوقت خ چیاست و ه گهیجور د هی اهتامشب نگ یول

! اما هنوز بهش شک دارم... شده  يزیچ هیچرا  یبده، ول رییتغ

.و نافذش قفل شد یمشک يچشما ينگاهم تو. افتمیت چپش دور کمرم حلقه شد تا نبغلش؛ دس يکرد سمت آرشام و افتادم تو پرتم

. میبه خودمون اومد انیشا يصدا با

به اون شدت  یتونم حت یده که تو عمل نم یم یبه من لذت یلحظات نیبودن تو چن یهم بدون نویا دیپس با ،یکه منو شناخت یامشب گفت -

!دیحس غرقم کن نیا يخوام تو یشما دو تا باشم؛ م يخوام شاهد کارا یامشب م. حسش کنم

. آرشام اشاره کرد به

که امشب شل  نمیب یخودشو گرفته تا پا فراتر از خط قرمزش نذاره، م يکه ده سال جلو یکس ؛یو هست يها بود نیتو گروهم از بهتر -

... ير یشده نم نییتعکه جلوتر از حد  یهست ی،کسیمورد اعتمادم. یستین لیم یگرفته و معلومه که ب

. به من دوخت و طرف صحبتش آرشام بود نگاهشو

شم با چشم  یم کشینزد یذهنم ثبت کنم که وقت يتموم لحظاتشو تو دیقبل از اون با یکه قراره امشب منو کامل کنه، ول یهست یبا کس -

! عضو گروهمه و من مشتاقانه شاهدش خواهم بود نیدترمن امشب با مورد اعتما يملکه . بسته هم بتونم اونو تو تموم حالت ها تجسم کنم

هم معلوم بود تو حال خودش  انیشا. انیاستخر و رفتن کنار شا يهر سه تا دختر اومدن تو. داد هیاستخر تک واریرفت عقب و به د آروم

!میکه چکار کن میطرف استخر من و آرشام مات و مبهوت مونده بود نینیست، و ا

کنه؟  یچکار م نجایپس ا ست؟ین یده سال که آرشام با کس یعنیگفت ده سال؟ . هضم کنم انویمزخرف شا يم حرفانتونسته بود هنوز

هم که  یو وقت نهیاون وقت اون کثافت بب م؛یخواد منو آرشام با هم باش یحرف؟نکنه م نیا یچ یعنی... خواد با من  یگفت امشب م انیشا

 یول! کنه؛ آره آره مطمئنم یم يکار هیحتما آرشام ! نشه يجور نینه ا! اینه خدا! اتاقش يتو ببره رهیبگ دستموکرد،  تیخوب حسشو تقو

نکنه به من و آرشام شک  ده؟یفهم یعنی. کنه ارسالنو دك کرده یامشب کارشو عمل نکهیحتما به خاطر ا ه،یعوض یلیخ انیشا ؟یاگه نشد چ

! به هم هما رو انداخت نیکرده باشه؟ واسه هم

. کنم یم هیصدا گر یهمون حالت موندم و دارم ب يتا حاال تو یاز ک دمیتو خودم فرو رفته بودم که نفهم يبه قدر. شم یم وونهیدارم د ایخدا

جلو و پشت  دیساکت شد و منو کش. کنم یم هیکه دارم گر دیصدام زده بود و صورتمو د. آرشام برگشتم و نگاهش کردم يصدا دنیشن با

! شهیتر از هم يبود، جد يجد. تنگهم داش انیبه شا

!هیخواد امشب باهام چکار کنه؟ اون یه عوض یآرشام اون م: بغض گفتم با

. نمناکم فرو برد يموها يشونش که صورتشو تو يسرمو خم کردم رو. دیشکست و شونم از هق هق لرز بغضم

! دالرام فتهینم ینکن، امشب اتفاق هیگر: گفت آروم

. شد و صدام گرفته بود یخواستم نم یکه تو گلوم بود، اگرم م یبا اون بغض. کردم صدام باال نره یبلند کردم؛ سع سرمو
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به من  ادیحاال ب! زن شوهر دار هیاون به مادرمم رحم نکرد؛ به ... پسته  یلیاون خ. یستیمن ن يترسم؛ تو جا یآرشام گفته بودم بهت م -

. امیبر بتونم از پسش  یو من نم هیقو انیرحم کنه؟ شا

. با دستاش قاب گرفت و مصمم تو چشمام زل زد صورتمو

 نشونیکه تونستم تو گروهش نفوذ کنم و آدمامو ب يبه قدر. ترم يمن صد برابر از اون قو هیقو انیاگه شا! حرفا رو دالرام نیتموم کن ا -

بود؟  یکار شدن نیا يکرد ینداشتم فکر م یجا بدم؛ اگه قدرت

...منو  یچرا گذاشت نجا؟یا يپس چرا اومد -

لحظه  هی. بود يکرد و برام عاد یکار رو م نیهم شهیقرار بود باهام حرف بزنه، هم. فتهیاتفاق ب نیدونستم قراره ا یمن نم! بس کن دختر -

. تو رو بکشه وسط يهم شک نکردم که پا

به خواستش برسه؟  میبذار ؟یحاال چ -

. میایکوتاه ب میشک نکنه مجبور نکهیفعال واسه ا یول ،ينه هر خواسته ا -

 ه؟یچ یدون یاصال م. يخند یم شمیتهشم به ر ،یکن یکار خودتو م! شه یآره خب واسه تو که بد نم: گفتم يزدم و با لحن بد پوزخند

شب که شد دستمو اون کفتار آخر  يذار یو م یکن ینم يکار چیو آخرشم ه یتا خرم کن یزن یم يحرفا رو دار نیا! نیقماش هیهمتون از 

. قشاتا يو ببره تو رهیبگ

عقب، صورتشو به  دیسرمو کش. از درد الل شدم و صورتم جمع شد. دیموهام فرو کرد و محکم کش يسرم و پنجه هاشو تو ریبرد ز دستشو

دونه دونه دندوناتو  میوداگه تنها ب ؛یینجایفقط برو خدا رو شکر کن که ا: گفت یلب با لحن خشن و عصبان ریآورد و ز نییسمت گردنم پا

! نفهم يدختره  کردم، یدهنت خرد م يتو

. یکن نیبه من توه يحق ندار یول ،یهست یدونم عصب یم. يکه دار یتیوضع يذارم پا یحرفاتو م نیا: زمزمه کرد دویکش شتریب موهامو

! بکنه، بدون که حرفم حرفه يتونه کار یگم نم یم یتموم مدت به فکرتم و وقت

. صورتم آروم تر شد دنیلحنش با د. تو گلوم بغض نشسته بود. از اشک نگاهش کردم سیخ يبا چشما نییورد پاآ سرمو

تموم  یسرش گرمه، ول نکهیبا ا انیشا. میازش خالص بش يجور هی دیو با ستیخوب ن میکه االن توش هست یتیموقع! یکن بفهم یسع -

. ستیما ن نیب يزیمطمئن بشه که چ دیچون با رم،یگ یحرفاتو نم يجلو. حواسش به ماست

 ؟یواسه چ: همون حالت آروم گفتم تو

 ياگه به جا. حاال تو رو ببره نیممکنه هم مینکن یشه کرد و اگه وقت کُش ینم يحال کار نیبا ا. کرد یکار رو نم نیشک کرده، وگرنه ا -

من راه خالص . کار درست در حال حاضر کدومه یفهم یم ،یکن ایضاق نیا ریذهنتو درگ یکم یخود بکن یب يو فکرا یحرفا رو بزن نیا نکهیا

. که دخترا کارشونو انجام بدن یتا زمان میخواد انجام بد یهر کار م دیقبلش با یدونم، ول یمخمصه م نیشدنمونو از ا

. کنن که آرشام نذاشت و شونمو گرفت و برم گردوند یدارن چکار م نمیبرگردم تا بب خواستم

کنن؟  یمگه دارن چکار م نمیام ببخو یم -

. کرد اخم

! ینیالزم نکرده بب -
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...اما آخه  -

!دالرام -

تو  یتیمیصم چیه نکهیاز اون ا شتریحاال خوبه فقط اسممو صدا زد و ب ده،یحتما شن. باشه دهیهم شن انیصداشو شا دمیکه ترس دیغر يجور

. تُن صداش حس نکردم

 ینم یخواستم ترسو از خودم دور کنم، ول یم. کم فکر کنم هیخودمو سست نشون بدم  نکهیا يبه جا دیباحق با آرشام بود؛  ییجورا هی

! نبود یتونستم و شدن

من . شد حال خودمو درك نکنم یکه باعث م يبود، جور یجور خاص هیچشمام دوخت؛  يبه اون طرف انداخت و نگاهشو تو ینگاه مین

نگاهم تو . فروکش کرده بود يتا حد دمیکه حرفاشو شن یازش وقت تمیعصبان. نبود يا گهید زیچکردم و حواسم به  یداشتم نگاهش م

تا چند لحظه تو شوك . صورتم و با لباش وادار به سکوتم کرد يهوا خم شد رو یبزنم که ب یحرف تمو مخمورش بود؛ خواس اهیس يچشما

...و اون فارغ از اطرافش چشماشو بسته بود  یحرکتش بودم، ول نیا

و  نییسرشو برد پا! سوخت ینفس ها م نیا یما از حرارت و داغ يصورت هر دو. هر دومون داغ بود ينفسا. دو دستش دورم حلقه شد هر

حال خودمم  نکهیو خواستم از خودم دورش کنم؛ با ا نشیناخوداگاه دستامو گذاشتم تخت س. کرد یم تمیحس مزاحم داشت اذ هیوسط  نیا

نفسام نامنظم بود که تو . زد و صورتش ملتهب بود یم یچشماش به سرخ يدیسرشو آورد باال، سف. کردم ومتمقا یلنداشت، و یفیتعر

! بذار مطمئن بشم ؛یازم سوءاستفاده کن يخوا یبگو که نم: آروم و مردد گفتم. زل زدم شیباز و خواستن مهین يچشما

! بود يگوشم چسبوند و پشت کمرمو نوازش کرد؛ جد يود، لباشو به الله نگاهش سرگردون ب. شد رهیچشمام خ يلحظه با سکوت تو چند

تونستم به  یبرام جور شد که بدون مزاحم م ییتایکردم؛ موقع یکار رو م نیا شیوقت پ یلیخواستم ازت سواستفاده کنم خ یمن اگه م -

 ست؟یطور ن نیخواستم برسم؛ ا

.دستمو تو موهاش فرو بردم يانگشتا

...ما هر دو . ستین نیاز ا ریارمون غک نیا یول -

!میتون ینم -

 م؟یچرا نتون -

؟یتون یتو م -

.نگم یچیبرم و ه شیکرد پ یکه مجبورم م يجور هیبود،  يجور هی. حالمو بدتر کرد صداش

. بتونم دیشا...  دیشا -

...نه  -

.محکم تر ادامه داد و

! میتون یدالرام، نم یتون ینم -

شاهد حرکات  يبا فاصله ا انیکه شا میانگار هر دو فراموش کرده بود. انگار کنترلمو ازم گرفت و توانمو از دست دادم حرف نیزدن ا با

شنوم و فقط آرشام بود از  ینم یچیتوجه بودم، انگار که ه یبهشون ب. صداشون رو مى شنیدم یدونستم با دخترا در چه حاله، ول ینم. ماست
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کنم که  نیخواستم به خودم تلق یهمش م م؛یهر دو ساکت بود. به خودشون داشت شویآت یحرارت و داغ ییاکم، دست یلیخ ياون فاصله 

که  دمیرس یباور م نیهر بار با حرکات خاصش به ا یعشق، ول يکنه نه از رو یکار رو م نیاز سر اجبار داره باهام ا یدرسته با آرشامم، ول

! طرفه باشه کیتونه  ینم احساس نیو ا ستما يکشش از طرف هر دو نیا

! اق؟یهمه اشت نیو ا جانیهمه ه نیقرار، ا یب يتپش ها نیا ه؟یگرما از چ نیپس ا فتادیاز سر اجبار اتفاق م زیهمه چ اگه

! کردم و برام قابل لمس بود یحسش م کامال

! ایخدا... رو تو دست گرفت  قشی. بود دهیشده و به تنم چسب سیخ ریحر بلوز

. تو رو خدا تمومش کن. شم یم وونهیتونم، دارم د یآرشام نم: زمزمه کردم ناخوداگاه

دونستم افکارم اشتباهه و  یم. حالم بد بود یخودم اعتراف کنم، ول شیپ یبگم و حت نویشد ا یشرمم م. نگفتم، واقعا حالم خوب نبود دروغ

قدر خوددار باشم؟ فکر  نیتونستم ا یاون وقت من م یعنی... اون وقت  میاگه خودمون دو تا بود م،یاگه تنها بود یباشه، ول يجور نیا دینبا

. طوره نیکرد و حتم داشتم آرشامم هم یم دادیاین حس در من ب. تونستم اعتراف کنم یخودم که م شیپ! نکنم

که  دیفهم د؟یفهم یعنی ایخدا ن؛ییبا شرم سرمو انداختم پا. دیحالمو از چشمام فهم. شونم بلند کرد؛ چند لحظه نگاهم کرد ياز رو سرشو

خواد؟ یدلم خودشو م

. کرد ینم يکار یشده، ول زیهمه چ يبود که انگار متوجه  ينگاهش بهم جور. گم یم ونیحالم بده دارم هذ رم؛یبگ میتونم تصم ینم نه

. نگاهم کن -

.بود به راست چرخوندم  ریهمون طور که ز سرمو

. زد صدام

! نمتیدالرام با تو بودم، بب -

کنار،  دمیکش یخوام و واسه چ یم یباشه چ دهیفهم نکهیاز ا. کرد یگرفته بود و از اون همه حرارت پوست صورتم گزگز م شیهام آت گونه

لبمو به دندون گرفتم؛ نگاهش به  يگوشه . جذابش دوختم يچشما يبلند کردم و نگاه خجالت زدم رو تو یسرمو به نرم. شد یشرمم م

... صورتم  يخم شد رو یناگهان یلیلش کردم که همزمان خو. لبام افتاد

. که بلند کرد خواستم بکشم کنار سرشو

! ستیتونم، حالم خوب ن ینم... کنم  یولم کن، خواهش م: گفتم لرزون

. نکرد و محکم تر نگهم داشت ولم

 ؟يلرز یچته دالرام؟ چرا م -

. آرشام فشار دادم يتا نشنوم و سرمو محکم به شونه  دمیامو چسبگوش. شد یسرم، پشت سر هم تکرار م يدخترا تو يصدا

. کنه یم تمیخوام بشنوم، اذ ینم: دمینال

خود  یکامال از خود ب گهیافتاده بودم و حالمم که بدتر از قبل شده بود، خصوصا با حرکت آخرش د ریگ ییخودم که بدجا. طورم بود نیهم

...صداها  نیا دنیشدم و حاال با شن

. میبر نجایتونستم بهت بگم از ا یکاش م يا: لب نجوا کردم ریز
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! ییصدا چیجا تنها و بدون ه هی میبر: کرد که اونم زمزمه کرد ریخودش چطور تعب شیدونم جملمو پ ینم

! ییصدا چیون هتنها و بد: و جملش و تکرار کردم دمیو نفوذگر د اهیجفت چشم س هیاون  يرو تو یفتگیبلند کردم و نگاهش کردم، ش سر

. کردم یتونستم درنگ نم یاگه م -

! کنه، من؟ یداره سواستفاده م یحاال ک: بخنده گفت نکهیبدون ا. دور گردنش حلقه کردم دستامو

 ن؛یسواستفاده کن یتیاز هر موقع نیخوا یم شهیکه هم دیشما مردا هست نیا: کنم، گفتم جادیحالتم ا يتو يرییتغ نیکوچک تر نکهیا بدون

! بله تو

. لباش نگاهم کرد يلبخند کج گوشه  هینگفت و فقط با  یچیه

 ؟يخند یوقت نم چیچرا ه -

. اومد یداشت؛ مرتب و جذاب، فوق العاده بهش م شیته ر شهیمثل هم. کرد کیکرد، دستشو برد تو موهام و سرمو به صورتش نزد سکوت

.کرد کیصورتشو به گردنم نزد

! نکن: دمینال

. نشیدستامو گذاشتم تخت س. و لمس کردگردنم پوست

!آرشام -

! کنه؟ یکارا رو م نیداره از قصد ا یعنی! گردنم، سوختم ریداغشو آروم فوت کرد ز نفس

. دستاشو از دور کمرم برنداشت یعقب و تقال کردم، ول دمیزنون خودمو کش نفس

! ولم کن تو رو خدا آرشام -

چرا؟  -

! ؟یچرا چ -

! رهیگ یتو رو م انیولت کنم شا -

. تر شدم کیبهش نزد اریاخت یحرف ب نیا دنیشن با

 ؟یگ یراست م -

صداش . دیچرخ یچشمام م يگرفته نگاهم کرد، نگاهش تو. لباش محو شد يلبخند هم از رو مچهیقدرمظلومانه بود که اون ن نیا حالتم

. کنه قیم تزرآروم بودن صداش تونست آرامشو به وجود نیآروم بود و واقعا هم هم

! نباش يزینگران چ فته،یواست ب یذارم اتفاق ینم -

کارا  یلیاز من خ. بشه تیزیذارم تو چ ینم یکشم، ول یرو م انیمجبور بشم شا یزنم؛ حت یشده باشه نقشه رو بهم م: آروم تر ادامه داد و

! ادیبرم

 تیازم حما يجور نیا یمردو دوست داشتم؛ وقت نیچقدر من ا ایداخ. زدم ینمناکم بهش م يحرفامو با چشما يبگم؛ همه  یدونستم چ ینم

! خواست تو گوشش داد بزنم که چقدر عاشـــقشم یکرد دلم م یم

 ؟يآماده ا -
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. تعجب نگاهش کردم با

 دیخودش فهم .بود، نفس نداشتم رمنتظرهیحرکت برام غ نیچون ا. آبم ریز دمید امیمهمون لباش شد تا به خودم ب یکمرنگ و خاص لبخند

. و چند تا سرفه کردم دمیکش قیچند بار پشت سر هم نفس عم. باال دمیو کش

. حبس کن نهیس ينفستو تو -

. نییپا امیخوام، من نم ینم -

. نییکشمت پا یم يجور نیکه گفتمو بکن، وگرنه هم يکار -

کرد و پرتم  رمیخواستم نگاهش کنم که باز غافلگ. دادمن رونیب یول دم،یکش قیوار سرمو تکون دادم و نفس عم میکه تسل دیکش دستمو

اون هم نفسشو حبس کرده . من خم شده بود يآب رو ریآب معلق بود و آرشام ز يرو ریخوابوندم کف استخر، بلوز حر. آب يکرد تو

اشاره . آوردم یمن داشتم کم م یاون هنوز نفس داشت، ول. باال دمیو کش دیمنو محکم نگه داشت و چرخ وخت،بهم د شوینگاه خواستن. بود

 میهر دو اومد یولم نکرد، ول. بودمش دهیند يجور نیوقت ا چیبود ومن ه طونیکردم بهش که ولم نکرد؛ سرمو تکون دادم، چشماش ش

! دمینفس کش قیآب بلند و عم يرو

و فقط اون  دمید یفقط آرشامو م و دمشید یاونجا بود و من نم انیشا! دمشید یاصال نم...  انیتوجه به شا یب دم،یخند آروم

زدم  رتیبا کاراش ح شهیکرد دور کنه؛ هم یم شتریکه ترسمو ب يآرشام بازم تونسته بود منو از افکار. خواد بشه یم ینبود که چ المیخ نیع

. کرد یم

رو  دم؛یدست کش شسیخ يموها يتو.دیچک یم شیعضالن يشونه ها يو قطرات آب از نوك موهاش به رو دیدست کش سشیصورت خ به

. بود سیبه روش بودم، صورتش خ

 گهید دیشا. خواست یو دلم فقط آرشامو م دید یبکشم کنار؛ چشمام فقط اونو م يجور نیتونستم هم یتوجه باشم، نم یتونستم ب ینم

داره،  یچه اشکال. نه ایمونم  یم باشم که زنده دواریهم ام گهید ي قهیتونم به دو دق یو نم هیخطرناک يباز نیا. ادین شیپ یتیموقع نیهمچ

! هم که شده غرورمو کنار بذارم؟ قهیواسه چند دق

 هیحرکت موندم و  یفقط واسه چند لحظه ب...  هیواسه چند ثان. و متعجبش یخواستن يچشما شیتر،پ کیو نزد کیبردم جلو، نزد صورتمو

! فقط عشق از،یخواسته و ن يو نه از رو میسر عشق بود، از سر حس قلبکه از  يکامال عاشقانه، بوسه ا يبوسه  هی! بار نیبوسه واسه اول

 یعنی. کرد یو مبهوت نگاهم م دیدرخش یچشماش م یاهیس دمیچشمامو که باز کردم د. عقب دمیبسته بود؛ سرمو آروم کش چشمام

خوامش؟  یتونست درك کنه که چقدر م

اگه : زمزمه کردم. رهیبود تا بغض گلومو بگ یقطره کاف هیو فقط همون  دیم چکچشم يقطره اشک از گوشه  هی. کرد یداشت نگاهم م هنوز

...منو  انیو شا میبکن يکار میامشب نتون

.قورت دادم، کم مونده بود خفه بشم بغضمو

...خوام فردا رو  ینم گهیکنم و در اون صورت د یکار رو م نیهرطور شده باشه ا. کشم یخودمو م: دادم ادامه

! مونم یلبم و نذاشت حرفمو بزنم؛ نذاشت ادامه بدم و بگم که نم يارشو محکم گذاشت رواش انگشت
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از پشت  یکیلبم برداشت؛  يدستشو از رو. رو توش معنا کنم زایچ یلیبهم انداخت که تونستم خ ینگاه. میکرد یرو نگاه م گهیهمد فقط

. گاه کردمن انیو با وحشت برگشتم و به صورت شا دیتنم لرز. بازومو گرفت

! شده بود رهیبى شرمش به من خ يپست فطرت با اون چشما انیشا یآب گرفت و پنجه هامون تو هم قفل شد؛ ول ریدستمو ز آرشام

***

آرشام

. دالرام رو گرفته بود، رو به من کرد يکه بازو یدر حال انیشا

 یلیو خ يفکرشو نکن پسر، فعال راه افتاد. که قراره مالکش باشه یهم باشه نوبت کس یحاال نوبت یول ،یازش دل بکن یتون یدونم نم یم -

. يایاز پسش بر ب یقدم بود که تونست نیطلسم اول نیشکستن ا. کارا باهات دارم

. دست آزادمو مشت کردم. دالرام حلقه کرد يدور شونه  دستشو

بشم چه  کیبهش نزد یوقت اره،یمثل آرشامو از پا در ب ينه مردتو یحاال که م. ناستیاز ا شتریجواهره و ارزشش ب کهیت هیدالرام مثل  -

! یآسون نیبه هم د،یرس کیدور به نزد زم،یتونه بکنه؟ باالخره به دستت آوردم عز یم ییکارا

 یحرف د،یکه تو شوکه و رنگش پر دمید یم. دالرام در مقابلش همچون عروسک بود يو شکننده  فیظر يقد بلند و چهارشونه، جثه  انیشا

. زد ینم

 انیشا نکهیراه قبل از ا نیب یول رم،یرفت تا دستشو بگ شیدستم پ! رفتنم نداشت يتقال کردن نداشت، پا ينا. دالرامو ازم جدا کرد انیشا

ها بود به تن دهیخوام؛ فهم یبود من، دالرامو م دهیفهم انیشا! تونستم شاهد باشم، شاهد جدا شدنش ینم. دمیمتوجه بشه دستمو پس کش

. تا تهشو خوندم دیکش شیاول که حرفشو پ يهمون لحظه . دالرامه ستمین لیم یکه ب يدختر

 ینم. که حس لذتشو جاودانه کنه يبکنه، هر کار يمن و دالرامه، حاضره هر کار نیب يزیبه خودش و من ثابت کنه که چ نکهیا يبرا

 یم يامتحان کردن من هر کار يبرا. شد یوارد م گهیراه د هیرفتم، از  ینم شیپ انیشا لیاگه مطابق م. تونستم جون دالرامو به خطر بندازم

به خودم داشته باشم که نسبت  کیرو نزد يدختر نکهیفقط اونو بخوام، ا نکهیا. کنه يتونست با جون دالرام باز یم راحت یلیخ یکرد، حت

 انیتونست جونشو از خطر و بدتر از اون شا یکردم، م یکرشو مکه سراپا احساس بود و فراتر از اونچه که ف يدختر ستم،ین لیم یبهش ب

. دور کنه

. میخواد رو انجام بد یهر کار که م دیبا م،یبه شکش دامن نزن نکهیا يشک کرده و برا انیرفتار کنه بهش گفتم شا یعیدالرام طب نکهیا واسه

ما شروع  يرو با هر دو يخطرناك تر يباز انیم در اون صورت شاکنه؛ حتم داشت يباز قیطور دق نیتونست ا ینم دیفهم یرو م قتیاگه حق

کنم؛  یسر بزنگاه مچشو رو م. ذارم تالشمون به هدر بره یکنم؛ نم یم يکردنش هر کار چارهیب يداشتم و برا ازیبهش ن نوزه. کرد یم

. کنم یم شیباالخره عمل یخواد، ول ینم يادیزمان ز

داشت  یاز استخر؛ سع رونیمردد برگشتم ب انیشا يبا صدا. دالرام باشم يو شاهد نگاه ملتمسانه  نمیببخواستم  یکردم، نم انیبه شا پشتمو

. رهیدالرامو بگ يتقالها يجلو
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! نگهش دار رونیب ایب ؟یکن ینگاه م يستادیچرا وا -

 یحس م. چنگ بندازه انیصورت شا يداشت تو یدالرامو گرفتم که سع يدستا. رفتم رونیفرصتو از دست بدم، از استخر ب نکهیا بدون

. مجبورم ادامش بدم یرو ندارم، ول يباز نیتوان ا گهیکردم د

 ؟يد یچرا به محافظا خبر نم -

دست  دیمنو هم نبا یحق داشت، ول. بود دهیاستخر از من و دالرام د يکه تو ییزایشک داشت با چ. نگفت يزیکرد و چند لحظه چ نگاهم

! گرفت یکم م

. اتاقم يببرش باال تو. بزم ما شرکت کنه يتو دیکس نبا چیه! منه، شب من و دالرام امشب شب -

. است گهیحال د هیانگار امشب تو  یول ه،یخواستم از چشماش بخونم که قصدش چ یکردم، م نگاهش

. سمت رختکن رفت

. دونن یبه دخترا بسپر آمادش کنن، خودشون م. امیم رمیگ یببرش، منم االن دوش م -

حرکتم از  نیدالرام اخم کردم که با ا يلبا يلبخند رو دنیبرگشتم و با د. از کنار ما رد شد وستهیپ ییبا قدم ها یزنان از زور سرمست سوت

. دمیدستشو کش. محو شد نشیو دلنش یصورت يلبا يرو

گفت؟  یچ يدیمگه نشن! فتیراه ب -

. شد دهیو مبهوت دنبالم کش مات

! آرشام؟ -

! خفه شو -

هدف بدون  یبرنگشتم نگاهش کنم و تموم راه فقط نگاهم به رو به رو بود؛ ب. حرکت کرد یحرف چیساکت شد و بدون ه ادمیفر يصدا با

! رم یبفهمم دارم کجا م یحت نکهیا

حاال با نفرت دارم قدم  یول کردم، یرو ط ریمس نیبارها و بارها ا. انیراه رفتنم و قدم برداشتنم به سمت اتاق شا. عادت بود ياز رو زیچ همه

غرق در  يایبکشم و دن شیرو با تموم دم و دستگاش به آت الیو نیامشب ا نیدوست داشتم هم! تیحرص و عصبان يدارم، از رو یبر م

. کنم لیبه جهنم تبد انویکثافت شا

پرتش کردم . کنه یم حرکات ما رو ضبط مدونستم تمو ینصب بود و م نیاتاق دورب يگوشه . بود شیاتاق شخص نیاتاقو باز کردم؛ ا در

 یم بمیکه ترغ يزیچ هیخاص،  زیچ هیوجودم حس کردم؛  يرو تو يزیچ هیتازه به صورتش نگاه کردم و . اتاق که چند قدم عقب رفت يتو

. فشار بدم نمیاز اشکش رو به س سیکنم و صورت خ یقدم ط کیرو با  نمونیب يکرد فاصله 

! نبود یتامو به کف دستم فشار دادم تا بتونم خودمو کنترل کنم؛ فرصتمشت کردم و انگش دستامو

 یزده فقط نگاهم کرد، حت رتیح. تخت يو محکم پرتش کردم رو نشیبگه که بهش امون ندادم و زدم تخت س يزیلب باز کرد تا چ دالرام

. زد یشد؛ داشت اسممو صدا م یاز دهنش خارج مکه  يزیر يزمزمه ها هیفقط سکوت بود و بعد از چند ثان. دمیشن یهق هقشو نم يصدا

نگاهش  يترسو تو! طرف پرت شد هیکه دکمه ها هر کدوم  دمیبردم و کش قشی يدستمو تو. بسته بود وزشوبل يروش خم شدم؛ دکمه ها

 ذاشت تقال کنه؟ ینم یگرفت؟ چ یخودشو م يخواست؟ چرا جلو یزد؟ چرا کمک نم یچرا داد نم. گفت ینم یچیه دم؛ید



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧٥

. گم یم یدارم چ دیشن یآروم که فقط خودش م یلیخ. برداشتم نمونویب يو فاصله  اوردمیچشماش طاقت ن دنید با

 يکار هی ؟یش یم یاون کفتار وحش يو جلو یمن آروم يچرا جلو! صورتم يبکش، بزن تو غیکمک بخواه، ج! ؟یلعنت یزن یچرا داد نم -

! بکن، آروم نباش دالرام

.نه از ترس یبغضش شکست؛ به کمرم چنگ زد، ول .دیکش قیعم نفس

...آرشام تو رو خدا نرو، تنهام نذار من بـ  -

!ادامه نده سیه -

ام مثل  بهیغر هیفکر کن من ! حاال نیمنو پس بزن، هم. و ساکت نمون ایراه ب يهر کار کردم بدون باز: گوشش گفتم ریآروم تر از قبل ز و

! هش یم ریزود باش داره د ان؛یشا

به جونش  انهیوحش. سر تکون دادم و با حرکت سر بهم فهموند آماده است. موندم رهیخ سشیخ يچشما يبلند کردم و چند لحظه تو سرمو

.افتادم؛ تقال کرد، داد زد و خواست پسم بزنه

برنامه  یشد کل یا مزاحممون نماگه دلرب شیتو ک. ياز دستم فرار کرد يجور هیهر بار  یسوزم، ول یدارم م شیآت نیا يوقته تو یلیخ -

!بودم واست دهیچ

. محکم گرفته بودمش یداشت کنار بکشه، ول یبود و سع ریشدت با من درگ به

 يتو. که بهش کشش دارم یهست يدختر نیهمه سال تو اول نیبعد از ا. انداختم رتیممنون باشم امشب به کمک اون گ انیاز شا دیبا -

که من به تو دارم فقط و فقط  یحس. و تمومش مسخره است ستین یآرشام اهل عشق و عاشق! ستین یول عشقه، ياز رو ياحمق فکر کرد

صورتم  يکرد و فقط تو ینم يکار چیه گهید. خوام و مدت هاست در انتظارشم برسم یکه م يزیبتونم به اون چ تا یدارم که باش ازین! ازهین

! زد یپلک هم نم یشده بود؛ حت رهیخ

. ياون نگاه نمناك و خاکستر يزل زدم تو شدم و ساکت

...گفته بودم که باور نکنه، پس چرا ! باور کرد؟ دالرام

. چشماش خوندم يو ترسو تو دیسرش داد زدم که تنش لرز يجور. دادم یادامه م دیکه کنار بکشم و با نخواستم

...کردم و  یامشب درنگ نم نیوسط نبود هم انیشا يگه پاخواستم؟ ا یم یمدت واسه چ نیمن تو رو تموم ا يدینفهم! احمق يدختره  -

! نیوونیمشت ح هیهمتون ! از همتون متنفرم. خوام صداتو بشنوم ینم گهیخفه شو خفه شـــــو د -

 کامال نوینظر داشت و ا ریما رو ز انیشا. نذاشتم یخواست از دستم خالص بشه، ول یم. سمت خودم دمشیشدم، شونشو گرفتم و کش بلند

! خواست یم نویکردم، اون هم ینه اشتباه نم. کردم یحس م

. نزده بودم یرو محض شوخ یو تا حاال کس ادهیکه شدت ضربه ز دمینفهم... هوا دستم رفت باال  یب. کرد یم هیو گر دیکش یم غیج دالرام

با درد نگاهم کرد، صورتشو با دست چپ . شد نیصورتش و نقش زم يکه چطور زدم تو دمیعمل کردم و حاال نفهم يتو کارم جد شهیهم

.پوشوند

 انینتونم مثل شا دیشا ؛یگذرون یشب رو هم با من م هیکه باهات تموم شد  انیکار شا: خم شدم و شونشو گرفتم و تکونش دادم روش

! دم برات کم نذارم یقول م یکنم، ول شییایواست رو
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. زدم پوزخند

! تازه است يریرو هر وقت از آب بگ یدم و تو رو ازم گرفت، اما خب ماهکر داتینذاشت تا پ یبرام فرصت انیشا -

. نگاه کردم سشیصورت خ به

! یوحش يبهت خوش بگذره گربه  یکن امشب حساب یسع. کم از من نداره انینترس شا -

. گام به طرف در رفتم کیبهش کردم؛ مکث کردم و بعد با  پشتمو

خدمتکار از قبل . رونیبار صبر نکردم و از اتاق زدم ب نیقدمام سست شد، اما قدم دومو برداشتم و ا .پر از بغض اسممو صدا زد ییصدا با

واسه نفس  ییهوا چیکردم ه یشدم و حس م یداشتم خفه م. بستم راهنمویپ يدکمه ها یکالفه و با خشونت خاص. لباسامو آماده کرده بود

حاال  یبود، ول یمن منبع زندگ يراب دیکش یکه توش دالرام نفس م ییواه ست؛ین دنیکش

.دمیکش یو داشتم عذاب م مینبود یدرست تیوضع يما تو يدو هر

***

. به سر و وضع آشفتم انداخت ینگاه وانیک

 ه؟یچه وضع نیشده آرشام؟ ا یچ -

برداشتم و پرت کرد  وارویر دکنا یحرکت صندل هیرفتارم نداشتم با  يرو یکنترل. دمیموهام دست کش يو تو دمیخشم دور خودم چرخ با

. کنم یدونستم دارم چکار م یاز سر خشم و نم دمیکش یم ادیزدم، فر یداد م. کف سالن

جهنم  شویزندگ. میکن یم کسرهیامشب کار اون کثافتو  نیهم. زنگ بزن بچه ها خودشونو آماده کنن... زنگ بزن : بلند گفتم وانیبه ک رو

. کنم یش خراب مسر يرو رو الیاون و... کنم  یم

! شده؟ آروم باش یچ نمیتا بب یزن یحرف نم ید آخه چرا درست و حساب -

. دیلرز یم تیدست و پام از زور عصبان. بود سیزدم و صورتم از عرق خ ینفس نفس م. پنجره اشاره کردم به

 وان؟ـــیاتاق تنهاست، چطور آروم باشم؟ چطور آروم باشم ک ياالن با دالرام تو یاون عوض -

حتما  رون؛یزد ب الیاز و يچطور دمید. ارسالنو دك کرد نیپس واسه هم! طور نیکه ا: گفت ینگاهم کرد و بعد از مکث نسبتا طوالن فقط

! یناکس عوض يا. اهیبه قول معروف ارسالنو فرستاد دنبال نخود س ایبوده  انیشا ينقشه 

چنگال  ياالن دالرام تو. عمل انجام شده گذاشت يکرده بود و منو تو يزیرنامه رواسه امشب ب زویهمه چ. شرف یفکر همه جاشو کرده ب -

پس چرا  وان،یزنگ بزن ک. زدم یلیصورتش س يدادم و تو لشیمشت حرف مزخرف تحو هیبدتر . کنم يو نتونستم کار رهیاون کثافت اس

؟یمعطل

. کرد يکار دهیشه نسنج یبذار فکر کنم، نم -

. مشت گرفتم يتو قشویبا خشم به طرفش حمله کردم و . کنم یچکار م دمیآخر و نفهم میحرفش زدم به س نیا با
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و  نمیبش نجایاون وقت من ا! تو اتاق اون پست فطرت... دالرام اونجاست ! گم؟ یدارم م یچ ستین تیانگار حال کهیمرت: صورتش داد زدم تو

! یبفهم يواخ یکار از کار گذشت؟ چرا نم یوقت دهیچه فا گهیفکر کنم؟ د

آخر و خشم وجودمو  میزدم به س یم یوقت یول ،یچیتا آروم بودم که ه. کرد یکه پرت شد؛ بهت زده نگاهم م واریدادم سمت د هلش

. حرکات و رفتارم نداشتم يرو یکرد کنترل یاحاطه م

.کرد يآب دهنشو قورت داد و تک سرفه ا. فاصله گرفت واریو از د دیدست کش قشیبه  وانیک

. بشه يزیبا وجود اون فکر نکنم چ. الیو دیساختمون رس يتو يایب نکهیقبل از ا... ارسالن االن  -

 يکه صدا واریبرداشتم و پرت کردم سمت د زیم يگلدونو از رو. مخصوصا که اسم ارسالنو آورد. حالم بدتر شد دمیرو که د آرامشش

. ختیهم راز قبل ب شیاعصابم ب. شکسته شدنش سکوت سالنو بر هم زد

نه . گم یم یمن و باش دارم به ک! انهیاون صد پله بدتر از شا ؟ياریتو اسم ارسالنو م ست؛ین یخوب تیوضع يگم دالرام تو یدارم بهت م -

. خودم دست به کار شم دیشه، با ینم يطور نیا

. دستم گذاشت يدستشو رو وانیک. در آوردم مویگوش

! خراب نکن زوینکن آرشام، همه چ -

. شد دهیکش تورهایاز بچه ها نگاهم سمت مان یکی يصدا با

. قربان شنود روشن شد -

. گوشه از اتاق افتاده بود هی کشیو نگه نداشته بودم هر ت توریکه اگه به موقع مان زیخودمو رسوندم به م يجور

. دادم صیارسالنو تشخ يصدا

...و چرا دالرام  ؟يکرد یم یچه غلط یچه خبره؟ داشت نجایا -

. ستیارسالن، به تو مربوط ن رونیبرو ب: انیشا

 ؟يباهاش چکار کرد هوشه؟یچرا دالرام ب ؟يکرد یچکار م یگم داشت یبهت م ست؟یبه من مربوط ن یچ -

.و تو کار من دخالت نکن رونیبرو ب. يدیعجل معلق سر رس نیهنوز کارمو شروع نکردم که تو ع: انیشا

. صدا زداز محافظاشو  یکیزد و  داد

! ازت تو دستمه؛ برو کنار ییکه بد آتو یدون یخودت خوب م. بنشونمت اهیتونم به خاك س یشب م هینره که من  ادتی -

. يکه ازش اومد یهمون گورستون يکنم برگرد یم يکار! کنم یم تیحال -

روز افتاده؟  نیچرا به ا ؟یلعنت يباهاش چکار کرد ؟يشنو یدالرام، دالرام صدامو م. یبکن یتون ینم یغلط چیه -

. کم کردم کرویاسپ يصدا. سوت دستگاه بلند شد يخش خش و بعدم صدا يصدا

. طور که معلومه حال دالرام بد شده نیا: وانیک

. دست گرفتم ينشستم و سرمو تو یصندل يرو کالفه

! نشده هوشیجهت که ب یخود و ب یب ؟یباشه چ دهیرس ریبراش افتاده باشه، اگه ارسالن د یمنه؛ اگه اتفاق رهیهمش تقص -
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همه فرصت  نیا انیشا یعنیشه داد، در ضمن  یم یهمه جور احتمال. تونه باعث شه از حال بره یم یشوك عصب هی. شوکه شده دیشا -

... اون کار رو  الیداشته که بعد از خارج شدن تو از و

... یول ستم،یمطمئن ن. ادیبر م ياز اون کفتار همه کار -

 ؟یچ یول -

. کردم نگاهش

شک  ؟یتند رفتم و اگه دالرام حرفامو باور کرده باشه چ يادیبود، اما ز يباز هیدرسته همش ...  یلیکه بهش زدم و اون س ییاون حرفا -

...دالرام  یرو باور کرده، ول ایتموم قضا انیندارم شا

. شد یم لیخشم به خاکستر تبد شیآت يوجودم داشت تو يمه ه. سوخت یداشتم و گلوم م اجیآب جلوم گرفت؛ بهش احت وانیل هی

.شد یدرونم رو خاموش کنه و هر لحظه شعله ورتر م شیآب هم نتونست آت یخنک یول دم،یکش سر

 ؟یختیقدر بهم ر نیافتاد؟ چرا ا یچه اتفاق انیشا يالیامشب تو و -

من  یکه با بغض صدام زد، ول یوقت! دالرام يرفت و نگاه ملتمسانه  ینم رونیذهنم ب ياز تو یلیاون س ادیدستم فشار دادم،  يتو وانویل

 یذاره؟ چطور شد که آرامشمو از دست دادم؟ چ یکه راحتم نم هیچ بیحس عج نیا. داد یعذابم م شینگاه نمناك و خاکستر. برنگشتم

 رسم؟ب نجایباعث شد به ا

شد و چند قطره از اون رو  ياز کف دستم جار یظیبود و خون سرخ و غل دستم خرد شده يتو وانیرو کف دستم احساس کردم؛ ل یسوزش

. دستمو بست دیسف يپارچه  هیبا  عیسر وانیک. دیچک نیزم

! یستیامشب اصال تو حال خودت ن. کنم یتا حاال دارم صدات م یآرشام حواست کجاست؟ از ک -

کرد تونستم سوزششو با تموم وجود حس کنم،  میکه زخم یط وقتاحساس نکردم، انگار فق یسوزش چیه. رو مشت کردم دمیزخم د دست

.شده نیبه خون من رنگ دینبود که دستمال سف المیخ نیاالن ع یول

! چیمن نپ يقدر به دست و پا نیپس ا ستم،یرو به راه ن ینیب یم يتو که دار -

. ستمیو رفت پشت س دیکش قیعم نفس

مطمئن بشم که حالش خوبه؛ حاالم که افتاده دست  دیصداشو بشنوم و با دیامشب با. دیبرندار راتویچشم از مان: گفتم يکردم بهش و جد رو

! ارسالن

 گه؟ید زیچ هی ای تشونیکرده؟ موقع تیقدر عصبان نیا یچ -

. رو هم فشردم لبامو

...نبود، لباسش  یخوب تیوضع يدالرام تو -

 ؟يشد یرتیغ ،یبگ يخوا یم یچ دمیفهم -

. زدم پوزخند

! هست یچ رتیدونستم غ یتا به االن اصال نم -
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 هیهم که باهاشون دمخور بودم فقط به خاطر  ییشدم و به اونا یرد م يتوجه از کنار هر دختر یب شهیهم. کردم و تو فکر فرو رفتم سکوت

 یگذشتم و فاصله گرفتم، ول یگمن از زند. نداشتم که مواظبش باشم یناموس چینداشت و ه تیبرام اهم یچیه. شدم یم کشونینزد زیچ

. نمیب یم دتریحسو در خودم شد نیا محاال نسبت به دالرا

لحظه هم  هی يبرا یکنم که حت یم يکار. بود یم دیبود که نبا ییزایده و شاهد چ یکه امشب با ما کرده رو پس م يروز تقاص کار هی انیشا

! ره یشب به فنا م کیه که من يدستا يآرزوهاش تو يهمه . نتونه به دالرام فکر کنه

. موهام چنگ زدم يتو. سکوت حکم فرما بود نمونیتا چند لحظه فقط ب. کنارم نشست وانیک

. فقط از جانب دالرام نه من یهست، ول نمونیب يزیچ هیبرسه که  نیقیگذاشتم به ... من و دالرام  يشک کرده بود به رابطه  انیشا -

. ازین يعشقه و من از رو ياز رو گذاشتم فکر کنه که احساس دالرام

بار و بعد از  نیاول يامشب چند تا حس رو با هم تجربه کردم، برا! جانیطور ه نیو دلهره و هم شیبود، پر از تشو یشب سخت. شدم ساکت

. ده سال

. نگاه کردم وانیک به

. ماجراها تموم بشه آرامش ندارم نیکه ا یبه بعد تا وقت نیمطمئنم از ا -

. نهیاون خونه است اوضاعت هم يدالرام تو یوقت تا -

تجربه . کردم یم يباز نیدالرامو وارد ا دیراهو اشتباه اومدم و نبا نیکه از اول ا دمیامشب فهم. شه یتموم م زیدلربا همه چ یبعد از مهمون -

. توجه باشم یتونم نسبت بهش ب یوجه نم چیه هکه ب ينکردم؛ مخصوصا دختر يهمکار یجنس مخالف چیکار نداشتم و تا حاال با ه نیتو ا يا

 ست؟یطور ن نیاونم وارد نقشت بشه، ا يبه خاطر خود دالرام قبول کرد یکه گفت يخودت بود یول -

! هیکار منعش کنم؛ گرچه دختر سرسخت نیتونستم از ا یم دیشا یکار دست خودش نده، ول نکهیبه خاطر ا -

. شونم يو دوستانه زد رو دیخند

.ياز غرور یتو به جاش کوه یهست، ول طونمیهر دو مغرور و سرسخت که البته دالرام ش! شما دو تا نیبش یعجب زوج -

. ها و متفاوت بودن ها در دالرام نظر منو به خودش جلب کرده بود یها، حاضر جواب طنتیش نیهم. بود وانیزدم، حق با ک پوزخند

ن شد؟ پس شنود چطور روش هوشه،یاگه دالرام ب -

. هیقو یلیکرده و روشن شده؛ امکانش هست، حسگرش خ ریگ ییبه جا دیشا -

...االن برم و  نیخواد هم یچقدر دلم م. ستادمیقرار کنار پنجره ا یشدم و ب بلند

. میقربان صداشونو دار -

. دیرس یتر به گوش م فیضع یدالرام کم يصدا. ارسالن و دالرام بود يصدا. ستادیکنارم ا وانیک

. من هنوزم سر قولم هستم. اومد و مجبور شدم برم شیپ يامشب برام کار: ارسالن

...که  يبود دهیرس رتریاگه د ؟یچه قول -

 ؟يشد هوشیکه ب نهیواسه هم -

! هم آره و هم نه -
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شده؟  یچ نمیکن بب فیتعر ؟یچ یعنی -

. تماد کردشه اع یکدومتون نم چیو به ه دیهم يتنهام بذار؛ همتون لنگه  -

 ؟یگ یم يدار یچ -

! گهیکشم؛ بسه د یخستم و نم گهید! رونیبرو ب: دیکش غیج

 یم یگشت هیو  رونیب میر یفردا عصر هر دو با هم م م،یکن یم يکار هیاصال . یکم استراحت کن هیبهتره ! خب باشه، آروم باش یلیخ -

هم خوب باشه، چطوره؟  تیفکر کنم واسه روح يجور نیا م؛یزن

دونم  یشناسم و م یتو رو نشناسه که من م یهر ک! یعوض ي کهیمرت. دیچیگوشم پ يارسالن تو يخنده  يصدا یول دم،یدالرام و نشن يصدا

! زتهیهمه چ یب يوجودتر از تو همون عمو یب. یهست یچه مارمولک

. باشه، پس حاال استراحت کن -

. بسته شدن در يلحظه سکوت و صدا چند

. گوشم گذاشتم و آروم صداش زدم يرو ویگوش. قطع کردم کرهایاسپ يرو از رو صدا

 ؟يشنو یدالرام صدامو م -

. کرد؛ اخمام جمع شد یم هیگر

 دیدختر با. یزن یبا خودت حرف م يانگار که دار. ننیبگو که اونا نتونن بب يزیچ هیلب  ریز. جواب بده يشنو یدالرام اگه صدامو م -

! باهات حرف بزنم

...و  هیبلند گر يصدا

***

دالرام

...اگه تموم توجش به من از سر  ؟یاگه راست گفته باشه چ. دلم از حرفاش گرفته هنوز

تونست ازم  یراحت م یلیشد که خ یبراش جور م ییتایکمکم کرده و موقع یلینداره، اون خ قتیدونم که حق یآره م! ستیدرست ن نه

. کنم یکه به صورتم زد هنوزم حسش م يا یلیگفتم جزو نقشه است، اما س یقبل از اون م... فا پس اون حر! نکرد یسواستفاده کنه، ول

 دنیکه از د یآرشام، شوک يبود؟ حرفا يقدر جد نیکرد؟ چرا ا ینم يپس چرا نقش باز هیباز هیاگه گفت ! ممطمئن گهید نویزد، ا يجد

 يتخت تو يرو دمیچشم باز کردم که د یوقت. شه و از حال برم یمم داره چم ماتاق بهم دست داده بود باعث شد نفه ياونم تنها تو انیشا

 دیدونستم با یاتفاقا نم نیبا وجود ا. دیبه هدفش نرس انیشا یعنینشده، پس  يزیگفت چ مبه. تخت نشسته ياتاقمم و ارسالن کنارم رو

... که  انیاز شا نیناراحت؟ اون از آرشام و حرکتش و ا ایخوشحال باشم 

بغضمو قورت دادم؛ . و درو بستم و قفل کردم رونیاز اتاق زدم ب ییدستشو يبه بهونه . شد ینم نجایخواست باهام حرف بزنه، ا یم آرشام

! شه؟ یپس چرا تموم نم ،يعجب شب گند
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دالرام  -

. شنوم یم -

 ؟ییکجا -

. نره رونیآبو باز کردم صدا ب ریش. ییتو دستشو -

...که امشب بهت زدم  ییتموم حرفا نیبب. زنم یحرفمو م عیسر باشه، چون فرصت کمه -

.و استرس داشتم دیلرز یبودم بگه؛ سر تا پام م منتظر

 ؟يدالرام تو باور کرد -

. دیلرز یم صدام

نکنم؟  -

گفتم باور نکن، نگفتم؟  ه؟یباز هیقبلش بهت گفته بودم تمومش  یوقت ؟یباور کن دیچرا با -

. نداشت یدرد بود و به لبخند شباهت ياز رو یم، وللبخند بزن خواستم

! بود، آرشام نگو نبود یاون واقع...  یلیپس اون س -

. گم یبرات م زویهمه چ ادیب شیفرصتش که پ یبدم، ول حیرو برات توض يزیتونم چ یاالن نم. کردم یکار رو م نیا دیبود چون با یواقع -

... که  یبدون نویفقط خواستم ا

 ؟یکه چ -

گفتم؟  یچ يدیشن ،ير ینم رونیوجه با ارسالن ب چیفردا به ه: گفت ينداد و به جاش با لحن جد جوابمو

!فتهیب یاتفاق هیترسم  یهمش م. رو تحمل کنم الیو نیلحظه هم ا هی ستمیحاضر ن گهید: گرفت حرصم

! ستیتو ن یاون حام ؛یو بهتره خام حرفاش نش انهیاارسالن بدتر از ش. ستیقدر سرحال ن نیا شهیهم انیشا. فتهینم یاتفاق گهید -

...که هست امشب جون منو نجات داد و اگه اون نبود  یهر چ -

. يبر ییباهاش جا يحق ندار! که گفتم ینیهم: گوشم داد زد تو

من . کنم یدارم جون م رونیاده بکه از آب افت یماه هیمثل . شم یدارم خفه م نجایخواد نفس بکشم؛ ا یدلم م. رم یمن فردا باهاش م یول -

! خواد بشه بذار بشه یهم م یرم، حاال هر چ یم

...دالرام تو  -

رو خاموش کردم  شنود

نگاه کردم، رنگم  نهیآ يتو. دمیمشت کردم و آب سردو به صورتم پاش ریش ریدستمو ز. شد یخرد بود و سرم داشت منفجر م اعصابم

! از دست آرشام يآروم لمسشون کردم؛ وا. زد یم يبه کبود دو جاش یکیگردنم  ریبود و ز دهیپر

هر ! شدم و خودم خبر ندارم یشم، ول یم وونهیدارم د. اومدن یرفتن و م یلبام و تو سرم افکار جور واجور م ينشست رو یکمرنگ لبخند

رو داشتم که  ياون موقع فرهاد و پر! ایداخ... که رومه  یهمه فشار عصب نیبا ا. شه یخل و چل م نجایهم باشه پاشو بذاره ا گهید یک

 نیا. ده یازش بهم نم يخبر چیشه؟ آرشام ه یتموم م یچقدر درد؟ پس ک ایخدا. خبرم یحاال از هر دوشون ب یکنم، ول لباهاشون درد و د
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فقط تو  ایخدا! فرهاد ي، براتنگ شده يپر يدلم برا. ماجراها فکر کنم نینتونستم به تموم ا ياضطراب بودم که لحظه ا يتو يمدت به قدر

. يبدمخمصه نجاتم  نیاز ا یتون یم

ادکلن  يبو. دیرس یزانوهام م يتا باال شیبلند و گشاد بود، انگار که مانتو تنمه و بلند یلیخ. مردونه تنم بود راهنیپ هیلباسم نگاه کردم؛  به

ارسالن تنم کرده؟  یعنیبودم؛  هوشیب یحتما وقت دم؟یپوش یک ونیا ه؟یچه عطر گهید نیدماغم سوخت، ا. نیریو ش ظیغل يبو هیداد؛  یم

من و آرشام هر دو با هم، من و آرشام هر دو با هم، اون . کرده بودم از بغلم در آورد یخوش یکثافت هر چ انیشا. اتفاقات امشب افتادم ادی

 انهیآرشام وحش ان،یتو اتاق شا! ادمهیچشماشو  يتو قلبش نشوندم و هنوزم تعجب يلباش بلکه رو يکه از سر عشق نه تنها رو يبوسه ا

اون حرفا رو که ! یهنوزم خواستن... جذاب بود و  یرفتارش خشونت داشت، ول يتو نکهیبا ا. زد یکرد و اون حرفا رو بهم م یم رباهام رفتا

... یلیاون س. کرد تمیاذ یگه همش دروغ بود، ول یم. خوامش یبهم زد دلم گرفت، اما هنوزم دوستش دارم و هنوزم م

. خوام بهش فکر کنم ینم گهیتکون دادم، د سرمو

 یاهیاومد طرفم چشمام کم کم س یوقت. دمیلرز یزد و از ترس م یچشماش برق م. بلوزمو نگه داشتم ياتاق جلو ياومد تو انیشا یوقت

. رفت

! ه شدمخست گهیتونم از ذهنم پاك کنم؛ د یوقت نم چیاتفاقات امشبو ه! بود یشب چه

***

 يخدمتکار صبحونه و ناهارمو آورد تو. کلمه هم باهاش حرف نزدم هیمن  یدو بار ارسالن بهم سر زد، ول یکی. اتاقم بودم يروز و تو کل

. سوخت یقلپ آب خوردم؛ اونم چون گلوم از بس خشک شده بود، م هیبهشون لب نزدم و فقط  یاتاق ول

 ؛یو کفش ست مشک فیک د،یو شال سف دیشلوار سف ،یمشک يمانتو هی. رسالن اومد تو اتاق تا آمادم کنهشده بود؛ خدمتکار به دستور ا عصر

. توجه بهش سوار شدم یکه ب ستادیجلوم ا نشیارسالن با ماش. نگاه به اطرافم بندازم، تا خود باغ رفتم مین هی یحت نکهیو بدون ا

. گذاشته بمونیرو واسه تعق یشک نداشتم آرشام کس رون؛یراحت با ارسالن برم ب یلیده خ یکجاست و چطور اجازه م انینبود شا معلوم

 الیخ یکردم که ب ینگاه م یبا حسرت به مردم. ارسالن هم سکوت کرده بود. کردم یهدف به اطرافم نگاه م یو ب میدیچرخ یشهر م يتو

 ادهیپ نیا يتونستم واسه خودم بدون دردسر تو یو م هیم مثل بقکاش منم آزاد بود يا. شدن یاز کنار هم رد م فشوناطرا يایو فارغ از دن

. فتهیواسم ب یبعد قراره چه اتفاق ي قهینداشته باشم؛ نگران نباشم و نترسم که چند دق يروها راه برم و دغدغه ا

. زنه یداره صدام م دمیخودم که اومدم د به

. یش ادهیپ یتون یم م،یدیدالرام رس -

. که نذاشتم رهیخواست دستمو بگ. شدم ادهیگرفته و درهم پ یبا صورت. پاساژ بود هیه کردم، سمت راستم نگا به

! نجا؟یا میچرا اومد -

. نگاهشو به پاساژ دوخت؛ راه افتادم و کنارش آروم قدم برداشتم. دیو به صورتش دست کش دیخند

داره؟  یخانم خوشگل و اخمو، اشکال هیواسه  دیخر میاومد -
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. جوابشو دادم یجمع کردم و با بداخالق شتریب اخمامو

. ندارم اجیاحت يزیمن به چ ؛یکن دیو واسم خر نجایا میاریازت نخواستم ب -

. دادم و نگاهمو ازش گرفتم رونینفسمو با حرص ب. برگردم که راهمو سد کرد خواستم

. یسابقت حضور داشته باش سییولد رجشن ت يتو يکردم دوست دار یفکر م! ياریخب دختر تو چه زود جوش م یلیخ -

! ه؟یمنظورت چ -

. افتاد سمت پاساژ راه

! شه یم ریبجنب داره د -

. تند کنارش راه افتادم تند

! خودشه؟ يخونه  یمهمون! جشن تولد آرشام؟ یگفت -

. مغازه ها بود نیتریبه و نگاهش

. گرفته ینه، دوست دخترش واسش مهمون -

. دمشوك بو يتو ستادم،یا

! ه؟یمنظورت ک! دوست دخترش؟ -

. شده بود رهیاز مغازه ها خ یکی نیتریپر زرق و برق پشت و يبه لباسا متفکرانه

! شیبود دهید شیدلربا، تو ک -

. ستادمیا کنارش

. در کار نبود يا یشوخ چیبود و ه يجد کامال

! اونم قبول کرد؟! آرشام جشن تولد گرفته؟ يدلربا برا یعنی -

. مزخرف کرد يباز نگاهشو معطوف اون لباسا. به صورت متعجبم انداخت ینگاه میو ن دیخند

داره؟ دلربا رسما رفته شرکتش و خودش آرشامو دعوت  یچه اشکال رهیبگ یدوست دخترش بخواد براش مهمون نکهیچرا قبول نکنه؟ ا -

.مشتاق بوده تا دلربا گفته، قبول کرده یلیکرده، اونم که انگار خ

همش دروغ بود؟  یعنی. ستین نشونیب يزیچ گهیباور کنم؟ آرشام هنوز با دلربا رابطه داره؟ گفته بود با دلربا تموم کرده و د یعنی ایداخ

نگفت؟  يزیچرا به من چ ه؟یچ یگه؟ اگه دروغه، پس اون مهمون یم قتویوسط داره حق نیا یباور کنم؟ ک دیرو با یچ

 ت؟سیبه نظرت اون قرمزه معرکه ن -

برام  نکهیبعد از ا یشک بودم ول يمنم اولش تو. قبلش بهم گفته بود حرفاشو باور نکنم. کردم یفکر م یلیحال خودم نبودم، به اون س يتو

 یلیاون س شیآت يکه حس کنم تموم بدنم داره تو یطور واقع نیبزنه نه ا یشیتونست نما یاما م. بوده انیبه خاطر شا دمیداد، فهم حیتوض

. زهسو یم
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 یاصال نم! اونم به دعوت دلربا ،یخواد بره مهمون یشنوم که م یو حاال م. راحت حس کردم یلینه جسما، روحا اون درد رو خ! داشت درد

نظر . برام مهم نبود. خواد بکنه یم يذاشتم هر کار یمتوجه باشم دنبال ارسالن راه افتاده بودم و م نکهیشه، فقط بدون ا یم یداره چ دمیفهم

.حواسم به کل پرت شده بود. دمید یرو نم يزیچون اصال چ دمدا یمن

 زمیسا ياز رو يطور نیکه فروشنده بود هم يدختر. اصرار داشت بپوشم، قبول نکردم. دیرو خر نیتریپرو همون لباس پشت و بدون

. لباس رو انتخاب کرد

. رفتم رونیتوجه به ارسالن از در مغازه ب یب

. با تواَم دالرام ؟ير یکجا م -

. کم قدم بزنم هیخوام  یم -

.ارهیانبار ب يتموم کرده، رفت از تو زتویگه سا یدختره م. امیم رمیگ یم لیخب منم لباسو تحو یلیخ -

...نه فرهاد رو دارم نه  گهیحال داشت فرار کنه؟ فرار کنم کجا برم؟ د یک یول. حواسم بهت هست یعنینگاهم کرد که  يجور و

! هست؟ ایدن نیا يز منم توتر ا بدبخت

 يزنم تا بتونم همه  یشرف دست و پا م یمشت آدم گرگ صفت و ب هی نیمن بدبخت دارم ب. فکر بودم يتو. زدم یحوصله قدم م یب

. دلربا شیخواست تنهام بذاره و بره پ یکه تموم مدت بهش اعتماد کرده بودم م یرو حفظ کنم، اون وقت اون کس میهست

و کمکم  دیارسالن سر رس رون،یبکشه ب انیبغل شا يو منو از تو ادیکه ب دمیکش یانتظار آرشامو م یمکم نکرد؟ چرا وقتاون شب ک چرا

و  ادیب دیکه از راه رس یداره؟ که بذاره هر کس و ناکس تیقدر براش اهم نیا یکوفت تیمامور نیا یعنیکرد؟ چرا آرشام گذاشت و رفت؟ 

...باهام 

شد جونمو به خطر بندازه؟  یخواست حاضر م یاگه نقشه باشه؟ اگه منو م یحت ان؟یشا شیفرستاد پ یم دوستم داشت منو اگه

! بلند و رسا. دیچیوجودم پ يتو ییصدا

کارتو ساخته  انیاگه آرشام پشتت نبود که تا االن صد دفعه شا ؟يریانتقام بگ انیاز شا یمگه اصرار نداشت ؟یخواست ینم نویخودت هم مگه«

»!بود

. و همه جا همراهمه شهیهم هیاون گفت مثل سا. اتفاقات آرشام بود نیتموم ا یباعث و بان یول رم؛یخواستم انتقام بگ یم. خودم خواستم آره

 نیحاال، ا یبودم، ول دهیرس نیقیدر اصل به . تمومه و آرشام هم عاشقم شده زیهمه چ گهیکردم د یاستخر فکر م ياون شب تو! نبود یول

! یشک لعنت

.نگاهم روش ثابت موند. ستادمیاز مغازه ها و ا یکی نیتریو ينگاهمو چرخوندم جلو. توجه رد شدم یب یتنه زدم، ول یکس به

***

آرشام

. الیو ياالن رفتن تو نیقربان هم -
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 يدیفهم. انجام بده يخود کار حق نداره سر یبچه ها؛ بهشون بگو منتظر دستور من باشن و تا من نگفتم کس شیخب، برگرد انبار پ اریبس -

! گفتم؟ یچ

. رسونم یحتما به گوششون م. چشم قربان يبه رو -

... بعدشم گردش و د،یاول دالرام رو برده خر یعوض ي کهیمرت. نشستم میصندل يرو کالفه

. خشونت دستمو مشت کردم با

گذره ارسالن؟  یم یاون سرت چ تو

. به در خورد يا تقه

. تو ایب -

. دنیقربان مهموناتون رس: یمنش

! کدوم مهمون؟ -

. دیجلسه داشت یآلمان يشرکتا ندگانیامروز با دو تا از نما -

. دادم یاز دستش م دیبود، نبا یاتیشرکت و کارخونه ح يمذاکره و قرارداد برا نیا. به کل فراموش کرده بودم. دمیصورتم دست کش به

اتاق جلسه هستند؟  يتو -

. ، منتظرتوننبله قربان -

. دیکن ییرایازشون خوب پذ. امیخب االن م اریبس -

.چشم قربان -

***

. شدم رهیخ شیوحش يچشما يتو. ساعتم نگاه کردم، پوزخند زدم به

. یکن یپدرتو مالقات م گهید ي قهینشده، تا چند دق ریهنوز د -

! ینداشته باش عوض يبه پدرم کار -

. زد یپلک نم یحت. سبز و گستاخش دوختم يسرد به چشما یصورتش خم شدم و نگاه يرو

. تونم بکنم ینم يا گهیکار د نیاز ا ریغ ،يکه دار يزبون دراز نیجا بکشمت؟ با ا نیهم یترس ینم -

. دهنشو قورت داد آب

. یکش یدونم که آخرش منو م یم -

اگه . باهاش ندارم ينخواد از پشت بهم خنجر بزنه کار یتا کس .رهیگ یرو نم یجهت جون کس یخود و ب یآرشام ب! یدون یظاهرا که نم -

طور  نیا. کار رو بکنم نیا دمینجات جون خودم با يبرا. کنم یم ستشین نیزم ياز رو رمنتظرهیباشه، من هم کامال غ رمنتظرهیعملش غ

 ست؟ین
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. زد پوزخند

درسته؟ . من هنوز از پشت بهت خنجر نزدم یکن یپس فکر م -

. صورتش از درد مچاله شد. مشتم گرفتم يچونه اش رو تو. هم فشاردادم يز سر خشم روا لبامو

! بشه يباز نیبذارم؟ دالرام حقش نبود وارد ا یچ يپس کار اون شبتو پا ؟یخنجر بزن یتو نخواست: زدم داد

. عقب دیکش سرشو

ازش ! اون نذاشت یول. بودم دهیخواستم رس یکه م يزیاون چ نبودم و به نجایمزاحم اگه سد راهم نشده بود، من االن ا ياون دختره  -

! که دستام به خونش آلوده نشه يجور. کشتمش یم دیعقده داشتم، با

. دیقربان طرف رس: حشمت

. چشم ازش برنداشتم یفاصله گرفتم، ول دایش از

. نشیاریب -

. به چشم يا -

***

 ؟يخوا یم یاز من و دخترم چ: صدر

. ستادمیابه روش  رو

. کرد یم دادیب تینگاه هر دو خشم و عصبان يبسته بودند و تو یدوشون رو به صندل هر

! رو ادامه بده يباز نیدخترت انگار هنوز مشتاقه ا یبودم کنار، ول دهیمن که کش ن؟یخوا یم یخوام بدونم شماها چ یم -

 ؟یستیمن با يجلو یکن یچطور جرات م ؟یکن یدلت بخواد م يرکه هر کا یهست یک يتو فکر کرد. يکرد يتو با غرور دخترم باز -

:دمیصورتش غر يرو گرفتم و با خشونت تو شیصندل يدسته ها. برداشتم زیطرفش خ به

 اینسب و در ینسب، پسر فرهاد تهران یآرشام تهران! من آرشامم! پس خوب گوشاتو باز کن م؟یکه من ک یبدون يدوست دار یلیخ -

 م؟یکه من ک يارینم ادیهنوزم به . رام و آرتامبرادر آ. یصالح

! ؟يتو پسر فرهاد... تو ... تو ... تـ : مرتعش گت ییلب باز کرد و زمزمه وار با صدا. نگاهم کرد دهیپر یزده با رنگ بهت

دور  زمیکه از همه چ نیکرد يبا من و گذشتم کار. نیتو و امثال تو باعثش شد. حذف کردم میلینسب رو از فام! یبشناس یپس تونست -

 م؟یمن ک يبارم که شده شک نکرد کی يبرا یحت. میواقع تیاز هو یبشم، حت

. وقته که فراموش کردم یلیمن گذشته رو خ -

. مشتم گرفتم و محکم تکونش دادم يتو قشوی
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و حاال  يدیمنو به گند کش یوز تو زندگر هی. ذهنم ثبت شده يلحظه به لحظش تو! مو به مو. ادمهی زیهمه چ. من هنوز فراموش نکردم یول -

صبور . از راه برسن مونمیبعد يزود مهمونا یلیقراره خ. جناب صدر يندار ییراه به جا گهید! بسته يمن و با دست و پا ي،جلو یینجایتو ا

! میه من کک نیاریب ادیکنم تک تکتون به  يخوام کار یم. مرور بشه دیگذشته با. شتیپ ارمیاونا رو هم م کمباش، کم 

راز کهنه  نیکم کم همه سر از ا. شم یم کینحس نزد يباز نیا انیدارم به پا گهید. توان حرف زدن هم نداشت ینگاهم کرد، حت مبهوت

! دمیکش یهمون طور که از اول انتظارشو م. شه یتموم م زیکردن نفر دهم همه چ دایبا پ. شه یمعما هم حل م نیباالخره ا. ارنیدر م

.میروز نیساله که منتظر چن ده االن

***

دالرام

 یول. و سرد يحالت دار و بلند، چشمان خاکستر يدختر با موها هینقش . که نقش منو در خودش داشت يریدوختم، به تصو نهیبه آ نگاهمو

. گفت یم شهیبود، همون طور که مادرش هم بایهنوزم ز

دختر چون  دیپوست سف دن،یکش یاتاق درخششون رو به رخ م ينور چراغا ریتاثلباس تحت  يرو ياون لباس قرمز و بلند که سنگا يتو

. نیو دلنش بایز. سرخش درست همرنگ لباسش بود يلبا. دیدرخش یمرمر م

خوام به  یاصرار کردم نم یهر چ. خبر کرده بود شگریارسالن آرا. خودم باشم نمیب یم نهیآ يکه تو يدختر نیدختر، ا نیشد ا ینم باورم

 نجایمن ا. داد ینم يریگ میتصم يبرده اجازه  هیبه  ینداشتم، کس يریگ میمن قدرت تصم نجایا. زد یباز حرف خودشو م ام،یب یمهمون نیا

. داد یاحساس محبوس بودن بهم دست نم یخدمتکار بودم، ول نکهیاونجا با ا. آرشام بودم يخونه  يکه تو ستمین یاون دالرام

 نیظاهرش با باطنش زم. ستیده ن یتونستم حس کنم و بفهمم اون طور که نشون م یهن بود، بازم درونش رو ماز جنس آ نکهیبا ا آرشام

. کرد یتا آسمون فرق م

اون  يزیفکر کنم و در مورد چ ستمیقادر ن گهید. دمیکنم به بن بست رس یاالن احساس م یکردم تونستم بشناسمش؛ ول یفکر م شهیهم

به دل و  ایدن نیا يتو زیچ چیه. متوقفش کنه یحت ایتونه اونو به عقب برگردونه و  ینم یزمان در گذره، کس. نمخوام برداشت ک یطور که م

! عشق یره، حت ینم شیپ اما آدم يخواسته 

 یم گهید امشب هی. خواستم اونا رو بندازم یهنوزم نم. کل روز گوشواره ها رو از گوشم در آورده بودم. دستم انداختم يرو رو رمیحر شال

. آزادم یکوفت يخونه  نیاز ا رونیبارم که شده حس کنم ب کی يخوام برا یم. خوام مال خودم باشم

. ستیمال من ن نایکدوم از ا چیه. کدومو برنداشتم چیه یخواستم بود، ول یکه م یکشو انواع گوشواره و انگشتر و هر چ يتو

.شد نگاهم به در بود که باز. به در اتاق خورد يا تقه

. لباش محو شد يبرگشتم و نگاهش بهم افتاد، لبخند آروم آروم از رو یوقت. لبخند به لب وارد اتاق شد ارسالن

. ستیمرد آرشام ن نیا نکهیا. نمیرو نب ستادهیکه رو به روم ا يمرد يچهره  نم؛یانداختم تا نب ریز سرمو
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ادکلنش  يبو. و براقش افتاد اهیس يچشمم به کفشا. ستادیجلوم ا. هشون زدمهم گر يمشتشون کردم و تو د،یلرز یدستام م. طرفم اومد به

. بود گانهیعطر با من ب يبو نیا. خواستم یبو رو نم نیمن ا. کرد یم تمیاذ

. دالرام سرتو بلند کن -

. نکردم یحرکت

. نمیبا اون نگاه افسونگر رو بب رایگ يخوام اون چشما یم -

 یول رم،یازش دلگ نکهیزد؟ با ا یحرفا رو بهم م نیبود و ا ستادهیارسالن آرشام جلوم ا يشد به جا یم یچ. هیگر ریداشتم بزنم ز دوست

.دونه که چقدر عاشقشم یخدا م

از اون طاقت نداشتم اونجا  شتریب. بشم رهیچشماش خ يبلند کردم؛ نتونستم تو یسرمو به آروم. چشمام حلقه بست ياشک تو. داشتم بغض

. تم از کنارش رد شمخواس. بمونم

. میبهتره بر -

. کنه یم وونمیمرد داره د نیا. شده آرشام میزندگ يهمه  ایخدا. دست آرشام رو نداشت يگرما یگرم بود، ول. گرفت دستمو

. کمه يزیچ هینه صبر کن، هنوز  -

! بود؟ یمنظورش چ. کردم نگاهش

. درش رو باز کرد و جعبه رو گرفت جلوم. يشکل با روکش مخمل سرمه ا یمکعب يجعبه ا. آورد رونیب بشیج يرو از تو يلبخند جعبه ا با

. دنیدرخش یدرون جعبه م ییبایو براق گردنبند به ز زیر يناینگ

! ه؟یچ نیا -

 ست؟یمعلوم ن -

به من؟  شید یم یواسه چ. نبود نیمنظورم ا -

 يو گردنبند رو جلو ستادیمن، رفت پشت سرم ا يبهت و ناباور نیرد و در بجعبه در آورد؛ قفلشو باز ک يهمون لبخند گردنبند رو از تو با

:بست گفت یکه قفل گردنبند و م یدر حال. تنم رو مور مور کرد ریزنج يسرد ن،ییآورد پا. صورتم گرفت

بفهمن چه . با منه خوام همه بفهمن که دالرام یم. یجمع بدرخش يگردنبند تو نیا ينایخوام مثل نگ یامشب م! ییچون صاحبش تو -

. رو کنار خودم دارم يجواهر

. دیخند یزد، م یسبزش برق م يچشما. چشمام نگاه کرد يتو. دمیبه گردنم دست کش. ستادیبه روم ا رو

. میبر میتون یحاال م -

. کارش اعتراض نکردم نیبه ا یدونم چرا، ول ینم

. نکردم یصورتش، ول يردم توک یو پرت م دمیکش یگردنبند رو از گردنم م دیدونم با یم

مجسمه جلوش خشک شده بودم و نگاهش  نیدونم چرا فقط ع ینم...  یکردم، ول یمهمونش م یلیس هیکارش  نیبه خاطر ا دیدونم با یم

. داشتم يحس بد. کردم یم
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***

. برد تو نویدر رو باز کرد و ارسالن ماش داریسرا

 اد؟ینم انیامشب شا -

. رونیمجبور شد از شهر بره ب يکار هیواسه . ستین يرنه امشب ازش خب -

. جملشو به زبون آورد یجور خاص هیکرد و  نگاهم

! امشب فقط منم و تو -

. بشم که نذاشت ادهیخواستم پ. پارك کرد نایماش ي هیکنار بق. زدم به اون راه و رومو ازش گرفتم خودمو

. صبر کن -

. دستشو به طرفم دراز کرد. رفم اومد و در سمت منو باز کردشد؛ با لبخند به ط ادهیپ نیماش از

. که لبخندشو قورت داد دمشیچشم د ياز گوشه . شدم ادهیپ نیاز ماش رمیدستشو بگ نکهیبدون ا. لبام نشست يرو يمحو پوزخند

انگار هنوز حال  نجایرسه، اما ا ین از راه ماالن هوا نسبتا سرده و کم کم داره زمستو نکهیبا ا. داشتن يباغ بزرگ و سرسبز. الیسمت و میرفت

. کنم يکنجکاو دایبد دیند نینخواستم ع نیاز ا شتریب. درختا سرسبز و شاداب بودن. تابستونو داره يو هوا

رو از ارسالن  ي زهییپا يمن و پالتو يبه محض حضور ما، دو تا خدمتکار به طرفمون اومدن تا مانتو. دیرس یبه گوش م تیال کیموز يصدا

. رنیدستمون بگ

لباسم  ي قهی. شونه هام انداختم يموهام انداخته بودم و هم رنگ لباسم بود رو رو يکه رو يریشال حر. کردم و مانتومو در آوردم تشکر

. شد یتر م دهیپوش یکم يجور نیباز بود، ا يادیز

اگه  یحت. بود يعاد نجایا. خاص نگاهم کنن ییجورا هیکه همه  دمیپوش یهم لباس نم يپوشم، اما جور یلباسا م نیکه از ا ستیاولم ن بار

. هیامر عاد هی نجایا يمردا يبازم برا ،یبپوش ایجور مهمون نیا يلباسو هم تو نیزننده تر

.یو کراوات مشک یکرم راهنیبه تن داشت، همراه با پ یو خوش دوخت یکت و شلوار مشک. به ارسالن انداختم ینگاه مین

. موندم یچشمش دور م ياز اون شب به بعد به کمک ارسالن از جلو. نمیب ینم نجایا انویبود که امشب شاراحت  المیخ

. بذار لباست مشخص باشه ؟يدار یچرا شالتو برنم -

. خوبه، من راحتم يجور نیهم -

. ادامه نده گهیبود که بفهمه و د يجد يبه قدر لحنم

اون وسط در حال  يعده ا. فضا رو پر کرده بود کیموز. زدند یجمع کرده بودن و با هم حرف مزن و مرد دور تا دور سالن ت. میشد وارد

. دندیرقص یآغوش هم آروم م يزن و مرد تو. رقص بودن

بم قل دنشیکه با د یبتونم اون دیتا شا دییپا یچشم من اطراف سالنو م یکرد، ول یاز مهمونا سالم و احوال پرس یبا بعض. ارسالن بودم کنار

. کنم دایرو پ رهیگ یآروم م
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بهت زده نگاهش کردم؛ هم . بود ستادهیرقصنده ها ا نیب. دمشیباالخره د. باشه دهیتا االن رس دیپس با م،یبود دهیما آخر از همه رس بایتقر

. خورد یآغوشش تکون م يهر چه تمام تر، تو يکه با دلبر يبه اون و هم به دختر

تونم بگم معرکه  یواقعا م ،یخواستن شیو اون آرا رهیت یآب يبلند و لخت، دکلته  يبا اون موها. دلربا بود. شناختمش دمیصورتشو د یوقت

شونه  يدلربا سرشو رو. دندیرقص یهر دو نرم و هماهنگ م. اون يشونه  يدست آرشام بود و دست راستش رو يدست چپش تو. شده بود

. چشمام حس کردم يش اشکو توجوش. اگه بگم سوختم دروغ نگفتم. آرشام گذاشت ي

! رقصه یدختر م نیراحت داره با ا الیهم به من فکر کنه، با خ يذره ا نکهیا بدون

. خاك بر سر من کنن یعنی. کیچقدرم که رمانت! هه

دالرام حواست کجاست؟ ... دالرام  -

. خودم اومدم و نگاهمو به ارسالن دوختم به

 ؟یگفت يزیچ -

دلت بخواد ما هم  دیگفتم شا ؛یکن یبه اون وسط نگاه م يبدجور دار م؟یبرقص يخوا یگم م یم. زنم یال دارم صدات متا حا یدختر از ک -

...

. دهیمطمئن بودم هنوز منو ند. دمشید یو حاال کامال م دیآرشام پشتش به من بود که دلربا چرخ. نگاهمو به اون سمت انداختم دوباره

کردم خودمو  یم یسع. شد یقلبم بلندتر م يداشتم تپش ها یکه بر م یبا هر قدم. دست ارسالن يتو بردم و گذاشتم شیسردمو پ دست

. نگه دارم

 یول م،یما هم مشغول شد. دمید یراست ارسالن کامال اونا رو م يشونه  يمن از رو یارسالن پشتش به آرشام بود، ول. میستادیا هیبق کنار

. خوردم ینم یتکون نیسالن منو با خودش همراه کرده بود، وگرنه که اگه به خودم بود کوچک ترار. حواس من به رو به رو بود يهمه 

 ينگاه سردمو تو. گوشش زمزمه کرد؛ همزمان سرشو چرخوند و نگاهمون در هم گره خورد ریز يزیگوش آرشام و چ ریلباشو برد ز دلربا

. موند رهیمات و مبهوت به من خو  ستادینکرد؛ سر جاش ا یحرکت گهید. متعجبش دوختم يچشما

. دیآرشام نشن یگفت، ول يزیصورت آرشام نگاه کرد؛ چ يتو. من اخماش جمع شد دنیبا د. برگشت د،یحرکت آرشام رو که د نیا دلربا

. رقصه، دالرامه یبا فاصله ازش م یکه داره کم يانگار هنوز باورش نشده بود دختر. نگاهش فقط به من بود

. انداختم ریفتم و سرمو زازش گر نگاهمو

درسته؟ . بوده الیو ياون شب آرشام هم تو دمیشن: گوشم زمزمه کرد ریز ارسالن

. کردم سکوت

. نبوده الشمیخ نیظاهرا ع یکردم بخواد نجاتت بده، ول یفکر م -

.نداشتم بشنوم دوست

. فتادیاتفاق م نیبارم که شده، ا کی يده سال برا نیا يتوخواست  یبنده؛ اگه م یدل نم یاون به کس. ادیخوشش نم یزن چیآرشام از ه -

. کنه یاش رو هم سرکوب م زهیغر یآرشام حت. نیسرگرم يکه اطرافشو پر کردن، فقط واسه  ییدخترا

. بشنوم يزیخوام چ یکنم بس کن، نم یخواهش م -
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 زم؟یناراحتت کردم عز -

. بدونم يزیجور آدما چ نیدوست ندارم از ا -

تونه  یدر اصل با اون اخالق خشک و نگاه سردش نم یکشه سمت خودش، ول یآرشام ظاهرش جذابه و دخترا رو م. يخب حق دار آره -

. رو کنار خودش نگه داره يدختر

 ؟یپس دلربا چ -

 ياخم رو د،یحرکت ارسالن رو که د نیا. گرفت ینگاهم به آرشام افتاد که در حال رقص هم چشم از من نم. سرشو خم کرد. دیخند

. ره یداره کجا م نمیبرنگشتم تا بب. از دلربا جدا شد و سالن رقصو ترك کرد. شد شتریتر و خشم درون چشماش ب ظیغل شیشونیپ

 ریتحت تاث يهر مرد. مرده هیبازم  ره،یبگ دهیاش رو ناد زهیهست که از دلربا بگذره؟ آرشام هر چند بارم که بخواد غر يمگه مرد: ارسالن

 هیمدت هم اونا رو مثل  هیکرده و بعد از  کیرو به خودش نزد يادیز يدخترا ،ینیب یطور که م نیآرشام هم. رهیگ یدلربا قرار م ییبایز

 نیباتریبه قول خودش ز. ندارن یدخترا براش ارزش. ینیب یکه م نهیخصلتش هم یول ست،ین یآدم تنوع طلب. انداخته دور ركدستمال چ

. به خود من هم ثابت شده نیا. ستیکار آرشام ن يتو یعشق و عاشق. قرار بده ریو تحت تاثتونه اون یدختر شهرم نم

. نگاهم کرد. ازش فاصله گرفتم یکم. همه حرف درد گرفته بود نیاز ا سرم

. قدم بزنم یاطراف کم نیخوام ا یم -

. یشناس یرو نم نجایتو ا ام؟یهمراهت ب يخوا یم -

 ؟یشناس یمگه تو م -

 ام؟یباهات ب يخوا یحاال م. میدید یرو م گهیهمد میبود کایهم امر یوقت. هستن یمیصم يبا پدر دلربا دوستا انیشا. اومدم يچند بار آره -

. گردم ینه ممنون، بر م -

 یستتراس که د يرو کنار زدم و خواستم برم رو ریحر يپرده . حرفاش بدجور ذهنمو به خودش مشغول کرده بود. کنارش رد شدم از

. دهنم يتو ادیبود از ترس قلبم ب کینزد. تو دیتراس دور مچم حلقه شد و منو کش ياز تو يمردونه و قو

. و در تراس رو بست دیپرده رو کش. دمیخودم د يبوده که آرشام رو رو به رو یکار ک نمیتا بب برگشتم

. تر رهیدو درجه ت یکیهمرنگش، فقط  راهنیدوخت، پخوش  يکت و شلوار دود. و جذاب بود کیش شهیمثل هم. و نگاهم کرد برگشت

مالحظه  یو ب يکاش جد يا. کاش اون شب تنهام نذاشته بود يا. نبودم ریکاش ازش دلگ يا. کرد یبود که مستم م یادکلنش همون يبو

... نتا اال. زد یرو بهم نم یلیاون س

. با لرزش تنم به خودم اومدم. گرفت و آروم تکونم داد بازومو

 نجا؟یا ياومد یواسه چ ؟یکن یچکار م نجایتو ا -

. نگاهم که سرد بود، لحنم صد برابر از اون بدتر. زدم پوزخند

تو مهم باشه؟  يبرا دیبا یاومدم؟ اصال واسه چ یم دینبا -

. بازومو ول کرد متعجب

تو؟ حواست هست؟  یگ یم يدار یچ -
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. شدم یعصبان

!رم،تو هم راهه خودتو یمن بعد من راه خودمو م. ندارم يبا تو کار گهیمن د. آره کامال حواسم هست -

 ه؟یکارا واسه چ نیا -

انگار نه انگار که من به خاطر تو . یکن یم فیک يدار نجایاونجا و خودت ا يمنو ول کرد. نگاه به خودت بنداز هی ؟یپرس یچرا از من م -

. افتادم ریمنجالب گ نیا يتو

چرا رفتارت عوض شده؟ به خاطر ارسالن؟ . دالرامفهمم  یحرفاتو نم -

 دهیکه اگه اون شب ارسالن به موقع نرس یدون یوسط؟ تو چه م یکش یاونو م يچرا پا. گم یدارم م یچ یفهم یهم خوب م یلیاتفاقا خ -

بودم؟  یتیچه وضع يبود، من االن تو

!خوب تونسته مغزتو شست و شو بده. یکن یم شمیپس طرفدار! لبچه جا: کنترل شده پوزخند زد و گفت یتر از قبل، با خشم یعصبان

.از کنارش رد بشم که نذاشت و بازومو گرفت خواستم

. خوام برم یولم کن، م -

 ؟یتاب یب دنشیواسه د. گذره ینگران نباش، اون بدون تو هم بهش خوش م -

! يقرار یباهاش ب دنیو رقصشدن به دلربا  کیآره، همون طور که تو واسه نزد: لجش جواب دادم از

 ؟یبفهم نویا يخوا یچرا نم ست،ین یچیمن و دلربا ه نیب -

آره؟  ،یینجایو تو االن ا ستین يزیچ! طور نیکه ا -

. چون مجبورم نجامیا -

! بس کن آرشام -

که با چه  نشیس يبه قفسه  کیدرست نزد. بغلش ياز سمت راست کامل افتادم تو. سمت خودش دشیدستش بود، کش يتو بازوم

. شد یم نییباال و پا یخشونت

. نمیب یچشمات م يرو تو ياعتماد یب نیا. ياعتماد شد یبهم ب -

. میچشم تو چشم بود. زدم پوزخند

نترس من پشتتم، نترس من  یبهم گفت. ادیب شیپ یقراره چ یدونست یکه خودتم نم يکرد يمنو وارد باز. یبهتر بدون دیخودت که با -

صورتم و اون حرفا  يتو يکمک زد يبه جا. يو تماشا کرد يستادیتو هم ا. که اتفاق افتاد يدید یول فته،ینم یاتفاق چیدارم، نترس ه هواتو

... تا اون کثافت ازم  يبعدم که ولم کرد! بود یواقع ؟یچ یلیاون س یبود؛ ول انیباشه قبول، اون حرفات به خاطر شا. يداد لمیرو تحو

 یاون شب حواسم نبود و نم. نزدم یصورت کس يتو یمن تا حاال محض شوخ. خوام بگم یم یچ نیساکت باش بب قهیدقدو ! خفه شو -

. پرت کنم ایقضا نیاز ا انوینقشه بود تا بتونم حواس شا يکنم، وگرنه همش از رو یدونستم دارم چکار م

. بگو تا منم بدونم ا؟یکدوم قضا -

. خواد، فقط از زبونش بشنوم یهر طور که خودش م. بهم بگه نکهیا. بودم يلحظه ا نیمنتظر همچ. شد ساکت

. بود رهینگاه منتظر من خ يتو انگرشیجذاب و عص نگاه
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 ؟يبشنو يخوا یرو م یچ -

. خوام بدونم یبگو، م. چرا ینگفت یول ،یشینما یفقط بهم گفت ؟یباعث شد اون کار رو بکن یچ. رو زیهمه چ -

خطرناك  يخواستم از روش ها یکه من نم! یحاال به هر روش. بود دست منو رو کنه نیقصدش ا. دو نفر شک کرده بود به ما انیچون شا -

... نیرفتار کردم که فکر کنه ا يجور نیهم ياستفاده کنه، برا دنشیفهم يبرا

 ؟یچ نیا -

. شونم يت روسرشو گذاش. طرف خودش دیسرشو خم کرد، منو نرم و آروم کش. لحظه نگاهم کرد چند

. ادامه نده گهیبس کن، د: کرد زمزمه

. منم خود به خود آروم شد لحن

. حق منه که بدونم نیا -

. رونیب دمیاز آغوشش کش خودمو

 ؟یفهم یم نویا. همه اضطراب خسته شدم آرشام نیاز ا. ایموش و گربه باز نیخسته شدم از ا گهید -

. اش صورتمو قاب گرفتبا دست. گونه ام يقطره اشک نشست رو هی

شنود رو  یباهات حرف بزنم، ول يجور هیخوام  یاز صبح م. امشب کار تموم بود نیهم ال،یو ياگه مونده بود. میندار نیجز ا يچاره ا یول -

...خـ  نیهم يکه خاموش بود، واسه  لتمیموبا. يمنتظر شدم جواب نداد یهر چ. يروشن نکرد

. اخماش جمع شد. نبند ارسالنبه گردنم افتاد، به گرد نگاهش

. نیتر از ا فیظر. گردنت بود گهید زیچ هیقبال  ادمهی ه؟یچ نیا -

. گذاشتم روش دستمو

...ارسالن  نویا...  نیا -

. دمیفهم -

. و دلخور نگاهم کرد دیموهاش دست کش يکالفه تو. فاصله گرفت ازم

. یاعتماد کن دینبا الیاون و يدوم از آدماک چیمگه بهت نگفته بودم گول حرفاشو نخور؟ تو به ه -

. کس اعتماد ندارم چیدر کل به ه. من بهش اعتماد نکردم -

. چشمام يو نافذش زل زد تو اهیس يبا اون چشما. رو کم کرد فاصله

به من؟ یحت -

.خودمو گرفتم يجلو یبخندم، ول خواستم

.مخصوصا به تو -

دلربا لبخند به لب به . در تراس رو باز کرد یکی. شد رهیاز اونجا به باغ خ. و به چپ برگردوندچشماشو خمار کرد و سرش. کدر شد نگاهش

. دیلباش ماس يمن کنارش لبخند رو دنیبا د یآرشام نگاه کرد، ول

. مهمونا منتظرت هستن زمیعز: به آرشام آروم گفت رو
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. سمت آرشام بود ممرخیپشتمو به دلربا کردم و حالت ن. لبام ينشست رو يمحو پوزخند

:که خودش بشنوه، زمزمه کردم ينگاهش کنم و جور نکهیا بدون

! آره خب، نقشه است! زمیعز! هه -

. گاز گرفت نشوییچشم نگاهش کردم، با حرص لب پا ياز گوشه . گفتم یچ دیشن

. امیخب، تو برو منم االن م یلیخ: به دلربا گفت رو

...دالرام جون  یراست. طولش نده ادیباشه، فقط ز -

. و نگاهش کردم برگشتم

بله؟  -

. نگرانت شده بود یلیخ يآخه انگار ؟یینجایگرده؛ بگم که ا یارسالن دنبالت م: گفت یزد و با لحن خاص لبخند

. شو دادبلندتر از حد معمول جواب ییکرد و با صدا یدست شیبه آرشام انداختم، خواستم جواب دلربا رو بدم که آرشام پ یکوتاه نگاه

. میایاالن م. یبگ يزیالزم نکرده بهش چ -

پشت چشم واسه من نازك کرد و  هی. باهاش حرف بزنه يجور نیمن ا يظاهرا دوست نداشت آرشام جلو. نگاهش کرد يبا دلخور دلربا

.منم خواستم برم که آرشام دستمو گرفت. رفت تو

تو کجا؟  -

 .گفت؟ ارسالن نگرانم شده یچ يدیمگه نشن -

نگاه  نیا. هم بود يتو یاخماش حساب. بار راهمو سد کرد نیا. رونیب دمیدستش کش يدادم و دستمو از تو لشیلبخند ملوس تحو هی و

. کرد یم خیمو به تن آدم س یعصبان

... قبلش  یخب، ول یلیآره؟ خ ؛ياریدرش ب یو از نگران يبر يخوا یکه تو هم م -

. دیدستش و کش يرو گرفت تو ریزنج هیاز ثان يام آورد و تو کسر قهیف هوا دستشو به طر یکمال تعجب ب در

. مات و مبهوت نگاهش کردم. مشتش فشار داد يتو. بود و راحت پاره شد فیدردم نگرفت چون ظر. از دور گردنم پاره شد گردنبند

. صداش از خشم پر بود. صورتم يرو گرفت جلو ریزنج. بدجور شوکه ام کرد

 یکن ریفراموش نکن، د. اونجا باهات کار دارم. اتاق نیباال؛ دست راست اول يطبقه  ایب گهیساعت د هی ،يزیچ هیفقط . يبر ینتو یحاال م -

. برمت یبه زور م نییپا امیخودم م

ت حسادت آرشام داش. اصال از کارش ناراحت نشدم، اتفاقا برعکس خندم هم گرفته بود. پاره شده رو گذاشت کف دستم و رفت تو ریزنج

. نهیش یرفتاراش بدجور به دلم م نیا یول اد،یدونستم از ارسالن خوشش نم یم. کرد یم

***

. به قلب بود هیبزرگ دو طبقه که شب کیک هی. رو آوردن کیساعت گذشته بود که ک مین
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. کرده دلربا خانم چه

حال و حوصله  ادیانگار ز. قبول نکرد یحرف بزنه، ول يا ازش خواستن چند کلمه کیک دنیقبل از بر. به افتخار آرشام دست زدن همه

. نداشت

همه خواستن آهنگ تولدت مبارك رو بخونن که آرشام با همون . شده رو داد دستش نییتز يچاقو. شد یاز کنارش دور نم يلحظه ا دلربا

. کار رو نکنن نیداد که ا ماتومیو محکمش رو به همه اولت يلحن جد

. شد یکم نم يع هم از غرورش ذره اجور مواق نیا یحت

که دستشو  دمیکش یم نویانتظار ا. کنه یآرشام چکار م نمیدل تو دلم نبود که بب. دهن آرشام گرفت يبرداشت و جلو کویاز ک کهیت هی دلربا

. شامگذاشت دهن آر کویاز ک کهیت هیعشوه و ناز  یدهنشو باز کرد و دلربا با کل. کار رو نکرد نیا یپس بزنه، ول

رد شدم و  تیجمع نیاز ب. میتا چه حد عصبان دیبهش اخم کردم و روم رو ازش گرفتم که فهم يجور. دیلحظه آرشام برگشت و منو د همون

ضرب  زیم يو با نوك انگشتام رو یصندل ينشستم رو. بودن ییرایمشغول پذ رونیاونجا نبود، خدمتکارا ب یکس. آشپزخونه يرفتم تو

. گرفتم

. دم یشد؟ امشب تا بخواد تموم بشه من صد دفعه جون م یم یچ يخورد ینم کویاز ک کهیت هی اون حاال

. شدم یداشتم کالفه م گهید. اومد یآشپزخونه م يصداشون تا تو. همهمه از سر گرفته شد يصدا

بشقابو گرفت . بود يالت صورتش جدح. دمیخودم د يکه آرشام رو بشقاب به دست رو به رو رونیو برگشتم تا از آشپزخونه بزنم ب پاشدم

. بشقابو پس زدم. بود کیک کهیت هیتوش . جلوم

. هیممنون اشتها ندارم، نوش جان خودت و بق -

. توش بود، جلومو گرفت کیکه بشقاب ک یکه نذاشت و با دست رونیبرم ب خواستم

گفته واسه تو آوردم؟  یک -

. کردتو بشقاب اشاره  کیبه ک. تعجب نگاهش کردم با

. بردار -

. خوام یگفتم که نم -

. بهت گفتم بردار -

 ؟یگ یچرا زور م -

. نباشه کیکوچ ادیز حایبردار؛ ترج کویاز ک کهیت هیحاال . فکر کن يخوا یهر جور م -

! امشب چش شده؟ نیا. دوست داشتم بخندم یبودم، ول یاز دستش حرص نکهیاون لحظه با ا يتو

. نگاهش کردم. مو گرفتبرداشتم که دست چنگالو

. با دست بردار -

. کردما يریعجب گ! پــــــوف
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بهت . بذارم دهنش کویمنتظر بود ک. توش بود کیبا دست برداشتم؛ همزمان صورتشو آورد جلو، درست مقابل دستم که ک کویاز ک کهیت هی

. دستمو برد سمت لباش يتو کیچمو گرفت و کخودش م. حرکت مونده بود یدستم ب یکردم که دهنشو باز کرد، ول یزده نگاهش م

. دلم ضعف رفت. دهنش يگذاشتم تو

. لبام يبشقابو برداشت و گرفت جلو يتو کیاز ک کهیت هی. دید یرو م گهیفقط همد چشمامون

. باز کن دهنتو -

! همش با خشونت ؟یتر رفتار کن فیکم لط هی یتون ینم -

. بودم دهیآرشامو تا به حال ند يرو نیود؛ اب بیبرام عج. طنتیبرق زد، برق ش چشماش

. رخ تو رخ هم. شد کیبهم نزد. دستش بود کیاز ک کهیاون ت یول ز،یم يگذاشت رو بشقابو

. انجام بدم يتونم هر کار یچرا نتونم؟ من در مقابل تو م: زمزمه کرد آروم

کار رو که  نیا. کردم یو منگ نگاهش م جیشه؛ گ یم یداره چ دمیفهم ینم. به لبام دیرو مال کیک ياز خامه  یکم. نگاهش کردم مبهوت

. و قورتش دادم دمیکردم، جو یهمون طور که نگاهش م. دهنم يگذاشت تو کویک. کرد لبامو از هم باز کردم

. شده بودم خکوبشیم. خواد چکار کنه یم دمیفهم. نییدستمو آورد پا. لبمو پاك کنم که نذاشت يرو يباال تا خامه  ارمیدستمو ب خواستم

 دمیخودمو کش عیسر. میدیرو شن ییقدم ها يمن بود که صدا يآغشته به خامه  يبه لبا مینگاهش مستق. گونه ام يدستشو گذاشت رو

. پاك کردم ولبام اطیعقب و با احت

.رونیرفت باز آشپزخونه  ز،یم يبشقابا رو گذاشت رو ینیس نکهیبه ما انداخت و بعد از ا ینگاه مین. بود خدمتکار

. دمیلرز یم جانیاز ه. گرفتم زیدستمو به م. دست و پام رو گم کرده بودم. انداختم ریز سرمو

محل سر  یخروس ب هیکه  نیشه هم یآخرش م ،يگم رو انجام ند یکه م يبا زبون خوش کار یوقت: گوشم گفت ریخم کرد و ز سرشو

. بزنگاه سر برسه

. دیگوشمو بوس ي الله. سرمو بلند نکردم یول دمیخند

... یراحت نیبعد به هم يدم دفعه  یقول نم. چشمه يتو يادیاون رژتم کمرنگ کن، ز -

! آرشام -

. اومد یواقعا هر دو حالت بهش م. عاشقشون بودم. فتادیلپاش چال م يرو دیخند یکه م یوقت. لباش ينشست رو یکمرنگ لبخند

. اتاق يتو ایب گهیساعت د مین -

 ام؟یب یواسه چ -

 يبو نیام پر شده بود از ا هیر. هوا پخش بود يعطرش تو يبو. رونیچشمام انداخت و از آشپزخونه رفت ب يتو ینداد؛ نگاه کوتاه جوابمو

. مغرور بودم تینها یمرد ب نیوجودم خواهان ا يبا همه . چقدر دوستش داشتم. نیمطبوع و دلنش

.لبخند زدمنگاه کردم و  کیبرگردوندم، به بشقاب ک سرمو

***
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::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

حداقل . ارسالن جم نخوردم شیاز پ گهید. دیکم داشتم که از راه رس نویهم. شد دایپ انیشا يخالف اون چه که ارسالن گفت، سر و کله  بر

. بهم نداره يراحت بود تا اون هست کار المیخ

که کنارش  يرفت سمت آرشام و مرد کراستی. نگرفت لیارسالن رو هم تحو یحت. به من نداشت یتوجه چیبرعکس اون شب ه اتفاقا

چند بار در طول . داشت ينافذ يچشما. از آرشام بزرگ تر یچند سال دینسبتا جوون بود، شا. از همون فاصله نگاهش کردم. نشسته بود

. خوردن یاز کنارش تکون نم انیآرشام و شا. کردم یبهش توجه نم یکنه، ول یم که نگاهم مبود دهید یمهمون

 شهیپر بود از ش زیم يرو. پدر دلربا هم کنارشون نشسته بود. شد یم ییرایمرتب ازشون پذ. رو به خودشون اختصاص داده بودن زیم هی

. یدنیرنگ و وارنگ نوش يها

ور در حال  نیمنم ا. و بهتره بگم خودشو از کنار کامال چسبونده بود به آرشام شیو گذاشت پشت صندلدستش. ستادیکنار آرشام ا دلربا

. خوردم یحرص م نیهم از هم شتریب. هم ازم ساخته نبود يا گهیکار د. حرص خوردن بودم

 یدونم چرا پشت سر هم م یو اونم نم تخیر یآرشام م يدلربا مرتب برا نکهیبدتر از اون ا. اونا هنوز سرگرم بودن یساعت گذشت ول مین

. شد یلبخند دور نم يلحظه ا ان،یطور شا نیو هم بهیاون مرد غر يلبا يامشب رو یکنه، ول يرو ادهیهمه ز نیبودم ا دهیتا حاال ند. خورد

منظور آرشام از  دیشا. ت بکشهتونه دس یبگذره، از معامالت مواد نم یاز هر چ انیکنن؟ آرشام بهم گفته بود که شا یدارن معامله م نکنه

. بوده نینقشه هم

گرفته به لباسم  رشیمنم به دروغ گفتم زنج ست،یگردنبند به گردنم ن دیفهم. من قبول نکردم یخواست باهام برقصه، ول يچند بار ارسالن

. عمرا به ذهنش خطور کنه که کار آرشام بوده ینه، ول ایدونم باور کرد  ینم. و پاره شده

دست . کرد ینگاه م زیو به م نییآرشام سرشو انداخته بود پا یول دن،یخند یاون دو تا م یاز سر مست. هر سه مرد خمار شده بود يچشما

.نرم و آهسته از پله ها باال رفت. بود رو مشت کرد و از جاش بلند شد زیم يراستش که رو

هر دو تا پام . باال يفاصله گرفت و با لبخند دنبال آرشام رفت طبقه  زیاز مدلربا  دمیقدم اول رو بردارم و به سمت پله ها برم که د خواستم

. دمیارسالن رو کنار گوشم شن يشده بودم به پله ها که صدا رهیخ. خشک شد نیبه زم

گفت؟  یم یآرشام بهت چ -

! چطور مگه؟ -

ات چکار داشت؟ باه. يتراس بود يدلربا گفت با آرشام تو. نکردم داتیپ یگشتم ول یدنبالت م -

. رو جمع کردم اخمام

. رفته بودم هوا بخورم، اونم اونجا بود. نبود یمهم زیچ -

.چشمام نگاه کرد يتو

. یگ ینم قتویدونم که حق یم -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٨

. رو در آورده بود حرصم

. دمشید ینداشتم؛ اتفاق يمن باهاش کار ینکن، ول يخوا یباور کن م يخوا یم -

از مهمونا شروع کرد  یکی یول امیخواستم ب. که آرشام پشت سرت اومد دمیبعد د قهیآشپزخونه، چند دق يتو یفتآوردن تو ر کویک یوقت -

...از قبل  ایبود  یاتفاق نمیحاال تو بگو ا. به حرف زدن و فرصت نشد

. بدم حیتو توض يرو واسه  يزیچ ستمیمن مجبور ن! بس کن ارسالن -

. دستش گرفت يزومو توهم فشار داد و با يرو رو دندوناش

. که حواسم بهت هست یبدون نویبهتره ا. یبکن یخواست يدلت هر کار يبه خواسته  ياتفاقا برعکس، تو حق ندار -

. ول کن دستمو -

. برگشتم سمت پله ها. آروم دستمو رها کرد. سبزش زل زدم يچشما يپروا تو یب

 ؟ير یکجا م -

. دمیلب توپ ریخشم ز با

 نیکم ا هیخوام  یم. کردم یبا اومدنم مخالفت نم نم،یخواستم از قصد آرشام رو بب یداشتم و م ياگه نقشه ا. نجایاومدم ا یمکاش ن يا -

. خسته شدم ستادنیجا ا هیاز . اطراف بگردم

. امیخب، صبر کن منم باهات ب یلیخ -

. کردم یوکش ممشک يزیبه چ نیاز ا شتریب دینبا. بودم شک کرده دهیفهم. نکردم یمخالفت

. من قبول نکردم یباغ، ول يتو میاصرار داشت بر. میزد یهم اون اطراف قدم م يبه شونه  شونه

 یمنم ب. شروع کرد با ارسالن صحبت کردن یبا شعف خاص. هم بود، با ذوق راهمون رو سد کرد یاز مهمونا که از قضا دختر خوشگل یکی

. باال يخودمو برسونم طبقه  يجور هی دیحاال که سر ارسالن گرم شده، با. دفرصت بو نیبهتر. توجه از کنارشون رد شدم

رقصنده  ياز سقف به رو یکم و رنگارنگ يلوسترها خاموش شدن و نورها. زد شاد بود و همه رو به وجد آورده بود یم یج يکه د یآهنگ

 نمیهمه به جز من که دل تو دلم نبود بب. کرد یم يد و شاداوم یسر ذوق م ییجورا هیخواست  یهم نم یبود که هر ک يفضا جور. ها افتاد

. آماده کرده بودم يبا هر صحنه ا ییارویرو يبرا دموخو. باال چه خبره

 یم. من نشن يوقت متوجه  هیشدم تا  یمخف واریپشت د. در باز بود يال. که آرشام بهم گفته بود یرفتم همون سمت. باال روشن بود ي طبقه

. دمیصداشونو کامال واضح شن. دمیکش یسرك م یهر از گاه. تخت نشسته بود يبود و دلربا رو ستادهیآرشام کنار پنجره ا. ندونستم اونجا

 نمت؟یب ینم گهیاز امشب به بعد د یبگ يخوا یم یعنی: دلربا

. نهیدرستشم هم -

. ستیدرست ن نینه آرشام، ا -

. بس کن دلربا -

. میرس یم يا جهینت هیحتما به . میبا هم حرف بزن دیما با یول -

 ؟یهست یدنبال چ. ستیما نبوده و ن نیب یچیه -
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. از غرورم گذشتم فقط به خاطر تو. خوام یمن فقط تو رو م! تو -

. من ازت نخواستم -

. یگرفت دهیکال منو ناد ،يد یتو بهم فرصت نم یول. میآره خودم خواستم، االنم راض -

. يبهتره ادامه ند -

فقط خدا . ره سمت آرشام یتخت بلند شده و داره م يدلربا از رو دمیچه خبره که د نمیبب دمیسرك کش. دمینشن يزیچ گهیشد و د کوتس

. اضطراب سر شده بود يدست و پام از سرما. دیکوب یم نمیس يتو یدونه قلبم با چه شدت یم

دلربا با اون نگاه افسونگرش . ستادنیهم ا يرو به رو. دوند سمتشآرشام صورتش رو برگر. آرشام يشونه  يدستش رو گذاشت رو دلربا

 ینم یحرکت چیشده بود و ه یعسل يآرشام مسخ اون چشما. آرشام يشونه  يهر دو دستش رو گذاشت رو. کرد یم ییالحق هم دلربا

.کرد

. دمید یرو جز اون دوتا نم زیچ چیه .دمیصداش رو شن. سرشو برد جلو. نییآروم و نرم دستاش رو آورد پا. کرد یزمزمه م دلربا

کرد، چه برسه به  یرو افسون خودش م یکه هر آدم یزد، با لحن یگوشش زمزمه وار حرف م ریز. رو به صورت آرشام چسبوند گونش

. آرشام که دست بر قضا هم مرد بود و هم مست

. من باهات صادقم آرشام. کنم یعشقمو بهت ثابت م. آرشامشه  یامشب شب من و تو م. هر دو با هم. میبذار امشب رو کاملش کن: دلربا

 ه؟ینظرت چ! با عشق م،یبذار امشب خوش باش

. کمر دلربا يتر از حد معمول شده بود، دست راستش رو گذاشت رو کیکه چشماش بار آرشام

. کم مونده بود زانوهام خم بشه. مبه کار افتاد، دروغ نگفت هیو دوباره بعد از چند ثان ستادیبگم اون لحظه قلبم در جا ا اگه

.آروم و قرار نداشت. دست چپش رو برد پشت گردن آرشام دلربا

. بذار بمونم آرشام، بذار خودمو بهت ثابت کنم. یکن یهست که ردم م نمیهم يبرا ،یشناس یتو منو نم: دلربا

:نجواکنان کنار صورتش گفت آرشام

! حاال نیپس برو، هم ،یودت داشته باشخ يبرا ییقلب من جا يتو یتون یتو نم -

 يچشما. فکش منقبض شده بود. هم گذاشت و بازشون کرد يآرشام چشماشو محکم رو. تر کرد کیخودشو به آرشام نزد دلربا

. نفوذگرش هنوز خمار بود

فقط بهم . کنم یو خودم نرم مر یقلب سنگ نیا. قلبت جا کنم يتونم خودمو تو یبهت نشون بدم که م نویخوام ا یم. تونم آرشام یم -

. فرصت بده

. شد رهیخمار و سرخ آرشام خ يچشما يصورت آرشام گرفت، تو يرو به رو صورتشو

. خوام اون من باشم یم. یعاشق بش یتون یآرشام؛ م یستیتو از سنگ ن! يا شهینگاه ش نینافذ و ا يچشما نیا -

...گردنش  کیگوشش، تا نزد ریرو برد ز لباش

گه قلبش از جنس  یکه م یرحم؟ کس یمرد کامل مغرور، سنگدل و ب هیآرشام؟  یهست یتو ک. دارم ینقاب سرد رو از چهره ات برم نیا -

قدر سخته؟  نیکردن قلب تو ا ریتسخ یعنی. تو کرده ي فتهیمنو ش نایسنگه؟ هم
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 يکه پشت سر هم رو ییچند بار پلک زدم، اشک ها .دمید یتار م. چشمام نمدار شده بود. آرشام رو گرفت و خودشو بهش فشار داد کمر

! چقدر سخته. شد یقلبم داشت از جا کنده م یبهتر بشه؛ ول دمیگونه هام نشستن، باعث شدن د

. لب چند بار پشت سر هم تکرار کرد ریز. دیکش قیدلربا فرو برد؛ نفس عم يصورتشو تو موها آرشام

. دالرام -

. دیوجودم لرز ي همه

سر در . زد یدلربا فرو برده بود و اسم منو صدا م يموها يصورتش رو تو یاز اشک نگاهش کردم که با چه التهاب سیخ یبا صورتزده  بهت

.آوردم ینم

. خمار و جذاب آرشام نگاه کرد يچشما يمات و مبهوت تو. دیدلربا از دور کمر آرشام شل شد و آروم خودشو کنار کش يدستا

! دالرام؟ یگفت! ؟یتگف یتو چ... تو : دلربا

. برافروخته از خشم یدلربا با صورت. زد ینم یحرف چیکرد و ه یفقط نگاهش م آرشام

...تو اونو ! چرا اون دختر؟ م،یینجایاالن من و تو ا! چرا اون؟! دالرام؟ یآرشام تو گفت: دلربا

. منو به حال خودم بذار. ستیما نبوده و ن نیب یچیکه ه یباور کن دیتو با. برو نجایاالن از ا نیدلربا، هم رونیبرو ب -

! شه یباورم نم -

. کامال از آرشام فاصله گرفت و عقب عقب به طرف در اومد. هم فشرد يبا حرص رو لباشو

اون دختر  هنوز داشت با واریبه د هیارسالن تک. راه تند تند اشکامو پاك کردم نیب. نییبه اطراف انداختم و بدو از پله ها رفتم پا نگاهمو

دلربا آروم و آهسته با رنگ  دمینگاهم به پله ها بود که د یچشم ریز. کردن یآماده م زویوقت شام بود؛ داشتن م. دیخند یزد و م یحرف م

 اسم منو صدا زد و حواسش بود یآرشام تو اوج مست. لبام ينشست رو یلبخند نامحسوس یدونم چرا، ول ینم. نییپا ادیداره م دهیپر ییو رو

! دلربا اسم منو آورد؟ يچرا به جا! کرد؛ پس چرا؟ یزنه که اون جور صحبت م یحرف م یداره با ک

با فاصله از ما  یکه باهاشون بود، کم يو همون مرد انیشا. ستادیاون دختر اومد و کنارم ا يشام؛ ارسالن شونه به شونه  زیرفتن سر م همه

 رهیچشم نگاه خ ياز گوشه . انداختم ریو سرمو ز دمیخودم د ينگاه اون مرد ناشناسو رو. نخورد یداشتن با خنده غذا م. ستادنیا زیسر م

. فتهیبه جونم م يترس بد دنشیهنوزم با د. دونم چرا اخماش جمع شد ینم یول دم،یخودم د يرو انویشا ي

سرمو چرخوندم و . کنه یداره نگاهم م کینزد يفاصله  نیتو هم یکیحس کردم . خوردم هیکم ساالد الو هینداشتم و فقط  یچندان ياشتها

! ما يبا دلربا چشم تو چشم شدم؛ درست رو به رو

پس آرشام کجاست دخترم؟ : بود رو کرد بهش و گفت ستادهیکه کنارش ا پدرش

؛ باال داره استراحت خوب نبود ادیخورده و حالش ز یدنینوش يادیکم ز هیانگار امشب : به من انداخت و جواب پدرشو داد ينگاه سرد دلربا

. کنه یم

خورم،  یدارم ساالدمو م الیخ یب دید یو وقت نه،یبه من انداخت تا عکس العملمو بب ینگاه میارسالن ن. میدیهم شن انیمن، ارسالن و شا نویا

. کنار دمیزود کش یلیخ. نگفت يزیچ

 ؟يخور ینم گهیچرا د: ارسالن
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. نمیس يقفسه  يگذاشتم رودستمو  ست،یحالم خوب ن نکهیا يبهانه  به

. شم یم يجور نیبخورم ا هیهر وقت ساالد الو. ستیخوب ن ادیکنم حالم ز یتونم، احساس م ینم -

 ؟يشه چرا خورد یحالت بد م یدون یتو که م -

 ؟یکن یسوال م یچرا ه! دلم خواست -

. نگران شده بود نگاهش

. کنم یم جهیاحساس سرگ -

. ودم تا بتونم برم باالحال زده ب نیبه ا خودمو

. از اتاقا استراحت کن یکی يتو میر یاالن م زم،یخب عز یلیخ -

. باشم نجایدوست ندارم ا گهید م؟یشه برگرد ینم -

. دارم یشه، بعد از شام با چند نفر کار مهم یاالن نم -

. ره یم یاهیاتاقا استراحت کنم؛ چشمام داره س نیاز هم یکیباشه، پس منو ببر تو  -

. ایهمراه من ب. میر یاالن م زم،یباشه عز -

 میبه کمک ارسالن رفت. ستیکه حس کنه واقعا حالم خوش ن يداشتم؛ جور یکنارش قدم برم یحرف چیه یهامو گرفته بود و منم ب شونه

منم که از خدام بود و . یاستراحت کن یتون یسر و صداست و نم نییکه گفت نه پا ن،ییپا ياز اتاقا یکی يتو میاز قصد گفتم بر. باال يطبقه 

. نزدم یحرف

. دمیتخت دراز کش يبرقو زد و رو دیکل. تو میرو باز کرد و رفت شونیکیتا اتاق اون طرف تر از اتاق آرشام، در  چند

 ؟يندار اجیاحت يزیبه چ -

. شم یکم دراز بکشم خوب م هیجا  نینه ممنون، هم -

. تکون داد سرشو

...  یوقت کس هیدر اتاقو قفل کن که  نیسرو بشه؛ بنابرا یدنیبعد از شام احتمال داره نوش نجایا یراست. رم یباشه پس من م -

. کنم یکارو م نیباشه هم -

قفل . اومد یم کیموز يهمچنان صدا نییگذشته بود، از پا يا قهیپنج دق. تخت يمنم درو قفل کردم و باز برگشتم تو رون،یاتاق رفت ب از

 يرو دمیرفتم سمت اتاقش که د عیسر. انداختم پشت گلدون دشویدرو قفل کردم و کل. شونه هام مرتب کردم يز کردم و شالمو رودرو با

. دستاش گرفته بود يتخت نشسته و سرشو تو

در اتاقو بست و  خودش اومد جلو و. بودم ریزدم، چون هنوزم ازش دلگ یلبخند نم. باز شدن در سرشو بلند کرد و از رو تخت بلند شد با

. قفل کرد

 نجا؟یا امیب یچرا گفت ؟یبگ یخواست یم یچ -

چه خبر بود؟  نییپا -

. ارسالن منو آورد یعنی... اومدم باال  ستیحالم خوب ن نکهیا يخورن؛ منم به بهونه  یدارن شام م ،یچیه -
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واست  یخبر بد بهم بدن که اتفاق هیمنتظر باشم تا  هیهر ثانتونم  یو نم يندار تیتهران امن يتو تو. گم یم یچ نیخب گوش کن بب یلیخ -

. حاال کارشونو انجام دادن نیبچه ها هم نکهیو ا... افتاده 

! ؟يچه کار! ؟یگ یم يدار یآرشام چ -

. زد پوزخند

 .شه یم لیبه خاکستر تبد شیآت يداره تو شعله ها میستادیهم ا يحاال که ما رو به رو نیهم انیشا يالیو -

! ؟یچــــ -

! آروم باش ـــس،یه -

... دیمگه من نبا. جزو نقشه نبود نیا یول -

! فتیراه ب. يخاموش کرده بود لتویتو شنود و موبا یرو بهت بگم ول نایا يخواستم همه  یامروز م. نقشه عوض شده -

! کجا؟ -

. دمیپوش یکه م یداد دستم و در حال مانتومو

! ؟یبرداشت یک نویا -

! ایاز خدمتکارا برام آورد؛ دنبال من ب یکی -

! ؟ير یم يآخه کجا دار -

...امن؛ منم  يجا هیبرنت  یبچه ها م. دور کنم نجایتو رو از ا دیبا -

. ترس به لباسش چنگ زدم با

! درسته؟ يایتو هم با من م! ؟یتو چ -

! کرد، محزون و گرفته نگاهم

. برسه يا جهینت هی به دیهمه تالش با نیا. من کار دارم -

. يایبا من ب دیآرشام تو هم با ه؟یمنظورت چ -

. دست چپ دیچیراهرو و پ يرفت انتها. و درو قفل کرد رونیب میاز اتاق رفت. دیگرفت و کش دستمو

. بچه ها اونجا منتظر من هستن. تهیموقع نیاالن بهتر ان،یشا يالیبرم و دیبا -

 ؟يجونتو به خطر بنداز ياخو یآرشام م! فهمم یحرفاتو نم -

راحت تونستم  یلیکه خ یتو چشمام نگاه کرد و با لحن. خم شد و سرشو تکون داد نییبه پا. راهرو رو باز کرد يانتها يزد و پنجره  پوزخند

 ،ير یم نجایز اتو ا. تموم شد گهید یکنم، ول یم یزندگ شیمن سراسر خطره و سال هاست دارم تو آت یزندگ: گفت نمیرو توش بب یناراحت

! به بعدش با من نجایاز ا. راحت بشه المیبابت خ نیاز ا دیبا. مهم تره يزیتو از هر چ یفعال سالمت

. فکرشم نکن یحت! رم یکجا نم چیمن بدون تو ه یول -

. شد یعصبان
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و حاال هم برو  یکن آروم باش یسع. تونشیپ امیکارمو انجام دادم م یمنم وقت ،ير یتو با بچه ها م. ستیدالرام االن وقت بحث کردن ن -

.نییپا

. دلم افتاده بود يتو يشد و ترس بد ینگاهش کردم، باورم نم مات

. باشم شتیپ دیمنم با ؛يایاز پسش بر ب یتون یو نم یستیتو رو به راه ن یول -

. لباش ينشست رو یکم رنگ لبخند

. دختر خوب ستمیمن مست ن -

. يخورد یدنیشنو یکل دمیخودم د! یهست -

! فقط مخصوص من بود شهیاون ش. یکن یکه تو فکر م يزینه اون چ یآره خوردم، ول -

. ده یکم بو م هیپس آخه نفست ! ؟یچ یعنی -

با دلربا خواستم حرف  یخالصشو خوردم که وقت کیپ هیدر اصل بدون الکل و فقط  یاون مشابه بود، ول. دم یانجام نم يبرنامه کار یمن ب -

. نم شک نکنهبز

...که  دیتو و دلربا، تو اتاق بود -

 ؟يدیما رو د -

...بعدش  یو منم اومدم، ول امیب یخودت گفت -

کرد و همه با  یبهم شک نم یکس يجور نیاتاق بمونم؛ ا يبهانه تو نیخواستم به ا یم. کردم تا مطمئنش کنم که مستم یاون کارو م دیبا -

 الیو ارسالن خبر دادن و انیو االن حتما به شا ستین یفرصت گهید. بدجور مست شده باشم دیو قاعدتا باخوردم  یبودن که کل دهیچشم د

. يبر دیدم؛ االن با یم حیبرات توض زویبرگشتم همه چ یوقت. گرفته شیآت

.رم یگفتم که بدون تو نم! نه -

. بمونه جهینت یهمه تالش ب نینذار ا. و هم من یفتیدردسر م يتو باال و اون وقت هم تو ادیب یدالرام برو و با من بحث نکن؛ ممکنه کس -

نردبون بلند  هیبود و  ستادهینفر اونجا ا هی. نگاه کردم نوییدستمو گرفت، از پنجره پا. بگم يزینتونستم چ. زد یو محکم حرفاشو م يجد

. پنجره قرار داشت ریز

. بود ادیز نیرفت؛ آخه فاصلش تا زم یم جیگبار واقعا داشت سرم  نیا. ستادمیکمک آرشام روش ا به

. به طرفم خم شد یکم. پنجره گرفت يدستاشو به لبه . بود ستادهیاون طرف پنجره ا. به اشک نشستم نگاهش کردم يچشما با

. یقول بده مواظب خودت هست -

. تکون داد سر

تم؟ که نگران یباور کن يخوا یچرا نم! نه، مردونه قول بده يجور نینه ا -

 يگونم جد يدستشو گذاشت رو. شد یم شتریچشماش غم درونش هر لحظه ب یاخماش تو هم بود، ول. نگفت و فقط نگاهم کرد يزیچ

! کالمش یبود، حت

. دم دالرام، حاال برو یبهت قول م -
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 یآرشام به طرفم خم شد و با نگران. دخور زیسوم پام ل يرو پله  یول ن،ییدو تا از پله ها رو رفتم پا یکیطور که نگاهم بهش بود،  همون

 یدلم گرفت، نم. فتمیب دیترس یاراده دستش به طرفم دراز شده بود؛ انگار م ینگاهش کردم، نگرانم بود و ب. دمیلرز یاز ترس م. صدام زد

!ادونم چر

پر از  یمنتظره با دل ریهوا و کامال غ یب. وداون هم حالش بهتر از من نب یفکر کنم رفتم باال و با تعجب نگاهم کرد، ول يزیبه چ نکهیا بدون

. بغلش کردم سیدرد و صورت خ

. یفتیم ریدختر، پنجره رو بگ یکن یچکار م -

! مگه نه؟ فتم،یب يذار یتو نم -

. یدور بش نجایاز ا دیبا دهینفهم یتا کس. کنم برو یخواهش م. دالرام سخت ترش نکن -

! رانش بودمتونستم؟ نگ یکردم، آخه چطور م نگاهش

! برو: لب لرزون زمزمه کرد ریز. دستاش قاب گرفت يخم کرد، صورتمو تو سرشو

! آرشام -

! فقط برو، برو دالرام! سیه -

از ترس بود، . دمیلرز یم یسرم، ول يمانتوم تنم بود و شالو انداخته بودم رو نکهیبا ا. دمیلرز یمن از سرما به خودم م یگرم بود، ول دستاش

!دست دادن آرشام ترس از

***

مدل باال که  یمشک نیماش هی يتو میو بعدشم نشست رونیب میزد الیکه به کمک همون مرد از و دمیو فقط د میر یکجا م میدونستم دار ینم

ن؛ هر سه داشت يا دهیو اتو کش کیظاهر ش. نفر هم کنارم نشسته بود هینفر جلو و  هی. روند یراننده به سرعت م. بود يهاش دود شهیش

. انگار محافظ بودن. دیسف راهنیو پ ینفر کت و شلوار مشک

!رسه؟ یبه کجا م يباز نیآخر ا! بشه؟ یقراره چ نکهیفکر بودم، تو فکر آرشام و ا تو

اون کجاست؟  رم،یرو ازتون بگ دیکه همراهتون دار يگفتن گردنبند سییر -

. رونیپرت کرد ب نیماش ي شهیبهش که از ش گردنبندو دادم. منظورش به گردنبند ارسالن بود البد

 ؟يکارو کرد نیچرا ا -

. اجرا بشه دیبه هر حال آقا دستور دادن و با. کار گذاشته باشن ابیگردنبند رد يامکان داره تو -

.ادیبر م یر کار بگه نایکار گذاشته باشه؟ آخه چرا؟ هر چند از ا ابیگردنبند رد يامکانش بود که ارسالن تو یعنینگفتم،  يزیچ گهید

 ادهیپ نیو هر سه مرد از ماش ستادیاز حرکت ا نیماش دمیبه خودم اومدم که د یفقط وقت م؛یدیچطور رس دمیو نفهم میتو راه بود یساعت چند

!ایدر يداو ص طیمح نینم، ا يبو نیآب و هوا، ا نیا. و بارون خورده گذاشتم؛ با تعجب به اطرافم نگاه کردم سیخ نیزم يپامو رو. شدن

! م؟ییما کجا -
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. دیایهمراه من ب -

! م؟ییکجا دمیپرس -

. شمال ياز روستاها یکیتو  -

. یمیقد يخونه  هیزد،  در

.دمیرو از پشت در شن يمرد يصدا

! ه؟یک -

. بود، جوابشو داد ستادهیکه کنار ما ا يمرد

. میاومد یاز طرف مهندس تهران د،یباز کن -

همون مرد . هر چهار نفرمون چرخوند ينگاهشو رو. شد انیدرگاه نما يمتوسط تو بایو قد تقر دیسف يبا موها يرمردیباز شد؛ قامت پ در

. مهندس قبال باهاتون هماهنگ کرده بودند يآقا: رو کرد بهش و گفت

آره بابا؟  ،یدالرام باش دیتو با: فتبا همون لبخند و نگاه پدرانه رو به من گ. من ثابت موند يلباش و نگاهش رو ينشست رو یمهربون لبخند

.مثبت تکون دادم يبگم و فقط سرمو به نشونه  يزیچ دیزبونم نچرخ یلبام، ول ينشست رو یکمرنگ لبخند

! بفرما...  نستایتو بابا، دم در وا ایب -

. شدم، رو به خونه صدا زد یم اطیدرگاه کنار رفت و همزمان که داشتم وارد ح يتو از

! دیمهمونمون از راه رس ایب یب یب -

باشه،  یعیطب دیصداها با نیروستا بود، پس ا نجایا... قدقد مرغا و بع بع گوسفندا  يصدا. چرخوندم اطینگاهمو دور تا دور ح يکنجکاو با

العاده بود، با  فوق. دمیرو د یشمال يخونه ها ي گهیبه سبک د ییروستا يخونه  هیکامل از  ییرو به روم نما. گرچه بهش عادت نداشتم

. کرد یم رهیرو خ يا نندهیچشم هر ب یسنت ينما نیبا ا یبود؛ ول یمیقد نکهیا

: و از همون جا گفت وونیا يبست، لبخند به لب اومد تو یبه کمرش م شویو گل گل دیکه چادر سف یدر حال انسالیم یخونه باز شد و زن در

. دییخوش اومدن، قدمشون سر چشم، بفرما

اومد جلو و منو . عادت داشت موقع کار چادرشو به کمرش ببنده شهیاونم هم. مادرم انداخت ادیمنو  بیعج. لبخند زدم دنشیبا د ناخوداگاه

! چقدر مهربون ،یچه آغوش گرم. بودم رو بغل کرد ستادهیا اطیکه مبهوت وسط ح

. يدخترم، صفا آورد يخوش اومد -

.لبام محو کنم يونستم لبخند رو از روت ینم يجور چیه رون،یبغلش اومدم ب يتو از

. ممنونم -

 ؟يستادیا نجایتو دخترم، چرا ا ایب -

. دمیاز محافظا رو از پشت سر شن یکی يصدا

براتون گفتن؟  زویمهندس همه چ يآقا -
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از تنتون  یخستگ دیبخور يزیچ ییچا هیتو  دیایب ن،یحتما خسته ا. سر ما جا داره يمهمون آرشام خان رو. آره پسرم نگران نباش: رمردیپ

. دییدر بره، بفرما

.کرد تمیدستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت خونه هدا یب یب

***

. بود ضیمر یکیاومد، انگار که  یآه و ناله م يصدا یاتاق بغل يمدت مرتب از تو نیا يتو. میبود دهیبود که رس یساعت مین

! ضه؟یمر یکس... صدا  نیا دیببخش: رد، گفتمک یکه داشت برامون سفره پهن م یب یبه ب رو

 ؟یبپرس يطرف نخواد بگه دختر، مجبور دیکردم؛ خب شا یم يدونم چرا کنجکاو ینم

. جوابمو داد ییبا خوشرو یب یب اما

. شیشناس یدخترم، م نیخودت برو بب -

اون . لباش ينشست رو یلبخند کم رنگ. د انداختمز یعمو محمد صداش م یب یکه ب رمردیبه صورت پ ینگاه مین. تعجب نگاهش کردم با

! بودن اطیسه نفر محافظ هم تو ح

باز شد؛ انگار لوالهاش مشکل  »يژیغ« يدر با صدا. دمیرو گرفتم و کش رهیدستگ. از جام بلند شدم و به طرف اتاق قدم برداشتم آروم

 دم،یکنارش د یصندوق آهن هیو  وارید يگوشه  کمد هیبا  کیکوچ بایاتاق تقر هی يدرو که باز کردم خودمو تو. داشت

 یبود و مرتب ناله م دهینفر توش دراز کش هیرختخواب پهن بود و ! تو اتاق نبود يادیز زیچ. هم درست سمت راستم کیکوچ يبخار هی و

. خشکم زد دنشیمات و مبهوت با د. رفتم تو، آروم سرشو برگردوند. صورتش رو به پنجره بود. کرد

...  نجایتو ا! د؟فرها -

جاش  يکرد تو یشده بود و با ناله سع یصورتش زخم يچند جا. نتونست و صورتش از درد جمع شد یخواست لبخند بزنه، ول دنمید با

. بهش رسوندم عیخودمو سر. نهیبش

. بذار کمکت کنم -

. تو چشمام نگاه کرد. هنوزم متعجب بودم. و خودمم کنارش نشستم نهیکردم بش کمکش

بهت  یچقدر دنبالت گشتم؟ چرا هر چ یدون یبگو، م يزیچ هیتو رو خدا ! مه؟یچرا سر و صورتت زخ! فرهاد؟ یکن یچکار م نجایتو ا -

 ؟يزدم خاموش بود یزنگ م

. دیدرد خند با

. هیآدم روان هیهنر دست  نایا ست،ین میزینگران نباش چ. بپرس دالرام یکی یکی -

! ومرث؟یک -

 !یدون یپس م -

. رسه ینم یتونه باهات بد باشه؟ تو که آزارت به کس یاز اون م ریغ یک -
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کار اونه؟  يدیاز کجا فهم -

 نجا؟یتو رو آورده ا یک. حرف زدم، اون بهم گفت يبا پر -

. از رو لباش محو شد و نگاهشو ازم گرفت لبخند

درسته؟  ،یتو ازش خواست ؟يکارو کرد نیباشم؛ تو ا ونیخواستم بهش مد ینم -

! ؟یگ یم يدار یچ! ؟یاز ک -

 ؟یخواستم آرشام کمکم کنه؛ چرا بهش رو انداخت یدالرام من نم -

! نجا؟یآرشام تو رو آورده ا -

. صورتشو برگردوند و نگاهم کرد. نگفت يزیکرد تا چند لحظه چ مکث

 يبا پر ياون خرابه، بهش گفتم که کار ينو گرفت و برد توم یفکر کرد که من با نامزدش رابطه دارم و وقت ومرثیسوتفاهم ک هیدر اثر  -

جون دوستت در . به تمام معناست ي وونهید هیدالرام اون آدم . قصدش زجرکش کردن من بود. زد یم يا گهید ياون حرفا یندارم؛ ول

. یبهش بگ يجور هی نویخطره، بهتره ا

. مجبور شد باهاش بمونه یدوست نداشت، ول ومرثویاونم ک. شه یره ازش جدا مخوشبختانه دا. دونه یم نویهم ا يدونم فرهاد، و پر یم -

:کرد و ادامه داد یسکوت کوتاه. نگاهش کردم تا ادامه بده منتظر

به خودم . بکنه ينبود که بخواد بفهمه و کار یپرت، کس يجا هی. اومد یاز هر طرف م يراندازیت يصدا... اونجا  ختنیعده آدم ر هیشبونه  -

مثل انبار  ییجا هیتو  دمیجا چشمامو باز کردم که د هیبودم و فقط  هوشیکل راه ب. ده یداره زخمامو شستشو م یکیو  نجامیا دمیکه اومدم د

 ؟یکن یچکار م نجایحاال تو بگو ا. دمید ییروستا يخونه  نیا يتو نجایکامل بهوش اومدم خودمو ا یوقت یول م،یهست

. کنم یم فیصل برات تعرمنم مجبور شدم؛ بعدا مف -

چه به روزش آوردن . زد یم يهم به کبود نشییزخم شده بود؛ لب پا شیشونیپ يراستش کبود بود و گوشه  يگونه . نگاهم کرد مهربون

!بود وونیح هی ومرثیکثافتا، واقعا ک

***

از  یها حساب چارهیظا سراغشو گرفته بودم که باز بس از محاف. نشد يخبر چیاز آرشام ه یول! شد ظهر، ظهر شد عصر و عصر شد شب صبح

.دست خودم نبود، نگرانش بودم . دستم کالفه بودن

نگهبانا بیرون خونه کشیک مى . دمیچیشونه هامو محکم دورم پ يرو که انداخته بودم رو ینازک يهوا سرد بود و پتو. اطیبود رفتم تو ح شب

. دادن

 هیبود و منتظر  یمنم بارون يچشما. خواد بباره یبود، انگار بازم م يآسمون ابر. شدم رهیشب خپله و از همون جا به آسمون  يرو نشستم

در  یول د،ید یبهتر از آرشام؟ نگاه تار از اشکم آسمون رو م يچه بهانه ا. بشن ریصورتم سراز يرو یدر پ یتا قطرات پ کیتلنگر کوچ
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تک  یکرد واسه سالمت یم شهیکه مادرم هم يروع کردم به دعا خوندن، کارلب ش رینگرانش بودم؛ ز. دمید ینم زیچ چیاصل انگار ه

.کرد یصورتمون فوت م يخوند و با صلوات تو یدعا م. تکمون

! دالرام يچقدر دل نازك شد! بچه ها نیبا پشت دست پاك کردم؛ شده بودم ع اشکامو

 دمیکردم و نفهم یدوم تند تند پله ها رو ط يبا تقه . خشکم زد و همون جا دمیدرو شن يپله بلند شدم، خواستم برم تو که صدا يرو از

اولش . شد ینم دهیبود و واضح د هیسا يکه صورتش تو دمیرو د يقامت بلند مرد. بازش کردم یچطور خودمو رسوندم به در و با چه شتاب

. کرد شتریکه جسارتمو ب يزیگفت، چ یم گهید زیچ هینه، قلبم  یول! باشه؟ انیشا ياز آدما نهو گفتم نک دمیترس

 یاون اخماش تو هم بود و صورتش جمع شده بود، انگار که داره درد م ینگاهش کردم، ول یبیو با ذوق عج دمیقدم اومد جلو، صورتشو د هی

. بود يانگشتاش خون جار يچپش و از ال به ال يدست راستشو گذاشته بود رو بازو! کشه

! ؟يشد یآرشام تو زخم... تو  -

نگران کنارش . آب فرو برد يدرو کامل باز کردم؛ اومد تو و تلو تلو خوران خودشو رسوند لب حوض و دست خون آلودشو تو. نداد ابموجو

. نشستم

 ؟يروز افتاد نیشده؟ چرا به ا یتو، آخه چ میبر. کنم شیضد عفون دیرو زخمت؛ با ينذار ستویدست خ -

اونم تو  دنش،یکه با د يمرد يشونه ها يانداختم رو اطیپتومو با احت. رفت وونیند شد و به طرف احال از کنار حوض بل یجوابمو نداد ب بازم

! آرشام با خودش چکار کرده بود؟. فتادمیحال و روز، داشتم پس م نیا

***

. رو باندزدم  اطیچسبو با احت. دمینشن یکلمه هم از دهنش حرف هیاومده بود  یاز وقت. کردم یزخمشو پانسمان م داشتم

 میرفت یم دیبود، وگرنه با زیهمه چ نجایخدا رو شکر ا. چاقوئه يجا دمیفهم دمیزخمتو د یوقت یول ،يخورد ریاولش فکر کردم که ت -

شده؟  یآرشام چ ؟یبگ يزیچ يخوا ینم. درمانگاه

نگران رو به  یمهربون ول یبا نگاه. اتاق يبه دست اومد تو ینیس یب یهمون موقع ب یلب باز کرد، ول قیعم یکرد و با اخم و نگاه نگاهم

ترسم از حال بره؛ رنگ به رو  ینزده، م یچیدختر که امروز دهن به ه نیا. يریبخور جون بگ. پسرم برات غذا آوردم ایب: آرشام گفت

. دو تا لقمه بخوره دیبهش بگو،شا يزیچ هیتو ! نداره

. شما نگران نباش. خوردم یاشتها نداشتم، اگه گرسنم بود که م یب یبنه : گفتم یب یخجالت زده رو به ب. نگاهم کرد آرشام

. زمیعز يریواسه تو هم آوردم بذار دهنت جون بگ. يایاز پا در م يجور نیا ،ينخورد یچیکل روز ه! هیچه حرف نیمادر ا -

.خورم یچشم م -

 هیتو اتاق  ایب يغذاتو خورد. تا مهندس تنها نباشن نجایا ادیعمو محمد هم م. اتاق خودم پهن کردم يبال مادر، رختخوابتو تو یچشمت ب -

. کم استراحت کن دخترم

از اتاق  یب یب. به مادرمه هیکردم که چقدر رفتاراش شب یاز قبل حس م شتریزن چقدر با محبت بود و هر لحظه ب نیروش لبخند زدم؛ ا به

! گه عمو محمد؟ یبه شوهرش م یب یب: با لبخند رو به آرشام گفتم رون،یرفت ب
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 یاونم آروم آروم م! هم خوشمزه یلیکتلت بود و خ. جلو و براش لقمه گرفتم دمیغذا رو کش ینیس. تکون داد و بازم سکوت کرد سرشو

 یداشتم و م ازینگاه ن نیسرمو بلند نکردم، چون واقعا به آرامش ا. روم بود نشیکنارش دو تا لقمه خوردم و تموم مدت نگاه سنگ. خورد

. داره یاز روم بر م چشمشودونستم نگاهش کنم 

. گرفت یچشم ازم نم يا هینظر داشت و ثان ریرو برداشتم، تموم حرکاتمو ز ینیاز خوردن غذا س بعد

...همش  نجایاومدم ا یاز وقت. نگرانت شدم یلیبه خدا خ یدونم با سواالم کالفت کردم، ول یرم تو هم استراحت کن؛ م یمن م -

. بلند شدم و رفتم سمت در. قلبم شده بود عیکردم و کنترل زبونم دست خودم نبود؛ انگار اونم مط یم يرو ادهیداشتم ز گهی، دشدم ساکت

! دالرام -

. شهیلحنش آروم تر از هم یاخماش تو هم بود، ول. و آروم برگشتم و نگاهش کردم ستادمیا

. کنم، حاال برو بخواب یم فیبرات تعر زویبه موقعش همه چ. داشتم یامشب خستم، امروز روز سخت -

. زدم و سرمو تکون دادم لبخند

. ریشب بخ -

.ریشبت بخ: آروم زمزمه کرد و

***

اومد خونه که با جون و دل ازش  یبود، شبا م رونیروزا ب. نکرده بود فیتعر زویچ چیمدت هنوز آرشام برام ه نیتو ا یروز گذشت، ول سه

. سه روز رفتارش آروم تر از قبل شده بود نیا يتو یکرد و اون شب مشخص بود که خسته است، ول یبهم اخم نم گهید. کردم یاستقبال م

.کرد یهم نم یبداخالق یزد، ول یکمتر حرف م

و به کرد  ییرایبه نحو احسنت ازمون پذ یب یب. شدن یلحظه از آرشام غافل نم هیبود و  یمیو عمو محمد باهام گرم و صم یب یب رفتار

 وارید يرو. بودن یخوب يفوق العاده آدما یشناخت، ول یزن و شوهر مهربونو از کجا م نیدونم آرشام ا ینم. گفت پسرم یآرشام م

به قاب  یگفت عکس بچه هاشه و با چه غم یب یب. سه تا دختر و پسر جوون بود ریتصو شیکی يبود که تو ساتاقشون چند تا قاب عک

. گرفتم یخودمو م يزود جلو یلیخ یبه روزشون اومده، ول یاومد ازش بپرسم چ یمرتب رو زبونم م. کرد یم هیشد و گر یم رهیعکس خ

 دیکش یتا حرفو م یچند بار خواست باهام حرف بزنه، ول. زد یلنگ م یحال کم نیبا ا یتونست راه بره، ول یحالش بهتر شده بود و م فرهاد

به  یداد حت یتو خونه بود اجازه نم یتا وقت یول ،یچیبود که ه رونیآرشام تا ب. رفتم یدر م رشیاز ز يجور هیبه موضوع عالقش به من، 

. بشم کینزد داتاق فرها

از آرشام . دنیخواب یاتاق م یکیآرشام و عمو محمد هم تو اون  ؛یب یهم واسه من و ب شیکیواسه فرهاد بود و  شیکیتا اتاق داشتن که  سه

. ده یدونستم تا خودش نخواد بهم جواب نم یچون م دمیپرس ینم یسوال
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 یخوابم نم دمید یتا آرشامو نم! من نه یخواب بود ول یب یب م؛یتو اتاق بود یب یمن و ب. اومد خونه رتریچهارم بود، اون شب آرشام د شب

که من  ییکارا. هیچ هیقض دیکم فهم کم یبهم شک کرده بود، ول لیاوا یب یب. رفت یدلم هزار راه م رونیذاشت ب یپاشو که از خونه م. برد

. هست ییخبرا هی دیفهم یم دید یهم م يا گهیکارام نسبت به آرشام داشتم رو هر کس د يکه من تو یو شور و عشق ،کردم یم

 يابود؛ آرشام دکمه ه اطیعمو محمد تو ح. پرده رو کنار زدم يخودشه، رفتم پشت پنجره و آروم گوشه  دمیفهم دمیدرو که شن يصدا

و پشت در  رونیو از اتاق رفتم ب رمیبگ مویکنجکاو يزنن، نتونستم جلو یکه دارن با هم حرف م دمید. رو تا آخر بسته بود شیمشک يپالتو

. دمیشن یبه در، صداشونو واضح م کیها نشسته بودن و نزد پله يچون رو. ستادمیا

 د؟یداریساعت ب نیچرا تا ا: آرشام

. نگرانت شدم پسرم -

. ن خوبمم -

! به فکر خودت باش شتریبابا ب تم؛یپسرم دوستت دارم و نگران سالمت يکه به اندازه  یدون یم -

دالرام کجاست؟  -

خدا  ه،یدختر آروم و مهربون. نه ای ياومد نهیاومد پشت پنجره تا بب یم. بود داریب شیپ قهیتا چند دق یاتاق بخوابن، ول يرفتن تو یب یبا ب -

. حفظش کنه

 داره؟یاالن ب -

. خواستم باهات حرف بزنم یدونم پسرم، م ینم -

در چه مورد؟  -

. هوا سرده نجایتو ا میبر -

! نهیخوابش سنگ یماشااهللا حساب. اومد یخروپفش م ينگاه کردم، صدا یب یبه ب. اتاق و آروم درو بستم يخودمو رسوندم تو بدو

. خونه قرار داشت ياتاق آرشام و فرهاد تو قسمت راهرو یشد، ول یتاق ما رو به هال باز ما. گن یم یچ نمیچسبوندم به در تا بب گوشمو

شده؟  یگوشم با شماست عمو محمد، چ -

. کم باهات حرف بزنم هیخواستم  -

 ؟یدر مورد چ -

. درمورد دالرام -

! شده؟ یدالرام چ -

 یخوب م یلیخ امرزتویمن پدر و مادر خداب. گفت دیرو با ایگفتن یه ولن ایدونم گفتنش درسته  ینشده نگران نباش، نم يزیپسرم چ -

و  يدر همه حال کمکمون کرد. بوده ریبوده خ یو هر چ دمیند يما که ازت بد ،یهست یتیمرد با شخص! شناسم یشناختم، تو رو هم م

. میو خدا شاهده مثل پسرمون دوستت دار يکرد يفرزند یب یدر حق من و ب. یدستمونو گرفت

! به دالرام داره؟ یحرفا چه ربط نیعمو محمد ا -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥١١

دختر  نیو چرا ا هیدونم مشکلتون چ ینم قیدق. شما بودم يهر دو يچند روز شاهد نگاه ها نیا يتو! گم بهت پسرم صبور باش یم -

زنه  یقدم م اطیح يشه و مرتب تو یدلواپست م رونیب يذار یدر م نیپاتو از ا یوقت. هاش بودم يقرار یتموم مدت شاهد ب یول نجاست،یا

دختر به تو از  نینکردم؛ نگاه ا دیسف ابیموها رو تو آس نیپسرم، من ا. نهیش یچشماش م يتو دیخونه نور ام يایم یوقت. و تو حال خودشه

 نجایدخترو ا هیراره ق یبهم گفت یوقت. يکه از جنس مخالف دور بود دمید شهیو هم یدفاع کرده باش يندارم از دختر ادی. سر عالقه است

 شیهم تو زندگ يدختر چیو ه ستیکارا ن نیخشک شد که آرشام خان اهل ا نیقسم هر دو پام به زم دابه خ م،یو مراقبش باش مینگه دار

و در مقابلش  یبرعکس گذشته االن آروم دم،یشما رو د يهر دو يرفتارا. پشت و پناهش يچرا شد دمیتازه فهم دمشید یوقت! ستین

 یاجازه رو بهش نم نیا یدکتر از اقوامشه، ول يآقا نکهیبا ا. اون پسر بشه تاقا کینزد يد یکه اجازه نم دمید. یکن یخونسرد رفتار م کامال

دختر به  نیکه ا ياز همه مهمتر اون عالقه ا نم؛یب یرو هم دارم به چشم م يکه تو به دالرام دار يو توجه ا دمیعشقو تو نگاه اون پسر د! يد

. کرده شیاز غرور مخف يواریپشت د یاره، ولتو د

! رو بگو هیاصل قض ؟یبگ یچ يخوا یفهمم، م یعمو محمد حرفاتو نم -

نه به تو  یمونه، ول یدخترمون م نیع یب یمن و ب يدالرام برا ست؛یشکل درست ن نیخونه اونم به ا نیا يدختر تو نیپسرم حضور ا -

 یاگه نم. میو به حالل و حروم اعتقاد دار میخودمونو دار دهیعقا یب یهم من و هم ب یشماست، ول يخونه  نجایا. محرمه و نه به اون پسر

...االن  یزدم، ول ینم یبهت عالقه داره خدا شاهده حرف تردخ نیکه ا دمید

! ؟یچ یول -

دو تا  نیداره ب نجایدختر ا هیفهمن  یمزود همه  یلیو خ هیکیکوچ يروستا نجایا. گم یخودتون م يپسرم از حرفام ناراحت نشو، من برا -

 هیمردم به قض نیا دیبازم د یشناسن، ول یدختر از اقواممونه، تو رو هم که همه م نیکه ا میاریبر فرض ما بهونه ب. کنه یم یمرد مجرد زندگ

خوام گذشته  یاومد؟ نم یچ میسر مر يو خودت که شاهد بود ارنیطفل معصوم حرف در ب نیخوام پشت سر ا ینم. است گهیز دیچ هی

...نذار پسرم  نم؛یب یم ممویدختر مر نیمن تو وجود ا. تکرار بشه

 يادیخونه خطرات ز نیاز ا رونیب. ببرم نجایتونم اونو از ا یو فعال نم ستین يچاره ا یول د،یگ یحرفاتونو قبول دارم چون شما م -

. ممکنه يجا نیبراش امن تر نجایکنه و ا یم دشیتهد

نه؟  ای يخوا یدختر رو م نیبهم بگو تو ا ینیببر، فقط راست و حس نجایگفتم دخترمو از امن ن -

. از جانب آرشام یبعد از سکوت کوتاه و

! د؟یپرس یچرا م -

به  یول ،یکه چطور خواب و خوراکو ازش گرفت نمیب یاون دختر شک ندارم چون م يبه عالقه . خوام مطمئن بشم که اشتباه نکردم یم -

. که حرفاتو بشنوه ستین نجایکس جز ما ا چیبهم بگو پسرم االن ه. یهست یس تو شک دارم؛ تو مرد سرسخت و محکمح

. حرفا بدونم نیخوام منظورتونو از ا یم -

قسمت  میپسرم؟ بذار بهت حالل بشه بابا، نذار سرنوشت مر یش یچرا پناهش نم ؟یکن یچرا عقدش نم يخوا یاگه تو هم خاطرشو م -

. میجون هواشو دار يتا پا یب یمن و ب يجور نیا. زبونا بچرخه ينذار اسمش رو چه،یپ یحرف زود م نجایا. دختر طفل معصوم بشه نیا
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 کیتونه بهش نزد ینم ياحد گهیشناسنامش باشه د ياسم تو تو یوقت یول ،یدورش کن بتیاز مص يخوا یبهش نظر دارن و م يگفته بود

! شه پسرم یست مدر زیهمه چ یعقدش کن. بشه

و اگه قبول نکنم؟  -

 ؟يو قبول ندار دیمو سف رمردیمن پ يپس حرفا -

. ستمیکه من اهل ازدواج ن دیدون یم یندارم؛ ول یکنم، حرف یپست خالصش م يکار از شر اون آدما نیبا ا دیگ یم نکهیا -

پسرم؟  يخوا یم یچ گهیهمه نظر تکه، د دخترم از. زن کنارت باشه هی دیو با يمرد هیتو هم  یدونم بابا ول یم -

. مکث کرد آرشام

. تونم قبول کنم ینم -

. دکترم دوستش داره يآقا -

. بهش نداره یحس چیدالرام ه! عمو محمد اریاسم اونو ن -

 ستنیبه هم محرم ن نکهیفقط عاشقه و ا ندازه؛یدختر نم نینگاه بد به ا یو حت دمیازش ند يمدت بد نیا يتو. هینیپسر مقبول و مت یول -

خودشو  يتونه جلو ینم يشه، چون هر مرد یدردسر ساز م فتهیعشق اگه از جانب مرد به جوشش ب. ممکنه هر دوشون رو به گناه بندازه

! نهیپسرم ترسم از هم. رهیبگ

ببرم مشکل حله؟  نجایاگه فرهادو از ا -

. بابا میدون یطور صالح م نیا یب یاره؛ من و بند یبه کس ياون که کار ؟يخدا دار يچکار به اون بنده  -

! ؟ینباشه، اون وقت چ یدالرام راض دیشا -

خونه،  یبراتون م میعقد دا ي غهیص هی نجایا ادیکنم ب یمن حاج آقا رو خبر م ياگه موافق بود. یب یبسپر به من و ب شویتو موافقت کن بق -

. ده یشناسمش کاراتونو زود انجام م یچون م

! ؟یسادگ نیه همب -

. روستاست نیا نیام يحاج آقا مهدو ست؛ین ياستخاره ا چیحاجت ه ریپسرم تو کار خ -

. شه یم یچ نمیتا بعد بب رمیبگ میتونم تصم یاالن نم -

! بشه ریپسرم خوب فکراتو بکن بعد جوابمو بده، فقط نذار د -

! داد منو عقد کنه؟ شنهادیعمو محمد به آرشام پ! شنوه؟ یم درست مگوشا یعنیمجسمه پشت در خشکم زده بود؛  نیع. دمینشن ییصدا

!مغزم کمپلت قفل کرده بود

***

دور سفره نشسته بودم تموم  هیهمراه بق یصبح وقت. دست از سرم برنداشت الیتا صبح فکر و خ یول دم،یخواب یشب با هزار بدبخت اون

. بود رینظ یگذاشتم دهنم، مزش ب یمحل ریاز پن یکم. خورد ینم یچیتو هم و هبود  دهیکش یآرشام بود که اخماشو حساب شیحواسم پ



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥١٣

. بخور، گرم و تازه است ریدخترم ش: یب یب

. زدم لبخند

. باعث زحمتتون هم شدم دیخورم؛ ببخش یم یب یچشم ب -

. لبخندش شده بود، نگاهم کرد یکه چاشن یذات یبا مهربون متقابال

حرفا  نیاز ا گهیخودته مادر، د يخونه  نجایا. يزیدخترم برام عز يخدا شاهده اندازه . ما رحمته يبرا نجایت اوجود! کدوم زحمت مادر -

. نزن

عجب صفا و  ،یمیقد يواراید نیا نیب ییروستا يخونه  نیتو ا. شده، خوردم دهیکه معلوم بود تازه دوش یگرم ریقلپ از ش هی یشرمندگ با

. داد یبهم دست نم یبگیحس غر ،یب یپاك و مهربون عمو محمد و ب يبا وجود دال مخصوصا! برقرار بود یتیمیصم

آرشام سرشو تکون داد و بعدشم . شدم نداختنیکه عمو محمد و آرشام بهم م یخاص ينگاه ها يمتوجه  دم،یکش یو سر م ریداشتم ش یوقت

نگاه کردم؛ تو  یب یبه ب. که عمو محمد هم پشت سرش رفت دینکش قهیدق کیبه . رونیاز کنار سفره بلند شد و رفت ب یلب ریتشکر ز هیبا 

.گفت ینم يزیشده بود و چ رهیخ وشهگ هیفکر بود؛ به 

 ؟یب یب -

. جمع شد و نگاهم کرد حواسش

! یب یجون ب -

. جون یب یجونت سالمت ب -

. شتریچشماش ب يپر رنگ شد و درخشش اشک تو لبخندش

! شده؟ يزیچ ،یب یب -

اونم مثل  ،يندازیدخترم م ادیمنو . داد یجوابمو م يجور نیهم ،یب یگفتم جان ب یزد و م یصدام م ممیمر یافتادم، وقت مایقد ادیادر نه م -

. رفت یلباش کنار نم يلحظه خنده از رو هیشاداب بود و . داشت یتو قلب مهربون

. و اشکاشو پاك کرد دیاز ته دل کش يپر سوز آه

! دختر جوونم پر پر شد. منم وفا نکرد میکس وفا نکرده مادر، به مر چیروزگار به ه نیا -

غم خودمم تازه شد و . دیلرز یهمه اشک و آه م نیبار ا ریز فشینح يچشماشو پوشونده بود، شونه ها شیروسر يطور که با گوشه  همون

. ختیر یصدا اشک م یب. که چشمام نمناك شده بود بغلش کردم ینیح

. ناراحتت کردم یب یببخش ب -

. اشکاشو پاك کرد، چشماش قرمز شده بود شیروسر يبا گوشه . بلند کرد، کنارش نشستم سرشو

مادرو به غم  هیخدا ازش نگذره که دل ! طونیش اهیلعنت خدا بر دل س. اتفاقا سبک شدم باهات حرف زدم ،يندار رینه مادر تو که تقص -

! زد شیگوشش آت گریج

. واقعا کنجکاو شدم یول ه،یدونم فضول یم دیاومد؟ ببخش میسر مر به یمگه چ یب یب -
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رو عمو محمد  یمرد جوون هی شیچند سال پ. نشوند اهیخبر که ما رو به روز س یبگم از اون از خدا ب یبگم، چ یچ. هیچه حرف نینه مادر ا -

 يزیخودش چ يبه گفته  یکرد، ول دایبه لطف خدا شفا پ بیخونه، چون زنده بود با کمک طب ارهیکنه و با خودش م یم دایکنار رودخونه پ

 شیآت نیا يکه تو میخودمون هست نیتوش نداره و آخر سر ا يریخ چیکار ه نیکه ا میبود، ندونست ییپسر خوش بر و رو. ومدا ینم ادشی

تصادف از  يدو تا از پسرامو تو. ا نداشتهم به م يجا موند؛ کار نیو هم میپسر جا داد نیبه ا یخوب ياز رو. میش یو خاکستر م میسوز یم

روستا که عمو محمد با وجود دختر  يتو دیچیاون موقع دانشجو بود؛ کم کم هو پ میمر. دونستم یپسر خودم م لدست داده بودم و اونو مث

و  نهیا هیکه آره قض میش بگتا به یستیتو رودربا میمونده بود ارم،یخالصه مادر سرتو درد ن. داره یخونش نگه م يتو بهیمجردش مرد غر

کنه واسه مداوا برن  شیعمو محمد چند بار خواست راض یحت. رو نداره بره ییگفت که جا یاونم با هزار بهونه و چرب زبون. میبکن يفکر هی

دم تخم مرغا رو به روز که رفته بو هی! گرفته ممویکه چشمش مر میندونست م؛یخورد یم بشویفر میما هم ساده داشت. قبول نکرد یتهران، ول

 هیشه؛ آخه عمو محمد  یشده و داره تلف م ضیگاوم مر ایده که ب یبه عمو محمد خبر م اییاز روستا یکی نکهیحسن آقا بقال بدم، مثل ا

 کم معطل شدم؛ هی یبقال يخالصه همون روز من تو. اومدن سراغ ما یروستا هم هر وقت کمک الزم داشتن م یشد و اهال یسرش م ییزایچ

از کالساشو از دست داده بود  یکی میاون روز مر نکهینبود، مثل ا خونهجز اون  یکس. بدم لشیتخم مرغا رو تحو ادیتا حسن آقا ب ستادمیوا

.گرده خونه یزود بر م نیو واسه هم

خبر  یاون از خدا ب! هبگم مادر که دلم خون یچ: ادامه داد ختیر یداد و اشک م یبه سرش گرفت و همون طور که خودشو تکون م دستشو

 یتوجه از کنارشون رد م یخدا و بندش ب ياهل روستا برامون حرف در آورده بودن و ما به خاطر خشنود يهمه . نگاه بد به دخترم داشت

کنه با  یکشه، اونم دنبالش م یم غیو ج اطیح يتو ادیدخترم م. خواست دامن دخترمو لکه دار کنه یم! بهمون بد کرد داون نامر یول م،یشد

پشت  ياز باال هیهمسا ياز زنا یکیرو  نایا. زنه یکه دم دستش بوده چنگ م يزیبه خاطر نجات جونش به هر چ میشن و مر یم زیهم گالو

کنه و  یاز دستش فرار م میمر. ها نشنون هیدهنشو گرفته بود که صداشو همسا يجلو. نکرده يکار رسشاز ت یو شاهد بوده، ول دهیبوم د

دل مادر همون  زیلب باغچه و عز يخوره به آجرا یو سرش م نیزم فتهیگوشم م گریدخترم ج. صورتش يزنه تو یشه و م یم یباناونم عص

 دم،یرس ریمن و عمو محمد د.کنه یفرار م هیجور نیاوضاع ا نهیب یتا م زیچ همه یاون ب. شه یزنه تا جونش در م یلب باغچه بال بال م

! تموم کرده بود ممیمر

مادر  نیا ایخدا! یعجب سرگذشت تلخ. ختمیبغلم گرفتم و منم همپاش اشک ر يسرشو تو. کرد یو ضجش دل سنگ و آب م هیگر يصدا

! کشه یم یدلش داره چ يکه تو یهمه غم نیبا وجود ا

دادن و  هیگاه اتاق تکبه در یآرشام و عمو محمد از ک دمیغرق شده بودم که نفهم میمر یخودم و داستان زندگ يحال و هوا يتو يقدر به

از فک منقبض . شده بود رهیخ نیداده بود و با اخم به زم هیتک واریبه د نهیبه آرشام نگاه کردم که دست به س. کنن یدارن ما رو نگاه م

قطرات  م؛یچشم تو چشم شد. نگاهمو حس کرده بود ینیبلند کرد، انگار سنگ یسرشو به آروم. که تا چه حد ناراحته دیهمشد ف یشدش م

فاصله گرفت و از اتاق  واریکالفه از د. شدم رهیچشماش خ يپلک بزنم تو یحت نکهیمن بدون ا یکرد، ول یم سیاشک صورتمو خ یدر پ یپ

.رفت رونیب

***
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. زد آرشام صدام گهیطرف د هیاتاقش که از  يفرهاد صدام زد، خواستم برم تو. یب یب شیهال نشسته بودم پ يظهر شده بود؛ تو بایتقر

گفتم که به  یب یبه ب. و عمو محمد یب یب يبزنم، مخصوصا جلو یبود و جرات نداشتم حرف يصورت آرشام جد! مونده بودم چکار کنم

 اطیح يبودن، چون تو رونیمحافظا ب اط؛یح يدنبال آرشام رفتم رفت تو. و اونم با لبخند قبول کرد ششیپ امیفرهاد بگه کارم که تموم شد م

.دمشونیکه ند

 ؟یبگ یخواست یم یچ -

اون دکتره باهات چکار داشت؟  -

. نمیکه برم بب یدونم، نذاشت یدوما چه م! دکتر ياوال دکتره نه و آقا -

بود دوختم،  اطیکه وسط ح یکینگاهمو به حوض کوچ. صورتم ثابت نگه داشت يچرخوند و رو اطیح يدور تو هیکرد و نگاهشو  سکوت

که معلوم بود مدت  یمیدر قد هیتر بودن در مجزا داشتن؛  یمیاز خونه ها که قد یشده بود و بعض یحصارکش جانیا ياطراف اکثر خونه ها

. دهیپوس يادیز

! بدم حیرو توض يزیچ ستیپس الزم ن ؛يدیمن و عمو محمد رو شن يحرفا شبیدونم که د یم -

. بود يتعجب نگاهش کردم، جد با

. دمیپنجره دپشت  توینگاهم نکن، سا ياون جور -

!بود يزیآدم ت عجب

.کردم ينباختم و تک سرفه ا خودمو

! باشم دهیبر فرض که شن ؟یخب که چ -

 ه؟ینظرت چ -

! ؟یدر مورد چ -

! عمو محمد شنهادیپ -

. نظر منه نیرو جبران کنن؛ ا هیکار اون قض نیخوان با ا یکه داشتن م یسخت طیشرا ریتحت تاث یب یعمو محمد و ب -

. یکن یس قبول نمپ -

! ؟یکن یمگه تو قبول م -

. از روم برداشت نگاهشو

! به نظرم موقت مناسبه ست؛ین يبد شنهادیپ -

. زد یصداش م یوحش يکه آرشام گربه  ییپروا یزدم و باز شدم همون دالرام گستاخ و ب پوزخند

!تهه عقد مـــوق ،يدیخوبه از قبل برنامه هاتم چ! نکنه تینه بابا گرم -

 ؟يدار یتو مشکل -

! به چشم، چرا که نه؟ يمنم بگم ا میعقد کن ایب یکه تا بگ! ؟يفکر کرد یپس چ -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥١٦

. قدم اومد جلو هی

باشه؟  نمیاز ا ریتونه غ یمگه م -

. قدم رفتم عقب هی

بشه، آره؟ کور  غتیو ص یش کنکه خر يدید ییطال تویکس به پستت خورده و موقع یپناه و ب یدختر ب هی يفکر کرد! ینیب یحاال که م -

! يخوند

. اومد جلو گهیقدم د هیلبش و  ينشست گوشه  یکج لبخند

 ؟يزد یپسش م ياستفاده کرد؛ تو بود دیبا ییطال تیاز هر موقع -

. همه وقاحت گشاد شد نیاز ا چشمام

گفت من قصد ازدواج ندارم؟  یبود که داشت به عمو محمد م یپس اون ک -

. داشتم که فکر کنم ازیکرد، ن یبودم و ذهنم کار نمخسته  شبید -

! رو باور ندارم يد یم لمیتحو يکه االن دار یینایا. داشت قتیحق شبتید ياتفاقا به نظرم حرفا -

. قدم بلند خودشو رسوند بهم و بازومو گرفت هیبرم تو که با  خواستم

! کجا؟ -

! زنما یرو صدا م یب یولم کن؛ ب -

آره؟  ،یکن یم دیدکه منو ته -

. حرکاتش پر از خشونت یآروم بود، ول لحنش

. فکر کن يخوا یم یهر چ -

دختر؟  یکن یچرا لج م -

کنم؟  یقبول م يکرد یپس فکر م -

! یکن یشک ندارم قبول م -

. يرو دار یلیخ -

 ؟یگ یم نویچرا ا گهیتو د -

! ولم کن -

.يجواب منو نداد -

! شم یکس نم چیه يا غهیکنم؛ من زن ص یکارو نم نیگم من ا یشه مهم با گهیهزار بار د -

! یش یمن م يزن عقد ،یش یکس نم چیه يا غهیزن ص -

 ؟يچه عقد -

. موقت -

. کردم و با حرص پسش زدم تقال
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. ستمیمن از اوناش ن ه،یکیهر دوش  -

. دیصورتم توپ يلب تو ریبا خشم ز وارید ي نهیمحکم چسبوندم س. دنبال خودش دیخشم بازومو گرفت و منو کش با

زدم؟  یحرف نیهمچ یمن ک رون؛یب ادیاز اون دهنت م یبفهم چ -

عقد  یکنم و اگه بخوام ازدواج کنم با کس یحق دارم مثل آدم زندگ. بشم غهیخوام ص یدخترم و نم هیمن . هیمنظورت چ یسر بسته گفت -

! باشه، نه واسه چند روز میزندگ يتو شهیهم يخوام برا یچون م! میو فقط داکنم که از ته دل منو بخواد، اونم نه موقت  یم

. زدم ینفس نفس م جانیاز زور ه. شد رهیچشمام خ يحرف تو یب

حله؟  م،یکن میاگه عقد دا! نهیپس دردت ا -

. چشماش بخونم يخواستم صداقت گفته هاشو از تو ینگاهش کردم؛ م فقط

 ؟یگ ینم یچیچرا ه -

! کنم یاهات عقد نممن ب -

. از خشونتش کم نشد یموند، ول مات

! چرا؟ -

. يخوا یو قلبا نم يدار دیکار ترد نیچون تو ا -

. قدر محکم بود که باعث بشه تن و بدنم بلرزه و چشمامو ببندم نیا یبلند نبود، ول نکهیبا ا صداش

که تا عمو محمد گفت برو دختره رو عقد کن بگم باشه؟ ده ساله دارم  رمکایقدر ب نیا يتو فکر کرد! ؟يخوا یاز جون من م ید آخه تو چ -

تونم نظر عمو محمد و برگردونم؟ شده باشه  یمن نم يکرد الیبود؛ تو خ یمعن یکنم و ازدواج که کال واسم ب یم يتو دور ياز هم جنسا

. خودمو دارم دیمن عقا! حمده، نه آرشامو عمو م یب یواسه ب دیعقا نیا. کنم یکارو نم نیا یول گه،ید يجا هیبرمت  یم

. که آروم و قرار نداشتن اهشیس يبازکردم و زل زدم تو چشما چشمامو

 ؟یکن یکارو م نیپس چرا ا -

. بگم يزیازم نخواه چ -

. دم یبهت نم یجواب چیتا ندونم ه -

 ؟یبدون يخوا یم یچ -

برو با عمو  الیخ یپس ب ،یگ یم يزورت که نکرده و خودتم که دار یکس. نپس کار خودتو بک یستیکار ن نیمجبور به ا یگ یاگه م -

ترس و  یباشه، ول میعقد دا یهست یراض یگ یم یحت. میعقد کن یکن یاصرار م يتو دار یول ،یکن یکارو نم نیمحمد حرف بزن و بگو ا

؟يدار یچه جواب نایواسه ا نم؛یب یتو نگاهت م یحرفات و حت يرو تو دیترد

...و منم  يترسم؛ حرف از عالقه زد ینم يزیاز چمن  -

 ؟يپس چرا ساکت شد -

. زنم که فردا عاقدو خبر کنه یامشب با عمو محمد حرف م -

. يبود يشنهادیپ نیانگار منتظر همچ -
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. استفاده کرد ياز هر بهانه ا دیبه هر حال با -

! ه؟یمنظورت چ -

. گم یرو م ییطال تیهمون موقع -

. شدم رهیچشماش خ يبا خنده تو دم؛یو خند رمیخودمو بگ ينتونستم جلو یول نخواستم،

. يد یجوابمو م گهید زیچ هیگم تو  یم زیچ هیمن  یهر چ! يندار رینظ ییپر رو يبه خدا تو -

شه؟ اگه منم  یم یخب بخند مگه چ! رهیگ یخودشو م يآدم جلو نیچقدر ا. نخورد کمیتکون کوچ هی یلباش حت یول د،یخند یم چشماش

. بزنه یلبخند درست و حساب هی یحت نیفقط خدا کنه بشه، واال خودمم شک دارم که ا! ندازمیروز تو رو به قهقهه م هیکه 

. زنم یبا عمو محمد حرف م -

. شه ینم يجور نینه ا -

! چرا نشه؟ -

آرشام و تا کامل از  یبه خدا هنوز برام گنگ ؟ییه تنهابوده و چرا ده سال یدونم تو گذشتت چ یشناسم و نم یمن هنوز تو رو کامل نم -

. تونم ینم یخودت برام نگ

مسکوت بمونه و شکافتن لحظه لحظشون فقط داغ دلو  دیاز اتفاقات با یلیاوقات خ یگاه ؛یبدون يزیمن چ ينداره تو از گذشته  یلیدل -

! ره یچشمام کنار نم يوقت از جلو چیگرچه گذشته ه. کنه یتازه م

و نفرت به خاطر گذشته است؟  نهیهمه ک نیا -

. ازم فاصله گرفت ینگفت و کم یچیه

زمانشو . شه یتو فاش م شیراز پ نیدونم که باالخره ا یم. کارو کردم نیروز ا هی دیبدم؛ شا حیرو واست توض يزیکه چ ستیاالن وقتش ن -

. داره یودت بستگبه خ نیگم که البته ا یبرات م زویروز همه چ هی یدونم، ول ینم

! چرا من؟ -

. یقبول کن شنهادمویکه پ -

عمو محمد؟  ایتو  شنهادیپ -

. عقد بشن الیخ یکنم تا ب یتونم همشونو راض یراحت م یلیگفتم که خ. کنن ینم يکار چیتا من نخوام اونا ه -

 ؟یکن یکارو نم نیپس چرا ا -

. شد کمینزد

! ییطال تیبه خاطر همون موقع -

. دمیو خند رمیخودمو بگ يجلو ستمنتون

. که صداش زدم میگذشته بود و تو افکار خودمون غرق بود قهیدو دق یکی

...اون  شیخوام پ ینم ؟یآرشام، فرهاد چ -

. نجایدور از ا ییجا هیدو روز ببرمش  یکیقراره . و فکر اونجاشم کردم یگ یم یفهمم چ یم -
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! کجا؟ -

. دورش کنم نجایزود بفهمه؛ پس بهتره از ا یلیممکنه خ یدونه من، فرهادو از چنگش در آوردم، ول ینم ومرثینباشه؛ ک نجایالزمه که ا -

. کنه یم دامونیپ انیامن باشه و شا دیطوره که واسه ما هم نبا نیپس اگه ا ست؟یواسش امن ن نجایا یعنی -

 مهیدارم که ن ییکارا هی. میمدتو صبر کن نیا میدم و مجبور یرامونو انجام مدارم کا. میر یم نجایاز ا گهید يدو هفته  یکینگران نباش تا  -

. کنم یدگیبهشون رس دیتموم مونده و با

اومد؟  هیو بق انیبه سر شا یچ یتو هنوز از اون شب برام نگفت -

. گم یامشب برات م -

 ؟يبر یفرهادو کجا م -

. گم یبعدا بهت م -

کنن؟  ینم دامونیمدت پ نیا انیشا ای ومرثیک. بدونم اطرافم چه خبره دین بام! شه یکه نم يجور نیآخه ا -

رو  یبدون دیکه با یمن هر چ. میفهم یبشه م يدن و اگه خبر یم کیگذاشتم تو روستا کش یمحافظ با لباس شخص. کمه یلیاحتمالش خ -

.گم یبهت م

هنوز حل  يو مشکل پر ستیاالن وقتش ن نمیب یباز م یول. بکنه يکار هیفرهاد  دیرو بکشم وسط، شا يدوست دارم موضوع پر یلیخ -

. تونستم باهاش حرف بزنم یم يجور هیکاش  يا. نشده

. شه یفعال نم -

. نگرانشم یلیرو داره، خ یخوشبخت اقتیفرهاد ل -

. رفت تو هم اخماش

باهاش حرف زدم، انگار  روزید. شه ینم شیزیترل باشه چتحت کن یمن به خاطر تو حاضر شدم جونشو نجات بدم و تا وقت! نداره ینگران -

. شه یمدارکش جور باشه کاراش زود انجام م. خارج بشه رانیقصد داره از ا

! خواد بره؟ یم یک! ؟یگ یم يجد -

. کشه یطول م یتا بخوام کاراشو انجام بدم مدت -

! شده، خوشحالم الیخ یمنو ب یعنیپس  -

. زد پوزخند

. زنه یتو چشماش برق م دنینباش؛ هنوزم با د دواریام ادمیز -

اومد و معلوم بود که بهم توجه  یرفتاراش خوشم م نیاز ا یدونم چرا، ول ینم. خورد یشدم، داشت حرص م رهیخ شیصورت عصبان به

داد و  یبهم نشون م نویا ضشیضد و نق يهم با رفتارا یبا کاراش و گاه. ارهیبه زبون ب شویخواد حس درون یاز بس مغروره نم یداره، ول

. باشه که عاشقانه بخوامش یاگه طرف مقابلم کس یحت! نه موقت یول ام،یاز خدام بود به عقدش در ب. هیکاف دح نیکرد تا هم یفکر م
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م داره نداشتم و حاال هم که روز به روز عالق يکه عاشقش شدم با گذشتش کار یوقت. خواستم یبرام مهم نبود و فقط خودشو م گذشتش

گذشتش  يکه تو يتونه از اسرار یحق داشت و اگه مطمئن بشه متعلق به خودشم م ییجورا هی! طورم نیشه، هم یم شترینسبت بهش ب

!کار نیواسه ا یکرد، حت یحساب شده عمل م شهیمثل هم. وجود داره برام بگه

. دارهچکارم  نمیفرهاد تا بب شیرفت با عمو محمد حرف بزنه و منم رفتم پ آرشام

***

واقعا برام . اومد یخوشش نم ادیز یکیکدومشون از اون  چیانگار ه رون،یآمد ب یمدت هر وقت که آرشام خونه نبود از اتاقش م نیا يتو

رفتم و رو به . پاسخ نذاشتم یمتقابال منم لبخندشو ب. لباش ينشست رو یمن لبخند کم رنگ دنیاتاق نشسته بود که با د يتو! جالب بود

. وش نشستمر

باهام فرهاد؟  یکار داشت -

. ادیچقدر بهت م یلباس محل نیا -

شد  یدامن کم رنگ تر م يدار و بلند که قسمت باالش قرمز بود و لبه ها نیدامن چ هی. به خودم انداختم یلبخند نگاه کوتاه با

هم رو سرم بود که رنگ  یجالب و محل يبا طرحا سه گوش يروسر هی. بسته بود قهیشد و  یکه رو قسمت کمر تنگ م یبلوز محل هی و

. دوست داشتم یلیرو خ دشیسف

 ؟يدیپوشم، تو تازه د یم نایدو روز دارم از ا. بهم داد یب یممنون ب -

. در موردش بهت نگفتم يزیچ ینه قبال هم متوجه شده بودم، ول -

! ؟یدر مورد لباسم باهام حرف بزن یخواست یم -

. خوام در مورد تو و آرشام بدونم یاست، م گهید زیچ هینه مسئله : اد و گفتسر تکون د د،یخند

. منتظره بود ریواسم غ سوالش

! ه؟یمنظورت چ -

 یچشمات برام تازگ يقرار یشناسمت؛ دالرام ب یمن خوب م یول ه،یآرشام مرد سرسخت و تو دار. هست نتونیب يزیچ هیشک ندارم که  -

! فتهیچشمت بهش م که یداره، اونم درست زمان

. بود دهیفهم زویخودش همه چ. گفتم یم دیبا یانداختم، چ ریز سرمو

خوام از زبون خودت بشنوم، برداشت من درسته؟  یم ه؟یچشمام زل بزن و بگو حرف دلت چ يتو شهیدالرام سرتو بلند کن و مثل هم -

بود  یبشه فرهاد تنها کس میآرشام وارد زندگ نکهیتا قبل از ا. بشه ریازم دلگ دمیترس یتونستم و م ینم یخواستم بگم ول یکردم، م نگاهش

...حاال  یبرادر اونو دوست داشتم، ول هیکه من داشتم؛ مثل 

. گذره یم یاطرافت داره چ یفهم یزود م یلیگم که تو خ یگفتم و بازم م شهیبگم؟ هم دیبا یمن چ... من  -

!يم قوه یلیتو آره و خ يرو ینه، ول هیبق يرو -
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. يکردم فراموش کرد یفکر م -

. یش یوقت فراموش نم چیتو ه -

. کنم یفرهاد خواهش م -

تونه  یحس عالقم به تو م یکن ینگاه به من بنداز، فکر م هی. ستین يعشقم بچه باز ؛ینظر منو برگردون یتون یتو نم. ادامه نده دالرام -

بشم؟  الیخ یو ب فتادهین یاتفاق چیواسه دو روز باشه و بعدشم انگار که ه

! قبال هم بهت گفته بودم نویفرهاد من تو رو مثل برادرم دوست دارم و ا ینگفتم، ول نوینه من ا -

فکر  شنهادمیهم به من و پ هیثان کی یشک ندارم تو حت ینظرت برگرده، ول دیشا یفکر کن شنهادمیپ يدم تا رو یمنم گفتم بهت زمان م -

ده و اون وقته که  یقلبت پر بشه از اون، خود به خود عقل رو هم تحت شعاع قرار م یوقت! نت پر شده از آرشامذه يچون همه  ،ينکرد

. يمرحله از عشق قرار دار نیا يتو االن تو. یش یعاشقش م قایعم

! ؟یگ یم نویچطور ا -

. به روم لبخند زد هیگال با

! طرفه باشه کیمخصوصا اگه عشقت . شیه راهه پو ن ينه راهه پس دار ؛يدونم بد درد یچون خودمم م -

. که با سر انگشت پاکش کردم دیچشمم چک ياراده از گوشه  یقطره اشک ب هی

. نداشتم اقتشویمن از همون اول ل دیپاکه فرهاد، شا یلیعشقت خ -

. دوختم نیا رو به زمچشمام نگاه کنه که اون يخواست تو. شد لیبه طرفم ما یو کم دیبه روم لبخند پاش یمهربون با

. تجربه کنه شیزندگ يعشقو تو یتونه به راحت یکه نم يعاشق مرد ؛يعاشق آرشام شد نیهم يدالرام، برا ناستیاز ا شتریب اقتتیتو ل -

! ؟یدون یتو از کجا م -

تو اون قلب به ظاهر  دیشه فهم یمشهود که م ياز کاراش به قدر یبعض یخواد نرمال رفتار کنه، ول یم. آرشام هم تو رو دوست داره -

! دختر چهیقلب آرشام که در مقابلت ه ؛یکن یسنگ رو هم آب م يکه دار یتو با قدرت. سردش چه خبره

. و نگاهش کردم دمیخند

! آهان حاال شد -

 ؟يآرشام شد يپس چطور متوجه  ،يتو اتاقت بود شتریمدت ب نیتو که تو ا -

. چشمک زد طنتیش با

 یتو حساسه و حت يرو نکهیا. آدم عاشقو درك کنم هی يتونم نگاه ها یفقط من م. دیا خانما هنوز ما مردا رو خوب نشناختشم گهیخب د -

کس حق نداره  چیو ه یکنه تو مال اون هست یتو داره و فکر م يکه رو هیتیحس مالک ينشونه  یهمگ نایا یبش کیذاره به اتاق من نزد ینم

اگه  یمن حت ،ینیب یم. کنه یشن، پس تو رو از اونا دور م یزنگ خطر محسوب م یهت عالقه دارن براش نوعکه ب ییکسا. بشه کیبهت نزد

! فهمم اطرفم چه خبره ینذارمم م رونیاتاق ب نیپامو از ا

لبخند سرمو تکون دادم  با
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 يآرشام مهم بود ياون قدر برا یده، ول ینم رو انجام يکار نیچن یواسه کس یکس الک چیه. آرشام منو نجات داد و اونم فقط به خاطر تو -

 یقسمتو نم يجلو. مثل تو رو داره يا دهیکش یدختر مهربون و سخت اقتیمثل آرشام ل يمرد محکم و با اراده ا. که درخواستتو قبول کرد

! بهت نگفته؟ منظورم از عالقش؟ يزیهنوز چ یراست. شه یکه باشه همون م یهر چ ریقدشه گرفت و ت

...اما خب . شه یم يتمومه، سرد و جد گهیبه خودم بگم د امیبعدش تا م یشم، ول یکنه که مطمئن م یم ییکارا هی ییوقتا هینه  -

اما چرا؟  ره،یمعلومه با خودش و احساسش درگ -

االن  نکهیا ؛یکن ینیب شیپ یتون یبعد نم قهیعنوان رفتارشو واسه چند دق چیداره و به ه يا دهیچیپ تیآرشام شخص. دونم یخودمم نم -

! تونم بشناسمش یکنم نم یاوقات حس م یشه و در کل گاه یرو به اون رو م نیکشه از ا ینم قهیآرومه و به دق

! یکن دایباعث شده نسبت بهش کشش پ نیهم دیشا -

. دونم ینم -

. دیکش قیعم نفس

اگه  یدارم و حت یقلبم نگهش م يتو شهیهم يارم، اما برادالرام و قصد سرکوب کردنشو هم ند ستین یحس عالقم به تو تموم شدن -

 یتو رو خوب م یشناسم، ول یگم؛ من آرشامو نم یقلب م میاز صم نویا. کنم یدعا م تیخوشبخت يهم با تمام وجود برا یازدواج کن يروز

ببرم،  نیقلبم از ب يازم نخواه عشقتو تو یولذارم،  یاگه انتخابت آرشامه، منم بهش احترام م. یکن ینم یاشتباه بدونم انتخا یشناسم و م

! کنم یکارو نم نیوقت ا چیچون ه

. ستیکار درست ن نیکنم، ا یخواهش م ؛یهم فکر کن ندتیبه آ دیفرهاد تو با یول -

کرد منم برم  شنهادیپاز دوستام اونجاست و بارها بهم  یکی. رمیبگ ایتالیخوام تخصصم رو تو ا یم. برنامه ها دارم يسر هی ندمیآ يمن برا -

کنم  یحال فراموشت نم نیبا ا یول نه،یمن هم يبرا تیموقع نیحاال وقتشه که شانسمو امتحان کنم و به نظرم بهتر. قبول نکردم یول شش،یپ

. رمیگ یازت خبر م يجور هیباش  مئنو مط

 هی اقتیبه خدا تو ل. قسمتت بشه قیدختر خوب و ال هیکه  ییقلبت به مرور کم رنگ و کم رنگ تر بشه، تا جا يعشق تو نیکنم ا یآرزو م -

! فرهاد يخوب و پر از عشقو دار یزندگ

. انداخت و در همون حال آروم تکونش داد ریلباش، سرشو ز ينشست رو یکم رنگ لبخند

!خبر نداره ندهیکس از آ چیه یول ،یگ یم یفهمم چ یم -

 نیاز ا يزیچ دیچرخ یزبونم نم ينتونستم و هر بار رو یول م،یکن یعقد م میام دارکردم تا به فرهاد بگم که من و آرش مویسع ي همه

گذاشته و  ونیآرشام بهم گفت که موضوع عقدو با عمو محمد در م. واسه مطرح کردنش نباشه یاالن زمان درست دیشا. موضوع بهش بگم

. میگرفت یاحتماالت رو هم در نظر م يجنبه  دیدا باشه و باسر و ص یداشت که ب دیآرشام تاک. ده یانجام م وکاراش ياونم گفته همه 

و  انیمخصوصا خالص شدن از شر شا ره؛یاز مشکالتو بگ یلیخ يتونست جلو یم ییجورا هیعقد ما  ایقضا نیبود و در کنار ا یسخت تیموقع

همه  نیا نیشد و حاال ب یسرش نم زایچ نیصفت ا وونیح ي کهینداشت؛ مرت یمجرد براش فرق ایزن متاهل  انیگرچه شا. ارسالن

 لیمسا نیو عمو محمد رو ا یب یو ب نجایا ارهیآرشام منو ب نکهیا ره،یگ یکنم خندم م یبهش که فکر م. میکن یعقد م میمشکالت ما دار

 يرو نی، البد واسه همره یم نجایفرهاد هم که داره از ا! دیبهم نامحرم باش دینبا دیمون یم نجایا يادیتعصب نشون بدن و بگن چون مدت ز
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 یو ثوابش م ریواسه خ دمیشا. هر دو دست به کار شدن میستین لیم ینسبت بهم ب دنید یکه وقت ممونه من و آرشا یم. ندارن ياون اصرار

 یته دل راض بر اتفاقات گذشته باشه، در هر صورت من از یکار جبران نیاون ها انجام ا دیاز د دیشا ایخوان دو تا جوونو به هم برسونن و 

بهم ثابت کنه که  نویتونست ا یداد، با رفتارش م یاحساساتشو بروز نم یبه راحت نکهیاو  ستین یشک هیآرشام مرد سرسخت نکهیدر ا! بودم

روز به  هیمطمئنم باالخره . خواد یحال دوست داشتم از زبون خودشم بشنوم که از ته دل منو م نیبا ا یتو چند مورد موفق بود ول

! دونه یخدا م گهید نویو کجا ا یک یکنه، ول یساتش اعتراف ماحسا

همون  يفردا نکهینرم، تا ا رونیاز خونه ب یطیآرشام سفارش کرده بود که تحت هر شرا. بره نجایاصرار داشت هر چه زودتر از ا فرهاد

 یانجام م ایتالیسفر فرهادو به ا يو اونجا کارا گهیر دشه هیرفتن  یم دیبا نکهیمثل ا. روز به فرهاد گفت که کاراشو واسه انتقال انجام داده

. تونست کاراشو جلوتر بندازه یفرهاد به کمک دوستش م البتهداد؛ 

مسئله  نیا انیجور نبود، چون با ب تشیفعال موقع. نزنم ياز پر یدادم حرف حیترج دمیحرفاشو شن یراحت شده بود؛ وقت المیبابت خ نیا از

!نداشت یبابت اطالع نیدر هر صورت اون از ا. اراحت کنمرو ن يخواستم پر ینم

***

 نیکاش ا يداشت و فقط ا يادیز تیبرام اهم میفرهاد تو زندگ. کردم یانگار که داشتم با برادرم وداع م د؛یاز فرهاد فرا رس یخداحافظ روز

. که فقط و فقط از جانب فرهاد بود یعشق نداخت،یما فاصله نم نیطرفه ب کیعشق 

! مراقب خودت باش دالرام -

کرد بگو تا به سه شماره  تتیاذ یابونیغول ب نیوقت ا هیاگه : ادامه داد يکه صداش آروم تر شده بود، با لحن بامزه ا یدر حال طنتیبا ش و

! دارم واسه خودم يزور مچهین هینگاه به عضله هاش نکن، منم . برگردم و خودم به حسابش برسم

! نگو فرهاد نویا ا: غره رفتم و گفتمخنده بهش چشم  با

. لباش بود يهنوز لبخند رو یخوب حس کردم، ول نویا. گرفته شد یکم نگاهش

 یلیبشه و عشق تو بهش خ نیبه عشقش توه يذره ا یکس دوست نداره حت چیدرسته؟ ه ،يطور حرف زدم ناراحت شد نیدر موردش ا -

! پاکه؛ دالرام قدرشو بدون

.انداختم ریزلبخند سرمو  با

شدن؟  یتا حاال خانم خانما خجالت یاز ک -

. کردم نگاهش

...که  یاز وقت -

. کرد یبا اخم به ما دو تا نگاه م. موند یباق مهیبود، جملم نصفه ن ستادهیآرشام که تو درگاه ا يصدا دنیبا شن و

.میفتیراه ب دیبا گهید -
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 ریتا صبح نمونده؛ د يزیکه چ دینیب یم نینگاه به ساعت بنداز هیاگه گپ و گفتتون تموم شده  ناایاح: ما ادامه داد يبا پوزخند رو به هر دو و

.میفتیبشه ممکنه تو دردسر ب

! ارزششو داشته باشه دوارمیالاقل ام: ادامه داد یظیرو به فرهاد با لحن غل و

لبخند  دنیسرمو چرخوندم و با د. دیکه چهارستون بدنم لرز دیدرو محکم بهم کوب نیهمچ. رونیبه من انداخت و رفت ب ینگاه پر از اخم و

. شد لیکه لبخندش به خنده تبد ییفرهاد منم ناخوداگاه لبخند زدم تا جا يلبا يرو

! ؟يخند یم یواسه چ -

.بودم دهیند کیمغرور و متکبرو از نزد يتا به حال حسادت کردن آدما. هیآرشام واقعا آدم جالب -

! طوره نیهم شهیخب آرشام هم یبر، ولشه گفت متک ینم -

از  شتریاخالقا نداشته باشه که بخواد افراط کنه؛ خب تا ب نیاز ا دوارمیشه و ام یاز حدش مشکل ساز م ادیز یخوبه، منته یلیخ نیخب ا -

. رونیب میبهتره بر مینکرد شیعصبان نیا

 ه؟یعصبان یگ یتو م یعنی -

لباش بود سرشو تکون  يکه رو يبه من اشاره کرد که برم کنارش و با همون لبخند. نگاه کرد رونیو به بکنار پنجره، پرده رو زد کنار  رفت

. اشاره کرد رونیداد و به ب

زد؛ حق با  یفرو برده بود و قدم م بشیج يبود و دستاشو طبق عادت تو ستادهیانداختم؛ آرشام کنار حوض ا اطیاز پنجره به ح نگاهمو

زد و  یکالفه قدم م. حوض يسنگ برداشت با حرص پرت کرد تو هیکه رفت کنار باغچه،  ییتا جا. بود یرشام کامال عصبفرهاد بود، حالت آ

طرف که فرهاد پرده رو انداخت و هر  نیاومد ا یداشت م. و روشو کرد طرف ساختمون ستادیدست به کمر ا د؛یکش یموهاش دست م يتو

. سمت در میدو رفت

! يدیخودت د يبا چشما -

. نگفتم يزیو چ دمیخند

 هینگاه به من و  هیسکوت  يتو. سرخ شده بود تیبود که فرهاد همزمان درو باز کرد، صورت آرشام از عصبان رهیآرشام رو دستگ دست

اومد و نه من در  يبهمون اخم کرده بود که نه صدا يجور. نگاه کوتاه به فرهاد انداخت و بعدشم از تو درگاه رفت کنار تا فرهاد رد شه

 نکهیبا ا. شد ینگاهش به من کم نم ياز گرما يبودم که در همه حال ذره ا نیعاشق ا یدوست داشتم، ول چشماشو يغرور تو! فرهاد

که  يتونه اون حس و عالقه ا یتعصب م نیتونست به من بفهمونه که تا چه حد ا یخشمش هم م يهمون نگاه از رو یبود، ول یعصبان

. کردم رو نشونم بده یتجو مدر آرشام جس شهیهم

***

. درست کنه یپلو با ماه يخواست واسه شب سبز یکردم؛ م یبرنجا رو پاك م یب یکمک ب داشتم

شده؟  يزیمادر، چ یتو خودت -
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! خوبم، نگران فرهاد و آرشامم یب ینه ب -

! دش نگهدارشونهخدا خو. شه یتموم م یو خوش ریبه خ زینگران نباش دخترم، ان شاء اهللا همه چ -

هم گفتم که  شهیوقت تنهام نذاشت و هم چیه. پدر، مادر و برادرم تنهام گذاشتن فقط اونو داشتم یبرادرم دوست دارم، وقت نیفرهادو ع -

. هاشو کرده باشم یتونم جبران خوب یممنونشم و هر کار بکنم بازم نم ایدن هی

 یخبر م یاز خدا ب يسر هی نکهیکمک مهندس و به خاطر تو االن زنده است، مثل ا دکتر به يبود که آقا دهیعمو محمد از مهندس شن -

خواستن بکشنش؛ آره مادر؟ 

. خبر بودم یمدتم ازش ب هیاز آرشام خواستم کمکش کنه و  -

. نگران نباش خدا خودش بزرگه. جور جبرانه هیخودش  يکه جونشو نجات داد نیخب مادر هم -

 دوارمیوقت تنهام نذاشته و ام چیخدا تا به االن ه. سپردم یدست خودش م زویهمه چ دیبود، با یب یحق با ب. شدمصدا به کارم مشغول  یب

!وقت دستمو ول نکنه چیه

. نجایا ادیم يدخترم، خاتونو خبر کردم عصر -

! ه؟یخاتون ک -

. ششیره پ یخواد عروس بشه م یروستا هر کس م نیا يتو: گفت يو با لحن بامزه ا دیخند

! کنه؟ یچکار م یعنی -

. کارا الزمه نیو ا یبازم قراره تازه عروس بش یول ،یآفتاب يپنجه  نیماشاهللا هزار ماشااهللا ع! بند اندازه مادر -

...که من  ستین يازین نهیمنظورم ا ست،یاما آخه االن وقتش ن -

. انجامش بدم دیمهندس سفارش کرده و منم با يآقا. خودش برسهبه  دیبا شیرسمه که دختر قبل از عروس نجایا زایچ نینه دخترم ا -

! د؟یکارو بکن نیآرشام گفته ا یعنی ؟يجد: تعجب گفتم با

. و مهربون نگاهم کرد دیخند

. دیانجام بد دیدون یگفت هر کار صالح م ارهیبهونه ب نکهیبدون ا. بهش گفتم و اونم موافقت کرد زویدخترم؛ من همه چ يجور نینه ا -

 یدستش سبکه ان شاء اهللا که خوشبخت بش. ندازهیروستا صورت بند م نیا يو سال هاست تو هیراحت دخترم، خاتون زن مطمئن التیخ

. مادر

گم تا حاال دست تو  یو دو ساله، نم ستیدختر ب هیمن ! بود نیهم هم قتشیگذاشت؛ حق تمیهم سکوتمو بنا بر رضا یب یکردم و ب سکوت

ابرو بر  ریکوچولو ز هیفقط  یول ،يبودم و به اصرار پر يمنصور يکه خونه  یامتحانش کردم و اونم وقت يا اتفاقا چند بارصورتم نبردم، چر

! شم؟ یدارم عروس م يجد يجد! کردم یم رییحاال داشتم کال تغ یداشتم، ول یم

***
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به ابروهام دست نزده بود و  ادیز. دیکش یودشو به رخ متر خ دیروشن تر و سف شهیاز هم دمینگاه کردم؛ پوست سف نهیآ يصورتم تو به

دختر  هی ارشیدست! شده يمحشر زیچ جشینت دمید یحاال م یدردم اومد، ول یموقع بند انداختن حساب نکهیبا ا. فقط بهش حالت داده بود

رو  يشگریآرا يون تو شهر کالساخات يداد و به گفته  یتر کارشو انجام م ينرگس امروز. گفت نرگس دخترشه نبود که خاتو یجوون

بعد از بند پوست صورتم جوش نزنه و  نکهیصورتم ماسک گذاشت، به خاطر ا يرو. کار مهارت داشت نیا يتو يگذرونده بود و تا حدود

 اقیبا اشت یب یب یکارا الزم نبود، ول نیواقعا ا نجا؛یا ادیکرد که فردا عصر حتما ب فارشبه نرگس س یب یب. بعد از اون موهامو مرتب کرد

روز آرزو  هیدونستم  یم. زدم یکامل به روش لبخند م تیبا رضا دمید ینگاه و حرکاتش م يتو اقویاشت نیا یداد و منم وقت یانجامشون م

پدر و  نیا ينگذره؛ واقعا چطور دلش اومد از دل مهربون و ساده  شیباعث و بان زخدا ا. انجام بده میکارا رو واسه دخترش مر نیداشته ا

گوششونو به کام مرگ بکشونه؟  گریمادر سواستفاده کنه و ج

 یدر واقع حساب. شد بمیگرفته نص یپر از اخم و نگاه يدر مقابل چهره ا یشب برگشت خونه که با لبخند ازش استقبال کردم، ول آرشام

تموم مدت ساکت بود و  یونستم چش شده، ولد ینم. لجم گرفت شتریب نیصورتمم نشد از ا يتو رییتغ يمتوجه  یحالم گرفته شد و حت

 یاز لجش حت ینگاهش رو خودم شدم، ول ینیسنگ يسر شام متوجه ! شد یم یازش سوال یزد، اونم وقت یحرف م یب یفقط با عمو محمد و ب

مگه چکارش کردم؟ . کنم ریگاهش رو غافلگ یگاه و ب يسرمو بلند نکردم تا نگاه ها

عمو محمد گفت . میکلمه هم با هم حرف نزد هی یحت! و گرفته يبعد ابر يو لحظه ا ،یلحظه صاف و آفتاب هیمونه،  یمثل آسمون م درست

فوت پدرم همراهمون باشه  دییتا يخون و برگه  شیآزما ي جهینت دیرو براش گفته، اونم گفته با هیحرف زده و قض يکه با حاج آقا مهدو

به  زیتا همه چ میایکوتاه ب میپس مجبور بود م،ینداشت مویبد شیو آزما میبر نکهیا تیقعاالن مو. حلش کرده بود حبتکه عمو محمد با ص

فرسته؛  یمدارکمو براش م يهمه  ياز طرف منصور یکی لیآرشام قبال بهم گفته بود که شناسنامم دستشه، ظاهرا همون اوا. بگذره ریخ

. نداشت يباهام کار گهیم واگذار کرده بود و دمنو کامل به آرشا! خورد؟ یم يخب آره مدارکم به چه درد منصور

! و گرفته بود؟ یکردم که چرا عصب یچشم رو هم گذاشتم و همش به رفتار امشبش فکر م الیفکر و خ یشب با کل اون

. میکرد یخونه رو مرتب م میهم داشت یب یمن و ب رون؛یصبح با عمو محمد از خونه زدن ب فردا

. ریدوش بگ هیدخترم، برو حموم و تا آب گرمه تو خودتو خسته نکن : یب یب

. یب یحاال وقت هست ب -

. مهندس رفت ينه مادر برو، صبح زودم آقا -

 کیلباس برام گذاشته؛ همه هم  یب یب دمیدوش گرفتم، اومدم تو قسمت رخت کن تا لباسامو بپوشم که د یب یبه اصرار ب نکهیاز ا بعد

! دیدست سف

 یبلوزش قرار م يکه رو يشده ا يسنگ دوز ي قهیبود، مخصوصا جل رینظ یب. ازش خوشم اومد یتنم کردم کل یتبود که وق یمحل لباس

.گرفت

. دستش بود با لبخند اومد تو يچا ینیکه س یهم در اتاقو باز کرد و در حال یب یکردم که ب یتو، داشتم با حوله موهامو خشک م رفتم

! ادیبهت م لباس نیباشه دخترم، چقدر ا تیعاف -

. خوشگله دستتون درد نکنه یلیخ ،یب یب یسالمت باش -
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و  انیعمو محمد و مهندس واسه ناهار نم یراست. مادر یبخور گرم ش ياستکان چا هی ایب. یبرازندته دخترم، ان شاء اهللا که خوشبخت بش -

. کار داشتن ییجا نکهیگردن، مثل ا یبر م يعصر

. نیرو گذاشت زم يچا ینیس و

. دیدیچرا زحمت کش یب یممنونم ب -

! نیبش ایدخترم، ب هیچه حرف نیا -

با لبخند مهربونش شونه رو برداشت و نشست پشتم و آروم آروم شروع کرد به شونه زدن . رو گذاشتم کنار و رفتم کنارش نشستم حوله

. پرپشت و بلندم يموها

! زدم یخودم شونه م ؟یب یشما چرا ب -

منو مثل مادر خودت بدون دخترم، گرچه مهر . خدا نخواست یخودم شونه بزنم، ول يدخترم موهاشو با دستا یعروسآرزوم بود شب  -

. يندار یفرق چیخدا شاهده تو با اوالدم ه یاست، ول گهید زیچ هی يمادر

 يزیچ یول دیفهم یب یب د،یلرز هیزد؛ شونه هام از گر یداشت موهامو شونه م یب یب. انداختم ریچشمام حلقه بست و سرمو ز يتو اشک

به  یب یمادرم و ب ادیمن به . زهیر یاونم داره اشک م دیلرزه، شا یحس کردم دستش رو موهام م. کنم تا آروم بشم هینگفت و گذاشت گر

! جگر گوشه اش ادی

***

شما را به عقد  لمیوک ایآ ،ینیخانم دالرام ام زهیدوش یارکو مب منتیبه م. میالعظ یالحول و ال قوة اال باهللا عل م،یبسم اهللا الرحمن الرح: آقا حاج

و صد  يبهار آزاد يو شمعدان و به تعداد هزار سکه  نهیجام آ کی د،یجلد کالم اهللا مج کی ي هیدر قبال مهر ،یآرشام تهران يآقا میدا

 لم؟یوک ایآ اورم؟یدر ب يشاخه گل رز و چهارده شاخه گل محمد

. نهیعروس رفته گل بچ: یب یب

. دیسرمون گرفته بودن به هم ساب يکه خاتون و نرگس رو يدیسف يپارچه  يسر کله قندا رو، رو و

 لم؟یوک ایآ اورم؟یمعلوم در ب ي هیدر قبال مهر ،یآرشام تهران يآقا میشما رو به عقد دا لمیعروس خانم وک: آقا حاج

. ارهیعروس رفته گالب ب: یب یب

 یدلم زمزمه م يچرخوندم و تو یقرآن م يها هیآ يرو ینگاهمو به نرم. شد یهنوزم باورم نم. ترس داشتمخندم گرفته بود و هم اس هم

! یدنیبود د یاومد به آرشام نگاه کنم، در کل اوضاع یزورمم م. کردم

جلد  کی ي هیدر قبال مهر ،یانآرشام تهر يآقا میشما را به عقد دا لمیوک ایآ ینیمحترمه خانم دالرام ام ي زهیبار سوم دوش يبرا: آقا حاج

 ایآ اورم؟یدر ب يو صد شاخه گل رز و چهارده شاخه گل محمد يبهار آزاد يو شمعدان و به تعداد هزار سکه  نهیجام آ کی د،یکالم اهللا مج

لم؟یوک

. دمیبستم و بوسقرآن رو . بدجور استرس داشتم یکردم صدام نلرزه، ول یسع. جا رو سکوت پر کرد و منتظر بودن جواب بدم همه
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. بله... بزرگ ترا  يبا اجازه  -

. همه شاد بودن یبود، ول کیجمعمون کوچ نکهیبا ا. دیکل کش یبا خوشحال یب یب

 لم؟یاز طرف شما هم وک ایآ ،یآرشام تهران يمبارك باشه ان شاء اهللا، و حاال شما آقا داماد، آقا: آقا حاج

محکم و  شهیآرشام مثل هم يصدا نکهیتا ا رون؛یبزنه ب نمیخدا شاهده کم مونده بود قلبم از س. اومد و دل تو دلم نبود ینم ییصدا چیه

. دیبه گوش رس يجد

. بله -

. دیعروس و داماد صلوات ختم کن یسالمت يبرا! مبارکه: آقا حاج

»ّمل الّلهلِّ عم یصهجِّل فَرَجعّد ومحآلِ مّد ومحم«

کوتاه آرشام سرشو چرخوند و  يفاصله  نیهم يتو. و دادم دستش دمیقرآن رو مجددا بوس. سرمون برداشت يروپارچه رو از  یب یب

! زده بودم ییحدسا هیخودم  شیپ دم؛ید یچشماش م يرو تو يهنوز همون دلخور. در هم گره خورد هیاز ثان يکسر ينگاهمون تو

عمو محمد دو تا جعبه داد دست . گفتند کیکرد و بهمون تبر یا آرشام روبوسو عمو محمد هم ب دندینرگس و خاتون صورتمو بوس ،یب یب

روز  هیدوست داشتم اگه  شهیهم. طال يساده  يبودن؛ دو تا حلقه  دهیبرامون خر یب یعمو محمد و ب. که توشون حلقه هامون بود یب یب

! نایباشه، درست مثل هم ادهازدواج کردم حلقم س

. بشم داریوقت ب چیبرام مثل خواب بود و اگرم خواب باشه دوست ندارم ه م؛یردک گهیها رو دست همد حلقه

 هیبعدش هم . رهیبگ لیتونه سند ازدواجمون رو تحو یسر بزنه م گهیشهره و اگه چند روز د يآقا رو به آرشام گفت که دفترش تو حاج

و بعد از اون . عمو محمد، نرگس و خاتون بودند ،یب ین هم بشاهدامو. میرو کامل امضا کن فیرد هیدفتر بزرگ گذاشت جلومون و گفت که 

حاج آقا هم گفت که چند جا کار داره و . نکردن یشام بمونن توجه نکهیا يکردند و به اصرار عمو محمد برا یوشبختخ يهم برامون آرزو

. بره دیبا

! یرانیبرنج ا نیداشت ا يمرغ بود و عجب عطر شام که زرشک پلو با وه،یم ،یمحل ینیریش. میداد بیچهار نفره ترت یمهمون هی

 یاگه با هم رو به رو م. گرفت ینم لیمنو تحو ادیبازم ز یزد، ول یو عمو محمد حرف م یب یبا ب شتریامشب کمتر تو خودش بود و ب آرشام

با لبخند به من اشاره کرد و از  یب یب نکهیتا ا میخورد وهیم یبعد از شام کم. موند یساکت م یتو حالت معمول یگفت، ول یم يزیچ هی میشد

.بعد منم پاشدم و پشت سرش رفتم یکم. رونیبدر رفت 

 یب. رفتم طرفش، در رو آروم باز کردم. از اتاقا روشن بود یکیقسمت چپ ساختمون برق  يتو. و به اطرافم نگاه کردم ستادمیبالکن ا يتو

. داده بود هیشده بودند، تک دهیچ واریکنار د فیکه رد ییخوابابا لبخند نشسته بود و پشتشو به رخت وارید يگوشه  یب

. تو دخترم ادیمادر، درم ببند سوز ن نیبش ایب -

. مهربونش لبخند زدم شهیرو به روش نشستم و به صورت هم شش؛یرو بستم و رفتم پ در

 ؟یکارم داشت یب یجانم ب -

مهندس امشب چش شده؟  یدون یدخترم نم -

. کرد یبه زور نگاهم م یکه حت دیدید. دونم یواال منم نم ؛یب یب ستیفقط امشب ن: آروم گفتم. ردمرو خو لبخندم
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شگون . افتاده نتونیب یاتفاق دیگفتم شا. ده یجواب تو رو سرد م یزنه ول یکه چرا با من و عمو محمد حرف م نهیآره مادر، تعجبمم از هم -

. ن دخترمنداره عروس و دوماد شب اول با هم قهر باش

. گفت تا بتونم با حرف زدن قانعش کنم یهم نم يزیالاقل چ. بودم یناراض رشیاخ يخودمم از رفتارا. انداختم ریرو ز سرم

. گفت و بلند شد »یاعلی«دستشو به زانوش گرفت و  د،یسکوتم رو که د یب یب

. ه کردمرو امروز مخصوص شما آماد نجایا. میرختخوابا رو پهن کن نیپاشو مادر ا -

...  نجایکه حاال امشب ما ا ستیالزم ن یول ،یب یزحمتتون شد ب -

:شد و با لبخند در جوابم گفت دمیترد يبود، متوجه  يو با تجربه ا دهیکه زن فهم یب یب

من و عمو . دارن شونیزندگ کیتجربه رو با شر نیروز ا هیدخترا باالخره  ينگران نباش، همه . دخترم خجالت مخصوص تازه عروسه -

عمو محمد به آقا . نظر بد بهت دارن مادر؛ خدا ازشون نگذره ییکسا نکهیمثل ا. میرو به آقا داد شنهادیپ نیحرف مردم ا يمحمد واسه 

بکنن، بدونن که  يخبرا خواستن کار ینکرده اون از خدا ب ییشه، هم اگه خدا یخونده بشه، هم دهن مردم بسته م نتونیکه ب يگفت با عقد

. يزن شوهردار هی گهید تو

...چطور بگم . شه ینم شونیحال زایچ نیحتما آرشام بهتون نگفته که اون نامردا ا یول یب یدونم ب یم -

. رو ازش گرفتم نگاهم

. کنن یبه زن شوهردار هم رحم نم یاونا حت -

دختر؟  یگ یم يدار یچپناه بر خدا، : دستش و گفت يزد رو ظیبا غ یب یجمله ام تموم شد، ب نکهیمحض ا به

. کنم یم فیروز براتون تعر هیحتما  یول ،یب یمفصله ب شیقض -

. شناسنش و هواشو دارن یروستا م نینداره و هنوز جوونه، کل ا یکه سن نیبا ا. هیخودتو ناراحت نکن دخترم؛ آقا مرد محکم و با اراده ا -

. شه یم ریختم به خ زیاهللا که همه چدخترم ان شاء . خودتو اول بسپار دست خدا و بعدم شوهرت

. نفس راحت بکشم هیدردسرا هم تموم بشه و  نیروز ا هیخوام  یان شاء اهللا، من که از خدا م -

. رختخوابا برداشت يملحفه رو از رو یخاص جانیبا شور و ه یب یب

. گذره یم یو خوش ریان شاء اهللا که امشب به خ. میکمک کن تشکا رو پهن کن ایپاشو دختر ب -

هم بذارم کنارش  گهید يپتو هیدو نفره که خواستم  يپتو هیاتاق، با  يتو میداشت، کنار هم انداخت دیسف ينفره که ملحفه  کیتا تشک  دو

. نذاشت یب یب یول

.دم آروم نداشتم هیشستن؛  یدلم داشتن رخت م يتو انگار

***

 شرتیت هی. و بلوزم رو در آوردم قهیجل ،يروسر. گرم شده بود ياتاق با وجود بخار. متشک نشسته بود يرو. بود قهیدوازده و ده دق ساعت

. تنم بود دیسف ینخ
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پرده رو . نگاهمو به در دوختم. دمیمال یسردمو به هم م يدستا. هنوزم مضطربم. اتاق يتو ادیاست منتظرم آرشام ب قهیدق ستیب قایدق

. از شانس من نمیاَه ا. بالش يوبوندم روچشمامو بستم و با حرص سرمو ک. بودم دهیکش

خب شعله  یقبال چراغا رو خاموش کرده بودم، ول. چشمامو بستم يفور. اتاق و در باز شد يپرده  يافتاد رو شهینفر از پشت ش هی ي هیسا

. روشن کرده بود یکم یلیاتاق رو تا حد خ يبخار يها

خواد چکار  یم نمیکار رو نکردم تا بب نیخب ا یبودم، ول دواریالبته ام. دارمیشد ب یمکردم، متوجه ن یکوچولو باز م هیچشمم رو  يال اگه

. کنه

و بعد از چند  ادیاتاق ن يکرد تا سوز تو یکه داشت محکمش م دمیچِفت در رو شن يصدا. دلم ضعف رفت د،یچیاتاق پ يعطرش که تو يبو

 ياز گوشه . کم از هم باز کردم یلیخ یلیپلکامو خ ارم،یونستم طاقت بنت. تشک نشست يرو. حضورش رو کنارم حس کردم يگرما قهیدق

. یتنش کرده بود با کت و شلوار مشک يبه دود لیما دیسف راهنیپ هیاون شب . کنه یرو باز م راهنشیپ يکه داره دکمه ها دمشیچشم د

 يرو در آورد و گذاشت باال راهنشیپ. خوره یم ناراحته و داره حرص يزیمنظم نبود، انگار هنوزم از چ. نفساش دقت کردم يصدا به

 نیاز ا شیصبر رو ب. چشماش يو مچ دست چپش رو گذاشت رو دیبهم بندازه گرفت خواب ینگاه مین یحت نکهیسرش، بعد از اونم بدون ا

. کردم تا بفهمم چشه یم يرکا هی دیبا. ندونستم زیجا

. سر تا پاش رو از نظر گذروندم قیعم یهبا نگا. کدوممون نبود چیه يپتو رو. جام نشستم يتو

! مرد سرسخت و مغرور االن شوهر منه؟ نیا یعنی: دلم گفتم يتو

گوشه اش رو  هی. باال دمیکج شدم و پتو رو کش یکم. نسبتا عادت کرده بود یکیتار نیچون چشمم به ا نمش،یتونستم بب یم یکم بود، ول نور

. دارهیدونستم ب یم. نکرد یحرکت چیه. باال دمیام کش نهیس يهم تا رورو  گشید يگوشه  هیاون و  يانداختم رو

آرشام؟  -

. بودم دهیبود که بارها از خودم پرس یسوال نیمگه چکارش کردم؟ ا. طور رفتار کنه نیدلم گرفت، حقم نبود باهام ا. با سکوتش داد جوابمو

شده؟  یچ یگ یچرا نم -

:جوابمو داد يگرفته ا يکنه، با صدا جادیحالتش ا يتو يرییتغ نکهیا بدون

. بذار من بخوابم رونیبرو ب ادیاگه خوابت نم ای ،یبخواب يریبهتره بگ -

! اونم شب اول عقدمون! هه. کرد یم رونیرسما داشت منو از اتاق ب. انصاف بود یواقعا که ب. چشمام حس کردم ياشک رو تو سوزش

. دیصدام از بغض لرز. و مردونش دور مچ دستم قفل شد يقو يبلند بشم که پنجه ها حرص پتو رو زدم کنار و خواستم از جام با

! نکرده مزاحم خوابتون نشم واالحضرت ییوقت خدا هیخوام برم تا  یولم کن، م -

. بود دهیفا یاز دست آرشام ب ییرها ينگاهشم نکردم، اما تقال هم برا یحت

ره؟  یو نمچرا حرف تو گوش ت. بخواب ریبهت گفتم بگ -

. شدم یآروم نم يجور چیبه پا کرده بود که ه یآرشام درونم طوفان یصدامون به ظاهر آروم بود، ول. نگاهش کردم تیعصبان با

. تنش بود که کامال جذب عضله هاش شده بود دیسف یرکاب هی. شد زیمخیجاش ن يتو
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 یتو که نم ایره  یحاال من حرف تو گوشم نم. رم یمنم دارم م ؛یبخواب یتا بتون رونیبرم از اتاق ب یچته، تو هم بهم گفت دمیازت پرس -

برم و راحتت بذارم؟ يذار

:داره بلندتر از اون نشه گفت یکه معلوم بود سع يبلند بایتقر يتشک و همزمان با صدا يکرد رو پرتم

. امدالر يبچه ا زایچ یلیفهم خ يهنوز برا ؟یکن یبا رفتنت منو آروم م يتو فکر کرد -

. سرکش یو با نگاه یهر دو عصبان. شدم زیمخیبه طرفش ن منم

پس چرا مخالفت  ؛يرو به زور انجام بد يتونه مجبورت کنه کار یکس نم چیه یگفت یتو که م ؟یعقدم کن يپس اگه بچم چرا حاضر شد -

چــــرا؟  ؟ينکرد

! نییپا اریصداتو ب -

. گردم یو دنبال منفعت خودم نم تمسیمالحظه ن یمن مثل تو ب. هست نییصدام پا -

. جاش نشست و با دستش شونم رو گرفت و فشار داد يتو کامال

 يباهاش گرم گرفته بود یمیچطور صم دمید ؟یتا با اون پسره خلوت کن يفرصت بود هیدنبال  قهیتو؟ تو که هر دق ایمن منفعت طلبم  -

! ا کجا باز بودت شتونیکرد و هر دو ن یم یکه داشت ازت خداحافظ یوقت

! من دنبال فرصت بودم تا با فرهاد خلوت کنم؟! من؟ -

. اریمن ن شیاسم اون پسره رو پ -

! اون پسره اسم داره، اسمشم فرهاده -

. باشه ادتی نویا ست،ین یچیخواد باشه واسه من ه یکه م یهر ک -

 ؟يخور یقدر حرص م نیبه خاطرش ا يپس چرا دار ستین یچیاگه واست ه -

 يتو. دیرفتار کن یمیطور با هم صم نیا دیگم، تو و اون پسره حق ندار یبار م نیآخر يبرا نویا. يریباهاش گرم بگ یتو حق نداشت -

! و بس نیهم. دوره لیفام هیاز حاال به بعد اون فقط  ست،یکه بوده به من مربوط ن یگذشته هر چ

... من . اون مثل برادرمه یول م؟یمیبود؟ که من با فرهاد صم نیپس دردت ا -

اونم تو رو مثل  ؟یاون چ ،يتو اونو مثل برادر دوست دار. شه یحرفا خام نم نیبا ا ی، کس.قدر واسه من برادر برادر نکن نیا! گهیبسه د -

 ياسمش رو دیمنه، نبا يشناسنامه  يکه اسمش تو یکس. قلبش داره يبازم تو رو تو يدونه؟ شک ندارم االنم که زن من شد یخواهرش م

اگه تا االن زنده است فقط به خاطر . بگذرم یبه سادگ یکه از هر موضوع ستمین گهید يمن مثل مردا. هم حک شده باشه يا گهیقلب کس د

نظر داشتمش، اگه پاشو از  ریمدت ز نیا ياونا نگاه به جسمت دوخته بودند و فرهاد به قلبت؟ تو ه؟یچ انیفرق اون با ارسالن و شا. توئه

 یو حرف میبدون که من تو عمل، کامال جد نویا. بشه مونیکردم که از زنده بودنش پش یباهاش برخورد م يکرد، جور یدرازتر م مشیگل

! ستمیا یمرگ روش م يکه بزنم تا پا

کردم  یك ممن تعصب داره، در يدونستم رو یم. نگاهم اشک آلود بود دم،ید یتار م. انگرشیعص يچشما يمدت زل زده بودم تو تموم

.داشته باشه يرفتار نیحق نداشت باهام چن ینگاه ها رو نداره، ول نیمرد طاقت ا هی

:کنه گفتم یمنظورم م يدونستم رد خور نداره و آرشام رو متوجه  یکه م یلحن خاص با
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 یمطمئن باش اگه م. اهش نکردمنگ يا گهیبه چشم د نیاز ا ریمن فرهاد رو مثل برادرم دوست دارم و به غ یدون یخوب م یلیخودتم خ -

 یاتاق به عنوان همسرت رو به روت ننشسته بودم و باهات بحث نم نیا ياالن تو. دادم یجواب رد نم شیخواستگار شنهادیخواستمش به پ

منو دوست کنه و هنوزم  یم ياون در موردم چه فکر ستیبه فرهاد ندارم، برامم مهم ن یعشق چیگم که من ه یم رمبار هزا يبرا! کردم

 ينبودم که به خاطر منافعم تن به هر کار يباشه من دختر ادتیتو هم . شه یطرفه سرد م کیعشق  نینه، چون مطمئنم به مرور ا ایداره 

 يتونه منو مجبور به کار ینم یکس. کردم یکار رو نم نیگذشت بازم ا ینبود، هزار سالم م میقلب يما اگه به خواسته  نیعقد ب نیبدم و ا

. امیو کوتاه نم ستمیا یاگه آخرش به مرگم منجر بشه، بازم پاش م یحت. نهبک

تاب تر کنه و خاکستر چشمام رو سرکش  یقرارم رو ب یبود تا دل ب یبرق چشماش کاف نیهم. زد یاون نور کم برق م ریتحت تاث چشماش

کم  یحت ایبره  نیحرفا بود که بخواد با چند تا جمله از ب نیتر از ا يقلبم داشتم قو يکه ازش تو یعشق. عشق، نه نفرت يسرکش از رو. تر

.ستمیدست و پا ن یب يفهموندم منم از اون دخترا یبهش م دیاب یرنگ بشه، ول

. هنوز چشماش بسته بود د،یتشک خواب يبه پشت رو. داد و همزمان چشماشو بست رونیب قیرو عم نفسش

 يقطره اشک از گوشه  هیهمون حال  يچشمامو بستم و تو. روم و پشتمو بهش کردم دمیپتو رو با حرص کش. گرفته نگاهش کردم یدل با

. دیچشمم رو گونه ام چک

که  یحاال شوهرم، کس ینه از برادرم، ول دمید یآنچنان رتیمن نه از پدرم غ. موضوع حساس شده بود نیا يپس رو! امشب هیشب چه

. داد ینشون م رتیمن غ يطور با تعصب رو نیعاشقانه دوستش داشتم ا

موندم  داریب یساعت مین بایتقر. رونیرو برداشت و از اتاق رفت ب راهنشیپ اورد،یآخرشم طاقت ن د،یکش قیبار پشت سر هم نفس عم چند

.سرما بخوره دمیترس یازش دلخور بودم، م نکهیبا ا. برنگشت یول

. يپا بذار ریآرامش معشوق غرورت رو زناخواسته به خاطر  ایکنه خواسته  یعشق که مجبورت م نیبه ا لعنت

گرچه از حالتش . هیلینبسته خ لیکه قند نیسرد هم يهوا نیا يتو یبود، ول دهیرو پوش راهنشیپ. رو نگاه کردم رونیپشت پنجره و ب رفتم

هم  یچراغ چیه. زد یقدم م اطیح يشلوارش و تو يبایج يدستاش رو برده بود تو. تفاوته ینسبت به سرما هم ب یکه حت دیشد فهم یم

. افتاده بود اطیماه، به درون آب زالل حوض وسط ح یصاف بود و رخ مهتاب مونامشب آس. روشن نبود

 يتو. سرمه و نه لباس گرم تنم ياصال حواسم نبود که نه روسر. رونیرختخوابا برداشتم و آروم از در رفتم ب ينفره از رو کی يپتو هی

. آروم رفتم طرفش. داده بود هیتک اطیح يراستش رو به درخت پرتقال تو يشونه . دمن نش يمتوجه . ستادمیبالکن ا

 ارمشیپتو بود و خواستم ب يدستم رو. حرکت موند یب. شونه هاش يپتو رو انداختم رو. زد یباغچه ضربه م يتو ينوك کفش به سنگا با

. سرد من نشست يدستا يگرمش رو يکه دستا نییپا

. شد یباورم نم. دستا نیدارن ا یه حرارتهوا چ نیا يتو ایخدا

. نگفت يزیطرفم، نگاهم کرد و چ برگشت

.ریشب بخ -

. شونه هاش نگه داشته بود يبرگشتم؛ پتو رو رو. حضورش رو پشت سرم حس کردم. ستادمیا. برگردم که صدام زد خواستم

هوا؟  نیا ياونم تو رون؟یب يسر و وضع اومد نیچرا با ا -
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. به پتو اشاره کردم. رو نشون بده میبود که دلخور يوربهش ج نگاهم

پس برات مهمم؟ : مکث کوتاه گفت هیبعد از . لحظه نگاهم کرد چند

. یتیعصبان چیصداش آروم بود، بدون ه یبود ول کیتار

 ؟یپرس یم نویچرا ا -

. فقط خواستم جوابتو بدونم -

. جلوش ستادمینازك ا شرتیت هیکه با  دید یگرچه خودش داشت م. ذاشتم بفهمهن یول دمیلرز یبه خودم م نکهیبا ا. شده بود سردم

. کنم یم خیمعلومه 

. نگاهش کنم یقدر کم بود که بتونم به راحت نیفاصلمون ا. شدم رهیچشماش خ يتو

.نبودم نجایمن االن ا ياگه برام مهم نبود... اگه  -

محکم و  يبازوها ونیزدم رو م خیدم و لرزون خواستم برم تو که از پشت سر تن گفتم و پشتمو بهش کر ریمکث کوتاه شب بخ هیبا  و

. که حرارت و آرامشش عالوه بر تن، قلبمم گرم کرد یآغوش. داد يگرمش جا

رو  چپم کنار زد و صورت ملتهبش يشونه  يبلندم رو از رو يموها. وجود ولم نکرد نیشونه هام، با ا يجلو رو دیشونش کش يرو از رو پتو

. به گردنم چسبوند

. خوام برم تو یولم کن م ؟یکن یچکار م يدار: کردم زمزمه

. جا باش نینه، فقط هم: داشت گفت یکه برام تازگ یلحن با

. دهنم رو قورت دادم آب

. اتاق يخوام برم تو یشه، م ینم -

 یکوه یکه حت یرو از جانب معشوقت حس کن ییگرما سرد، يدرست وسط هوا. جا نداشت کیهمه گرما رو  نیتنم تاب ا. دیرو بوس گونم

. هم نتونه لذت اون گرما رو بهت بده شیو آت زمیاز ه

چرا بمونم؟  -

. بو کرد موهامو

.. نبودم نجایدختر سرکش و مغرور برام مهم نبود، منم االن ا نیچون اگه ا -

. به گوشامم شک داشتم یحت دمیکه شن يزیچ با

. بگو گهیبار د هی! ؟یچ -

دم آروم  هی. بغلش يفقط خدا رو شکر کردم آرشام سفت نگهم داشت تو. به موهام نشوند یطوالن يداد و بوسه  رونیرو آه مانند ب نفسش

. جانیهمه ه نینفسام نامنظم بود از ا. داد یاجازه رو بهم نم نیا. نداشتم

! یوحش يرو دو بار تکرار کنم گربه  يعادت ندارم جمله ا -

. بازش زل زدم هینم يچشما يبرگشتم و تو طنتیش با

. پس حاال بگو. قبول دارم یهم بهش اضافه کن» و« هی. یهمون جمله رو تکرار کن یمنم نگفتم کپ -
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و عمو  یب یصورتم کرد که برق اتاق ب کینزد یصورتش رو به آروم. پهنش بود يها نهیس يدستام رو. لباش ينشست رو یکم رنگ لبخند

سمت  میتا خواستم سرمو بچرخونم، آرشام دستمو گرفت و هر دو بدو رفت یشد، ول دهینگاه هر دومون به اون طرف کش. ن شدمحمد روش

. ودموناتاق خ يبالکن و بعدشم تو

. لباش بود يبا خنده نگاهش کردم، همون لبخند رو. میزد یهر دو نفس نفس م. گرفته بود خندم

. ومدهانگار عمو محمد فکر کرده دزد ا -

. نهیما رو بب تیاون وضع يدرست نبود تو -

. آورد یدر م راهنشویتشک نشستم، اونم داشت پ يرو. نگفتم يزیو چ دمیخند

سوال بپرسم؟  هی -

. کنارم و منتظر چشم به لبام دوخت نشست

فقط به خاطر فرهاد بود؟  ،يازم دلخور بود نکهیمدتت و ا نیرفتار ا -

. هم يتو دیکش اخماشو

. میحرفشو نزن گهیبهتره د -

. که هست بدونم یهر چ لشویخوام دل یکنم، م ینه خواهش م -

راه فرهاد  يتو. با هم بودم تونیمیشاهد رفتار صم یاون روز موقع خداحافظ: بعد از چند لحظه سکوت لب باز کرد و گفت. کرد نگاهم

 ادمیخواستم آروم باشم حرفاش  یتا م. ختیدر کل فکر و ذهنم رو بهم ر. دیگذشته با هم داشت يکه تو یگفت و از خاطرات یمرتب از تو م

. به خاطرات با تو بودن فکرم نکنه یدونستم چکارش کنم که حت یتو نبود م خاطراگه به . اومد یم

... انگار اون  یبه من فکر کنه، ول گهید دیبهش گفتم که نبا یحت. کردم یمن باهاش خواهرانه خداحافظ یول -

. دونم یم -

. زدم لبخند

 ؟يشد که آروم شد یاون وقت چ -

مهندس؟  يشد؟ سوال من جواب نداشت آقا یچ: ابروم رو انداختم باال و با لبخند گفتم. شد رهیچشمام خ ينگفت و فقط تو يزیچ

 هیو به طرفش رفتم؛ تک دمیکشتشک  يخودمو رو. لباش، سرش رو کج کرد و نگاهش رو ازم گرفت يکه نشسته بود رو یلبخند کم رنگ با

:گوشش نجوا کردم ریز یآروم و خواستن یبه شونش دادم و با لحن

. خوابه هیشد؟ انگار که تمومش  يجور نیشد که ا یچ -

. به سرم چسبوند سرشو

. خوابه هی دمیشا -

. نشم داریوقت ب چیاگرم باشه خدا کنه ه -

. گاه کنهصورتم ن يکنار؛ خواست تو دیسرش رو کش آهسته

. تونه شروعش باشه یتنها م نمیا ،ینیب یکابوس م يخواب آروم دار هی يبه جا دیشا ؟یبش داریب يخوا یچرا نم -
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. نگاهش کردم ینگران با

! ؟یگ یکه نم يجد! ؟یچ یعنی -

با سر . رفت نیجودم بود از بو يتو ینگران یهمون لبخند هر چ دنیبا د. که تنها مختص به خودش بود، صورتش رو برگردوند يلبخند با

. کم رنگ تر شد یلبخند کم رنگش، به آروم. دمیانگشت به لباش دست کش

!؟يخند یوقت نم چیچرا ه -

. دمینوازشگرانه به چشماش دست کش. رو آروم بردم باال سمت چشماش، بستشون دستم

! شسته؟از غم ن یاز غرور کوه يبلند واریچشما، پشت د نیا يکنم تو یچرا حس م -

 یلیخ کیتار مهین ياون فضا يتو یول ،یدونستم از چ ینم. دیدرخش یچشماش رو باز کرد، نگاهش م. نییدستم رو گرفت و آوردش پا مچ

. برق اون چشما بشم يتونستم متوجه  یخوب م

افتاد؟  یچه اتفاق يداد يفرار یکه منو از اون مهمون یشد؟ شب یاون شب چ -

 ؟یبدون رو زیهمه چ يخوا یم -

رو  زیاصرار نکردم تا خودت به وقتش همه چ ،یبزن یحرف يخوا ینم دمید یوقت یول ،یاشاره به اون شب بکن هی یوقته منتظرم حت یلیخ -

. یبرام بگ

و دست راست آرشام دور شونم حلقه  نشیس يدستم رو گذاشتم رو. میدیهر دو کنار هم دراز کش. دیگرفت و به سمت خودش کش دستمو

. شد

زدن  الیوحشت زده از و شیپ قهیو ارسالن چند دق انیشا دمیو از دلربا شن نییتو رو با بچه ها فرستادم، رفتم پا نکهیاون شب بعد از ا -

 یم وانیخودمو دارم؛ به کمک اونا ک يمنم آدما انیشا يآدما نیبهت گفته بودم ب. گرفته شیآت الیبهشون خبر دادن که و دمیفهم. رونیب

 يمن با دارو يافراد هم به کمک آدما ي هینبودن، بق الیو يتو انیارسالن و شا. شن یتحت نظر ما هک م نایدورب. بشه الیارد وتونه و

فرد متخصص و مطمئن تونست مدارکو از  هیبه کمک  وانیک. رفت شیشه گفت حساب شده پ یم باینقشه تقر. از حال رفته بودن یهوشیب

بعد از اتمام . نابود کردم دیاون مدارکو همون موقع که به دستم رس. ارهیکرده بود به دست ب شیمخف نیزم ریز انیکه شا یگاوصندوق يتو

که گاوصندوق درش قرار  یشد، مخصوصا همون اتاق مخصوص لیهمش به خاکستر تبد. نمونه يکشن تا اثر یم شیرو به آت الیکار بچه ها و

من عالوه . طور نبود نیدر اصل ا یرفته، ول نیاز ب يسوز شیآت يکرد مدارك تو یم رفک اولش انیشا. نموند یباق يرد چیه گهید. داشت

. راحت اونو لو بدم یلیتونستم خ یرو در دست داشتم که م ياز من داشت، اسناد انیکه شا یبر مدارک

! ؟يرو لو داد انیشا -

. کمه یآدم نیچاعدام هم واسه هم یحکمش اعدامه، ول سیدست پل فتهیفوقش ب انینه شا -

. لحظه سکوت کرد چند

به  دیبا انیشا. بزنن يهستن که به خاطر انتقام گرفتن از اون حاضرن دست به هر کار يادیز يآدما. شده نیمن عج ياون با گذشته  -

ودش قصاص به دست خ دیاون با. ستین یمن براش کاف دیاز د رهیگ یکه قانون براش در نظر م یقصاص یدست عدالت قصاص بشه، ول

. بشه
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. نهیو پر از ک يجد یلیخ ،یزن یدر موردش حرف م يجور هیکنم  یحس م -

. يبر یراز م نیبه ا یبه وقتش تو هم پ. رو از اول برات بگم زیهمه چ دیبا یبدون ياگه بخوا ست،یاالن فرصتش ن -

االن دنبالمونن؟  -

گرده تا بتونه مطمئن  یدنبالم م نیهم يکار من باشه؛ برا يسوز شیکه اون آت شک کرده یدادم و از طرف يمن تو رو فرار دهیفهم انیشا -

 یکردن ما زهرشون رو م دایمونن؛ به محض پ یم یاونا االن مثل مار زخم يهر دو. هم راسخ تره انیکردن من از شا دایپ يارسالن برا. بشه

 .فتهیب یاتفاق نیذارم همچ یوقت نم چیتو نگران نباش، ه یول زن،یر

! ؟یکردن چ دامونیاگه پ یول -

 ست،ین ینگران يجا. ده یرو انجام م الیو یفروش کارخونه، سهام و شرکت و حت ياون کارا. يدیسع يآقا لم،یکارا رو سپردم دست وک -

 يدیسع. اسهشن یکس نم چیرو ه یدوم یبه ظاهر، ول یکیدارم،  لیدو تا وک قتیمن در حق. اطالعه یب یشخص نیاز وجود چن انیچون شا

 کیو چهار ساعت کش ستیآدم گذاشته که ب الیو يجلو انیظاهرا شا. ده یتموم گزارشاتو مو به مو بهم م یشکوه. ماست یخانوادگ لیوک

. خوام چکار کنم یخبر نداره که من م یطور، ول نیشرکت هم هم يجلو. دن یم

! ؟يچاقو خورد یواسه چ. يبود یاون شب زخم -

ظاهرم  یاون شب من حواسم سر جاش بود، ول. شن یخود م یخورن و از خود ب یتم که بعد از شام همه تا خرخره مهمون شب بهت گف -

دونستم حالش خوش  یم. ما نبود يمتوجه  یکس م،یبود اطیح يتو. داد ریخورده بود بهم گ یاز همونا که حساب یکی. داد ینشون نم نویا

قدماش رو از پشت سر  يساختمون که صدا يرفتم تو یداشتم م. صورتش اونم افتاد يم توفقط با مشت زد م،باهاش نداشت يکار ستین

گردنش،  يپهلوم دستشو گرفتم و زدم تو يتا خواست بزنه تو یبازوم حس کردم، ول يچاقو رو رو يلبه  يزیکه برگشتم ت نیهم. دمیشن

راه  یکل نجامیخب تا ا یظهر رفتم خارج از شهر، ول يکایتا نز ستنینبشم دنبالم  طمئنم نکهیاون شب واسه ا. نیزم يافتاد رو هوشیاونم ب

راه  نیب یبعدم که اومدم خونه، ول. کرد يزیباز خونر کیکوچ يضربه  هیبا  ینصف روز بند اومده بود، ول. داشت يزیدستمم خون ر. بود

. شد یمربوط م انیبه شاکه  یجز مدارک بهبردم،  نیفرداشم مدارکو از ب. شده یبهم خبر داد که چ وانیک

بودن؟  یاونا چ ؟یکرد چ یم دایکه به تو ربط پ یمدارک -

. گم یرو بهت م زیگفتم به وقتش همه چ. یپرس یاز حد سوال م ادیز گهید: و گفت مینیسر انگشت زد نوك ب با

. دمیکش ازهیهمون حالت خم يو تو دمیخند

 اد؟یخوابت م -

. یلیخ -

. پس بخواب -

 فیرو برام تعر هیقض یاز وقت. آرشام يلبام بود و ذهنم پر بود از حرفا يلبخند رو. موهام و سرمو نوازش کرد ياش رو برد ال به الانگشت و

.دیکش یما رو م يکه انتظار هر دو یمبهم ي ندهیآ. ندهینگران بودم، نگران آ. دلم ينشسته بود تو یترس خاص هیکرده بود، 

***
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دل تو دلم . ظهر هم برنگشت خونه یحت. تو ادیشه و آرشام م یباز م یک نمیالکن نشسته بودم و چشمم به در بود تا ببب يتو. شده بود عصر

. نبود

. يخور یتو، سرما م ایدخترم پاشو ب: یب یب

. شه یراحت نم المیخ ادیتا ن. منتظر آرشامم یب ینه ب -

چشمت به ساعت  هیچشمت به در بود و  هیهول و وال و  يتو يافتاد یتو ه رونیفت بدر ر نیپسر از ا نیهر بار ا. که نشد کار نیمادر ا -

. تو ایب. یش یم ضیره، مر یم یدم غروبه دخترم، هوا رو به خنک. ينخورد یناهارم که درست و حساب. گرده یبر م یک ینیکه بب

همه استرس  نیچرا ا. دست خودم نبود، نگران بودم. داشتمتوجه ن یب یب يکدوم از حرفا چیبه ه. دادم یهم فشار م يدستام رو تو کف

نداره؟  یتموم

. و سالمه حیخدا رو شکر که صح. از شوهرت نمیدخترم ا ایب: یب یب

افتاد،  شونمیپر ينگاهش که به چهره . حرکتم مات سر جاش موند نیآرشام با ا. دمیجام پر يترقه تو نیدرگاه در، ع يآرشام تو دنید با

. آروم در رو بست و اومد سمتم. مع شداخماش ج

! شده؟ يزیچ: آرشام

. پروردگارا حکمتتو شکر. دل عاشق نیامان از ا: انداختم که با لبخند سرشو تکون داد و رفت تو یب یبه ب ینگاه مین

با . بغلش يو پرت کردم توخودم دمیتا بهش رس. بود ستادهیا اطیح يرفت، بدو رفتم سمت آرشام و اونم هاج و واج تو یب یکه ب نیهم

. چشماش يچند لحظه که گذشت سرمو بلند کردم و نگاهم رو دوختم تو. آروم شدم. هام فرو بردم هیتنش رو به ر يتموم وجود بو

. که در خودم سراغ داشتم نگاهش کردم یبا تموم عشق. به روش لبخند زدم. متعجب محو چشمام شد یبا نگاه آرشام

! شده؟ تو امروز چت: آرشام

. شد يزبونم جار يبغض رگبار جمالت رو با

که شده  ستمیبرات مهم ن يچرا من ذره ا ؟یستیره؟ چرا به فکر من ن یدل من هزار راه م یگ یخونه؟ نم یچرا ظهر برنگشت ؟يکجا بود -

حالت خوبه؟ یبگ يخبر بهم بد هی

. تونست منو از خودش جدا کنه یخواست هم نم یدادم که اگه م یبه خودم فشارش م يجور. باز محکم بغلش کردم و

. برو حاضر شو -

. لباش داشت يرو ویشگیتعجب سرمو بلند کردم، همون لبخند هم با

. صبر کن ،یراست. منتظرتم نجایمن هم گه،یدختر برو د یپس چرا معطل -

 یوقت دمیذوق زده شده بودم که اصال ند دنشیاز د يبه قدر. بزرگ گذاشته بود اونجا بایتقر يبسته  هیجدا شد و رفت کنار حوض،  ازم

. بسته رو داد دستم. دستش بوده يزیچ هیاومده تو، 

! ه؟یچ نیا -

. برو حاضر شو -
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بود و  ستادهیکنار حوض ا. برم تو، برگشتم و نگاهش کردم نکهیدر قبل از ا يبا لبخند رفتم سمت خونه و جلو. به داخل خونه اشاره کرد و

.اومد یتنش بود که فوق العاده بهش م یمشک کیمردونه و ش يپالتو هی. کرد یمنو نگاه م یبا ژست خاص هنیدست به س

***

از  یبیو کفش هم ترک ینفت یشال آب. ینفت یو آب دیست کامل به رنگ سف هیکفش، مانتو، شال، شلوار، کال  ف،یک. بود زیبسته همه چ يتو

. حرف نداشت قشیسل. بود اسپرت ییجورا هیکه  ینفت یو آب یمشک

.خواست باشه یبودم که کنارش باشم، حاال هر کجا که م نیتاب ا یفقط ب م،یدونستم قراره کجا بر ینم

***

. میشد ادهیهر دو پ. بلند یلیخ يصخره  هیپشت  قایکنار ساحل نگه داشت، دق نویماش آرشام

که سد راهشون شده بودن و  یو بزرگ کیکوچ يبا صخره ها اید امواج دربرخور يپامون، صدا ریساحل ز يشن و ماسه ها ا،یدر يصدا

.که در حال غروب کردن بود يدیخورش

 نیا نیب نکهیاز ا. ازت ممنونم يمنو به عشقم رسوند نکهیاز ا. همه نعمت و برکتت رو شکر نیا. خلقتت رو شکر ایخدا. باستیز زیچ همه

. شکرت ایتونم بگم خدا یم فقط یهمه مشکالت ما رو کنار هم نگه داشت

. میبود ستادهیبه غروب آفتاب، کنار هم ا قیعم یو با نگاه ایدو رو به در هر

 ؟يدار یخوام بدونم االن چه حس یم -

نگاهش  یبود، ول ستادهیا ایآرشام رو به در. فتهیکم مونده بود شال از سرم ب. کرده بود دنیشروع به وز يدیباد نسبتا شد. کردم نگاهش

. به درونم نفوذ کنه شیاز پ شیتونه ب یم اهشیس يلحظه چشما نیا يکردم االن تو یحس م. فقط به من بود

. ابرام به خدا يآرشام رو يوا. استیرو هیانگار که خوابم، مثل  -

به من دوخته شده بود،  اقینگاه مجذوب کنندش رو که عم جانیبا لبخند و پر از ه. نگاه کردم ایبا ذوق دستام رو زدم به هم و به در و

. با همون لبخند چشم ازم گرفت د،یخودش د يتا نگاه خندونم رو رو. کردم ریغافلگ

 م،یپر و بال بد هیاز بق شیکه تو ذهنمون ب یبه هر چ م،یکه فکر کن زیبه هر چ. مونه یخواب م هیما آدما مثل  یگفتم زندگ یم شهیهم -

. و عوض کنهسرنوشتمون ر يتونه روز یهمون اتفاق م

! ؟يکرد یروزا هم فکر م نیپس به ا: گفتم طنتیبا ش. تر شدم، درست شونه به شونش کینزد بهش

. لبخندم پر رنگ شد. رمیبود تا جوابمو ازش بگ یهمون نگاه برام کاف ینگفت ول یچیه. کرد نگاهم

! بپرسم؟ يزیچ هی -

. نگاه کردم ایبه در. تکون داد سر
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به شدت  یاون روز سر عقد خواستم بگم ول. نتونستم یعنینشد،  یکردم ول یزودتر مطرحش م دیبا...  یدون یم آخه... چطور بگم  -

. نشده بهت بگم ریگرفتم تا د میتونم باهات حرف بزنم تصم یاما حاال که م ؛يکرد ینگاهمم نم یتو هم و حت يبود دهیاخماتو کش

. شدم رهیخ ایچند لحظه نگاهش کردم و دوباره به در. طرفم و منتظر بهم چشم دوختچشمام، کامل برگشت  يجستجوگرانه تو ینگاه با

! کردم؟ یمن قبول م دیمگه نبا. خبر بودم یب زیکه من از همه چ یدر صورت! هزار تا سکه است؟ هیچرا سر عقد عاقد گفت مهر -

کرده؟  ریقدر برات مهمه که ذهنتو درگ نیموضوع ا نیا -

. اهش کردمبرگشتم و نگ يجد

. متنفر بودم و هستم نیسنگ ي هیاز مهر شهیهم. باشه ادیقدر ز نیخواستم مهرم ا یمن نم. معلومه که مهمه -

. جوابمو داد خونسرد

. ستین نیمن سنگ يهزار تا سکه برا -

. قدر باشه نیخوام ا یخودم نم. نبود نیمنظور من ا -

! ؟یپس چ -

. خوام یرو نم هیمقدار مهر نیگم که ا یو رسما م امیو بهش بگو من م ياج آقا مهدوح نینشده زنگ بزن به ا ریتا د -

. اگه اسم من دالرامه که بلد بودم سرکوبش کنم یول دم،یچشماش د يرو تو نیهمون غرور سنگ باز

. دم یتوش نم يرییتغ ه،یکیمن حرف و عملم  -

! صال چرا هزار تا؟ا. خوام یهمه رو نم نیگم ا یمهر حق منه، منم م یول -

. نداشت یخاص لیبود، دل نیهم دیکه به ذهنم رس يزیچ نیمنم اول دیحاج آقا ازم پرس یوقت -

. خوام یرو نم هیمهر نیمن ا -

قادر به شکستن  نیامواج سهمگ يحکم فرما بود و تنها صدا نمونیچند لحظه سکوت ب. شدم رهیخ ایبا اخم صورتم رو برگردوندم و به در و

:گفت يکامال جد یبا لحن نهیفاصلش رو باهام کمتر کرد، دست به س. سکوت بودند نیا

. مخالف باشه نیسنگ ي هیبشه که با مهر دایپ يدوره دختر نیا يفکر نکنم تو ه؟یحرف حسابت چ -

:نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 يکرد یاگه اون روز باهام خوب برخورد م. زارمیب نیسنگ ي هیگم که از مهر یندارم، من خودمو دارم م يکار گهید يمن با دخترا -

. خواستم ناراحتشون کنم یو عمو محمد سکوت کردم، چون نم یب یبه خاطر ب یاز طرف یگرفتم، ول یمطمئن باش جلوشو م

! چرا ناراحت؟ -

. زدم پوزخند

. یکن یبه پا م یقشقرق هیچون حتم داشتم تا موضوع رو بکشم وسط، تو  -

. کرد یبه پا م ییدلم غوغا يچشما تو یاهیس نیا. دیدرخش ینگاهش م. نتونستم چشمم رو از روش بردارم ستاد،یم ابه رو رو

کرده، درسته؟  دایو حساب شده شناخت پ قیهمه دق نیمن ا يخوشحال باشم که همسرم رو دیفکر کنم االن با -
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 یمنو رسما همسرش عنوان کرد باعث شد لبخند بزنم، ول نکهیا. کردمکامال حس  نویا. غرور يخاص بود، بدون ذره ا ییجورا هی لحنش

. داد یجور ادامه م نیرفت، هم یاونم که از رو نم. خودمو گرفتم يجلو

 ؟یش یم یراض يجور نیخودت؟ ا يرو بذارم به عهده  هیمهر نییبار تع نیا م،یعقد کن میطالقت بدم باز بر يخوا یم -

. خنده ریفتم که مبادا بزنم زچشماش گر يرو از تو نگاهم

سکوت عالمت رضاست؟  -

. کرد یداشت منو وادار م. لباش بود يهمون لبخند کم رنگ رو فقط

زنگ بزنم حاج آقا؟  -

. کردم نگاهش

. سند ازدواج يتو هیمهر رییواسه تغ -

و  دیود لبخندش پر رنگ بشه که به لباش دست کشب کیخندونم نزد يچهره  دنیبا د. و ناخوداگاه لبخند زدم ارمینتونستم طاقت ب گهید

 یچشما آخر منو م نیا. بعد از چند لحظه لباشو به هم فشرد و نگاهم کرد. دمیخند یداد و من بلند بلند م یسرشو تکون م. سرشو چرخوند

. کشه

! باشم؟ دیخودمم حتما با. فردا اول وقت. ندارم یباشه من حرف -

بار رو  هی نیمجبورم هم یکن یهمه اصرار م نیحاال که ا یول رون،یب يایاز خونه ب دینبا ادیز. خودت باشه يامضا دیمطمئنا با یدونم ول ینم -

. امیکوتاه ب

. لبخند نگاهش کردم با

. کنم یرو که الزم باشه امضا م یهر چ. عمو محمد يخونه  ادیخب بگو حاج آقا ب -

باشه؟ یات چ هیمهر يخوا یم یخب حاال نگفت. شه یم یچ نمیذارم تا بب یم ونیموضوع رو باهاش درم -

. نگاه کردم ایانداختم، بعد هم به در ریکم رنگ شد سرمو ز لبخندم

. یچیه -

! ؟یچیه -

. یچیبه ظاهر ه -

 ؟يخوا یم یبگو چ قایدالرام دق -

 ییها یزندگ نیشاهد چن. شه به دست آورد یرو با پول نم یحساب کرد، چون مطمئنم خوشبخت اتیکه نشه روش به عنوان ماد يزیچ -

مستحکم رو  یزندگ هیشه  یو از همه مهم تر با عشق م يبا محبت، گذشت، وفادار. کنم نیپول رو تضم میخوشبخت يخوام واسه  یبودم، نم

. نهیمهر من هم. کرد نیتضم

. به من نگاه کن -

 يمن از رو يحرفا. به دنبال صداقت تک تک حرفام د،یچرخ یمام مچش ينگاهش تو. شدم رهیچشماش خ يسرم رو چرخوندم و تو آروم

داشته باشم؟  دیپس چرا ترد. زده بود دییدلم بود و عقلم بهش مهر تا
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! ؟یهست یتو ک -

. بازوهام رو گرفت. تعجب نگاهش کردم با

 ؟يخوا یم یکردم چ اهشیخودم س يکه خودم با دستا یزندگ نیتو دالرام، تو از من، از ا -

! آروم آروم. آروم بود نیامواج سهمگ نینگاه آرشام بر خالف ا. با عشق نگاهش کردم. رو پر کردم فاصلمون

. مهرمو: وار گفتم زمزمه

! کدوم مهر؟: آهسته تر از من، جوابم رو داد دیشا ییصدا با

 یانگشتام حس م فیپوست ظر ریتمام وجود ز و با یبلند و محکمش رو به راحت يکه تپش ها يمرد ي نهیس يقفسه  يگذاشتم رو دستامو

. شده بود نیتپش ها با ضربان تند قلبم عج نیلباس ا ياز رو یحت. کردم

من  یقیحق ي هیمهر. خودت به زبون آوردم يکه االن جلو يهمون مهر: هم گره خورده بود، نجواکنان گفتم يکه نگاهمون تو یحال در

 هیمن همون ي هیمهر. ببره نیاز ب مونیزندگ يو درخشش رو تو یقلم نتونه معن یاهیکه س يا هیمهرکه با دل بسته بشه،  يا هیمهر. نهیهم

! شهیهم يبرا اونمبار،  هی. که گفتم

به خودم . حس خاص هم نهفته بود هی یسردرگم نیدر کنار ا ینگاهش سرگردون بود، ول. شد یم نییباال و پا یبا چه شتاب نشیس ي قفسه

. بود که حسش کردم یقلبش به همون واضح يصدا. بود شیپهن و عضالن ي نهیس يوکه اومدم سرم ر

:شکل ممکن زمزمه کرد نیباتریگوشم به ز ریز. میرو نداشت يگریکدوم قصد جدا شدن از د چیآغوشش گرفته بود و ه يتو منو

 نکهیبه ا. شک نکن، چون باورت دارم یو هست يبود یافتنیبرام خاص و دست ن نکهیبه ا. يخوا یم یدونم ازم چ یمنه، م شیات پ هیمهر -

 دیشا. نمیب یزمزمه کردنش رو هم در توان خودم نم یبخوام بگم، حت نکهیسخته ا. اسمته شک نداشته باش یاز نظر من ذاتت به آروم

 يگذشته . یدرمورد من بدون زویهمه چ دیتو با یقبل از هر اتفاق ز،یقبل از هر چ یول ،یتو آرومم کن نکهیبشم، ا مدارم که آرو اجیاحت

ات رو از من طلب  هیبازم مهر نکهیا. يریدرست بگ میتصم هیدم که  یتموم حرفام حق رو به تو م دنیبعد از شن. شده رمیبانگیکه گر یمبهم

. دالرام يحرفامو بشنو دیتو با ؟ینمو یسر حرفت م نکهیا ؟یکن یم

. دم یبهت قول م نویشه، ا یهمون م يکه بخوا یاز اون هر چبعد : داد گفت رونیب نشیکه از س یقیآه عم با

به  یآرشام چه ربط يگذشته ! گه؟ یداره م یآرشام چ ارم،یسر در نم. مات و مبهوت نگاهش کردم. اومدم رونیبغلش ب ياز تو ینرم به

! ؟اونه يگذشته  يمهر در گرو نیبه من بود و حاال ا» عشق آرشام«مهرم ! االنمون داره؟ یزندگ

هرکدوم تو . میداشت یدر سکوت هر دو قدم بر م. قرار داشت ایکه با فاصله از در یحرکت کرد، به سمت جنگل ایمخالف در. گرفت دستمو

. و منگم جیگ یمن حساب یدونم، ول یآرشام رو نم. میبود يفکر هی

سرم رو که بلند  ستاد،یا. دستش بود يدستم تو. ودشده ب کیتار گهیهوا د. در آورد و روشن کرد بشیج يرو از تو یکیکوچ يقوه  چراغ

 زمیاز ه يواریچون هم کنار کلبه د. کنه یم ینفر توش زندگ هیکه از ظاهرش مشخص بود  دمید يا یچوب يکلبه  يکردم خودمو رو به رو

 .ومدهیسراغش ن یداد سال هاست رها شده و کس یحال و هواش نشون نم نکهیو هم ا دشده بو دهیهم چ يرو

شدن فندك و بعد  دهیکش يصدا. بود کیدر رو باز کرد، داخلش تار. خورد یدو تا پله م شیکلبه تا در ورود. دنبالش رفتم د،یرو کش دستم

. صورتم افتاد يکه تو ينور
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از نور شمع  کلبه يفضا. رنگش روشنشون کرد ییطال يپویدور تا دور کلبه شمع گذاشته بود که با همون فندك ز. دستمو ول کرد آرشام

. و بزرگ روشن شد کیکوچ يها

 يملحفه ها. دیبه رنگ سف ییکنارش که روش پر بود از شمع ها یچوب زیم هیپنجره،  ریکلبه ز ينفره گوشه  کی یتخت نسبتا بزرگ ول هی

که  ییبایز يتابلوها. ودشده ب زونیاز سقف آو وارید يبزرگ که گوشه  يمایهواپ هی. رنگ یشکالت ينفره  کی يپتو هیتخت و  يرو دیسف

 يکلبه هم رو يجا يشده بودند، تو جا میجنگل شمال ترس يدرختا يو چه از سبز ایغروب آفتاب و چه از امواج در چهاز مناظر مختلف، 

. خورد یبه چشم م نیزم يو هم رو وارید

! خوشگله یلیخ! ه؟یمال ک نجایا -

. نشستم یتخت چوب يبه طرفش رفتم و آهسته رو. نمیتخت بش ياشاره که روکه کنار تخت بود نشست و به منم  یچوب یصندل يرو

. من: به اطرافش انداخت و زمزمه کرد ینگاه

. باحاله یلیخ! کلبه اونم وسط جنگل هی! ؟يجد -

. نجایاومدم ا یعمو محمد نبودم م يمدت که خونه  نیا -

! نجا؟یچرا ا -

.کرد، پوزخند زد و سرش رو چرخوند نگاهم

. واسه فکر کردن -

! ؟یبه چ -

. و آروم رفت کنار پنجره ستادیشد ا بلند

بردارم که  يپرده از راز دیگفتم چرا با یتا قبل از اون به خودم م. دارم دیترد زایچ یلیگفتن خ يبرا میعقد کرد یاز وقت. زیبه همه چ -

 یکه داشتم افتخار م يبه سنگ بودن خودم، به غرور و تکبر. زاد سنگهکردم هم یفکر م يکه روز یقلب! قلبم باشه؟ يتو دیاون تنها با يجا

 کی یاز زندگ ياز حد، گناه، همه و همه شدن جزو شیغرور ب ،یو تباه یاهیس ،يافراط گر. دمیبال یگفتم و به خودم م یغرورم م از. کردم

! گناهکار به اسم آرشام

! نجا؟یا میاصال چرا اومد! ؟یگ یم يدار یآرشام چ! ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا -

. شهیتر از هم يتونستم بگم جد یم یبود، حت يجد. از پنجره گرفت و به من دوخت نگاهشو

من از  ي نهیبدم ک حیبرات توض یچرا ازم نخواست ه؟یچ انیسر و کار من با شا يدیدالرام؟ چرا ازم نپرس يدیوقت ازم نپرس چیچرا ه -

نقشه هاش  يکه منو تو يمرد نیکنم، ا یکه دارم براش کار م يمرد نیا يدیبار از خودت نپرس کی یا حتدالرام چر ه؟یارسالن به خاطر چ

بره  یاون جور ازش حساب م انیمثل شا یچرا آدم ه؟یدور و اطرافش چ يکارش با آدما ه؟یاست؟ چه جور آدم چکاره ه؟یکرده ک کیشر

مرد سرسخت و  نیا يگذشته  يتو ه؟یپر از رمز و رازش چ یزندگ يالن تونقش ارس اورد؟یکه همون اول به زور منو از چنگش در ن

افتاده؟  یمغرور چه اتفاقات

 نیگناهکار؟ چرا دالرام؟ چرا ا ای یپاک ؟یهست یآرشام تو چه جور آدم يدیبار هم که شده از من نپرس کی يچرا برا: بلندتر ادامه داد و

و حاضر  یها بست قتیتموم حق يچرا چشمت رو به رو ؟یبفهم یچرا نخواست ؟یات گذشت ندهیو آ یاز زندگ یحت ز،یقدر ساده از همه چ
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 ینم یتونم درك کنم که تو هنوز منو به درست یم. تو مبهمم دالرام يمن هنوز برا ؟یدون یازش نم یچیکه ه يایب در يبه عقد مرد يشد

! ؟يایکوتاه ب زیدر برابر همه چ یسوال و پرسش چیه بدون يپس چطور حاضر شد به،یو غر بیتو عج يمن برا يرفتارا. یشناس

! چطــــــور؟

. دیلرز یقلبم با هر جملش م دم،یکه از آرشام شن ییبا حرفا. شد یم یکه رفته رفته داشت بارون یبهش فقط سکوتم بود و نگاه جوابم

 دمیمن ند. کوره شهیآدم عاشق هم. کنه یور معشق چشم آدمو ک» .چون من عاشق آرشام بودم«جمله بود؛  هیجواب تموم سواالتش فقط 

عشق بود  نیتونه گناهکار باشه، چون هر بار ا یمن نخواستم که باور کنم آرشام م. چون عشق چشمام رو بسته بود. نمیچون نخواستم که بب

. شه یعشق عقل و منطق سرش نم. شد یکه مانعم م

که از  یبار خواست نیاول يبرا شبید یول ،يتا به االن سکوت کرد. یتو االن زن من. تونم ساکت باشم ینم گهیگم، د یرو برات م زیهمه چ -

 میزندگ يمن تو. میچکار کن دیکه با يریگ یم میخودت تصم ،يدیرو فهم زیهمه چ یفقط وقت. االن وقتشه نکهیا یعنی نیا ،یگذشتم بدون

که  یدختر، به کس هیبار دارم به  نیاول يحاال برا یول ره،یبگ میم تصما ندهیو آ یزندگ يکس اجازه ندادم برا چیبه ه االن،اونم تا به 

 یکه خودمم نم یدر حال ،یو تا آخرش کنارم باش یچه باهام بمون. يبد رییرو تغ میدم زندگ یبهت اجازه م. دم یاجازه رو م نیهمسرمه ا

 يا زهیفراموش نکن اگه انگ نویو ا. یزنم رها کن یم دست و پا مکه دار یباتالق يو منو تو یرسه؛ و چه ترکم کن یم اخط به کج نیدونم ته ا

 یزندگ. هدف دارم میزندگ يخوام از مرگ دور باشم، چون برا یم. تونم ینم گهیحاال د یول فتادم،یوقت به دست و پا زدن نم چینداشتم ه

تو خودت . گم یرو برات م زیکلبه همه چ نیهم يامشب تو نیهم. درون خودش بکشه و نابود کنه نومرداب تا م کیکه سراسرش شده 

!کنم یسکوت نم گهیپس منم د ،يبشنو یخواست

***

آرشام

 هیداشته باشم با  دیتا اون موقع ام. خواب باشه هیبا تموم اتفاقات تلخ و شومش فقط و فقط  میداشتم که سراسر زندگ نویا يآرزو شهیهم -

. تحملشون کرد دیبا. شه فرار کرد ینم یزندگ يها تیاز واقع یول. کابوس بوده هیون اتفاقات بد که تموم ا نمیشم و بب داریتونم ب یتلنگر م

همه رفتن و . مرهم دلت باشه ستین یکه کس يقرار دار یاز زندگ ياون مرحله ا يچون تو ،يبذار یدلت مرهم يزخما يرو یتون ینم

خواستم که بجنگم، خواستم بر خالف رودخونه . نتونستم بسازم یوختم، ولمن موندم و س. يو بساز يو بسوز یبمون دیبا. تنهات گذاشتن

زمان رو به  يبخوا نکهیا. ستین ریوقت امکان پذ چیه يزیچ نیهمچ هی یبرسونم که از اونجا پرت شدم؛ ول ییشنا کنم و خودم رو به جا

 هیکابوسه،  هیمن  یزندگ يهمه . گرفتم یحوادث رو م اون يگشتم و جلو یشد با علم به تموم اتفاقات بر م یکاش م يا. یعقب برگردون

. رقم خورده رمیتقد ست،یانتخاب دست من ن. مونه یبرام نم یرم و بازگشت یفرو م يبه خواب ابد ایشم و  یم داریب يروز هی ای! خواب

. گذاشتم ایدن نیکه پا به ا یدرست از وقت

. ده یخاطراتم رو م انیب يتمرکز برا يخوشحال بودم با سکوتش به من اجازه . نستدو یم دیاون با. دالرام نگاه کردم، کنجکاو بود به
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مستبد و  يمرد. قدرتمند و موفق بود ينسب پدرم تاجر یفرهاد تهران. نسب یبزرگ و سرشناس تهران يآرشام فرزند ارشد خانواده  -

 ییکدوم بو چیرشد کردم که ه يخانواده ا يمن تو. سرد و پر غرور یبا نگاه ،ياز محبت و مهر مادر يعار بایز یمادرم، زن ایو در. مغرور

پدرم . و مادرم به خاطر پول و ثروت حاضر به ازدواج با هم شدند ،یشغل تیپدرم بر حسب اجبار و موقع. نبرده بودند تیاز عشق و انسان

خواهر به اسم ساحل داشت که همراه شوهر و بچه  هیمادرم هم . کردند یم یخانوادش خارج از کشور زندگ يتک فرزند بود و تموم اعضا

از همون ابتدا با ! آرام و آرتام! خواهر و برادر دوقلو هی. بعد از متولد شدن من، مادرم باردار شد میسه سال و ن. ساکن بود شیک يهاش تو

دامن پر مهر مادر،  يسه نفر تو کدوم از ما چیه. در همه حال مراقبشون بودم. کردم یم تیهمون سن کم نسبت بهشون احساس مسئول

ما روز به روز بزرگ  يهر سه . کدوم از ما نشد چیه بیمادر نص ایاز جانب پدر و  یکرد و نگاه گرم یپرستار از ما مراقبت م. میبزرگ نشد

اسمش به وجودم  ییبایکه به ز یخواهر مهربون. فقط اونا رو داشتم. شتریمن در مقابل خواهر و برادرم ب تیو احساس مسئول میشد یتر م

. تونست اتفاقات اطرافش رو درك کنه یاز سنش م شتریب یبود و حت گوشیو باز طونیو آرتام ش د؛یبخش یآرامش م

. کرد یم ینیگلوم سنگ يتو يزیچ هی. از جنس غم يلبخند. لبام ينشست رو یناخوداگاه لبخند کم رنگ شونیادآوری با

نخواستم که مثل پدرم خشک و مغرور  یبزرگ شده بودم، ول يسرد و مستبد يخانواده  يتو نکهیبا ا !يشاد و پرانرژ. نوزده سالم بود -

خواستم که . داد یم حیرو به بچه هاش ترج یآنچنان يها یو مهمان ییاروپا يروح که پول و سفرها یسرد و ب یمثل مادرم با نگاه ایباشم؛ 

دردات  یبودم بکش دهیاز دوستام شن. دیدستم د يتو گارینخ س هیروز آرتام  هی ادمهی. ودمبا خودم لج کرده ب دیشا. کنم فتارمخالف اونا ر

آرتام اومد کنارم نشست، اخم . بهش وابسته شده بودم چ،یدردام رو که فراموش نکردم ه. تمومش دروغ بود یول ،یکن یرو فراموش م

برعکس آرام که درست مثل اسمش آروم و ساکت  ییجورا هی. جذاب بودنوجوون شاداب و  هی یبود، ول سالشپونزده  نکهیبا ا. کرده بود

:گفت يزل زد تو چشمام و جد. به هم نداشتن یشباهت ياز لحاظ ظاهر یآرام و آرتام دوقلو بودن، ول نکهیبا ا. مهربون یبود و با دل

 ست؟یداداش آرشام چرا جون خودتو من و آرام، واست مهم ن -

 ؟ياریچرا اسم خودت و آرام رو م نم،یب یکشم ضررشو خودم مب گاریس: تعجب گفتم با

ما سه . به هم ندارن؛ خودم هر روز شاهد بگو مگوهاشون هستم يعالقه ا چیمامان و بابا ه: و جوابم رو داد نییبغض سرش رو انداخت پا با

که  نهیفقط به خاطره ا م،یختیخودمون ر يو تو میدتا االن من و آرام درمقابلشون ساکت بو ینیب یاگه م. میندار گهیرو جز همد ینفر کس

 يکمبود ینذاشت ،يو ازمون مراقبت کرد يکنارمون بود شهیهم. میتو رو دار یول م،یموند بینص یاز داشتن مهر پدر و مادر ب اگه میدون یم

 میاومد یمامان م يغایبا از ترس جش میبچه بود یکه وقت ادمهینه داداش تمومش  ست،ین میحال يزیفکر نکن بچه ام و چ. میاحساس کن

 میبزرگ تر شد یوقت یول. زنه یم غیج نیشده واسه هم ضیمامان مر ست،ین يزیچ یگفت یبغلت و م يتو یگرفت یاتاقت و تو ما رو م يتو

کمبود محبت  يدکر یسع شهیدونم هم یم. میتا ناراحت نش یگفت یکه چرا اون دروغا رو بهمون م میدرك کن میتونست. میدیرو فهم لشیدل

تنها  میخوا ینم. میش یمن و آرامم نابود م فته،یبه خطر ب تینکرده سالمت ییاگه خدا حاال یول م،یحس نکن مونیزندگ يپدر و مادر رو تو

. کار رو نکن داداش نیشونم و گفت تو رو خدا با خودت ا يسرش رو گذاشت رو هیو با گر. میرو از دست بد میکه دار یکس

دستم رو ناخوداگاه گذاشتم ! درد سرد هی. قلبم حس کردم يتو یناگهان يدرد. شه یم شتریسوزشش داره هر لحظه ب. ستمرو ب چشمام

! سخت یلیتحملش سخته، خ. از درد نشسته یقلب کوه نیا يتو. و مشتش کردم نمیس يرو
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... آرام  ينگاه آرتام و اشک تو چشما يغم تو. شد یم شترینفرتم از از اون دو نفر روز به روز ب. زد که قلبمو به درد آورد ییآرتام حرفا -

. پام له کردم ریرو ز گاریاون نخ س یبا چه نفرت ادمهی. نداشتم یآرامش گهید

که به خاطر  یکنم، به دور از قسم یگردم و با خودم لج م یکه به گذشته بر م یگاه. کشم یم گاریهنوزم س. دستام مشت شد. کردم سکوت

 طنتاشیوجود نداره که با ش یآرتام گهیبرادرش؛ د يکه بشه مرهم زخما ستین یآرام گهیچون د. کنم یکارو م نیام خوردم اآرتام و آر

. کنه املبخند رو مهمون لب

! آرشام حالت خوبه؟ -

. رو نگاه کردم رونیفقط سرمو تکون دادم و باز از پنجره ب. زد یچشماش موج م يتو یکردم، نگران نگاهش

رفاقت کم  يتو یتنوع طلب، ول يپسر. من بود یمیاز دوستان صم یکی انیشا يارسالن برادرزاده . با پدرم داشت یکینزد يرابطه  انیشا -

 یم دنمیتونست به د یکه م يبه هر بهانه ا. ما باز شد يارسالن کم کم به خونه  يپا. کردم یطور فکر م نیالاقل اون زمان من ا. ذاشت ینم

. درز نکنه ییخودمون بمونه و جا نیخواستم مشکالتمون ب یبودم و دوست نداشتم دوستام رو به خونمون دعوت کنم؛ م يارتود رپس. اومد

جر و بحث از اتاق پدر و مادرم  يروز که از دانشگاه برگشتم خونه، صدا هی. حرفا بود و من دست کم گرفتمش نیارسالن زرنگ تر از ا یول

 یرو م »الیل«و » زن دوم«که مادرم مرتب اسم  دمیمکالماتشون شن نیب. بود زیدو چ لشمیبار کنجکاو شدم و دل نیولا يبرا. نظرمو جلب کرد

بود قصد داشت جدا بشه، پدرمم  دهیمادرم حاال که فهم. اون روز متوجه شدم پدرم مجددا ازدواج کرده. زد یآورد و با خشونت حرف م

توجه به  یب. مرده بودن و اون تنها بود شیپدر و مادرش سال ها پ. شیپدر يد و رفت خونه کر هرمادرم ق. از خودش نشون نداد یمخالفت

. رفت رونیب الیشده بودند که چمدون به دست از در و رهیغم زده و اشک آلود به مادرشون خ یسه تا فرزندش که با نگاه

که با در  ینگه داشتن مادر؛ من يآرتام برا يرام و التماس هاآ يها هیگر. هنوزم اون لحظه رو فراموش نکردم. هم فشار دادم يرو لبامو

 یسخت يچه روزا. ختمیر یاز اونا نداشت و ناخواسته اشک م یحال خودم دست کم یداشتم آرومشون کنم، ول یسع دنشونیآغوش کش

. بود

از خونه بود و آخر شب خسته و گرفته بر  رونیشب ب يها مهیپدرم تا ن. و حاال وضع بدتر هم شده بود مینداشت یتا اون موقع اوضاع خوب -

 یم هیآرام گر. اتاقش يرفت تو یراست م هینه،  ای دیدار یو اصال مشکل دیزنده ا ای دیو بگه مرد فتهیچشمش به ما ب نکهیبدون ا. گشت یم

هر سه  يکه برا يا ندهیدادم از آ یم یواه دیشه؛ بهش ام یدرست م زیروز همه چ هیدادم که باالخره  یم شیکردم و دلدار یم غلشکرد، ب

 یناخواسته به سمت شخص ره،یقرار بگ يمهر یاگه از جانب خانوادش مورد ب ینه که کس ای يدیشن نویدونم تا حاال ا ینم. ما مبهم بود ي

 يمهربون و ساده  خواهر. مرحله قرار داشت نیا يباشه؛ و آرام تو دهیاز جانبش د یمحبت نیشده کوچک تر یکنه که حت یم دایکشش پ

وقت از خواهر  چیه یبود، ول ریاز همه طرف ذهنم درگ نکهیبا ا. ارسالن رو خورده بود يو به ظاهر عاشقانه  یپوچ و تو خال يمن گول حرفا

 یم یحرف چیگشت بدون ه یاز مدرسه که بر م. دمید یرفتارش م يرو تو يقرار یب یسابق نبود، نوع امآر گهیآرام د. و برادرم غافل نشدم

. زد یلبخند م لیدل یخوند، ب یکتاب م یوقت یشده بود و گاه ریساکت و گوشه گ. اومد ینم رونیزدم ب یاتاقش و تا صداش نم يرفت تو

 یاتاقش تا باهاش حرف بزنم؛ وقت يشب رفتم تو هی. شده بود هیقض نیا ي وجهآرتام هم مت یحت. است گهید يجا هیدونستم فکرش  یم

هر روز بعد . گه یو از عشقش به آرام م سهینو یگفت که ارسالن براش نامه م. کردن فیشروع کرد به تعر دین و من و تردبا م میجد دید

. ده یو ارسالن همون جا نامه رو بهش م ننیب یرو م گهیاز مدرسه همد
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 ينابود يکه تو ییاز تموم اون کسا. مزاریدونه تا چه حد از ارسالن ب یفقط خدا م. دمینفرت سرم و چرخوندم و به صورتم دست کش با

. رو دادن ياجازه ا نیراحت به اونا چن یلیخودشون خ یتیمسئول یما نقش داشتند؛ و پدر و مادرم با ب یزندگ

رو  تمیآرام عصبان. کردم یحاضرم قسم بخورم که اگه ارسالن همون موقع دم دستم بود، گردنش رو خرد م. رفته بودم شیتا مرز جنون پ -

بهش گفتم با  یهر چ. گفت عشق ارسالن رو قبول داره یم. گفت اونم ارسالن رو دوست داره یکرد، م یم هیگر. سرش داد زدم د،ید

گفت . ستادیحرفش ا يبشه قبول نکرد و محکم رو يکه بتونه صادقانه عاشق دختر ستین یکار رو نکن آرام، ارسالن اون کس نیا تیزندگ

کنه، چون  یموضوع بفهمه، وگرنه مخالفت م نیاز ا يزیگفت ارسالن بهش گفته که نذار آرشام چ. گم یم ونیشدم دارم ا یرتیچون من غ

رفتم سر . فتهیدامش ب يارسالن بودم و دوست نداشتم خواهر ساده و زود باورم تو يها يازمن با چشم خودم شاهد ب یول. منو قبول نداره

 یشه، ول ینم دامیسمت خواهرت پ گهیگفت د امیکوتاه نم دید یوقت یول اورد،یونم کم نما. مشت و لگد ریخورد گرفتمش ز یوقتش و تا م

 هیو گر تیو با عصبان شمیاومد پ. ارسالن شده بود يخام حرفا. رابطه داره اشکه هنوز باه دمیکردم، د بیآرام رو تعق یطور نشد و وقت نیا

 یبهش گفتم ب. تونه خوشبختش کنه یکه م هیآله و همون دهین ارسالن کامال ااو دیگفت از د. دخالت کنم شیزندگ يگفت که حق ندارم تو

. اما قبول نکرد. یقدر پاك و مهربون نیچه برسه عشق تو که ا ،ارزش فکر کردنم نداره یآدم حت نیا. ارسالن بشه و درسش رو بخونه الیخ

شرط  نیقبول کرد، تنها به ا. زنم ینم لیدل یرو ب یدونست حرف یم. منو هم قبول داشت یمردد بود، ول ؟یبهش گفتم اگه بهت ثابت کنم چ

.ستین یکه بهش ثابت بشه ارسالن آدم درست

. دادم رونیب یقیبا آه عم نفسمو

 یحال ناراحت نیو خشم و در ع تیحس عصبان. شم یذوب م شیاز آت يکوره ا يسر تا پام رو گرفته بود، انگار که دارم تو دیشد یحرارت

برنگشتم . شونم حس کردم يدست دالرام رو رو. که هست بشه ینیشد هر لحظه حالم خراب تر از ا یرو پر کرده بود، باعث مکه وجودم 

. داد یبهم دست نم یخط به خط گذشتم حس خوب يادآوریاز . نداشتم یخوبنگاهش کنم، اصال حال 

شک نداشتم . و جذاب بایدختر نسبتا ز هی. کنه یم یبا ما زندگ الیعد لپدرم گفت که از حاال به ب. توسط پدرم به خونمون باز شد الیل يپا -

خوش  يتو. ادیبه عقدش در ب نشونیب یهمه اختالف سن نیخاطر حاضر شده با وجود ا نیکه اونم چشمش دنبال ثروت پدرمه و به هم

دادم  یبهش محل نم یهر چ. زد یبا من حرف م یهگا. به کار ما نداشت يبود که کار نیکه داشت ا یتنها خوب یکرد، ول یافراط م یگذرون

.متنفر بود اهیاز رنگ س شهیهم. ول کن نبود

بود  یهمون کس الیل. عذابش بدم پوزخند زدم يجور نیخودم ا الیتا به خ دم،یپوش یم رهیت شهیبه خاطر نفرتم از اون هم نکهیا يادآوری با

کرد و عاشق بچه  یم یبا نجابت زندگ ایدن يمادرا ياگه مادرم مثل همه  دیشا. ردکه بود، بدتر ک يزیرو از چ تمونیوضع انتشیکه با خ

 چیکه ه يو در حسرت خانواده ا فتادمیروز نم نیمن به ا. شد یآرام رو کنارم داشتم و سرنوشت آرتام اون طور دردناك نم النهاش بود، ا

اونا  يهر دو. فتادیکدوم از اون اتفاقات نم چیکرد، ه یانوادش توجه مبود و به خ ریپذ تیمسئول یاگه پدرم کم. سوختم یوقت نداشتم، نم

. دونستم یحوادث م نیتموم ا یرو مسبب اصل

...ادامشو  يخوا یآرشام اگه م -

. جور لذت داشت هی ،یهمه احساس منف نیا نیحس خوب ب هی. نگرانم بود. و نگاهش کردم برگشتم

. من حالم خوبه -
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. گه یمن نویچشمات ا یول -

 نیهم يتونستم لب از لب باز کنم؛ برا یزدم نم یچشماش که زل م يتو. سکوت کرد. چشمام رو بستم و باز کردم. غم لبخند زدم يرو از

. صورتم رو برگردوندم

گذاشتم؛  ونینقشم رو باهاشون در م. ستیکارش درست ن نیارسالن رو گفتم، اونم نتونست آرام رو متقاعد کنه که ا ي هیبه آرتام قض -

 يا گهید يچاره  جشینت دنینقشه و د نیا یقبول يبرا یمخالف بود، ول. نهیدختر رو بفرستم جلو و آرام عکس العمل ارسالن رو بب هی نکهیا

. لحظه ازشون چشم بر نداشت کیبا اون دختر گرم گرفت که آرام  يارسالن به حد. رفت شیخواستم پ ینقشه همون طور که م. نداشت

اون دختر ... خودش و  يارسالن اونو برد خونه  یوقت. دیرو آرام با چشم خودش د دنشونیبوس يصحنه . ارسالن بود نیماش يختر تواون د

آرام همه . کار مناسبه نیا يکردم برا یکرده بودم که فکر م داشیاز دوستام پ یکی قیاز طر. ومدا ینم شیپ یکاره بود، پس مشکل نیا

بهش حق . خواد استراحت کنه و خسته است یخونه گفت که م میدیرس یوقت. کرد یهم نم هیگر یحت. م حرف نزدکلمه ه هیو  دید زویچ

 یمهمون هی کشیاز دوستان نزد یکیپدرم گفت که . حالم گرفته بود یحساب هیقض نیاون شب بابت ا. کرد یبا خودش خلوت م دیدادم، با

 یمهمون يتو يادیز يگفت که جوونا. کنم شونیپدرم ازم خواست که منم همراه الیار لهم همراهش بود و به اصر الیداده، ل بیخاص ترت

شد  یدونم چ ینم. بود ششیآرتامم پ نکهیبودم، با ا رامناراحت آ. نبودم زایچ نیفکر ا يتو. تونم اونجا سرمو گرم کنم یشرکت دارن و م

. گرفتم همراهشون برم میآخر تصم ي قهیکه دق

 يبرا. جا بود نیمن هم يقسمت سخت گذشته  دیشا. حضور دالرام رو کنارم حس کردم. تخت نشستم يتم و رورف. فرو بستم لب

. چکار کنم دیو ندونم با ارمیکم ب میقسمت از زندگ نیا يخواستم از گذشتم بگم، تو یکه وقت دمیترس یم شهیهم. داشتم دیگفتنشون ترد

به زبون آوردنشم برام  یحت یدونستم، ول یگناه نم یمادرم رو ب. نداشتم یمن گناه. دمرو از دست ب اون دنشونیکه با فهم نیترس از ا

... یول. بدکاره باشه هیمادرت  نکهیا. سخت بود

 یسرو م یدنینوش. گوشه مشغول شد هیخودش  يبعد از اون هر کس برا یخودش رو حفظ کرده بود، ول تیتا قبل از شام رسم یمهمون -

از . حضور داره یمهمون يدونستم مادرمم تو ینم. شد یخنده از گوشه و کنار قطع نم يصدا. ذاشت یخودش کم نم يهم واسه  یشد و کس

به طرفم  نیاز مستخدم یکی. دلم براش تنگ شده بود ییجورا هی یازش نداشتم، ول یدل خوش نکهیبا ا. ماه گذشته بود هیمدت طالقشون 

باال  يبا تعجب نگاهم رو به طبقه » .اول، اتاق چهارم يباال، سمت راست راهرو يطبقه  ایب«. ه بودنوشت هیروش . رو داد دستم ياومد و کاغذ

که اون  ادمهیخوب  یلیخ. طبق همون نوشته عمل کردم. رو بدونم لشیکنجکاو بودم دل یول ه،یک فاز طر غامیپ نیدونستم ا ینم. دوختم

که با عشوه و ناز  دمیرو شن یزن ياتاق صدا ياز تو. باال سر و صدا کمتر بود. دمیشن یرعد و برق رو واضح م يصدا. اومد یشب بارون م

 یبود که اگه کس نیتعجبم از ا. باز کردم شتریب یدر و کم. کیتار مهیاتاق ن يفضا ودر باز بود  يال. همراه چند نفر مشغول حرف زدن بود

!اتاقه، چرا درو باز گذاشته؟ يتو

. چقدر سخته ایخدا. همه حرارت سرخ شده بود و به نفس نفس افتاده بودم نیصورتم از ا. هم فشار دادم يومنقبض شدمو محکم تر ر فک

. آوردم یداشتم و به زبون نم ینگهش م نمیس يتو شهیهم يکاش برا يا. آوردنش برام عذاب آوره ادیتصور کردن اون لحظه و به  یحت

! حاال نه. نه زیاما نه، همه چ. رو بدونه زیهمه چ دیاون با. بگذرم تونم از دالرام ینم. شدم یانگار داشتم شکنجه م
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وجودم از  يهمه  یکاش فقط صدام بود، ول يا. شه یتر م نیگلوم هر لحظه داره سنگ يکه بغض تو دمید یبه وضوح م. دیلرز یم صدام

.سخت بود. کنم یداشتم بغضم رو مخف یسع. دیلرز یو خشم م تیعصبان يرو

 ؟یکن یم يجور نیچرا ا. کنم بس کن یآرشام خواهش م: دیلرز یصداش م. اونم بغض داشت. دیوم رو چسبباز دالرام

.من خوبم دالرام، خوبم: گرفته بود صدام

. آرشام يلرز یم يدار ،یستینه خوب ن -

! یلعنتبرگشتم به گذشته، به اون اتاق . آب دهنم رو قورت دادم. دستش سرد بود. دستش گذاشتم يرو رو دستم

نسبتا دور پدرم  يهر پنج نفر برام آشنا بود؛ از دوستا يچهره . بلند کنار تخت روشن بود هیدو تا آباژور پا. رو تخت پنج تا مرد بودن -

 و دیخند یاونا نشسته بود و با ناز م نینامناسب ب یزن با لباس هیهر پنج نفر تاجر و ثروتمند، و . اونا نه یشناختم، ول یمن اونا رو م. بودن

. شک داشتم! آشنا يصدا هیزد،  یگوشم زنگ م يصداش تو. بود رهیپست فطرت به اندام زن خ ياون مردا ازینگاه پر ن. زد یحرف م

سر خوردن . میشونیپ ينشست رو يعرق سرد. زدن ینداشتن و قهقهه م یاون پنج نفر حال خوش. دیلرز یبود و م رهیدستگ يدستم رو

و من دارم  ستیو مطمئن بشم که خودش ن نمیمنتظر بودم برگرده تا چهرش رو بب. کردم یحس م مون فقراتست يقطرات عرق رو رو

باالخره برگشت و من اونچه که . شده بود نیزن عج يدلبرانه  يخنده ها يشر شر بارون با صدا يزد و صدا یرعد و برق م. کنم یاشتباه م

اون پنج نفر با اون نگاه  يجلو ،یاون لباس مشک يشده بود و تو باتریز شهیهم از ش،یآرا غرق در یمادرم با صورت. دمیرو د نمیبب دینبا

نفس . دمیلبمو گز يدست چپمو مشت کردم؛ گوشه . هم فشردم يناخوداگاه چشمامو بستم و پلکامو رو. شو راه انداخته بود ح،یوق يها

مادرم . ناله چشم باز کردم يصدا دنیبا شن. خودم شاهد بودم يبا چشماروم بود و  شیکه پ ياز زور خشم، نفرت از صحنه ا. زدم ینفس م

...

وجودم  يکه تو یرتیغ. باشه بهیغر يمادرش با مردا يپسر شاهد کارا هیچقدر دردناکه که . دیلرز یصدام از شدت بغض م. کردم سکوت

مغزم قفل . نمیمرگم رو هر چه زودتر بب یو سرافکندگخجالت  يبود از رو نیاون لحظه آرزوم ا يتو. شدن بود زیدر حال لبر دیجوش یم

!یمیتصمهر  يکرده بود، به رو

. به دستش آوردم یفیفشار خف. ساکت بود دالرام

بود که با  الیل. تند برگشتم و نگاهش کردم. شونم ينشست رو یاتاق، دست يکه خواستم برم تو نینتونستم خودمو کنترل کنم و هم -

هر چه  نکهیداد، اونم تنها به خاطر ا یانجام م يحسادت هر کار ياون زن پست فطرت، از رو. کرد یمنو نگاه م لباش يرو يلبخند محو

اون  الیل. بازوم رو گرفت و به زور منو از اتاق دور کرد! شد ریچشم پسرش حق يچطور اون شب جلو نکهیا. نهیبب ومادرم ر يزودتر نابود

 یلیس ادمهی. داد زدم دمیشن نویا یوقت. از اونا معشوقشه یکیداره و  یپنهان يهم رابطه  گهید دشب بهم گفت که مادرم با چهار تا مر

حرصم رو سر اون  يخواستم همه  یم. کردم یم کشیت کهیکه اگه اون نبود ت. ه نفر جلوم رو گرفتی یصورتش، ول يخوابوندم تو یمحکم

معلوم نبود چه  دیرس یمک همون مرد جلومو گرفت، وگرنه اگه پام به اتاق مبه ک. کرده بودم، دست خودم نبود دایجنون پ. کنم یخال

بودم و  یعصبان يبه قدر. اوردیاز معشوقش ن یاسم یاسم تک تکشون رو بهم گفت، ول الیل. چشمام رو گرفته بود يخون جلو. فتادیم یاتفاق

فکرشم . آمارش رو گرفتم که کجا با اون مرد قرار داره! ؟يآورد همه اطالعات رو از کجا نیا یلعنت يتو دمیکه ازش نپرس قتیبه دنبال حق

...زدم و  یکه مادر صداش م یکس يخونه  يکردم تو ینم
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. دمیتو موهام دست کش. کردم مکث

. شد دمیمقابل مادرم نشست، ستون وسط هال مانع از د یپشتش به من بود و وقت. نمیاون مرد رو بب ينتونستم چهره  یاون شب رفتم ول -

از خودش  یوقت. درست از آب در اومد الیل يحرفا يهمه . فرار کنم وارید يمجبور شدم از رو دم،یباغ شن يسگش رو از تو يصدا یوقت

 يرابطه ا چیگذاشته، اما حاال ه ارشیاطالعات رو خود مادرم قبال در اخت نیا يو همه  یمیصم يدوستا. بهم گفت که دوست مادرمه دمیپرس

خواستم با . بودم دهیرو د دمید یم دیهر اونچه که با. برام مهم نبود. دیلنگ یکار م يجا هی. نتونستم یخواستم باور کنم ول. نبا هم ندار

براش  یارزش نیکرد و حاال که کوچک تر ینم تیپدرم همون موقع در مقابل مادرم احساس مسئول. نداشت يا دهیفا یپدرم حرف بزنم، ول

 یمهمون ياز همون شب تو. هیسا هیمثل  یکیاز تار يهاله ا هی يتو. که با مادرم بودن ییهمونا يچهره . دمید یشبا کابوس م. نداشت

اون  ریروز افتاد تقص نیمادرم به ا نکهیا. دونستم یم یماجرا نقش اصل نیا ياونو تو. شتمنفرت دا الیاز ل. خواب و خوراك ازم گرفته شد

مادرمو مجبور نکرده و به خواسته  ینبود که کس میاون لحظه داغ بودم و حال. باشه یآدم معمول هیونه ت ینم الیگفت ل یبهم م یحس هی. بود

راه بهم خبر دادن که آرام  نیب یروز زد به سرم؛ خواستم برم در خونش، ول هی. بود نداغو تمیوضع. کارا رو انجام داده نیخودش تموم ا ي

 یبهم آرامش م میزندگ يکه با حضورش تو یخواهرم، کس. شده بود ریخودم رو رسوندم که د یوقت. مارستانهیب يکرده و االن تو یخودکش

. و رفت بستو گناه  ایپر از ر يایدن نیا يبه رو شهیهم يداد، چشماش رو برا

چشمام،  يم به رورو با فشار دادن انگشت نهیگونم بنش يبود رو کیکه ناخواسته نزد یقطره اشک زشیر يجلو. خودمو کنترل کنم نتونستم

تونم  ینم م،ینحس و شوم زندگ يحاال با به خاطر آوردن تک تک لحظه ها یگرفتم محکم باشم؛ ول ادینکردم،  هیده ساله که گر. گرفتم

. باشم اشتهخودم د يرو یکنترل

. داشت يادیز يون بود، آرزوهاجو. خاك بشه ریزود بود که بخواد اس یلیهنوز خ. داشت یکه قلب پاک یخواهرم بود، خواهر مهربون آرام

. ضربه نخورده بودم ایدن نیکم از ا میزندگ يتو. فرستادم یلعنت م شیبه باعث و بان شهیهم

.کرد یتر م نیگلوم رو سنگ يزد و بغض تو یدالرام به حال خرابم دامن م زیهق هق ر يصدا

کردم، نتونستم از آرامم  یتیمسئول یب. ش رو از دست دادهپدرم که فرزند هیکردم  یحس م. با مرگ آرام خرد شدم: دیلرز یم صدام

نامه  یوقت. اتاقم يبرام نامه نوشته بود و گذاشته بود تو. دونستم یمن باعثش بودم و خودم رو مقصر م. اون به خاطر من مرد. مراقبت کنم

.لباس عزاشو به تن داشتم و چشمام پر از اشک بود هاشو باز کردم ک

گفت که . رو نشونمون داد شیناسازگار يکه از همون اول رو یزندگ. رو تحمل کنه یزندگ نیتونه ا ینم گهیبود که دنامش نوشته  يتو

طور دوستش  نیرو داره که ا یکی ،يمهر یو ب یهمه سخت نیکرده که حاال بعد از ا یخدا رو شکر م شهیارسالن رو دوست داشته و هم

نوشته بود . و نه از مادر دهینه از پدر محبت د. زنده بودن نداره يواسه  يا زهیانگ گهیبود که د نوشته. دهیانت دیازش خ یداشته باشه، ول

قدر برامون تلخ رقم زده؟ نوشته بود اگه به خاطر ارسالن سرت داد  نیرو ا یاون بهش بگه چرا زندگ دیتر بشه، شا کیخواد به خدا نزد یم

. مجبورم تنهات بذارم. تت داشتم و دارمدوس شهیبدون هم نویا. منو ببخش یزدم، داداش

داده  هیکرد و سرشو به شونم تک یدالرامم هق هق م. دیلرز یهمه درد و غم م نیبار ا ریشونه هام ز. انداختم و چشمامو بستم ریز سرمو

. بود
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به  یول ختم،یوقت اشک نر چیپدر و مادرم ه يمهر یبه خاطر ب. دمیخواهر جوون و مهربونم، ندونست با رفتنش چقدر عذاب کش آرامم

که  ییبه خاطر دردناك بودنش، به خاطر تموم زجرا. کردم یم هیخاطراتشون گر ادیصدا به  ینشستم و ب یگوشه م هیخاطر آرام و آرتام 

م کم اشکام ک نیا یگرم یول رم،یاشکام رو بگ يشد تا جلو يچشمام سد يده سال، سرد نیا یط. بودم ياز گذشتم فرار شهیهم دمیکش

. کنه یچشمام رو ذوب م خیداره 

اونم خواهر دو قلوشو از دست داده بود . آرتام از من بهتر بود تیوضع. شدم لیمتحرك تبد يمرده  هیشبانم، به  يبا مرگ آرام و کابوسا -

هکار بودن مادرم که شاهد گنا یمن ؟یمن چ یول. کرد یدونست و کم کم بهش عادت م یرو م نیفقط هم یبراش سخت بود، ول نیو ا

 یوقت. مراسم آرام حاضر شد و شاهد نگاه مملو از نفرت من به خودش بود يمادرم تو. نبود زیدرش جا یبخشش چیکه ه یگناه. بودم

 يبا شونه ها. گفت ینم يزیزد و چ یزار م. بهش گفتم يزاریدونستم رو از سر ب یو هر اونچه که م ششیاطرافمون خلوت شد، رفتم پ

 یامونش نم هیگر. نگاهم نکرد ؟يکارو کرد نیفقط بهش گفتم چرا؟ چرا با ما ا. بود نداختها ریسرش رو ز. کنار قبر آرام بلند شداز  دهیخم

 یم. رو از دست داده شیبهش نظر داشتن و به خاطر اوناست که االن زندگ ایگفت اون عوض. داره دزیهق هق هاش گفت که ا ونیم. داد

اون مبتال نشده، چون مدت زمان  یداده، ول شیبه پدرم گفته و اونم آزما. هدار دزیا دهیاز پدرم جدا شده فهم یقتو. رهیخواسته انتقام بگ

.گرده یبر نم نجایهم به ا گهیره فرانسه و د یداره م. زنده بودن نداره يبرا يادیگفت زمان ز. با هم رابطه نداشتن یطوالن

بهش نگاه کردم؛ داشت اشکاش رو . خواستم دالرام از وجودش با خبر بشه یجود داشت که نمو يراز نجایو ا. بود یشوك بزرگ. رفت اون

. دلم ضعف اون آغوش رو داشت. خودم رو گرفتم يدلم خواست بغلش کنم، اما جلو. و چشماش قرمز شده بود ینینوك ب. کرد یپاك م

 يصدام رو با تک سرفه ا. نه ای دیسرخم د يچشما يرو تو دیترددونم  ینم. روم رو ازش گرفتم یبه سخت یلکنه، و یحتم داشتم آرومم م

. صاف کردم

رو به  مونیکه زندگ ییکسا. نفرتم از اون نه نفر بود يهمه . ابهامات گذاشت و رفت يمنو تو. هنوز قانع نشده بودم. نموند تا ازش بپرسم -

گفت که اون شب در اون حد . رهین مادرم نموند تا انتقامش رو بگاونا مبتال نشدن چو. که به مادرم نظر داشتن ییکسا. دنیکش ينابود

 یول دم،یفهم یاز درس و دانشگاه نم یچیه. بودم يدر کنار درسم به دنبال راه چاره ا. تحمل کنم نویتونستم ا ینم چیه. بودهباهاشون ن

 نیهدفمم هم. دمیجنگ یموندم و م یم دیکردم، با ین مجبرا دیبا. خودمو باال بکشم ییتونستم تا جا ینمونه بودم، م انیچون جزو دانشجو

و  مایسفر با هواپ. رو نداشتم ششیگنجا یداشتم، ول يادیز يهم عالقه  یبه خلبان. مورد عالقم بود يرشته  وتر،یکامپ یمهندس يرشته . بود

.دمید یخودم نم يکدوم رو تو چیه ،یخلبان نیداشتن تمرکز در ح

. واقعا لذت بخش بود يزیاز هر چ ییو رها یحس پرواز، سبکبال. بودم یعاشق خلبان. بود، نگاه کردم زونیکلبه آوکه از سقف  ییمایهواپ به

. دمیخواستم نرس یوقت به اونچه که م چیه

به همه نسبت ... مادرم  ریتصو. شدن یها تک تک برام تکرار م هیهمون سا. اوردمیبوم م يشبانم رو به رو يکابوس ها. کردم یم ینقاش -

از همه، . از همه نفرت داشتم. و کدر شده بود اهیبرام س زیهمه چ. خودش رو نداشت يرنگ و بو یزندگ يتو زیچ چیه. سرد شده بودم زیچ

که اقوامش  يهمون شهر. خارج از کشور يره سفر کار یم يپدرم گفت که داره واسه چند روز. چند ماه گذشت. انمیاطرافپدرم، مادرم، 

 نیا يدر عوض پدرم از من و آرتام خواست تو. تونه تنهاش بذاره یو نم ضهیمادرش مر نکهیا. همراهش نرفت يبه بهانه ا الیل .ساکن بودن

قلب من نسبت بهش . نداشت يا دهیفا گهید یرفتارش نسبت به ما نرم شده، ول یخاطر مرگ آرام کم هدونستم ب یم. میسفر کنارش باش
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به شب . داره ازیتحول ن نیکردم به ا یچون حس م. آرتام قبول کرد، منم مانعش نشدم یول. نداشتم یساحسا چیه گهیسرد شده بود و د

پرواز هم  ستیل يتو. شه یو منفجر م رهیگ یم شیآت یکه آرتام و پدرم توش بودن به علت نقص فن ییمایخبر آوردن هواپ دینکش

 گهیاز همون زمان با خودم عهد کردم که د. دونستم ی، چون اونو هم مقصر مبا خدا قهر کرده بودم. شدن مایاسماشون بوده و سوار هواپ

 یوقت یکردم خدا رو فراموش کردم، ول یفکر م. گرفتم یده میاونو ناد ياما با لجباز فتادم،یم ادشیجاها  یلیخ. نتونستم یول ارم،یاسمشو ن

...

رو لمس  فشیظر يدستشو گرفتم و انگشتا. قلبم به وجود اومدحس خوب تو  هی. هم گره خورد يچرخوندم سمتش، نگاهمون تو سرمو

 دمیبا دالرام آشنا شدم و فهم یاز وقت. کرد یبود، مظلومانه نگاهم م دایکه نم اشک درش پ ییگفت، فقط با اون چشما ینم یچیه. کردم

. بردم یآروم آروم به وجود خدا پ ،دارم اتیهنوز زندم و حق ح

گم مگه  یخودم م شیپ. من و خانوادم اتفاق افتاده باشه يحوادث برا نیا يشه همه  یباورم نم یگاه. سر همه اتفاقات شوم پشت يهمه  -

. همه رو از دست داده بودم. که سخت تر از سنگ شد یوجود من موندم و قلب نیبا ا. از خدا گله داشتم! از همون اول تا به االن؟! شه؟ یم

فکر انتقام  يتو. کارش یسهمش رو گرفت و رفت پ الیمدت کوتاه ل هیبعد از . کنم هیانواده بهش تکنداشتم که به عنوان خ رو یکس گهید

و  شمیاومد پ انیهمون موقع بود که شا! از مشکالت یساله با کوه ستیجوون ب هی. نداشتم میزندگ يواسه  يا زهیانگ چیحاال که ه. بودم

که  ینیمونم و در مقابل د یگفت باهاش کار کنم و قسم بخورم که ده سال کنارش م کنه؛ مییحاضره راهنما کهبهم گفت . باهام حرف زد

داشت و به  یقلب مهربون يکه روز یآرشام. شد یدستم بلند نم يرو یاومد و کس یکه تنها از من بر م ییکارا. بهش دارم، براش کار کنم

. داشت یسدها رو از سر راهش بر م يکه همه  يریو نفوذ ناپذآدم سخت  هیشد به  لیتبد د،یتپ یم نشیس يعشق خواهر و برادرش تو

از همون اول قانون خودمو . شدم یهمراه م انیسپردم دست شرکا و خودم با شا یشرکت رو م يمواقع کارا شتریدرسم تموم شد، ب یوقت

قصد نابود . سه نفر رو ناخواسته کشتم یول. ستمیهم ن يندارم، اهل دختر و خانم باز يکشم، به بچه ها کار یآدم نم نکهیا. بهش گفتم

 دایاز اون نه نفر، هشت نفر رو پ. دونم یبابت خودمو گناهکار م نیدستم به خون آلوده شد و از ا. کنم يکردن منو داشتن و نتونستم کار

خر که ازشون سوء استفاده کنم و در آ يباز اساتشونو با احس زمیبر یبود هر کدوم که دختر داشت باهاشون طرح دوست نیقصدم ا. کردم

چشم به جسمشون ندوخته بودم، فقط با روحشون کار . دستمو به تن و بدنشون نزدم یحاضرم قسم بخورم که حت یول. کردم، رهاشون کنم

 یم. حس کنه یشفاف نیتونه اون درد رو به ا یجسم هم نم یکه حت نهیب یرو م بیآس نیباالتر یاز نظر روح یدونستم هر آدم یم. داشتم

دو تا دختر و  ای کیبود که همشون  اریجا شانس باهام  هیخوشبختانه . از نقطه ضعف طرفم استفاده کنم تا به هدفم برسم دیدونستم با

با همون بلند  نداخت،یمادرم م ادیخاطر که منو  نیاونم به ا. نفر نهم دلربا بود. کردم یم گهیفکر د هی دیصورت با نیا ریداشتن، در غ

بهش  يمن عالقه ا. گرفت دهیرو ناد زیکه به ظاهر به من داشت، به خاطر اهدافش همه چ یراحت با وجود عشق یلیخ نکهیها و ا يپرواز

 یرفتار نکردم، ول هیباهاش مثل بق. شباهت بود و حدسم در موردش کامال درست از آب در اومد نیهم ينداشتم و تموم توجهم از رو

هر . شد یتر م کیخاصش هر لحظه به من نزد استیاون با س. نتونستم یا خواستم اونو از سرم باز کنم ولباره. خودش نخواست کنار بکشه

. بود نیهم رمیکه خواستم ازش انتقام بگ یاصل لیو دل. اون دو نفر به هم بودم یاخالق ياز قبل شاهد شباهت ها شتریروز ب

. هنوز کنارم بود یول. دادم یبهش حق م. نتونستم نگاهش کنم. دیکش رونیدستم ب ریدالرام دستش رو از ز یاز مکث کوتاه بعد

. دمیبه صورتم دست کش. دهنم رو قورت دادم و چشمامو بستم و باز کردم آب
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شدم و  یمحافلشون ظاهر م يچون نه تو. بودن دهیمنو ند کیاز نزد ادیاون هشت نفرکه از دوستان پدرم بودن و با مادرم رابطه داشتن، ز -

همه  انیبه کمک شا یوقت. مادرم بود يجدا از اون مرد که معشوقه . من نداشتن يرو يادیشناخت ز نیواسه هم. زدم یباهاشون حرف م نه

 يوتریو فروش و ساخت قطعات کامپ دیخر يکارخونه . کردم سیتاس يدیجد يرو فروختم، از نو شروع کردم و کارخونه  مپدر ییدارا ي

گرده،  یبر نم گهینسب رفته خارج و د یتهران يخانواده  يکردن تنها بازمانده  یهمه فکر م. حذف کردم میلیامرو از ف» نسب«. شرفتهیپ

سال ها گذشت تا تونستم خودمو آماده . شدم کیبهشون نزد گهیجور د هیهمشون ساختم و  يان برایرو من به کمک شا تیذهن نیا یول

. انهیکشه، بدون که تمومش به خاطر شا یهنوز زنده است و داره نفس م ینیب یاگه م. خواهرم ندارم به خاطر یخوب يبا ارسالن رابطه . کنم

مونده باشه، باالخره ازش انتقام خون  یروز از عمرم باق هیمطمئن باش اگه . ستمین ابقاون آرشام س گهیاوضاع فرق کرده، د گهیحاال د یول

تونم به گذشته برگردم،  ینم. خاك بشه بیارسالن نص فید که به خاطر وجود ننگ و کثنبو نیا اقتشیآرام پاك بود و ل. رمیگ یخواهرمو م

. شدم خستهواقعا . کنم یبه بعد بدون دغدغه زندگ نیخوام از ا یم یول

سرخ  هیو آرومش در اثر گر يخاکستر يچشما. داد یهم فشار م يبود و دستاش رو با استرس تو سیصورتش از اشک خ. کردم نگاهش

. لحنم آروم بود. انداختم ریسرم رو ز. نمیطاقت نداشتم بب. دمیهم کش ياخمام رو تو. بودشده 

 اشونیبعض. جا جمع کردم هیکردم و همه رو  دایاون هشت نفر رو پ. دلربا نفر نهم بود که ازش گذشتم. گردم یهنوز دنبال نفر دهم م -

که چند تا از اون دخترا به خاطر کار من  دمیشن یوقت. خودشون داشتن يرو توگذشته  يخلق و خو شونیهنوز تعداد یکرده بودن، ول رییتغ

 یم هیگوشش با گر يآغوشم گرفتم و تو يجسم سردشو تو یوقت. چشمام جون گرفت يگذشته جلو. آرام افتادم ادیکردن،  یخودکش

به وحشت انداختمشون که هر  يقبل از اون جور یولشون کردم، ول. دخترا جون سالم به در برده بودن نیا یول. زدم یو حرف م دمینال

خواستم  ینبودم که بخوام مجازات کنم؛ فقط م یمن اون کس. چشماشون آوردم يجلوگذشته مرتکب شده بودن رو صد بار  يتو یگناه

بازم  یکدوم به نوعهر . اونا هر کدوم تقاص کارشون رو پس داده بودن. کار رو کرده بود نیا شیوقت پ یلیخدا خ یول. رمیانتقام بگ

رو به  زیرفتم و همه چ ینم شیپ نجایکاش تا ا يا. نذاشت اموقت تنه چیاگه من فراموشش کردم، اون ه نکهیا. وجودش رو حس کرده بودم

د کرده خو. قدر احساس گناه نکنم نیبردم، تا حاال ا ینم ادیزد و خدا رو از  یوقت فکر انتقام به سرم نم چیکاش ه يا. خودش سپرده بودم

جاها  یلیخ. دمیند یدرست يکارا انین مدت از شایا يتو. پس حق گله کردن ندارم فتم،یروز ب نیخودم خواستم تا به ا. ستین ریرا تدب

خودم نگه  شیدفتر ثبت کردم و پ هی يخاطراتم رو تو. کنم یرو تمومش م يباز نیروز ا هیباالخره . نتونست یخواست بهم نارو بزنه ول

. کردم یم ادداشتیرو درش  دیسر یبا خودم داشتم و هر اونچه که به ذهنم م ادگاریبه . که مال آرام بود کیکوچ يدفترچه  هی. داشتم

. هنوزم بغض داشت. خشک بود، اما سرد نبود صداش

به گردنته؟  شهیکه هم یبیصل نیو ا -

. رو لمس کردم بیو صل دمیگردنم دست کش به

. به گردنم انداختم نویگرفتم مثل خودش سرسخت و مغرور باشم، ا میتصم یاز وقت. قبل از سفرش بهم داد. مهپدر ادگاریگردنبند  نیا -

.نگاهش کنم ادامه دادم نکهیکردم و بدون ا مکث

 یزت ما. مرتکب شدم میزندگ يرو خواسته و ناخواسته تو یبه من گذشته و چه گناهان ایچ یدون یم ؛يمن با خبر يحاال تو از گذشته  -

. کنم یکه باشه قبول م یهر چ متیتصم. یخوام در مورد همشون خوب فکر کن
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داد قدم  یدلم بهم اجازه نم يمبهم تو یترس. دمیکش قیسرم رو بلند کردم و نفس عم ستادم،یدرگاه ا يتو. شدم و راه افتادم سمت در بلند

بود که تونست  یدالرام کس. بود یزندگ نیا يادامه  يمن برا ي زهیانگاون . فقط اونو داشتم. از دستش بدم دمیترس یم. رو بردارم يبعد

. رو گرم کنه مزد خیقلب 

: داد، گفتم یصدام رو به وضوح نشون م یکه گرفتگ یبه سمتش برگردوندم و با لحن مرخ،یرو به حالت ن صورتم

 ییبه تموم حرفام، به گذشتم، به کارا. یخوب فکر کن زیه چدوست دارم به هم. ياریب ادیرو به  میکه با هم بود یمدت نیخوام ا یازت م -

کردم؛ آرامش از دست رفتم  دایاونو کنار تو پ. خوام دنبال آرامش باشم یاز حاال به بعد م. يریعجوالنه نگ میخوام تصم یازت م. که کردم

...پس . يبرگردوند همرو تو ب

.رفتم رونیاز در کلبه ب یحرف چیبدون ه. سکوت کنم دیکنم هنوزم با یحس م. تونم بهش بگم ینم

***

دالرام

 دیشد ياحساس گرما. گفته هاش بودم لیو تحل هیاز همون موقع که شروع کرد، هر لحظه در حال تجز. پشت دست اشکامو پاك کردم با

. بهم دست داد یاز زور گرما احساس خفگ. شالم رو باز کردم يگره . کرد یم تمیاذ

 یپله ها کم نییپا. ستادمیدرگاه ا ياز جام بلند شدم و رفتم تو. مشتم گرفتم و فشردمش يتو. دستم حس کردم يه رورو ب ریزنج يسرد

.فکره يداد تو ینشون م شیبه آت رشینگاه خ. روشن کرده بود و کنارش نشسته بود شیبا فاصله از کلبه آت

گرمم بود و . دیلرز یصدام م. چند لحظه گذشت. میسکوت کرده بود هر دو. نشستم شیدرست رو به روش کنار آت. رفتم رونیکلبه ب از

! چرا داغ شدم؟. کرد یحالم رو بدتر م شیآت يگرما

تونم؟  یم. خوام چند تا سوال ازت بپرسم یم -

با و شعله سوختن چو يصدا. کرد یو رو م ریرو ز زمایدستش بود و با همون چوب، ه يتو کیچوب نسبتا بار هی. گرفت شیاز آت نگاهشو

. زد یرو برهم م نمونیسکوت ب ش،یور شدن آت

. دوختم شیآت ينگاهم رو به شعله ها. آب دهنم رو قورت دادم. لبامو با نوك زبون تر کردم. تکون داد سرشو

! ؟یکه برام گفت ستین يزیگذشتت اون چ يکنم همه  یچرا حس م -

! ه؟یچه سوال نیا -

. نگاه کرد شیآتچشم ازم گرفت و به . کردم نگاهش

***

آرشام
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. دمیکش یقینفس عم. کردم آروم باشم یسع. شوکم کرد د،یکه پرس يا رمنتظرهیبا سوال غ دالرام

. نمونده يا گهیبرات گفتم، موضوع د زویمن همه چ -

 ،يکرد یم فیمو به مو تعر زویهمه چ ،یمادرت برس ي هیبه قض نکهیداستان تا قبل از ا يوسطا. من مطمئنم یول: تمام گفت یسرسخت با

 زویخوام که همه چ یم ،یبرام بگ تویزندگ قیحقا يحاال که قصد دار. يکه چطور آشفته شد دمید. ياز اونجا به بعدش رو خالصه کرد یول

. یبگ

. بلند شدم شیاز کنار آت کالفه

. کشم یجاشم دارم عذاب م نیتونم، تا هم ینم -

. بغض جوابمو داد با

هم  يجور نیا. رونیب يزیرو بر يدلت دار يکه تو یدوست دارم هر چ یول ست،ین نیبه خدا قصدم ا. آرشام یوام تو رنج بکشخ یمن نم -

! ؟یسکوت کن يخوا یم یتا ک. یش یتونم درست فکر کنم و هم تو سبک م یمن م

. پام بود، لگد زدم و با خشم به دالرام نگاه کردم يکه جلو یچوب کهیبه ت یحرص خاص با

. يدیهم از جانبم نشن یرو نگفتم الاقل حرف دروغ زیاگه همه چ. که برات گفتم یدون یرو م یینایمن فقط هم يدالرام تو از گذشته  -

. یکن یرو پنهون م يزیچ هی يپس اشتباه نکردم، تو دار -

جا تونستم  نیدالرام؟ تا هم ستین تیچرا حال. ارمیخوام به زبون ب ینم یچون حت! آره، آره: داد زدم یقابل کنترل ریغ تیخشم و عصبان با

 ست؟یخودمو کنترل کنم بس ن

. چهرش دلم رو به درد آورد تیمعصوم. چشماش رو بست و سرش رو تکون داد. نگاه افسونگرش حلقه بست يتو اشک

. چشماش رو آروم باز کرد د،یرو شن نمیگرفته و غمگ يصدا یوقت. نفسام نامنظم بود تمیر

فقط اسمم رو به  میاز اسم و نام خانوادگ نکهیدونم؟ ا ینم یچیه میاز اسم و رسم واقع نکهیا ؟یبدون يخوا یرو م یبهت بگم؟ چ یچ -

خاطر دارم؟ 

! ستـــــم؟ینسب ن یمن آرشام تهران نکهیا: داد زدم یبلندتر همراه با همون بغض لعنت و

. و مبهوت نگاهم کرد مات

 یخواد بدون یخب، حاال که دلت م یلیخ: داد، ادامه دادم یگلوم رو واضح تر نشون م يشد و بغض تو یروم تر مکه رفته رفته آ ییصدا با

هستم که همه اون رو به  يمن پسر همون مرد! ستمینسب تاجر بزرگ و ثروتمند ن یمن پسر فرهاد تهران. من فقط آرشامم! پس گوش کن

قبل از ! نه از فرهاد یآورد، ول ایمادرم منو به دن. ندارم یلیاسم و فام چیهستم که ازش ه یمن پسر کس. شناختن یمادرم م يچشم معشوقه 

 هیعشق شروع شده بود،  ي هیکه بر پا یزندگ. اونو تنها گذاشت یماه بعد از عروس هیبا اون مرد ازدوج کرد،  ادیبه عقد فرهاد در ب نکهیا

منو از چشم  يباز یو پارت یبا هزار بدبخت. با فرهاد ازدواج کرد که منو باردار بود یوقت. رهیگ یطالق م یابیغ پدرشبه اجبار . شبه نابود شد

پدربزرگم در قبال  نکهیو ا شیشغل تیعالقه با مادرم ازدواج نکرد، تنها به خاطر موقع يفرهاد از رو. کرد یشوهرش پنهون م يخانواده 

خواد با دخترش که مادر من بود  یاومد، ازش م یبه حساب م يشه گفت حرفه ا یکار م نیا يکه تو يباز یخالف و پارت يانجام کارها

معامله از  نیحاال با وجود ا یشد، ول یخالف نم يکارا کیوقت نزد چیکم نشه، ه يزیاز مقام و منصبش چ نکهیا يفرهاد برا. ازدواج کنه
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بودن و هر دو  کیتجارت با هم شر يتو. ول و ثروت نداشتهم کم از اون پ پدربزرگمکنه؛ چرا که  نیتونست خودش رو تام یهمه نظر م

کرد و  یجلب م یرو به راحت يو ثروتمند، نظر هر دختر پیفرهاد متشخص و خوش ت. زدن یم بیبه ج یوصلت سود خوب نیبا وجود ا

شه هر روز از  یترکشون باعث ممش یزندگ ينبود محبت تو یول. ادیمادرم رفته رفته به خاطر ثروت و مقام فرهاد حاضر شد به عقدش در ب

! عالقه يمعامله شروع شد، نه از رو کی ي هیکه بر پا ییزندگ. رنیهم فاصله بگ

چشمام فشار  يکف دستام رو به رو. شدم لیما شیبه سمت آت یدستام رو به زانوم گرفتم و کم. دیلرز یسر تا پام م. زانو زدم شیآت کنار

! یلعنت. دادم

!سرسخت بودنش رو حفظ کنه دیبا. بمونه یرور باقمغ دیهنوزم با آرشام

. دوختم شیرقصان آت يو نگاهم رو که اشک درش حلقه بسته بود، به شعله ها نییآوردم پا دستامو

 يتلنبار شده  يحال خودم باشم و حرفا يتو نکهیا. داشتم ازیسکوت ن نیبه ا. ازش ممنون بودم. سکوت کرد دیحال خرابم رو که د دالرام

. رونیب زمیدلم رو بر رو

 یمن بعد از مدت ها برگشته و م یبود که پدر واقع یدرست زمان نیکرد و ا انتیراحت بهش خ یلیمادرم، خ یمیدوست به ظاهر صم الیل -

من . شه یعاشق فرهاد م الیل. نبود میحال يزیاون زمان من بچه بودم و چ. گذشتش رو از نو شروع کنه يعاشقانه  يخواد با مادرم رابطه 

شه و با ترفند  یم کیبه فرهاد نزد. شاداب تر يبا چهره ا یهم سن مادرم بود، ول بایتقر الیکه ل یبهت نگفتم، در حال رواون  یسن واقع

خبر  یاونم از همه جا ب. کنه یرو با مادرم حفظ م شیدوست يکه رابطه  هیدر صورت نیکنه و ا یراحت اونو خام خودش م یلیزنانه خ يها

 هیکه ازش  شیمیبا وجود عشق قد یگرفت که مقصر هر دوشون بودن و از طرف یفاصله م شتریروز به روز ب داز فرها. ش اعتماد داشتبه

به  بیگه که مجبور بوده ترکش کنه؛ مادرم رو ترغ یم. داد بیبار مادرم رو فر نیدوم ياون مرد برا. شه یتر م کیپسرم داشته، بهش نزد

حال رابطش رو با اون مرد قطع  نیبا ا. کنه یمادرم به خاطر آرام و آرتام قبول نم یکنن؛ ول دواجباز با هم از ییاز جدا کنه تا بعد یطالق م

با . ننیب یمادرم رو م یمهمون يپدرم تو يدوستا. تونه اشتباهات گذشتش رو ببخشه یکرده که هنوز عاشقشه و م یکنه، چون حس م ینم

مشخص شده دل ناپاکشون رو به مادرم  يفاصله  هی يتو قایدق. داشتن که هم شوهر داشت و هم بچه یوجود متاهل بودن چشم به زن

 یتونست به راحت یبود و م ییبایمادرم زن فوق العاده ز. حساب شده قصد به دست آوردن اون رو داشتن ينباختند، بلکه هر کدوم با نقشه ا

رابطه با  يقصد برقرار یقیاون هشت نفر به هر طر. باشهوقت نخواست عاشقش  چیه البته جز فرهاد که اره،یرو به دست ب يدل هر مرد

خونه راه  ياونا رو تو گهیگه که د یبار به فرهاد م هی یحت. کرد یاون تموم مدت با ترس و وحشت از دستشون فرار م یمادرم رو داشتن، ول

 یلیخ. مردا بهش نظر دارن يداره که همه  نویاست و توهم ا فتهیدشگه که مادرم خو یزنه و م یبرخالف تصورش اون قهقهه م ینده، ول

وقت نخواست باور کنه مادرم  چیداشته باشه؛ مثل فرهاد که ه یرو در پ يندیتونه عواقب بد و ناخوشا یگذشتن م یوقتا ساده از موضوع

و  ایدر نینام محبت ب به يرشته ا. دمید یپدرم ماونو به چشم  شهیهم یاش نبودم، ول شهیگرچه من از رگ و ر. ناموسشه و ما بچه هاش

لج  شیخاطر با خودش و زندگ نیتوجهه و به هم یکه فرهاد تا چه حد نسبت بهش ب دید یم. بده وندیفرهاد وجود نداشت تا اونا رو بهم پ

 چیگرفت که ه شیرو در پ یراهبراش مهم باشه،  ندشونیبه فکر بچه هاش باشه و آ نکهیا يبه جا. اونم افکارش مثل فرهاد بود. کرد

 ییبایوجودش نسبت به ما داشت و پول و ز يجو عالقه تو هیکاش  يراهش نبود و ا نیا. بد کرد هیبد کرد، با من و بق. درش نبود یبرگشت
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ته  دهیرس دیکه فهم یوقت. استفاده کرد فیکث يانتقام گرفتن از مردا يبرا شییبایاون از ز. اشتباه کرد. داد یقرار نم شیرو مالك خوشبخت

... نداره  یراه برگشت گهید وخط 

. برام بسوزه یوقت نخواستم دل کس چیه. تونستم ینم. کردم یبهش نگاه نم. شدم رهیو به آسمون شب خ دمیموهام دست کش يتو کالفه

! آدمه هیاونم  یول ست،ین يدختر نیدونستم دالرام همچ یم. نگاهم کنه يبا دلسوز ینذاشتم کس یدنبال آرامش بودم، ول شهیهم

...آرشام من  -

. بذار بگم دالرام، فقط بذار بگم: نگاهش کنم، گفتم نکهیرو بلند کردم و بدون ا دستم

. دادم رونیب نیو سنگ قینفسم رو عم. کرد سکوت

هر . کنه یرو قبول م شیدنینوشدرخواست خوردن  یخوام اونو پدر خطاب کنم، از سر ناراحت ینم یاون مرد که حت يره خونه  یشب م هی -

اون مرد مبتال به  نکهیو مادرم غافل از ا فتهیم فتهیب دیکه نبا یاون شب اتفاق. حال خودشون نبودن يتو گهیشن و د یخود م یدو از خود ب

 یم ونیا مادرم در مفهمه که خودش موضوع رو ب یم یوقت. گرده خونه یکه کرده بر م يزار و خسته، نادم از کار یبا حال اشفرد. دزهیا

مادرم ناراحت بوده که چرا زودتر ... باهاش رابطه داشته باشه و  دینبا نکهیکنه؛ ا یدونسته داره چکار م ینم یگه که از زور مست یم. ذاره

. یترکم کن لیدل نیخواستم به ا یگه که چون نم یدر جوابش م مردمتوجه نشده و اون 

داد، به سنگ  ینشون م نویکه رفتارم کامال ا یفرو بردم و با خشونت خاص بمیج يدستم رو تو. دم زدنجام بلند شدم و شروع کردم به ق از

. پام بود لگد زدم يکه جلو ییها زهیر

گه که تازه دو ساله مبتال  یبهش م. عاشقش بود شهیکه هم يمرد. جز معشوقش نبوده یکس شیباعث و بان. شه یفهمه نابود م یم یوقت -

از مشکلش باخبر بوده و از  الیکه ل هیدرست زمان نیآخر خطه و ا گهیفهمه که د یم. بوده ییزن هر جا هیهم به خاطر رابطه با شده و اون 

 يبه فرهاد عالقه ا. شه یمادرم از فرهاد جدا م. کنن، اونم به دور از چشم مادرم یباالخره با فرهاد عقد م. کنه یفرصت سوء استفاده م نیا

آخر خط،  دهیکنه رس یفکر م. رهیانتقام بگ فیکث يمردا يخواد از همه  یبره و م یم یاز زندگ. دوستش ناراحت بود انتیخ از ینداشت، ول

اون شب من  یول. کنه کیمتاهله، نزد يدارن و چشمشون دنبال زنا انتیکه قصد خ ییتونه خودش رو به مردا یکه م ییخواد تا اونجا یم

 یتیمسئول یحسادت همراه با ب هی. طورم شد نیپسرش که هم ياونم جلو نه،یخواست خرد شدن مادرمو بب یم الیل. شم یم ایقضا يمتوجه 

 هیپاکت  يتو. دیپاکت به دستم رس هیبعد از چند روز . خبر دارم زیمن از همه چ دیکه فهم یمادرم شکست وقت. دیرو به گند کش مونیزندگ

مرتکب  شیزندگ يگفته بود تو. نامه ازم خواسته بود که حاللش کنم يدش ضبط کرده بود و توخو يرو با صدا زیهمه چ. نامه هینوار بود و 

.از دوستان مادرم اونو فرستاده بود یکیاز فرانسه برام نامه اومد،  دبع یمدت. خواد اونو ببخشه یگناه شده و از خدا م

نشسته کنار پنجره  یگفت هر روز غروب م یدوستش م. نه ایداره  قتیحق نمیخبر رفتم فرانسه تا بب نیبا شوك ا. مرده ایبود که در نوشته

از . اوردیدووم ن شیماریاز غصه دق کرد و با وجود ب چارهیگفت زن ب یم. زده یلب با خودش حرف م ریزده به آسمون و ز یزل م هیو با گر

فرهاد  یفرزند واقع دمیفهم یوقت. دلم داشتم يازش تو که يا نهینگاهم بهش از سر نفرت بود و ک. سرد شد الیمن با ل ي ابطههمون روز ر

که پشت سر هم برام  یبه تموم اتفاقات! زیبه همه چ. خواستم فکر کنم یفقط م. کس حرف نزدم چیمدت رفتم شمال و با ه هیتا  ستم،ین

نامه اش  ينوار و نه تو يمادرم نه تو. حاضر نبودم به اسم و رسمم شک کنم. دونستم ینسب م یآرشام تهران وهنوزم خودم ر. افتاده بود

گرچه به زنده . مرده ایدونم زندست  یهنوزم نم. برده بود نیمدارك مربوط به اون رو از ب يظاهرا همه . نگفت میاز پدر واقع زیچ چیه
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رو بهم  یشوك بزرگ موضوع نیا دنیفهم. نمیش یمرده اش رو، آروم نم ینکنم، حت داشیو تا پ ستمیدست بردار ن یبودنش شک دارم، ول

 الیو میرفت یکه م ییوقتا. کردن یم یمادرم زندگ يالیو يتو یب یعمو محمد و ب. دو تا نبود یکی یزندگ يمشکالت من تو یوارد کرد، ول

 يبرا نداخت،یتلخم م يخاطره ها ادیمنو  الیاون و. بچه هاش زنده بودن وقعاون م. دیرس یکرد و عمو محمد به درختا م یم يآشپز یب یب

 یب یب. دونستم یرو م لشیحاال دل یول! اون موقع که مادرم به نامم زد تعجب کردم که چرا من؟. سندش به نامم بود. فروختمش نیهم

که  هییماجرا همونا ي هیو بق. از وجود اونا باخبر نبود یکس. وقت ازشون غافل نشدم چیه یقبول کردم، ول. خوان برگردن روستا یگفت که م

. کردم فیربرات تع

. و پر از بغض نیدالرام گرفته بود و صداش سنگ نگاه

. يدار یبیعج يشه، واقعا گذشته  یباورم نم -

. زدم پوزخند

. من تلخ تر از زهره یزندگ -

! االن؟ یحت -

! نه گهینه االن د. زد یخاکستر چشماش برق م ياشک رو. شدم رهیچشماش خ يتو

اجبار وسط نبود، نه خودش رو زنده  ياگه پا. کرد یم میعصب انیشا يکارا. شکم به دنبال آرامش بودمبر خالف ظاهر سرد و خ شهیهم -

 دیبه هدفم با دنیرس يبرا. حال هدفم رو حفظ کردم نیبا ا یول. نشوند اهیذاشتم نه ارسالن پست فطرت رو که خواهرم رو به روز س یم

. باشم يحرفه ا گریباز هیچطور  گرفته بودم که ادی. کردم یم يجاها نقش باز یلیخ

 ،يکرد یم طنتیتو ش. فتادمیآرام م ادی دم،ید یکنارت بودم وآرامش نگاهت رو م یوقت: نگاهش کنم، ادامه دادم نکهیکردم و بدون ا مکث

. ياسمت بود يدرست به معنا. شدم قیبه حرکاتت دق دم،یاسمت رو شن یوقت. ساکت بود شهیاون هم یول

. چشمام يزل زد تو هیالپر گ ینگاه با

! ندازم؟یخواهرت م ادیچون من تو رو  یپس منو کنار خودت نگه داشت -

. زد یپلک هم نم یزل زده بود و حت شیدر هم به آت يصورتش شده بودم که با اخما محو

. دارم ازیبهش نکردم که  یحس م شتریهر لحظه ب. سرش رو بلند کرد دیصدام رو که شن. بود یدختر خواستن نیا زیچ همه

... یول دم،ید یشما م يهر دو يآره اونو تو. که من دنبالش بودم یاون آرامش، پاک -

! ؟یچ یول -

. نگاه افسونگرش بودم ریدرگ

. بردارم دم،ید یرو توش م تینوع معصوم هیکه حاال  نیدلنش يخواستم چشم از اون چهره  ینم

درونم  یتون یراحتم م یلیخ ،یمنبع آرامشم باش یتون یحال که م نیدر ع. حرکات و رفتارتتموم . طرز نگاهت یحت ،یدختر خاص هیتو  -

. من خاص کرده يتو رو برا نمیهم. يانجام بد یرو تو چه زمان يچه کار یدون یم قایدق. یکن یرو طوفان

. طاقت نداشتم گهید. کردم یحس م نمیس يقلبم رو کوبنده تر تو يشد و هر بار تپش ها یتر م نیبا لبخند چهرش دلنش. زد لبخند

 ؟یرو گرفت متیتصم -
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:جوابم و داد یبعد از سکوت کوتاه. آروم آروم محو شد لبخندش

. هنوز سواالم تموم نشده -

. یمون یجواب نم یبپرس، مطمئن باش ب -

. شه ازش گذشت یکه بخوام بگم نم دمیند یخاص زیگذشتت چ يتو -

تونم درکت کنم که به خاطر  ینم. ستیواسم قابل هضم ن يکه با اون دخترا کرد يکار: تم که محکم ادامه دادبه چهرش انداخ یقیدق نگاه

که قانع کننده باشه؟  يدار یحیچه توض نیواسه ا. يکرد يباز ندشونیو آ یانتقام از پدراشون با زندگ

. زدم مشکلش با کدوم قسمت از گذشتم باشه یحدس م. هم يتو دمیرو کش اخمام

وقت  چیه. منطقم رو ازم گرفته بود مییاون زمان حس انتقام جو. گرفتم ینقطه ضعفشون رو در نظر م دینابود کردن اون آدما با يمن برا -

 يکه تو داینمونش ش. شدن یم کیخودشون بهم نزد يو خواسته  لیبا م. دمیبا کلک و زبون چرب و نرم اون دخترا رو به سمت خودم نکش

من  يبرا نهیو نفرت و ک یجز تلخ يزیکه چ یاز سرنوشت. رمیخواستم از سرنوشتم انتقام بگ یم. قدم رو اون برداشت نیاولطه راب يبرقرار

کنه  یتصادف م الیبعد از مرگ فرهاد و آرتام، هنوز چهلمشون سر نشده بود که ل. بود میزندگ ينابود یکه باعث و بان یاز هر کس. نداشت

از . نداشتم یکار من دست نیا يتو. خوشحال بودم که باالخره تقاص کاراش رو پس داده. ده یرو از دست م شاهاحادثه جفت پ نیا يو تو

 یزندگ یگاه. مجبور بودم تحملش کنم یول. کرد، متنفر بودم یشوهردار هم رحم نم يبه زنا یحت نکهیو ا اشیبه خاطر کثافت کار انیشا

و انتخاب دوم، بازم . یهدفت مبارزه کن يبرا زهیو با انگ یده بمون یاول بهت فرصت م خابانت. ده ینم شتریبهت دو راه واسه انتخاب ب

درست همون . يدیرس یبه پوچ یکن یچون حس م ،يندار تیزندگ يادامه  يبرا يا زهیانگ چیه گهید نجایا یده، ول یفرصت موندن بهت م

فرهاد به خاطر . نبود یاتفاقات تصادف نیکدوم از ا چیه. فتمیانتقام ب کره فکه بهم زد، باعث شد ب ییبا حرفا انیکه من داشتم و شا یحس

 یسع. کرد یخونه مطرح م ياز جانب دشمناش رو تو یکه خطرات احتمال دمید یوقتا م یلیچون خ. داشت ادیدشمن ز شیمال تیموقع

. هم به اون اتفاق مشکوکم نوزه ینکردم، ول دایپ یگرچه سرنخ. میمراقب خودمون باش شتریداشت به ما بفهمونه که ب

:گفت یچشمام دوخت و با لحن آروم ينگاهش رو تو. داشت دیترد دنشیپرس يانگار واسه  یول. بگه يزیبودم چ منتظر

 ؟یمونیپش يده سال کرد نیا يکه تو ییاز کارا -

فقط . دونستم یگناهکار م هیخودمو  شهیهم. کنم یاحساس گناه م یگذاشت، ول یمونینشه اسمشو پش دیشا: و محکم جوابش رو دادم يجد

 يبرا یقاتل باشم، ول هینخواستم که . که ناخواسته به دستم کشته شدن ياون نه نفر که دلربا هم جزوشون بود و سه نفر بیفر ل،یبه دو دل

. نبودن یدرست ياونا آدما. کردم یموندم و از خودم دفاع م یزنده م دیبابه هدفم  دنیرس

 يقبول دار یگ یم نکهیا. يکه مرتکب اشتباه شد یقبول کن دیبه نظرم تو اول با. قدر ساده ازش بگذرم نیتونم مثل تو ا ینممن  یول -

. یکن ینم یمونیهنوز احساس پش یدرست، ول يگناهکار

شه؟ من حق  یم یچ نممویاگه بگم پش! ؟ینیچشمام بب يحس ندامت رو تو يخوا یم: بود، گفتم دایکه خشونت درش به وضوح پ یلحن با

بهت گفتم . دونستم یسوا م هیتو رو از بق یحرف نزدم، ول یداشتم با کس میزندگ يکه تو يتا حاال از راز. رو بهت دادم يریگ میتصم

به خاطر . رمیگ یکه انجام دادم رو به گردن م یگفتم اون سه تا قتل. کردم یم ياون دخترا باز یبا زندگ دیکارم درست نبوده و نبا دمیفهم

 یتون یم ،يمن بذار يلحظه خودتو جا هیاگه شده ! داشتم ازیکردم چون بهش ن يهمکار انیبا شا! نجات جون خودم اون کار رو کردم
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که  يجور نیهم ایرومون هست؛  شیدو راه پ. یخوام بهم بگ یفقط م يحرف اضافه ا چیبدون ه. دمکارا رو انجام دا نیکه چرا ا یدرکم کن

و پشت سرتم نگاه  يبر یتون یم ،يایکه انجام دادم کنار ب ییبا من و گذشتم و کارا یتون یاگرم نم ای ،یمون یو باهام م یکن یمهستم قبولم 

اگه  یندارم، ول يدیام گهیگرچه د. خوام به همون آرشام سابق برگردم ینم گهیو د تمبدون من بازم سر حرفم هس یرفت یفقط وقت. ینکن

 یم. که تا به االن مرتکب شدم یبه دور از گناهان. کنم که آزاد باشم یزندگ يدو روز جور نیا يخوام تو یم بشه، مبه دو روز خت میزندگ

مثل  يدر کنار مرد یمطمئنا زندگ. يریبگ میتصم ندتیآ يکه برا يدارتو هم حق  یکمکت حساب کرده بودم، ول يرو. خوام فراموش کنم

.کنم یکه باشه قبول م یهر چ متیتصم. ستیخته آسون نرو با تشیهو یرو، حت زشیمن که همه چ

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

دالرام

. داشتم، اما نتونستم ساکت بمونم دیخودمم ترد. رمیزبونم رو بگ يجلو نتونستم

. ر بیامکنا لیمسا نیولى من نمى تونم با ا -

. فاصله گرفت و به تنه ى یکى از درختا تکیه داد شیصورتش بود سرش رو تکون داد، از آت يهمون اخمى که رو با

. داد یقلبم این اجازه رو بهم نم. حتى اگه بخوامم نمى تونم. تفاوت باشم یمن هیچ وقت نمى تونم نسبت به آرشام ب. رو بهش نگفتم حقیقت

اگه االن احساس پشیمونى نکنه، چه تضمینى وجود . از این بابت نگران بودم. مون نیست و فقط احساس گناه مى کنهاز کارایى که کرده پشی

. آینده اى که برام مهم بود! آینده بازم تصمیم به انجام چنین کارایى نگیره؟ نگران بودم، نگران آینده درداره که 

زندگى ضامن خوشبختیمون بشه؟ می گه بمون تا آرامش  يقابله؟ چه چیزى قراره تواینکه احساساتمون مت. جانب آرشام مطمئن نبودم از

باهات مى مونم چون قلبم به . ولى یه بار نمی شه بگه مى خوامت چون دوستت دارم. بگیرم، تا بتونم به کمکت گذشتم رو فراموش کنم

آخه این مرد تا چه حد مغروره ؟ . مى تپه نمیس يعشق توئه که تو

!با این کارم مى خوام به هر دومون کمک کنم. ین جورى فرجى شدا شاید

کلبه ایستادم و بدون اینکه دیده بشم، به  یپشت دیوار چوب. بدون هیچ سر و صدایى رفتم پشت کلبه. آروم بلند شدم. خودش بود يتو

.آرشام نگاه کردم

بارون قطره قطره شروع به . سرد بود یلیهوا هم خ یاسترس، ول يواز ر دیشا. عالوه بر اون سردمم شده بود. کهیچقدر تار نجایکه ا يوا

. کرد دنیبار

حتما فکر . رفت سمت آتیش و خاموشش کرد. به خودش اومد و از درخت فاصله گرفت. چند دقیقه که اصال حواسش به اطراف نبود تا

صورتم مى افتاد و به کمک اونا مى  يشمع از پنجره تونور . آتیش رو که خاموش کرد، کامال اطرافم تاریک شد. کلبه يکرده برگشتم تو

. از همون جا زیر نظر داشتمش. متونستم متوجه اطرافم باش
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. کارم بچگانه باشه، ولى خوى سرکشم دوباره بیدار شده بود و دوست داشتم عکس العمل آرشام رو توى اون لحظه ببینم شاید

با تردید . از این بابت ناراحت بودم. از پنجره مى تونستم چهره ى درهم و گرفتش رو ببینم کلبه و حاال يقدم هایى شمرده آروم رفت تو با

نگاهش رو . به صورتش نگاه کردم و خواستم از پنجره فاصله بگیرم تا برم تو، ولى با دیدن عکس العملش جورى ایستادم که نتونه منو ببینه

چهره و حرکاتش مى دیدم،  يا یه مکث کوتاه در حالى که ترس و نگرانى رو توب. داشت دنبالم مى گشت. اطراف کلبه چرخوند ریه دو

. بلند اسمم رو صدا مى زد يبه سرعت از در کلبه زد بیرون با صدا. اسمم رو صدا زد

. این اطراف تاریکه دختر، ممکنه بالیى سرت بیاد. دالرام، دالرام کجایى؟ دالرام االن وقت شوخى نیست، هر جا هستى بیا -

بدون اینکه خودش متوجه بشه، آهسته قدم برداشتم و . پشتش به من بود. صداش موج مى زد يتشویش و نگرانى تو. قوه دستش بود چراغ

اذیتم مى کرد، براى همین . صورتم افتاد ينور چراغ قوه تو. با شنیدن صدام تند برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد. پشت سرش ایستادم

. وندمگردبا اخم صورتم رو بر

...چرا تظاهر به نگرانى مى کنى؟ چرا نمى تونم باور کنم که نگاهت به خاطر من  -

موشک بازیا چیه؟ چى رو نمى تونى باور کنى؟ اینکه نگرانتم؟ میمنظورت از این قا: داد زد. ادامه بدم نذاشت

نمى تونم حتى یه لحظه به نداشتنت فکر کنم؟  نکهیا: بلندتر ادامه داد و

. رو گرفت و با حرص نگاهم کرد، اما لحنش بر خالف نگاهش آروم بود تمدس

قدر برات سخته؟  نییعنى با من بودن ا -

. نمى خواستم در مقابلش کم بیارم، ولى دست خودم نبود. دمیدستش بیرون کش يرو از تو دستم

. تفاوت ازش بگذرم یمقابلش باشم و ب یتیموقع نیهمچ يتو سخته

. مى ترسم. سخته که نتونم بهت اعتماد کنم. ن اونم بدون احساس متقابل سختهبا تو بود -

. دستم رو گرفت. بود، خشکم زد ستادهیکه رو به روم ا یدر حال شیبا حضور ناگهان یکلبه، ول يبرگردم تو خواستم

 ه؟یپس حرف حسابت سر بى اعتماد -

گى احساس  یم چه تضمینى وجود داره که کاراى گذشتت رو تکرار نکنى؟ تو که متو ازم مى خواى بمونم و بهت کمک کنم، ولى اگه موند -

. پشیمونى نمى کنى

. پشت سرم اومد. کلبه يو رفتم تو رونیدست داغش کشیدم ب ياز تو دستمو

. صبر کن جوابتو بگیر -

. به روم ایستاد رو

دمم نیست؛ اما بدون اگه از کارایى که کردم پشیمون نبودم، هیچ وقت واسه توجیه کردن تو این حرفا رو نمى زنم، واسه تبرئه کردن خو -

از باال . تا همین چند ماه پیش جورى رفتار مى کردم که تبدیل به یه آدم مغرور و متکبر شده بودم. کنم رییگرفتم که بخوام تغ یتصمیم نم

کسى مثل ! حتى به خدا پشت کرده بودم. خودم قبول نداشتم هیج کس رو جز خودم و هیچ کارى رو جز کاراى. نگاه مى کردم فیانمبه اطرا

. ده یتنها انگیزه و امیده که بهش این قدرت رو م. من اگه یه روز تصمیم بگیره و بخواد یه آدم دیگه بشه، شک نکن که مى تونه
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من کسى . ى خواى ناامیدم کنى؟ بهم اعتماد کنامید من تویى، چرا م: آروم تر، در حالى که نگاه نافذش محو چشمام بود، ادامه داد یبا لحن و

پس مطمئن باش هیچ کس جز من . نداشتم، شک نکن هنوز همون آرشام گذشته بودم میزندگ ياگه تو رو تو. نیستم که از حرفم برگردم

. رو بهت بده اطمیناننمى تونه این 

 بیکه قلبمم بهم نه یهمون. زدم یخودم حدس م شیه که پباش یخواستم همون یم. زد یچشمام نگاه کرد، نگاهش برق م يلحظه تو چند

. زد یم

. پشت به من ایستاد. هم و صورتش رو برگردوند يتو دیاخماش رو کش. فکش منقبض شده بود. چشماش رو بست د،یرو که د سکوتم

. جیبش و سرش رو باال گرفت يدستاشو برد تو

. زنم یدارم دست و پا م شیآت يشعله ها نیانگار که ب. داغ کرده بودم. سینم مى زد يدیوانه وار تو قلبم

 نشیس يشونش و دستام رو رو يدوست داشتم از پشت بغلش کنم و سرم رو بذارم رو. دیکش یآغوشش پر م يقلبم برا. تابشم یب چقدر

! ترس مبهم نیا ،یغرور لعنت نیا یول. خوام باهات بمونم، فقط با تو آرشام یرم، م یقفل کنم و فقط بهش بگم نم

. لحظه بدون آرشام سر کنم هیتونم  ینم. دم یکنم کم کم دارم طاقتم رو از دست م یحس م! چکار کنم؟ ایخدا

خواد چکار  یدونه م یزنه، حتما م یطور با ندامت حرف م نیا یمثل آرشام وقت يحرفش بمونه، چون آدم مغرور يتونه رو یداشتم م حتم

.کنه

 نیبرات تا ا دیکه بوده، نبا یآرشام هر چ يبات خودش و احساسش ندم؟ چرا اونو از خودم دور کنم؟ گذشته شانس واسه اث هیبهش  چرا

 هی نیا يالاقل تو. مغرور نباش! ایدالرام به خودت ب. یکن یعوض نم زیچ چیکه عشق آرشام رو با ه یخودت گفت نویا. حد مهم باشه دالرام

! دالرام، بهش بگو يخوا ینم نویتو ا. يد یاز دست م شهیهم يبراچون اونو  ر،یمورد غرورت رو در نظر نگ

 يبا لبخند چشم باز کردم و تا اومدم دهنم رو باز کنم و حرفام رو بهش بزنم، صداش تو. دمیکش قیچشمامو بستم و نفس عم. دمیگز لبمو

. و دهنمو بست دیچیگوشم پ

! نه، مطمئنم یول. احساس من باشه نیا دینه، شا دمیلرزه؟ شا یبود، ولى چرا حس مى کنم که صداش م جدى

حاال  یرو که خواستم به اجبار به دست آوردم، ول يزیهر چ شهیهم. دونم که تصمیم خودت رو گرفتى یم. بیشتر از این اصرار نمى کنم -

... شه به زور تصاحب کرد، مخصوصا  یرو نم زیکه همه چ نمیب یم

»یانیک الدیاز م یآهنگ دو راه _مکالمات  نیدر ب یآهنگ فرض پخش«

رمیگ یاشکامو م يبندم، جلو یتو م يرو چشمامو

رم یم یوقت ستمیگم که دلتنگت ن یدروغ به خودم م به

 ینکرد، حت جادیژستش ا يتو يرییتغ چیه. تکون داد و به در کلبه نگاه کرد نیسرش رو به طرف. داد رونیب نهیرو آه مانند از س نفسش

. مجسمه خشکم زده بود نیع. کنه برنگشت نگاهم

شم، تو رو به خاطراتم بسپارم یآمادست تا راه جاده
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دارم دیخودم تمومش کردم اما تو رفتن ترد نکهیا با

انتقالت  بیترت یصبر کن گهیکم د هی. يانجام بد یخواست يکه هر کار ياز فردا آزاد. کهیهوا هم تار م،یبرگرد میتون یبارون نم نیا يتو -

. که من نباشم ییجا هی. دم یامن م يجا هیو به ر

. لحنش آروم تر از قبل شد. دندیکوب یپنجره م ي شهیکنار پنجره و به قطرات بارون نگاه کرد که چطور محکم خودشون رو به ش رفت

. گرفته بود ییجورا هیحالش 

 هیشد،  یمانعم م يزیچ هیاشتم نه به خاطر منافع خودم، چون خودم نگهت د شیپ. دلم ياجبار، از رو ينه از رو یباهات ازدواج کردم ول -

 يتو موند یول ،يو خواستم که برگرد ارمیتونم طاقت ب ینم دمید ،يشد انیشا يطبق نقشه وارد خونه  یوقت. داشت یکه برام تازگ يزیچ

. فتهیواست ن ياتفاق بدتو هرگز  یول فته،یخطر ب يحاضر بودم جون خودم تو. یرو داشت انیاز شا امچون قصد انتق

. گونش گذاشت و سرش رو باال گرفت يدستش رو رو. دیصورتش دست کش به

. ده سال گناهانم رو قبول کردم نیا یبار ط نیاول يبرا. يبرداشتم که تنها تو از اون باخبر يپرده از راز. حاضر شدم از گذشتم برات بگم -

. بار تجربه کردم نیاول يرو برا یمونیحس پش

. غم بود يتمسخر نداشت، از رو يکه جنبه  يپوزخند. لباش ينشست رو يپوزخند محو. و نگاهم کرد برگشت

من اون . یاگه من بخوام بمون یحت ،يبر دیتو با یول. يذار یو تنهام نم یمون یم نکهیا. احمقانه رفتار کردم یدادم، ول یبهت حق م نکهیبا ا -

روحه و  یتو خشک و ب يبرا یآدم نیدر کنار چن یزندگ! کنه یم ششیکه ستا يآدم سرد با غرور هی. یکه کنارم خوشبخت بش ستمین یکس

. ستمیمن اون آدم ن. کنم دالرام یمن خوشبختت نم. یکن یزندگ يمرد نیبا چن یتون یدونم نم یتو دارم، م يکه من رو یبا شناخت

آسمون رعد و . کرده بود دنیشروع به بار يبارون تند. غم زدم به پنجره افتادنگاه . رونیتند و شتاب زده از در کلبه زد ب ییبا قدم ها و

.کردن دایاشکام راه خودش رو پ. زد یبرق م

شهیمونم هم یم یدو راه سر

توم برم و نه بمونم یم نه

زمیعز یش یفراموشم نم تو

دونم یخودم نم چراشو

متضاد با حرارت بدنم  قایدق ریزنج يسرد. دمیبه گردنم دست کش. رت بدمگلوم رو قو يتو نیکردم بغض سنگ یرو بستم و سع چشمام

.رفتم رونیچشمام رو باز کردم و به سرعت از کلبه ب. مشتم فشارش دادم يتو. بود

دونم یحواست پرته اما من تک تک درداتو م تو

خندونم یپر از بغضم اما بازم تو و چشماتو م من



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٦٣

که آرشام  ییهمون جا. از کلبه فاصله گرفتم. نمیاونو بب دیاطرافم رو نگاه کردم تا شا. بود کیهمه جا تار .کردم یهق هق م یآروم يصدا با

که از چشمام  ییکردم و قطرات بارون همراه با اشکا یم هیگر. صورتمو رو به آسمون بلند کردم. ستادمیروشن کرده بود، ا شیقبال آت

. خوردن یصورتم سر م يروبود،  يجار

. آرشــــــام: دمیکش غیه دل صداش زدم جت از

. شد یدلم داشت از جاش کنده م. دمیبار پشت سر هم، و با هق هق دور خودم چرخ چند

اخماتم دوست دارم یخوامت، من حت یم یش یبد م نکهیا با

تونستم اسمت رو از کنار اسمم بردارم یکاش م يا

 ریز د،یچرخ یکه نگاهم اون دور و اطراف م یدر حال. دم یاونو از دست نم یبدم، ولصد بار جون  يروز. تونم خدا ینم. خواستمش یم

:رگبار بارون بلند گفتم

رم، به  ینم. برگرد يکه دوست دار یآرشام تو رو جون هر ک. ذارم یوقت تنهات نم چیبه ارواح خاك مادرم ه. آرشام تو رو خدا برگرد -

. رم یخدا نم

به نفس نفس افتاده بودم . آغوشش برام آشنا بود يگرما. شونم يسرشو گذاشت رو. شت دور کمرم حلقه شداز پ يقو یلحظه دست همون

. اون لحظه آروم کنه يقرارم رو تو یتونست قلب ب یبود که م یینجوا نیباتریگوشم ز ریلرزونش ز يصدا. کردم یم هیو در همون حال گر

 ؟یمون یدالرام م -

. مونم یم: سرمو تکون دادم هیگر با

 شه؟یهم يبرا -

. شهیهم يبرا -

. یکنارم باش م،یآغوش هم شد ریطور که اس نیتا آخر عمر هم دیولت کنم، دالرام با یکه به راحت ستمین یمن آدم -

...من . خوام آرشام یم نویبه خدا خودمم هم. دونم یم -

. االن نه س،یه -

...خوام بگم من  یچرا؟ چرا نه؟ م -

 .دالرام -

. قرارتر از قبل برگشتم و خودمو محکم بهش فشار دادم یب. شد یم نییشتاب زده باال و پا جانیه ياز رو نمیس يقفسه . دمیگز لبمو

. حبس شد نمیس يکه نفس تو يمحکم بغلم کرده بود، جور. دستامو دور گردنش حلقه کردم

 یچرا؟ چون نم. نذاشت بهش بگم یول. با تموم وجود عاشقش بودم. دیتپ یهامون م نهیس يتو گهیکه به عشق همد ییبارون، با قلبا نیا ریز

خواست اعتراف کنه؟ 

. گه یدلم م نویا. شه که اعتراف کنه یروز مجبور م هی یرو دوست داشتم، ول غرورش
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 يرو سیخوش حالتش خ يبه آرشام نگاه کردم که موها. میشده بود سیبارون خ ریز یهر دو حساب. آرشام در رو بست. کلبه يتو میرفت

.بود ختهیر شیشونیپ

لباسش . و روشنش کرد نهیشوم يتو ختیکه کنارش بود رو برداشت؛ ر ییزمایاز ه یکلبه و کم يگوشه  یچوب ي نهیسمت شوم رفت

و دوست شمال ر يهوا. بود دهیو لباس به تنم چسب دهیموش آب کش نیتخت نشستم، شده بودم ع يرو. اوردیدرش ن یشده بود، ول سیخ

. شد یمحشر م اشآب و هو دیبار یداشتم، بارون که م

هوا  نکهیبودم؛ با ا دهیپوش دیسف يتاپ بند هی رشیز. مانتومو باز کردم و از تنم در آوردم يدکمه ها یکی یکی. پشتش به من بود آرشام

لبشو تا زانو تا زدم و . شده بود سیزانو خ ریتا ز شلوارم يپاچه ها! وقت عادت نداشتم چیه. اومد لباس گرم بپوشم یزورم م یسرد بود، ول

شالمو که همون اول از سرم . آوردم یرو هم در م نیچاره نداشتم وگرنه هم اد،یتنم باشه بدم م يتو سیلباس، خ نکهیاز ا. شد اركمثل شلو

هوا هم که . خت خشک کردم؛ نمناك بودت يرو يموهامو با ملحفه . اومد یسطل آب ازش در م هیچلوندمش راحت  یبرداشته بودم و اگه م

 يجور هیدلم  يتنهام و تو نجایفکر کردم که امشب با آرشام ا نیلحظه به ا هیهست و  نهیباز خوبه شوم. هیلیم خیسرده، امشب سرما نخور

 تیواقع یخوابه؛ ول هیانگار که تمومش  م،یشه مال هم شد یهنوزم باورم نم. چشم نگاهش کردم يملحفه موند و از گوشه  يدستم رو! شد

! دالرامه يایهاش دن یکه با تموم اخما و بداخالق يمرد. وجودش پر شده از غرور يهستم که همه  يداره و االن من زن مرد

پا انداختم و  يپا رو. کردم لیتخت و خودمو به عقب ما يدستامو گذاشتم رو. تخت و موهامو با دست زدم پشتم يرو انداختم رو ملحفه

. ثابت نگه داره شویآت يداشت شعله ها یسع یدونگ حواسمو دادم به آرشام که با چه دقت شیمون حالت شه يتو

ناغافل برگشت و . زدم یم دیداشتم از پشت سر آرشامو د. نداشتم بپوشم يزیچ یاومد؛ سردم شده بود ول یم يدر و پنجره سوز بد يال از

. ضربان قلبم باال رفت دم،ویدخودم  يتا نگاه مسخ شدش رو رو. منو نگاه کرد

دستامو از رو تخت  دیبا ترد. زانو نشسته بود و تو همون حالت که سرشو سمت من کج کرده بود، آروم آروم از جاش بلند شد يرو

 يبلوز بند هی با! گن کرم از خود درخته یم. تابلو بود يادیحرکتم ز یکنم، ول یبرداشتم و سرمو چرخوندم که مثال دارم تابلوها رو نگاه م

 يجور نیکه جلوش ا ستیخواستم باهاش چشم تو چشم بشم، بار اولم ن ینم! گهیدارم چکار کنه؟ معلومه د توقعجلوش نشستم، خب 

 قایدق. دمیگز یلبمو م يگوشه  یملتهبم سرخ شده بود و ه يگونه ها. دونم چرا امشب به کل رفتارم عوض شده ینم یپوشم، ول یلباس م

شد و بعد از  رهیچشمام خ ينگاهش کردم، تو ستادیرو به روم که ا. رونیطرفم قدم برداشت کم مونده بود قلبم از حلقم بزنه ب که به یزمان

حس کردم و  کینزد يحضورشو از فاصله  یگرم. صورتم که همزمان چشمامو بستم يخم شد رو. چند لحظه نگاهشو به شونه هام دوخت

! نه هام نشستکه رو شو ییپتو یبعد از اون نرم

لحنش گرم بود و  دم؛ید یرو در خودم نم یحرکت چیاون لحظه قدرت ه يتو. چشمام بود يو مبهوت چشم باز کردم و نگاه نافذش تو مات

! آروم

! کلبه که هنوز گرم نشده ؟يسرما بخور يخوا یهوا سرده، م -

رو خواست؟ نهیشوم يگرما یک. سوخت یم جانیاز زور ه نمیس ي قفسه



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٦٥

از تو . متعجبش بهم زل زد يسر جاش خشک شد و با چشما. هوا دستامو دور گردنش حلقه کردم یسرشو بلند کنه که نذاشتم و ب استخو

 يخودمو انداختم تو. نهیتخت بش ينذاشتم بره، که مجبور شد کنارم رو! تابش بودم یکه من ب یخواد، همون یم یخوندم چ یچشماش م

.بغلش و سفت گرفتمش

کنارت باشم  یوقت. زدم رو گرم کنه خیتونه تن  یتر م عیسر شیو آت زمیگرما از ه نیا: بود که زمزمه وار گفتم نشیس يو قفسه ر صورتم

. برام بسه نیندارم و هم ازین یچیبه ه

ون لحظه بهم دست که ا یناخوداگاه از حس. شد دهیبار تنگ تر به دورم تن نیدستاش ا يشونه هام پس زد و حلقه  يپتو رو از رو آهسته

! که همراه با آرامش بود یگوشم بود، لرزش ریلرزونش ز يصدا. فشردم نشیس يداد صورتمو تو

 یتو زندگ دینتونم تو رو اون طور که با نهیندارم، اما زندگى با مردى مثل من آسون نیست و ترسم از ا دیبا هم بودنمون ترد يبرا -

حاال تو رو دارم و از  ینداشت، ول ییو ترس برام معنا دمینترس يزیاز چ میتو زندگ. واهمه دارم ندهیبار از آ نیاول يبرا. خوشبخت کنم

...که نتونم؛ وسط راه زانو بزنم و تو  مترس یم نیهم

.که تو خودم سراغ داشتم یشدم و با تموم صداقت و عشق رهیتو چشماش خ کینزد يبلند کردم؛ از فاصله  سرمو

گاهى وقتا آدما تو شرایط خاص عکس العمالى متفاوتى از خودشون نشون می . کنى؟ تو نمى تونى آدم بدى باشى چرا این جورى فکر مى -

. یدن و تو هم اون موقع فکر مى کردى دارى کار درستو انجام می دى؛ مخصوصا اینکه شایان وسوست کرده بود اون کارا رو بکن

. دیکش قیشونم؛ نفس عم يو گذاشت رو نییآورد پا سرشو

با حقه بازى و کلک نیمى از . همیشه دنبال منافع خودش بود انیشا! چکار کنم دیدونم با ینم... کردم  ریو هوا گ نیزم نیدونم انگار ب ینم -

ارسالن فهمید، ولى اون موقع دیگه کارى ازش ساخته نبود و سر همین قضیه رابطه ى خوبى با شایان . ثروت پدر ارسالنو تصاحب کرد

. هم ازش آتو داشت، واسه همین خیلى وقتا شایان در مقابلش کوتاه مى اومد النارس. نداشت

. شونش يدستمو گذاشتم رو. فاصله گرفت؛ انگشتاشو تو موهاش فرو برد ازم

چه جورى همیشه ازت حساب مى برد؟ . شایان به ظاهر مرد قدرتمندیه، وگرنه همه ازش یه آتویى دارن -

از طرفى به اهداف من واقف بود؛ بنابراین وقتى سرسختى منو تو کارم دید . شایان مى دونست هر کارى ازم برمیادهمیشه نه، ولى خب  -

. متوجه شد من آدمى نیستم که به کسى باج بدم

سرمایى با گرماى حضورش هیچ  گهیاالن د. آتیش تا خاموش نشه يکنارم بلند شد؛ رفت سمت شومینه و چند تا هیزم دیگه انداخت تو از

از جام بلند شدم؛ زنجیر رو از دور گردنم باز کردم . روى زمین زانو زده بود و کمى به سمت شومینه خم شده بود. رو حس نمى کردم

پشت سرش ایستادم؛ دستمو پایین بردم و قفل زنجیرشو باز . حواسش به شعله هاى آتیش بود. اى که فقط براى اون خریده بودم»اهللا«

. دستش گرفت يصلیبو تو. حرکت مونده بود یب... صلیبو از دور گردنش باز کردم گردنبند . کردم

با . چشماش دیدم يتعجبو تو. قفلش که بسته شد تو جاش ایستاد و برگشت نگاهم کرد. رو آوردم پایین و آروم به گردنش بستم »اهللا«

. تو چشمام دنبال توضیح کارم مى گرده حس مى کردم! به گردنش» اهللا«مشتش بود و  يلبخند نگاهش کردم، صلیب تو

 ادته؟یاون روز که به حرفت گوش نکردم و با ارسالن رفتم خرید رو : ده، گفتم یلحنى که حتم داشتم دل و احساشو قلقک م با

. اخم سرشو تکون داد با
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. سرمو زیر انداختم یلبخند کمرنگ با

اون روز وقتى ارسالن تو مغازه بود داشتم یکى یکى ویترین . شم دیدنشو هم نداشتماز روى لجبازى با تو اون کارو کردم، وگرنه حتى چ -

شاید . ازش خوشم اومد، نمى دونم چرا ولى دوست داشتم اونو بخرم! مغازه ها رو نگاه مى کردم که چشمم افتاد به این پالك زنجیر مردونه

ه همین گردنبندم رو از گردنم باز کردم و به فروشندش گفتم، مى خوام از خودم پول نداشتم، واس. گردن تو تصور مى کردم توچون اونو 

منم کلى واسش دلیل آوردم بماند که . تونم تعویض کنم یبا هزار بدبختى قبول کرد، مى گفت تا رسید خریدش نباشه نم. تعویض کنم

. چقدر به خاطرش دروغ گفتم

. بود قیبلند کردم؛ نگاهش چقدر عم سرمو

. گفته بود که تولدته و مى خواستم اونو جاى هدیه ى تولد بهت بدم؛ با اینکه ازت دلگیر بودم ارسالن بهم -

. کوتاهى کردم مکث

امروز وقتى گفتى . اون شب نتونستم با اتفاقاتى که پیش اومد نشد گردنبند و پیش خودم نگه داشتم تا تو یه فرصت مناسب اونو بهت بدم -

. ى داشتم لباسام و مى پوشیدم یادش افتادم انداختم گردنم تا اگه فرصتى پیش اومدحاضر بشم تا بریم بیرون وقت

. کردم مکث

که گفتى از وقتى تصمیم گرفتى سرسخت و مغرور باشى،  یهمیشه این صلیبو به گردنت مى دیدم؛ گرچه برام جاى سوال داشت اما زمان -

 نم؛یخواستم که دیگه اونو تو گردنت نب. کرده یتار میادگار کسى رو به گردنت انداختى که همیشه با غرور رف

شه رو  یهر اونچه که به قبل مربوط م دیگى که دیگه نمى خواى به گذشتت برگردى، پس با یحاال تصمیم گرفتى که تغییر کنى و م چون

. فراوش کنى

حاال این هدیه رو از من قبول مى کنى؟ : در همون حال با لحنى دلنشین و نگاهى خواستنى سرمو کمى به راست کج کردم و گفتم و

دستمو تو دستش گرفت و بدون مکث منو . بدون اینکه حتى پلک بزنه نگاهشو تو جزء جزء اعضاى صورتم چرخوند. حرکتى نمى کرد هیچ

.کشید سمت خودش؛ و بین بازوهاش نگهم داشت

 قه،یهر دق! یکن یم وونهیدختر تو منو د... دالرام، دالرام : ه کردکرد، زیر گوشم زمزم ینگاهم م نکهیا نیسینش و ح يگذاشتم رو دستامو

 نیعمر ا دیگه شا یحس مبهم و تلخ بهم م هیگذرونم و باز  یلحظاتمو دارم م نیکنم بهتر یحس م نمیب یهر روز که تو رو م ه،یهر ثان

. تونم ینم یحسو پس بزنم، ول نیخوام ا یم. لحظات کوتاه باشه

تو : برد، نجوا کرد یقلبمو باالتر از حد معمول م يکه تپش ها ییکه تو چشمام زل زده بود، با صدا یگرفت و در حال تو دستاش صورتمو

! يبه من برگردوند ویزندگ

 ؟يچطور شد که مال من شد: کردم، ادامه داد یچشمام حس م يکه جوشش اشکو تو یآروم تر از قبل در حال و

با بغض نگاهش کردم، صورتشو تو دستام قاب ! مثل آسمون امشب... بود  یزدم، نگاهم بارون پلک. گونم نشست ياشک رو يا قطره

و  کیبار چشمامو نبستم، صورتشو نزد نیا. صورتم خم کرد يچشماش دوختم؛ سرشو رو ينگاهمو مملو از عشق کردم و تو. گرفتم

. نموند لبامون نیب يکه مرز ییتر کرد؛ تا جا کینزد
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 نیا يتو نجا،یا. بود یگرم شدنم کاف يحرارت برا نیافتاده بودم، هم ریاز برف هم گ یکرد که اگه تو کوه قیوجودم تزر يبه همه  ییگرما

!دیتپ یهم و به عشق هم م يکه برا ییبا قلبا میجز من و آرشام نبود و فقط ما بود یکلبه، کس

پنجره سکوت  ي شهیبرخوردش با ش يشرشر بارون و صدا. میکنثابتش  میبا دالمون تونست یول م،یاوردیبه زبون ن میکه مستق یعشق

. بود امیدن يهمه  نیکه بعد از ا یخواهانش بودم، خواهان کس. شکست یرو م نمونیب

واهمه  میزندگ يتو یشب نیاز چن شهیکه هنوز با آرشام ازدواج نکرده بودم هم یوقت. نداشتم یترس چیه م؛یشد رهیهم خ يچشما تو

حس تعلق . ترس هر لحظه کم رنگ تر شد نیبه عقدش در اومدم ا یاز وقت یول! ن موقع که هنوز با آرشام آشنا نشده بودماو یداشتم؛حت

. شد ترسو از دلم دور کنم یو با عشق اونو کنار خودم دارم که باعث م ستین نمونیب ینعما گهید نکهیخاطر، حس ا

. میو بلند کرد، چشم تو چشم هم دوخت سرش

...االن  نیهم ياگه تو نخوا. تا کار از کار نگذشته بهم بگو! ه؟یموندن جد يبرا متیم تصمدالرا -

.جملشو کامل کنه نذاشتم

 يحد رو نیوقت تا ا چیو ه نهیجاشو به آسمون بده بازم حرف من هم نمیچکار کنم تا باورت بشه؟ اگه زم دیبرات قسم خوردم آرشام، با -

! یفقط تو برام مهم. خواد بشه، بشه یهم م یوجودم و هر چ يخوام با همه  یممن تو رو . نبودم يجد ممیتصم

. چشمام نگاه کرد و صداقت گفته هامو از تو چشمام خوند يتو

که االن  ینیا گهیاز فردا د نکهیزنم و از ا یورق م مویاز زندگ يدیجد يدارم صفحه  نکهینداشتم، از ا یبخوام باهاش باشم ترس نکهیا از

! ستمی، نهستم

***

 ست؟یدالرام گرسنت ن -

چند تا نفس . آروم ازم فاصله گرفت. اون لحظه برام مهم نبود يتو نکهیواقعا گرسنم بود، با وجود ا. مثبت تکون دادم يبه نشونه  سرمو

 هیکه شب يزیچ هی ياز رونازك رو  يپارچه  هیکلبه و  يرفت گوشه . چشماشو بست و بعد از چند لحظه باز کرد د،یپشت سرهم کش قیعم

و منم که از  دیدزد ینگاهشو از روم م. آورد، با دو تا نوشابه رونیدرشو باز کرد و دو تا بسته رو ب. بود يشارژ خچالی ت؛صندوق بود برداش

. سرخ بود جانیاون بدتر، هنوز صورتم از ه

! بهتره یچیو دار از ه ریگ نیتو ا. سرده چیشام امشبمون ساندو -

. داره یهمه چ نجایکرد، پس ا یدر همه حال فکرش کار م. و نشستم دمیتخت باال کش يرو وخودم

. رفت ینم نییکردم که اگه نوشابه نبود لقمه هام از گلوم پا یخودم حس م ينگاهشو کامل رو ینیخوردم، سنگ یم چمویداشتم ساندو یوقت

 یم میداشت شیپ قهیکه چند دق يتو خودم بودم، تو شوك کار. درست کرد ییچا نهیشوم شیآت يرو ک،ینسبتا کوچ يکتر هیبعد از شام با 

.میکرد
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. زدن که تو دلش چه خبره یاون چشما داد م. دمیدستش تا تو چشماش باال کش يدادم دستش؛ نگاهمو از رو وانویخوردم ل موییچا یوقت

...ارم نشست کنار تخت و کن زیم يگذاشت رو وانویهمون طور که نگاهش تو چشمام بود، ل

!بندازه ییجدا نمونیتونه ب یو سرنوشت هم نم ریتقد یوجودم متعلق به آرشام بود و حت يهمه  م؛یفقط مال هم بود ما

***

خواب آلودم رو چند بار باز و بسته کردم؛ هنوز  يچشما. چشمامو باز کنم يصورتم که باعث شد آروم ال ياز پنجره نشست رو یکم نور

...تو کلبه با هم  شبید... من و آرشام . آوردم ادیبه  زوینگاهمو اطراف کلبه چرخوندم و تازه همه چ. ودمنشده ب اریهوش

! آخ: تخت نشستم يدفعه رو هیبه خودم نبود و  حواسم

تا  نید، واسه همدردش سرد بو. کم درد داشتم هیدلمو گرفتم که  ریدستم ز یکیطور که ملحفه رو تا گردنم نگه داشته بودم، با اون  همون

. تعجب نداشت يجا شبیبا وجود اتفاقات د. کرد یم تمیاذ يحد

آروم آروم و با . اومد یبارون نم گهیکه پنجره رو پوشونده بود رو کنار زدم؛ صبح شده بود و د یو نازک ریحر يپرده . تو کلبه نبود آرشام

. رونیو رفتم ب دمیچیملحفه رو دورم پ. خشک شده بود شیا صبح کنار آتت شبید. مانتومو تنم نکردم یول دم،یلباسامو پوش یهزار بدبخت

.کم هوا بخورم هیداشتم  ازیکردم و ن یم مااحساس گر

کلبه  یآرشام پشت به در به ستون چوب رون،یرفتم ب. باز شد يژیغ يدر با صدا. و در رو باز کردم یچوب ي رهیدستگ يگذاشتم رو دستمو

. اخماش تو هم رفت. از ستون برداشت و اومد سمتم شویتک دنمیبا د. در برگشت و نگاهم کرد يبا صدا. داده بود هیتک

! سرده، برو تو رونیب ؟يچرا بلند شد -

. حال بودم یب هنوزم

. رم یکم باشم بعد م هیتو کلبه گرمم بود، بذار  -

. نگران شد لحن و صداش. و بعد هم گونه هام میشونیجملم تموم شد دستشو گذاشت رو پ تا

! يدختر تو که تب دار -

. دستم گرفتم يگونم برداشتم و تو ياز رو دستشو

. بارون بودم؛ فکر کنم سرما خوردم ریکه ز شبهیحتما به خاطر د ستین يزیچ -

. چپشو دور شونم حلقه کرد و وادارم کرد برم تو دست

! يراه بر دینبا ده،یپر یرنگت حساب ست؟ین يزیچ یگ یاون وقت م ،يسوز یتو تب م يدار -

گذاشت و آروم  نیدسته دار رو زم وانیدو تا ل. با دستمال برداشت شویآت يرو يو کتر نهیتخت و خودش رفت سمت شوم يرو نشوندم

. چشمام نگاه کرد يرو داد دستم و تو ریش وانیل. کرد نشیریو ش ختیشکر ر یکم شیکی يتو. وانایتو ل ختیرو ر يکتر يتو ریآروم ش

! رمیگ یازت م یخال وانویل: انگشت اشارشو سمتم گرفت و گفت. زنه یبچش حرف م باکه با تحکم داره  يپدر نیع

. دستم نگاه کردم يتو وانیو به ل دمیورچ لبامو
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. اشتها ندارم ادهیز یلیخ -

. میفتیراه ب دیبا گهیده؛ د یمن جواب نم يبهونه ها رو نیا: تر از قبل جوابمو داد يجد و

خونه؟  میگرد یبر م -

. لبام کش اومده بود با جواب آرشام کشش پاره شد يکه رو يلبخند و

. دکتر شیپ میر یم -

...من که . باور کن حالم خوبه! ؟ینه، دکتر واسه چ: اسم دکتر رو آورد تند گفتم تا

!دالرام -

.ارمیحرفش ب يحرف رو دیبود که بفهمم نبا یکاف يو جد رهیبه هم دوخته شد؛ همون نگاه خ لبام

! زورگو اد،یگم خودخواه بدش م یاون وقت بهش م: که نشنوه گفتم يلب جور ریتو هم و ز دمیکش اخمامو

. نگاهش کردم یچشم ریکردم ز یمزه مزه م رمویتو همون حالت که داشتم ش. دستش بود وانشینشسته بود و ل یچوب یبه روم رو صندل رو

که مچشونو گرفتن  یینایا نیاز لبام دور کردم و ع وانویل. دهیشن مویلب ریز يجمله  دمیکرد؛ فهم یم چشم چپ چپ نگاهم ياز گوشه 

لبخند  دم،یرس یحالت صورتم که حتما با اون لبخند خنده دارترم به نظر م دنیو با د ارهینتونست طاقت ب. لش دادمیتحو یلبخند پت و پهن

از . لباش؛ صورتش سرخ شده بود يو دستشو گذاشت رو دیبه صورتش دست کش. نییلباش و سرشو انداخت پا ينشست رو شیشگیهم

کردم  یزده داشتم نگاهش م رونیاز کاسه ب يبا چشما. دیتا ته سر کش رشویش وانیل. جاش بلند شد، رفت سمت پنجره و پرده رو کنار زد

. حالت متعجبم، ابروهاشو انداخت باال دنیبا د. که برگشت و نگاهم کرد

! ؟یرو تا ته سر بکش یبه اون داغ ریش یتونست يچه جور -

. آورد باال و نگاهش کرد وانویل

! داغ نبود -

! دیشد سر کش ینفس هم نم هیخب  یداغ باشه، ول یلیکه خ ينه اون جور. کم سوخت هیمزه کردم که لبم  رمویش دیترد با

***

آرشام منو رو دست بلند کرد؛ . که دل کندن ازش برام سخت بود يرو رقم زد؛ جور خاطره ها نیاتفاقاتش برامون بهتر يکلبه و همه  نیا

. اون با اخم حواسش به جلو بود یبا لبخند نگاهش کردم، ول. بود ومدهین نییتبم هنوز پا ینداشتم، ول يدرد چیه گهید

. شه یبد م نهیبب یکی نیآرشام بذارم زم -

. ستیاف ندور و اطر نیا یکس يزود نیصبح به ا -

. تونم راه برم، باور کن حالم خوبه یم -

. چشمام نگاه کرد تو

 ؟يدرد ندار -
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. تکون دادم سرمو

! یچینه، ه -

. میشونیپ يو دستشو گذاشت رو نیگذاشتم زم آروم

. يهنوز تب دار یول -

. ساده است یسرماخوردگ هی ستیمهم ن -

. عطسه کردم هیموقع  همون

. گرفت دستمو

. درمانگاه میبر دیبا فت،یاه بر -

عصر پارکش  روزیبود که د ییهمون جا نیماش. بند نبودم نیرو زم گهیکرد د یطور بهم توجه م نیا ینگفتم و دنبالش رفتم؛ وقت یچیه

.و آرشام حرکت کرد میکرده بود؛ سوار شد

***

هنوز احساس  یتبم کمتر شده بود، ول. آمپول و قرص و شربت کردن، با چند تا قیکرد که همون جا برام تزر زیسرم برام تجو هی دکتر

 یحاال که سرحال تر شده بودم احساس گرسنگ. مفصل داد يصبحونه  زیم هیرستوران ؛آرشام سفارش  میبعد از اون رفت. کردم یگرما م

. کرد ینم غیازم در ينگاهشو لحظه ا یآرشام رو به روم نشسته بود و گرم نکهیا ترکردم و از همه مهم  یم

. رفت سمت شهر یآرشام م یعمو محمد، ول يخونه  میر یکردم م یفکر م. میو حرکت کرد میرو خورد صبحونه

روستا؟  میگرد یمگه برنم -

. میدیرس یصبر کن گهیکم د هی: که تموم حواسش به جاده بود گفت یبهم انداخت و در حال ینگاه مین

! کجا؟ -

. فروشگاه نگه داشت هی يد رو به رونداد و چند لحظه بع جوابمو

. شو ادهیپ -

. دستش گرفت و رفت سمت فروشگاه يدستمو تو ستاد؛یآرشام اومد و کنارم ا. شدم ادهیباز کردم و پ نویدر ماش آروم

! چکار؟ میاومد نجایا -

! یفهم یصبر کن م -

.بودن کیو شو کفش که همه هم خوش دوخت  فیفروشگاه پر از لباس و ک هی يتو میرفت

. روشن کرد نویعقب و ماش یصندل يرو گذاشت رو دایآرشام خر. نیماش يتو میبرگشت م،یکرد دیخر یبا اصرار آرشام کل نکهیاز ا بعد

. گم یبعد بهت م یگفت دمیازت پرس یهر چ! ه؟یواسه چ دیهمه خر نیا -

نه؟  ای میمن و تو در حال حاضر با هم زن و شوهر هست -
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! ه؟یچه سوال نیاخب آره،  -

 م؟یعکس دو نفره از خودمون ندار هیکه  میهست ياون وقت ما چه جور زن و شوهر -

. سرشو تکون داد» چرا ماتت برده؟ هیچ« ينگاهم کرد و به نشونه . تعجب نگاهش کردم با

 ؟يدیپرس نویبود؛ چرا ا رمنتظرهیکم غ هیسوالت  -

! نیواسه ا: اشاره کرد و گفت رونیپنجره به ب ي شهیاز شترمز و خم شد سمتم؛  يزد رو ابونیخ کنار

.نگاهشو دنبال کردم ریمس

»میشم یعکاس ویو استود هیآتل«

. ذوق برگشتم و نگاهش کردم با

! م؟یریعکس بگ يدو نفر يخوا یم یعنی! جـــونم يا -

. يریگ یم ـــرید یلیخ نهیزم نیتو ا: نگاهم کرد و گفت ینیریاخم ش با

.کم کمرم درد گرفت هیکه  نییپا دمیپر نیذوق داشتم و همچ. شد ادهیپ

! هنوز حالت کامل خوب نشده ؟یکن یچکار م -

. لبخند نگاهش کردم با

. گهید میشه؛ خب بر ینم نیبهتر از ا! میعال -

. نهیماش يهنوز لباسا تو م،یر یعجله نکن م! کجــــا؟: که دستمو گرفت هیبرم سمت آتل خواستم

.لباسا رو برداشت؛ دستمو دور بازوش حلقه کردم نکهیحض ام به

از دخترا منو  یکی. گرفتن لمونیتحو یشناختن و کل یبودن؛ انگار آرشامو م يکار هیپسر هر کدوم مشغول  کیتو، سه تا دختر و  میرفت

قسمت  يهم تو دیکمربند چرم سف هیر از زانو که باالت یبود، کم دیمانتوم سف. دمیپوش یکی یکیلباسامو . اتاق و گفت آماده بشم هی يبرد تو

. يریبود با شلوار کتان ش دیو کفشمم سف نیبه رنگ قرمز آتش کیو ش کیکوچ یدست فیشال و ک. بود شدهکمرش کار 

. بهتر شده یلیکنم حالم از قبل خ یاحساس م میعکس دو نفره بنداز میخوا یبودم م دهیفهم یوقت از

 رهیت ياز رنگا شهیخوب بود؛ آرشام هم ينشونه  هی نیا. يو کراوات دود »يریش راهنیپ«براق گرفته بود با  یکت و شلوار مشک آرشام

اون  يتو دنشیبا د. دیپوش یم شهیبود که هم ییاستفاده کنه که رنگش متضاد لباسا یراهنیگرفته بود از پ میکرد، اما حاال تصم یاستفاده م

! فوق العاده شده بــود. داده بود، خشکم زد يتو خودش جا پیرشونشو کچها کلیدوخت، که ه خوشکت و شلوار 

به طرفم اومد و رو به . رو تو چشماش خوندم یفتگیو ش تیچرخوند که رضا کلمیه يبود؛ چند بار نگاهشو رو ومدهیتو اتاق ن یکس هنوز

. ستادیروم ا

!ــــپیبابا خوش ت: چشماش زل زدم تو

. نشیس يو دستامو گذاشتم رومرتب کردم  قشویبا دست  و

! کنه ها یرو خدا قسمت هر کس نم یپیخوش ت نیشوهر به ا: ابروهامو انداختم باال و با لبخند گفتم طنتیش با
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گونشو  یکیراستش و چال اون  يگونه  يبا ذوق دستمو گذاشتم رو. گونه هاش چال افتاد يلباش که رو ينشست رو یکم رنگ لبخند

. دمیبوس

 يمنو به خودم آورد نکهیاست و از ا دهیفا یتالش واسه دور شدن از تو ب. یهست يتو دختر فوق العاده ا: و گفت نییورد پاآ صورتشو

. ستمین مونیپش

. دیصورتم دست کش به

. دمید یافتنیبه رفتارت توجه کردم که تو رو دست ن شهینشدم و هم دهیسمتت کش یکه داشت ییبایوقت به خاطر صورت ز چیه -

...بشم و  کیشد که بهت نزد یباعث م نیهم: و آروم تر از قبل ادامه داد کیو آورد نزد صورتش

 رایسرمو بلند کردم که نگاه گ. حبس شده بود؛ دستمو تو دستش گرفت نمینفس تو س. میریدر باعث شد ناخوداگاه از هم فاصله بگ يصدا

.کرد یتر منو جذب خودش م يقو شهیو نافذش از هم

اون پسر که . رو اصلشونو بهمون بدن هیبا فتوشاپ روشون کار بشه و بق يسر هیقرار شد . میمختلف انداخت يا عکس دو نفره با ژستات چند

. ده یم لمونیکنه و تحو یمعلوم بود مسئول اونجاست، گفت تا عصر حاضرشون م

***

 میکرد تا بر یدر همون حال که در رو کامل باز م. باز شد یاز مهربونپر  يما پشت در لباش به لبخند دنیبا د. آروم در رو باز کرد یب یب

!نیبارون کجا موند نیتا صبح خوابم نبرد، گفتم تو ا شبید. نیدورت بگردم مادر، خدا رو شکر که برگشت یاله: تو، گفت

. دمشیکردم و بوس بغلش

 .بود دیبارون شد م،یبرگرد مینتونست م؛ینگرانتون کرد یب یببخش ب -

. تو هوا سرده نیایب. شه ینم يزیخاطرم جمع بود چ يدونم مادر، چون با آقا بود یم -

. میپسرم مهمون دار یراست: رو به آرشام گفت یب یآوردم که ب یکفشامو در م داشتم

! ؟یب یب هیک -

. راحت کرد المویخ يحدبود که تا  یب یب يلبا يرو یبخش نانیلبخند اطم ینگاهش کردم، ول یو با نگران ستادمیا صاف

.رهیگ یمهندسو ازش م يو سراغ آقا نهیب یتو روستا عمو محمد رو م. وانهیگفت اسمش ک ینگران نباش دخترم آشناست، م -

 مشیو ما هم آورد میتو خونه راهش بد شمونیاومد پ ینشون نیبا ا یآدم نیاگه همچ يکه قبال گفته بود ادمهیپسرم : به آرشام گفت رو

! عجله داشت یلیکار مهم باهات داره؛ خ هیگفت  یبنده خدا نتونست و مرتب م. اومد یبارون م یدنبالت، ول ادیخواست ب یم شبید .نجایا

.سرشو تکون داد و به من نگاه کرد آرشام

. دیمراقبش باش... سرما خورده  شبید ست؛یخوب ن ادیدالرام حالش ز: گفت یب یبه ب رو

. آرشام رفت تو اتاق. نگاه کرد زد رو دستش و منو یب یب

. شه ینکرده بدتر م ییبرو تو، برو تو دخترم هوا سرده و حالت خدا ؟يشد ضیمر یخدا مرگم بده دختر، چرا نگفت -
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. ستین میزیرو بزرگش کرده وگرنه چ هیخوبم، آرشام قض یب یب -

. تو میگذاشت پشتم و رفت دستشو

 هی. سوپ خوشمزه و گرم درست کنم هیگه مادر، برو تو اتاقت استراحت کن تا برم واست  یدونه که م یم يزیچ هیحتما شوهرت  -

. یش یزود خوب م یو استراحت کن ياستکان جوشونده که بخور

 نه،یبب زشویکه داغ عز فهیح يمادر نیواسه همچ. دونه که چقدر دوستش داشتم یتعارف کردم قبول نکرد؛ خدا م یچ هر

! ستیحکمت ن یب کار خدا چیخب ه یول

و حواسمون جمع  میستین یآرشام ما االن تو اوضاع درست. يخاموش کرد تویگوش نمیب یبار م نیواسه اول. خاموشه تیتا حاال گوش شبید -

. نباشه کارمون ساخته است

 يشد که هر دو یاسم جمع اتاقگفت، حو یدر موردش به آرشام م یب یکه ب وانهیهمون ک دمیبود، فهم بهیکه برام غر يمرد يصدا دنیشن با

. زدن یاون ها اونجا داشتن با هم حرف م

شده؟  يخبر: آرشام

. بهم ختهیاوضاع اون ور ر -

. رو به راه بود زیزدم همه چ یصبح که باهات حرف م روزیتا د -

 یکی. کنه یولشون نم يایرده تا تو نک دیبا خودش برده و تهد التویو تموم کارکنان و یشکوه. واسه چند نفر مشکل درست کرده انیشا -

بچه هم  هیتوشون . کنه یتموم م مارستانیبچه ها خبر دادن اگه به موقع نرسه ب. کرده دایپ یظاهرا مشکل قلب شترهیاز گروگانا که سنشم ب

. خودش شیاز خدمه هاست که آورده بوده پ یکی يبچه  نکهیهست، مثل ا

 ست؟یچرا دست بردار ن وونیح نیا! کشمش، کثافت رذل یخودم م يدستا نیهم به خدا با: داد زد تیبا عصبان آرشام

! دالرام...  یخواد و از طرف یاون فقط تو رو م -

! ادامه نده گهید وان،یخفه شو ک -

! تمومه يکه دستور بد نیهم ستادن؛یتو ا ياشاره  هیبچه ها منتظر  م؟یچکار کن یگ یخب باشه آروم باش؛ تو م یلیخ -

. ستیراهش ن نینه ا! آره؟ اره،یراحت و مثل آب خوردن دخل اون بدبختا رو ب یلیخ زیهمه چ یکه بعدشم اون ب -

. زهیچ هیفقط  یآدم نیچن اقتیل ؟یکن مشیخودتو تسل يخوا یم ه؟یپس راهش چ -

. که کرده رو پس نداده ییهنوز تاوان کارا انیشا. است گهید زیچ هیقصد من  یول -

بذار . کنه ینم دایبه ما ربط پ گهیبه بعدش د نجایو از ا میافتاد يآرشام تو بد مخمصه ا. دن یدارن تاوانشو پس م گهید يعده  هی فعال که -

...

. بگذرم هیقض نیتونم ساده از ا یافتادن و نم انیشا ریاون آدما به خاطر من گ ؟یگ یم يدار یچ یفهم یخودت م -

 ؟یکن یچکار م -

خودم شروع کردم و خودمم تمومش  فویکث يباز نیا. تهران میگرد یامشب بر م نیمن و تو هم. جاش امنه نجایراحته؛ ا المیاز دالرام خ -

. شه یکه هست بدتر م ینیوضع از ا میدست رو دست بذار یهر چ. کنم یم
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. میبذار از راهش وارد ش سکه،یر هی یبکن يخوا یکه م يکار نیاما ا -

. یبکن يخوام کار یکه کرده رو پس نده نم ییتاوان کارا انیکه شا یتا وقت نه؛یتنها راهش هم -

! ؟یکن یدالرامو راض يخوا یچطور م یندارم، ول یمنم حرف نهیا متیخب اگه تصم یلیخ -

دونم  ینم -

. چشمام پر از اشک شدو  واریپشتم خورد به د. آروم عقب عقب رفتم و از در فاصله گرفتم. دهنم يو مبهوت دستمو گذاشتم رو مات

 ایبهم دست داده بود؛ خدا یشدو احساس خفگ یتر م نیحرفاشون هر لحظه سنگ دنیگلوم نشسته بود که با شوك شن يتو يبد بغض

...آرشام 

ومد و به زود به خودش ا یلیخ یاون حال و روز اولش با تعجب نگاهم کرد، ول يمن تو دنیو با د ستادیآرشام تو درگاه ا. اتاق باز شد در

.دیطرفم دو

. چشماش يهامو گرفت و با بغض و نگاه اشک آلودم زل زدم تو شونه

...آرشام تو  د؟یگفت یبه هم م یچ دیتو و دوستت داشت... تـو  -

تونستم آروم  یچطور م یول. داشت آرومم کنه یو سع نشیس يسرمو گذاشت رو. هق هقم بلند شد يو صدا رمیخودمو بگ يجلو نتونستم

 ارم؟یتونستم طاقت ب یخواد تنهام بذاره و بره؛ چطور م یم! ریره تو دهن ش یخودش داره م يشم؟ آرشام با پابا

. نشده يزیدختر آروم باش؛ هنوز که چ سیه -

. فشار دادم نشیمشت کردم و صورتمو تو س راهنشیپ يرو دستمو

. ادیخطرناکه و هر کار ازش بر م ینرو، اون عوض! آرشام؟ يو بر یتنها ول کن نجایمنو ا يخوا یم -

ما  یو با ناراحت ستادهیکه تو درگاه ا دمید وانویک. اشکامو با دست پاك کردم. طور که دستش دور شونم حلقه بود راه افتاد سمت اتاق همون

و  نیزم ينشست رو. رمیفاصله بگعنوان حاضر نبودم ازش  چیو به ه میهر دو تنها تو اتاق بود. تو و آرشام درو بست میرفت. کنه یرو نگاه م

. دیموهامو بوس يشالو از رو سرم برداشت و رو. منو تو آغوشش نگه داشت

. رو تمومش کنم يباز نیا دیدالرام؟ من که بهت گفته بودم با یکن یم يجور نیچرا با خودت ا: گفت آروم

گذشتتو  یتو گفت! يذارم بر ینه من نم: گفتم یالت عصبزل زدم تو چشماش و تند تند با ح. بلند کردم نشیس يبا شتاب از رو سرمو

. یبمون شمیپ دیو با يبر دیکه من برات مهمم، پس نبا یگفت. یفک کن ندمونیبه آ يخوا یو م يفراموش کرد

. میزن یحرف م يآروم شد یوقت ؛یستین یخوب تیدالرام متوجهم تو االن تو وضع -

. دست پسش زدم و از جام بلند شدم با

بهم ! مرد و مردونه ؛يتو به من قول داد. اگه ده سالم بگذره باز با رفتنت مخالفم یرو آروم باشم؟ حت یچ یچ: بلند گفتم يبهش با صدا رو

. یمون یباهام م یگفت ،يذار یتنهام نم یگفت

. کرد آروم حرف بزنه یسع. تموم مدت اخماش تو هم بود. ستادیشد و رو به روم ا بلند

هم  نویاز گذشتم برات گفتم ا یوقت شیکنار آت شبید یبهت قول دادم، ول نویذارم و ا یوقت تنهات نم چیمن ه. رفم هستمهنوزم سر ح -

! گناه تو خطره، اونم به خاطر من یاالن جون چند تا آدم ب. خاتمه بدم يباز نیبه ا دیگفتم که با
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. شد تو چشمام رهیگرفت و خ بازوهامو

. گردم یزود بر م یلیخ یرم، ول یمن م. همه اتفاق بگذرم نیتفاوت از ا یتونم ب یبرم و نم دیمن با. درکم کنکنم  یدالرام خواهش م -

...  شبیما تازه د ؟یسرت آوردن چ ییبال هیو اون کثافتا  یهان؟ اگه رفت ؟یچ یاگه برنگشت: پس زدم و با بغض گفتم دستاشو

.حضورشو کنارم حس کردم يچند لحظه بعد گرما. انو زدم و صورتمو تو دست گرفتمبا هق هق ز. رهیتو گلوم باعث شد صدام بگ بغض

تو رو به  یول م،یرسما مال هم شد شبیدونم ما د یکار رو نکن؛ آره م نیدالرام با خودت ا: گفت یلرزون يبه سرم چسبوند و با صدا سرشو

و  شیهمه تشو نیا يتو يمثل دو تا فرار دیبا یتا ک. و تموم کنمتمومم مهیدم بهم فرصت بده کار ن یقسمت م یپرست یکه م ییهمون خدا

. بسپارم یب یدست عمو محمد و ب مویراحت امانت الیقبول کن تا با خ ياگه بهم اعتماد دار م؟یکن یاضطراب زندگ

حس ! بزرگ سکیر هیود، ب سکیکارش ر نیتونم؛ ا یبرام سخته نم. صورتم برداشتم و با هق هق دور گردنش حلقه کردم يو از رو دستم

. شد یتر م يکه هر لحظه قو یداشتم، حس يبد

. بلند کرد؛ با دستاش صورتمو قاب گرفت و آروم آروم اشکامو پاك کرد سرمو

.یهست یتو دختر محکم -

که به من  یهست ين دخترنره تو همو ادتی! باشه يقو دیخود که انتخابت نکردم؛ زن آرشام با یب: با لبخند زل زد تو چشمام و ادامه داد و

! گردم یو تو رو دارم، پس برم ستمیتنها ن گهیکنم؟ من د یم سکیر میزندگ يرو یکن یداد و حاال که دارمت چرا فکر م یزندگ دیام

ترس از دست دادن . نشسته بود يدلم ترس بد يتو... دلم  یتونست آرومم کنه، ول یحرفاش م. اومد یبند نم میبغلش کردم؛ گر محکم

!ترسم یم ایحس باشه، اما خدا هیفقط  دیشا. بود امیدن يکه همه  یکس

***

 یبا همون نگاه پر از غمم بهش م یزبون یبا زبون ب د؛ید یچشمام فقط اونو م. به رفتن گرفت، ماتم گرفته بودم میهمون موقع که تصم از

!تونم، مجبورم که برم یگفت نم یم داد و یتکون م یشد و سرشو به آروم یمتوجه م. يخوام بر یگفتم که نم

اون آرشام  یبهونه بمونه، ول نیگفتم قهر کنم تا به ا. باشه نمونیب يدم رفتن دلخور نیاومد ا یدلم نم. باهاش قهر کنم، اما نتونستم خواستم

. غرور مختص به خودشو داشتهنوزم  ینبود؛ ول گانهیکرد و با عشق ب یمحبتو درك م ست،ین میاون آدم سرد قد گهیدرسته االن د. بود

 یب یب. حواسش نبود ینگاهمو تو جمع چرخوندم، کس. که آرشام کامال نامحسوس با سر به اتاق اشاره کرد میتو هال نشسته بود هیبق همراه

د لحظه بعد اتاق؛ چن يآروم از جام بلند شدم و رفتم تو. زدن یبا هم حرف م وانمیو عمو محمد و ک ختیر یم ییداشت تو استکانا چا

نبودم، اما  ریازش دلگ. دادم؛ برنگشتم نگاهش کنم هیتک واریبه د نهیرفتم پشت پنجره و دست به س. آهسته در رو بست وآرشامم اومد تو 

.حساب دلم پر بود نیبه رفتنشم نبودم، رو هم یراض

جعبه بود؛ با تعجب بدون  هیتو دستش . گرفت جلوم گشویدستشو دور کمرم حلقه کرد و دست د هی. پشت سرم احساس کردم حضورشو

جعبه رو ازش گرفتم و آروم درشو . رشیبگ یعنیتو دستش اشاره کرد که  يبه جعبه . بزنم سرمو چرخوندم و نگاهش کردم یحرف نکهیا

! عطر آرشام! اسیعطر  ينگاه کردم؛ بو شهیمات و مبهوت به ش. رون آوردم و بوش کردمیعطر بود؛ ب شهیش هی. باز کردم
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. بودم دهیرو د شهیش نیا هیتو اتاقش، شب زیاون شب رو م یحت

! همونه نیا -

 نیاز ا یعادت کرده بودم هر شب قبل از خواب کم یداشتم و از همون بچگ اسیبه گل  یخاص يعالقه  شهیهم: گوشم زمزمه کرد ریز

! نه نویا یده سال تونستم ترك کنم، ول نیا یاشتمو طکه د یهر عادت. برد یشه بدون اون خوابم نم یباورت م. عطر تو اتاقم بزنم

 نیبه ا یوقت یول! بود یکردم؛ چه حس خوب لیبه عقب ما یچشمامو آهسته بستم و سرمو کم. دییسرم برداشت و موهامو بو ياز رو شالو

. کنم اشک تو چشمام حلقه بست یباهاش خداحافظ دیبا گهیساعت د کیفکر کردم که تا 

. یمنو کنار خودت احساس کن شهیخوام هم یبزن، م نویگردم هر شب قبل از خواب ابر یتا وقت -

. از اشکم اخماش تو هم رفت سیصورت خ دنیبا د. شونه هامو گرفت و برم گردوند. دیشونه هامو حس کرد و سرشو کنار کش لرزش

که تو دستام بود، نگاه  يعطر ي شهیختم و به شاندا ریسرمو ز. بود گهیهمد يهردومون تو چشما ي رهیو نگاه خ میسکوت کرده بود

خودت  ایکه تو گردنش بود؛ خدا يا» اهللا«نگاهم افتاد به گردنبند . چونم و وادارم کرد سرمو بلند کنم ریانگشتشو گذاشت ز. کردم

! نگهدارش باش

عطرو از دستم گرفت و تو همون  ي شهیش. چشماش يکرد و زل زدم تو کیپشت دست اشکامو پاك کردم؛ صورتشو به صورتم نزد با

گونمو . داشتم ازیمحکم نگهش داشتم، چقدر بهش ن. که درست پشت سرم بود یرو گذاشت رو صندوق شهیحالت دستشو برد پشت و ش

. دستامو گذاشتم رو شونه هاش د؛یبوس

... درو باز کنه  یکیکنم، االن اگه  یآرشام خواهش م -

از خودش  یکم يو همون طور که منو تو فاصله  ستادیپشت به در ا. خواستم بکشم کنار نذاشت. ..عقب رفت سمت در؛ ولم نکرد  عقب

. داشت دستشو برد پشت و در رو قفل کرد

. بود و صورت هر دومون سرخ شده بود ادیز یلیزورش خ دم؛یخودمو عقب کش یبدبخت با

 ؟يچرا در رو قفل کرد -

! باهات تنها باشم قهیخوام چند دق یم ،یزنم: گفت یآروم يبا صداو  واریهامو گرفت و چسبوندم به د شونه

! خودخواه: چشمامو بستم و پچ پچ کردم. و سرمو باال گرفتم دمیخند

 ؟یشک داشت: جوابمو داد یهمون آروم به

. دیزدم، صورتمو بوس لبخند

. نشده بودم يجور نیونم و تا حاال اد یچراشو نپرس چون خودمم نم رم؛یخودمو بگ يتونم جلو یباشم نم شتیپ یوقت -

. خنده شونه هاشو گرفتم با

! احساسمون متقابله -

.دمید یاز اشک م يریهمه رو از پشت حر! برد عقب و نگاهم کرد، با عشق سرشو

. دارم ازیچقدر بهت ن یدون ینم: گرفت گفت یکه تب و تابو ازم م یلحن با

. گرفتم بازوهاشو
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. دارم ازیمنم بهت ن ؟یمون یپس چرا نم -

. دیبوس گونمو

. دالرام ادیآسون به دست نم یقیحق یخوشبخت. بهاش رو هم پرداخت دیبا یبه خوشبخت دنیرس يبرا -

دونستم با دلم چکار کنم؟  یحرفاشو قبول داشتم و فقط نم يگفتم؟ همه  یم دیبا یکردم چ سکوت

. خوام کنارت باشم یم ام؛یپس بذار منم باهات ب -

حاضرم از  یتو در امان باش نکهیا يمن برا ؟یگ یم یچ یفهم یم چیه: شد تو چشمام؛ با تحکم گفت رهیو با اخم خ دیعقب کش سرشو

کردم، فقط  يبهت نرسه همه کار ایدست اون عوض نکهیا يهول بدم؟ برا شیخودم تو رو به سمت آت يجونمم بگذرم؛ اون وقت با دستا

.بزنه بیبهت آس یذارم کس یکه بتونم نم ییهنوزم تا اونجا. متو رو داشته باش نکهیا يبرا

 ياز سر عشق، از رو يبوسه ا. شدم یقدم م شیعشقم پ دنیبوس يمن بودم که برا نیبار ا نیا. دیچشمم چک يقطره اشک از گوشه  هی

...قلبم، با تموم احساسم 

دوستش  شتریبود که از خودمم ب ینگاه عاشق من به کس. زده بودچشمام زل  يکرد و فقط تو ینم یحرکت چیصورتمو جلو بردم، ه آروم

و  دیلرز یاون م يلبا. میشد رهیهم خ يهر دو تو چشما م؛یاز هم فاصله گرفت. زد یم ادیعشق و فر نیقلبم با هر تپش کوبندش ا. داشتم

اشاره از جانب اون بودم تا داد بزنم که چقدر  هیظر من منت. میتونست ینم یول م،یرو زمزمه کن يزیچ میخواست یم نگارطور؛ ا نیمال منم هم

. دوستش دارم

 طیشرا نیا يتو یحت! انداختم؛ هنوزم مغروره ریناخوداگاه لبخند زدم و سرمو ز. و صورتشو برگردوند دیبه گردنش کش دستشو

. بود یغرور محکمش ستودن نیبا هم آرشام

 م؟یکن یفظجا از هم خداحا نیشه هم یم: و گرفته گفتم آروم

قرمز  یبه خودم نگاه کردم، لبام حساب نهیآ يرفتم سمت طاقچه و تو دیبا ترد. موند خکوبیصورتم م يتعجب نگاهم کرد، اما نگاهش رو با

.و لبخند زد دیو برگشتم؛ نگاهش کردم که به صورتش دست کش دمیخند. شده بود

! هترهب امین رونیسر و وضع ب نیبا ا. خوبه پس بهونشم جور شد -

. نگاهم کرد فقط

. ستادمیسمتش و رو به روش ا رفتم

 ؟یمواظب خودت باش يد یبهم قول م -

! قول بده، مرد و مردونه یلفظ ست؛یقبول ن يجور نیا رینخ: تکون داد که چپ چپ نگاهش کردم و گفتم سر

. همون لبخند بازوهامو تو دست گرفت با

. یو فقط منتظرم باش ینکن یتاب یدر نبودم ب يقول بد که نهیو شرطشم ا يهر جور که تو بخوا -

. پر رنگ شد و چشمامو بستم و باز کردم لبخندم

! منتظرتم -

. آورد جلو و به چشمام بوسه زد لباشو
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***

ام داشت با عمو بودن و آرش ستادهیا رونیهر سه ب وانیآرشام، عمو محمد و ک. کردم ینگاهش م شهیبودم و از پشت ش ستادهیپنجره ا کنار

از عکسا  یکیآرشام قبل از رفتن بهم داد و فقط  مویکه امروز صبح انداخته بود ییدستم نگاه کردم؛ عکسا يبه پاکت تو. زد یمحمد حرف م

. بره یو گفت با خودش م رداشترو از توش ب

کردم،  ینگاه م نیدورب يتو ینیبا لبخند دلنشو دست چپ آرشام دور کمرم حلقه شده بود و من  میبود ستادهیعکس کنار هم ا يدو تو هر

. نداشت و چشماش خوشحال بود شیشونیپ يرو یاخم چیه. آرشام بود ي نهیس يکه دست چپم رو یدر حال

در  دنشیبا د. نگاه کردم رونویو همزمان ب نییآوردمش پا. دمیکردم و صورتشو بوس کیعکسو به لبام نزد دم؛یدست کش رشیتصو به

 يعکسو گذاشتم رو. حس کردم نمیاز قبل تو س دتریسمت پنجره بود، ضربان قلبمو شد مشیبود و نگاه مستق ستادهیدر ا يکه ال یحال

.شد سیصورتم از اشک خ یک دمیصورت جذابش لمس کردم و نفهم يپنجره رو جا ي شهیو ش نمیس

در جوابم فقط چشماشو بست و باز  یبگه، ول گهیبار د هی با سر بهش اشاره کردم تا. گفت یچ دمیلب زمزمه کرد که نفهم ریرو ز يزیچ هی

. رفت رونینگاهشو ازم گرفت و به سرعت از در ب. سرشو تکون داد یکرد و با لبخند کم رنگ

 ریزانوهام خم شد و همون جا ز. ندارم ستادنیدر که بسته شد حس کردم توان ا. مشت شد شهیش يو دستم رو دیکش ریقلبم ت ناخوداگاه

صورتم  يدادم قطرات اشک خود به خود رو یفشار م نمیکه پاکت عکسا رو به س یدادم و در حال هیتک واریسرمو به د. ه نشستمپنجر

. نشستند

 تین انیرفت سر تا سرش پر از خطر و دلهره بود؛ شا یکه داشت م یراه. کردم یدلم پر بود و داشتم دق م رم،یخودمو بگ يجلو نخواستم

!به خدا بود دمیام يفقط همه . داره یشوم يبه دام انداختن آرشام نقشه ها ينداشتم برانداشت و شک  یخوب

انگار که مطمئن بودم  د،یبلند شد؛ تنم لرز میگوش امکیزنگ پ يصدا. ادیتونه از پسش بر ب یدادم که آرشام م یم يخودمو دلدار همش

. خودشه

. به صفحش نگاه کردم یبود، درش آوردم و با شوق خاص فمیتو ک میگوش. شدمهمون حالت با بغض لبخند زدم و تند از جام بلند  تو

ازم جدا شده،  ستین شتریب قهیهنوز چند دق. دهنمو گرفتم يبا دست جلو عیبکشم که سر غیبود ج کینزد دمیشمارشو همراه اسمش که د

. شه یتر م یاز نظرم زمان هر لحظه طوالن یول

. مباز کرد امشویپ د،یلرز یم دستم

يآرام آمد تو«

صدا یو ب نرم

يدیباران بر قلبم چک يقطره ا مثل

يسان برف آرام آرام در من ذوب شد به

ياز وجودم شد يا تکه
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سنگستان نیا در

دانم تو را چه بنامم ینم

آرام شدم يکه آمد تو

در درونم خواند  يزیچ

کرد  زمزمه

»!آغاز دوست داشتن است نیا

دکمه  يانگشتام خود به خود رو! خود آرشامه امیپ نیا! نم؟یب ینم ایرو! ستم؟یخواب ن ایه فرستاده بودو خوندم؛ خداک یامیو بارها پ بارها

شعرو واسم  نیبود و ا شمیاگه پ ایخدا. داشت یدست از سرم بر نم یبغض لعنت نیحال ا نیلبام بود و با ا يلبخند رو. دیلغز میگوش يها

! مشب برهذاشتم ا یمردمم نم یخوند م یم

تا برگرده چطور روزامو  ایخدا. داشتم، به آغوش گرم و مهربونش ازیبهش ن. شده با اخم و غرور ینگاه و حت هیبودم، محتاج  محتاجش

بدون اون شب کنم؟ 

: آروم نوشتم آروم

يآمد«

مغرور

کالم یب

نگاهت هزار معما در

 یبر لبانت مهر خاموش و

گذشت  یاندک

يدش کیآرام نزد آرام

مغرور

کالم یب

مهربان  یکم

عشق را و

»!يو دور شد يامانت به من داد به

. مکث براش ارسال کردم بدون

که جواب  دیطول نکش شتریبسته بود؛ چند لحظه ب خیدستام . داشتم یبر نم میگوش يو چشم از صفحه  دمیجو یم جانیلبمو از ه ي گوشه

. داد اممویپ

» .که برگردم مراقبش باش یرو نتونستم با خودم ببرم تا وقت يزیچ هیدارم؛  ازیت دادم دستت نکه امان یزنده ام به همون تا«
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 غیدوست داشتم ج. من به امانت گذاشته بود شیپر از عشق رو پ یقلب! منظور آرشام به قلبش بود. رو هم فشار دادم تا بغضم نشکنه لبامو

. بکشم و اسمشو بلند صدا کنم

: نوشتم براش

» !دونم طاقتشو ندارم یمنتظرم نذار آرشام، چون م. چشم به راهته نجایا یکینره  ادتی«

. جوابشو برام فرستاد نکهیچشم به صفحه دوختم تا ا منتظر

» !نره ادتی شرطمو«

. دستام نگه دارم يرو تو یانگشتام از سرما سر شده بود و نتونستم گوش. لبام ينشست رو یپر از غم لبخند

!یکه تو قولتو فراموش نکن یوش نکردم آرشام، نه تا وقتفرام شرطتو

***

 ایب. مادر يایاز پا در م يجور نیا. یزن ینم میچیپنجره و لب به ه نیپشت ا ینیش یصبح تا شب م. کار رو نکن نیدخترم با خودت ا: یب یب

! ایب رم،یگ یکنار من خودم واست لقمه م نیبش ایمادر، ب ایب. دست ما یتو االن امانت. دهیلقمه بذار دهنت که رنگ و روت پر هی

از گلوم  یب یتونم ب یبه خدا نم: گرفته گفتم ییبا صدا یب یلبام حفظش کنم، رو به ب يداشتم همون طور رو یکه سع یلبخند مصنوع با

. ره ینم نییپا

حال و  نیا يتو رو تو یشوهرت برگرده و وقت امروز و فرداست که نیدخترم؛ هم يچند روز سر جمع سه وعده غذا هم نخورد نیا يتو -

! مادر؟ يخوا ینم نویشه؛ تو که ا ینگران م نهیروز بب

. دیهست به منم بگ يزیتو رو خدا اگه چ یب یعمو محمد ازش خبر گرفته؟ ب: گفتم یجام نشستم و با ذوق و شوق خاص يتو صاف

. گرفت و نوازشم کرد نشیو کنارم نشست، سرمو به س اومد

. مادر، آروم باش زینه دخترم، نه عز -

و انتظار هم  ییتو خلوت پر از تنها يختایشبانه و اشک ر يها هیبا گر یحت. بغض برام عادت شده بود نیا گهید د،یاز بغض لرز چونم

. یو فقط انتظار بکش یخبر باش یچقدر سخته که از حال عشقت ب. نتونستم اونو بشکنم

. شد یسرش نم زایچ نیدلم که ا یروشن بذاره ول دیتم نبادونس یخاموش بود، م شیگوش

 یو م نمیب یدارم غمو تو چشمات م. میگ یبهت م میازش داشته باش يبه واهللا اگه خبر. یقرار شوهرت یدونم ب یغصه نخور دخترم، م: یب یب

دعا کن دخترم و با اون دل پاك و  شیسالمت يراب. هیرسم عاشق دنایانتظار کش نیا ار؛یطاقت ب یدلم، ول زیدونم تو گلوت بغض نشسته عز

خواد و دالتون به هم راه داره مادر؛ تو غصه  یاونم خاطرتو م ،یتو عاشق. و سالم بهت برگردونه حیمهربونت از خدا بخواه شوهرتو صح

و با دعا و صبر منتظرش  پس تو هم کمکش کن ده،یخطرو به جون خر شتونیو آسا یبه خاطر خوشبخت. کنه یغمو حس م نیاونم ا يبخور

.بمون دخترم

. تکون دادم نشیس يسرمو رو هیگر با
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داره بند بند وجودمو از هم  یکیگرده انگار  یگذره و اون بر نم یبه خدا سخته و هر لحظه که م یتک تک حرافتو قبول دارم، ول یب یب -

. کنه یپاره م

. دیسرمو بوس يرو. هم بغض داشت یب یب يصدا

رفته هر شب سر  یاز وقت. دونم یخدا شاهده آقا رو مثل پسر خودم م. میجز صبر ندار يچاره ا م؟یدونم دخترم، اما چکار کن یم: یب یب

 یما رو اون بهتر از هر کس م يبازم خدا بزرگه و صالح همه  یخونم، ول یم شیسالمت تیکنم و دو رکعت نماز به ن ینماز دارم واسش دعا م

.دونه دخترم

***

 یاون روز افتادم که م ادی. بود موندهیازش باق یرد کم رنگ هیگردنم افتاد که حاال  يزدم که نگاهم به کبود یموهامو شونه م شتمدا

تا چه حد سخته،  ییبره که جدا ادمیدونم تموم اون کارا رو کرد تا کمتر غصه بخورم، تا  یم م؛یکن یخداحافظ میخواست

. از قبل دلتنگش شدم شتریب یکیاون همه نزد با وجود چ،یکه نرفت ه ادمی یول

. برش داشتم و به صورتش نگاه کردم. طاقچه بود يعکسمون تو دم؛یگردنم دست کش به

. کنم یدارم دق م نجایانصاف به فکر منم باش که ا یب یول ،يدونم ناچار یم! ؟يد یاز خودت بهمون نم يچرا خبر! آرشام؟ ییتو کجا آخه

تموم عشق و احساسمو به  يخورم که برگرد یبار قسم م نیا. تو يایم یک نمیدر تا بب نیچشم بدوزم به ا هیو هر ثانکارم شده هر لحظه 

! برگرد فقط زم،یر یپات م

 یم یکنار حوض داشت ماه. بالکن يسرم کردم و رفتم تو مویروسر. طاقچه يو گذاشتمش تو دمیصدام زد؛ عکسشو بوس اطیاز تو ح یب یب

. شست

 ؟یکارم داشت ،یب ینم بجا -

 ؟ياریآشپزخونه واسم م يرو از تو کهیجونت سالمت دخترم، دستم بنده اون قابلمه کوچ -

اونجا بود، . هم نگاه کردم نکویکنار س یباز کردم، تو جا ظرف نتویدر کاب. لبخند سرمو تکون دادم و راه افتادم سمت آشپزخونه با

رو  يکه همراهش حس بد يدرد هیحس کردم،  نمیس يرو تو يدفعه درد بد هیکه  رونیونه برم بداشتم و برگشتم تا از در آشپزخ برش

 يتو یهراسون خودشو به آشپزخونه رسوند و با نگران یب یب نیبرخوردش با زم يو از صدا نیقابلمه از دستم افتاد رو زم. بهم القا کرد

داشتم،  يحس بد هیاست و  گهید زیچ هیکردم دردم از  یحس م. دست دادبهم  یمشت شد و احساس خفگ نمیس يرودستم . ستادیدرگاه ا

! فتهیاتفاق بد ب هیانگار که بخواد 

خدا مرگم بده دخترم، چت شده؟ ! ابوالفضل ای: یب یب

دم، داشتم خور یتلو تلو م. رونیو بدو از آشپزخونه زدم ب دمیدستم سرمو چسب یکیبا اون . رفت یم جیتونستم حرف بزنم و سرم گ ینم

. شدم، انگار راه تنفسم بسته شده بود یخفه م
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نفس بلند راه  هیبا . شوك باشه هیسرما تونست واسم  نیسرد بود و هم. دمیحوض زانو زدم و مشتامو پر از آب کردم و به صورتم پاش لب

. تنفسم باز شد

! پشت سر هم دم،یکش یمنظم مبلند و نا ينفسا. داد یکنارم نشسته بود و کمرمو ماساژ م هیبا گر یب یب

. جوابمو بده »یعل«کنم، تو رو به  یدالرام، دالرام مادر، حالت خوبه؟ دخترم دارم سکته م: یب یب

. نداختیبا شدت داشت به گلوم چنگ م یکیو انگار  دیکش یم ریت نمیتو س. خوب نبودم یباال آوردم و بهش اشاره کردم خوبم؛ ول دستمو

. توجه و هراسون رفتم تو خونه یمن ب یبلند صدام زد، ول ياز پشت سر با صدا یب یب. دمیبلند شدم و به سمت خونه دواز جام  ناخوداگاه

! دیراه ام هیگشتم، دنبال  یم میدنبال گوش

. شمارشو گرفتم. دید یکردم، چشمام تار م داشیپ باالخره

».باشد یمشترك مورد نظر خاموش م دستگاه«

دادم و  هیتک واریبه د. رو انداختم کنار یشد، گوش یمدت مرتب تو سرم تکرار م نیا يعذاب آور که تو يصدا نیا دنینفرت از شن با

. سرم حس کردم يرو رو یب یدست نوازشگر ب. هق هقم بلند شد يسرمو گذاشتم روشون و صدا. زانوهامو بغل گرفتم

. تو که حالت خوب بود ،یترسون یمنو م يدخترم دار -

! ترسم یم ،یب یترسم ب یم یول ه،یدونم چ یدارم که نم يحس بد هی. ستیحالم خوب ن یب یب: دمینال هیردم و با گرک بغلش

 ینم. شدم یآروم نم يجور چیبار فرق داشت و ه نیا یداشت آرومم کنه، ول یسع شهیمثل هم اشینوازش کرد و با حرفا و دلدار پشتمو

! تونستم، انگار که دست خودم نبود

***

و  یب یب يصدا دنیبا شن. و با درد اخمامو جمع کردم میشونیدستمو گذاشتم رو پ. کرد یسرم بدجور درد م. چشمامو باز کردم يال آروم

. در باز بود يعمو محمد سرمو چرخوندم سمت در؛ ال

.حق داره چارهیدختر ب: محمد عمو

و رفت لب حوض نشست، تند تند به صورتش آب زد؛  رونیآشپزخونه زد بو سرگردون از در  شونیپر. کرد هیچقدر گر یدون ینم: یب یب

از همون موقع تا حاال که چشم رو هم . داد یخاموش بود و جواب نم یخواست به شوهرش زنگ بزنه، ول یم. اومد یانگار نفسش باال نم

 نیو سالم برگرده و ا حینذر کردم آقا صح. نهیش یصورتش عرق م يپره و رو یبا ترس م ایزنه  یصدا م اسمشوداره تو خواب  ایگذاشته 

. رهیگ یم شیدلم آت نمشیب یحال و روز م نیتو ا یبه خدا وقت. دختر دلش آروم شه

. نگران نباش ،یب یخدا بزرگه ب: محمد عمو

تو درگاه . ه رفتن نداشتمرا يپتو رو کنار زدم و بلند شدم؛ نا. تو جام نشسته بودم، سرمو چرخوندم سمت پنجره. زنگ در بلند شد يصدا

. بود ستادهیهال ا يتو یب یفقط ب ستادم،یا

زنه؟  یدر م یک یب یب -
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حالت خوبه؟  ؟يشد داریدخترم ب -

بود؟  یک ،یب یخوبم ب -

. هیک نهیدونم عمو محمد رفته بب یبگم مادر؟ نم یچ -

. بالکن يافتادم سمت راهرو، درو باز کردم و رفتم تو راه

. الاقل مانتوتو بپوش. يخور یسرما م ينرو دخترم، االن عرق دار يجور نیا: یب یب

عمو محمد درو باز کرد، نتونستم . شد، محکم کردم یکه داشت باز م مویروسر يگره . خواد ینه نم یعنیتکون دادم که  نیبه طرف سرمو

که لباس فرم  يبا تعجب به مامور. که پشت در بود اومد تو یچند لحظه بعد عمو محمد رفت کنار و کس. بود ستادهیدر ا يچون ال هیک نمیبب

. پشت سرم اومد یب یب. کردم و رفتم سمتش یط یکی یکیپله ها رو . نگاه کردم ود،سبز رنگ تنش ب

. من ساکت شد دنیزد که با د یو هفت هشت ساله بود، داشت با عمو محمد حرف م یمرد حدودا س هیمامور که  اون

. شم یمزاحمتون م دیسالم، ببخش -

درسته؟  ،ینیخانم دالرام ام: که تو دستش بود نگاه کرد و سرشو تکون داد يبه پرونده ا و

. عمو محمد و اون مامور چرخوندم نیتعجب نگاهمو ب با

شده؟  یبله خودم هستم، چ -

 د؟یدار یچه نسبت یآرشام تهران يشما با آقا -

. دمیترس یم شتریب دیپرس یکه م یهر لحظه با سواالت. شد يجور هیدلم  تو

...شه  یخوام م یمعذرت م -

. بله بله متوجه هستم: جملم کامل نشده بود که سرشو تکون داد و گفت هنوز

. آورد و رو به من گرفت؛ نگاهش کردم رونیب بشیج يرو از تو یکارت و

. مبارزه با مواد مخدر يسرگرد فروزش از اداره  -

. و به پرونده نگاه کرد بشیج يبرگردوند تو کارتو

 ه؟یچ یآرشام تهران يشه بدونم نسبت شما با آقا یحاال م -

. سوخت یدهنمو قورت دادم، گلوم م آب

. حالم خرابه دیو دستمو گرفت، فهم ستادیکنارم ا یب یب

! شده؟ یمن همسرشم، چ -

. ستیسرده، دخترمم حالش خوب ن نجایتو ا میبر: محمد عمو

. نگاه کردم یب یبه ب. موافقت سرشو تکون داد و پشت سر عمو محمد راه افتاد ينشونه به  سرگرد

! رهیانشااهللا که خ زمیآروم باش عز -

.تو میدستمو گرفت و رفت یب یب. داد یتکون دادم، اما دلم گواه بد م سرمو
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***

از شمال به سمت تهران حرکت کردند، درسته؟  شیپنج روز پ قایدق یشجاع وانیبه نام ک یهمسر شما به همراه شخص: سرگرد

. زده نگاهش کردم بهت

! د؟یدون یرو از کجا م نایشما ا -

 د؟یشناس یرو م انیو برادرزادشون ارسالن شا انیشا ونیشما هما. دم یم حیبراتون توض -

! بله چطور؟... بـ  -

که بدونم به شما مربوط  ییفقط تا جا. تونم بدم، متاسفم ینم يشتریب حیضتو. مینظر دار ریو دار و دستش رو ز انیما االن مدت هاست شا -

. گم یشه رو م یم

 ریگ يمدارك برا نیا یول م،یدر دست داشت انیشا هیرو بر عل یکرد و به کمک اون مدارك نسبتا قابل توجه یم يبا ما همکار وانیک

. نبود یکاف انیانداختن شا

 یبود، ول یتهران يآقا یعنیتنها در دست شوهر شما  میاقدام کن انیباند شا يریدستگ يبرا مینستتو یکه به کمک اون ها م ياسناد

 وانیک. میداشت ازیما به اون مدارك ن یول. ندارن انیبا شا يکار گهینکردند؛ چون اصرار داشتند که د يبا ما چندان همکار شونیمتاسفانه ا

و  انیکنند؛ ظاهرا مقصودشون تنها انتقام از شا یبازم قبول نم شونیا یذاره، منته یم ونیمسئله رو در م نیشما ا مسرهمون شب با ه

اون . میاریاون مدارکو به دست ب میتا بتون میبود یتیما هم منتظر موقع. میموضوع قرار نداشت نیا انیبرادرزادش بوده که ما کامال در جر

با وجود  انیشا! گناه رو گروگان گرفته بود و اون هم به خاطر شوهر شما یکه هشت نفر آدم ب یرن، کس یم انیشا دنیشب اون ها به د

که شوهرتون در دست  يمدارك و اسناد نکهیبر ا یگه و اون هم مبن یم یتهران يکنه و خواستشو به آقا یهمسرتون اون ها رو آزاد نم

 میرمستقیاز راه غ م،یاون ها داشت نیکه در ب يو فرد نفوذ وانیک قیما از طر. بده لیبه اسم دالرام رو به اون تحو يدختر يداشته، بعالوه 

درست  نیشن و ا یم ریده و با هم درگ یشنوه کنترلشو از دست م یرو م انیدرخواست شا یظاهرا همسرتون وقت. میبود ایقضا يمتوجه 

درنگ  يگلوله بدون ذره ا يصدا دنیبا شننجات جون اون هشت نفر؛ که  يراب میبود اتیعمل ياجرا يکه ما آماده  فتهیاتفاق م یزمان

از اون محل دور  نیما اون ها رو با ماش يدادند که بچه ها ياون هشت نفر رو فرار وانیشوهر شما به کمک ک. میساختمونو محاصره کرد

ما  يکه بچه ها يریتو درگ. نقطه از تهران نیافتاده تر ردر دو یمیساختمون قد هیو همسرتون هنوز داخل ساختمون بودند؛  وانیک. کردند

که  یون مشک کیوجود  نیبا ا یشن، ول یو شوهر شما پشت ساختمون موفق به فرار م وانیکه ک میداشتن، ما متوجه شد انیشا يبا آدما

افراد ما  که قصد فرار داشته به دست یماندرست ز انیشا ونیهما اتیعمل نیا يتو. کنه یم بیبوده، اون ها رو تعق انیمتعلق به افراد شا

...اما  م،یکن داشونیپ میتونست میجاساز کرده بود وانیک نیکه تو ماش یابیرد قیاز طر. کنه یارسالن فرار م یشه، ول یکشته م

! طاقت ندارم گهیبگو ،د يزیچ هیزنه؟ د المصب  ینم یحرف گهیچرا د م؛یداد یبا دقت گوش م. کرد سکوت

. جب نگاهش کردمبا تع. رو گذاشت جلوم یکیپاکت پالست هی

 د؟یکن ییشناسا دیتون یپاکتو م نیداخل ا لیوسا -
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آب دهنمو قورت دادم تا از سوزش گلوم کم بشه، . گرفت یجلومو م یکیانگار  یخواستم برش دارم، ول یم دیلرز یدونم چرا دستم م ینم

توش کامال  اتیالزم نبود درشو باز کنم، محتو. رداشتمب نیزم يدست سردمو دراز کردم و پاکتو از رو. تر شد نیکار بغضم سنگ نیبا ا یول

. مات و مبهوت نگاهمو روشون گردوندم. مشخص بود

با خودش داشت  شهیکه هم ییپویفندك ز ش،یدادم، ساعت مچ هیکلبه بهش هد يکه اون شب تو يا» اهللا«آرشام، پالك  يحلقه ! نـــه ایخدا

. مدارك که نصفشون سوخته بود يسر هیو 

! مدارك چرا سوخته؟ نیا! کنه؟ یدست شما چکار م نایا...  نایا! گردنبند آرشامه نیمتعلق به همسرمه؛ ا نایا... همشون  نایا...  نایا...  ـیا -

تونستم و  یدستمو گرفت و زمزمه کرد که آروم باشم، اما نم یب یب. شد یکه با بغض گرفته بود، هر لحظه بلندتر م صدام

. کرده بودبه کل قفل  مغزم

از شما  ییقصد بازجو. دیریاتفاقات قرار بگ انیدادم تا در جر حیبراتون توض اتییبا جز زویمن همه چ. دیلطفا آروم باش ینیخانم ام: سرگرد

...پس  د،یایب يخواستم با من به اداره  یرو هم نداشتم، وگرنه ازتون م

 د؟ینیب یبه سر آرشام من اومده؟ تو رو قرآن، مگه حال و روزمو نم یچ دیبگ ینیو راست و حس دیچونیتو رو خدا حرفتونو نپ: گفتم بلند

. دخترم آروم باش و بذار جناب سرگرد حرفشو بزنه: محمد عمو

... دینیچطور آروم باشم عمو محمد؟ بب: تا شکستنش نمونده بود، گفتم يزیکه چ یبهش با بغض رو

. پاکتو گرفتم و تکونش دادم یب یبه ب رو

که  هیهمون گردنبند نیتو رو خدا نگاه کن ا یب یب. دیکه شما سر عقد بهمون داد يهمون حلقه ا نیا. آرشامه لیوسا نایا! نگاه کن یب یب -

! همرات باشه شهیهم» خدا«خوام اسم  یگفتم م یب یب. رو به گردنش بستم» اهللا«خودم  يبهش دادم و خودم با دستا

 یتموم حاالت و رفتارم عصب. کرد یم هیسرمو تو آغوشش گرفت و اونم گر یب یب. و دستام فشار دادمهق هقم بلند شد و پاکتو ت يصدا

 دیبگ...  دیبگ: کرد، گفتم ینگاه م نیبه زم یبود تو هم و با ناراحت دهیآوردم و رو به سرگرد که اخماشو کش رونیب نشیس يسرمو از تو. بود

. راحت شه المیخ دیو بذار دیقط بگکنم، ف یهم نم هیگر یخدا حت به. من آرومم

. کنم یدارم چکار م دمیفهم یآروم و قرار نداشتم و نم. با حرص اشکامو پاك کردم و

... دیخانم، بذار ستیشما حالتون خوب ن: سرگرد

! خوام بدونم یم نویبه سر شوهرم اومده؟ فقط هم یچ دیمن خوبم، شما فقط به من بگ: زدم داد

 یم ریبوده توسط افراد داخل ون ت وانیراننده که ک ریمس يبگم تو دیمتاسفانه با. کنم یعمل م فمیشه من فقط به وظبا: تکون داد سرشو

کوه بوده پرتگاه  ي نهیکه س یکیبار يکنه و خارج از شهر بودن، کنار جاده  یکنه، چون گلوله به سرش اصابت م یخوره و در جا تموم م

 انهیکنه و م یدره سقوط م يتو نیشه سمت چپ و ماش یمنحرف م نیشه ماش یم کیو همون موقع که شلقرار داشته  یرناکبلند و خط يها

...خودرو  نیهر دو سرنش. رهیگ یم شیراه آت ي

!آرشـــــام... دروغه  نینــــه ا: گفتم یو مرتب م دمیکش یم ادیو پاشدم، فر دمیکش غیکه بهم دست داد ج یعصب يحمله  با

.کردم یکردم و به خدا شکوه م یم هیگر نداختم؛یزدم و به صورتم چنگ م یم مسر و صورت يتو
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 یم غیکس جلودارم نبود؛ از ته دل ج چیه. ادیتونست از پسم بر ب ینم یول ره،یداشت دستامو بگ یاومد سمتم؛ سع عیسر هیبا گر یب یب

. زدم یو داد م دمیکش

عمو محمد اومد کمک . زدم یبلند اسمشو صدا م يمشت کرده بودم و با صدا نمیس يودستمو ر. خم شدم نیهال زانو زدم و رو به زم کف

 ادمیفر يتو حال خودم نبودم و صدا یول د،یچیپ یگوشم م يعمو محمد و سرگرد تو يصدا. دمیکوب نیکه پسش زدم و با مشت به زم یب یب

. زدم یزدم و اسم خدا رو همراه آرشام صدا م یضجه م .خونه رو برداشته بود يهمه  میو زار ونیش يصدا. کرد یگوش فلکو کر م

 ياز رو. سوختن یعیو الزم به ذکره که هر دو به طرز فج دیفردا صبح اقدام کن دیتون یهر دو جنازه االن تو سردخونه هستن، م: سرگرد

. میکن شونییشناسا میکه همراه داشتن تونست یمدارك و لوازم

کرده که جنازه ها متعلق به  دییهم تا ياون فرد نفوذ. گردنبند دور گردنش بود و حلقه هم به انگشتش. ودب لیوسا نیا یتهران يآقا همراه

که شوهر  دهید یحت. و شهادت داده دهید زویاون ون بوده و با چشم همه چ يچون زمان وقوع حادثه تو ه،یو آرشام تهران یشجاع وانیک

به ما  یکردنشون تا زمان دایپ يبرا ابیاون رد. شن یمتاسفانه موفق نم یحرف کنند، ولاز سمت دره من نویماش ریمس شتندا یسع شونیا

. گم یم تیبهتون تسل. نگرفته بود شیآت نیکمک کرد که ماش

. نگاه کردم یب یو ضجه به ب هیراست کردم، سرمو بلند کردم و با گر مهیخم شده بودم؛ کمرمو تا ن نیطور که رو به زم همون

خواست بره  یگرده، وقت یقسم خورد بر م. گرده یبرم. آرشام من زنده است و اون نمرده . نداره قتیکدومش حق چیه نایو که ابگ یب یب -

! بهم قول داد

. با هق هق بغلم کرد یب یب

! کابوسه و من خوابم، مگه نه؟ هیهمش  نایبگو که ا! ذاره یگفت تنهام نم...  ادیخودش گفت، گفت م یب یب -

! آرشــــــــام: دمیکش غیدل ج ته از

نکن،  نمیتر از ا چارهیب ایخدا نم؟یرو بب یرنگ خوشبخت ایدن نیا يلحظه تو هی دیکه من دارم؟ چرا نبا هیاهیچه بخت و اقبال س نیا ایخدا

! ــــــایخدا

! یب یکارو نکن، به خاطر ب نیا. دخترم يبر یم نیخودتو از ب يآروم باش، دار یب یدل ب زیعز -

. چشمامو باز نگه دارم ينا نداشتم ال یجون نداشتم حرف بزنم و حت گهیبودم و به سر و صورتم زده بودم که د دهیکش غیبس ج از

 ینم...  یمردم و نم یم... مردم  یکاش م يا. دونه هنوز چشم به راهشم؛ قول داد چشم به راهم نذاره یم. آرشام زنده است... آرشام ... آ  -

... یمن نم یب یب. برهذاشتم 

اطرافم نبودم و  يمتوجه  گهید. چشمامو گرفت يجلو اهیس يچون پرده ا یکیآروم آروم چشمام بسته شد و تار یب یبغل ب تو

!محض بود یاهیکه بود فقط س یچ هر

***
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با ناله چشمامو چند بار بستم و باز . کم کم بهتر شد یتار بود، ول دمید. کردم یم ینیتو سرم احساس سنگ. چشمامو باز کردم يال آروم

! من کجام؟. که تو دستم بود، نگاه کردم یو منگ نگاهمو اطرفم چرخوندم و با تعجب به سرم جیگ. کردم

و هجوم اشک رو به  دیتپ یم نمیس يامان تو یو قلبم ب دیتنم لرز دنشیبا د. کامل حواسم جمع نشده بود که در اتاق آهسته باز شد هنوز

کرد؛ خواستم اسمشو زمزمه کنم  یبهم نگاه م شیشگیبا همون لبخند هم. نا نداشتم صداش کنم، حالم اصال خوب نبود. حس کردم چشمام

. که نتونستم

دستاش سرد ...  یدستش گرفت، ول يو دستمو تو ستادیکنارم ا. بلند و شتابزده خودشو بهم رسوند ییشدم که با قدم ها زیخ میجام ن تو

! بود

 یآب دهنمو قورت دادم تا بغضمو رد کنم، ول. لباش داشت يهنوزم همون لبخندو رو. چشمام خوند يرو تو يکردم، بهت و ناباور نگاهش

. از هم بازشون کردم د؛یلبام لرز. نشد

... تو ... تو ... آرشام ... آرشام ... آرشام ... آرشا ... آ  -

.شدن يصورتم جار ياشکام خودسرانه رو. ورتم خم شد که ناخوداگاه چشمامو بستمص يرو. داشتم بلند صداش کنم، اما نتونستم دوست

که  دنیبست و دستام شروع کردن به لرز خیتنم با همون بوسه . زد میشونیپ يکه رو يبوسه ا یچسبوند، سرد بود؛ حت میشونیبه پ لباشو

اجازه رو  نیدستاش ا يسرما! کنم؟ یگرما رو حس نم نیرا اچشمامو باز کردم، تنش سرد و نگاهش سوزان بود، اما چ. دستش گرفت يتو

. داد یبهم نم

! شهیشفاف و نافذ مثل هم یکرد، آروم و با نگاه زمزمه

رفت؟  ادتیشرطمونو  -

 با. نتونستم و فقط نگاهش کردم یول! ستادمیپس پاش ا ،يو به قولت وفا کرد یشمیپ گهیلبخند بزنم و بهش بگم نه نه، تو د خواستم

. ختمیچقدر اشک ر امییو تو تنها دمیکش یمدت چ نیا يتا بدونه تو دیکش یرو به رخش م ییغم و تنها لیکه س ییچشما

. اشکامو پاك کرد د،یصورتم دست کش به

! نبودم قشونیوقت ال چیه... اشکا  نیطور بباره، ا نیچشما ا نینذار ا -

! تیشد، پر از شکوه و شکا هیصدام پر از گال. جاش بود از اون ساکت بمونم و بغضم هنوز سر شتریب نتونستم

! آرشام من سالمه. پس همش دورغ بود ،یتو برگشت...  يتو زنده ا... تو ... آرشام تو ... آرشام  -

 آغوشش يفقط خودمو تو الیخ یب یدستم سوخت و درد گرفت، ول. دستم نبود و تو همون حالت محکم بغلش کردم يبه سرم تو حواسم

. حس کردم

. زدم یباهاش حرف م هیتند و پشت سر هم با گر تند

! ازت ممنونم ا،یازت ممنونم خدا ؛يذار یو تنهام نم شمیپ يایم یگفت! مرد و مردونه يسر قولت موند -

. بود یصداش به همون آروم. نوازش کرد پشتمو

 شهیمن هم یدونم سخته، ول یم. نتونستم یم با سرنوشت بجنگم، ولمن خواست. يایکن با تموم اتفاقات کنار ب یمحکم باش دالرام و سع -

. قلبت حس کن يقولم زدم؛ منو تو ریکنارتم و فکر نکن تنهات گذاشتم و ز
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و من تنها  یبرگشت گهینه تو د: سرمو تکون دادم و گفتم یبا ترس و وحشت خاص. شدم رهیبلند کردم و تو چشماش خ نشیس ياز رو سرمو

مگه نه؟  ،یمون یم شمیآرشام پ. بود الیکابوس بود، بگو اون همه ضجه و التماس وهم و خ هیو بگو که همش  یشمیتو پ آرشام. ستمین

 نشیداد، سرمو به س رونیب نشیکه از س یقینگاهم کرد و بعد از چند لحظه با آه عم. و جذابش دوختم اهیس يچشما يملتمسانمو تو نگاه

. دیو بوسموهام يگرفت؛ نوازشم کرد و رو

...  شهیهم...  شهیدالرام، هم شتمیپ شهیهم -

. چشمامو رو هم فشار دادم و لبخند زدم. جمله آروم گرفت هیقلبم با همون . بارها و بارها تو سرم تکرار شد صداش

تونستم پلکامو  ینم ن؛یکردم که تنم سرد شد و چشمام سنگ یاحساس خالء م. و تلخ بیحس عج هی... داشتم  یحس هیشد،  یدونم چ ینم

! اهویهمه ه نیاز ا دیکش یصداها، نجواها، تو سرم سوت م. تکون بدم

. دلم زیدالرام دخترم چشماتو باز کن؛ تو رو به خدا چشماتو باز کن عز -

. دمیشن یخودمم نم یقدر آهسته که حت نیکردم؛ ا یرو زمزمه م يزیچ هیلب  ریو ز دیلرز پلکام

.دیپلکاش لرز...  ادیستار، دخترم داره بهوش مدکتر، خانم پر يآقا -

. دمیمردو شن هی يبعد از چند لحظه صدا. که دوباره بستمشون دمید یآهسته باز کردم، تار م چشمامو

 د؟یشنو یمنو م يصدا ینیخانم ام -

پس خواب نبودم و تو دلم ! ون اتاقنگاهمو اطرافم چرخوندم، هم. شد یبهتر شده بود؛ سرم داشت منفجر م دمیچشمامو باز کردم، د آروم

. خدا رو شکر کردم

روپوش . دمیهمون مرد نگاهمو باال کش يصدا دنیبا شن. بودن ستادهیا ونیگر يو عمو محمد افتاد که کنار تختم با چشما یب یبه ب نگاهم

. به لب نگاهم کرددکتر لبخند . بود ستادهیپرستار جوون هم کنارش ا هیدور گردنش؛  یگوش هیتنش بود با  یپزشک

 د؟یکن ینم جهیسرگ یحت ایاحساس درد، تهوع و  ینیخانم ام -

. نه تکون دادم يبه نشونه  سرمو

. کنه یدرد م یلیفقط سرم خ -

. هیعیطب میعال نیو ا دیبعد از دو روز تازه چشماتونو باز کرد. ستین یمشکل -

. رفت رونید و پرستار همراه دکتر از اتاق بسفارشات کر يسر هیرو به پرستار . تعجب نگاهش کردم با

دخترم؟  یخوب: اومد جلو، دستمو گرفت و با بغض گفت یب یب

. نمشیخوام بب یآرشام کجاست؟ م یب یب. خوبم -

. غم و اشک سرشو چرخوند سمت عمو محمد با

برم  دیبا... مرخصم کنه  دیبه دکتر بگ شش،یپ خوام برم ینکنه برگشته خونه؟ عمو م د؟یشه آرشامو صدا کن یم: به عمو محمد گفتم رو

. آرشام شیپ

. به چشماش فشار داد شویچادر مشک يبا هق هق گوشه  یب یب

! کنن؟ یم هیدارن گر یواسه چ! چشون شده؟ نایا
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.گفت ییزایچ هیلب  ریمحمد اشکاشو پاك کرد و ز عمو

! زدن؟ یحرف نم چرا

. رو آروم فشار دادم یب یب دست

 نیهم يخودم باهاش حرف زدم؛ تو. گفت یگفتم آرشام زنده است؟ اون مامور داشت بهمون دروغ م يدید ؟یکن یم هیچرا گر یب یب -

مرخصم کنه؟  یگ یبه دکتر م یب یب. مونه یم شمیاتاق دستمو گرفت و گفت پ

 اهیچند بار اومد رو زبونم بگم چرا لباس س. دمبهت زده به عمو محمد نگاه کر. رفت رونیهق هق کنان ازم فاصله گرفت و از اتاق ب یب یب

! تنتونه؟

آرشام تو خونه . کن دکتر مرخصم کنه يکار هیمنم که خوبم، عمو تو . کنه؟ آرشام که زنده است یم هیچش شده؟ چرا گر یب یعمو، ب -

؟یگ یمنتظرمه، تو رو خدا عمو بهش م

. باهام حرف زد از اشک سیخ يآروم با چشما. ستادیسمتم و کنارم ا اومد

. زنم دخترم، حاال آروم باش یباهاش حرف م -

. لبام ينشست رو یپر از آرامش لبخند

. شم یآرشام کامل خوب م شیاگه برم پ. کنه یکم سرم درد م هیممنونم، به خدا خوبم و فقط  -

. دیلرز یشونه هاش م د،یصورتش دست کش به

 ؟یکن یم هیعمو گر -

. سرخ شده بود برداشت، چشماش دستشو

. هیاز خوشحال ينه دخترم بعد از دو روز به هوش اومد -

! دو روز؟ یچ یعنی -

... نیوارد شده و واسه هم یبهت شوك بزرگ یدکتر گفت به خاطر فشار عصب ؛یتو خونه از حال رفت -

به هوش اومدم؟  یک -

. االن، دکترم که باال سرت بود دخترم نیهم -

. متعجب نگاهش کرد با

بعد که در باز شد . تو اتاق نبود یچشمامو باز کردم کس یاون موقع به هوش اومده بودم و وقت. من با آرشام حرف زدم! نه عمو محمد یول -

! ادمهیاتاق بود، خوب  نیهم يتو دمش،یخودم د.آرشام اومد تو 

. شد یم ینگاهش گرفته و بارون اوردمیدونم چرا تا اسم آرشامو م ینم

. نه ای میمرخصت کن میتون یم نمیرم بذار برم با دکترت حرف بزنم ببدخت -

. تکون دادم سرمو
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! با آرشام حرف زدم چقدر گذشته؟ یمگه از وقت. شد یم شتریرفت نگاهمو چرخوندم سمت پنجره و تعجبم هر لحظه ب رونیاتاق که ب از

 ادیشب  یاهیس دنیبا د. بود کیکامال تار رونیب يحاال هوا یاتاق، ول يتواون موقع هوا روشن بود و نور از پنجره افتاده بود  ادمهیخوب 

! بودن؟ دهیپوش یافتادم که چرا لباس سر تا سر مشک یب یعمو محمد و ب

قلبم  سردش افتادم که يدستا ادیمن مطمئنم، و . بوده نجاینبوده و اون واقعا ا »ایرو« ایمن و آرشام خواب  داریدادم که د یم دیخودم ام به

. دیلرز

من تو بغلش بودم که  ست؟ین ادمیچرا بعدشو . تنشو حس کردم يتو آغوشش بودم سرما یوقت یوقت دستاش سرد نبود، حت چیه آرشام

!شم یم وونهیدارم د ایخدا. و عمو محمد تو اتاقن یب یب دمیچشم باز کردم د یوقت

***

. یکه کنارم نمیبب نم،یبستم تا تو رو بب چشمامو

. يداد هیذارم رو شانه هات، سرتو به سرم تک یم موسر

. کنم یرو فراموش م ایدن يکنم و با حضورت تموم غم ها یوجودتو حس م يگرما

. رمیم یآغوشت که بگم برات م يجا، درست کنارت و تو نیبستم؛ دوست دارم هم چشمامو

. رگ هام يتر از خون تو کینزد ،یکیبهم نزد چقدر

. بمیانگار باهاش غر اد،یمبه چشمام ن خواب

.یدارم نوازشم کن دوست

. یبا صدات آرومم کن یستیهاست که ن سال

.وجودمو ذوب کنه يکه با نگاهش گرمم کنه، سرما یکس

. سرده، سکوت مرگ آوره ییتنها

. بدون تو وحشت دارم يایترسم و از دن یم

. کنم یعطرتو حس م يچشمامو ببندم بو نکهیقبل از ا شبا

! عادته، عادت هیبرات  یگفت یکه م يعطر اس،یعطر  يبو

 ؛یعادت هیتو هم برام  یبه من نگفت یول

.آغاز واسه دوست داشتن هیآغازه،  هی نیا یگفت

 ،یتون یبدون من نم یگفت

. تونم یمنم که بدون تو نم نیحاال ا یول

. دردناکه... سخته  دنینفس کش ژنیاکس بدون

! من گفتم خرافاته یول اره،یم ییگفت عطر جدا یب یب
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. از من جدا نشده، آرشام کنارمه آرشام

! همش دروغه اره؟یم ییگفته عطر جدا یک

. کنم یبا هر نفس دارم تو رو کنارم حس م شبا

! کنم، هر شب یحست م من

. نمتیب یم یبسته است، ول چشمام

. صدا یب...  خاموش

. موقت مجبور نشم چشمامو باز کن چیکاش ه يا

! وقت باور نداشتم چیباور ندارم، ه مرگتو

. ستیخاك ن قیمن نمرده، آرشام ال آرشام

 ؟يدنبال آرامش بود شهیهم ادتهی

آرامشو بهت بدم؛  نیمن با دستام ا یخواست یم

 ر،ینگاهتو ازم نگ یگفت یم

. کرد انتیخاك به عشقمون خ یول

. صدا ما رو از هم جدا کرد یب خاك

! من ينه با دستا ،يدیخاك به آرامش رس يبا دستا تو

 ؛یخواست ینم نویدونم ا یم

! ریتقد سرنوشت،

؛یباهاش بجنگ يخوا یم یگفت یم

 ؛يبهاشو بد دیبا یبه خوشبخت دنیرس يبرا یگفت

! ؟یبود؟ زندگ یچ مونیخوشبخت يبها

. گردم یمطمئن باش برم یاعتماد کردم، گفت بهت

 ،یب یعمو محمد و بسپرم دست  یم مویامانت یگفت

. یستیپنج سال گذشته و تو ن ؟ییحاال کجا یول

. ما میش یمن و تو م یتنهام، گفت گفتم

. نداره ییمنه و غم توش جا يایچشما دن نیا یاز غم نشسته، گفت ییایتو چشمام دن گفتم

! یزندگ یگفت! تو چکار کنم؟ یب گفتم

. میمجبور یگفت ،ییتو میتونم زندگ ینم گفتم

. تونم ینم یبرگرد، گفت گفتم

. يصدا نگاهم کرد یو ب ینگفت یچیه گهید ،يسکوت کرد! چرا؟ گفتم
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!رنگ نگاه تو هم از جنس منه؛ رنگ انتظار حاال

!؟يانتظار خاتمه بد نیکه به ا ییکجا! ؟یکه آرومم کن ییکجا پس

که بتونه قلب شکسته و نگاه غم زدمو اون  ستین یو کس زمیر یک ماش ادشیبه  امییتو تنها. سوزم یپنج ساله که دارم تو انتظار م درسته،

. درك کنه دیطور که با

اشک و ناله سر داد و بازم  یب یب! عمو محمد اصرار کرد؛ نرفتم. حضور نداشتم و حاضر نبودم پامو تو قبرستون بذارم يخاکسپار يبرا

 يدادم که آرشام من زنده است؛ تو یجوابشونو م یمکث نیکوچک تر بدون ؟يدل خوش کرد یمرده، به چ گهیهمه گفتن عشقت د. نرفتم

 ست،ین زیگفتم مرگ آخر هر چ یتوست؛ م يدستا يلوازم باهاش بوده که حاال تو نیکرده و ا دایپ سیگفتن جنازشو پل یم! قلبم زنده است

 یحفظ م نمیکشم، عشقش رو هم تو س یم و نفس مکن یحس م نمیضربانو تو س نیا یتا وقت. ببره نیقلبم از ب يتونه عشقشو تو یمرگ نم

. کنم

بود و منم رو به روش بودم؛ خواب  ستادهیپرتگاه ا هیآرشام لب . دمیاز خواب پر يشب با کابوس بد هیسه ماه بعد بود که  ادمهی خوب

بهم گفت مراقب خودت باش، . طور نیو اونم هم دمیشن یمن صداشو م. میزد یلبامون تکون بخوره با هم حرف م نکهیبدون ا. بود یبیعج

پاش سر خورد و آرشام  ریسنگ از ز هیخواستم جوابشو بدم که . نهیروز آرامش من بود غم بش هینازت که  يچشما ووقت ت چیخوام ه ینم

ست اونا رو نگه نگاهشون کردم، دو تا د. بود دهیچسب نیپاهام به زم یو خواستم به سمتش بدوم، ول دمیکش غیج. شد لیبه سمت پرتگاه ما

اونجا نبود و پرت شده  گهیآرشام د. آرشام نگاهمو سمت پرتگاه چرخوندم ادیفر يبا صدا یول ه،یک اون نمیخواستم برگردم تا ب. داشته بود

! نییبود پا

عرق از خواب  سیخ. سرم يو عمو محمد هراسون اومدن باال یب یکه ب دمیکش یتو خواب داد م يجور. و صداش زدم دمیکش غیته دل ج از

اون کابوس  دنیبا د. داشت آرومم کنه یبغلم کرد و با زمزمه هاش سع یب یوحشت زده اطرافو نگاه کردم؛ ب. زدم یو نفس نفس م دمیپر

... داشته باشه و آرشام  قتیکه خوابم حق دمیترس یم یهنوز منتظرش بودم، ول نکهیبا ا. دمیترس یشده بود و م يجور هیحالم 

که  یخسته شده باشه؛ کس» انتظار«کنه که از  یبه مرگ فکر م یاز مرگ نداشتم، اما کس یترس چیه! فکر کردم، بارها و بارها یخودکش به

 یپامو تو قبرستون نم یمن باور نداشتم، من حت یول! باور کرده باشه زشویکه مرگ عز یبه بازگشت عشقش نداشته باشه؛ کس ي »دیام«

.شقم زنده استکه ع داشتم مانیذاشتم چون ا

صورت  ریتصو. به اون رهیخورد و من خ یچشمام تکون م يجلو» اهللا«پالك . زدم ینشستم و با خودم حرف م یگوشه م هیها  وونهید مثل

 یلب زمزمه م ریزنم و مرتب اسمشو ز یپالکو به گردنش داشت؛ انگار که دارم با آرشام حرف م نیکه ا دمید یچشمم م شیآرشامو پ

. کردم

شش ماه از مرگ آرشام . کس در ارتباط نبودم چیبا ه گهید. کارتمو عوض کرد میچند تا تماس ناشناس داشتم که عمو محمد س لیاوا ناو

با همون حال زارم اصرار . برادرشون تو مشهد بگذرونن يرو خونه  یگرفتن به خاطر من مدت میتصم یب یگذشته بود که عمو محمد و ب

! به نفع همه است، مخصوصا من نیگفت ا یعمو محمد م یول ،کار رو نکنن نیکردم ا

برادرش تهران بودن؛  يکرد و خانواده  ینم یتو خونه زندگ یکس. میشد یروستا و راه یو خروسا و گوسفنداشونو فروختن به اهال مرغ

هفته . راه نبود شتریب قهیا اتوبوس ده دقب یخونشون با حرم فاصله داشت، ول! کامل یول ک،یکوچ يخونه  هی. داشت هیخونه اسباب اثاث یول
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خواستم به حرمت  یکه تو دلم داشتم از خدا م یشدم و با تموم غم یم رهیخ شیینشستم؛ به گنبد طال یو تو صحنش م رفتم یسه بار م يا

و  دیببر و بهم ام نیجودمو از بو يدلمو گرم کن، سرما ایخدا«کردم  یتو دلم نجوا م. نمیامامش بهم صبر بده تا بتونم به انتظار عشقم بنش

» !استقامت بده

با مرگ  یلعنت ریتقد نیا. تموم کرد مارستانیب مشیشب تو خواب عمو محمد قلبش درد گرفت تا رسوند هیگذشته بود که  میسال و ن کی

کرد و شاهد غصه خوردناش بودم  یم هیهر شب سر نماز گر یب یب. ضربش رو هم بهم زد نیعمو محمد دوم

دونستم،  یکه اونو مثل پدر خودم م يمرد ادیطور به  نیهم! ختمیر یعشقم اشک م گانهی ادیصدا به  یمن هر شب تو بستر خواب ب و

. کردم یبا تموم وجود حس م شویخال يدوستش داشتم و جا شتریکه درسته از پوست و گوشت و خونش نبودم اما از پدرمم ب يمرد

.عمل کرد تشیبه وص یب یکرده بود کنار پدر و مادرش دفنش کنن و ب تیشمال؛ وص میته بودعمو محمد برگش يخاطر خاکسپار به

کنارم زد رو ترمز؛ فکر کردم  نیماش هیدر حال قدم زدن بودم که  ریگشتم خونه تو مس یروز که از کنار ساحل برم هیماه گذشته بود؛  دو

که با لبخند  يپر دنیبرگشتم و با د. ستادمیزد، ا یکه از پشت سر صدام م یزن يصدا دنیبا شن یتفاوت از کنارش رد شدم، ول یمزاحمه و ب

! همه مدت نیدوستم، اونم بعد از ا نیبهتر دنید. اومد، متعجب سر جام موندم یبه طرفم م

و تو  نهیش ینم لبام يهم رو کیلبخند کوچ هی یحت دید یبه روزم اومده و وقت یآشناش کردم؛ خبر نداشت چ یب یخونه و با ب بردمش

. بهم گذشته ایمدت چ نیا يکنم، کنجکاو شد بدونه تو یسکوت فقط نگاهش م

 کیبهم گفت پدرش . و با غصه بغلم کرد ختیپا به پام اشک ر يپر. کردم فیاتفاقاتو براش مو به مو تعر يدرد و دل کردم و همه  باهاش

شمال که  ادیشه ب یمجبور م يواسه کار. کنن یم یتنها تو تهران زندگ فوت شده و اونو مادرش يمغز يشه که در اثر سکته  یم یسال

...و  نهیب یمنو م یاتفاق

 يتر نیسنگ يجرمش قاچاق مواد بوده و خالفا فته؛یم سیپل ریکه گفت چون تو کار خالف بوده باالخره گ دمیازش پرس ومرثیمورد ک در

 یتر از قبل م نیاوصاف جرمش سنگ نیداشته و با ا شهیش لوینن تو خونش دو کک یم رشیظاهرا همون موقع که دستگ. داده یهم انجام م

. برن یمشه و حکم اعدام واسش 

 تشیکم اذ ومرثیک! ناراحتم نبود یخوشحال نبود، ول. دمیچهره ش ند يتو یغم و ناراحت چیکرد ه یم فیرو واسم تعر نایداشت ا یوقت

! چوب کاراشو خورد ومرثیو ک رهیگ یسخت م یول ره،یبگ رید دیخدا حق بنده هاشو شاگفتن  شهیهم! حق نشسته ينکرده بود؛ خدا جا

هم  یب یدوست داشت و ب یلیرو خ یب یب. میبا هم در ارتباط بود یزد و هر روز تلفن یدو سه بار بهم سر م یبهش داده بودم و ماه شمارمو

 شهیهم يو برا میاصرار داشت خونه رو بفروش يپر. ش دوست داشتداد، اونو هم مثل دختر خود یهمون طور که به من محبت نشون م

 هیهم دختر  يرو دوست داره؛ اما پر نجایگفت ا یکرد و م یقبول نم یب یب. میباش کیبه اونام نزد يجور نیتا ا میکن یتهران زندگ میبر

.کنه یرو راض یب یبود و باالخره بعد از دو ماه تونست ب يدنده ا

 نییپا يتو یکلنگ يخونه  هی دیخر يگرون تر از شمال بود و پول ما برا یلیخ یلیاونجا خ يخونه ها یتهران، ول میو رفت میرو فروخت خونه

بار عالوه بر  نیاونا که ا يخونه  میاصرار کرد بر نکهیتا ا! بود يداد و واقعا دختر لجباز یاجازه نم يپر یبود، ول یتهران کاف ينقطه  نیتر

. نکردم منم قبول ،یب یب
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 یکدوم حرف چیحساب ه نیرو ا. بدن» اجاره«تونن اونو بهمون  یداره که م یساختمون مجزا پشت ساختمون اصل هیگفت خونشون  يپر

 ینم یسابقشون زندگ يخونه  يتو گهیخونشونو عوض کرده بودن و د. میتنها نباش گهیما هم بهتر بود که د يبرا يجور نیو ا مینداشت

.کردن

من  یجا مشغول شم، ول هیکرد منم  شنهادیبهم پ. مشغول به کار بود یشرکت خصوص هیتو  يگذشتن؛ پر یاه ها پشت سر هم مو م روزها

 شوییتوانا گهیو نه د دیکش ینه ذهنم م. درس خوندنم نداشتم يحوصله  گهید یمهارت نداشتم؛ از طرف يکار چیمثل اون نبودم و تو ه

! باشم؟ لیو تحص تیتونستم به فکر موفق یو ساکت شده بودم، چطور م ریهمه گوشه گ نیکه ا یمن. داشتم

 یگفتم نم یم ؟یپوش یم رهیت يپس چرا لباسا يگفت تو که رفتن آرشامو باور ندار یم يکردم که پر یاستفاده م رهیت ياز رنگا شهیهم

رخت عزا  یمرگ کس يآدم برا شهیهم. ستینارم نکه عاشقانه دوستش داشتم ک یکس نم؛یرو تو تنم بب يرنگ شاد چیخوام شاد باشم و ه

و کنارم نداشتم، چون شاد نبودم، چون تو  زمیچون عز دمیپوش یم رهیمن ت. نبود يمن هم محض عزادار ي رهیت يکنه و لباسا یبه تن نم

! من باشه یتونست ناج یهم جز آرشام نم یکس. غرق شده بودم یاهیس

 نیسربار ا دیبا یتا ک یول م،یگذروند یم مونویخروسا و گوسفندا تو بانک بود که با همون زندگ مقدار پول از فروش خونه و مرغ و هی

هم منو مثل دختر خودش دونست و کمکم  نجایو تا به ا دمیکش یبه خودم اومده بودم خجالت م یبودم؟ حاال که کم یم دهیدرد کش رزنیپ

. طور ادامه بدم نیخواستم ا ینم گهید یکرد، ول

 يبه کمک پر. کرد یرو داد که خودشم اونجا کار م یهمون شرکت يتو يگریمنش شنهادیبهم پ عیگردم سر یدنبال کار م دیفهم یوقت يپر

. شرکت موندم يتو میبه صورت دا سم،ییر تیکه با توجه به رضا یشیماه آزما کی. تونستم مشغول به کار بشم

انگشت اشارم و چون  يحلقشو انداخته بودم تو انگشتم، درست تو. به گردنم بود شهیکردم و هم یوقت از خودم دور نم چیآرشامو ه پالك

قبل از . برد یذاشتم، خوابم نم یچشمام نم يو جلو دمیبوس یتا اونو نم. و گم بشه فتهیجا ب هی ستیحواسم ن یوقت دمیترس یگشاد بود م

و  دمیکش یم دراز متخت يزدم و رو یخودش دوست داشت به خودم عطر م هخواب اون طور ک

 شهیش هیهر ماه  نیهم يتوش نبود، برا يعطر گهید یول! که بهم داده بود رو داشتم يا شهیزدم؛ هنوزم اون ش یدلم باهاش حرف م تو

. دمیخر یازش م

! نشدم دیماز انتظار هم ناا یاز دست دادم؛ حت شهیهم يوقت احساس نکردم که اونو برا چیکردم و ه یم یآرشام زندگ ادیبا  من

 يهمون چهره ! از سکوت يپشت پرده ا دم،ید یبسته م يصورتشو با چشما. زدم یبستم و باهاش حرف م یاز خواب چشمامو م قبل

! مغرور و جذاب

کنه و  دایروز تحقق پ هیکه آرزوم بود  یتیبود، واقع تیبه واقع هیکه شب ییاهایرو دم؛ید یکنار هم م اهامیرو يشب خودمو آرشام رو تو هر

. حاال پنج سال گذشته

گذر زمان  يو رد پا ستمیمن اون دختر شاد و سرزنده ن گهیکرده؛ د رییتغ زیکه ترکم کرده و من به انتظارش نشستم همه چ ياون روز از

. شه یم دهیبه وضوح د یب یب ي دهیرنج کش يچهره  يرو
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دادم از  یکس اجازه نم چیبشه و به ه لیتبد قتیبه حق اهامیرو یکه تموم يسال از عمرمو به دست تندباد زمانه سپردم، به انتظار روز پنج

هر بار محض  یکرد، ول یهم کمتر بهش اشاره م يپر. داد یم میدلدار شهیموضوع واقف بود و هم نیبه ا یب یب. مرگ آرشام حرف بزنه

.داد یادامه نم گهیاز حرفش ناراحت شدم د دید یگفت که تا م یم يزیچ هی حتینص

 ي هیدوست و همسا. بود یزن فوق العاده مهربون م؛یصداش کن يطور نیبود و دوست داشت ا یلیاسمش ل! جون یلیزدم، ل یصدا م مادرشو

و در کمال ! نه ایهنوز اونو دوست داره  نکهیا دم؛یپرس يچند بار در مورد فرهاد از پر. و واقعا رابطشون با هم خوب بود یب یدلسوز ب

شده  یوقت عاشق اون نم چیحس زودگذر بوده؛ گفت فرهاد ه هیگفت  یم. کنه یبهش فکرم نم یجوابمو داد که حت زخندوبا پ دمیتعجب د

طرفه  کیگفت از عشق  یم. رو بخواد يبنده که اونم پر یدل م یعاشق بشه به کس يو اگه بناست روز ستیعشق ن يهم گدا يو پر

! متنفره

وقت دوست  چیآرشام ه. فتادمیگذشته ها م ادیاز من بمونه، چون با حضورش  يخبر یشتم تو بنداشتم؛ دوست دا يخبر چیفرهاد ه از

من هنوزم  یکارم درست نباشه ول دیدونم، شا ینم. کرد یزدم نسبت بهش حسادت م یباهاش حرف م یوقت یحت نه،ینداشت اونو کنارم بب

 یخنده و م ریزد ز یم دیشن یحرفامو م یوقت يپر. کنم یم ياومد دور یروز اون ازشون خوشش نم کیکه  ییزایبه آرشام وفا دارم و از چ

! سرد یدختر مگه فرهاد چکارت کرده؟ و جواب من تنها بهش سکوت بود، سکوت! به خدا يا وونهیگفت د

ون بهم قول داد؛ چون چ. وقت مرگشو باور نکردم و به انتظار اومدنش نشستم چیکه ه یکس ي وونهید! عاشق ي وونهید هیبودم،  وونهید من

! قسم خورد

 یباور نم زویچ چیوقت ه چیده و تا خودش بهم ثابت نکنه ه ینشونه از خودش بهم م هیشده  یقولش بزنه؛ حت رینبود که ز يمرد آرشام

!وقت چیه... کنم 

***

کم باهات حرف بزنم؟  هی يحالشو دار یدل: يپر

. تخت يدستمو گذاشتم رو يتو يها چشمام برداشتم و برگه يمطالعمو از رو نکیع

شده؟  یآره حتما، چ -

. پاهاشو نگاهم کرد يچونشو گذاشت رو. بغلش يبچه ها گرفت تو نیبه روم نشست و زانوهاشو ع رو

. جمیگ یحساب یدل! دونم یشده باشه، نم دمیشا یعنی... نشده  یچیه -

 ؟یواسه چ -

از  يجد يفکر کنم جد: زانوهاش برداشت و بعد از چند لحظه نگاهم کرد و آروم گفت يانداخت؛ چونشو از رو ریکرد و نگاهشو ز مکث

! خوشم اومده یکی

! شناسمش؟ یمن م ه؟یک! ؟يجد: ابرومو انداختم باال و با تعجب گفتم يتا هی
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آهان ... ه چند ماهه اومدن تهران کردن و تاز یم یزندگ شیک. مامانم یمیقد ياز دوستا یکیپسر  ره،یاسمش ام. شیدینه بابا تا حاال ند -

!هیمهندس کشاورز یراست

. یانشااهللا که خوشبخت بش زم،یخب مبارك باشه عز -

. به پام زد

. از من خوشش اومده ریمامانش به مامانم گفته که ام میمستق ریغ ییجورا هیفقط ! مبارك باشه؟ هنوز نه به دار نه به بار ویچ یچ -

 ن؟یدیمگه چند بار همو د -

 ش؟یدیزنه، تا حاال ند یسر م نجایا ادیز ریمهناز جون، مامان ام -

. نه تکون دادم يبه نشونه  سرمو

! هنوز تموم نشده؟ یراست. یسینو یرمانتو م ینیش یاتاقت م يتو يایو بعدشم م یاز صبح تا عصر که تو شرکت! تعجبم نداره -

. نه هنوز -

. پشت در اتاقت امیسر ب هی هیبرم تو صف و فقط کاف ستیهم ن يازین گهید. رمیازت امضا بگ امیبو من  یچاپ کن نویشه تو ا یم یک -

بهتر؟  نیاز ا یچ م،یگوشمون دار خیرو ب سندهینو

 ؟يبذار يخوا یم یاسمشو چ: دیتو همون حالت پرس. کردم یتخت جمع م يدست نوشته هامو از رو داشتم

. ها رو دسته کردم برگه

! و؟ر یاسم چ -

! گهیگم د یاسم رمانتو م ستا،یدختر حواست جمع ن! اسم بچتو -

. هنوز اسم واسش انتخاب نکردم -

! کنن یکه واسش اسم انتخاب نم ادین ایتا بچه به دن ه؛یحرف نمیخب آره ا... آهان  -

االن اسم بچه  نیو از هم ستمیمن مثل تو ن یول ،یفتیبه فکر اسمش نم ادین ایکه تا بچت به دن یش یتو از اون مامانا م: کردم که گفت نگاهش

. هامو انتخاب کردم

تو؟  یرس یم يبه بلوغ فکر یپس ک ؛یزن ینوجوونا حرف م نیع یو هفت سالته ول ستیب -

. زمیم يکشو يرو تخت بلند شدم و برگه ها رو گذاشتم تو از

! گفتم؟ یوا مگه چ -

 ؟یینجایا قهیهر دق يندار یتو کار و بدبخت -

سر باغ تا به تو سر بزنم؟  نیا امیکوبم م یدم و هلک هلک از اون سر باغ م یچقدر به خودم زحمت م یدون یم! گهیکاره د نمیخب ا -

! ممنونتم باشم دیبا ییجورا هیپس  -

. میستین لیباش، ما که بخ -

. کم استراحت کنم هیخوام  یاگه سر زدنت تموم شده پاشو برو م -

.رفت بهت بگم ادمیرو  يزیچ هیآهان : گفت جانیفکر کرد و با هکم  هی
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. لب تخت و نگاهش کردم نشستم

! خب بگو -

. ادیفردا شب قراره واست خواستگار ب: باز گفت شیمقدمه با ن یب

. قدم رفت عقب هیهم از جاش بلند شد و  يکه با من پر دمیدفعه از جام پر هی. گرد شده نگاهش کردم يچشما با

... یخودت م! یگفته باش ياگه جد يبه حالت پر يوا: اخم بهش گفتم با

. کردم یم یخب بابا داشتم شوخ یلیخ: برد باال و با خنده گفت میبه حالت تسل دستاشو

. هم فشار دادم يسرمو تو دست گرفتم و چشمامو محکم رو. و نشستم رونیدادم ب یعصب نفسمو

. اشت پشتمکنارم نشست و دستشو آروم گذ يپر

. و نگاهش کردم دمیصورتم دست کش به

. کردم یم یباهات شوخ شهیداشتم مثل هم دیناراحت شدن نداره، ببخش گهیخب د -

... بازم تو  اد؛یحرفا خوشم نم نیاز ا یدون یم -

بگم غلط کردم خوبه؟  ،یاوک -

. ازش گرفتم نگاهمو

!نه واسه تو، واسه من یمنته اد،یکنم که خواستگار م حیحاال بذار جملمو تصح -

جون؟  یلیپسر دوست ل نینکنه هم -

. لبخند سرشو تکون داد با

. آره همون -

 ؟یپس چرا از اول نگفت -

. خواستم سر به سرت بذارم که نشد -

. چپ نگاهش کردم چپ

. دیخند

. ستیاالن استرس گرفتم و دل تو دلم ن نیاز هم -

 ؟يدوستش دار -

. دجمع کر لباشو

.داره یخاص ياخالقا هیو  هیپسر خوب اد،یگم ازش بدم نم یم. خب آره -

! خوبه پس جوابت مثبته -

. تا بعد انیفعال ب م؛ینیحاال تا بب -

 ان؟یقراره ب یک -

. انهیگفته و اونم در جر یب یالبته مامان به ب د،یباش دیهم حتما با یب یفردا شب و در ضمن تو و ب -
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. شدم رهیبه سقف اتاقم خ م؛یشونیپ يو مچ دستمو گذاشتم رو دمیکشتخت دراز  يرو

...من  یدون یتو که م -

.یکن یقبول نم يبشنو یب یدونستم اگه از ب یاومدم باهات حرف بزنم چون م نیتو رو قرآن اصال من واسه هم! باز شروع نکن یا دل -

 ؟یبهت التماس کنم تا قبول کن دیتما بادوست گرام، ح ز،یخواهر عز: کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

. جا بمونم بهتره نیداره آخه؟ هم يا دهیاومدن من چه فا -

 ؟یزل بزن واریو به د ینیگوشه بش هیتنها  شهیکه مثل هم -

!وار؟یبه د: چشم نگاهش کردم و با اخم گفتم يگوشه  از

! یزن یکه زل مکنه؟ باالخره  یم یحاال چه فرق واره،ید يکه رو یخب به عکس -

. میرس یمشترك نم ي جهینت هیوقت به  چیمورد با من حرف نزن، چون ه نیدر ا يپر -

باشه؟  ا،یب یب یفردا شب تو هم با ب يجون پر یبه کارت ندارم، ول يباشه کار -

. کرد یتخت و نگاهم م ينشسته بود لبه  ملتمسانه

! خواهش کردم ازت یدل -

. خب یلیخ -

. دیخم شد و صورتمو بوس یخوشحال با

. حتما جبران کنم -

! الزم نکرده -

.تخت بلند شد و رفت سمت در يرو از

. باشه باشه من برم تا نظرت بر نگشته -

کجاست؟  یب یب -

 ؟يمامان؛ کارش دار شیپ -

. نه -

! باشه، پس فعال -

 ییقرص و دارو چیه. دردا عادت کرده بودم نیبه ا گهیکرد و د یسرم درد م. و با بسته شدن در منم چشمامو بستم رونیاتاق رفت ب از

. داد ینم نمیتسک

 يتو. شم یدونه ناراحت م یم نکهیزد؛ با وجود ا یحرفا رو م یبعض طنتیش ياوقات از رو یرو مثل خواهرم دوست داشتم و فقط گاه يپر

در همه . وقت هم تنهام نذاشت چیو ه میبمون ششونیاصرار کرد پتنها نباشم  نکهیدونستم واسه ا یم د؛یمدت کم برامون زحمت نکش نیا

! بود دهیفا یتالشش ب یول اره،یلبام ب يرو وداشت لبخند یحال سع

تونستم شاد باشم و بخندم؟  یپر از غم، چطور م یدل با



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٩٩

***

آرشامو  يحلقه  يآوردم و نرم و آهسته رو نییدستمو آروم پا. انگشتم ثابت موند يتو يحلقه  يزدم که نگاهم رو یموهامو شونه م داشتم

حلقه  نیبا وجود ا دید یمنو م یخاطر هر ک نیبه هم ارم،یوقت نخواستم که از دستم درش ب چیخودم نگاه کردم، ه يبه حلقه . دمیبوس

. بابت هم خوشحال بودم نیگفت که متاهلم و از ا یخودش م شیپ

. اجازه اومد تو اتاق یب شهیمثل هم يکردم که پر یسرم و داشتم مرتبش م يانداختم رو شالمو

 ؟یقبل از ورود در بزن یکن یعادت م یک -

!یستیوا نامحرم که ن -

. سمتش دمیچرخ عیصدام زد که سر ينسبتا بلند يبا صدا منو

! ؟یدلـــــ -

 ؟یزن یچته؟ چرا داد م -

! من هنوز نمردما ؟يدیپوش هیچ نیا -

. و براق، و شال هم رنگش رهیت یدست کت و دامن طوس هی. م انداختمگذرا به سر تا پا ینگاه

مگه چشه؟  -

 نینه ا گهید یول ست،ین یرنگ یاهیباالتر از س میدون یبابا م. کالغ پسندت بگذر پیت ریامشب رو از خ هی ایجون من ب ست؟یبگو چش ن -

! قدر

. تو هم دمیکش اخمامو

. يحاال که به رنگ لباسم بند کرد ایتو هم باش  میمراسم خواستگار يتو یگ یو م يد یم ریگ ای. يخوا یازم م زیچ هی قهیهر دق يپر -

. رسن یم گهید ي قهیتا ده دق میبر ایاگه من حرف زدم؟ ب. بپوش يدوست دار یاصال هر چ: سر هم گفت پشت

طرف؟  نیا ياومد ياومدم، تو چرا پاشد یداشتم م -

. دنبالت امیگفت ب یب یب -

! ؟یب یب -

 زونه؟یم پمیمن چطورم؟ سر و ت یآهان راست... حرفت  ریز یوقت بزن هیکه  دهیاون بنده خدا هم چشمش از تو ترس -

است  شیو نقره ا يریبود و با شال ش قشی يهم گوشه  يگل نقره ا هیکه  يریش يکت و دامن راسته . چرخوندم کلشیه يرو چشمامو

. کرده بود

. ادیبهت م یبپوش هم یتو اگه گون -

بود؟  فیمثال تعر یکه االن گفت ینیا -

. افتادم سمت در راه

! قایدق -
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. سرم با لبخند اومد پشت

!کردنت از پهنا تو حلقم خواهر فیتعر -

***

که به  یست و حالتکرد و با اون ژ یپا و اون پا م نیبا اضطراب ا يپر. بودن ستادهیجون پشت در به استقبال خواستگارا ا یلیو ل يپر

جون در و باز  یلیل. داشت دیسالن از همون جا به راهرو د م؛ینشسته بود ییرایتو پذ یب یمن و ب. خودش گرفته بود واقعا بامزه شده بود

البد کرد،  یشروع به احوال پرس يجون و پر یلیبا ل یمیگرم و صم یلیپوش وارد شد؛ خ کیو کامال ش انسالیزن م هیهمه  زکرد و اول ا

سبد گل بزرگ وارد شد که باال تنشو کامل  هیمرد جوون و قد بلند با  هیبعد از اون ! گفت اسمشم مهنازه یم يمادر آقا داماده که پر

. پوشونده بود

 !دو نفر بودند نیظاهرا فقط هم. کرد یو مادرش سالم و احوال پرس يبا پر نیصورتش کنار زد و کامال آروم و مت يگلو از جلو سبد

 ینیگل انداخته بود با لبخند دلنش یهم که گونش هاش حساب يو پر يداد دست پر یبود، سبد گلو با احترام خاص ریداماد که همون ام آقا

 هیکردم  یسع م؛یاز جامون بلند شد یب یمن و ب. اشاره کرد و تعارفشون کرد ییرایجون به پذ یلیل. گرفت و تشکر کرد ریسبدو از ام

. شد یبودنش کامال حس م یلبخند بزنم، هر چند مصنوع يطر پرامشب رو به خا

. شد یلباش محو نم يلحظه لبخند از رو کیداشت و  یمهربون يچهره . داد ییمهناز خانم دست دادم و سالم کردم که جوابمو با خوشرو با

شده بود  رهیجواب سالممو آهسته داد و خ. دمیباال کش آروم نگاهمو دمیاونو جلوم د یانداخته بودم که وقت ریسرمو ز ستاد؛یرو به روم ا ریام

. مامچش يتو

 يرفت تو يپر. نشستن یب یمن و ب يو مادرش درست رو به رو ریجون تعارف کرد و ام یلیل. نشستم یب یبرگردوندم و کنار ب صورتمو

رو  ینگاه ینیسنگ. کردم یانگشتم لمسش م دستم دوخته بودم و آروم آروم با سر يتو يآشپزخونه و منم تموم مدت نگاهمو به حلقه 

انداخت و  ریسرشو ز دیخودش د يتا نگاه منو رو. میچشم تو چشم شد ریبلند کردم و همون موقع با ام رموس يحس کردم که با ورود پر

. دیلرز یبرداشت، دستش به وضوح م ینیس يرو از تو يفنجون چا یوقت یحت دم؛ید یحرکاتش م يرو تو یجور دستپاچگ هی

 ک؛یکوچ ادیبزرگ بود و نه ز ادیمتناسب که نه ز ینیو ب یپوست گندم. يقهوه ا يپر پشت مردونه و چشما يداشت؛ ابروها یجذاب ي چهره

. صورتش داشت يکمرنگ هم رو یلیخ شیته ر هی

کف دستام عرق کرده . و باز کردم بستم هیو چشمامو واسه سه ثان دمیلبمو گز. آرشام انداخت ادیمنو  شیصورتش با اون ته ر ناخوداگاه

. زد یم نمیس يامان تو یقلبم ب افتادمیم ادشیبود و هر بار که 

متوجه شدم که همسرش سال هاست به رحمت خدا رفته؛ دو تا پسر  ریرسوم دو طرف حرفاشونو زدن و از زبون مهناز خانم، مادر ام طبق

! تره کیکوچ ریداره که ام

با لبخند از جاش بلند شد و راه  يپر. خوش قبول کرد يجون با رو یلیحرف بزنن که ل يا قهیسر با هم چند دقکرد که دختر و پ شنهادیپ

. سرمو بلند نکردم یمحکم از کنارم رد شد؛ نگاهشو حس کردم، ول یکوتاه، ول ییبا قدم ها ریام. باغ يخواستن برن تو یافتاد سمت در؛ م
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درسته؟  د،یجون هست يپر یمیصمدخترم شما دوست  دیببخش: خانم مهناز

. میسال هاست با هم دوست يبله، من و پر -

.بودم دهیجون شن یلیبله از ل -

 یول زم،یزبونم ازت بپرسم عز يچند بار اومد رو تشیراست: داشت، من من کنان گفت دیکه انگار واسه زدن حرفش ترد یبا مکث کوتاه و

. کنم یدارم اشتباه م دیهر بار به خودم گفتم شا

. دییکنم بفرما ینه خواهش م -

! کنم یدارم اشتباه م دمیشا... دونم به خدا  یکجا، اما نم ستین ادمی. دمیجا د هیبرام آشناست، انگار که قبال تو رو  یلیدخترم چهرت خ -

. کرد یداشتم که بگم؟ حتما اشتباه م یسرمو تکون دادم؛ چ یلبخند کم رنگ با

. جون با مهناز خانم سرگرم صحبت شدند یلیل. درست کنارم نشسته بود نگاه کردم؛ یب یب به

شناسه مادر؟  ینکنه تو رو م: گوشم گفت ریآروم ز یب یب

. لب جوابشو دادم ریز

. گرفته یعوض یکیفکر نکنم، حتما منو با  یب ینه ب -

! کرد؟ یچطور نگاهت م يدیپسره رو د -

! چطور؟ -

. دیکه مادرشم فهم ییداشت، تا جا یبود نگاهشو از روت بر نم نییهم سرت پا یوقت! تو يانگار اومده خواستگار -

...هم  ينکنه پر: آروم تر از قبل گفتم يدلخور با

! صورت پسره نگاه هم نکرد يبچم از شرم تو ر؛ینه مادر اون بنده خدا که همش سرشو انداخته بود ز -

! و خجالت؟ يپر -

خودمون ماشااهللا سر زبون داره، وگرنه  شیهم پ يپر. شه یدختر چه بخواد و چه نخواد شرمش م ،يواستگارشب خ زمیعز گهیخب د -

!هیو آروم نیمردم دختر سنگ يجلو

.رو شناخته بود يهم خوب پر یب ینگفتم؛ ب يزیتکون دادم و چ سرمو

 یهر دو با شرم خاص. خوندم که جوابش به داماد مثبته یلباش داشت م يکه رو يبا اون لبخند يپر يساعت برگشتن؛ از چهره  میاز ن بعد

. کردن یچشماشون بود به ما نگاه م يکه تو

 م؟یکن نیریدخترم دهنمون رو ش: خانم مهناز

. رو لباش نشست یدوخت و لبخند خواستن نیبا شرم نگاهشو به زم يجون با لبخند سرشو تکون داد و پر یلیبه مادرش نگاه کرد؛ ل يپر

. دنیشروع کرد به کل کش تشه،یعالمت رضا يبود سکوت پر دهیخانم هم که فهم مهناز

. تعارف کن ینیریدختر گلم تو ش: جون رو به من گفت یلیل

 زیم يرو از رو ینیریظرف ش. تعارف کنه؛ اما نتونستم مخالفت کنم ینیریکردم رسمه عروس ش یفکر م. حرفش تعجب کردم نیا از

. خانم گرفتم مهناز يبرداشتم و جلو
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. جوون خوشبخت بشن يدختر پسرا يکه همه  شااهللایدخترم، ا یش ریپ -

. صورتم بود يداشت نگاهش تو یبر م ینیریداشت ش یگرفتم، وقت یب یب يجلو

! ؟یخوب! ده؟یدخترم چرا رنگت پر: گفت آروم

. دادم لشیتحو يا مهینصفه و ن لبخند

. نگران نباش ،یب یخوبم ب -

نوبت . جوابمو داد و تشکر کرد زیگفتم؛ اونم ر کیگوشش تبر يو تو دمیصورتشو بوس. گرفتم يپر يهم برداشت و ظرفو جلو جون یلیل

. دستم بود يبه صورتش نگاه نکردم و نگاهم به ظرف تو د؛یرس ریبه ام

. گم یم کیتبر -

.لب تشکر کرد ریظرف برداشت و ز ياز تو ینیریش هی آروم

. زیم يرو گذاشتم رو ینیریظرف شسر جام و  برگشتم

گذاشتن که همون جا  گهیواسه دو شب د لیفام يخورون رو به اتفاق بزرگ ترا ینیریتموم شد و قرار ش یو خوش ریبه خ زیشب همه چ اون

! اعالم بشه شونیرسما نامزد

***

شد، تا  یم یشدم بدجور شاک یکه سوار اتوبوس م لیاون اوا. اومدم یرفتم و م یم يهر روز با پر م؛یبرگشت از شرکت بود ریمس يتو

! ستیخواد نرسه دست بردار ن یکه م يزیشناختمش، تا به اون چ یخوب م یلیخ. جون رو انداخت جلو یلیکه ل ییجا

 ؟يپر -

. برگشت و نگاهم کرد يحالت گرفته ا با

هوم؟  -

افتاده؟  یاتفاق ؟یچته تو امروز، همش تو خودت -

. داد و نگاهشو به جاده دوخت رونیب قیعم نفسشو

! نیکم حساسم، هم هیحسودم؛ فقط  یاگه فکر کن یونیمد یگم ول یم زیچ هی یدل -

. خب بگو یلیخ -

قول؟  -

! يپـــــر -

 ادته؟یگرفتم  یکه مرخص روزیگم؛ د یخب م یلیخ -

 هیمنم که دل تو دلم نبود  نمت،یخوام بب یکه م میبود به گوش زنگ زده ریام گهید یچیه: مکث کوتاه ادامه داد هیتکون دادم که با  سرمو

. میشاپ قرار گذاشت یکاف هیاصرار کرد و منم قبول کردم و تو  دیشد یحرفا، ول نیشه و ا یکم واسش ناز کردم که آره کار دارم و االن نم
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احوال  قهیآقا بعد از ده دق شش؛یق و شوق پاشدم رفتم پذو یبا کل. همه اصرار کرد تا باهام حرف بزنه نیخواد بگه که ا یم یچ دمفکر کر

. دیشد پرس یکه به تو مربوط م یاز تو و گذشتت و خالصه هر چ زیر هیحرفا  نیو ا یپرس

. تعجب نگاهش کردم با

! ؟یگ یم يجد -

کنم؟  یمورد مگه خرم شوخ هی نیآره بابا تو ا -

 ؟يدینپرس لشویازش دل -

 نیا. کنجکاو شده در موردت بدونه نیشناسه و واسه هم یبهم نداد و فقط گفت انگار تو رو م یب درست و حسابجوا یچرا اتفاقا، ول -

! سواال واسش چقدر مهم بوده که منو از محل کارم کشونده اونجا نیکه نفهمم جواب ا ستمیپپه ن گهیقدرام د

 ؟یبهش گفت ایتو چ -

.ینباش یضرا دیخودم گفتم شا شینگفتم؛ پ يادیز زیچ -

... ببخش من  ،يممنونم پر -

از  میو ناراحت هیبه چ یکه نفهمم چ ستمیخواد؛ بچه ن یآخه؟ آره خب دوستش دارم و اونم منو م يدار يریشو، تو چه تقص الیخ یب یدل -

کنه؟  چمیهمه سوال پ نیکه چرا منو کشونده اونجا تا ا نهیا

. دهید ییجا هیگفت انگار منو  یآخه مادرشم اون شب م. بوده ياشته و محض کنجکاوند یقصد و قرض دیشا ال،یخ یبه قول خودت ب -

! ؟يجون پر -

 یدر هر صورت من که اونا رو نم. کنجکاو شده نیواسه هم ریکنم، البد ام یدارم اشتباه م دیشد و گفت شا الیخ یآره، بنده خدا آخرشم ب -

! دونم ینمگن براشون آشنام،  یچطور شده که م یشناسم، ول

. خوردم یداشتم حرص و جوش م يخود یحساب ب نیپس با ا -

! توئه ي شهیکه کار هم نیا -

 ریام يایکنجکاو لیکردم که دل یفکر م نیبه ا. نگاه کردم رونویسرمو چرخوندم سمت پنجره و ب یبا لبخند کم رنگ. چپ نگاهم کرد چپ

!تونه باشه؟ یم یدر مورد من چ

***

 ي هیبق شیپ یب یکنار ب. تر بود رهیدو درجه ت یکیبودم با شال هم رنگش که  دهیپوش رهیت یدست کت و دامن شکالت هیود، ب ينامزد شب

چهارده تا سکه و پنج سفر  يخود پر شنهادیبه پ. دیرس هیمهر نییبزرگ ترا صحبتاشونو شروع کردن و نوبت به تع. خانما نشسته بودم

تر  نیقصد اونا سنگ. ومدیهاش خوش ن ییبه مزاج عموها و دا شنهادشیو مکه که ظاهرا پ هیبال، نجف، سورمشهد، کر به بیبه ترت ،یارتیز

 يپر دم؛ید یهر دوشون م يچشما يرو تو یخوشحال. قدر باشه نیخواد مهرش هم یتمام گفت که م تیبا جد يپر یبود، ول هیکردن مهر

! اومدن یواقعا به هم م ریو ام
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! برادرشه ينامزد یناسالمت ومد؟یس چرا آرتام نمهناز پ: جون یلیل

اومد و مجبور شد بره؛ ان شاء اهللا  شیبراش پ يسفر کار هیخب  یمراسم شرکت کنه، ول يدوست داشت تو یلیخ اد؛ینتونست ب: خانم مهناز

. کنه یجبران م ریواسه عقد ام

! ان شاء اهللا: جون یلیل

. زدن یهم نشسته بودن و حرف م که کنار ریو ام يچرخوندم سمت پر نگاهمو

صبح با آرشام حرف زدم و از آرزوهام  يکایتا نزد. اتاقم يگفتم و رفتم تو ریبرگشتم خونه، بهش شب بخ یب یهمراه ب یشب وقت آخر

ر دو شاهدش که ه یو غروب آفتاب ایکلبه، از حرفامون کنار در ياز اون شب و تموم اتفاقاتش تو... خودمون  یبراش گفتم؛ از شب عروس

! میبود

و من . زل زده بهم شیشگیسرم نشسته و با لبخند هم يباال دمید یکردم و م یحضورشو هر شب حس م یجسمشو کنارم نداشتم، ول درسته

خوام  یکه م یدرست زمان! که واسم مملو از آرامشه شیجذاب و خواستن يچشما يشم تو یم رهیکه چشمام گرم خواب بشه خ یتا زمان

...  نمشیتونم بب یکه با هر نفس م یکس! دیتپ یم نهیکه قلبم به عشق اون تو س یگم؛ به تنها کس یم ریلب بهش شب بخ ریببندم زچشمامو 

.با من بود میاز زندگ هیآرشام تو هر ثان

***

آخه؟  يایشه تو هم ب یم یبابا چ. مرگ من ره،یتن بم نیا یدل: يپر

.شدم یکم کم داشتم از دستش کالفه م. و درشو بستم زمیم کنار يکشو يها رو گذاشتم تو پرونده

 ه؟یهمه اصرار واسه چ نیفهمم ا ینم. نه یعنیگفتم نه  يپر -

. یش یخُل م يتو اون دخمه دار يدیبس که چسب. گم ید آخه من واسه خودت م -

. من حال و حوصله نداشتم یگفت، ول یم یرو با لحن شوخ نایا

. بشه المیخ یبود، خودمو سرگرم کردم تا ب زمیم يکه رو يال با خودکار و کاغذو مث یصندل يرو نشستم

. صداش پر بود از التماس. زیم يگذاشت رو دستاشو

خاطره که دوست دارم خواهرمم کنارم  نیبه ا ایگم تو هم با ما ب یم یوقت. یدون یم نویدونم، خودتم ا یمن تو رو مثل خواهرم م یدل -

. یشکن یدلمو م يایه نبه خدا اگ. باشه

. کنه میخواد راض یم یقیبه هر طر ست،یانگار دست بردار ن رینخ. کاغذ يکردم و خودکار رو انداختم رو یپوف

 ام؟یب یواسه چ گهینامزدت تو و مادرتو دعوت کردن، من د يخانواده  -

. يایکرد تو هم ب دیهم هست، دوما مهناز جون تاک یب یاوال ب -

.ستین دیازت بع گه،ید یهش گفتالبد تو ب -

. حــــاال: داد و گفت لمیتحو زیچشمک ر هی طونشیهمون لبخند ش با
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. یشناسمت، خب آبرو واسم نذاشت یم! حاال و مرض -

. اصال انگار حرف دلشو زده باشم، تا اسمتو آوردم با ذوق قبول کرد. خود مهناز جون از خداش بود! تو دارم؟ يمن چکار به آبرو -

. مونده یستیرودربا يتو چارهیحتما ب -

. و تمام امیفقط بگو م ؟يتو چکار به اونش دار -

! وسالم. امینم -

. پا داره هیمرغت در همه حال  ،يدنده ا هی یلیخ یدل -

. جمع کردم لبامو

. شه یبد م یینجایا نهیبب سییبرو سر کارت، ر -

. ینگاهم کرد، پر از گله و ناراحت یجور خاص هی

ازت  يارزش دارم که اگه خواسته ا شتیپ يقدر نیکردم ا یفکر م. نه من نه تو گهید ياین یمهمون نیخدا اگه باهام به ا يبه خداوند یدل -

. یداشتم قبول کن

. ستادیپشت به من ا. بلند شدم و صداش زدم میصندل يو برگردوند و قدم اولو به دوم برنداشته بود که از رو روش

...وگرنه  ،يمنظور منو خوب متوجه نشد ؟يرچته پ -

. و نگاهم کرد برگشت

حد نسبت  نیاوقات تا ا یدونم چرا گاه ینم یشناسمت، ول یکه م ستیروز و دو روز ن هی. کنه یکس بهتر از من درکت نم چیدالرام ه -

. یش یاعتماد م یبهم ب

. ستیحرفا ن نیاصال بحث اعتماد و ا ؟يپر یکن یچرا شلوغش م -

. شه ینم دامیهم دور و برت پ گهیرم رد کارم و د یاالن م نیاز هم ایمراسم کنارم باش و تنهام نذار،  نیتا آخر ا ای ،یدل نهیحرف من هم -

 ؟یکن یچرا اصرار م -

. يتو قبول نکرد یاصرار نکردم، خواهش کردم ول -

پس چرا حاال که اون . کنارم موند مییتنها يروزا يکه تو یکس. ستم نداشتمدو نیرو از جانب بهتر هینگاه و لحن دلخور و پر گال نیا طاقت

! دم؟ یطور جوابشو م نیخواد کنارش باشم و تنهاش نذارم، ا یم

 ؟یدل یکن یقبول م -

. دیخم شد و صورتمو بوس زیمثبت تکون دادم، با ذوق اومد سمتم و از اون ور م يسرمو که به نشونه . چشماش يزدم تو زل

. پسش زدم یاخم و به شوخ اب

. دختر، خودتو جمع کن هید چه کار -

. شده بودم ازت دیکال ناام یعنی ،یتوقع نداشتم قبول کن. يچقدر خوشحالم کرد یدون ینم یدل يوا -

. حاال هم نوبت منه ،يروز تو رفاقتو در حقم تموم کرد هی. خوره یموقع ها م نیبه درد هم یدوست -
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با ... و اضطراب بود، اما  شیدرسته پر از تشو. روزا رو گذرونده بودم نیکردم، منم ا یحالشو درك م. زد یبرق م یلاز خوشحا چشماش

. بودم که برام قابل وصف نبود یجانیشد و در کنارش شاهد ه یوجود عشق ترس کمتر حس م

 يرو تو »دیام«اگه . الاقل عشقمو کنار خودم داشتمرو متحمل شدم، اما  يادیز يها یهر چند سخت. گشتم به اون روزا یکاش بر م يا

رو  دیشد ام یکرد، باعث م یکه با وجودش قلبمو گرم م یو حس» انتظار«اما . بودم دهیخروارها خاك خواب رینداشتم، تا االن منم ز میزندگ

.کردم یبابت خدا رو شکر م نیاز ا. حس کنم میندگز يجا يجا يتو

***

و  یراه سنگالخ هیکنار  دیبلند و سف هیپا يچراغا. چرخوندم الیدور کامل اطراف و هینگاهمو . میشد ادهیپ يپر نیچهار نفر از ماش هر

ما  يو درست رو به رو. دیرس یبه نظر م ریو چشمگ باینصب شده بودن و با وجود اونا باغ کامال ز فیساختمون رد يتا جلو ک،یبار

 يخاص و منحصر به فرد يتونستم بگم جلوه  یباغ واقعا م يچراغا مینور مستق ریکه ز یتشکال يو پنجره ها دیفس يبا نما یساختمون

.داشت

با مهناز  یو سالم و احوال پرس یبعد از روبوس. به استقبالمون اومدن ریمهناز خانم همراه ام. حرکت کردم ياز همه به سمت در ورود آخر

صورتم  ياز حد رو ادیز فتاد،ینگاهش بهم م یهنوزم وقت. و آروم جوابمو داد نیه اونم متفقط سالم کردم ک نیکامال سرسنگ ریخانم، رو به ام

. تفاوت باشم یکردم خودمو بزنم به اون راه و ب یم یسع. شد یم رهیخ

ه اون سالن بزرگ سمت راست بود که مهناز خانم ب هی. و جذاب کیش زیهمه چ. و مدرن بود يداخل ساختمون کامال فانتز نییو تز سبک

 یول کیش يپرده ها. ست شده بودن يو دود دیسف يکه هر دو با رنگ ها یدست کامل صندل هیدست مبل و  هی. کرد مونییسمت راهنما

. خونشون به نظرم جالب اومد یدر کل دکور داخل. يو دود دیسف ،ينقره ا يرنگ ها زا یبیحال ساده، ترک نیدر ع

. مبل تک نفره نشست هی يرو يون طرف پرهم ا رینشستم که ام يمبل کنار پر يرو

مرتب با . ستیحال و روزش خوب ن ییجورا هیکردم مهناز خانم  یحس م یدونم چرا، ول ینم. شدن ییرایتا خدمتکار مشغول پذ دو

هم که کال ساکت بود  ریام. داد یرو م یب یجون و ب یلیجواب ل یدستپاچگ

دونم  ینم. داد یبهم دست م یشدم، احساس خفگ یجور مواقع که معذب م نیا. تحمل کنم فضا رو نیتونم ا ینم دمیساعت که گذشت د هی

 قینفس عم هی. رونیاز سالن زدم ب هیبق نینگاه سنگ ریاز جام بلند شدم و ز دیببخش هیبا . کردم ینم یاحساس راحت یچم شده بود، ول

. ستادیاومد و کنارم ا ریهمراه ام يبعد از چند لحظه پر. ستادمیا نستو هیو کنار  دمیکش

 ؟یدل ستیحالت خوب ن: يپر

. دهیدونستم رنگم پر یم

. خوبم نگران نباش -

. دینیبش نجایبهتره ا ده،یرنگتون پر یول: و آروم گفت ستادیجلوم ا ریام
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 يدیشد ياحساس گرما .دمینشستم و به صورتم دست کش یلب ریبا تشکر ز. کنار ستون برداشت و گذاشت جلوم زیاز پشت م یصندل هی و

مردمه،  ينباشه خونه  یهر چ. کردنش معذب بودم انیواسه ب ریبا وجود ام یتازه بخورم، ول يباغ تا هوا يدوست داشتم برم تو. کردم یم

. شه یکه نم رونیبپاشم برم  يجور نیهم

. حالتم بهتر شد دیشا م،یکم قدم بزن هیاطراف  نیا میبر یدل: يپر

. ریگاه ام یگاه و ب ياونم با وجود نگاه ها نم،یحرکت بش یجا ب هیباز راه برم بهتره تا . ول کردمخدا خواسته قب از

اون نگاه  یوجه معن چیاما به ه ه،یریکردم پسر خجول و سر به ز یحس م ییوقتا هی. زد یحرف م يپشت سرمون بود و گه گاه با پر ریام

. کردم یاش رو درك نم رهیخ يها

که انگار  يفانتز ي نهیشوم هیباز بود همراه با  طیمح هیاون طرف سالن . کردم ینصب شده بود نگاه م وارید يکه رو ییوهابه تابل داشتم

!از غروب آفتاب یینما. نسبتا بزرگ نصب شده بود يتابلو هی نهیشوم يمحض دکور گذاشته بودنش اونجا و باال

. بود شونیخانوادگ يانگار که عکسا. شده بود دهیکنار هم چ یو بزرگ کیکوچ يقاب عکسا نهیشوم يرو

 ؟یعکسا هست نیا يتو هم تو: دیکرد و با لبخند پرس ریرو به ام يپر

. از عکسا اشاره کرد یکیبا لبخند سرشو تکون داد و به  ریام

. هم کم سن و سال تر بودم نجایا. نوجوون بودم انداختم یوقت نویا -

شونه  يبلندتر بود، دستشو انداخته بود رو یکه قدش کم یبودن و اون ستادهیکه دو تا پسر بچه کنار هم ااز عکسا اشاره کرد  یکیبه  يپر

. کردن ینگاه م نیدورب يو هر دو با لبخند تو یکیاون  ي

ن؟یدو تا ک نیا: يپر

. ههیشب اتیبه عکس نوجوون یلیکه خ شونیکی: نگاه کرد و ادامه داد ریبا مکث به ام و

. انداخت و لبخند زد يبه من و پر ینگاه مین ریام

. زهیعز یلیما خ يعکس برا نیا. هم که دستشو انداخته دور گردنم برادرم آرتامه یتره خودمم، اون کیکه کوچ یاون -

. دمشیامشب ند یراست. دمیاز مهناز جون در مورد برادرت شن: يپر

 یمصلحت یلبخند زد، ول. به من انداخت یچشم نگاه کوتاه يز گوشه ا. گرفته شد ریحالت صورت ام يحرف پر نیکردم با ا احساس

. بودنش کامال مشخص بود

مطمئنم خوشتون . باغو هم بهتون نشون بدم میبر یراست. رسونه یگفت خودشو م. رفت یم دیاز دوستاش دچار مشکل شده بود، با یکی -

. ادیم

. رفتن و من پشت سرشون یاونا جلو م. بود، آروم دنبالشون راه افتادم نیباز قبول کرد، من که از اولم قصدم هم يبا رو يپر

. خودش يره تو یشدم که م یراحت متوجه م یلیاومد، خ یاسم آرتام م یوقت. کردم یفکر م ریام يداشتم به حرفا ناخواسته

خواستم . دوست داشتم تنها باشم. رفت یداشت حوصلم سر م گهید. زدن یهم با هم حرف م يو پر ریو ام میزد یقدم م میداشت اطیح يتو

. در آورد و جواب داد بشیج ياز تو شویگوش. زنگ خورد ریام لیبهشون بگم که همون موقع موبا

الو؟  -
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. ازمون فاصله گرفت »دیببخش« هیانداخت و با  ریچرخوند و سرشو ز يمن و پر نیب نگاهشو

. دمیشن یم يصداشو تا حد یبه من بود ول پشتش

. خب، باشه فعال یلیخ... که  امیمنم ب يخوا یشه؟ م یکارت تموم م یک. آره! ؟یچ ؟ییمعلوم هست کجا چیرتام هآ -

. دمیباغچه کش يتو يسرخ و خوشبو ياز گل ها یکی يدستمو نوازشگرانه رو. میتموم مدت مثال خودمونو سرگرم گال نشون داد يو پر من

. يپشت سرم بود و درست کنار پر. دمیرو شن ریام يصدا. بود یلبخند زدم، چه حس خوب

 اد؟یاز گال خوشتون م -

. دیرس یتر به نظر م رهینور کم رنگ چراغا، ت ریشب و ز یکیتار يچشماش تو. و نگاهش کردم برگشتم

 ؟يدیباغچمونو که د يتو يگال. اوف، چه جورم: با لبخند جوابشو داد يمن پر يجا به

شد؟ یم فشیحر یک یول ،یش یم تیگفت اذ یمامان اول مخالف بود، م. هیتمومش کار دل: دامه دادا يسرشو تکون داد و پر ریام

. گهیخواهر خودمه د: بهم چشمک زد یبه شوخ و

. انداختم ریسرمو ز یلبخند کم رنگ با

 اد؟یخوشت م یاز چه گل: گفت يرو به پر ریام

. نرگس: آروم گفت یخاص يهم با عالقه  يپر

خوشم  یلیخ اسمیالبته من از . هامون مثل همه قهینظر سل نیپس از ا: خم کرد و آهسته زمزمه کرد يرو به پر یخند سرشو کمبا لب ریام

. ادیم

. باعث تعجبم شد د،یبه سمت من کش يپر يکه از رو یو نگاه اسیبا آوردن اسم گل  ینگاهش هر چند کوتاه بود، ول. به من نگاه کرد و

...اما . نداشت يمنظور دمیشا! بود؟ یچمنظورش از اون نگاه 

. ساختمون يکوتاه ازمون فاصله گرفت و به سرعت رفت تو یمعذرت خواه هیبعد از خوندنش با . اس ام اس واسش اومد هیلحظه  همون

 هو؟یچش شد  ریام: رو به من با تعجب گفت يپر

. رو انداختم باال شونم

 ؟یپرس یاز من م یتو زنش -

. هم پشت سرم اومد يپر. خواستم قدم بزنم. کرد چپ نگاهم چپ

شده  يمجنونم اون سمت که فقط چمن کار دیب هیشد اگه  یم یچ. گل و درخته یکن یهر جا رو نگاه م. خوشم اومده یلیخ نجایاز ا: يپر

. يندونه بخوراونجا و ه ینیتابستونا معرکه است که بش يوا. ذاشتن یفر فورژه م یو صندل زیدست م هی رشیداشتن و ز

. کنه یواست جورش م عیسر یبگ ریبه ام ،يد یخوبم تز م یلیخ يحاال که عروسشون شد -

 م؟یاریرو از کجا ب دشیجور بشه، درخت ب شیو صندل زیم. نه بابا: يپر

 نه؟یتو االن هم يدغدغه  -

. کردم یم رو نگاه ممات و مبهوت رو به رو. ستادمیدفعه از حرکت ا هیو خواست جوابمو بده که  دیخند

. با توام یدل! ؟يدیجن د یدل: يپر
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. نگاهمو دنبال کرد ریمس. کنارم اومد دیبا ترد يپر. افتادم راه

! اسیچقدر گل، همه هم . رو باش نجایا! اوالال: يپر

. باغ رو پوشونده بودن واریسراسر د چکیکه مثل پ یاسی يگل ها. ستادمیبه روشون ا رو

. دمیکش قیچند بار پشت سر هم نفس عم. امم رو نوازش دادمش اسیعطر  يبو

. خوردن چیپ وارید ينگاه کن چه خوشگل رو یدل. دارن اسیگل  شتریاز ما هم ب نایا: يپر

! بیحس عج هی. داد یم یلمس کردنشونم بهم حس خوب. روشون دمیانگشتم رو آروم کش سر

. ونریب میهمه وقت اومد نیزشته ا م،یبرگرد یدل: يپر

 یگشتم و نگاهشون م یهمش بر م م،یکه از اونجا دور نشد یتا وقت. گال دل بکنم نیتونستم از ا یدونم چرا نم ینم یموافق بودم، ول يپر با

.چقدر دوست داشتم همون جا بمونم. کارش مهارت داشته يرو پرورش داده واقعا تو نایکه ا یهر ک. کردم

***

 گهیبار د نیا یاصرار کرد باهاشون برم، ول یکل يرفتن که طبق معمول پر دیخر يامروز واسه . نده بودنمو ریو ام يتا عقد پر يزیچ

.مزاحمم هیفقط  نشونیکردم ب یحس م دیرفتم، تا آخر خر یبهتر بود با هم تنها باشن و منم اگه باهاشون م. نتونست قانعم کنه

رو از  نکمیع. دمیشن رونیرو از ب يپر يکردم، امروزم مشغول بودم که صدا یر مداستانم کا ينشستم و رو یکه عصرا م گهید يروزا مثل

. منتظرم نذاشت ادمیتو که البته ز ادیچشمام برداشتم و آماده شدم تا بدون اجازه در و باز کنه و ب يرو

 زمیاز پشت م. و بزرگ کیکوچ يها و بسته دیدستاش پر شده بود از پاکت خر. اتاق يشاد و سرحال اومد تو يبا شتاب باز شد و پر در

. بلند شدم و رفتم طرفش

چه خبرا؟ خوش گذشت؟  -

. دیجلو و صورتمو بوس اومد

. میپا نذاشته باش رینبود که ز يپاساژ و مغازه ا گهید. میچقدر راه رفت یدون یمعرکه بود دختر، نم -

. تخت و خودشو هم کنارشون پرت کرد يگذاشت رو داشویخر

. ك شدم به خداهال يوا -

 ارم؟یب يخور یم يزیچ -

. اشتها ندارم گهیخوردم، د يزیچ هی ریبا ام رونیب. خورم یگفتم نم اره،یو شربت ب وهیخواست برام م یهم م یب یاتفاقا ب. نه -

. مرتب کردم داشوینشستم و خر کنارش

. دمشیامروز باالخره د یدلــــ: گفت یخاص جانیدفعه صاف نشست و با ه هی

! و؟یک -

. مشیدیاز پاساژا د یکی يتو یامروز اتفاق. گهیرو د ریداداش ام -
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. تفاوت شونمو انداختم باال یب

 ؟يخوا یم یچشم روشن. خوش به حالت -

. تو ذوقم يزد! ا مسخره -

 ؟یبرادر شوهرت باعث شده ذوق کن دنید -

. جذابه یلیخ يجا برادر یدل يوا. نیسه همبودمش، وا دهیآخه تا حاال ند ه؟یچه حرف نیا وونهینه د -

. تخت نییپا دمیرو کنار هم چ پاکتا

. به من گوش کن قهیدق هی. رو نایول کن ا -

. گوشم با توئه -

. من يدایبه خر يزنم حواستو داد یتا حاال دارم حرف م یاز ک گه،ید ستید ن -

. جمع و جورشون کنه دیمثل من با یکی ،يبرات مرتبشون کردم؟ خودت که شلخته ا هیبد کار -

. گفتم یداشتم از آرتام برات م. حرفا نیا الیخ یخب حاال ب -

! آرتام به من چه؟ -

. یکن نییعقدمو تو تز يبگم قراره سفره  نوینرفته ا ادمیآهان تا . تو حال منا یامروز بزن يهمت کرد یدل -

. تعجب نگاهش کردم با

! حالت خوبه؟! تو؟ یگ یم یچ -

. به مرحمت شما -

! ؟یجون گفت یلیبه ل! ؟یگ یم یچ یفهم یم چیمسخره ه -

 ه؟یمشکلش چ. دونن یآره بابا همه م -

 یغلط که هر ک يمشت باورها هی. جور مراسم ها شگون نداره نیا يحضورم تو. ام وهیزن ب هیگفتن من  یبود که همه م نیا مشکلش

. بولش داشتنداده و همه ق گهید یکیبه خورد  دهیرس

 هیحرف مردم  یام، ول وهیب هیوقت قبول نکردم که  چیه. و اون نیشده وِرد زبون ا. نبود يدیجد زیچ. دینگاهم فهم يمنظورمو از تو يپر

. بود گهید زیچ

. فشرد یدستش به آروم يدستمو گرفت و خواهرانه تو يپر

و نگه  ارهیکه مامان تو خونه اسمتو ن ستین يباور کن روز. یکار رو بکن نیتو ا میکه دوست دار میمن و مامانم يبس کن، اصل کار یدل -

. که چقدر دوستت داره

. ذاره ینم ریخرافات روش تاث یآسون نیبه هم. هیمن زن روشنفکر یکه مام یدون یم: با خنده ادامه داد و

. موفق هم شدم ينم و تا حدنک هیخودمو گرفتم که گر يجلو. چشمام اشک نشسته بود يتو. انداختم ریز سرمو

. به خاطر من ؟یکن یقبول م: يپر

... مردم که  يپر یول -
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. گم فقط تو یعروس منم که م ؟يبه مردم چکار دار -

مادر شوهرت؟  ؟یچ ریپس ام -

اال قبوله؟ ح. يدلش جا کرد يمدت کم بدجور خودتو تو نیا يتو. نگران نباش، مهناز جون که از خداشه. اننیاونا هم در جر -

. کردم سکوت

بدم؟  یلفظ ریز دینکنه با -

. لبخند سرمو بلند کردم با

. يسنگ تموم بذار تیخوام واسه آبج یرو کن که م يدار کیخوشگل و ش ي دهیا یپس خودتو آماده کن و هر چ. آهان حاال شد -

.حرف بزنم و بترکه دمیترس یم. گلوم بغض نشسته بود يتو

که شده بود همه  یب یب. جون که تموم مدت مادرانه بهم محبت کرد یلیطور از ل نیهم. کنه یهمه بهم توجه م نیم که اممنون بود يپر از

 میدلدار. ختمیپر مهرش اشک نر يدستا ي هیسا ریزانوهاش نذاشتم و ز يکه سرمو رو ییچه شب ها. مادرم، پدرم، سنگ صبورم. کسم

. باشم بورگفت ص یبهم م. داد یم

. کردم یآغوش مهربونش سر دادم و بغضمو خال يهق هقم رو تو. شونش گذاشتم يرو بغل کردم و سر رو يپر از غصه پر یدل با

. ییپر از حس تلخ و عذاب آور تنها. پر از حسرت. بودم پر از غم پر

. داشتم ازین نمونیسکوت ب نیچقدر به ا. آروم پشتمو نوازش کرد يپر

***

. کنه هیکن بده آرتام برات ته ستیرو ل يکه الزم دار یر چدخترم ه: خانم مهناز

. انداختم ریخجالت سرمو ز ياز رو يلبخند با

. بشم فشیاصرار کرد، نتونستم حر یلیخ يپر یول. خواستم مزاحمتون بشم یشرمندم، نم -

. شدم رهیچشماش خ يسرمو بلند کردم و نرم تو. گرفت دستمو

بارها خودش گفته، . یمون یدوستت داره، مثل خواهرش م یلیخ يپر. يزیما عز يتو هم برا ه،یمزاحم چ .حرفو نزن دخترم نیا گهید -

. شم ینگو که ناراحت م نویا گهیپس د

. جا واسه مهمونا هست نکهیهم بزرگه و هم ا. کنم واسه عقد مناسب باشه یاتاق فکر م نیا: که پشت سرم بود اشاره کرد و گفت یبه اتاق و

؟  هینظرت چ

. دور تا دور اتاق انداختم یاجمال ینگاه

. دیهر طور خودتون صالح بدون. به نظر منم مناسبه -

. زده بشیپسرکجا غ نیباز ا نمیبرم بب ،یکن یآماده م ستویپس تا تو ل. زمیعز یش ریپ -
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تا حاال . کنم ستیبود رو توش ل اجیکه احت یلوازم دستام آماده نگه داشته بودم تا يکه تو یرفت، من موندم و کاغذ و قلم رونیاتاق که ب از

. اطالعات گرفته بودم يسر هی تایسا یبعض ياز تو نیکارا نکرده بودم، واسه هم نیاز ا

 یست م لشیبا سفره و وسا دیکه با گهید زیو چند تا چ يو نقره ا دیسف يبادکنک ها ،یو شکالت دیساتن سف ،ییو طال يمتر تور نقره ا چند

. امیبودم که بتونم از پسش بر ب دواریام .کردم

از خدمه ها سراغشو گرفتم  یکیرو به . نکردم داشیسالن پ يتو یگشتم، ول یدنبال مهناز خانم م. رونیکه کامل شد از اتاق رفتم ب ستیل

. باغ يکه گفت رفته تو

. میدرگاه رخ به رخ شد يتو

. هتون بدمب ستویگشتم تا ل یداشتم دنبالتون م دیببخش يوا -

. بده تا نرفته ببرم بدم بهش. عجله داره نه،یماش يتو باغ بودم دخترم، آرتام تو -

از خدمه ها مشغول  یکیاتاق و به کمک  يبرگشتم تو. رونیکه نثار صورتم کرد از در رفت ب یرو دادم دستش، اونم با لبخند مهربون کاغذ

. میاتاق شد يتو يها هیاسباب و اثاث ییجا به جا

 يرو يدستم به تابلوها. مشغول بودم یحساب. درم پشت سرش نبست رون،یخدمتکار از اتاق رفت ب. گذشته بود میساعت و ن کی بایتقر

. داشتم تا جاشون بادکنک و تور بزنم یبرشون م یکی یکیداشتم . بند بود وارید

زد و بنده خدا همه  یبار بهم سر م کی قهیخانم هر چند دق مهناز. خسته شده بودم یحساب. رو پاك کردم میشونیپ يپشت دست عرق رو با

. بود یزن خونگرم و آروم. کرد یم ییرایجوره ازم پذ

 بیبرام عج. نگاه کی ینیخودم حس کردم، مثل سنگ يرو رو يزیچ هیهمون لحظه  يکردم که تو یبه کمر داشتم اطرافم رو نگاه م دست

. نبود یدم سمت در، اما اونجا هم کسسرمو چرخون. ستیاتاق ن يکه تو یکس. بود

تا خواستم سرمو ببرم . دادم و راه افتادم سمت در رونیب قینفس حبس شدم رو عم! چم شد؟ هوی. کردم یحس نم يقلبمو عاد ضربان

. جن جلوم ظاهر شد نیخدمتکار ع رون،یب

. بود دهیاون بنده خدا هم بدتر از من رنگش پر. عقب دمیو پر دمیکش یفیخف غیترس ج با

. نیستادیا نجایدونستم ا یخانم، نم دیببخش... بـ  -

. اشکال نداره، تو رو هم ترسوندم -

. دستش افتاد يتو ينگاهم به پاکتا. دیصورتش دست کش به

 ه؟یچ نایا -

. برگشتن دادن دست من دفعه هیشد  یدونم چ ینم یاتفاقا تا پشت درم اومدن، ول. رو آقا دادن گفتند بدمشون به شما نایآهان، ا -

. باشه ممنون -

برم؟  ایخانم باشم  -

. آخر سر میذار یکار رو م نیباد بشن که ا دینداره، فقط بادکنکا با ينه نصب کردنشون کار -

. پس من برم به خانم کمک کنم -
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. نهز یخدا هنوزم قلبم داره تند م يوا. دمیکش قینفس عم هیسمت اتاق و  دمیاز رفتنش چرخ بعد

روشون دست . لبام لبخند نشست يناخوداگاه رو یو شکالت دیساتن سف دنیبا د. همه رو گرفته بود. کردم کف اتاق یخال یکی یکیرو  پاکتا

. کردم یخوشبخت يدوستم آرزو نیزتریعز يتو دلم برا. فنیچقدر نرم و لط. دمیکش

. عاشقشون حفظ کن يو دالو محبتو ت یمهربون شون،یاز زندگ هیهر ثان يعشق رو تو ایخدا

. رو کنار هم گذاشتم لوازم

 ریز. دستم يقرمز و خوشگل افتاد تو یلیدو تا قلب اکل. توش رو نگاه کردم و با لبخند سرش رو کج کردم. بود نشونیب کیپاکت کوچ هی

. با تعجب قلبا رو بو کردم. داد یم یخوب يبو. کردم کینزد مینیناخوداگاه به ب یخواستم پاکتو بذارم کنار، ول. دندیدرخش ینور لوستر م

! اسی يبو...  يبو... عطر  يبو! ایخدا

 یحس م. دو تا قلب قرمز و درخشان نیداد، فقط هم یبو رو نم نیکدوم از لوازم ا چیه. کنم ینه اشتباه نم. دمیبار پشت سر هم بو کش چند

! اسیعطر بده؟ اونم عطر  يبو دیدو تا قلب با نیچرا فقط ا. دیتپ یم نمیس يوار تو وانهیقلبم د. کردم سر انگشتام سر شده

. زده از جام بلند شدم و رفتم سمت در شتاب

آقا آرتام کجا هستند؟  دیببخش: دمیتا شده داشت، پرس يدستش چند تا ملحفه  ياز خدمه ها که تو یکیبه  رو

. باغ باشن يتو دیدونم خانم، شا ینم -

. لبخند زد دنمیبا د. کمکم کرد هیاثاث ییجا به جا يبر خوردم که تو يبه همون خدمتکار. رفتم سمت در لب ازش تشکر کردم و ریز

خانم؟  دیدار ازین يزیبه چ -

...نه نه، فقط  -

. ارمیبراتون م دیبگ نیخوا یم یخانم؟ هر چ یفقط چ -

. داشتم يکار فور هیآقا آرتام کجاست؟ باهاشون  یعنی... آرتام  -

. عجب نگاهم کردت با

. رونیرفتن ب الیاالن از و نیآقا هم -

کجا؟  -

. شد شتریسوالم ب نیبا ا تعجبش

. مهمه یلیکه کجا رفتن؟ آخه کارم خ نهیمنظورم ا -

. خدمتکار سادم خانم هیمن که . دن ینم حیتوض یبه کس يانجام کار يوقت برا چیه شونیدونم خانم، ا ینم -

. و سرمو تکون دادم رونیکردم ب نفسمو فوت يدیناام با

. باشه، بازم ممنون -

. کنم یخواهش م -

. گردم یم سشییدنبال ر يجور نیالبد فکر کرده خل شدم که دارم ا. کرد یگشت و نگاهم م یمرتب بر م یکنارم رد شد، ول از

. داد یقرار نشون م یتاب و ب یور خودشو بط نیبار بود که قلبم ا نیاول يبعد از پنج سال برا. داشتم یحس هی. خودم نبود دست
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. داشته باشه یلیدل هی دیبا

!ایخدا! حس آشنا هیآشنا، همراه با  يبو نیا. دو مرتبه بوشون کردم. دستم نگاه کردم يتو يقلبا به

***

 ریرو مرتب کردم و آهسته ز يکاله شنل پر. بود رونیداماد همراه عاقد ب. اتاق نشسته بودن يعروس و داماد تو کیدرجه  يمهمونا

. کم باال داد و نگاهم کرد هیکالهش رو  يلبه . خواستم از کنارش رد بشم که دستمو گرفت. گفتم کیگوشش تبر

 ؟ير یکجا م: گفت آروم

. ادیاالن عاقد م رون،یرم ب یم: تر از خودش جوابشو دادم آهسته

. جا باش نیهم. يچکار به عاقد دار اد،یخب ب -

. زشته، ول کن دستمو يپر -

کجاش زشته؟  نیا. مراسم عقد کنارم باشه يخوام خواهرم تو یم! رو زشته یچ یچ -

شده دالرام جون؟  یچ: جون یلیل

. اتاق عقد بمون يگه تو یدستمو گرفته م. دیبپرس ياز پر -

شه؟  یم یخب دخترم بمون، مگه چ -

. نباشم بهتره، حرف و سخنشم کمتره نجایمن ا. کنن یچطور دارن نگاهم م دینیبب د،یندازنگاه به مهمونا ب هی! چرا؟ گهیجون شما د یلیل -

. ستیبهت گفتم که واسم مهم ن. خواد بگه یم یهر چ یهر ک. الزم نکرده: يپر

. رونیبذار برم ب. نگاه ها رو ندارم نیطاقت ا. شم یم تیبمونم اذ. ستین ياالن وقت لجباز يپر -

. حال خرابم شد يجون متوجه  یلیل. به خودش گرفته بود رنگ التماس لحنم

. رهیبگ میبذار خودش تصم يپر: جون یلیل

. غلطشون يتموم باورها يزده رو دییمهر تا یعنی رونیبره ب یاگه دل م؟یکن یم یزندگ میمامان؟ مگه ما واسه مردم دار یگ یم یچ: يپر

 نه؟یاز ا ریغ

باالخره طاقتمو از دست  نیهمه نگاه سنگ نیا ریدونم بمونم ز یشناسم، م یفقط خودمو م ؟يپر هیه حرفچ نیا. من حرفاشونو قبول ندارم -

 ؟يخوا یم نویتو ا. ادیدم و اشکم درم یم

. سکوت فقط نگاهم کرد تو

. درکالهتو درست کن، زشته ما يپر. تو ادیشن حاج آقا ب یخانما دارن حاضر م. منتظره رونیدخترم عاقد ب: جون یلیل

. شد یم دهیخوشگلش نگاه کردم که برق اشک به وضوح درش د يچشما يلبخند تو با

 ییها یبه پاس تموم خوب. يرو دار یخوشبخت اقتیل. کنم خواهرم یرو آرزو م نایبرات بهتر: گوشش آروم گفتم ریمرتب کردم و ز کالهشو

. يت ممنونم پراز. بهت بده يخوا یاز خدا م تیزندگ يتو یهر چ ،يکه در حقم کرد
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سمت  دمید،دویاز اتاق رس رونیپام به ب نکهیبه محض ا. مهمونا رد شدم نیو از ب دمیلبمو گز. تر شد نیسنگ. بغض آب دهنمو قورت دادم با

 يو پر ریکه اون شب با ام یرفتم همون سمت. خلوت بود رونیب. داشتم یتوجه فقط قدمام رو تندتر بر م یب یول دم،یرو شن یب یب يصدا. باغ

.میکرد یو گال رو تماشا م میبود ستادهیا

زدن و سوت  یدست م الیو يمهمونا تو. و بغضم شکست رمیخودمو بگ ينتونستم جلو گهید. باغچه دامن لباسمو جمع کردم و نشستم کنار

. بودم ریهام اس ییتنها يپر از غم، هنوزم تو یسر داده بودن و من با دل يهلهله و شاد دن،یکش یم

خودش . کردنش نکردم دایپ يکه برا ییمدت چه کارا نیا يکجا دنبالش بگردم؟ تو. راه چاره نشونم بده هی ایخدا. کن شتریصبرمو ب ایداخ

اتفاقات نه  نیبا وجود ا. سهام کارخونشو هم فروخته به شرکاش یو حت لشیفروش اموالشو سپرده دست وک يقبل از رفتن بهم گفت کارا

 هیشد به  یتمومش خالصه م. رمیشناختم که سراغشو ازش بگ یرو م یو نه کس ششیاونجا باشه برم پ نکهیا دیام هبود تا ب يخونه ا

بارم نرفتم تا  کی یو من حت. روش حک شده بود یسنگ قبر که اسم آرشام تهران هیشمال و  ياز روستاها یکی يتو یمیقبرستون قد

که  نهیره، به خاطر ا یو م ادیاگه هنوز نفسم م. خروارها خاك مدفون شده ریز جانبار حس نکردم که آرشام من او کی یحت. نمشیبب

. مرگشو باور نکردم

. قولش ریبزنه ز ینبود که به راحت یآدم. نبود يآرشام اهل نامرد. دونم آرشام من نمرده یم

 یغرورش ستودن. خاص بود زشیهمه چ. نبود یولآدم معم هیاون . شناختم فرق داشت یبودم و م دهیکه به عمرم د ییبا تموم مردا آرشام

 یجهنمو دارم به چشم م ایخدا. ستیخاك ن قیال یآدم نیچن. از غرورش کم بشه يبهم ابراز عالقه کرد، بازم نذاشت ذره ا یوقت یحت. بود

. نمیب

. م رفتنش رو قبول نکردمباز یآرشام ترکم کرده، ول دمیدو بار خواب د نکهیبا ا. يداد دیبهم ام ایروز، هر شب، خدا هر

 يتا اومدم مزه . آرامش روزم رو به شب نرسوندم يوقت تو چیه. سرگردونم، هنوزم هستم شهیرو داشتم که دنبالش بگردم؟ هم کجا

باهاش . من قدرشو ندونستم، گذاشتم بره. کوتاهه یلیخ یلیروزگار بهم فهموند عمر لحظات خوش خ یرو بچشم، تلخ یخوشبخت نیریش

آرشام سرسخت . نکردم یقلبم گوش کنم، ول يزد تا به ندا بیبار عقلمم بهم نه نیا. نذار بره ر،یبگ وشوگفت جل یدلم م. کردم یافظخداح

. حرفا بود نیتر از ا

. کنم یوقته اونجا نشستم و دارم با خدا درد و دل م یلیخ دمیخودم که اومدم د به

حوصله  یب. سرم که همرنگ لباسم بود يانداخته بودم رو يخاکستر ریشال حر هی. دادم بلند شدم و دامن لباسم رو تکون نیزم يرو از

. میکرد داشونیپ يافتادم که اون شب با پر یاسی يگل ها ادیکردم،  یهمون حالت که داشتم اشکامو پاك م يتو. مرتبش کردم

. اومد یم کیموز ياز داخل صدا. رو به همون سمت برداشتم قدمام

هنوز چند قدم باهاشون . ازش دل بکنم يجور چیکه اون شب حاضر نبودم ه ییاطراف فقط دوست داشتم برم همون جا يایناز د فارغ

دونم چرا  یخواستم برگردم اما نم. نشسته بود اسی يکه پشت به من رو به گال يمرد. ستادمینفر سر جام ا کی دنیفاصله داشتم که با د

آهسته از جاش بلند . حضورم شد يپاهام متوجه  ياز صدا. تر شدم کیبهش نزد گهیقدم د هی. رفت یم شیپ بره،پس  نکهیا يپاهام به جا

عطر گل ها  يبو. به تن داشت یو خوش دوخت یکت و شلوار مشک. دهیقامت بلند و کش. نگاهش کردم قیدق. هنوز پشتش به من بود. شد

. مشامم رو نوازش داد
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. انگار مزاحمتون شدم دیببخش -

حرکات و . دمید یکدوم رو در خودم نم چیه ییدونم چرا توانا ینم. شدم یو از اونجا دور م دمیکش یراهم رو م دیگفتم، با یم نویا دیانب

. اراده شده بودم یانگار ب. رفتارم دست خودم نبود

.کردم یچه واضح حسش م. زد یوار م وانهیکه قلبم د یهمون قسمت يرو. شالم گذاشتم يرو دستمو

لحظه هم بر  هی يبرا یحت. ستادمیپشت سرش ا. شدم کیناخوداگاه بهش نزد. محکم فشارش داد و بازش کرد. راستش مشت شد ستد

. نگشت

. که بهم دست داده بود مقابله کردم و از کنارش رد شدم یبا حس. تفاوت باشم یب خواستم

. لبام ينشست رو اسی يفت گلبرگ هابه لطا يلبخند. و با سر انگشت لمسشون کردم ستادمیگل ها ا يجلو

.دمید یتک تک گلبرگ هاشون م يجذاب آرشام رو همراه با همون نگاه مغرور تو يانگار چهره . حال خودم بودم يتو

 يالو به گ ستادمیا نایا يپر يباغ خونه  يانگار تو. حواسم به اطرافم نبود. دونم صدام تا چه حد بلند بود ینم. کردم یلب زمزمه م ریز

 یو شکنندشون م فیبا مهر و محبت قطرت آب رو آروم به تن لط. خودم پرورششون دادم يکه با دستا ییگال. کنم ینگاه م اسشونی

. غرق در انتظار من رشد کرده بودند قیهر کدوم از اون ها همراه با دقا. نهیبب بیآس ششونیر اشتموقت نذ چیه. دمیپاش

: کردم زمزمه

بود رهیت يابرها يالبه ال در

تو يآمدن دوباره  يایرو

.ستیکه آسمان گر یشب آن

. چقدر دلم از غم پره ایخدا. بود یچشمام بارون يحال و هوا. چشمام نشست يتو اشک

اشک من يکه قطره ها یآن شب -

دیچک اسمنی يبرگ ها يرو به

. شد سیاشک خ یدر پ یصورتم با قطرات پ. بغض داشتم د،یلرز یم صدام

شکست ناسمی -

دیتا صبح نال ابر

غروب کرد آسمان

خشک شد میها اشک

کور شد میها چشم

سراب شد یزندگ

. معنا بود یچقدر برام سخت و ب دنیبدون اون نفس کش. دمید یهر لحظش هزار بار مرگو به چشم م يافتادم که تو ییروزها ادی

روزها گذشت -

جوان شد اسمنی
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شاداب شد یزندگ

 یولخسته ام  يها چشم

انتظار يراه جاده ها به

ابد ماندگار شد تا

تو يآمدن دوباره  يایرو

تار شد شهیهم يروزها مونس

 يهمه . کنم یخال يجور هیدوست داشتم داد بزنم و بغضمو . چشمامو بستم و بعد از چند لحظه باز کردم. دیلرز یام از بغض م چونه

. دیلرز یوجودم م

ستین اهیآسمان دگر س -

دیآرام خواب اسمنی

شد دیکم ناپد ابرکم

تو يآمدن دوباره  يایرو

جاودان دل ها شد شهیهم انتظار

 شیهزار بار از درد دور يو من روز فتهیلحظه اتفاق م کی يمرگ تو. تونه درد آور باشه یتا چه حد م ییتنها. چقدر سخته ییجدا ایخدا

. دم یدارم جون م

قرارم  ینگاه خروشان و ب. ستادیرو به روم ا. از اشک بود سیصورتم خ. همون حالت برگشتم يوت. دمیرو از پشت سر شن ییقدم ها يصدا

کم کم داشتم توانم رو از . دستم مشت شد يگال تو. بست خیتنم . مونده بود اسی يگل ها يدست راستم رو. چشماش دوختم يرو تو

...  يصدا...  يداص یحت. دمیشن یرو نم ییصدا چیهمه جا سکوت بود، ه. دادم یدست م

. کرد یخورد، انگار داشت صدام م یتکون م لباش

!ستیسرد ن گهید. کنه یداره لمسم م. بازوهام ينشست رو دستاش

. خواستم لبخند بزنم، نتونستم. کردم یفقط نگاهش م. دمیشن ینم يزیمن چ یشد، ول یدهنش باز و بسته م. کرد ینگاهم م ینگران با

بازم  یبشم، ول کشیجدا کنم و نزد واریخواستم خودمو از د. اما نتونستم! قت؟یحق ای یدراز کنم و بگم وهم خواستم دستمو به سمتش

. پاهام نداشتم يتو یحس چیه. شه یفقط حس کردم چشمام داره آروم آروم بسته م. نتونستم

. سته شداما چشمام ب. نگهم داشت يبخورم، دو تا دست قو نیزم نکهیقبل از ا. تا شد زانوهام

.دمید یمحض م یاهیس يچشمام تو شیرو هم پ ایو حاال دن دمیشن ینم ییصدا چیه

 ***

. چشمامو باز کنم ينا نداشتم ال. صورتم حس کردم يقطرات آب رو، رو يسرد
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. ادیداره بهوش م -

. نفس بکشه بنده خدا دیبذار د،یاطرافشو خلوت کن -

. دو مرتبه بستمشون. صورتم يورد توخ مینور مستق. چشمامو باز کردم آروم

. نور آباژور روشن باشه دیبذار د،یچراغا رو خاموش کن -

. و منگ نگاهمو اطرافم چرخوندم جیگ. چشمامو باز کردم يال. نبود ياز اون نور خبر گهید

تخت نشسته بود و  نییپا یب یب. کردند یم نگاهم یجون و مهناز خانم با نگران یلیل. بود ستادهیسرم ا يباال ریکنارم نشسته بود و ام يپر

. دمیبه سرم دست کش. چشماش سرخ و متورم بود.دستش بود يدستم تو

حالت خوبه؟  یدل: يپر

. خوبم -

. یاز دست رفت یدست یفکر کردم دست. خدا رو شکر. يپــــوف، دختر نصف عمرمون کرد -

. ریا دختر زبونتو گاز بگ: جون یلیل

 یب. شد یباغ افتاد، چشمام گشادتر از حد معمول م يکه تو یاتفاقات ياداوریهر لحظه با . شد از حال رفتم یکه چ ارمیب ادیکردم به  یسع

. دستشو گرفت ریام. دیجاش پر يکه کنارم بود با ترس تو يپر. هوا نشستم

! ؟يچته تو، سکته ام داد: يپر

! کجاست؟! کوش؟ -

! کجاست؟ یچ: يپر

گفتم اون زنده است؟  يدید یب یب. اسی يباغ کنار گال يتو. دمشیبه ارواح خاك مادرم د دمش،یخودم د یب یب: د تند گفتمتن یب یبه ب رو

! یب یب

حتما جزو مهموناتون . دمیباغ شما آرشام رو د يمن تو. دیانکارش کن دیتون ینم: با هق هق گفتم ریرو فشار دادم و رو به ام یب یب يدستا

ست؟ بوده، االن کجا

برادر من  دیدیکه شما د یاون د،یکن یاشتباه م دیدار: بعد از اون رو به من آروم گفت. گرفته و ناراحت نگاهشو به مادرش دوخت ریام

. آرتامه

. کردم یپنج سال باهاش زندگ نیا يتو. شناسم یمن اون نگاهو م. کنم یمن اشتباه نم: دستمو مشت کردم و جوابشو دادم یحالت عصب با

 د؟یکن یچرا حرفمو باور نم! بود، آرشام بود، شوهر من ستادهیکه جلوم ا ين مرداو

. گه یدرست م ریام -

! آرشام. خودش بود. ستهیکم مونده بود قلبم از حرکت با. زده دهنم باز موند رتیح دنشیبا د. سمت در دینگاه ها چرخ ي همه

نه، خودش  یول. بمینگاه غر نیکردم با ا یحس م! اما چرا؟. نگاهش مغرور بود و سرد شهیمثل هم. اخم داشت. ستادیا ریاومد و کنار ام جلو

. من مطمئنم. بود

. ییاسم من آرتامه، آرتام سما: و مصمم گفت يچشمام و جد يزد تو زل
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 يحال گرم و آشنا جلو نیکرد؟ هنوز اون نگاه نگران و در ع یچرا انکار م. باورش برام سخته. رونیکم مونده بود از کاسه بزنه ب چشمام

... پس چرا حاال . نبود بهیغر اینگاهش به من، نه خدا. دستاش گرم بود. منو گرفت فتادمیداشتم م یوقت. چشمامه

. هم گذاشتم يو چشمامو رو دیبا بسته شدن در تنم لرز. هم پشت سرش رفت و در رو بست ریام رون،یاز اتاق رفته ب دمید امیبه خودم ب تا

 رونیهمه رفته بودن ب. چشمامو باز کردم. شد سیصورتم خ هیاز ثان يبلندم حس کردم و در کسر يمژه ها يک رو از ال به الجوشش اش

. کرد یم هیصدا گر یب ،یب یب. نییسرشو انداخته بود پا يپر. یب یو ب يجز پر

تو . کنم یدارم دق م یب یب! باشن؟ هیحد بهم شب نینفر تا اشه دو  یمگه م. یب یب يبود دهیتو که آرشام رو د. اون آرشامه نه آرتام یب یب -

. کابوسه هیتمومش  نایرو خدا تو بهم بگو که ا

.رونیکرد، از اتاق زد ب یکه با پشت دست اشکاشو پاك م یدر حال يپر. هق هق کنان سرشو گذاشت لب تخت یب یب

. کردم یم هیخودمم داشتم گر. یب یسر ب يگذاشتم رو دستمو

 ه؟یاشکا واسه چ نیا یب یب -

. آروم باش دخترم: گفت يدستش گرفت و با هق هق خفه ا يدستمو تو. بلند کرد سرشو

شکستم و نابود  شیهمه سال چطور از داغ دور نیا يتو نهیب یکنه؟ نم یکار رو م نیچطور؟ چرا آرشام با من ا ؟یب یچطور آروم باشم ب -

. ، حاضرم قسم بخورم که خودشهاون آرشامه ؟یب یب هیشدم؟ گناهه من چ

. از اشکش سیو خ نیغمگ يچشما يزدم تو زل

 ؟یکن یتو که حرفشو باور نم یب یب -

. کرد سکوت

 ؟يگفتم حرفشو که باور نکرد ؟یچرا ساکت یب یب: گفتم بلندتر

 بهیحد غر نیئنم، وگرنه با نگاهش تا اآره من مطم. ادینم ادشیاون منو . شده يزیچ هیحتما : دمینال هیدست گرفتم و با گر يتو سرمو

. نبودم

. رو به زمان بسپر مادر، آروم باش زیهمه چ -

. ختمیر یهمون حال اشک م يدادم و تو یتکون م خودمو

 غم هامو فراموش کنم، يچشماش زل بزنم و همه  يروز بتونم تو هیچقدر صبر کنم؟ پنج سال از عمرمو دادم تا  گهید ؟یب یب یگ یم یچ -

. به خدا طاقتم تموم شده ،یب یکشش ندارم ب گهید. است بهیگه با من غر یکردم م داشیحاال که پ یول

. بغلش گرفت يکنارم و سرمو تو نشست

از  يکار ،یکش یم یچ يدونم دار یم. کن دخترم يبازم صبور: گوشم زمزمه کرد ریکرد، آروم آروم ز یهمون حالت که نوازشم م يتو

 یرو م یکه به انتظار نشست ییروز پاداش سال ها هیدلم، باالخره  زیعز. خوام یرو م تیو خوشبخت ریمادر، فقط از خدا خ ادیدستم بر نم

. توکل کن به خدا. گلکم ستیدور ن یلیاون روز خ. ینیب

گفتم شوهرم زنده  يا وهیگفتن ب. و دم نزدم دمیخودم د يمردم رو رو نیبد و سنگ يمدت نگاه ها نیکردم؟ تموم ا یم دیچکار با گهید

وقت بهم دورغ  چیگفتم قلبم ه اد،یوقت نم چیگفتن اون ه. که نفسم به نفسش بسته است یگفتم کس ؟یکش یرو م یگفتن انتظار چ. است
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 یشمام و مچ يزنه تو یزل م بانهیغر... اون زنده است و حاال  دیکه به ام یجسم. رهیگ یو حاال اومده و داره جسم و روحمو ازم م. گه ینم

. ستمین یکن یکه تو فکر م یگه من اون

. من مطمئنم، مطمئنم که اون آرشامه نه آرتام یول

***

. بدم حیلحظه امون بده تا برات توض هی یدل: يپر

 یوز گفتتو که اون ر ؟يچرا ازم پنهون کرد ؟يچرا پر. يتو دوستم بود. دونستم یمن تو رو مثل خواهرم م ؟يبد حیتوض يخوا یم ویچ -

آرشامه؟  ر،یبرادر ام یپس چرا بهم نگفت ش،یدید

 ؟یکن یچرا حرفمو باور نم ،یدل ستیاون آرشام ن. ستیچون ن: تخت يبغض نشست رو با

 هیحد به هم شب نیشه که دو نفر تا ا یچطور م. شناسه یمن اونو نم يکس به اندازه  چیاون آرشامه، ه: از حد معمول سرش داد زدم بلندتر

ن؟ باش

هم نکرده که  یتصادف چیه. گه اسمش آرتامه یخودشم که داره م. نشونمون داد اشونویعکس بچگ ریکه ام يدید یدونم، ول ینم نویمنم ا -

ازت پنهون  دیرو با یچ گهید. شناسنش یم ییهمه هم به اسم آرتام سما. برادرش رمیمادرش مهنازه و ام. حافظش رو از دست داده میبگ

کنم؟ 

 ؟يکرد یچرا ازم مخف نویا ه؟یقدر بهش شب نیکه ا یپس چرا اون روز بهم نگفت ست؟یاون آرشام ن یگ یخب مگه نم یلیخ -

که  يبه خدا قسم هرکار یدل ؟یکش یانتظارش رو م يکه سال هاست دار یشوهرته؟ کس یگفتم برادر شوهرم کپ یگفتم؟ م یم دیبا یچ -

. دارمکردم فقط به خاطر خودت بوده، چون دوستت 

. دست گرفتم ينشستم کنارش و سرم رو تو یدرموندگ با

. تونم ادامه بدم ینم گهید يپر. دمیبر. ته خط دمیکنم رس یحس م. خسته یلیخستم، خ -

. گذاشت پشتم دستشو

تا . م به فکر خودت باشکم ه هیخدا  ياما محض رضا اره،یآدمو از پا در م ییو تنها ییجدا. دونم سخته یم. یهست ينگو، تو زن قو نویا -

.دالرام ایبه خودت ب ؟یکن یزندگ الیو خ ایرو يتو يخوا یم یک

. دیلرز یهام از زور هق هق م شونه

. تونم ینم -

قبول  قتویحق يخوا یکه نم یگرده، در صورت یروز آرشام بر م هیکه  یکن یم نیبه خودت تلق يتو دار. يخوا یفقط نم ،یتون یچرا م -

. یکه با چشمات شاهدش هست نهیهم قتیحق. یکن

. با پشت دست اشکامو پاك کردم. جام بلند شدم از

. بذار تنها باشم. تمومش کن ،يبس کن پر -
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. تخت بلند شد يرو از

. میخوا یوقت بدت رو نم چیدالرام مطمئن باش ما ه یول ،یو فکر کن یکه تنها باش يدار ازیدونم االن واقعا ن یباشه، م -

. رفت رونیاز اتاق ب آهسته

کس  چیه یدونم اون مرد آرشامه، ول یکردم؟ من م یچکار م دیبا. تخت و از ته دل زار زدم يو افسرده خودمو پرت کردم رو خسته

 غم هیو مادرش  رینگاه ام يو تو. گفت که اون آرتامه یم نانیبا اطم يپر. کرد یکه در مقابلم فقط سکوت م یب یب. کنه یحرفمو باور نم

. تباه نکردم هودهیفهمونم که پنج سال از عمرمو ب یبه تک تکشون م. کنم یمن بهشون ثابت م یول. گنگ بود امکه بر دمید یم یبیعج

. از خودم ضعف نشون بدم دینبا. کنم یزندگ يطور نیتونم ا ینم گهید! ثابتش کنم دیرو از خدا گرفتم، فقط با میپاداش صبور

مرتب  نکهیا ،یلیاون دو تا قلب قرمز اکل. با همون نگاه آشنا. خود آرشام بود دم،یکه اون شب اونجا د يو مردباغ  يتو اسی يگل ها وجود

. شناسم یمن آرشام رو م. باشه یتونه اتفاق ینم نایکدوم از ا چیه. کرد یخودشو ازم پنهون م

.بود یکاف نیشروع هم يبرا

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( ایهشتنود يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

 ؟یستین یکه از دستم عصبان گهید: يپر

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

...گفتم که  گه،ید ایا دختر کوتاه ب -

. قانع نشدم -

آرتام  یگ یو م يزیر یدونستم بهت بگم بهم م یم. برات قسم خوردم که همش به خاطر خودت بود یکردم؟ دل یم دیخب چکار با -

. نمتیاون وضع بب يخواستم تو ینم. همون آرشامه

. گم یم نویهنوزم هم -

. ره یگوشت نم يانگار حرف حساب تو رینخ یعنیکرد و سرش رو تکون داد که  یپوف

! ممفه یباالخره م ؟یکجا و واسه چ نکهیا. دیلنگ یکار م يجا هی. حساب نبود يرفت، چون حرفش از رو یهم نم واقعا

. بود ستادهیپوش و قد بلند ا کیش يدر خونه، مرد يدرخت جلو ریجلوتر درست ز یکم. کوچه يتو دیچیپ يکه پر میخونه بود ریمس يتو

. دمیکه به چشماش داشت، درست ند یخوش فرم یآفتاب نکیصورتشو با وجود ع

در؟  يجلو هیاون ک: يپر

.به نظرم آشناست ییجورا هی یدونم، ول ینم -
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. صورتش برداشت يتامل از رو یرو با کم شیآفتاب نکیع. برگشت نیماش يصدا دنیمرد با شن. میشد ادهیخونه نگه داشت، هر دو پ يوجل

!فرهاد. باز از تعجب نگاهش کردم یزده با دهان رتیح

 نیمهربون و لبخند دلنش يره با همون چه. با لبخند به طرفم اومد. قدم رفتم سمتش هیآروم بستمش و . بودم ستادهیا نیدر ماش يال

. چشمام زل زده بود يتو شیشگیهم

! ؟یشه فرهاد، خودت یباورم نم -

. یشناس یمنو نم گهیکردم د یبعد از گذشت پنج سال چطور موندم؟ فکر م -

. دادم لشیتحو يا مهیلبخند نصفه ن یبا دستپاچگ. به خودم اومدم. که حاال کم رنگ شده بود يلحن دلخورش شدم و لبخند ي متوجه

. فرهاد تعجب کرده بود دنیاونم از د. يبرگشتم سمت پر

. برم تو یم نویمن ماش یدل: که به من افتاد گفت نگاهش

. الیو يشد و رفت تو نیسوار ماش يپر. تکون دادم سرمو

. ستیکه خوب ن نجایتو، ا میبر -

 ؟یکن یم یزندگ نجایا: انداخت و گفت الیبه و ینگاه مین

. میره، مستاجرآ -

! ؟یبا ک! د؟یمستاجر: تعجب تکرار کرد با

.تو میحاال بر -

. کرده بود رمونیحقم داشت، فرهاد بدجور غافلگ. فرهاد تعجب کرد دنیهم با د یب یب. با دست به در که باز بود اشاره کردم و

 رییاصال تغ. کرد یم ینینگاه فرهاد تموم مدت روم سنگ .کرد یم ییرایازش پذ ییو چا وهیهم داشت با م یب یبودم رو به روش و ب نشسته

. شده بود دیسف قشیکنار شق يفقط چند تار از موها. هنوزم همون فرهاد سابق بود. نکرده بود

 يکه سال هاست دار يدوستم بهم زنگ زد و گفت دختر یوقت. شه یخودمم باورم نم. دیتعجب کرد یحساب دنمیدونم از د یم: فرهاد

اون مطمئن بود که  یول ،یکن یاشتباه م يو گفتم حتما دار دمیخند. باورم نشد ده،یمراسم عقد دوست خانمش د يرو تو يگرد یمدنبالش 

. کردم دایبه کمک خانمش آدرستو پ. یشک نداشت که اون دختر تو هست نیهم يبود، واسه  دهیخونم د يتوعکستو قبال . دهیتو رو د

. نگاهش به من گرفته بود. بعد از چند لحظه سرشو بلند کرد. رفت یور م نشیماش چییا سوب. انداخت ریلبخند سرشو ز با

 ریدرگ. شلوغ بود یسرم اونجا حساب. يجوابمو نداد یزنگ زدم، ول تیبه گوش يچند بار. بود نجایتموم مدت فکرم ا ا،یتالیرفتم ا یوقت -

 نکهیواسه ا. کارم تمرکز نداشتم يسوختم و رو یازت داشتم م يخبر یو بت. غافل نشدم ادتیوقت از  چیه یدرس و کار شده بودم، ول

ها  هیاز همسا. دیستیشمال ن گهید دمیاومدم، د یوقت یول. بهت سر بزنم و برگردم امیدو روز ب یکیکردم تا واسه  کاراموراحت بشه،  المیخ

آدرس کارخونشو بلد . فروخته بودن شیوقته پ یلیونجا رو خا یآرشام، ول يرفتم خونه . ازتون خبر نداشت یسراغتونو گرفتم، اما کس

...گفتن  یبودم، به اونجا هم سر زدم، ول

. چشمام نگاه کرد يتو دیبا ترد. کرد سکوت
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دونستم سر  یبه هر کجا که م. خبر مرگش شوکه شدم دنیاز شن. گفتن قبل از مرگش سهامش رو فروخته: ادامه داد يلحن آروم تر با

 دیبا یکردم و از طرف ینم دایطرف تو رو پ هیاز . نداشت دهیکردم و از اونم سراغتو گرفتم، بازم فا دایپ لشویآدرس وک یبا بدبخت یزدم، حت

االن تو . ساله برگشتم هی. کنم یم داتیداشتم که پ دیهنوزم ام. رانیاومدم ا یکردم م یمدت هر وقت که فرصت م نیا يوت. گشتم یبر م

. مشغول به کارم شرفتهیمجهز و پ يامارستانیاز ب یکی

از  دیبا. کردم داتیکنم که پ یهنوزم باور نم. حرکت کردم عیآدرستو که گرفتم، سر: داشت، گفت یکه نگاهش برق خاص یلبخند در حال با

. دوستم ممنون باشم

. خونه رو پر کرده بود يفضا ینیسنگ سکوت

. حاضر کنم يزیچ هیمن برم واسه شام : گفت شیذات یرهاد با مهربونرو به ف. گفت و از جاش بلند شد »یاعلی« یب یب

. شم یبرم، مزاحم نم دیکار دارم با یب ینه ب: و متواضع جوابش رو داد نیمت فرهاد

. يبر شمونیذارم شام نخورده از پ ینم ،يبعد از مدت ها اومد. شه انجام داد پسرم یکار رو بعدم م -

. اصال عوض نشده. هنوزم همون طور مهربون و دست و دلبازه یب یب: ه، فرهاد نگاهم کرد و با لبخند گفتآشپزخون يکه رفت تو یب یب

. لبخند سرمو تکون دادم با

. رفتار نکرد بهیغر هیوقت باهام مثل  چیه شییخدا. عمو محمد رو هم مثل پدرم دوست داشتم. هیب یدوستش دارم، همه کسم االن ب یلیخ -

. خودشون دوست داشتن يمثل بچه ها من و آرشام رو

. شوك بودم يتا چند روز تو دم،یخبر کشته شدنش رو شن یمتاسفم دالرام، وقت: کم رنگ شد و آروم گفت لبخندش

. حال صدام گرفته بود نیبا ا! یشگیهمون بغض هم بازم

. اما آرشام زنده است -

! زنده است؟ یچ یعنی! ؟ یچ -

 نیهم يبرا. رو هم بهش نگم قتیتونستم حق یخوشحال بودم، اما نم دنشیدونه که چقدر از د یخدا م. دونست یرو م زیهمه چ دیبا فرهاد

. تموم مدت مات حرفام شده بود. کردم فیاتفاقات رو به طور خالصه واسش تعر يهمه 

 ؟ینگفت يزیپس چرا به من چ: دیمکث پرس بدون

 نیهم يکنم، واسه  یخودم فکرکردم با گفتنش در حقت ظلم م شیپ یخواستم بگم، ول یترف یم یداشت یوقت. شد يدفعه ا هی زیهمه چ -

. سکوت کردم

 ؟يکرد یهمه مدت خودتو مخف نیپس چرا ا ؟يتو زن آرشام بود... دالرام ؟ تو االن  یگ یم يدار یچ -

 میعمو محمد اومد يکه واسه خاکسپار میهم برگشت یخواستن برن مشهد، اونم به خاطر من، وقت یب یکردم؟ عمو محمد و ب یچکار م دیبا -

. تهران میبعدشم که گفتم چطور شد اومد. شمال

پس . دیرس یبه تو م شییاموال و دارا ينداشت، همه  یو اونم وارث يبود شیهمسر قانون نکهیآرشام؟ با وجود ا لیوک شیپ یچرا نرفت -

...چرا 
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وقت به ثروت آرشام چشم نداشتم که بعد از مرگش  چیمن ه. کنم ادامه نده یش مفرهاد ازت خواه: وسط حرفش دمیپر يو جد تند

برامون  م،یکه داشت يچند روز و با وجود ترس و دلهره ا يما خالصه شد تو یزندگ. قلبم زنده بود يآرشام تو. رمیبخوام دنبالش رو بگ

. فرق کرده زیهمه چ هگیحاال د. نبود یطوالن یخوشبخت نیعمر ا ماا. روزا رو رقم زد نیبهتر

آرتام همون آرشامه، درسته؟  یکن یپس تو فکر م -

. کنم، مطمئنم یفکر نم -

 ؟یکن یکه انکار نم نویکرده، ا یاما اون خودشو بهت آرتام معرف -

. خوام راجع بهش فکر کنم یفعال نم -

. کنه یم یمعرف گهیفرد د هیهنوز شوهرته و داره به دروغ خودشو  یعنی نیاگه اون آرشام باشه، ا یول -

کار رو بکنه؟  نیا دیآخه چرا با -

. محکم داره، اما امکانشم هست که درست بگه لیدل هیحتما واسش  -

حاال که  یبرگشته، ول نمیخودم بب يکه با چشما دمیپنج سال انتظار کش. رمیبگ میتونم درست تصم ینم. جمیدونم فرهاد، خودمم گ ینم -

. سرابه هیحضورش برام مثل . میفرسنگ ها از هم فاصله دار نمیب یاومده م

 ؟یچکار کن يخوا یاون وقت م ؟یاون مرد آرتام باشه چ میدرصد هم احتمال بد هیاگه  یول ،يدار یدونم االن چه حال یدالرام م -

...اگه احتمالش باشه که ... بازم  یول. شامهده که اون مرد آر یشواهد نشون م ينه دالرام همه ... اگه . امکان نداره نینه ا. کردم سکوت

.خودم باشم ينگفت و گذاشت تو يزیچ رم،یدرگ زمیبا افکار بهم ر یحساب دیکه د فرهاد

. دست پختش حرف نداشت. زرشک پلو با مرغ درست کرده بود یب یشب ب اون

و  رمیخودمو بگ يتونستم جلو یبامزه بود که نم يقدراز خاطراتش به  یکرد و بعض یم فیبرامون تعر ایتالیا ياز خاطراتش تو فرهاد

. کردم يآرامش سپر يبود که تو یشب نیاول نیمدت ا نیا یط. نخندم

نه؟  ای یخوشگل و مو بور رو تور کن يایاز اون دختر خارج یکی یتونست ینگفت یراست: رو بهش گفتم یشوخ به

دختر  هیندارم، اما  یخوب ي ونهیم یخارج يمن با دخترا: کرد، لبخند زد و گفت یم يبشقابش باز ياز مرغ تو کهیت هیطور که با  همون

...بود که  میاونجا هم دانشگاه یرانیا

ش؟یخب خب بق! کــه: لبخند تکرار کردم با

. دمیچشماش د يرو تو طنتیبرق ش. بلند کرد سرشو

. میبا هم مشکل داشت یخب از نظر سن یبود، ول تیخانم و با شخص -

! تر بود؟ کیازت کوچ -

. لبخندم نزنه یکه حت رهیگ یخودشو م يچطور داره جلو دمید یم

. تر بودم کیکوچ یلینه من ازش خ -

اوا خدا مرگم بده، مگه چند سالش بود؟ : با تعجب گفت یب یدفعه ب هی

:گفت دیخند یور که مفرهاد همون ط. نه من ره،یخودشو بگ يبود که نه فرهاد تونست جلو يجور یب یو نگاه ب لحن
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. نداشت، فقط چهل و پنج سالش بود یبنده خدا سن ،یب یدور از جون ب -

. من و فرهاد بلندتر شد يخنده . صورتش يو آروم زد تو دیلبشو گز یب یب

 ؟يعاشقش شده بود يجد ياون وقت تو جد -

. کردم یم یداشتم شوخ ؟يتو هم باور کرد. نه بابا -

 ؟يآزار دار: زدم به بازوش و گفتم یبا اخم ساختگ مایدفعه مثل قد هی

انداختم که تموم  یب یبه ب ینگاه مین یبا شرم خاص. دمیخند ینم گهیمن د یموند، ول یفرهاد ثابت باق يلبا يلبخند رو. میدو متوجه شد هر

. شده بود نیسنگ یجو حساب. بشقابم ينگاهم رو انداختم رو. حواسش به من بود

فرهاد هم نسبت به اون موقع ها . داد یانجام م طنتیو ش یجوون يرو از رو ينبودم که هر کار طونیش يو دو ساله  ستیتر باون دخ گهید

. پخته تر و مردونه تر شده بود

:رو به فرهاد گفت. ببره نیافتاده بود رو از ب نمونیکه ب ینیسکوت سنگ نیا يجور هیخواست  یب یب

 ؟یکن یم یپسرم االن کجا زندگ یراست -

. جوابشو داد یبا مکث کوتاه فرهاد

. ساعت راهه مین نجایسعادت آباد، تا ا -

من و من کنان خواستم . رونیب میدنبالم تا با هم شام بر ادیگفت که فردا شب م یاز شام فرهاد شمارم رو گرفت و قبل از خداحافظ بعد

. بگم يزیاصرار کرد که نتونستم چ يما به قدردر برم، ا رشیاز ز يجور هی یحت ایدرخواستش رو رد کنم، 

. شد دایپ يپر ياز رفتنش نگذشته بود که سر و کله  قهیچند دق هنوز

عالمت  نیکه ع افشیبه ق. هم پشت سرم اومد يداستانم کار کنم که پر ياتاقم تا رو يشستم، رفتم تو یب یظرفا رو کمک ب نکهیاز ا بعد

. زمینشستم پشت م و خونسرد دمیسوال شده بود، خند

 ؟يخند یترکم، تو م یم یمن دارم از فضول: يپر

. مشخصه تیدگیقشنگ ترک. خندم یم نیاتفاقا منم به هم -

کرد؟  یچکار م نجایزود باش، بگو فرهاد ا االی -

. که معلومه شمیبق گهیبوده و داز قضا با فرهاد دوست  ده،یمراسم عقدت د ياز دوستات منو تو یکیظاهرا شوهر . کرده بود دامیپ یاتفاق -

 نجا؟یاومده ا یاون وقت واسه چ -

. یدون یکه م نویا. منه لیوا، خب فرهاد تنها فام -

. هست حاال یانگار ک لمهیگه تنها فام یم نیهمچ: کج کرد و ادامو در آورد لباشو

حاال به نظرت واسه خودش . ستهیو اخالق هم که ب افهیو ق پیاز نظر ت. تخصصشو گرفته ایتالیا يشهره که تو نیا يپزشکا نیاز بهتر یکی -

 ست؟ین یکس

 ؟یکن یبهش فکر م ينکنه دار! شد؟ یچ! شد؟ یچ -

. زد یمشکوك م. کم نگاهش کردم هی
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؟يپر -

. کنه یالمصب با اون چشاش آدمو مسخ م. یخرم کن يبخوا يجور نیا ستمیمن پسر ن. نگاهم نکنا يهوم؟ اون جور -

. بود يرفته بود، اما لحنم جدگ خندم

. ایراستشو بگ يپر ؟یکن یبه فرهاد فکر نم گهیتو که د نمیبب -

. خنده ریدفعه بلند زد ز هیصورتم و  يشد تو رهیخ

. یگ یم یگم تو چ یم یمن چ! ؟يدختر خل شد -

. ازت دمیپرس يجد يپر -

! نیهم. حس زود گذر بود هیتمومش . کنم یبه فرهاد فکرم نم یحت هگیبهت گفتم که د. اون االن شوهرمه. رمیمن عاشق ام وونهید -

هنوزم دوستت داره، درسته؟ . نجایا ومدهین لیدل یکنم فرهاد ب یحس م: گفت دیرو که د سکوتم

. باال انداختم شونمو

. در ضمن، از مرگ آرشام با خبر بود. در هر صورت من که بهش گفتم قبال با آرشام ازدواج کردم -

. پونگ گرد شد نگیقد توپ پ يپر يچشما

! تو؟ یگفت یچ یدلـــ -

گفتم؟  یچ -

...االن آرشام  یعنی... مر ... آرشام  یگفت -

 ؟یگ یم یچ نمیا درست بگو بب -

...که آرشام  يتو واقعا قبول کرد یعنی -

. مونه ینم یحرف گهیاون مرد آرتامه نه آرشام؟ خب د یمگه تو نگفت: جوابشو دادم خونسرد

آخه چرا . یکن یم یشوخ يجون من بگو که دار یدل. شه یمن که باورم نم یدل ،یدل: رفتارش مشهود بود، تند تند گفت يکه تو یاسترس با

 ؟یکن یم يجور نیا

ه؟ بش بهیپاهاش له کنه و آخرشم باهام غر ریو تموم عشق و عالقم رو ز ادیپنج سال از عمرمو هدر دادم تا ب ؟يچه جور -

که از غرورش گذشت و گذاشت پشت سرش هزار جور حرف بزنن؛ تهشم  یکس. کنم یاحمق زندگ هیخوام مثل  ینم گهینه د: زدم پوزخند

مهم . گهیهر کس د ایخواد آرتام باشه  یندارم، حاال م يبا اون مرد کار گهیبرسه؟ من د نجایبه ا دیبهش چسبوندن، حاال با یوونگیاَنگ د

. اونو از دست دادم شهیهم يکنم که برا یدارم باور م. ستین منشام که اون آر نهیا

دونم  یم ؟یکن یفکر کن، چرا لج م شتریکم ب هی یتو رو خدا، دل یدل: گفت دیلرز یکه از بغض م ییبا صدا. شد سیاز اشک خ يپر صورت

. یکن يباز ندتیو آ یبا زندگ يخوا یم یزن یحرف م يجور نیا یوقت

قلبم زنده است،  يآرشام تو. کنم یچطور زندگ دیبا دمیتازه فهم. نگران نباش: کردم، گفتم یت نوشته هام رو مرتب مطورکه دس همون

. همون طور که خودش خواست

. دستم فشار دادم يخودکار رو تو. دیلرز یانگشتام م. شونم يجلو و دستش رو گذاشت رو اومد
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...تو که  یدل: يپر

. پس زدم و بلند شدمشونم  يدستشو از رو یعصب

به آرشام فکر نکنم؟ خب  گهیبرگردم و د میتا به زندگ يخوند یگوشم م يکه هر روز و هر شب تو يتو نبود نیمگه ا: بهش بلند گفتم رو

 هی خوام با ینم گهید یکنم، ول یوقت فراموش نم چیمن آرشام رو ه ؟يریجلومو بگ يخوا یسازم چرا م یاز نو م مویحاال که دارم زندگ

حق دارم نفس بکشم، حق . دمیعذاب کش یکاف يچند سال به اندازه  نیا! بسمه گهید. خراب کنم مویارزش زندگ یبمشت افکار پوچ و 

!منم آدمم. دارم مال خودم باشم

. نکن ،ینکن دل: لب زمزمه کرد ریز. تکون داد نیبه طرف يسرشو با ناباور يپر

 رونیدهنش و از اتاق ب يدستشو گذاشت رو يپر. نشن ریگرفتم که اشکام سراز یخودمو م يبه زور جلو. چشمام حلقه بست يتو اشک

. رفت

. دمیبالش کوب يمشتم گرفتم و سرمو با حرص رو يرو تو یرو تخت. تخت يافتادم رو. پاهام نداشتم يتو یحس چیه. بودم داغون

. کردم یبالشم خفه م يصدامو تو یام بلند بود، ول هیگر

شونش  يسر رو. بغلش کردم. کرد یبود که با غم نگاهم م یب یب. کنان نگاهش کردم هیگر. سرم حس کردم يرو رو یتدس يگرما

. شدم یاز درون داشتم نابود م. شه یمنفجر م نمیس يکردم قلبم داره تو یحس م. نوازشم کرد. گذاشتم و زار زدم

. باشم یتماشاچ هیو فقط  نمیبنشگوشه  هیتونستم آروم  ینم گهیخودمو گرفته بودم؛ د میتصم

.چکار کنم دیدونم با یحاال م. تموم شد گهید یکنن، ول يبودم؛ گذاشتم همه باهام باز ساده

***

. لبخند زدم نهیآ يخودم تو يو به چهره  دمیکش قینفس عم. برداشتم و به مچ دستم و کنار شالم زدم شمیآرا زیم ياز رو مویشگیهم عطر

.رسم یطور به خودم م نیباره که ا نیاول نیا بعد از پنج سال

شالم به رنگ . قسمت مچ تنگ شده بود يکه رو دیخورد و شلوار سف یکمربند پهن همرنگش م هیقسمت کمرش  يکه رو يدیسف يمانتو

. و کفشم ست کرده بودم فیکه با ک ریبنفش س

رو با  یجالب یپشت پلکام هارمون یکم رنگ طوس ي هیسا. اشتچهرم نشونده بودم، از نظر خودم که حرف ند يکه رو یکم رنگ شیآرا

. خودمو گرفتم يپر رنگ ترش کنم، اما جلو نمیدوست داشتم از ا یلیکه خ ییو لبا. کرده بود جادیا میخاکستر يچشما

. افراط الزم بود یبه بعد کم نیاز ا یاومد، ول یبدم م يرو ادهیز از

اس داد  میگوش يفرهاد رو. جون یلیل شیپ ال،یبعد از نماز رفته بود اون طرف و یب یب. رونیاق رفتم بتخت برداشتم و از ات ياز رو فمویک

.حفظ کنم نیو مت نیطور سنگ نیکردم رفتارم رو هم یو سع دمیبه مانتوم کش یدست. که پشت در منتظرمه

فاصله  نیبا لبخند از ماش. بود یام و مشک یب هیکه  نشیداده بود به ماش شویدر تک ياون طرف کوچه درست رو به رو رون،یدر رفتم ب از

:برام باز کرد و گفت نویکه شدم، همزمان در ماش کشینزد. گرفت
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. کنم یخواهش م دییسالم خانم خانما، بفرما -

. کج کرد نیبامزه سرشو سمت ماش یلیخ و

. د تا نشست پشت فرمون، حرکت کردفرها. و مرتبش کردم دمیبه شالم دست کش. روش لبخند زدم و آروم نشستم به

. من شده امشب بینص يچه افتخار -

. دمیخند

. دکتر يشه آقا یشب که هزار شب نم هی -

. هم يتو دیاخماشو کش یشوخ به

 م؟ینه بابا، داشت -

 م؟یمگه قرار بود نداشته باش -

.نگاه کردم ابونویجلو، خ ي شهیبا لبخند از ش. و سرشو تکون داد دیخند

.دلم واسه کل کل کردنامون تنگ شده بود -

. زد یلبخند نم گهیکردم، د نگاهش

.دمیچند لحظه بعد صداشو شن. چرخوندم سرمو

؟یچرا ساکت -

بگم؟  یچ -

.فقط ساکت نباش! یهر چ -

.خودتو بکن یامشبو دالرام سع هی. آروم باشم دیبا. تکون دادم سرمو

 م؟یر یکجا م -

. یجا تو بگ گم هر یامشبو م هی -

مطبق چطوره؟ : فکر کنم گفتم يلحظه ا نکهیدفعه بدون ا هی

. انتخابت محشره شهیمثل هم: لباش داشت گفت يکه رو یاونجا رو انتخاب کردم، با همون لبخند جذاب لیدل یکه فکر کرده بود ب فرهاد

بهم و من  میهوا برگشت و خورد یب یوقت. دمیمطبق د يکه آرشام رو تو یدرست اون شب. شیبرگشته بودم به چند سال پ. فکر بودم تو

. نیزم يپرت شدم رو

»يگرد یچرا بدون راهنما بر م کهیمرت! ؟يدستم، آخ آخ مگه کور يا«

.از ترس زبونم بند اومده بود. زنه ینم گهیچشماش افتاد، حس کردم قلبم د يکه تو نگاهم

. دنیدم و شروع کردم به دوبشه، تر و فرز از جام بلند ش کیخواست بهم نزد تا

. گلوم داد يتو يلبام، اما به همون سرعت جاشو به بغض بد يکه سرش آوردم، لبخند نشست رو ییاون شب و بال ياداوری با

.رو با سر انگشت گرفتم نهیگونه ام بش يکه کم مونده بود رو یاشک قطره

دالرام حالت خوبه؟  -
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. گرفته بود نیبغض داشت، واسه هم صدام

. نکردم نگاهش

. ستین يزیخوبم، چ -

دوست داشتم تو خودم . تا خود دربند نه اون حرف زد نه من. خوام درمودش حرف بزنم یبود که بفهمه نم يخشک و جد ياون قدر لحنم

.باشم

***

تا اومدم بگم خانم اسمت . کنم یدارم بهش لطف م يجور نیخود شده بود، منم که ناوارد، فکر کردم ا یاز خود ب یدختره حساب: فرهاد

که تو با  دیو به زبون خودش عربده کش واریام رو گرفت و کوبوندم به د قهیاز پشت  یکی دمیخونت کجاست؟ بگو ببرم برسونمت؛ د ه؟یچ

وست دختر تو بوده، چکار به کار د ریتا خواستم بهش بفهمونم بابا من قصدم خ. یداشت مثل چ ــکلیه اروی! ؟يدوست دختر من چکار دار

نبود، غش  شیدوست دخترشم که حال. چشمام يامواتم اومدن جلو يمشت همه  هیصورتم که با همون  يمشت محکم خوابوند تو هیدارم؟ 

کرد، دست تو دست  یکه طرف، خوب عقده هاشو با مشت و لگد، سر تن و بدن من خال مآخرش. دیخند یغش داشت به زد و خورد ما م

. من بدبخته تیحکا نیگن آش نخورده و دهن سوخته، ا یبود که م یاون ضرب المثله چ. پسره نیهم رفتن سمت ماش

 يفرهاد به قدر. تونستم یبازم نم یگرفتم که صدام بلند نشه، ول یدهنمو م يجلو یه. چشمام نشسته بود يبودم اشک تو دهیبس خند از

. رهیخودشو بگ يتونست جلو یمن بود، نم يهم جا يا گهیکرد که هر کس د یم فیبامزه تعر

...فرهاد خدا بگم چکارت نکنه، هنوزم مثل اون وقتا  يوا -

. لبام خشک شد يآروم آروم رو لبخند

.ما يدرست رو به رو. رد نگاهمو دنبال کرد فرهاد

...که  نیا: زده آهسته گفت رتیح

. آرتام: زمزمه کردم. زد یتند تند م قلبم

. آرشامه یکپ نکهیشه، ا یباورم نم -

نبودم؟  تیخواستم؟ مگه دنبال موقع ینم نویمگه هم. خودم اومدم و نگاهمو از روشون برداشتم به

. نشسته بودن زیم هیو آرتام دور  ریو ام يپر. افتادم سمتشون راه

.نخودت کمکم ک ایخدا. رو بشه ششونیکردم که دستم پ یم يکار دینبا. بگم آرتام دیاز حاال به بعد با آره،

زدم،  یو با فرهاد حرف م دمیخند یداشتم م یرو به رومون بود که وقت قایآرتام دق یهم کنارش نشسته بود، ول يپشتش به ما بود و پر ریام

.و الل شدم دمیخودم د ينگاهشو رو

. زشونیسر م میدیهمون موقع رس. برگشتن دن،یما د ينگاه آرتام رو که رو يو پر ریام

. کردم یم یگلوم احساس خشک يدادم، چون همش تو یمرتب آب دهنمو قورت م. دیلرز یو پاهام م دست
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از جا بلند شد و  دم،ید یچشماش م يکه رد تعجبو تو یهم با لبخند در حال ریاون که بلند شد، ام. با تعجب به من و فرهاد نگاه کرد يپر

.با من و فرهاد دست داد کیسالم و عل نیح

. دمید ینگاه فرهاد رد تعجب رو م يتو. کردم یو آرتام معرف ریرهاد رو به امف. دمیرو بوس يپر ي گونه

. از اقوام من هستند یکیدکتر فرهاد رادفر،  -

کنم، به  یکردم لرزشش رو مخف یم یدستمو که سع. بلند شد شیصندل يآروم از رو. من بود يبه آرتام دوختم، چشماش رو نگاهمو

. سمتش دراز کردم

. کرد یگفت، فقط نگاهم م ینم یچیه. چشماش ينگاهمو زووم کردم تو زدم و لبخند

. ییسما يآقا نمتونیب یم نجایسالم، خوشحالم ا -

احساس گرما کنم و ضربان قلبمو که تو حالت نرمال نبود،  دیبود تا شد یحرکت کوچولو کاف هی نیهم. دستش گرفت يدستمو تو دیترد با

. باال ببره

که اون خودشو آرشام من  یتونم بگم آرامش بخش در حال یچطور م... حال  نیو در ع یبیچه تضاد عج. اون گرم يتاسرد بود و دس دستم

! دونست؟ ینم

. کوتاه و مختصر یلیبا فرهاد دست داد، خ. دیدستشو عقب کش یمکث کرد و به آروم. شل کردم تا ولش کنه دستمو

. نشستم يکنار پربا لبخند . مینیبش زشونیتعارف کرد سر م ریام

. نجایا نیایدونستم قراره ب یچه جالب، نم: يپر

. دالرام بود شنهادیپ: شد گفت یم نیآروم و مت د،یرس یجمع م يتو یکه وقت شهیمثل هم فرهاد

.و برگردوندزود صورتش یلیخ. نشد یروم طوالن ادینگاهش ز یشد، ول رهیچشمام خ يآرتام نگاه کردم که همزمان سرشو بلند کرد و تو به

 د؟یخور یم یشما چ. میما هنوز سفارش نداد د،یدیاتفاقا به موقع رس: ریام

. دیشما راحت باش م،یش یما مزاحمتون نم: فرهاد

. دکتر يآقا دیما رو قابل ندون نکهیمگه ا. گذره یخوش م شتریدور هم ب دیباش ه؟یچه حرف نیا: تند گفت ریخواست بلند بشه که ام و

. ضعانه لبخند زدمتوا فرهاد

. دیدار اریاخت: فرهاد

حال و حوصلشو  یگفت یدربند م ایبار پاشو باهام ب هیکردم  یهمه بهت اصرار م نیا ا،یهست یعجب آدم: گوشم گفت ریبا لبخند ز يپر

!شده؟ یندارم، حاال چ

 ؟يشد یآفتاب نورایا: اشاره کرد پمیت به

. نکرده بودم دایهمپاشو پ: گفتم يکشدار پشت چشم نازك کردم و با لبخند و لحن واسش

. منم متقابال جوابشو با لبخند دادم دم؛یخودم د يزد، نگاهشو رو یکه لبخند م یدر حال. به فرهاد نگاه کردم. چپ نگاهم کرد چپ

گارسون با منو . بودهم قفل کرده  يو انگشتاشو تو زیم يدستاشو گذاشته بود رو. کرد یاون نگاهم نم یسمت آرتام، ول دیچرخ نگاهم

. گردم یبر م: بلند شد و گفت زیهمون موقع آرتام از پشت م ره؛یتا سفارش بگ ستادیکنارمون ا
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. راه رفتنشم مثل آرشام بود یحت. داشت یهر قدمشو محکم و کوتاه بر م. به قد و قامت بلندش. کردم نگاهش

.شهیو جذاب، مثل هم پیخوش ت. یمشک نیتنش کرده بود، با شلوار ج يسرمه ا يبلوز چهارخونه  هی

. گردم یمن برم دستامو بشورم، بر م: نگذشته بود که منم از جام بلند شدم و گفتم قهیهنوز چند دق. سفارش جوجه دادن همه

. رونیاز اونجا زدم ب يفرهاد و پر نیسنگ ينگاه ها ریصبر نکردم و ز گهید

اون شب  ادی. جلوتر رفتم یکم. کنم داشیتونستم پ ینم تیاون همه جمع نیران برستو يجلو. نبود یگشتم ول یدنبالش م سرگردون

بغلش  يکه تو ستادمیا ییبه همون سمت راه افتادم، درست همون جا. انداخت رمیخلوت گ يجا هیآرشام دنبالم کرد و تو  یوقت. افتادم

. بودم

آره؟  سرت آوردم واست درس عبرت نشد يکه اون سر ییبال. کن آشغال ولم«

من  يرو بکنه و رو يغلط اضافه ا نیتا به االن جرات نداشته همچ يدختر چیکه ه یدون ینم نویمطمئنم ا یول ؟ییپررو یلیخ یدونست یم -

. قبل بهت گفته بودم يهمون طور که سر. کنم یحساب ولشون نم هیرو بدون تسو ییدخترا نیهمچ. دست بلند کنه

».مثل تو از راه برسه و بهش جفتک بندازه يخر هیتا  نهیساکت بش يجور نیکه هم ستیاوناش نبدون دالرام از  نویتو هم ا -

. گوشم بود يصداشون هنوز تو. صورتم يکه خوابوند تو يا یدر پ یپ يها دهیکش و

. دمیگونه ام دست کش به

».هیحسابمون که اصل کار هیمونه تسو یو حاال م تنایاون توه يدومم به خاطر همه  ي دهیاولو زدم به خاطر کار اون شبت، کش ي دهیکش«

از دهنم  یو خم شد که همون موقع هر چ دیاز درد نال. شکمش يصورتش چنگ انداختم و با آرنجم کوبوندم تو يکه چطور تو ادمهی خوب

. در اومد بهش گفتم

».ی؟عوضیچ يکرد لایخ. ارمیپدرتو در م ؟یحساب کن هیباهام تسو يکه بخوا یباش یک ابوکش،ی کثافت«

. اون موقع چقدر خوشحال بودم که از دستش فرار کردم. دیدستش بهم نرس تیبه خاطر جمع. برداشت که پا گذاشتم به فرار زیسمتم خ به

. استفاده کنم تیمسافرت بود و تونسته بودم از موقع يمنصور. نجایاون شبم با فرهاد اومده بودم ا

. همه طول بکشه نیاز رستوران باشه و ا رونیب ییکردم دستشو یفکر نم -

. شوکه شده بودم یطور ناگهان نیاز حضورش اونم ا. قلبم يبا ترس دستمو گذاشتم رو. دمیاز پشت سر شن صداشو

. برگشتم سمتش آروم

.بود یدنیاطراف د ينور کم چراغا ریجذابش ز صورت

. ردمک یکه تو دلم داشتم حسش م يزیبرخالف چ. اخم نگاهش کردم با

 د؟یکن ریآدما رو از پشت سر غافلگ دیعادت دار شهیشما هم -

! د؟یشاهد بود: ابروشو داد باال و گفت يتا هی. نگاهش پر از غرور بود. زد پوزخند

. کم نه: بار منم جوابشو با پوزخند دادم نیا

. داشت ییگرما بیبود و حضورش عج ستادهیا پشتم بهش بود و اون پشت سرم. ستادمیصداش ا دنیاز کارش رد بشم که با شن خواستم

. اون بودم ينگاه هر چند آشنا کیتاب  یکه ب یمن يبرا
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 ه؟یهمه اصرار واسه چ نیا -

! ه؟یمنظورتون چ: با تعجب گفتم. برگشتم سمتش آروم

. چشمام يشده بود تو رهیخ. کرد کیبار چشماشو

. ستمیمن ن دیکن یکه شما فکر م یقبال گفته بودم اون کس -

. شم یم وونهیدارم د ایخدا. اشاره کرده بود هیبه قض میمستق

. دیستیاتفاقا من مطمئنم که شما آرشام ن! گفته من به شما اصرار کردم؟ یک -

! جدا؟: باال انداخت گفت يبا تعجب ظاهر ابروهاشو

. ستیبه آرشام من ن هینگاهتونم شب یشما حت. دیشک نکن -

! د؟یقدر دوستش داشت نیا یعنی! آرشام شما؟ -

!که خود آرشامه نه اوردهیمطمئن نشدم و به زبون ن یتا وقت. سوالو بدم نیخواستم االن جواب ا ینم. بگم يزیچ نتونستم

. شدم خکوبیکه به زبون آورد سر جام م يجمله ا دنیبود، با شن دهیقدم اولم به دوم نرس یتوجه پشتمو بهش کردم؛ ول یب

! درسته؟. بودم که همسرتون فوت شده دهیشن ریاز ام -

! گه؟ یم یداره چ نیا. دادم رونیبا حرص ب نفسمو

 يزل زدم تو یگستاخ و وحش. قدم کوتاه به عقب برداشت هیکارم اون  نیشدم که با ا کیقدم بهش نزد هی. و نگاهش کردم برگشتم

. چشماش

. دیبپرس يزیاز من در مورد شوهرم چ دیشما حق ندار -

! شوهر مرحومتون: کرد دیتاک

...بار آخرتون باشه که . محترم يشوهر من زنده است آقا -

. کلمه خفه شدم یواقع یبه معن. ستادیا نمیبه س نهیقدمو هم پر کرد و س هی اون

. چشمام يسرد، زل زد تو يمملو از غرور یو مصمم با نگاه يجد

 ؟ییجا نیهمچ هی دید، تنها اومدمر هیموقع از شب با  نیشوهرتون زنده است و شما ا -

. دیلرز یصدام م یزبونم باز شد، ول قفل

. نداره یبه شما ربط نیا -

! به شوهرتون چطور؟ -

! زنده است پس کجاست؟ دیگ یم: ادامه داد. تعجب نگاهش کردم با

به شما جواب پس بدم؟  دیچرا با -

مرد  هیدر نبودش با  نکهیهمسرتون زنده است، ا دیگ یم نانیبا اطم یوقت. دمیپرس یرو ازش م نایهم بود هم يا گهیشما هر خانم د يجا -

! ست؟ین انتیاسمش خ نیا! باشه؟ یتونه کار درست یبه نظرتون م دیکن یم یو خوش گذرون دیر یم رونیب گهید
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 يجور. صورتش ياراده خوابوندم تو یدستمو باال آوردم و ب. جوش آورده بودم یحساب. چشمام حلقه بست يکه آورد اشک تو انتویخ اسم

. یلیس يجا يمات و مبهوت دستشو گذاشت رو. گرفت شیزدمش که کف دستم آت

. دلم تلنبار شده بود يهمه سال تو نیکه ا يحرص، عقده ا ت،یاز زور بغض، عصبان. دیلرز یوجودم م ي همه

. بذار بفهمه که چقدر داغونم. زدم یحرف نم یباهاش رسم گهید

 گهید ياز زنا یلیخوب تو گوشات فرو کن که من مثل خ نویزن و شوهرا برات مهمه، ا نیهم حفظ روابط ب یلیبه ظاهر محترم که خ ياآق -

 یم یتو چ. کنه انتیراحت به شوهرش خ یلیتونه خ یکه م یتصور کن ییزن هرجا هیلحظه تو ذهنت من و  هی یحت يحق ندار. ستمین

آره من شوهر  ؟یقضاوت کن شیشناس یکه نم یطور در مورد کس نیا يد یکه به خودت اجازه م یدون یم یم چیتو از من و زندگ ؟یدون

شمال و اون مدارك سوخته، همه و  يمردم، نگاهاشون و رفتاراشون، اون سنگ قبر تو يحرفا یگم نمرده، ول یگم زنده است، م یم. دارم

 یبه دلش مونده زندگ زیداغ عز یدوران جوون يکه تو وهیزن ب هیها به عنوان  سال نیمن تموم ا. ده که شوهر من مرده یهمه نشون م

. ياریرو به زبون ب دیکه به ذهنت رس یهر چ يپس حق ندار ،یدون یاز من نم یچیتو ه. کردم

. کرده بود سیاشک صورتمو خ. جلودارم نبود یکس گهید

که  یوقت یحت. نکردم انتیوقت به شوهرم خ چیبفهمه که من ه. به من گذشته یبدونه که چ دیاگه اون آرشام باشه، با. خواستم بدونه یم

. دیگ یدروغ م دیو گفتم همتون دار ستادمیکردن اون مرده، من باز جلوشون ا دییتا

روزم حال و  نیبا ا. رستوران يخواستم برگردم تو ینم. نیپشتمو بهش کردم و راه افتادم سمت ماش. کرد یمونده بود و نگاهم م مات

. کسو نداشتم چیو ه زیچ چیه يحوصله 

. شده میزیفکر کرد چ. بنده خدا هراسون خودشو بهم رسوند. منتظرشم نیو براش اس فرستادم که دم ماش ستادمیفرهاد ا نیماش کنار

. چشمام هنوز قرمز بود یاشکامو پاك کرده بودم، ول

لحظه سرمو چرخوندم سمت رستوران و آرتام  هی ن،یماش يتو نمیخواستم بش یوقت. ستین میزیبراش آوردم که خوبم و چ لیجور دل هزار

. کرد یداده بود و منو نگاه م هیتک واریکه به د دمیرو د

شده بودم که نتونستم خودمو کنترل کنم  یعصبان ياون لحظه به قدر يتو. به کف دستم نگاه کردم. فرهاد حرکت کرد. نیماش يتو نشستم

. زدمرو بهش  یلیو اون س

شده؟  یکه چ یبگ يخوا یدالرام نم: فرهاد

. کردم سکوت

با آرتام حرفت شده درسته؟  -

. کردم نگاهش

 يرفت تو يپر. یو هنوز برنگشت يدستاتو بشور یاست رفت قهیگفت چند دق يپر ،یستیتو ن دیرستوران و د ياومد تو یوقت: فرهاد

حال  نیبا ا. دنبالت که آرتام نذاشت امیخواستم ب. یستیگفت در دسترس ن یگرفتم، مشمارتو . ياونجا نبود یرو نگاه کرد، ول ییدستشو

خبر  ینزدم، ول یمنم حرف. زد، گفت برم پشت رستورانو دنبالت بگردم یباهام حرف م یرسم. راه جوش آورد نیب. پشت سرش اومدم
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و داره  ستادهیا واریکه کنار د دمشیهمون موقع د. شتیومدم پا ياس ام اس داد یوقت. کنه دایتونه تو رو پ یدونه کجا م ینداشتم اون م

. کنه ینگاهت م

 هیشب یلیخ یلیآرتام خ. رو بهت بگم يزیچ هیخوام  یم: رو بشکنم، گفت نمونیقصد ندارم سکوت ب يجور چیه دیفرهاد که د. بودم ساکت

قدر آروم رفتار کنه و انگار نه انگار که زنش  نیتونست ا یم یکن یاگه آرشام بود، فکر م یول. درسته، منم تموم حرفاتو قبول دارم. آرشامه

! نگه؟ يزیو اونم چ رونهیب ادیراحت ب یلینداشته، خ دنشویهم ازش متنفر بوده و چشم د يروز هیمرد مجرد که از قضا  هیبا 

. زدم یلیصورتش س يتو هیقض نیمسر ه یموضوع بوده و حت نیبحث من و اون سر هم يدونست که همه  یفرهاد چه م. زدم پوزخند

! ست؟یاون آرشام ن یبگ يخوا یم یعنی -

همون غرور، همون . حد خشک باشه نیرفتارش تا ا دیاگه آرشام نباشه پس نبا. گهید زیچ هیگه و رفتارش  یم زیچ هینگاهش . دونم ینم -

. گم رفتارش کامال با نگاهش تناقض داره یم نیبه خاطر هم ،نمیب یآرتامم م يبودم رو تو دهیآرشام د يکه قبال تو ياخم و همون جذبه ا

. به تو بدهکارم یمعذرت خواه هیفرهاد من : انداخته بودم، آروم گفتم ریکه سرمو ز یحال در

! ؟یواسه چ -

...خواستم  یمن م. به خاطر کار امشبم -

 یکارا رو م نیا يدار یحدس زدم واسه چ دمید افهیو ق پیت نیمن همون موقع که تو رو با ا. بهش فکر نکن: و حرفمو قطع کرد دیخند

. کنم یمن بهت کمک م. نه ایاون مرد آرشام هست  یتا بفهم یرو امتحان کن یهر راه يتو حاضر. یکن

مه ه. ستین یبه معذرت خواه میازین. باور کن من حاضرم بهت کمک کنم. کنم ینم یشوخ: با همون لبخند گفت. تعجب نگاهش کردم با

 يحسو تو نیکرده بودم ا یسع يازدواج کرد دمیکه نفهم یتا وقت یخوام بهت دروغ بگم، ول ینم. احساس من مربوط به گذشته است ي

سابق بهت نگاه کنم،  دیتونم با د ینم گهید دمیو اون االن زنده است، فهم يبا آرشام ازدواج کرد یبهم گفت شبید یوقت یقلبم حفظ کنم، ول

ده تا  ینشون م نیا. يکه مرگشو هم باور نکرد ییتا جا ،يوفادار موند تیمدت به مرد زندگ نیدونم تموم ا یم. یمتاهل گهیدچون تو االن 

 یو ب يگرچه دور. تونم فراموشت کنم یکه م ییتا جا ایببرم،  نیقلبم از ب ياحساسو تو نیا دمکر یسع. يچه حد آرشام رو دوست دار

. کنم یو کمکت م ستمیا یبرادر پشتت م هیمثل . یخواست یکه تو م یشم همون یاز حاال م یشو گذاشته، ولخود ریمدت تاث نیا يتو يخبر

. رو گرفت جلوم يدستمال کاغذ يداشبورد رو باز کرد و جعبه  در

پس . ات فرستادو باحال بر پیداداش خوش ت هیخدا سر بزنگاه  ،يدار یعجب شانس نیدختر خوب؟ بب هیآبغوره گرفتنت واسه چ گهید -

. یشاد باش دیاز حاال به بعد با ؟يرو خورد یچ يغصه . بخند

. دستمال اشکامو پاك کردم با

تونم محبتاتو جبران کنم؟  یچطور م. فرهاد یخوب یلیتو خ -

. هیواسم کاف نمیلبات بب يلبخند رو که رو. فقط بخند -

. کردملبخند زدم و نگاهش  ونشیم یبود، ول یهنوز بارون چشمام

. پاك کنم میزندگ يو غم رو از تو یاهیسخت سر راهم قرار داد تا بتونم س يروزها نیا يکه خدا تو یکس. فرشته بود هیواقعا  فرهاد

. خواستم، آرشامم رو بهم برگردونه یاز خدا م زیچ هیفقط  حاال
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به جون بخرم، فقط از زبون خودش  شویو سنگدل يمهر یبحاضرم . دوستم نداره بهم بگه گهیاگه د اره،یب ادیمنو فراموش کرده به  اگه

. خسته شدم یفیبالتکل نیاز ا گهید. بشنوم که اون آرشامه

. نگاهش کردم یبا شرمندگ. خونه نگه داشت يجلو

. ببخش، شب تو رو هم خراب کردم -

. خونسرد بود. دیخند

. یجبرانش کن يجور هی دیپس با -

! ؟يچه جور -

. بنده هم در خدمتت هستم. یکن یشام خوشمزه درست م هیخودت  يتو و شما خانم خانما با دستا میر یاالن م -

! درست کنم؟ یچ! موقع از شب؟ نیا -

. خواد یکه دلت م یهر چ: شد گفت یم ادهیکه پ ینیح

. زد نویشدم و فرهاد قفل ماش ادهیپ

. میو خنده خورد یبا شوخ یب یکردم و کنار ب نشییمخلفات تز یدرست کردم و با کل ینیزم بیشب کوکو س اون

بنده خدا چقدر اصرار کرد خودش شام رو . میشام رو خونه بخور میخوا یدادم که م حیواسش توض یتعجب کرد، ول دیما رو د یوقت یب یب

. بپزه؛ اما فرهاد اجازه نداد

 يکامال جد ست،یجور ن تشیموقع دید یو هر وقتم که م شد یکرد شوخ م یهر وقت که اراده م. اش رو دوست داشتم هیروح نیا چقدر

. شد یراهم م يبرادر بزرگ تر راهنما هیو با حرفاش مثل . کرد یرفتار م

. بدم يقلبم جا يرو تو يا گهیمرد د چیتونم ه یو نم هیقو یلیخ یلیعشقم به آرشام خ... اما  ستمین یخودخواه آدم

و  ادیذاره  یمهم قلبمه که نم. تونم یخوام و نه م ینه م. شه یهرگز فراموش نم. فقط اونه مدیعشق و ام يمن آرشامه؛ همه  زیچ همه

. ذهنم کم رنگ بشه يتو يخاطرش لحظه ا

.ستیدور ن یلیکنه، اون روز خ یاعتراف م باالخره

***

واستم برم قسمت خودمون که آروم صدام براش دست تکون دادم و خ. دمید اطیرو تو ح يدم در فرهادو بدرقه کردم و موقع برگشت پر تا

. بلند خودشو بهم رسوند و بازومو گرفت يبا قدما. زد

! ؟یکن یا چته؟ چکار م -

!اون ور میخوام مامان بشنوه، بر ینم سیه -

. خب الاقل دستمو ول کن، کنده شد یلیخ -

. میو لب باغچه نشست اطیح ياز درختا تو یکی ریز میرفت. ولم کرد آروم
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! تو حالت خوبه؟ -

 ؟یکن یمعلوم هست چکار م! یدل يتو که از من بهتر: کرد و گفت کیبار چشماشو

. چشماش يتعجب زل زدم تو با

! مگه چکار کردم؟ -

. يخودتو نزن به اون راه، تو عوض شد -

. یگ یم یحرف بزن منم بفهمم چ يجور هی -

...آرتام و  يمطبق و حرکاتت جلو يبا فرهاد اومد يپاشد نکهیا ...رفتار امشبت . يمنظورم شد يدونم متوجه  یم -

. گرفتم جلوش که ساکت شد دستمو

آرتام چطور رفتار کردم که  يبود، دوما مگه من جلو یاوال اومدن ما به اونجا کامال اتفاق ؟یگ یم یچ يدار یفهم یخودت م نمیصبر کن بب -

به رگبار؟  میبست يطور نیا

. یستیسابق ن یاون دل گهیفرهاد برگشته تو د یاز وقت یگبار نبستم، ولمن تو رو به ر -

برف و همه هم تا  ریکبک سرشو کرد ز نیکه پنج سال تموم ع ستمیاحمق و کودن ن یاون دل گهیآره من د: حرص پشت سر هم گفتم با

! دنیخند تشیتونستن به خر

! ت؟یخر یگ یبه اون همه انتظار و عشق م یعنی: آروم تر از حد معلوم گفت. شد رهیچشمام خ يلحظه تو چند

. دمیبه چشمام دست کش. نذاشتم بشکنه یداشتم، ول بغض

 یهر چ یکردم چون سکوت کردم، چون خام بودم، چون گذاشتم هر ک تینذار؛ خر تمیخر يعشق و انتظارمو پا. من هنوزم عاشقشم -

 نمیماالمال از عشق به آرشام، به انتظار بش یکردم اگه با قلب یفکر م نکهیخاطر اساده لوح بودم به . خواست بکنه يخواست بگه و هر کار

که تو بهم  يزیکنم؛ درست همون چ یم یزندگ الیتوهم و خ يهمه مدت دارم تو نیدونستم ا ینم یگرده، ول یرمشه و اون ب یمعجزه م

! و من باور نداشتم یگفت یم

! حاال دالرام؟! ؟يحاال باور کرد -

. نشده رینوزم ده -

. یمون یمنتظرش م یگفت یتو م یول -

گه من  یزنه م یچشمام زل م يگرفته و تو يکه احساساتمو به باز ییکنه؛ تا جا یم يتا برگرده و حاال برگشته و ازم دور دمیانتظار کش -

. تونم یعقلم اونو بشناسم با قلبم مو اگه نتونم با  يپر مهیمن حال! شعور و نفهم طرفه یآدم ب هیانگار که با  ستم؛یآرشام ن

. نگفت يزیکرد و چ سکوت

نکن؟ حاال  یزندگ الیبرگرد و تو خ تیعوض شو؟ به زندگ یگفت یکه م يمگه تو نبود يپر: گرفته رو بهش گفتم ییلحظه بعد با صدا چند

! ؟یراه درستو انتخاب کردم چرا حرفتو پس گرفت ینیب یکه م

منظورم  يبگم؟ من هنوزم سر حرفم هستم، تو درست متوجه  زیچ هی قهیکه هر دق وونمینه فکر کن؛ مگه من ددالرام تو رو خدا عاقال -

! خودتو بنداز تو چاه یدست یدست نکهیرو به رو شو، نه ا تیمن گفتم با واقع. ينشد
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. هم قالبشون کرده بودم يوت یشدم که با چه استرس رهیخشکمو با زبون تر کردم؛ آب دهنمو قورت دادم و به دستام خ يلبا

. گرفتم که قبال مطمئن نبودم، اما حاال وضع فرق کرده یمیتصم هیمن  -

! ؟یمیچه تصم -

. بره ینم میقلب يبه خواسته  یوقت پ چیاما مطمئن بودم ه. تو سرمه یتونست حدس بزنه که چ یمضطرب بود، انگار م صداش

. خوام ازدواج کنم یمن م -

. دیجاش پر از

!؟یچـــــــــ -

.چشمام يبود و زل زده بود تو ستادهیکردم که چطور با وحشت رو به روم ا یگشاد شده از تعجب بهش نگاه م يچشما با

! یبگو دل گهیبار د هی: تته پته گفت با

! هم قالب کردم؛ سر انگشتام سر شده بود يتو شتریسرمو تکون دادم و دستامو ب. کردم خونسرد باشم یسع

! يفکر کنم، اونم جد ندمیخوام به آ یم -

. ستیراهش ن نیگم ا یخواهرانه دارم بهت م یکنم، ول یمن درکت م یدل. یگ یم یچ يدار یفهم یدختر تو پاك زده به سرت و نم -

. ستادمیحرص از جام بلند شدم و رو به روش ا با

خب منم نگفتم  یلیآرشام مرده؟ خ دیگ یمگه همتون نم ست؟یاز نو بسازم درست ن مویخوام زندگ یم نکهیا ست؟یدرست ن یچ -

! فراموشش کردم

. نمیس يزدم رو محکم

نزنه؛ سرد بشه  گهیساکت بمونه و د شهیهم يکردم برا یم يتپه و اگه باور کرده بودم مرده کار یوامونده هنوزم به عشق اون داره م نیا -

شد؟  یزنده موندم؛ صبر کردم، اما چ دیداشتم و با ام دیام دم،یکش یارش رو ممنه خاك بر سر انتظ یخروارها خاك بپوسه، ول ریو ز

. خودم اشاره کردم به

و بگم چرا؟ چرا  ستمیبارها خواستم برم خونشون و رو در روش با. پاهاش خرد کرد ریز یغرورمو اون لعنت! دمیبه کجا رس نیمنو بب نیبب -

 ستیجسمم واسم مهم ن. بار عالوه بر غرور روحمم بشکنه نیا نکهیو ترس از ا دمیاما ترس ؟يچرا ترکم کرد ؟يبا من کرد فویکث يباز نیا

 یم نویخواد، ا یاون منو نم. رو پاره کنم دهیپوس يرشته  نیخوام ا یم. بکشم ییهمه عذابو به تنها نینا ندارم ا گهیگم به درك، اما د یو م

 !خواست یاون منو ترك کرد چون منو نم ؟يپر یفهم

. اونم پر از بغض بود يپشتمو نوازش کرد؛ صدا يپر. کردم هیصدا گر یشونش گذاشتم و ب يکرد؛ سر رو بغلم

! که اون آرشامه صبر کن يدار مانیو اگه ا یخوام بازم صبر کن یفقط ازت م. کنم یبه خدا درکت م ،یآروم باش دل -

.چشماش يشدم تو رهیتم خو با نگاه اشک آلود و خس رونیب دمیبغلش خودمو کش يتو از

صبر کنم؟  یگ یچرا م ؟یدون یم یتو چ يپر -

. به وضوح حس کردم نویشده بود که ا هول

...من فقط ... من  -



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٣٨

...کنم حرف بزن؛ تو از آرشام  یخواهش م يپر -

. دیلرز یهاش از زور هق هق م شونه

! کنم یخواهش م... من ...  ینه دل -

. تو نیایب! ن؟یستادیونجا ابچه ها چرا ا: جون یلیل

. بود ادیبود و فاصلش با ما ز ستادهیبالکن ا يجون تو یلیل. اشکاشو پاك کرد و برگشت عیکه پشتش به مامانش بود؛ سر يپر

. مامان، شما برو تو امیاالن م -

. دنیها خواب هیموقع شب داد نزن همسا نیدختر ا: جون یلیل

.داد رفت تو یکه سرشو تکون م یو در حال سهیکه صورتامون ختونست تشخص بده  ینم یکیتار يتو

. ریمامان در اومد؛ شب بخ يبرم صدا گهیمن د: بود، عقب عقب رفت و گفت دهیهم که فرصتو مناسب د يپر

!با تو هستم يپر...  يپر -

. خونه يو تند رفت تو دیدو. و دستش رو برام تکون داد برگشت

 قتویداره حق یک ایخدا! زدن؟ یو اضطرابم دامن م شیبه تشو شتریچرا هر لحظه ب! کنن؟ یرو دارن ازم پنهون م یچ نایپاك کردم؛ ا اشکامو

! گه؟ یم

***

. کشو ينشستم و پرونده ها رو گذاشتم تو میرو صندل. دمید زمیم يرو جلو يپر رون،یکه اومدم ب سییر ازاتاق

! یینجایباز که تو ا -

. لبخند نگاهم کرد با

کنه بهت سر بزنه؟  یلطف م یاز من ک ریغ يکه تو دار یاخالق نیبا ا -

. زدم لبخند

شده؟  یچ -

بشه؟  يزیمگه قراره چ -

 نجا؟یا ياومد یپس مرض داشت -

! ادب نشو یب يهو يهو -

. کار دارم یباور کن کل ،ينکن پر تیاذ -

نه؟  ای یروز هست سفر چند هی ي هیپا. نگاهم نکن يگم، اون جور یخب م یلیخ -

! کجا؟ -

 ؟یفقط بگو هست ر،یجاش با من و ام -
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. تونم جواب بدم یکه نم میر یتا ندونم کجا م وونهید -

 ؟یشمال، حاال چ -

! چرا شمال؟ -

 .اونجا آب و هوامون عوض شه میچند روز بر هیاصرار کرد  ریمامان ام ؟يتو به اونش چکار دار! کردما يریبابا عجب گ يا -

! دیهمهتون هست یعنیپس  -

. انیهم م یب یآره، مامان و ب -

! ؟یهم گفت یب یمگه به ب -

. پر رنگ شد لبخندش

. مامان تا االن بهش گفته -

 اد؟یم یدون یاون وقت تو از کجا م -

شهر خودش بگذرونه؟  يمدت هر چند کوتاه رو تو هی ادیبدش م یک -

. وقته نرفته روستا یلیکنه؛ خ یممطمئنم به خاطر عمو محمد قبول  -

! افتاده ریگ یاون بنده خدا هم به خاطر جنابعال -

. تلخه قتیحق اد،یخب حاال بدت ن یلیخ: آروم با سر انگشت زد به شونم و گفت دیکه د سکوتمو

. داد یو جا خال دیخند. لبام لبخند بود، خودکارمو پرت کردم سمتش يکه رو یدر حال ظیغ با

! مرض -

 گه؟ید يایم -

. نمیتا بب -

نه؟  ایآره  م؛یندار نمیتا بب -

. باهامون باشه دیاما فرهادم حتما با ،یاوک -

.پنچر شد کیالست نیع

! چرا؟ گهیاون د -

. که گفتم نیهم -

. کرد زونیو لوچشو آو لب

.ستین یحرف -

 شن؟ یشوهرت که ناراحت نم يخانواده : لبخند زدم و گفتم یبدجنس با

 اد؟ین یگ یاگه ناراحت بشن م: ابروشو انداخت باال و گفت يتا هی. گرفت عیسر يبه آرتام بود که پر منظورم

. امیباهام باشه، وگرنه منم نم دیاتفاقا فرهاد با -

! کنه یهم م يچه فرهاد فرهاد وونهید -
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کاسه  نیآش و هم نیبهم نگه هم قتویخوره، اما تا حق یص مدونستم داره حر یم. دادم و نگاهش کردم هیتک میلبخند، خونسرد به صندل با

!است

***

 سییاولش ر. رمیبگ یتونستم سه روز مرخص يبا کمک پر. نداشت یمشکل چیه نیاز قصدم با خبر بود، بنابرا. زود قبول کرد یلیخ فرهاد

. کنه شیاونجا داشت تونست راض یپارت مچهین هیهم که  يشه، اما پر یگفت تازه شروع به کار کردم و نم یکرد و م یقبول نم

و چقدر سخت ! بهیمثل دو تا غر م،یشناس یکنم که انگار همو نم يباز لمیهر چند مجبور بودم جلوش ف دنش؛یداشتم واسه دوباره د جانیه

 یعنی. یبرش گردون یونتا بت یکن یتالش م دیام نیو به هم ؛یکش یو نفس م ياون زنده ا دیکه به ام یکس يکردن جلو يبود نقش باز

! هم داشت؟ يا جهینت

چشماش  يکه دوباره عشق و تو يبه لحظه ا. به خداست دمیجنگم و ام یداشتنش م يداد، پس برا یوصال م دیبا هر ضربان بهم ام قلبم

! آشنا از گذشته يرد یحت نم؛یبب

 يدسته . بود دیست بود و شال و شلوارم که سر هم، سف فمیبا ککه  یخردل يمانتو. انداختم نهیآ ينگاهو به خودم تو نیو آماده آخر حاضر

. رونیاز خونه زدم ب یب یساکمو برداشتم و همراه ب

 ؟یرو برداشت یالزم داشت یدخترم هر چ: یب یب

. دمیاون دستم که آزاد بود، شونشو بغلم کردم و سرشو بوس با

! راحت التیآره قربونت برم، خ -

. خدا نکنه مادر -

 یو با فرهاد سالم و احوال پرس رونیجون اومدن ب یلیو ل يپر. رو گذاشت صندوق عقب یب یدم در منتظرمون بود؛ ساك من و ب هادفر

شناختم،  یم رویام نیماش. فرهاد ترمز کرد نیماش يجلو ،یمشک یکیبود و اون  دیسف شیکیمدل باال که  نیکردن و همون موقع دو تا ماش

! مال آرتامه دمیشد فهم ادهیپ یو وقت... فرهاد پارك شده بود  نیماش يجلو قایکه دق یمشک نیما اون ماشمال اون بود؛ ا دهیسف

 خکوبمیدرجا م دمشید یبود؛ المصب هر وقت م دهیهم رنگش پوش نیبا ج يخاکستر شرتیزده بود به چشماش و ت یکیش یآفتاب نکیع

.نگاهمو از روش برداشتم یبه بدبخت. کرد یم

. رهیام نیماش يمهناز جونم که تو ا،یمامان، شما با ما ب: که رو به مامانش گفت ریرفت سمت ام یشت با لبخند مدا يپر

. تنها نباشه ایآقا فرهاده و تو با آرتام ب نیماش يکه تو یب یب ،یدل: رو به من ادامه داد دمیکه تو چشماش د یخاص طنتیبا ش و

.خواستشو به زبون آورده بود یستیرودربا یب يپر. اشتم، مات و مبهوت سر جام موندمند يحرفو از جانب پر نیکه توقع ا من

منم که دل تو دلم نبود ! تیاز موقع نمیا یعنیبه فرهاد نگاه کردم که نامحسوس بهم چشمک زد، . نیماش يرفت تو یحرف چیبدون ه یب یب

! دختر؟ یبهش بگه مرض داشت ستین یکی ؟یگذاشت یتیموقع نیهمچ يچرا منو تو ،يخدا خفت کنه پر. دیلرز یو پاهام بدجور م

***
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! کرد، خوابم گرفته بود یالاقل ضبطشم روشن نم م؛یهر دو ساکت بود. جلو بود و فرهادم پشت سرمون ریام نیماش

در عقبو باز کردم  دید یوقت. نمیها رفتار کنم برم کنارش بش بهیخوام باهاش مثل غر یم ینداشت وقت یعقب نشسته بودم، معن یصندل

پنجره  ي شهیداده بودم و از ش هیتک یصندل یسرمو به پشت. تفاوت نشون دادم یتوجه بهش نشستم و خودمو ب یاخماش رفت تو هم، اما ب

! خواد باشه و فقط سکوت نکنه یکه م یبگه؛ هر چ يزیچ هیدوست داشتم . کردم ینگاه م رونویب

! مانتوم درش آوردم و به صفحش نگاه کردم؛ فرهاد بود بیج يتو بلند شد؛ از میاس ام اس گوش يصدا

» !گذره؟ یم خوش«

! وونهید يگرفته بود، پسره  خندم

: لبخند براش نوشتم با

» !يباشه کار دستمون ند تیحواست به رانندگ. گه ینم یچیبابا خوابم گرفته؛ ه نه«

» !نه؟ ده،ینخواب شبیدم؛ د یم لتیو سالم تحو حیرو صح یب یب. نباش سرعتم کمه و جاده هم خلوته نگران«

» چرا اتفاقا، چطور؟ ؟یب یب«

» .خر و پفش تو سرمه و جرات ندارم ضبطو روشن کنم يصدا«

. دهنمو گرفتم تا صدام بلند نشه يگرفت و جلو خندم

نگاهش هر  ینیبود تو هم و سنگ دهیکش شویپرپشت و مشک يابروها. نظر داشت ریجلو منو ز ي نهیحواسم به آرتام بود که از آ یطرف از

! لرزوند؛ پس نظرش جلب شده یبار تنمو م

هوش و حواسمو داده بودم به اون و هر  يفکر کرد متوجه نشدم، اما من همه . کرد میصورتم تنظ يرو، رو نهیاول که نشستم آ همون

. کردم یم زیرو از جانبش آنال یحرکت

. هم کردنگا نهیآ يبود؛ از تو يجد صداش

. دیخاموش کن تونویزنگ گوش -

! الاقل بگه لطفا ایاومد خواهش کنه  یبه جانب نگاهش کردم؛ زورش م حق

! چرا؟ -

. خوره یمعلوم بود داره حرص م یداد، ول جوابمو

. ذاره تمرکز کنم یخانم صداش نم -

. انداختم باال یالیخ یبا ب شونمو

 .به تمرکز نداره ازیکه ن یرانندگ -

! ؟ینیمن بش نیماش يفهمم؛ چرا خواست شما تو یکار نم نیرو از ا يمن واقعا منظور پر -

. میستیهم ن يبرا یمطمئنا ما هم صحبت مناسب ارم،یکه منم ازش سر در نم هیزیهمون چ نیا -

. نگاهم کرد میمستق
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. ترمز يو آرتام پشت سرش زد رو ستادیکنار جاده ا ریام نیماش

. فرهادم پشت سرمون بود م،یشد ادهیپ

! شده؟ یچ: دیپرس ریرو به ام آرتام

. اشاره کرد که رنگ به رخ نداشت يبه پر ریام

. میفتیحالش بهتر شد راه م میکم صبر کن هیگرفتش؛  نیماش يهوا: ریام

. دستاش سرد بود شش،یپ رفتم

حالت خوبه؟  -

. کشه یطول م قهیکنه چند دق ریاثقرص خوردم تا بخواد ت. خوبم؛ فکر کنم فشارم افتاده -

. یکن بخواب یباشه، سع -

. شده یدادم چ حیهم نگران شده بود که براش توض یب یب. تکون داد سرشو

 يرو گرفته بود تو يدست پر ریمهناز خانم، مادر ام. شونش يجون نشست و سرشو گذاشت رو یلیل شیعقب پ یصندل يرفت رو يپر

. کرد ینگاهش م یدستش و با نگران

. میو گفت که حرکت کن نیماش ينشست تو ریکم کم خوابش برد؛ ام يپر میکم صبر کرد هی

. شم یکه منم االن سوار م الشینشست پشت فرمون و به خ آرتام

. دیشما با آقا آرتام بر یب یب: گفتم یب یبه ب رو

مادر؟  یپس تو چ: یب یب

. امیخوام با فرهاد ب یم -

! خوام حوصلش سر بره ینم: که بتونه بشنوه گفتم يبود، جور نییآرتام پا نیماش ي شهیچون ش و

 ينداشت، رفت و نشست تو یخدا حرف يهم که بنده  یب یب. خوره یداره حرص م یاگه آرشام باشه االن حساب یول نمش،یبب نتونستم

. و منم نشستم کنار فرهاد نیماش

! یدل يا وونهید: کرد گفت یروشن م نویکه ماش ینیح

! هم داره یوونگید یعاشق: آرتام بود گفتم نیکه نگاهم به ماش یزدم و در حال لبخند

. و سرشو تکون داد دیخند

! اون که بلــــه -

. افتاد راه

حال دوستت چطور بود؟  یراست -

. خوابش برد؛ به نظرم بهتره -

. ادیخوششون ن دیجلو، اما گفتم شا امیخواستم ب -

! اد؟یچرا خوششون ن! ه؟یفچه حر نیا -
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. ستیو مادرش ن ریمنظورم به ام -

! آرتام؟ -

. تکون داد سرشو

. کردم سکوت

! شده؟ وونهیآرتام د -

! ؟یچ -

! ادهیز یلیکنه؛ سرعتش خ یم یداره رانندگ ينگاه چطور -

 .فرهاد حق داشت، آرتام سرعتش باال بود. آرتام که جلومون بود، نگاه کردم نیماش به

کنه؟  یم يجور نیره، چرا ا یتند م یلیخ -

. هیهول نکن، معلومه دست فرمونش عال -

! نشهیماش يهم تو یب یاما ب -

. با تعجب نگاهش کردم. خنده ریدفعه زد ز هیمکث کرد و  فرهاد

! ؟يخند یچرا م -

. تر واشیزنه  یآرتام غر م فرسته و به یلب صلوات م ریداره ز ؟یرو تجسم کن یب یب ي افهیق یتون یاالن م -

. خندمم گرفته بود یاسترس داشتم، ول نکهیا با

. کنه یم یخال چارشیب نیخشمشو سر ماش يکه داره همه  هیبدجور از دستت عصبان -

! خودشه ریهمش تقص -

. کنم نهیرو معا یب یحتما ب دیبا میدیرس! بگم یچ: باال انداخت و گفت شونشو

. نهیآرتام بش نیماش يتو یذاشت یکاش نم يا: شده بود، اشاره کرد و ادامه داد شتریاال از قبلم سرعتش بآرتام که ح نیماش به

. روند یبودم آروم م نشیماش يکنه؛ من که تو یرانندگ يجور نیخواد ا یدونستم م ینم -

. دیخند

!یکنار من نشست نکهیاز همه بدتر ا حرصش گرفته؛ یستیو االن که ن يبود ششیبود که تو پ یآره خب اون واسه موقع -

. لبخند رومو برگردوندم با

 ادشیدست فرمونش حرف نداشت، اما سرعت ز. نده یب یفرستادم که آرتام کار دست خودش و ب یلب صلوات م ریخود شمال همش ز تا

.نداختیمنو به وحشت م

***
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با  یساختمون يجلو نیهر سه ماش. رومون بود شیپ یلینسبتا طو یاه سنگالخر. مسن بود، باز شد بایمرد تقر هیکه  يداریتوسط سرا الیو در

انگار که برگشته بودم به حال و  ،یو بوم وهیم يپر بود از درختا الیدور تا دور و. ستادندیکه سبکش کامال مدرن بود، ا کیو ش ییالیو ينما

 !در حال فرار بود شهیو عاشق که هم طونیدختر ش هی... گذشته  يهوا

خدا خب معلوم  يبنده . دیو حالشو پرس ستادیا یب یچشماش برداشت، کنار ب ياز رو نکشویشد؛ آرتام ع ادهیآرتام پ نیآروم از ماش یب یب

. نگاهش کردم یدستشو گرفتم و با نگران! ستیبود که خوب ن

قربونت برم، حالت خوبه؟  یب یب -

. جلو دیدست کش که رفته بود عقبو با شیزد؛ چادر مشک ینفس م نفس

! میلب دعا خوندم، وگرنه معلوم نبود االن کجا بود ریز زیر هی نجایتا خود ا. ادیباال نم گهیمادر نفسم د يوا -

چند بار گفتم سرعتتو کم کن . نکن نیو کلت باد داره، اما با خودت همچ یدونم جوون یپسرم م: بود، گفت ستادهیبه آرتام که کنار من ا رو

! کن مادر اطیاحت اره؛یبا خودش م یمونیعمر پش هیاون وقت  فته،یبار م هیاتفاق . ياما گوش نداد ،یکرده تصادف نکنن ییکه خدا

. فقط سکوت کرده بود مونه،یخوندم پش یکه از نگاهش م آرتام

. شد یبود و با استراحت بهتر من یمهم زیکرد که خدا رو شکر چ نشیاتاق معا يتو. میببر الیرو تا و یب یاومد جلو و کمک کرد ب فرهاد

بزرگ بود که دور تا دورش  بایسالن تقر هی فتادیکه چشمت بهش م يزیچ نیاول يشد یکه م الیوارد و. بود و خانما باال نییپا ونیآقا اتاق

سمت چپ  يو تخت پرتخت من سمت راست . جون هم اتاق جدا داشتن یلیو ل یب یبود، ب یکی ياتاق من و پر. ینقاش يپر بود از تابلوها

. اتاق بود

! هیباحال يگما عجب جا یم: يپر

. آره، سبکش خوشگله -

. تخت يکرد و نشست رو زونیو لوچشو آو لب

. باشم ریام شیدوست داشتم فقط پ -

. تخت يو ساکمو گذاشتم رو دمیخند

شه؟  یم یچ یمن باش شیحاال پ -

! ا مسخره -

. دم بهت بد نگذره یقول م -

. چپ نگاهم کرد که خندم بلندتر شد چپ

. بود کیساعتم نگاه کردم،  به

. من هنوز گشنمه یدرست کرده بود، ول چیساندو یب یراه ب نیوقت ناهاره؛ ب گهیگم االن د یم -

. خوام بخوابم یخستم و م یلیمن که خ -

. آماده کنم يزیچ هی نییرم پا یباشه، پس من م -

.دیود گرفت خوابکه تنش ب ییهمون لباسا با
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 يچشما ينگاهمون تو...  نییپله رفتم پا هیدو تا پله باهاش فاصله داشتم؛ . راه پله با آرتام رو به رو شدم يکه تو رونیاتاق رفتم ب از

 ازیون ننگاه از جانب ا کیحس و به  نینوازش داد؛ چقدر به ا موینیعطرش ب يبو. از کنارم رد شد یحرف چیبود، اما اون بدون ه گهیهمد

.داشتم

!نبود گهیو آروم برگشتم، اما د دمیکش قیبرم؛ نفس عم نییاز دو تا پله نتونستم پا شتریمن ب یرفته بود، ول اون

***

. شد یم دهیبزرگ که اُپن بود، د بایتقر يآشپزخونه  هیکردن آشپزخونه دنبالش بگردم؛ درست سمت راست سالن  داینبود واسه پ يازین

 يتو. توش بود زیباز کردم، همه چ یکی یکیرو  نتایدر کاب. به همه جا انداختم ينگاه سرسر هی فیبالتکل. دمیشپزخونه ندآ يرو تو یکس

. گرسنه هستن یهم مثل من حساب هیمطمئنم بق! درست کنم يزیچ هیتونم  یم نایکردم، خوبه با هم هرو هم نگا خچالی

! به پخت و پز؟ يدیچسب دهیهنوز نرس: فرهاد

. گاز يبا لبخند قابلمه رو آب کردم و گذاشتم رو. داده بود هیبه دست برگشتم و نگاهش کردم؛ لب اُپن تک ابلمهق

! ست؟یتو گشنت ن -

. ابروشو انداخت باال يتا هیو  دیشکمش دست کش به

!چه جورم -

. کمک اینکن و ب یپس تنبل -

!به چشم بانو يا -

. شستم یم رون،یآورده بودم ب خچالیرو که از تو  داشتم گوجه ها ستاد؛یکنارم ا اومد

من چکار کنم؟  -

. رونیب اریبستشو ب هیاگه هست  نیگوشت باشه، بب زریفکر کنم تو فر -

 ؟يبه خوردمون بد يخوا یم یحاال چ: کرد و تو همون حالت گفت ینگاه م زرویفر يتو داشت

! یماکارون -

. رونیب دیکش زریفر ياز تو سرشو

 ؟يدوست ندار هیچ -

.شه ینم شیحال زایچ نیکه شکم گرسنه ا میچه کن: جمع کرد لباشو

.نگاه کرد زرویتو فر و

. بخورم دیدوست نداشته باشمم با -

. االیپس  -

 ست؟ین ریاالن د -
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. یشه، فقط اگه کمکم کن یزود حاضر م -

من که دربست در خدمتم؛ فقط بگو چکار کنم؟  -

. با من شیساالدو درست کن بق ایب ،یستیکه بلد ن يآشپز -

. نشسته بود یو کاهو رو که شسته بودم، ظرفشو گذاشتم جلوش؛ رو صندل اریخ گوجه،

داشتم . ظرف يتو ختمیرو از وسط نصف کردم و ر ایماکارون. اومد یگوشتو برداشتم و رفتم کنار گاز؛ آب کم کم داشت جوش م ي بسته

کارد آشپزخونه رو گرفته بود ! خنده ریاراده زدم ز یب دنشیبا د... در چه حاله  نمیهمون حالت برگشتم تا بب کردم که در یرو خرد م ازایپ

. کرد یکه تو دستش بود، نگاه م يداشت به گوجه ا فیالتکلدستش و ب يتو

. تو هم دیاخماشو کش یشوخ به

 ؟یبکن یخشک و خال ییراهنما هی نکهیدستم، بدون ا يد یکار سخته م یهر چ ستمیبلد ن يمن آشپز یدون یعجبا تو که م -

دستت؟  یرو گرفت یکه کارد به اون بزرگ یگاو بکش يخوا یمگه م: خنده گفتم با

. دستش چرخوند يرو تو چاقو

. باهاش زودتر بشه ساالدو درست کرد دیآخه گفتم چون بزرگ تره شا -

! یاونم پزشک! ؟يریتخصص بگ یچطور تونست يرکه دا ییباال یهوش بیضر نیمن موندم تو با ا یعنی -

. دستش اشاره کردم يکه محکم گرفته بود تو ییچاقو به

. ترشو بردار کیکوچ هیبرو  ر،یاشتباه نگ یجراح غیبا ت نویا -

کرد، ناهارو  یمکه فرهاد  يبامزه ا يو خنده و کارا یبا شوخ. کرده بود رو پاك کردم سیصورتمو خ ازایکه در اثر خرد کردن پ اشکامو

. میدرست کرد

. زیم يآشپزخونه و دستامو گذاشتم رو یصندل يرو نشستم

شه؟  یحاضر م یک -

...کم دم بکشه تا  هیصبر کن  -

! دم؟یاومد من ند یک. بود ستادهیافتاد به آرتام که کنار اپن ا نگاهم

. سرشو نگاه کردهول شدم، برگشت و پشت  دیفرهاد که د. قورت دادم دنشیبا د لبخندمو

 د؟ینذاشته شما هم بخواب یدست پخت دل يزنم بو یحدس م: گفت يسمتش و با لحن شاد دیآرتام کامل چرخ دنید با

!خواب نبودم: گفت يکه نگاه نافذش فقط منو نشونه گرفته بود، جد آرتام

احساس آرامش کنه؟  الیو نیا يوت یذاره کس یخندتون م يمگه صدا: رو به فرهاد ادامه داد يبا لحن پر از تمسخر و

کنم صدامون اون قدرا  یفکر نم: و در کمال آرامش گفت يجد. برگرده منو نگاه کنه، جواب آرتامو داد نکهیبدون ا یبا مکث کوتاه فرهاد

. هم بلند بوده باشه که بخواد آرامشتون رو سلب کنه

 يقصد چیو بدون ه دمیآرتام د يچشما يتو تویبرق عصبان. عواشون بشهوقت د هی دمیشده بودند؛ ترس رهیهم خ يدو بدجور تو چشما هر

. فرهادو گرفتم و تکون دادم نیآست
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! کنم یفرهاد جان خواهش م: لب گفتم ریز

. شد رهیدست من بود افتاد و بعد به چشمام خ يفرهاد که تو نینگاهش اول به آست. آرتام دور نموند نیزبیحرکت من از نگاه ت نیا و

.ده یهم فشار م يکردم داره دندوناشو رو یس ماحسا

! فرهاد جان؟: تکرار کرد یپوزخند زد و با همون لحن قبل تیعصبان ونیم

. کردم آروم باشم یسع. آرتام يچشما يفرهادو ول کردم، اما با اخم زل زدم تو نیآست

...  شونیا د؟یدار یبله، شما مشکل -

 دیکه نبا یکه فرهاد با زدن حرف» کنم یصداش م ياز اقوام من هستند و به خودم مربوطه چه جور« به فرهاد اشاره کردم و خواستم بگم و

. ما رو شوکه کرد يزد هر دو یم

. میازدواج کن يو قراره به زود میدر حال حاضر با هم نامزد یمن و دل: فرهاد

 ندمیکردن با همسر آ یکنم شوخ یو من فکر نم: ادامه داد. ادد ینگاهش اونو کامال خونسرد نشون م یآروم بود، حت. و نگاهم کرد برگشت

! کنه شیسلب آسا یکس يبخواد برا

.آرتام نگاه کرد يصورت بهت زده  يتو

...تکرار نشه؛ اما خب  گهیدم که د یشماست، بهتون قول م يالیهم و نجایو ا دیکن یم یتیبابت احساس نارضا نیچون شما از ا یول -

آرتام  يکه دست مشت شده  دمیفرهاد دستامو گرفت د یوقت یبست و هنوزم تو شوك بودم، ول خیتنم . دستش گرفت يهوا دستمو تو یب

.من و فرهاد در رفت و آمد بود نیو پر از خشمش ب زینگاه ت. اپن يحرص نشست رو يچطور محکم و از رو

زود همسرم  یلیدالرام قراره خ: رسه، تو چشمام زل زد و گفتبه نظر ب کیداشت لحنش رمانت یکه سع یکامال آروم بود و در حال فرهاد

. قلبم دارم يکه نسبت بهش تو هیو اونم به خاطر عشق هیرارادیاز رفتارام در مقابلش کامال غ یبعض. بشه

بوسه،  یتمو نمکنه و دس یم يدونستم داره نقش باز یم. رمیتعجبم رو بگ يخودمو کشتم تا جلو. کرد کیآروم آروم به لباش نزد دستمو

. شد یاما بازم قلبم داشت از جاش کنده م

نمونده بود فرهاد پشت دستمو ببوسه که آرتام چشماشو بست و به سرعت رفت  يزیچ. که چطور به نفس نفس افتاده بود دمید آرتامو

د در باعث شد اونم چشماشو بلن يصدا. دست فرهاد رو هوا خشک شد. دمیجام پر يکه با وحشت تو دیدرو بهم کوب نیسمت در و همچ

. ببنده

! رفت؟: بازشون کرد و با لبخند رو به من گفت آروم

! ؟يتو چکار کرد: و مبهوت زمزمه کردم مات

... اون شوهر منه، فرهاد تو ! يکرد یکارو م نیا دینبا: و با اخم تند تند گفتم رونیب دمیدستمو از تو حصار انگشتاش کش عیسر و

. چشمام حس کردم يجوشش اشکو تو. که سکوت کردمجلوم گرفت  دستشو

مرد  نیمطمئن شدم ا بایآره منم تقر. بکن یدر موردم بکن یکه خواست یگم و بعد هر قضاوت یم یچ نیاول خوب گوش کن بب: فرهاد

تو ازم کمک . نم درك کنمتو یرو نم ستیخواد با رفتارش نشون بده که آرشام ن یکنه و م یم ینیداره عقب نش مایدا نکهیا یآرشامه، ول

 يشوك قو هیبه  ازیاما دالرام آرشام ن! مثل برادرت ،یخواست یباهاتم؛ گفتم منو همون طور نگاه کن که م آخرشو منم گفتم تا  یخواست
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 یاشتباه م به همه ثابت کنه که دارن در موردش ضشیضد و نق يخواد با رفتارا یم. تونه یخواد نگاهشو سرد نشون بده، اما نم یم. داره

که فکر  يا گهیدالرام به من اعتماد کن، آرشام نه حافظشو از دست داده و نه هر اتفاق د. فتهیم قدرست برعکس اون داره اتفا یکنن، ول

 ره؛یکنم با خودش درگ یاون سالمه و فقط احساس م. کنم یخودم دارم به آرشام نگاه م دیپزشکم و از د هیمن . تو رو فراموش کرده یکن

. منم مبهمه يبرا هیسر قض نیدونم و ا یرو نم هیچ لشیچرا و دل نکهیا

ده  یاجازه رو بهت نم نیقلبت ا یول یکن يجلوش نقش باز يخوا یم نکهیدونم با ا یم ،يدونم دوستش دار یم: آروم تر از قبل ادامه داد و

و  ینیبش يخوا یم یاما تا ک ،ینیآرشامو بب یناراحت یتون یم؛ تو نمکن یفهمم و کامال درکت م یدالرام من حالتو م. یرفتار کن یعیطب یتا بتون

! بده حیده رو واست توض یکه از خودش نشون م یینسبت به رفتارا لشویدال دیبا اد،یبه خودش ب دیاون باالخره با ؟یکن ماشات

. به جلو خم شد یو کم زیم يبلند شد، دستاشو گذاشت رو یصندل يرو از

.گفتم قتویگفتم هواتو دارم شک نکن که حق. ذارم دل پاك و مهربونت بشکنه یبه من اعتماد کن، نم :گفت يو جد محکم

. رونیکوتاه از آشپزخونه رفت ب يداد و با قدما رونیشد؛ نفسشو ب رهیاز اشکم خ سیخ يچشما يتو

اما ذهنم پر شده بود از نگاه گرفته و ناراحت  فرهاد فکر کنم، يخواستم به حرفا یم. هم فشار دادم يتو دست گرفتم و چشمامو رو سرمو

! نهیچشماشو بست تا نب يقرار یکه چطور با ب دمیکرد د کیدستمو به لباش نزد دنیکه فرهاد به قصد بوس یوقت! آرشام

!ش بگذرمتونم ساده از یرو فراموش کنم، نم هیتونم اون نگاه پر از گال ینم... که کرد  يکار یفرهادو قبول داشتم، ول يحرفا

. گونه هام نشستن يقطرات اشک از چشمام سر خوردن و رو. لبام و به سقف آشپزخونه زل زدم يبه هم فشار دادم و گرفتم جلو دستامو

!فقط تو ،یکمکم کن یتون یفقط تو م ایخدا

***

مهناز خانم . داد یجواب نم یگرفت، ول یو ممرتب شمارش ریام! مردم یم یهنوز برنگشته بود و داشتم از نگران. میبدون آرتام خورد ناهارو

راه  يزیچ هینرفت، انگار  نییاز گلوم پا یلقمه غذا درست و حساب هی. کرد خودشو آروم نشون بده، اما اصال موفق نبود یم یسع نکهیبا ا

. بود ستهگلومو ب

 یناراحت دنید نمیبود، اما بازم طاقت نداشتم بب نداشت و قصدش کمک به من يریدرسته تقص. بودم ریکردم؛ ازش دلگ یفرهاد نگاه نم به

! زنم یطور بال بال م نیرو که از نبودش ا یکس

سمت پنجره و پرده رو کنار  دمیحواسم به حرکاتم باشه دو نکهیبدون ا. دمیشن الیو اطیاز تو ح نشویماش يشش عصر بود که صدا ساعت

 یکردم، اما دل ب یرو حس م هینگاه بق ینیسنگ. مهمون لبام شد یبخند پر از آرامششد همزمان ل ادهیپ نیکه آروم از ماش دنشیبا د. زدم

. شد ینم سرش زایچ نیقرارم ا

من اخماشو  دنیبا د. دمیکه لبمو گز دیمنتظرمو د ينگاهشو چرخوند سمت پنجره و چشما ستاد؛یراه ا نیکه ب الیاومد سمت و یم داشت

. الیافتاد سمت وانداخت و راه  ریتو هم و سرشو ز دیکش
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 ییزایچ هیبگه آرتام  يزیکرد و تا خواست چ ینگاهش م یبا نگران. بلند شد و به طرفش رفت یصندل يآرتام تند از رو دنیخانم با د مهناز

. انداخت و پشت سر آرتام رفت يبه پر ینگاه مین ریام. تند تند از پله ها رفت باال هیلب زمزمه کرد و بدون توجه به بق ریز

. جون که قصد داشت مهناز خانمو آروم کنه، دستشو گرفت و نشوندش کنار خودش یلیل

. نداره یناراحت گهیو سالم برگشت، د حیآرتام که خدا رو شکر صح! مهناز آروم باش -

! بگم؟ یچ! ؟یلیبگم ل یچ: گفت یخانم که نگاهش فقط به راه پله بود، با ناراحت مهناز

. ستادیاومد و کنارم ا يهناز خانم بود که پرنگاهم به م. فکر بودم تو

تو چرا ماتت برده؟  -

قدر ناراحته؟  نیمادر آرتام چرا ا یدون یتو م يپر -

. نیکرد نگرانش شد، هم ریآرتام د! نداره دنیکه پرس نیا -

. کردم؛ خونسرد بود نگاهش

. شما يروستا میبر میخوا یامشب م: هامو گرفت و با لبخند گفت شونه

! ما؟ يروستا -

و  میخون یفاتحه واسه عمو محمد م هیقبرستون روستا  میر یهم م يجور نیکنه؟ ا یم یچه فرق نا،یا یب یب يشما نه روستا يحاال روستا -

...کباب و  یو بساط ماه میزن یچادر م ایشب کنار در نکهیهم ا

! م؟یچادر بزن ایکنار در میشب بر! ؟يشد وونهید -

مسافرت؟  میچرا اومد گهیکه د میو اگه بنا باشه تو خونه بمون میدو سه روز خوش بگذرون میاومد ه؟یچآره مشکلش  -

نشدم، اما چرا روستا؟  شیو خوشگذرون حیمنکر تفر -

. باال اشاره کرد يبا چشماش به طبقه  نهیبه س دست

! دستور از باالست -

. نگاهش کردم مشکوك

. هست و هم آرتام ریام باال هم يطبقه  ه؟یمنظورت ک -

. دیخند

. میخور یم ایو فقط شامو کنار در میگرد یدر ضمن نگران نباش، آخر شب بر م! تو فکر کن هر دو -

...که  دمیازت پرس ادتهیباغ  ياون شب تو يپر: که نگاهم به مادر آرتام بود، گفتم یکردم؛ در حال مکث

 .من برم، فکر کنم مامان کارم داره یا دل -

. جون که اون طرف سالن نشسته بود یلیحرفمو بزنم و راه افتاد سمت ل نذاشت

از قبل  شتریهر بار منو ب ایداره؛ رفتار بعض رشیاخ ضیضد و نق يواسه رفتارا یلیدل هیحتما . خواد بگه یدونه و نم یم يزیچ هیندارم  شک

! و آرتام يمخصوصا پر نداخت،یبه شک م
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***

. ریام نیماش يجون و مهناز خانم رفتن تو یلیو ل يپر ر،یام شنهادیو به پ میبر نیو تا ماششد فقط با د قرار

بنده خدا معلوم بود از . کنه یبه آرتام سفارش کرد که آروم رانندگ یقبل از حرکت کل یب یآرتام؛ البته ب نیماش يهم تو یب یفرهاد و ب من،

. عقب یصندل يهم رو یب یفرهاد جلو نشست و من و ب. هدیترس یلیآرتام نشسته خ نیماش يکه تو ياون سر

حرف  ریلبخند بود و داشت با ام يپر يلبا يرو. اومد یآرتام هم م نیپخشش تا تو ماش يصدا. ما بود نیکنار ماش ریمس يتو ریام نیماش

بوق  يصدا دنیمن بود با شن يشماش روچ. به آرتام دوختم نهیآ ينگاهمو از روشون برداشتم و ناخوداگاه از تو یزد؛ با حسرت خاص یم

منظورش به سکوتمونه؛  دمیبا سر به آرتام اشاره کرد که فهم ریام. و منم نگاهشون کردم؛همه خوشحال بودن چرخوندسرشو  ریام نیماش

. کرد یضبط رو هم روشن نم یحت

 يهمزمان با بسته شدن چشما. کردم یم یحساس خستگا ییجورا هیاومد اما  یدادم و چشمامو بستم؛ خوابم نم هیتک یصندل یبه پشت سرمو

. حواسمو بهش بدم يشد همه  یکه باعث م یآهنگ آروم و کامال احساس هی. هم بلند شد نیپخش ماش يمن، صدا

»یاحقیآغوش از محسن  آهنگ«

کن در آغوشت منو دلشوره هامو جا

کن از نامحرما درد و دالمو پنهون

نشونه یب کن از اون راه دور و دامیپ

رو گونه هامو يکن با دستات اشکا پاك

صدامــــو يشنو یکه م بگو

.شده بود رهیبود تو هم و به جاده خ دهیاخماشو کش. کرد یاون نگاهم نم ینگاه کردم، ول نهیچشمامو باز کردم و از همون جا به آ يال

تو باشه يخوام فقط آغوش من جا یم

خاطرهامو نیبهتر یکه ساخت ییجا

یبه من هر جا که باش یگفت ادیم ادتی

هوامو يدلتنگ شم و دار يذار ینم

هوامـــــو یکه چقدر داشت آخ

سکوت از جانب  نیبه ا. رو پر کرده بود نیمملو از سکوت ماش ينرم و آروم آهنگ بود که فضا يزد و فقط صدا ینم یحرف چیکس ه چیه

!خواستم ینگاه پر محبتش بودم نه، از جانب اون سکوت نم کیجمله همراه با  هیکه هالك  یداشتم، اما از جانب کس ازین هیبق

بره یشبا خوابت م یک يمن با صدا بعد
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بره یشبو از روزگارت م یمن آروم ک بعد

کنه یم يباز وونهیمثل من با خنده هات د یک

کنه یم یتو رو راض يکه بهونه دار یوقت

کرد؛ نگاهش باهام  یقلبم نفوذ م يتو یشده بود که هنوزم مثل سابق به راحت ییشمام محو چشمانگاهم کرد؛ چ دیآهنگ که رس ينجایا به

.رو بهم بفهمونه يزیقسمت از آهنگ قصد داشت چ نیانگار که با ا. زد یحرف م

بیبا رق يخند یم يکه تو دار یدل خوشه وقت یک

بیمنِ مونده غر نیکنه جز هم یم یبا تحمل زندگ یک

:رار کردمدلم تک تو

بیبا رق يخند یم يکه تو دار یدل خوشه وقت یک«

 »بیمنِ مونده غر نیکنه جز هم یم یبا تحمل زندگ یک

 یم. تونه یباشه، اما نم بهیخواد غر یم. داشت یحسو تو خودش نگه م نیا دیدونست و اگه آرتام بود نبا یخودش م بیفرهادو رق هنوزم

 چیخواد منو پس بزنه، اما بدون ه یکه با تموم قدرت م نمیب یدارم تالششو م! تونه یسونه، اما بازم نمحرفشو به اثبات بر یمحل یخواد با ب

 یم. برام روشن کنه زویهمه چ دیبا نم؛یش یعقب نم نایکدوم از ا چینه، من بدون ه! اعتراف کنه نکهیقانعم کنه، بدون ا نکهیا بدونو  یلیدل

فقط  نکهیا. نداشتم و فقط خودش برام مهم بود هیبه بق يکار نیهم يماجرا برداره، برا قتیاز حق تونه پرده یکس نم چیدونم جز خودش ه

! ه؟یمنطقش چ یسرد و ب يرفتارا لیافتاده و دل یبشنوم چه اتفاق خودشو فقط از زبون 

بهش انداختم، اما اون  یگاهن مین! درش آوردم و به صفحش نگاه کردم، فرهاد فمیک ياز تو. بلند شد میزنگ اس ام اس گوش يصدا

. باز کردم امشویپ. کرد یخونسرد نشسته بود و به جاده نگاه م

»!آخرشو به من بود ي کهیفکر کنم ت ؟يکه گذاشت گوش کرد یدقت به آهنگ با«

نم که داشتم دستش بود و م لشیفرهاد که موبا. شک نداشتم آرتام حواسش به ما هست. آخرش لبخند زدم يبا خوندن جمله  ناخواسته

. فرهاد بود ياز نقشه  ییباز جز نمیو حتما ا مینگاهش نیذرب ریز قایخوندم؛ معلومه االن دق یم امشویپ

: نوشتم براش

» .تو حساسه يرو هنوزم«

خشم و  نگاه پر از. نگاه کنم نهیآ يجرات نداشتم تو گهید. فرهاد بلند شد یگوش امکیزنگ پ يصدا دینکش هیکردم و به دو ثان ارسال

! نگاهش کنم میمستق نکهیبه حال ا يوا گهیکردم، د یخودم حس م يهم رو يجور نیهم تشویعصبان

. داد اممویجواب پ فرهاد

 يو از پنجره  رهیبگ مویگم االنه که گوش یهمش دارم به خودم م یکن یباور م! تو رو؟ ای ارهیبه نظرت دوست داره اول دخل منو ب االن«

»!دونم یدم خودمم نم یم امیدارم بهت پ ییبازم با چه رو یول! ون؟ریپرت کنه ب نیماش
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تند تند حرکت  میگوش يدکمه ها يانگشتام رو. هم چشماشو بسته بود یب یب لش؛یموبا يبود و نگاه فرهاد به صفحه  میمن به گوش نگاه

آرتام بود، تونستم تعادلمو حفظ  یدستم به صندل و من که از همون اول ستادیاز حرکت ا یگوشخراش يبا صدا نیدفعه ماش هیکرد که  یم

قلبش و وحشت زده  يو دستشو گذاشت رو دیبدجور از خواب پر چارهیب یب یقرار بدم، اما ب یخودم و صندل نیبکنم و دستمو ستون 

جلو  یبا ترس به صندل یکه وقت نفر بود هیگفتن » آخ« يترمز به گوشم خورد صدا دنیکه با شن ییتنها صدا نیب نیو در ا. اطرافشو نگاه کرد

. کنه یناله م زیجلو برخورد کرده و دستشو به سرش گرفته و ر ي شهیفرهاد سرش با ش دمینگاه کردم د

 قایشدم؛ دق ادهیپ نیبه خودم اومدم و تند از ماش یب یصلوات ب يبا صدا. آرتام نگاه کردم، چون کمربند بسته بود از جاش تکونم نخورد به

صورتش نگاه کردم؛ چشماشو بسته بود و دستش  يتو یبا نگران. باز کردم نویرفتم سمت فرهاد و در ماش. ترمز يزده بود رو کنار جاده

. بود شیشونیپ يرو

! شده؟ دستتو بردار یچ نمیفرهاد حالت خوبه؟ بب -

. بود دهیضرب د یاببرداشتم؛ زخم نشده بود اما حس شیشونیپ يخودم دستشو گرفتم و از رو. داشت یبر نم دستشو

.تو هم و به آرتام نگاه کردم دمیکش اخمامو

! چه طرزشه؟ نیا! پشت فرمون؟ دینیش یچرا م دیکن یدرست رانندگ دیستیبلد ن یمحترم وقت يآقا -

. چشمام يتو دفعه سرشو چرخوند سمت من و زل زد هینگاهش به رو به رو بود که . داشت آروم باشه یهم فشار داد؛ انگار سع يرو لباشو

گناه در خطر بود که اگه به موقع ترمز  یب وونیح هیجون . یطور با من حرف بزن نیا يحق ندار يدیرو ند يزیخودت چ يبا چشما یوقت -

...نکرده بودم االن 

! و منم باور کردم یتو گفت آره

از جون آدما براتون با ارزش تره؟  وونایجون ح: وسط حرفش و با حرص گفتم دمیپر

! آدما؟: تکرار کرد یزد و با لحن خاص پوزخند

. روشن کرد نویزل زد به جاده و ماش. به فرهاد انداخت ینگاه مین

. میمعطل شد یکاف يبه اندازه  -

! شهیدنده مثل هم هیمغرور و  غد،

. میبر نیمن خوبم دالرام؛ شلوغش نکن و بش: آروم رو کرد بهم و گفت فرهاد

کنه؟  یسرت درد نم ؟یخوب یئنمطم: گفتم ینگران با

. دیخند

. نیراحت، برو بش التیآره خوبم خ -

. ارمیقرص سردرد دارم، بذار برات ب فمیتو ک ؟يخوا یقرص نم -

.گرفت نیآست يبرم که دستمو از رو خواستم

. زمیخوبم عز -
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از قصد از  دمید که روش به من بود بهم چشمک زد؛ فهمفرها. بودم ستادهیچون کنار در ا دمید یبار آرتامو نم نیا. دیتو چشمام د تعجبو

! که باهاش کرد ياونم در مقابل کار اره،یاستفاده کرده تا حرص آرتامو در ب »زمیعز«لفظ 

.هنوز درو کامل نبسته بودم که پاشو گذاشت رو گاز ن،یماش يتو نشستم

نمونده بود سکته  يزیپسرم تو رو به ابوالفضل آروم تر برو؛ به خدا چ: فتحرکت کرد رو کرد به آرتام و با ناله و التماس گ نیتا ماش یب یب

. مادر، حواستو جمع کن يخدا رو شکر کمربند بسته بود. مینکرده تصادف کرد ییتکون خورد گفتم خدا نیماش یوقت. کنم

. احترام نذاره نیبه قوان دهیاز دکتر مملکت بع: هم نه گذاشت و نه برداشت رو کرد به فرهاد و گفت آرتام

. کردم یبستم، اما ظاهرا اشتباه فکر م یشما خبر داشتم حتما کمربند م یاگه از طرز رانندگ: با اخم نگاهش کرد و گفت فرهاد

. آرتام دور فرمون محکم شد يچطور انگشتا دمید

باشه  تونیو اس ام اس باز یحواستون به گوش تموم یوقت ست؛یمن ن یاشکال از رانندگ: کرد، گفت یبه من نگاه م نهیکه از تو آ یحال در

! نیشه هم یتهشم م

! دکتر يآقا ستین ریخود کرده را تدب: با منظور رو به فرهاد ادامه داد و

. اوردمیخودم ن يبه رو یهمه حرص خوردنش خندم گرفته بود، ول نیا از

 نشویروستا آرتام ماش میدیرس یما نشد و وقت ریتاخ يمتوجه  نیاز ما جلوتر بود، واسه هم ریام نیماش. شد یسکوت ط يراه تو ي هیبق

.نگه داشت ریام نیدر قبرستون کنار ماش يجلو

 ؟يدیرس ریچرا د: دیپرس یاومد جلو و رو به آرتام با نگران يهمراه پر ریکه ام میشد ادهیپ

. گم یبعد م: آرتام کوتاه جواب داد و

! ه؟یچ هیقض: گوشم گفت ریاومد کنارم و ز يپر

. کردم فیبه طور خالصه واسش تعر زویقبرستون همه چ يتو تا

با هم دعواشون نشد؟ : يپر

. ستیاهل دعوا ن چارهینه بابا فرهاد ب -

! آرتام تا دلت بخواد یول: چشم به آرتام اشاره کرد و با لبخند گفت با

. کردم نگاهش

 ؟یدون یتو از کجا م -

. شونشو انداخت باال الیخ یب

. دمیشن ریاز ام -

نشستم و با سنگ چند تا ضربه به سنگ قبر زدم و شروع . برداشتم کیسنگ کوچ هیخم شدم و از کنار قبر  م؛یستادیقبر عمو محمد ا کنار

. لب فاتحه خوندن ریکردم ز
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 یب یب. لب فاتحه خوند ریز آرتام کنارم نشست و سر انگشت اشارشو چند بار به سنگ قبر زد و. سرم حس کردم ينفرو باال هی ي هیسا

چشمامو . نهیغم تو دلت بش ییایشد دن یقبرستون مسکوت و گرفته ناخوداگاه باعث م. کرد یم هیصورتش و گر يبود تو دهیچادرشو کش

تو  گالبو از ي شهیچشمامو باز کردم و ش. تا آروم بشم دمیکش قینفس عم. گونه هام نشست يتمام رو يلجبازبستم؛ چند قطره اشک با 

شده بود و  یخال شهیاز ش یمین. سنگ قبر و بعد از اون با گالب آروم آروم سنگو شستم يرو ختیقمقمه آب ر هی ریام. در آوردم فمیک

. رو دستم نشستمردونه  یکه دست دمیکش یداشتم رو سنگ دست م

 یاون بود و اون با گالب سنگ قبرو م يه من رونگا. گالبو ازم گرفت ي شهینگاهم کنه ش نکهیسرعت برق نگاهش کردم؛ آرتام بدون ا به

! گالبو از دستم گرفت؟ ي شهینداشت، پس چرا ش یاون که با عمو محمد نسبت. شست

تو دلمم  یحت! گفتم آرشام. دمیکه دست گرم آرشام لمسش کرده بود، دست کش ییو ناخوداگاه به پشت دستم، درست همون جا ستادمیا

خواستم اونو به خودش  یم. ارمیهم اسمشو به زبون ب تیو تو واقع رمیخودمو بگ ينتونم جلو نکهیکنم؛ ا اونو آرشام خطاب دمیترس یم

.دست خودم نبود اماز کار یبعض یول ارم،یب

! قبر همسرتون کجاست؟: تو صورتم نگاه کرد و گفت يجد. ستادیاز جاش بلند شد و کنار من ا آرتام

 يکرد رو رو یکه داشت اشکاشو پاك م یب یفرهاد و ب ي رهینگاه خ. و با تعجب نگاهش کردم ستادیلحظه قلبم از حرکت ا هی يبرا

! بهش بگم؟ یچ ایخدا. خودمون حس کردم

. بلند شد و چادرشو تکون داد نیزم ينگاه کردم؛ آروم از رو یب یبه ب مستاصل

! چکار پسرم؟ یبدون يخوا یم: یب یب

! ؟یب یخوام ب یم یبه نظر شما واسه چ: جوابشو داد یحن قبلو با همون ل یب یرو کرد به ب آرتام

! خوام واسش فاتحه بخونم یم: من زل زد و ادامه داد يتو چشما و

».خوام واسش فاتحه بخونم یم«: سرم تکرار شد يسردمو تو هم گره زدم؛ جملش بارها تو يدستا

. دمیاز قبل شن تر يجد یاز روش برداشتم، اما صداشو کامال واضح و حت نگاهمو

... مگه به ! د؟یپس چرا ساکت -

...دونه قبـ  یدالرام نم: گفت یب یدفعه ب هی

. ادامه بده، ساکت شد دیباشه نبا دهیانگار که فهم و

. انداخت یب یشک به من و ب ياز رو ینگاه آرتام

! قبر همسرتون کجاست؟ دیدون یشما نم یعنی: به من گفت رو

 يخواستم بزنم تو یم. دستامو از سر خشم مشت کردم و فشار دادم. زد نگاهش کردم یچشمام موج م يکه تو یو حرص خاص يتند با

! ه؟ینگاه پر تمسخر واسه چ نیصورتش و بگم ا

 یلعنت ياشکا نیا ایلعنت. دمیاشکام نداشتم؛ محکم به صورتم دست کش يرو یکنترل. افتادم سمت در قبرستون؛ فرهاد پشت سرم اومد راه

که  ییصورتش داد نزدم که شوهر من زنده است و تو يگرفتم؟ چرا جوابشو ندادم؟ چرا تو یکنن؟ چرا الل مون یم فمیچرا ضع ه؟یواسه چ

! خواد غرورمو خرد کنه؟ چـــرا؟ یچرا م ؟يا بهیاما باهام غر...  يستادیرو به روم ا
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! و درد ییوفا یهمه ب نیحرص، پر از خشم از ا تند، پر از... قدمام آروم نبود  ا؛یبود برم سمت در نیا قصدم

. آروم تر یدل: فرهاد

. ستادینفس زنون کنارم ا. آروم کردم قدمامو

. تفاوت باش یکنم ازت نسبت به حرفاش ب یخواهش م -

. م که اون خود آرشامهدون یصداش م ینگاهش، چهره و حت يرفتارش، از رو يکنه؟ از رو یم يچرا داره باهام باز یاون لعنت! تونم ینم -

. فکر کردم لشیهر وقت خواستم شک کنم به دال

 ست،یحقم ن نیطور مجازات بشم؟ ا نیا دیبود فرهاد؟ فقط چون هنوزم عاشقشم با یمگه گناهه من چ: صورت فرهاد نگاه کردم و گفتم تو

! ستین نیبه خدا حقم ا

. کنن یاشکاتو پاك کن مردم دارن نگاهت م! آروم باش -

. که جلوم گرفته بودو از دستش گرفتم یستمالد

. یصبر کن دیاما بازم با ،يدونم خسته شد یم -

! ؟یتا ک -

. دونم ینم -

. ترسم درجا بزنم و نتونم ادامه بدم یم دم،یبر گهید -

. یتون یم یکه عاشقش یتا وقت -

چه . ام باهاش حرف زدم هیو من از مهر نجایا میکه با آرشام اومد يهمون روز. گذشته افتادم ادی دنشیو با د دمیرو د ایهمون فاصله در از

! دستش بود و آغوش گرمش يکنارش بودم دستم تو یزد؛ وقت یم یقشنگ يحرفا

 ؟يخوا یم یبگو چ قایدالرام دق-

 ییها یزندگ نید چنشاه. شه به دست آورد یرو با پول نم یحساب کرد، چون مطمئنم خوشبخت اتیکه نشه روش به عنوان ماد يزیچ -

مستحکم رو  یزندگ هیشه  یم» عشق«و از همه مهمتر با  يبا محبت، گذشت، وفادار. کنم نیپول رو تضم میخوام واسه خوشبخت یبودم و نم

! نهیکرد؛ مهر من هم نیتضم

! ؟یهست یتو ک -

. تعجب نگاهش کردم؛ بازوهامو گرفت با

 ؟يخوا یم یکردم، چ اهشیخودم س يبا دستا که خودم یزندگ نیدالرام، تو از من، از ا -

! مهرمو -

! کدوم مهر؟ -

من  یقیحق ي هیخودت به زبون آوردم؛ مهر يکه االن جلو يهمون مهر: که نگاهمون تو هم گره خورده بود، نجواکنان گفتم یحال در

 هیمن همون ي هیمهر. ببره نیاز ب مونیزندگ يو توو درخشش ر یقلم نتونه معن یاهیکه س يا هیکه با دل بسته بشه، مهر يا هیمهر. نهیهم

! شهیهم يبرا اونمبار و  هیکه گفتم؛ 
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. يخوا یم یدونم ازم چ یم. منه شیات پ هیمهر: شکل ممکن زمزمه کرد نیباتریگوشم به ز ریز. بود شیپهن و عضالن يها نهیس يرو سرم

اسمته شک نداشته باش؛  یاز نظر من ذاتت به آروم نکهیبه ا. باورت دارم شک نکن، چون یو هست يبود یافتنیبرام خاص و دست ن نکهیبه ا

!یتو آرومم کن نکهیا... دارم که آروم بشم  اجیاحت دیشا. نمیب یزمزمه کردنش رو هم در توان خودم نم یبگم حت مبخوا نکهیسخته ا

و هنوز تک تک  دمید یانگار خودمو تو اون زمان م. مبه خودم اومد فیلرزش خف هیبا  نیماش يصدا دنیاز شن. کردم یصدا هق هق م یب

.برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم. بود ستادهیبا دستمال اشکامو پاك کردم؛ فرهاد ساکت و آروم کنارم ا. چشمام بود يلحظاتش جلو

طرف ازم فاصله  نیا ادیداره م يپر دیاومد طرفم؛ فرهاد که د يپر. رونیآوردن ب یم نیو آرتام داشتن لوازمو از صندوق عقب ماش ریام

. و آرتام ریگرفت و رفت کمک ام

! ؟یدالرام خوب -

. شدم رهیخ ایتکون دادم و به در سرمو

. نداشت يباور کن آرتام منظور ؟یرفت یدفعه گذاشت هیچرا  -

. تو هم دمیکش اخمامو

. يحرفشم نزن پر گهید -

مشکوك بودم و  شتریبه خودش از همه ب. چهیبه پر و پام بپ یم دوست ندارم کسجور مواقع که سگ بش نیدونست ا یشد؛ خوب م ساکت

.زد یبه حال خرابم دامن م نیا

***

ترق و  يکه صدا ییزمایزغال داغ در حال کباب شدن بودند و ه يها رو یکه ماه یمنقل ا،یدو تا چادر با فاصله از در. شده بود کیتار هوا

. شمال کامال با تهران فرق داشت يخب هوا یهوا سرد نبود، ول. داد یرو بهم م یبحس خو شیآت يترق سوختنشون تو

 يدستامونو به عقب رو شیدور آت يمن و پر. هم تو چادر نشسته بودند یب یجون و ب یلیزد و ل یحرف م لشیخانم داشت با موبا مهناز

 ریاخالق ام. کردن یها رو کباب م یو خنده داشتن ماه یرهاد با شوخو ف ریو ام. و نگاهمون به آسمون بود میداده بود هیشن و ماسه ها تک

! يکامال خوش رفتار و امروز بود؛جدا از آرتام 

. کرد یدونم داشت چکار م یبود و نم نیماش يتو آرتام

. نجایا انیو خالت دارن م تایب: گفت ریخانم که مکالمش تموم شد، با لبخند رو به ام مهناز

. به مادرش نگاه کردبا لبخند  ریام

خورد؟  تایکباب به دماغ ب يباز بو! ا چه خوب -

. دیخانم خند مهناز

راه  شتریب قهیدق ستیب نجایتا ا الشونیاز و نیبا ماش. کنن یم یخواهرزادم با خواهرم شمال زندگ تایب: گفت دیکنجکاو ما رو که د نگاه

. نجایا انیاونجا که من گفتم اونا ب میشمال گفت بر میاومد دیفهم یزنگ زده بودم حالشونو بپرسم که وقت. ستین
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 تایب یاون شب مهنازجون خواست نگهشون داره، ول. هیطونیدختر مهربون و ش دمش؛یبار تو جشن عقدم د هیمن : گوشم گفت ریز يپر

. برگردن دیکار داره و با یگفت کل

ترمز  يصدا یقیبعد از دقا. و اومد سمت ما ینیس هی يب شده رو گذاشت توکبا يها یفرهاد ماه. دادم یگوش م يپر يتفاوت به حرفا یب

که  یدختر جوون. انگار خودشون بودن م؛یاز جامون بلند شد. بشه دهینگاه ها به اون سمت کش ياز پشت چادرا باعث شد همه  نیماش

خالشو بغل کرد و  یو با شور و حرارت خاص دیرفمون دوباشه، با لبخند به ط تایب دیزدم با یبود و حدس م يهم سن و سال من و پر بایتقر

. دیبوس

. شده بود زهیر هیقربونتون برم دلم واستون  یاله! سالم خاله جون -

.کرد یو باهاش احوال پرس دیخانمم صورتشو بوس مهناز

! یکن یم غیدر رتیپ يزنگم از خاله  هیدختر؛  يوفا شد یب دایجد: خانم مهناز

 ره؟یخوشگل من پ يگفته خاله  یک دیدار اریاخت -

. گرم شد کیاومد طرفمون و بازار سالم و عل تایب. دیخانم با لبخند صورت خواهرشو بوس مهناز

 کیکوچ يبود با لبا کیکوچ يکه خداداد یو خوش فرم یقلم ینیبلند و فر، ب يو درشت، مژه ها يقهوه ا يشدم؛ چشما قیصورتش دق يتو

! بود و صد البته شاد و سرحال یگفت دختر خوشگلشه  یواقعا م. یو گوشت

! دالرام، خواهرم: با دست بهم اشاره کرد و گفت يپر دیلبخند به هممون دست داد؛ به من که رس با

! ؟یمگه خواهر داشت: نگاه کرد يبا تعجب به پر تایب

. دیخند يپر

. تره کیاز خواهر بهم نزد یدالرام دوستمه، ول -

. طور نیکه ا! کالیبار: ابروشو انداخت باال و با لبخند گفت طنتیبا ش تایب

آرتام لبخندش پر رنگ تر شد و قبل از  دنیبا د تایب. طرفمون ادیکه داره م دمیهمون موقع آرتامو د. میکرد یمادرشم سالم و احوال پرس با

درسته لبخند نزد، اما . جوابشو داد ییهم با خوشروآرتام . دیباهاش دست داد و حالشو پرس. آرتام بهمون برسه، اون رفت سمتش نکهیا

!دستم بود اشحالت يهمه 

***

. نداشتم یکه دل و دماغ درست و حساب فیح یبود، ول یرو گذاشتم دهنم؛ مزش عال یاز گوشت ماه کهیت هی

. فکر کنم مادر شوهرت دوستت داره: خورد گفت یکه با اشتها غذاشو م تایرو به ب ریام

! کو مادر شوهر؟: خنده گفت با تایب

 یم یوقت شهیهم قایدق! خود تو شیکیمادر زنش دوسش داره؛  یعنی دیگن تا سر غذا رس یکنه که م یکه واسه مردا صدق نم شهیهم: ریام

. يشکمو بود تمیاز همون بچگ. مامان حاضره يکه غذا یرس
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د؟ شه شکمو نبو یکه خاله جون داره م يمگه با دست پخت محشر: تایب

 ؟يدار یمن که دختر ندارم، تو با اوالدم چه فرق. نوش جونت دخترم: خانم با محبت نگاهش کرد و گفت مهناز

! میما مخلص خاله خانم گلمونم هست: گفت يو با لحن بامزه ا نشیس يدستشو گذاشت رو تایب

. بودم طونیطور شاد و ش نیاون موقع هم. شنا نشده بودمکه هنوز با آرشام آ نداختیم یزمان ادیبود؛ اخالق و رفتارش منو  یبانمک دختر

... اما حاال ! آرشام یاومد، حت یکس از پس زبونم بر نم چیه

. نشسته بودن و ازم فاصله داشتن شیاون طرف آت هیبق. و آرتام متوجه شدن يدادم که فقط پر رونیب نمیهمراه با آه از س نفسمو

! ؟یکش یچرا آه م: آروم کنار گوشم گفت يپر

! هوم؟ -

! ه؟یواسه چ دنتیگم آه کش یم -

! شامتو بخور ،یچیه -

 ؟یخوب یدالرام مطمئن -

 ؟یازم نپرس نویا یبار ه هی قهیشه هر پنج دق یم! جان، خواهر گلم، من خوبم يپر -

بده نگرانتم؟  -

. نگفتم بده، گفتم شامتو بخور -

! هکن ریتو بخ یمرغ زیخدا امشبو با اخالق چ -

! کنم یسرم دارم شام کوفت م ریخ -

. دیخند

! کوفت کن د،یخب ببخش یلیخ -

. کردم یم يبشقابم باز يتو یتوجه به همشون با ماه یرو ما بود و من ب هینگاه بق ینیسنگ. دمیو خند رمیخودمو بگ يجلو نتونستم

***

رو تو  زمایآرتام با چوب ه. زدن یادم کنار هم نشسته بودن و حرف مو فره ریام م؛یهم بود شیپ يمن و پر. مینشسته بود شیدور آت همه

. چادر نشسته بودن يکه اسمش بهناز بود، تو تایمهناز جون و مادر ب ،یب یب. کرد یداد و شعله ورشون م یتکون م شیآت

بعدشم نم نم بارون، نگاه هر شش نفرمون  رعد و برق و يبا صدا. اومد که کم مونده بود شالو از سرم بکنه و با خودش ببره یم يدیشد باد

. شد دهیبه سمت آسمون کش

! بهم ختهیهوا بدجور ر: فرهاد

. بشه دتریممکنه بارون شد م،یفتیکم کم راه ب. نهیشمال هم يهوا: ریام

. آرتامو بشنوم يومدم که صداا دیام نیو همش به ا میدیمن و مامان تازه رس: گفت جانیکه پر بود از ه ينسبتا بلند يبا صدا تایدفعه ب هی
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. موند خکوبیآرتام م ياز همه نگاه متعجب من بود که رو شتریساکت شدن و ب همه

.یستیدهن واست آواز نخونه ول کنش ن هیما  ياخو نیدونم تا ا یم ارم؛یب تارویمن برم گ: و از جاش بلند شد دیخند ریام

گذاشت  تارویگ شمون؛یبرداشت و برگشت پ تارویگ فیو از صندوق عقب ک نشیماشرفت سمت  ریام. دستاشو زد بهم یبا شوق خاص تایب

! بسم اهللا ياخو: کنار آرتام و گفت

آرشام بلد ! امکان نداره نینه ا... مگه آرتام . کردم یجز من که هنوزم مات و مبهوت داشتم آرتامو نگاه م دنیخند ریام يبه جمله  همه

... دمیشا. بخواد بخونه نکهیبزنه، چه برسه به ا تارینبود گ

 تاریگ يها میس يانگشتاش رو. کرد یم مشیدستاش گرفته بود و تنظ يتو تارویکردم که چطور ماهرانه گ یو منگ داشتم نگاهش م جیگ

. و رو به جمع نگاه کرد دیلغز

...تو تـ  شهیکه هم یهمون: با ذوق گفت تایب

! بار هی نیهم: خت و رو به آرتام ملتمسانه گفتبه جمع اندا ینگاه مین تایاخم کرد؛ ب آرتام

! ده؟یقبال صداشو شن یعنی. دوختم تاینگاهمو به ب دیترد با

 یدونم چ ینم! حسادت دمیحس بد و شا هیشد؛  يجور هیتو دلم . رو قبول کرد تایدرخواست ب یآرتام نگاه کردم که بعد از مکث کوتاه به

. ومدیخوشم ن چیه یبود، ول

! تونم باور کنم؟ یچرا نم ایخدا. دیکش یم تاریگ يها میس يتسلط و کامال ماهرانه انگشتاشو رو با آرتام

»یاحقیاحساس از محسن  يکعبه  آهنگ«

احساس مثل بارون منم نم نم يزییپا شب

شم کم کم یتو خودم انگار دارم عاشق م زمیر یم

کنم هر دم یکم سردم تو رو حس م هیکم گرمم  هی

عاشق شدم من هم نیدید يتکرار ياروز يآها

اصال انگار اون لحظه روح تو تنم نبود ! ایمردم و زنده شدم، خدا. زل زد تایبود که همزمان با خوندن ترانه سرشو بلند کرد و به ب نییپا سرش

. سرد بودم

ستیو بس ن یحد کاف نیزوده تو دوست داشتن هم نگو

تسیمشخص ن يزیدونم تا ته قصه هنوز چ یم

اراده  یب! و با هر تپش تموم احساسمو برمال کنه رونیهر آن بشکافه و بزنه ب نمویس يقفسه  دمیترس یزد که م یم نهیتو س يجور قلبم

.چشمام حلقه بست؛ کف دستام عرق کرده بود که محکم تو هم فشارشون دادم ياشک تو
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چرا تو قلبت آشوبه شونهیچهرت پر چرا

من چقدر خوبه يتو اگه زوده برا يبرا

که دل به تو بستم نیآخر قصه هم ستین مهم

عاشقت هستم ایدن هیبا تو احساسو  شناختم

 هیاون  يمتوجه  یانداختم تا کس ریسرمو ز عیصورتم که سر يقطره اشک نشست رو هی. رهینگ میوقت گر هیتا  دمیلبمو گز ي گوشه

. قطره اشک نشه

جز  يزیو چ نییحاال هم که سرمو انداخته بودم پا. شیبار آرتام زل زده بود به آت نیا یکرد، ول یمبه آرتام نگاه  یخاص يبا عالقه  تایب

.تونست منو آروم کنه یجز حرارت نگاه آرشام نم یحرارت چیبه حرارت داشتن تا گرم بشن؛ اما ه ازیکه ن ییدستا. دمید یسردم نم يدستا

رمیاز عشقمون س یبگ یاگه تو حت ستین مهم

رمیگ یاحساس و تو رو از خالق عشق پس م يرم کعبه  یم

که دل به تو بستم نیآخر قصه هم ستین مهم

عاشقت هستم ایدن هیبا تو احساسو  شناختم

که چشمم بهش افتاد نگاهمون تو  نیهم یول. کرد یم یتاب یو نگاهش نکنم؛ دلم بدجور ب ارمینتونستم طاقت ب دیآهنگ که رس ينجایا به

قلب هنوزم اونو  نیاما ا! اشییوفا یبا تموم ب دم،ید یحاال فقط اونو م. رمیکنم، نتونستم نگاهمو ازش بگ ينتونستم کار گهید. دهم گره خور

 يبا همه ! کنم یفقط من دارم حس م نویا دیلرزه؛ شا یکردم صداش داره م یحس م. خوند یشده بود تو چشمام و م رهیخ. خواست یم

.دیدرخش یبارون هر آن امکان داشت خاموش بشه، چطور م ریکه ز شیآت ير اثر انعکاس شعله هاکه چشماش د دمید یوجود م

رمیاز عشقمون س یبگ یاگه تو حت ستین مهم

رمیگ یاحساس و تو رو از خالق عشق پس م يرم کعبه  یم

.و خوند دیکش تاریگ يها میس يبلند کرد رو به آسمون و انگشتاشو محکم تر رو سرشو

رمیگ یو از خالق عشق پس مر تو

ناخوداگاه از جام بلند شدم و بدون ! همه واسش دست زدن جز من. شد یم نییبا شتاب باال و پا نشیس يقفسه  ستاد؛یاز حرکت ا دستش

 دم،یو شنر يپر يصدا. از ما درست سمت راستمون بود ادیز يکه با فاصله  يسمت صخره ا دمیبزنم دو یحرف اینگاه کنم و  یبه کس نکهیا

! شدم یداشتم خفه م...  دمیدو یاما فقط م
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کنم و داد بزنم تا خدا رو صدا کنم  هیکنم تا گر یتا خودمو خال نجایاومده بودم ا. هیگر ریو زدم ز ستادمیتند شده بود؛ پشت صخره ا بارون

. شنوهجز خودش صدامو ن یکه پر از درد و پر از غم بود، تا کس یاز دل. و از ته دل ضجه بزنم

! تار از اشک یبرگشتم و از پشت صخره اون طرفو نگاه کردم، با هق هق و نگاه. دمیماسه ها شن يرو رو ییقدم ها يصدا

.میزد برگرد یکه صدامون م دمیشن رویبلند ام ادیفر يصدا. اومد یسمت م نیبود که به ا آرتام

خواستم ازش فاصله  یباشه، م کمیخواستم نزد ینم. دمینبود دو یاهیجز س یچیشدم و به طرف مخالف که ه وونهیآرتام د دنیمحض د به

! خواستم ازش دور بمونم یم میقلب يبرخالف خواسته . رمیبگ

. ستمیکرد وا یو صدام م دیدو یو پشت سرمو نگاه کردم؛ داشت م برگشتم

!نمتیخوام بب ینم... برگرد ! یلعنت این: زدم داد

! بــــرو: دمیکش غیج

.نیافتادم زم یفیخف غیکرد و با ج ریچاله گ هی يو پام تو نمیبود نتونستم جلومو بب کیچون تار یول برگشتم،

آرتام کنارم زانو زد؛ دستاشو هراسون . کرد یبار عالوه بر روح، جسمم درد م نیکردم و ا یم هیگر. دیچیکل تنم پ يمثل صاعقه تو درد

 ریبارون تصو ریکه ز سمینگاه خ. دمیچیپ یپهلو افتاده بودم و به خودم م يرو. ند شدبه آسمون بل ادمیدورم حصار کرد که از درد فر

 دهیاسممو بر. دیکش قیزد؛ چند بار پشت سر هم نفس عم یبدجور نفس نفس م. دیصورتش لغز يرو د،ید یصورتشو محوتر از قبل م

 دم،ید یصورتشو نم گهیپشت سر هم سرفه کرد؛ د. ند شدبل شیگوش يکه صدا رهیصورتمو برگردوندم؛ خواست بازومو بگ. صدا زد دهیبر

. دیچیگوشم پ يتو دهیصداش خش دار و بر یول

!برو ر،یتونم ام ینم د،یشما برگرد -

... نمویماش. الیرو با خودت برگردون و هیمن آرومم، فقط مامان و بق ؟یفهم یگم برو، چرا نم یبهت م: زد داد

.گلوم مونده بود، نگاهش کردم يفقط هق هقش تو هیه حاال از گرسرفه افتاد و با همون حالم ک به

. بذار پشت صخره نویماش: گفت یآروم تر از قبل تو گوش د؛یکش قیعم نفس

دستاشو . از درد نتونستم و با ناله افتادم یبشم ول زیمخیخواستم تو جام ن. نفساش آروم تر شده بود. و نگاهم کرد نییآورد پا شویگوش

. شونه هام ریگذاشت ز

! کنم، آروم پاشو یکمکت م -

. بلندم کنه نیداشت آروم از رو زم ینگاهم تو صورتش بود و نگاه اون به من که سع. داد؛ لبامو با درد گاز گرفتم یتکونم م داشت

دستشو دور  هی! ا وجود دردب یکردم، حت یبا هر تپش از قلبم احساس م جانویکنه، ه یداره بغلم م نکهیالل شدم؛ از ا کشمینزد نکهیا از

و محوش بودم، محو صورت  زمینبود که بر یاشک گهید. کنده شدم نیحرکت از زم کیدور کمرم حلقه کرد و با  گشویپاهام و دست د

 یصورتمون م يتو میبود و مستق ادیز یلیشدت بارون خ. شیشونیبود رو پ ختهیر سیخ شیخوش حالت و مشک يموها! بارون ریز سشیخ

. چشماش يچند قطره از بارون خورد تو نه؛یتونست جلوشو بب یراحت نم .خورد

دست چپمو آوردم باال و سر انگشتام و آروم به . سوخت یکف دستام م. کرد و از همون سمت تو بغلش بودم یدست راستم درد م آرنج

. بود يرارادیکنم و تموم کارام غ یارم چکار مدونستم د یخودمم نم. داشت یقدم از قدم بر نم گهیو د ستادیاز حرکت ا. دمیچشماش کش
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. نییآروم دستمو آوردم پا. نهیلرزونم گرفتم تا راحت تر بتونه بب يپشت پلکاشو با سر انگشتا یسیو آروم چشماشو نوازش کردم؛ خ نرم

غرش .  و دور گردنش حلقه کردمآوردم باال یهر دو دستمو به بدبخت. انداخت سمیخ يو جذابشو تو چشما یچشماشو باز کرد؛ نگاه خواستن

 یحس م ینداشتم، چون خودمو تو آغوش کس یچیترس از ه گهید. لحظه لرزوند و دستش دور کمرم محکم تر شد هیآسمون تنمو واسه 

. شد یتو وجودش خالصه م امیدن يکردم که همه 

چشمامو بستم و با تموم وجود . محکم بود یال آروم ولح نیقدماش در ع یراه افتاد، ول. نشیس يو سرمو گذاشتم رو اوردمینگاهشو ن تاب

فشار  نشیصورتمو به س. کردم یحس م سشمیخ يلباسا ياز رو یگوشم حت ریضربانشو ز! قلبش گوش دادم؛ تند بود و نامنظم يبه صدا

!کرد یرو حس نم زیچ چیکه بسته بود، اما حاال ه ییچشما. حس شد یوجودم ب يدادم و همه 

***

تموم . جرات نداشتم چشمامو باز کنم. شد یم دهیصورتم کش يکه نوازشگرانه رو یدست. حس کردم میشونیپ يرو رو يدیشد يگرما

انگشتام شده بود، دستاش  نیدستش حصار ب يانگشتا. کردم ینم یبیگرما احساس غر نیچشمام بود و با ا شیحوادث و اتفاقات قبل پ

آروم . از اون چشمامو بسته نگه دارم شترینتونستم ب. کردم یبا جزء جزء وجودم لمس م جانویه نفسام بلند شد، داشتم يصدا! چقدر داغه

نگاهمو که . سمتش؛ کنارم نشسته بود دمینگاهمو نرم کش. لذت بخش ازم دور شد يکامل باز بشن اون گرما نکهیبازشون کردم و قبل از ا

ضرب  هی! از تعجب دهنم باز موند. شمامو از روش برداشتم و به اطراف دوختمو منگ چ جیگ. بلند شد و رفت کنار پنجره د،یرو خودش د

. کرد یتو جام نشستم، فقط زانوم درد م

! م؟ییما کجا -

. از پنجره نگرفت نگاهشو

! تو کلبه -

! م؟یینجایچرا ا نم؛یب یکه خودمم دارم م نویا -

! دونم ینم -

...که  نجایاما ا -

که با آرتام  یکردم برگردم تو جلد دالرام یدلم گذاشتم و سع يپا رو. تو رفتارش حرصم گرفته بود يخونسرد همه نیکردم؛ از ا سکوت

! يا بهیباهاش غر یو بگ یچقدر سخته که کنارش باش. بود بهیغر

و بزرگ اطراف کلبه  کیوچک ينور شمع ها م،یبود نجایبود و تو کلبه درست مثل اون شب که با آرشام ا کیتار رونیاومد؛ ب یبارون م هنوز

. رو روشن کرده بود

زودتر  یخدا کنه هر چ: پنجره بود گفتم يبارون خورده  ي شهیکه نگاهم به ش یبه خودش داشت، در حال یخاص يکه رنگ و بو یکالم با

.ستیدرست ن نیاز ا شتریموندنم ب نجایا. ادیبارون بند ب

. شناختم یحالت ها و عکس العمالشو م يهمه . کردم یم يبا اعصابش باز حدسم درست بود، داشتم. برگشت و نگاهم کرد تند
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. اخم نگاهم کرد با

. میگرد یبهش گفتم بارون که بند اومد بر م. زنگ زد تینگران نامزدت نباش؛ رو گوش -

 هی میکنار ساحل بود یوقت. داشتکه تنش بود فرق  ایآرتام با قبل يلباسام نم داشت، اما لباسا. دمیتخت نشستم و به زانوم دست کش لب

. دیبلند سف نیآست يبلوز مردونه  هیتنش بود، اما حاال  یکوتاه آب نیبلوز جذب آست

! شه یهم باشه نگران م یهر ک...  ستیکس جز ما توش ن چیکه ه يکلبه ا هی يتو بهیمرد غر هیمن با ! شه یمعلومه که نگرانم م -

تو چشماش نگاه کردم که چطور . ومدیو جلوتر ن ستادیتخت ا نییهمون پا یقدم اومد سمتم، ول هی. شدکه بهش انداختم  يا کهیت ي متوجه

بگو حق . سرم داد بزن و هوار بکش! بگو تو رو به خدا؛ بگو که من شوهرتم ؟یگ ینم یچیچرا ه ؟یچرا ساکت. با خشم به من زل زده بود

! یبا نگاهت باهام حرف نزن، بذار صداتو بشنوم لعنت! بگو، فقط ساکت نباشخواد بهم  یدلت م یهر چ. ارمیب وندارم اسم فرهاد

. بشه کیحرفا بود که بخواد با حسادت تحر نیآرشام محکم تر از ا. کرد یحل نم زویچ چیسکوت ه. از اون تحمل کنم شترینداشتم ب طاقت

.کردم یم يکار هی دیبا! خواستم شانسمو امتحان کنم، اما نشد یدونستم، ول یم نکهیبا ا

. تشنمه -

. ابروشو انداخت باال يتا هی

. ستیتو کلبه آب ن: به اطرافش نگاه کنه، گفت نکهیا بدون

. اما من تشنمه -

! گفتم؟ یکه چ يدیشن -

! خچال؟یتو  یحت -

...  خچایتو  یحت -

! ست؟یآب ن خچالیتو  یدون یاز کجا م: تو صورتم زل زدم تو چشماش و گفتم يرییتغ نیشد و بدون کوچک تر ساکت

. تفاوت برگشت سمت پنجره یب

. دمیقبال د -

. گهیخرت و پرت د یو کل زمیبود؛ ه دهیروش چ زیم زیچ یکل. خچالیچرخوندم سمت  نگاهمو

...پس  زمه،یه یکل خچالیاما رو  -

. و نگاهم کرد برگشت

. بگه به لباساش اشاره کردم يزیچ نکهیاز ا قبل

... حاال  یتنت بود، ول یکوتاه آب نیبلوز آست هی ادمهی! ؟یلباس عوض کن یتونست یک -

زدم و زانوم  یاز جام بلند شدم؛ لنگ م. تیاخم داشت، اما نه از سر عصبان. کرد یگفت و فقط نگاهم م ینم یچینگاهش کردم؛ ه مشکوك

. کرد یدرد م

! ؟يکرد دایرو پ نجایچطور ا! ؟یشناخت یاز کجا مکلبه رو  نیتو ا: تخت و رو بهش گفتم يگرفتم به باال دستمو

. هم سکوت و نگاهشو از روم برداشت باز
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. نامعلوم ينقطه  هینگاه من به اون بود و نگاه اون به  ستادم؛یرو به روش ا. زدم یافتادم سمتش؛ شَل م راه

! عادته؟ هی یبگ يخوا ینکنه م! ؟یکن یاستفاده م اسیچرا از عطر  -

. خون بود يچشماش کاسه . دی؛ لباش لرزکرد نگاهم

! یتو آرشام: گونه هام نشست و با بغض زمزمه کردم يدونه دونه رو اشکام

! نـه: داد زد یجنون خاص با

لحظه هم  هی یدونستم و حت یاز همون اولم م! یتو آرشام ،یچرا تو خودش: با هق هق گفتم. بهم کرد و سرشو تو دستاش گرفت پشتشو

.شک نکردم

! بِبر صداتو! خفه شــــو: زد ادیفشار داد و فر سرشو

. ذاشت یخواستم سرش داد بزنم، اما بغضم نم یم. ستادمیرفتم جلوش ا اورد،یکه تو گلوم داشت از پا درم م يهق هق و بغض خفه ا با

رو  نایو بفهمم و درك کنم؟ اگه تموم ااحمقم که نتونم اتفاقات اطرافم يکرد الیخ. نگفتم یچیخفه شدم و ه یبسه هر چ! بسمه گهید -

! معرفت؟ نگام کن، خوب نگام کن یب یکن یازم فرار م يحرکات و رفتارت مثل اونه؛ چرا دار ينگاهت و همه ! ؟یظاهرتو چ رم،یبگ دهیناد

. وار صورتشو با دستام قاب گرفتم و مجبورش کردم نگاهم کنه وانهید. بود نییشدم؛ سرش پا کیقدم بهش نزد هی

! يو حسابمم نکرد يوفا زنده بود یب يتو یول شش،یپ يعمر منتظرت موند تا تو برگرد هیکه  یکس! من زنتم: زدم ضجه

.خاموش شد هیچشماش در کمتر از چند ثان شیلحظه آت هی يفقط برا یداغ بود، نگاهش تب دار و پر حرارت، ول صورتش

. دیلرز یبود و به خودش م یعصب. تزد که دستامو به شدت پس زد و عقب رف ینفس م نفس

کس  هیچشمم با  شیبا وجود من و پ یول ،یکن یکه تو شوهرت خطابش م یهمون کس! آره من آرشامم: از هم باز کرد و بلند گفت دستاشو

...و  یکن ینامزد م گهید

. حسش کنمپرده  یتونستم شفاف و ب یکه م یو غم؛ غم هیزد؛ صداش آروم تر شد اما پر از گال پوزخند

...  گهینفر د هیچشماش با  يکه جلو یهمون. يفرضش کرد رتیغ یشوهرتم ساده و ب نکهیکه با علم به ا یآره من همونم، همون -

. تموم اون کارا به خاطر خودت بود! بس کن -

. دمیبه عمرم نشن نیمسخره تر از ا: زد و با خشونت بلند گفت پوزخند

... اما به خدا من دارم  -

. قسم نخور -

! یاما و اگر نذاشت يجا گهید. دمیو د دمید یبا چشم م دیکه با یاون! قسم نخور دالرام: تکرار کرد. خفه شدم ادشیفر يصدا با

 یلرزش تنشو تو آغوشم حس کردم و منم م. و از پشت بغلش کردم دمیبهم کرد و خواست بره سمت در که با وجود درد زانوم دو پشتشو

. بود ستادهیحرکت وسط کلبه ا یخواستم از دستش بدم؛ محکم بغلش کرده بودم و اون ب ینم. دمیلرز

تو رو خدا ! تلنگر تو بنده، دوباره نشکنش هیاالن به . با عشق قلبمو بند زدم یبار شکستم، ول هی. طاقت ندارم گهینرو آرشام؛ به قرآن د -

با  یراهم؛ بدون دفاع ول نیا يکجا دمیفهم ،یستیآرشام ن یتو خونتون گفت یوقت. ارمیاون کارا رو کردم تا تو رو به خودت ب ينرو، من همه 

. و حاال به دستت آوردم يهدفم تو بود! دفه
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با قدم . انگشتام فرو برد و دستامو از هم باز کرد يدستاش که آزاد بود رو آورد باال و پنجه هاشو ال به ال. دستامو تنگ تر کردم ي حلقه

همون جا زانو زدم و با هق هق دستامو . دمیکلبه شن يجلو یچوب يپله ها يقدم هاشو رو يدرو نبست، اما صدا. رونیکلبه رفت ب بلند از يها

. خم شده بود نییسرم رو به پا ن؛یزم يرو تمگذاش

.هراسون سرمو بلند کردم؛ دستمو به زانوم گرفتم و بلند شدم ادیفر يصدا دنیدفعه با شن هی

. اومد یاز پشت کلبه م ادشیفر يصدا. ستادمیدرگاه ا يرفتم سمت در و تولنگان  لنگان

. کردم یاطرافمو نگاه م یبا نگران. رونیتوجه به بارون از کلبه زدم ب یب

. سختم بود یزخم يبا اون زانو. خواستم قدمام رو تندتر بردارم یرفت، اما باز م یفرو م يگل و ال يتو کفشام

داشتم . من نشد يمتوجه . زد یو خدا رو صدا م دیکش یم ادیپشت سر هم فر. ود و سرشو رو به آسمون بلند کرده بودکلبه زانو زده ب پشت

:رو به آسمون داد زد دمیرفتم سمتش که شن یم

شه؟ پونزده سال کم بود؟  یتموم نم یگذاشت نمیس يکه تو يدرد نیشه؟ چرا ا یچرا تموم نم. طاقت ندارم گهیبسمه، د گهید -

!خــــدا؟ يمن که باورت کردم، چرا تو باورم ندار: دیکش ادیفر يخش دار و گرفته ا يبا صدا بلندتر

. زد یبارون به صورتش شالق م. زانوهاش مشت کرد، چشماشو بست يدستاشو رو. صورتش جمع شده بود. زانو افتادم يرو کنارش

. هم فشار داد يچشماشو محکم تر رو

. دیتاب یطرف م نیکلبه به ا ياز فانوس جلو یکم یلیبود، نور خ کیاطرفمون تار. دیلرز یبه خودش م بدجور

 میشد رهیدل آسمون، خ یسیبه خ یلرزون از بغض و نگاه يبا چونه ا. سرشو آروم به سمتم چرخوند. چشماشو باز کرد. گرفتم دستاشو

. دستاشو محکم فشار دادم. هم يچشما يتو

. کردم یشونش هق هق م يرو. از پشت چنگ زدم راهنشویپ. سمت خودش دیهوا منو کش یب

 ؟یچرا آرامشو از هر دومون گرفت ؟یچرا تنهام گذاشت ؟یچرا رفت: سر هم گفتم پشت

. بود دهیلباسم که قبال نم داشت، حاال کامل به تنم چسب. میشده بود سیهر دو خ. دیلرز یشونه هاش م. گفت ینم یچیه

کلبه و  يتو میرفت. نگفت يزیچ دیکه د دمویترد. خواست بغلم کنه، نذاشتم. بلند شد و دستمو گرفت نیزم يرواز خودش جدا کرد، از  منو

. دمیبه موهام دست کش. آرشام در رو بست

. تنم داغ بود. دمیکش یمرتب باال م دماغمو

 يژستش جور. بود عقب و سرشو گرفته بود باال دستاشو برده. نیزم ينشسته بود رو سیخ يبا همون لباسا. تا به آرشام نگاه کنم برگشتم

. موفق شدم یاما با بدبخت رم،یخواستم چشم ازش بگ. بود که دلمو لرزوند

. فکرش بودم يبود، تو نهیشوم شیکه نگاهم به آت یبهش کردم و در حال پشتمو

 یسارافن روش تنم بود که ظاهرا وقت هی. کردم باز راهنمویپ يدکمه ها يقصد چیبدون ه. که بدجور سرما خوردم دمیعطسه فهم نیاول با

. تنم بود رشیز دیمدل مردونه هم به رنگ سف راهنیپ هیو . کلبه، از تنم درش آورده بود يآرشام منو آورده بود تو

 سیتاپمم خ. بودم هستادیا شیآت يرو به رو دیسف نیشلوار ج هیتاپ و  هیحاال با . نهیاز تنم در آوردم و انداختمش کنار شوم سویخ راهنیپ

. ارمیهم در ب نویتونستم ا ینبود، نم يچاره ا یشده بود ول
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. بده حیرو برام توض زیبودم هر چه زودتر همه چ دواریام. زد یبا خدا حرف م تیتو فکر آرشام که چطور با حرص و عصبان. فکر بودم يتو

. برام بگه همه فاصله رو نیا لیو دل نمون،یب یبگیدور بودنش، احساس غر لیدل

برق  شیآت میتنم، مقابل نور مستق یسیبا وجود خ دمیپوست سف. دمیطرف شونم و پنجه هام رو ال به الشون کش هی ختمیر سمویخ يموها

. موهامو افشون کردم تا نمش گرفته بشه. زانو زدم و دستامو گرفتم جلوش نهیرو به شوم. زد یم

برق از  انیکه مثل جر یو بعد از اون شوک. پوست کمرم حس کردم يرو، رو نهیحرارت شوم گرم تر از یطور که خم شده بودم، دست همون

. تنم رد شد

. دمید یخودم نم يتوانشو تو. قصدم نداشتم برگردم و نگاهش کنم. گرفته بودن دموید يجلو موهام

اگه اجبار از . ت مجبورم کرد برگردمشونه هامو گرف. شد یکمرم؛ رد تماس دستش با پوست تنم سوزن سوزن م يگذاشت رو دستشو

. نداشتم ياریاخت چیطرف آرشام باشه، من در مقابلش از خودم ه

نقش . زد ینگاهش برق م. با سر انگشتاش اونا رو عقب زد برد پشت گوشم و نوازشگرانه نگاهم کرد. از موهام صورتمو پوشونده بود یمین

. چشماشو صد چندان کرده بودچشماش افتاده بود و درخشش  يتو شیآت يشعله ها

 يبازوها. حال دگرگونم بود انگریشد، همه و همه ب یم نییتند و نامنظم قلبم باال و پا يکه از تپش ها نمیس يقفسه . دیتو نگاهم د جانویه

سال به انتظار  پنج. بود میزندگ يکه همه  يبه شوهرم، به مرد. داشتم ازیچقدر بهش ن. کرد ینم یحرکت چیه. دستاش بود يسردم تو

. چشمام بخونه يگفته هام رو از تو يهمه  قیتونه حقا یم شهیدونستم مثل هم یم. قلبم داشتم يکه ازش تو ینشستم فقط به خاطر عشق

کنترلشو از دست  ره،یقدر محکم که تا خواست کمرمو بگ نیا. آغوشش يتو دمیقرار دستامو دور گردنش حلقه کردم و خز یتاب و ب یب

عشق و تمنا، خواهش . نمیرو تونستم بب زایچ یلیتوشون خ. چشماش زل زدم يعقب و تو دمیصورتمو کش. دیخواب نیزم يبه پشت روداد و 

. پر معنا یتسکو! غم و سکوت از،یو ن

. تکرار کردم کارم رو نیبا مکث سرمو بلند کردم و باز ا. چشماشو بست دم؛یگونشو بوس. دیکش نییبردم جلو؛ نگاهشو از چشمام پا لبامو

 يامشب هر دو. ییو جدا يبس بود دور گهید. کردم یبراش فراهم م نشویمن داشتم زم. قدم بشه شیاون پ يدوست داشتم واسه اصل کار

. مید یم انیو آزار دهنده پا خحوادث تل نیما به ا

جذاب و  يبا چشما. برم گردوند د،یکش یکه تند و کش دار نفس م یو در حال ارهینتونست طاقت ب گهیانقدر نرم بود که د حرکاتم

... دالرام امشب : لباشو از هم باز کرد و زمزمه کرد. چشمام زل زده بود يتو شیخواستن

! ؟یامشب چ: دمیپرس یهمون آروم به

.من و خودش بود نیستون ب دستاش

...فقط امشب : گفت دیلرز یکه م ییصدا با

...چرا ! ؟یبگ يخوا یم یآرشام چ! فقط امشب؟ :تکرار کردم نیهم يبرا دم،ینفهم منظورشو

! سیه -

. همون حالت با دست راستش صورتمو نوازش کرد يتو. داد رونیو آهسته نفسشو ب قیعم. دیتو موهام نفس کش. شدم ساکت

. کارو بکن نیتو ا یتونم ول یمن نم. ریدالرام ازم فاصله بگ. تونم ینم یخوام بکشم کنار ول یتونم، م ینم -
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. موند رهیزده دستام دور گردنش خشک شد و نگاهم به سقف کلبه خ بهت

...خوام با تـ  یخب من منم م! آرشام؟ یگ یم یچ: گفتم آروم

. به خاطر خودت -

! من زنتم. يو مرز دیق چیخوام با تو باشم، بدون ه یمن م یول -

... خوام امشب باهات  یخوام خودمو کنار بکشم، م ینم -

و محکم نگهش  نییدستامو به سمت کمرش آوردم پا یبا ترس خاص. اوردیبا هر نفس جملشو به زبون م. موهام فرو برده بود يتو صورتشو

.داشتم

. ذارم ینه نم -

. یش یم مونیپش -

! ه؟یچه حرف نیا. شم ینم -

... دالرام  -

! آرشام -

. پر شده از تمنا یاز سر عشق و نگاه يم؛ لبخندچشماش لبخند زد دنیبا د. آروم آورد باال و نگاهم کرد سرشو

 یخاص جانیتو حرکاتش شور و ه. صورتم يچشم به هم زدن خم شد رو کیمکث کوتاه، و در  هی ن،ییچشمام سر خورد پا ياز تو نگاهش

. قابل وصف نبود یتونم بگم حت یبود به جرات م نمونیکه ب يعالقه ا. وجود داشت

آرامش با هم  يتو میتونست یاتفاقات م نیخواد باشه، بعد از تموم ا یکه م یهر چ لشیدل. فراموش کنه دویتردکنم که  يداشتم کار دوست

زنم،  هیمن . همه سال سرکوبش کردم نیکه ا يازیداشتم ن ازیبهش ن. خواستم یلحظه فقط خودشو م نیا ياما امشب، االن تو. میحرف بزن

! که نسبت بهش احساس داشتم هیفقط اون کس. تونست اونا رو در من برآورده کنه یفقط آرشام مو خواسته هاش که  ازهاینزن با تموم  هی

تموم . شدم لیسمتش ما. کنار رفتم تا اونم بخوابه یکم. تخت يبلندم کرد؛ آروم خوابوندم رو نیزم ياز رو. میهر دو نفس کم آورده بود

...نمناك رو از تنش در آوردم و  راهنیپ. از کردمرو ب راهنشیپ يدکمه ها. صورتم بود يرو رشیمدت نگاه خ

***

دست چپش دور شونم حلقه شده بود و . بود داریب. دمیکش یم نشیس يقفسه  يبا سرانگشتم به حالت نوازش رو. بود نشیس يرو سرم

سرشو به سرم . ونه اش زدمچ ریدومم رو ز ينشوندم و بوسه  نشیس یعضالن يقفسه  يپر از آرامش رو يبوسه ا. نگاهش به سقف بود

. بلندتر از معمول دم،ید یقلبامون نم نیب يمن که مرز يقلبش بلند بود و برا يصدا. نشیس يسرمو گذاشتم رو. داد هیتک

! زنه یچه تند م: و آروم گفتم دمیخند نرم

! گم اصال نزنه یکنه م یم تتیاگه اذ: گفت يبا لحن جد یول یشوخ به
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 دنیبا د. دمیلباش د يواسش تنگ شده بود رو رو ایدن هیکه دلم  يهمون لبخند. شتام زدم به بازوش و نگاهش کردمکردم و با سر انگ اخم

. لبخندش، لبام به خنده باز شد

. انداخت باال ابروهاشو

! از حرفم خوشت اومد؟ -

! ؟بارت تنگ شده بود هی یلبخند سال يچقدر دلم برا یدون یفقط م! ؟يشد وونهینه مگه د -

. آروم آروم محو شد لبخندش

. ایحرفا بزن نینشنوم از ا گهید: چشمام بود که گفتم يتو نگاهش

 یشد و به آروم رهیکم تو چشمام خ هینذاشت سرمو بکشم عقب و چونمو گرفت، . دمیباالتر و گونشو بوس دمیخودمو کش. بغلم کرد سفت

.دیبوس مویشونیپ

! کدوم حرفا؟ -

. بتپه دیقلب هر روز با نیا: گفتم نهیش یتم به دلش مکه شک نداش یلحن با

! ؟یتا ک -

. کردم نگاهش

. تا ابد -

! چقدر؟ یعنیابد  -

- ا !

. دمیمنم خند د،یخند

.تخت ينشستم رو. زده بود دهیسپ

! کجا؟ -

کجاست؟ . ییخوام برم دستشو یم -

. امیبذار منم باهات ب. پشت کلبه -

.جام بلند شدم از

. خواد، هوا روشنه یه نمن -

. ستیاطراف امن ن نیباشه، ا -

. صورتم نگاه کرد يتو. نشیس يکه دستامو گذاشتم رو نهیبش خواست

. ستیگفتم الزم ن زمیعز: زمزمه کردم ینیریلحن ش با

 ،ياالن عرق دار. يخور یممثل من سرما  يصورتت داغه، معلومه تو هم دار شبیاز د: گفتم دم،یکش یدست م شیشونیکه به پ یدر حال و

. شه یحالت بدتر م رونیب يایب

. صورتش لبخند زدم يکرد، اما من تو ینگاهم م یجور خاص هی
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! ؟یکن ینگاهم م يجور نیچرا ا -

. رو با زبون تر کرد لباش

. ادیهنوز داره بارون م. رت کنشالتم فکر کنم خشک شده، اونم حتما س. اون رو هم بپوش زونه،یباشه برو، فقط کتم پشت در آو ،یچیه -

...شدم سمتش و  دهیکش.رمیخودمو بگ يو نتونستم جلو دمیخند

.لبخند زد د،یچشمام د يرو که تو طنتیش. نگاهش کردم طنتیعقب و با ش دمیشد که کش یداشت بسته م چشماش

***

»یاحقیمحسن : به من برگردون آهنگ«

خوب بود یمن برگردون اون روزو، که با تو زندگ به

آشوب بود يهر دم، تو دل بدجور دنتیشوق د به

ما بردار نیمن برگردون اون روزو، شبو از ب به

تکرار یب يکن که برگرده، گذشته ها يکار هی

من جا مونده ام انگار، تو اون روزا و لحظه ها که

من انگار مرده ام سال ها ستم،یمن آشنا ن نیا با

وقفه یب يده هابه خن ه،یبرگردون از گر منو

از برفه یزده از غم، غمت طوفان خی وجودم

که آرومم کنه بازم ،یمن برگردون احساس به

سازم ینم یمن بدون تو، با دلتنگ وگرنه

نمیحاال که سرد و غمگ ،یتو که رفت شیپ امیم

نمیهم برگردون آغوشقت، که من محتاج تسک تو

از دلم ناگه یکه گرفت یمن برگردون حس به

نه ای میما با هم بوده ا ،یکنم حت یشک م مدار

کن من مرده، دوباره زنده شم در تو يکار هی

شو  دایلحظه پ کیفقط  ست،ین یکار سخت زمیعز

شو  دایلحظه پ کی فقط

شو  دایلحظه پ کی فقط

***
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 زونیسرم برداشتم و آو يت آرشام رو از روک. سمت کلبه و رفتم تو دمیتند دو رون،یکه اومدم ب ییاز دستشو. کم آروم شده بود هی بارون

. کردم پشت در

... عاشق بارو  شهیمن هم یدونست یم. ادیهنوزم داره بارون م يوا -

. نمشینتونستم بب ینگاه کردم، ول رونویبا تعجب رفتم کنار پنجره و ب. و پشت سرمو نگاه کردم، اما آرشام اونجا نبود برگشتم

. گرسنم بود یحساب. شکمم، دستمو گذاشتم روشقار و قور  يصدا دنیشن با

از جام بلند . دوختم شیسوزان آت يزانوهامو بغل گرفتم و با فکر به آرشام، نگاهمو به شعله ها. و رو به روش نشستم نهیسمت شوم رفتم

چرخوندم  عینگاهمو سر. از شدهمون موقع در کلبه ب. تخت يو نشستم رو دمیدستامو به هم مال. انداختم توش زمیه کهیشدم و چند تا ت

. نگران از جام بلند شدم س،یو صورت خ دهیپر یبا رنگ رشامآ دنیبا د. سمتش

. ستادمیکه دستشو آورد باال، سر جام ا نیهم یخواستم برم سمتش ول. اومد تو و در رو بست. هم يتو دیمن کش دنیبا د اخماشو

! ه؟یجور نیچرا سر و وضعت ا! ؟یآرشام خوب -

. نیبش: به تخت اشاره کرد و گفت یعصب

.ستادیو همون جا ا نهیتخت، اونم رفت سمت شوم ينشستم رو. عقب عقب رفتم دیکم نگاهش کردم و با ترد هی

 یحال و روز آرشام که نم دنیمخصوصا با د. جور دلشوره داشتم هی. فتهیاتفاق بد ب هیانگار قرار بود . دلم نشست يتو يدفعه ترس بد هی

. ختیطور بهم ر نیدفعه ا هیچرا دونم 

. زنگ خورد، جواب داد لشیموبا

. گفته بود خاموشش کرده اما حاال روشن بود شبید

. خب باشه یلیخ... دونم  یآره م. گهیساعت د هیتا ... الو  -

. باشه... تونه حرف بزنه  یاالن نم: گفت یگوش يتو. و نگاهم کرد برگشت

. رو قطع کرد یگوش

خاموشه؟  تیگوش -

. تکون دادم سرمو

 ؟يزد یحرف م ریبا ام -

. سرشو تکون داد فقط

...آرشام چرا تو  -

. خواستم بگم اما نشد یم شبیهمون د یعنی. گم یبهت م -

. هم گره کردم يبا استرس تو دستامو

! شده؟ یچ -

بره سر اصل  عیخواستم سر ینم شهیبرعکس هم. بده خواستم کشش یم ییجورا هی ه؟یحرفا چ نینداشتم ازش بپرسم منظورت از ا جرات

. باشه ندیمن خوشا يتونه برا یخواد بگه نم یکه م يزیکردم اون چ یحس م. مطلب
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 هیشدم بهش و منتظر بودم  رهیخ. رهیت يسرمه ا نیتنش کرده بود با شلوار ج يخاکستر شرتیت هیبار  نیا. کلبه قدم زدن يکرد تو شروع

با وجود اون همه استرس، خندم . همون موقع منم عطسه کردم. کرد یخس خس م نشیس. رف بزنه که به سرفه افتادخواست ح. بگه يزیچ

. میسرما خورده بود یحسابهر دومون . گرفته بود

کامال سرد و . دمیصداشو شن نییدستمو که آوردم پا. دمیکنار تخت برداشتم و به دماغم کش زیم يرو يجعبه  ياز تو يدستمال کاغذ هی

!يجد

تونم اما از تو  یگفتم نم نکهیبا ا. رمیکارمونو بگ يخواستم جلو شبید. رم سر اصل مطلب یم عیسر ستم،یحرفا ن نیو ا هیاهل حاش -

. کنم یدونستم دارم چکار م ینم. ناخواسته بود، حداقل از جانب من. کرد يشد کار ینم گهیاما د م،یاز اون جلو بر شتریب يخواستم نذار

 ،ياومد یبه چشم م بایکه اون طور ز دمید یحجاب چیبعد از پنج سال تو رو بدون ه یوقت. حق داشتم دیهم شا ییجورا هی یدون یمخب 

...و  رمیخودمو بگ ينتونستم جلو

خواد  یم. کردم یوجودم شده بود چشم و گوش و فقط اونو نگاه م يمات و مبهوت خفه خون گرفته بودم و همه . دیصورتش دست کش به

! به کجا برسه؟

 ياون عالقه، اون نگاه ها. مثل گذشته نبودم گهیکردم چون د یم يتموم مدت ازت دور: داد و آروم تر از قبل گفت رونیب قیعم نفسشو

که  نمیبود که بتونم فکر کنم و بب یپنج سال زمان مناسب. من اون آدم نبودم گهید. خواست یآغوش پر از آرامش م هیکه  ییگرم و دستا

 نیما به آخر ا يچون هر دو. گم ینم دمویرس نجایشد به ا یچ نکهیا. بدم حیرو برات توض زیخوام همه چ ینم. دارم رارق یزندگ نیا يکجا

. میدیرس ریمس

 کابوس هیخواب بد،  هی. نمیب یانگار که دارم خواب م. کردم یمجسمه صاف و صامت فقط داشتم نگاهش م نیکه ع یبه من. کرد نگاهم

. وحشتناك

. بود ياراد ریعالقم نذار، اون کارم کامال غ يپا شبمویکار د. قلبم نسبت بهت ندارم ياون عالقه و شور و حال سابقو تو گهید: داد ادامه

... گم  یخواستم بگم نشد اما حاال م شبید

! که سر عقد دستش کردم یمونه. آورد رونیحلقه اش رو ب. شلوارش فرو برد بیج يانداخت دستشو تو ریکرد، سرشو ز مکث

! از دستم در آورد؟ یک نویا

. بود يفلز يکه سردتر از حلقه  یدست. حلقه رو گذاشت کف دستم نهیطرفم اومد و با طمان به

پنج سال  نیا يهمون طور که تو. رسم یخودم م یمنم به زندگ ت،یدنبال زندگ ير یتو م. يدردسر چیبدون ه م،یش یما از هم جدا م -

فکر کرده بودم، حاال که همه  يروز نیهمچ هیبه . ده یانجام م لمیطالق رو وک يکارا. تونم ادامه بدم یکردم، بازم م دایدون تو آرامشو پب

. محضر و بعدشم طالق میبر میتون یدادگاه م يبعد از کارا گهید يهفته  هیحداکثر تا . ندازمیکارا رو جلو م ،یندو یرو م زیچ

. بارم شکستم نیا. کردم عالوه بر جسم، روحمم از خشم پر شده یحس م. مشتم فشار دادم يحلقه رو تو. دیورد وجودم لرزطالقو که آ اسم

. بار خردم کرد نیدوم يآرشام برا

صورتش . صورتش يشد و دستمو آوردم باال و محکم خوابوندم تو یچ دمیزد که نفهم یاون هنوز داشت حرف م. رمق از جام بلند شدم یب

.گونش يسمت چپ و دستشو گذاشت رو دیچرخ
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خواستم  ینم. خواستم صدامو بشنوه و صداشو بشنوم ینم گهید. تونستم حرف بزنم ینم گهید. صدا یخاموش و ب! یچینگفتم، ه یچیه

م اما سکوت بزن ادیصورتش فر يخواست تو یکه دلم م ییحرفا. هزاران حرف نگفته بود ينشونه  یلیس نیهم. فتهیچشمام ب ينگاهش تو

. کردم

. زمایه يافتاد ال به ال يزیر يحلقه با صدا. نهیخشم حلقه رو پرت کردم سمت شوم با

 يکه تا پا یو به زن یبه خودت افتخار کن که بعد از پنج سال برگشت! يمرد یلیخ زاد،یگفتم دست مر یزدم و م یصورتش داد م يتو دیبا

! رونیبرو ب میاز زندگ یگ یآسون م یلیجون عاشقت موند، خ

 یاون بدون من به آرامش م. کنه یپاهاش له م ریکه چطور غرورمو ز نمیتونم بب ینم نیاز ا شتریب گهید. التماسشو کردم یبود هر چ بس

. رم که نباشم یرسه، پس م

چند بار  یو حت دمیر شنبلندشو از پشت س يقدم ها يصدا. تنم بود شبید يهمون لباسا. سمت در دمیتخت برداشتم و دو ياز رو شالمو

. دمیدو یتوجه به اون فقط م یصدام زد، اما من ب

وقت دست از  چیه ایلعنت. کردم، اما اشکام خود به خود صورتمو پوشونده بودن یهق هقم نم یکردم، حت ینم هیگر. دیبار ینم نمک م بارون

 یباالخره تونستم از شر اون جنگل لعنت. مم نتونه به گرد پام برسهکه آرشا دمیدو یم يبود حاال جور یکه زخم ییبا زانو. دارن یسرم بر نم

. نخورده بودم یچیه شبیاز د نکهیپاهام نداشتم، مخصوصا ا يتو یجون گهید. بود دهینفسم بر. سمت روستا دمیدو. شمخالص ب

. روستا بود يتو یفنتل یدونه تاکس هی نیهم. داشتن نیدرست مرکز روستا بود که خدا رو شکر ماش یتلفن یتاکس هی

رنگ و ! دخترم حالت خوبه؟: پدرانه گفت یبهم انداخت و با لحن ینگاه میجلو ن ي نهیحدودا شصت ساله بود، از تو آ رمردیپ هیکه  راننده

. دهیروت پر

 یا بازم مقاومت مسوختم ام یتب م يتنم داغ بود، انگار که داشتم تو. سوخت یآب دهنمو قورت دادم، گلوم م. سرمو تکون دادم فقط

. کردم

. زنه یکه پشت سرمونه با شماست؟ مرتب داره چراغ م ینیاون ماش -

. آرشام بود نیخودش بود، ماش. نگاه کردم رونویب نیعقب ماش ي شهیرمق برگشتم و از ش یب

. کنم یخواهش م. دیچراغ زد، بوق زد، نگه ندار یهر چ: رو به راننده کردم و گفتم تند

! شده دخترم؟مزاحمت  -

. آره آقا مزاحمه، فقط نگه ندار: کردم و گفتم مکث

کارکشته و باتجربه بود،  يراننده که مرد یبزنه جلو ول یچند بار خواست از تاکس. کردم یگشتم و پشت سرمو نگاه م یبرم یه الیخود و تا

. ادیتونست از پسش بر ب

. مات سر جاش موند دنمیبا د. دمیرو د يدر پر يجلو. ارمیرو ب شیتا پول کرا ازش تشکر کردم و گفتم صبر کنه. نگه داشت الیو يجلو

. شرمنده عجله دارم. بنده خدا رو بده يراننده  نیا ي هیبدو کرا يپر: تند بهش گفتم تند
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زار در رو باز  یو با حال دمیدو الیتا خود و. دمیآرشام رو از پشت در شن نیماش کیترمز وحشتناك الست يصدا. بدو از کنارش رد شدم بعدم

. نگاهم کرد یطرفم و با نگران دیفرهاد دو. سر و وضع آشفتم، هراسون از جاشون بلند شدن دنیبا د. سالن نشسته بودن يهمه تو. کردم

. شد کمینزد واتبا صل یب یب

! حاال نیبده فرهاد، هم چتوییسو: با اضطراب رو به فرهاد گفتم. دونستم االنه که آرشام سر برسه یم

! آرتام کجاست؟! ه؟یچه سر و وضع نیدالرام ا -

. کنم یبده، خواهش م چتوییفرهاد سو: زدم داد

. دمیآشپزخونه بود، دو يکه تو یدستش چنگ زدم و به سمت در پشت ياز تو چوییسو. حال خودم نبودم يمنم تو. خدا کپ کرده بود بنده

. داشتراه  الیخلوت پشت و اطیبودمش، به ح دهیقبال د

خواد سوار بشه، قفل  یفرهادم م دمینشستم پشت فرمون و تا د. سوختم اما کف دستام سرد بود یتب داشتم م يتو. پشت سرم اومد فرهاد

. نییرو دادم پا شهیش شه،یزد به ش. زدم نویماش

. نییپا ایب ؟یکن یچکار م يدالرام دار -

. شه یم ریفرهاد برو، داره د -

. میزن یبا هم حرف م نییپا ایب. دختر يسوز یم يدارتب  يدالرام تو -

. تموم شد یهمه چ گهیتموم شد فرهاد، د: دمیچشماش و نال يزدم تو زل

دنده . سمت ما دیدو یم الیکه از پشت و دمیآرشام رو د. روشن کردم نویباال و ماش دمیپنجره رو کش ي شهیش. و مبهوت نگاهم کرد مات

با سرعت . از جا کنده شد یوحشتناک يبا صدا نیماش. گاز فشار دادم يحرکت فرمونو چرخوندم و پامو رو هیو با  الیو يعقب گرفتم تا جلو

 نویماش يکه سرعت باال داریزد در رو باز نکنه؛ اما سرا یداد م داریکه رو به سرا دمیشن یآرشام رو م ادیفر يو صدا روندم یبه طرف در م

.زانو زد الیسنگ فرش و يکه رو دمیآخر آرشام رو د يو لحظه  رونیاز در رفتم ب. رهیو ازش فاصله بگناچار شد در رو باز بذاره  د،ید

شده  وونهید. فرهاده و دستم امانته نیماش نیکردم ا یحالم بد بود که حساب نم ياون لحظه به قدر يتو. روندم یم يسرعت سرسام آور با

. خواستم فرار کنم یفقط م. کارام دست خودم نبود کدوم از چیه گهید. بودم دهیبه جنون رس. بودم

من متعلق به . موندم یزنم م یکه پنج ساله دارم توش دست و پا م یهمون جهنم يتو دیبا. اومدم یم دیاز اولم نبا. ستمین نجایمتعلق به ا من

نداشتم دو روز عشقمو واسه خودم نگه  اقتیل یحت. مرگم قیمن ال. آتش يغمم، زاده  يمن زاده . آرامشو ندارم اقتیمن ل. ستمین يآزاد

. صورتم زل زد و گفت بدون تو آرومم يتو. خواد یمنو نم ونا. دارم

. ـــرمیم یدارم م ایخـــدا: دمیکش غیج

ال آهنگ بودم که بتونه ح هیدنبال . دستم رفت سمت پخش اریاخت یب. کردم یم یبا خشونت رانندگ. نگاهم فقط به جاده بود. شدم ساکت

بوق  يتوجه به صدا یروندم و ب یاز بارون م سیخ يجاده  يوار تو وونهید. کردم شتریصداش که بلند شد، سرعتمم ب. بزنه ادیدلمو فر

. دادم یگاز فشار م يرو اموفقط پ نا،یممتد ماش

! بودم از خودم که چرا ساکت موندم؟ یعصبان! بهش نگفتم؟ يزیگرفته بود که چرا چ حرصم
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جواب همه رو  زمیاون دالرام سابق نبودم که با زبون تند و ت گهید. دونستم یم یبراش کاف نویاون لحظه هم...  یتو صورتش ول زدم درسته

. تجربه یجوون خام و ب هی ياحساس و حس گذرا يگرفتم نه از رو یم میحاال با عقلم تصم. بدم

»یاحقیگله از محسن  آهنگ«

دفنه  اشکم هزار خاطره يهر قطره  کنار

قرنه کیقد  ییکه گو میقدر خاطره دار نیا

که مثل زهره یسوزه از عشقت عشق یم گلو

من قهره يعشق تو هردم خنده با لب ها یب یول

ازارمیبودن ن نیاما به ا یبا من درسته

آه دوست دارم یگ یبا چشماتم نم یکه حت تو

لب هات بود يدوست دارم فقط باز یگفت اگه

چشمات بود ينشسته تو یخواهنه رنگ خود  وگر

خواستم ماله ما شه یمن م ایدن يعشقه تو یچ هر

غصه نباشه نمونیب یوقت نذاشت چیتو ه اما

مونم یبوسه با تو هم خونه م هیکردم با  یم فکر

تونم یتو نم یشه آخه ب یدونستم نم ینم

یرحم یهمه ب نیکنم من از تو از تو که ا یم گله

یفهم یوقت نم چیت تو که هبار مردم از عشق هزار

یرحم یهمه ب نیکنم من از تو از تو که ا یم گله

یفهم یوقت نم چیبار مردم از عشقت تو که ه هزار

آهه  ي هیهمزاد اشک و خون دلم همسا چشام

مکر روباهه هیگرگ و عشق تو شب زمونه

احساس يچوپان ساده لوح کنار گله  شدم

رگ دعواستگله سر چنگال گ نیداره ا یرسم چه

فهمه یگله نم نیکه ا یهست یقدر خواستن نیا تو

رحمه یدلت از سنگ و ب يلبخند به لب دار اگه

تو رو رو کرد ي لهیعشق ح نیخوبم اگه ا ببخش

به دله ساده که به چنگال تو خو کرد نینفر

خواستم ماله ما شه یمن م ایدن يعشقه تو یچ هر
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باشهغصه ن نمونیب یوقت نذاشت چیتو ه اما

مونم یبوسه با تو هم خونه م هیکردم با  یم فکر

تونم یتو نم یشه آخه ب یدونستم نم ینم

یرحم یهمه ب نیکنم من از تو از تو که ا یم گله

یفهم یوقت نم چیبار مردم از عشقت تو که ه هزار

یرحم یهمه ب نیکنم من از تو از توکه ا یم گله

یفهم ینم وقت چیبار مردم از عشقت تو که ه هزار

 هی يبرا. شد یچ دمیکه نفهم دمیدستمو آوردم باال و به چشمام کش. نمیذاشت درست جلومو بب یچشمام حلقه بسته بود، نم يکه تو یاشک

اراده  یاومد، باعث شد کنترلمو از دست بدم و ب یکه درست از رو به روم م ونیکام هیبوق وحشتناك  يلحظه حواسم پرت شد و صدا

منحرف شد سمت راست جاده  نیماش... برخورد نکنم و اون با سرعت از کنارم رد شد؛ اما من  ونیکه با کام ستوندم سمت رافرمونو چرخ

پنجره اصابت کرد و جوشش و  يو هوا معلقم و بعد از اون سرم با لبه  نیزم نیکه ب دمید یپر از درخت بود و فقط خودمو م يتپه  هیکه 

. کردم صورتم حس يخون رو، رو یگرم

حس کردم و  نمیس يرو تو يفرو رفت که درد بد نمیس يقفسه  يفرمون تو دشیشد يو در اثر تکونا ستادیا نکهیدو تا ملق زد تا ا نیماش

چشمام  يجلو زیهمون حال همه چ يشه و تو یکه از کاپوت جلو داره دود بلند م دمیآخر د يفقط لحظه . دمینفهم یچیه گهیبعد از اون د

 .شد اهیس

***

»الیپس از خارج شدن دالرام از و: سوم شخص ،يزبان راو از«

به طرفش  تیاون وضع يتو دنشیو مهناز خانم با د ریام. رو باز کرد الیبود در و دهیپر یکه رنگش حساب ینفس زنان در حال آرشام

. گرفت یخسته از اون ها سراغ دالرام رو م یکبود و نگاه یآرشام با لبان یول دند،یدو

. ستیشده؟ آرشام، آرشام با توام، صبر کن حالت خوب ن یآرشام چ. رونیآشپزخونه است رفت ب يکه تو یاز در پشت: ریام

خواست قدم هاش رو  نیماش يدالرام تو دنیبا د. پشت سرش بود ریام. رفت رونیب الیاز و ریام يادهایتوجه به داد و فر یآرشام ب اما

به . بلند بود، بلندتر از حد معمول. دیشن یواضح م یلیبلند قلبشو خ يتپش ها يصدا. نفساش نامنظم بود. تتونس ینم یتندتر برداره، ول

. عذاب بود ي هیاالن فقط واسش ما یول داشتصدا عادت  نیا

ق سرد صورتش عر يرو. کرد یپاهاش حس نم يتو یرمق چیه. زد یقلبش مشت شده بود، فقط اسم اونو صدا م يکه دستش رو یحال در

بزنه که از  ادیو فر رهیخواست دالرامش رو با هر دو دستش بگ یم. دیدو یم شیزندگ ينشسته بود و همچنان به خاطر نگه داشتن همه 

از  ادیاونو حس کرد که دالرام با سرعت ز یو درست زمان دید یتر م کیاما انگار با هر قدم خودشو به مرگ نزد. نرو رونیب یدر لعنت نیا

. رفت رونیب الیدر و
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و حاال که نفسش نبود، . رونیزد ب یلعنت يالیو نیاز در هم شیدالرامش، آرامشش، تموم زندگ زش،ینفسش رفت، همه چ. راه زانو زد نیب

. خواست یرو هم نم یزندگ

 یگوشش زنگ م يدکترش هنوزم تو يحرفا. ها و استرس و اضطراب ها براش سم بود دنیدو نیتموم ا. تن نداشت يتو یجون. بود خسته

. زد

. دیندار یزندگ يادامه  يبرا یمتاسفانه شما شانس. گم یم تونیماریرو در خصوص ب زیرك همه چ دیچون خودتون خواست یتهران يآقا«

شما  تیوضع. پنجاه درصده ریز تیو شانس موفق سکهیکه اونم ر دیبد یتن به عمل جراح نکهیمگر ا! دیکن یبا خودتون لج م دیچون دار

»...صورت  نیا ریدر غ د؛یدرمان اقدام کن يتر برا عیکه هر چه سر نهیمن ا یو نظر پزشک مهیوخ یلیخ

استادانش رو به  نیاز بهتر یکیکه به خاطر آرشام  تایب يها حتینص ر،یپر از بغض و نگاه اشک آلود ام يمهناز خانم، صدا ونیش يصدا

اگه قلبش . خواست یهنوزم دالرامش رو م. نداشت يا زهیانگ. بود دهیبر ایشام از دنکرده بود، اما آر یعنوان پزشک معالج به اون معرف

اما باور داشت که دالرام با اون خوشبخت . حفظ کرده بود نشیس يکه عشق اونو تو نهیزنه، فقط به خاطر ا یهنوزم داره م ازنه ام یم فیضع

. کنه نیعشقش رو تضم یتونه خوشبخت یکه سالمه و در اون صورت م یدر کنار کس یزندگ. یداشت، حق زندگ اتیدالرام حق ح. شه ینم

 يتا نگاه دالرام رو رو. تونست خودشو کنترل کنه ینم نیهم يداد؛ برا یفکر کردن بهشم آزارش م یحت... دونست فقط فرهاده که  یم

. کنه یم کهیت کهیتجونشو  مهیداره قلب ن زیت يچاقو هیبا  یکیکرد  یحس م. شد یم وونهید د،ید یفرهاد م

دالرام، با اون، با همسرش،  شیپ. کرد دایسوزه رو پ یحسرتش م يرو که پنج سال داره تو یکلبه، بعد از سال ها همون آرامش يتو شبید

. که نفسش به نفس اون بسته بود یبود، با کس اشیدن يکه همه  یبا کس

شد  ادآوریکه بهش ! یشگیهمون درد هم. احساس کرد نشیس يقفسه  يرو تو يدیدرد شد رون،یدالرام از کلبه زد ب یوقت قایامروز دق اما

پنج سال . وابستت بشه نیاز ا شینذار اون دختر ب. ریبگ دشیپس ناد اره،یدووم نم يادیقلب مدت ز نیا ؛يریاز عشقت فاصله بگ دیبا

. نهیب یاونو م اهاشیرو يکه تو یآرشام سالم، آرشام هی. عاشقانه سر کنه الیخ ونگذشته و بذار با هم

. دید یم اهاشیرو ياون دختر رو تو ریبه سر برد، اما تصو یفراموش يسه سال از عمرشو تو نکهیبا وجود ا یمثل آرشام، که حت درست

هر شب با . تختش بود يکه درست رو به رو يوارید. کرد یرو نقاش شیو دوست داشتن بایصورت ز ریاتاقش تصو وارید يکه رو يدختر

. کرد یصورت آرامش بخشش روزش رو شروع م دنیرفت و هر صبح با د یخواب م بهاون دختر  نیرخ دلنش دنید

 یم یشمال زندگ يتو ینه دالرام گهیاما د. تایب يآشفته و کمک ها ییخواب ها دنیبا د. ارهیبعد از سه سال تونست حافظش رو به دست ب و

 ینگاهش برق م. دیلبان آرشام د يکرده، بعد از مدت ها لبخند رو رو دایگفت که دالرام رو پبهش  ریام یوقت. ازش داشت یکرد و نه نشون

. ستین یفرصت نکهیا. اما با حرف آخر دکتر اون نگاه خاموش شد! دیبرق ام. زد

اما . قصدشم نداشت یحتخواست اونا رو بخره،  ینم. افتاد یلیعقد رو گرفت، چشمش به اون دو تا قلب قرمز اکل يسفره  لیرفت وسا یوقت

به اون دو تا قلب . همراه جسمش لرزوند مارشمیوجودش افتاد که قلب ب يتو يلرز. حس از تنش رفت د،یاتاق د يدالرام رو تو یوقت... 

. خودش و دالرام نیراز بود ب هیکه  يعطر نهمو. زد اسیعطر 
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دالرام  نیو دلنش بایکه صورت ز ییبه گل ها. کرد ینگاه م اسی يگل هاپر از غم نشسته بود و به  یبا دل اط،یح يتو يو پر ریعقد ام شب

 يسرنوشت هر کار که بخواد با دال. نداشت يا دهیفا گهیانگار فرار د. شوکه شد د،یکه صداشو از پشت سر شن یو زمان. دید یرو توشون م

! بــســـــه. عذابمون نده گهید م،یاحساس دار میتونه بهش بگه نکن، ما هم آدم یهم نم یکنه و کس یاونا م

همه رو قسم داد، . کرد یراز باخبر بودند، آرشام خودشو آرتام معرف نیهمه از ا نکهیبا وجود ا ،يو پر ریمکرر ام يبرخالف اصرارها اما

.رهیشکل از دالرام فاصله بگ نیتا به ا. قسم داد که سکوت کنند

 رهیقلب بر عقلشون چ يانگار ندا. تونست یدالرامم نم ره،یبگ دهیتونه وجود دالرام رو ناد یاگه اون نم. دالرام هم مثل خودش عاشق بود اما

هدف آرشام  يهمه . کنه و نه دالرام قادر بود آرشام رو فراموش کنه ينقش آرتام رو باز یتونست به درست ینه آرشام م. شده بود

.ده یکرد داره کار درست رو انجام م یفکر م. بود امدالر یخوشبخت

 یداشت عذاب م. خواست اون حرفا رو بزنه ینم. دید یتر م کیقدم به مرگ نزد کیکرد و خودشو  یبه نداشتن دالرام فکر م يا لحظه

 یوقت. اما بازم سکوت کرد. کنه یو محکمش خرد م نیدالرام رو با جمالت سهمگ يو شکننده  فیکه چطور داره قلب ظر دید یم. دیکش

 یم شیخودشم به آت يچرا که با هر کلمه قلب عاشق و خسته . دلش نبود يحرفاش از رو. خودشم شکست رون،یدالرام از کلبه زد ب

.دیکش

کرد، کم کم  یدلش حس م يحاال که ترسو تو. نا نداشت. داد که تندتر از دالرام بدوه یبهش اجازه نم شیجسم تیرفت، اما وضع دنبالش

دور، به دور از  يجا هیبود از دالرام جدا بشه و بره  نیقصدش ا. ستین دیترد يش فهموند جااون درد به. داد یداشت توانشو از دست م

. باشه و خودش شکه خود ییجا. همه

. که بهونش دالرام بود یزندگ. بود یزندگ يکه جا یآغوش ره؛یکه مرگو در آغوش بگ یوقت تا

که طعم تلخ و  یمرگ. به آرشام مسرور بود یکیهمه نزد نیو از ا یزندگبه  دید یخودشو ارجح م. کرد یحسادت م یحاال مرگ به زندگ اما

حس  نشیس يرو تو یغم مبهم هی شهیهم یپشت سر گذاشت، ول یعذاب فراموش يسه سالو تو. کنه یهرم سردشو حاال هم داره احساس م

. کرد یم

 يدالرام جلو ریتصو نیهم يبرا! برده بود، اما عشقشو نه ادیحوادثو از  ياون همه . رو زیاون فراموش کرده بود، اما نه همه چ درسته

بارها خواست بره و دنبالش بگرده، . گرفت یآروم م ایرو يتو یحت دنشیدونست، اما با هر بار د یازش نم یکه اسم يدختر. چشماش بود

 ینه آدرس! کجا دنبالش بگرده؟. اشتاون دختر د ياز چهره  ریتصو هیشهر بزرگ فقط  نیا يتو. اما مسخره بود وش؛با همون ذهن خام

خط  ،یخط زندگ. به قول خودش ته خط. نجاستیصبر کرد و حاال هم ا. تونست درمون دردش باشه یفقط صبر م ،یداشت و نه نشون

 ياون هم تو. شب خالصه شد کیآرشام فقط تو  یخوشبخت. متعلق به اون بود شب هیکه بعد از پنج سال فقط  یسرنوشت، خط خوشبخت

سوق  ییآرشام رو به سمت روشنا کیتار يایدن. ساخت اشویکه دن یخوش با عشق يخاطره ها. خاطره ها يکلبه . کلبه درست وسط جنگل

. داد

. شد یچشمان تار و پر شده از اشکش رد م شیاز پ یلمیشده بود و چون ف نیبلند ضربان قلبش عج ياتفاقات با صدا نیا يهمه ... حاال  و

. اما تموم شد ،يرو نابود کرد زیخودت همه چ يبا دستا. يگفت خودت کرد یم. يگفت از دستش داد یکه م ییصدا. اشتصدا درد د نیا
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 يدختر! در حقش يکرد یمردونگ ،يآره خوشبختش کرد ش؟یرسوند یزد حاال به خوشبخت یشد و داد م یم لندترکه هر لحظه ب ییصدا

! مرگ. ستیجز مرگ ن يزیتو چ يسزا! يقلبش داشت، از خودت روند يعشق پاکو تو هیه ک يبهت پناه آورده بود؛ دختر يروز هیرو که 

. ینکبت یزندگ نیخواست خالص شه از ا یم. واسه برداشتنش نکرد یتالش چیبود، اما ه بشیج يقرصش تو. دیچرخ یدور سرش م ایدن

فرهاد رو چون  ادیو فر ریام يکه صدا یزمان. نبود ایدن نیا يتو زد، اما آرشام یبا التماس آرشام رو صدا م. زانو افتاد يکنارش رو ریام

. چشماش بسته شد» منو ببخش«گفت  یکرد و م یلب زمزمه م ریکه اسم دالرام رو ز یدر حال. دیتو سرش حس کرد، نفسش بر يهمهمه ا

. دیکش ینفس نم گهینگهش داشت، اما آرشام د ریام

! خــدا! آرشام... تو باز کن آرشام، آرشــــام، داداش چشما: ریام

!آرشام چش شده؟: فرهاد

. ریبا توام ام: داد زد ریبلندتر رو به ام و

نبضش رو گرفت، . خوابوند نیزم يو رو دیکش رونیب ریبغل ام يحرکت آرشام رو از تو کیبا  یفرهاد بدون معطل. بغض داشت ریام اما

. تنداش یتپش چیه. قلبش گذاشت يگوشش رو رو! زد ینم

در . پلکاش رو از هم باز کرد و مردمک چشماش رو نگاه کرد. و لبان کبود و سرد آرشام نگاه کرد دهیو مبهوت به صورت رنگ پر مات

! یلعنت. داشته باشه نیریسیتروگلیبا خودش قرص ن دیحتما با ،یقلب ستیا: گشت، تند و پشت سر هم گفت یآرشام رو م يبایکه ج یحال

...کجـ  شینزبو ریکجـــاست؟ قرص ز

. زبونش ریآورد و دهان آرشام رو به زور از هم باز کرد و قرص رو گذاشت ز رونیدونه ب هی عیسر. کرد دایپ بشیج يقرص رو تو یقوط

! برگرد آرشام، برگرد: کرد یلب زمزمه م ریبا هر فشار ز. گذاشت و ماساژ داد نشیس يقفسه  يهر دو دستشو رو

. داد یرو ماساژ م نشیس ينفس قفسه  رو باز کرد با هر دهانش

. نداشت، رفت سمتشون تا آرومشون کنه یکه خودشم حال و روز خوب ریام. و مهناز خانم تمرکزش رو برهم زد یب یب ي هیو گر غیج يصدا

 هیمثل  د،یآرشام لرزتن . آرشام رو فشار داد ي نهیس يدست قفسه  یبار آخر فرهاد عمل دم و بازدم رو انجام داد و محکم با نرم يبرا

. لبان فرهاد نشست يرو ینگلبخند کم ر. شوك

شه؟  ینم داشونیپس چرا پ ایلعنت. سرش زنگ زدم به اورژانس يباال يهمون موقع که اومد: گرفته از بغض گفت ییبا صدا ریام

. زد یکند م یلیخ یلیخ. نبض آرشام رو گرفت فرهاد

. ستیحالش اصال خوب ن. مارستانیب مشیبرسونهر چه زودتر  دیبا. نبضش برگشت: فرهاد

 ن؟ید یقدر لفتش م نید المصبا چرا ا: هوا زد و با حرص گفت يمشت گره کردش رو تو ریام

... قلبش  یاز ک: پر از غم گفت ییبا صدا فرهاد

. ستین يدیگن ام یدکترا م. شه یم ياالن دو سال و خرده ا: روح آرشام بود گفت یکه نگاهش به صورت ب ینمناك در حال يبا چشما ریام

...من و 
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شدند و در رو باز  ادهیپ نیاز ماش عایامداد سر نیمامور. شد الیو بعد از چند لحظه آمبوالنس وارد و دندیآمبوالنس رو شن ریآژ يصدا

آرشام رفتند و مهناز خانم که با و فرهاد همراه  ریام. شدن آرشام گفت هوشیو علت ب يماریفرهاد بهشون موارد الزم رو در مورد ب. کردند

. پشت سر آمبوالنس حرکت کردند ریام نیبا ماش یب یو ب يجون و پر یلیکرد، همراه ل یم یابت یب هیگر

***

 مارستانیبه تن داشت، همراه دو تا برانکار از در ب یکه لباس پزشک يو سه تا پرستار به همراه مرد ستادیا مارستانیب يرو به رو آمبوالنس

کارشون رو انجام  هیبود تا بق ستادهیفرهاد کنار ا. بود دهیرفتند که قبل از آرشام رس یدو تا از پرستارا به طرف آمبوالنس. اومدند رونیب

و درست همون موقع . بردن یبرانکار م يکه صورتش غرق در خون بود رو داشتن رو يدختر. افتاد ينگاهش به آمبوالنس کنار. دنب

. کردند مارستانیشام رو روش گذاشته بودند، پشت سرش وارد بکه آر يبرانکار

 هیبا . کرد یکنار برانکار آرشام بود و فرهاد با فاصله از اون دختر حرکت م ریام. صورت دختر با شک پشت سرش رفت دنیبا د فرهاد

با ترس رو به پرستار ... بود اما  صورتش و پوشونده يخون همه . شد قیصورت دختر دق يتو. شوك بزرگ خودشو به برانکار رسوند

...خانم  نیا: گفت

! دش؟یشناس یم: فرهاد انداخت و گفت يبه صورت وحشت زده  ینگاه مین پرستار

! شناسمش یم: لرزون جواب داد ییبا صدا فرهاد

. دیایپس همراه ما ب: پرستار

گفت که دالرام تصادف کرده و آوردنش  ریرو به ام. ه اتاق عملب مایو دالرام رو مستق ژهیو يبردن بخش مراقبت ها یرو داشتن م آرشام

دکتر قصد داخل شدن به اتاقو . بگه یدونست چ یشد، مات و مبهوت مونده بود و نم یکه از همه طرف شوکه م ریام. مارستانیب نیهم

. داشت که فرهاد جلوشو گرفت

. مطلع بشم شونیجسمان تیستم از وضعخوا یهستم؛ م ینیدکتر من همراه خانم ام يآقا دیببخش: فرهاد

. نگران نباش جوون، توکلت به خدا باشه: که عجله داشت گفت دکتر

. وارد اتاق شد و

 رونیکرد، از اتاق ب یرو پاك م شیشونیپ يکه عرق رو یو دکتر در حال دیعمل دالرام دو ساعت به طول انجام. گذشت یم يبه کند زمان

. ستادیا فرهاد با استرس کنارش. اومد

عمل چطور بود دکتر؟ دالرام حالش خوبه؟ : فرهاد

به سرش اصابت کرده بود که خدا رو شکر به  يبد يفقط ضربه  ست؛ین ينگران کننده ا زیچ. انجام شد تیخدا رو شکر عمل با موفق: دکتر

نگران نباش پسرم، . نبود یمهم زیبود که چ دهیضربه د نیهم در اثر اصابت با فرمون ماش نشیس يقفسه . مارستانیموقع انتقالش دادن ب

بار  هیعمل  ریهستند و ز فیضع یلیخ یاز نظر جسمان. ادیتا بهوش ب میصبر کن دیبا یمنته. کنه یم دایبهبود پ يبه زود ونحالش ینیخانم ام

. میکرد، اما به موقع عمل کرد دایکاهش پ شونیاتیح میدادن و عال یپاسخ منف
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. ازتون ممنونم: و سرشو تکون داد دیکش قینفس عم فرهاد

. به خدا باشه دتیپسرم، ام میرو انجام داد فمونیما وظ: دکتر

خودش داشت، از اتاق  يدالرام رو رو فیکه جسم نح ينگاه فرهاد به در اتاق بود که چند تا پرستار برانکار. با لبخند از کنارش رد شد و

. آوردند رونیعمل ب

 ژه؟یو يبخش مراقبت ها دشیبر یم: دیدالرام بود، از پرستار پرس ي دهیبه صورت رنگ پر که نگاهش یدر حال فرهاد

 د؟یشما همسرشون هست. شن بخش یاونجا تحت مراقبتن، بعد از اون ان شاء اهللا منتقل م ومدنیبهوش ن یتا وقت. بله: پرستار

. برادرشم: مکث جواب داد يفرهاد بدون لحظه ا و

چکار کنه، تونست به مالقاتش بره؛ اما دالرام با  دیدونه با یبه دکتر گفت که خودشم پزشکه و م یاتاق و فرهاد وقت يرو بردن تو دالرام

. بود دهیتخت خواب يرو هوشیشده ب یچیباندپ يسر

دکتر، خدا  يآقا نیدار یخواهر خوشگل: کرد، رو به فرهاد گفت یو سرم دالرام رو وصل م اتیح میکه داشت دستگاه تنظ یدر حال پرستار

. عمل ریخون از دست داده بود ز یکل یطفل. بهتون ببخشه

. دیداشته باش شتریهواشو ب. دوستش داشته یلیخدا خ: داد رونیب قینفسشو عم و

 يقبل از مسافرت سهل انگار نکهیا. دونست یخودشو مقصر م. فرهاد کنار تخت دالرام نشست و نگاهش کرد. رفت رونیاز اتاق ب پرستار

ها اونو  نیانتظار سفر رو نداشت، وگرنه قبل از ا. نکرده بود یدرست کردنش اقدام يمشکل داشت و برا نیماش يهوا ي سهیک. کرده بود

.فتهیاتفاق ب نیدست به دست هم داد تا ا زیو حاال همه چ. برد یم ریتعم يبرا

***

. ما فرهاد اجازه نداد و گفت مالقات ممنوعها شش،یشده بود، خواست بره پ یتصادف دل يکه تازه متوجه  يپر

قلبا حکم  یکه نه رسما، ول یدوستش، کس نیتر یمیصم يدلش واسه  يداشت آرومش کنه، اما پر یسع ریام. یصندل ينشست رو هیگر با

. تاب بود یخواهرش رو داشت ب

 دیبا. دونست یخودشو مقصر م. بازم سکوت کرد یه، ولش یدالرام چطور داره روز به روز آب م دید یم. کاش آرشام قسمش نداده بود يا

. افتاده بود ریو هوا گ نیزم نیخواهرش بود و ب یآرزوش خوشبخت. گفت اما نگفت یبه دالرام م

از  ستیحاضر ن یطیشرا چیعاشق که تحت ه یدالرام با قلب یکنه و از طرف یم يآخرشو سپر يکه داره روزا ماریب یطرف آرشام با قلب هی

. دونست کدوم راه درسته و کدوم اشتباه یخودشم نم. شام بگذرهآر

مثل  ینبود ول شیآرشام پسر واقع. ختیر یکرد و اشک م یناله م. داده بود هیتک مارستانیب يشده  کیسرام واریخانم سرشو به د مهناز

.که با اون ها نکرد ییها يسرنوشت چه باز. گذشته ها افتاد ادی. پسر خودش دوستش داشت
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لب صدا  ریاسم خدا رو ز یهر از گاه. کنه یم هیداد که داره گر یلرزونش نشون م يصورتش و شونه ها يبود تو دهیچادرشو کش یب یب

 يشفا تیحاال با همون هر دونه رو با صلوات به ن نداخت،یبه گردنش م شهیشوهرش بود و هم ادگاریکه  یحیتسب. خوند یکرد و دعا م یم

. ادستفر یجون بچه هاش م

کنترل ضربان قلب، فشار خون، تعداد تنفس رو به بدن آرشام وصل  يپرستارا دستگاه ها. بخش به آرشام نگاه کرد ياز پنجره  فرهاد

اتاق و کنار دکتر که داشت  يورود داشت، رفت تو يفرهاد که اجازه . قادر به تنفس بود ژنیاکس يلوله  قیکرده بودند و تنها از طر

. ستادیکرد، ا یپرونده ثبت م يرو تو ماریب یکنون تیوضع

دکتر؟  يحالش چطوره آقا: فرهاد

 یرنج م يحاد یقلب يماریاز ب شونیا: بست، اون و به پرستار داد و رو به فرهاد گفت یکه پرونده رو م یکرد و در حال یمکث کوتاه دکتر

. شدند یقلب ستیکه بهشون وارد شده، دچار ا یدر اثر فشار عصب. برند

. برگشت یو تنفس مصنوع نهیشد نبض نداشت، اما با ماساژ س هوشیب یوقت: فرهاد

. داد یشک جونشو از دست م یب دیچکار کنند، اگه شما نبود دیدونن با یجور مواقع م نیافراد ماهر ا: دکتر

 اد؟یبهوش م یک: فرهاد

در . خواد یم یخدا چ مینیکنم تا بب یبا پزشکشونم مشورت م. روشون انجام بشه دیبا شیچند تا آزما. ستیمشخص ن يزیهنوز چ: دکتر

. دردا ادامه داره نیا انیهر صورت به هوشم ب

. نهیآروم و قرار نداشت تا دالرام رو بب یب یب

داغ  یدل ندیکه با د یب یب. ننیتونستند اونو بب یم شهیفقط از پشت ش یول ژه،یو يرفتند سمت اتاق مراقبت ها يو پر یب یهمراه ب فرهاد

 تیمرگت بشه مادر، کم تو زندگ شیپ یب یب یاله: لب گفت ریز دیکش یم شهیکه دستشو به ش یو در حال هیگر ریدلش تاز شده بود، زد ز

به  دمیام يهمه . هر دوشون جوونن. خوام یبچه هامو از خودت م يشفا ایخدا ؟يکرد نیچرا با خودت همچ ترکم؟دخ يدیکش یسخت

. نکن مارستانیکس رو گرفتار تخت ب چیه ایخدا. دهخودته، نجاتشون ب

دو تا قرآن رو  نیاتاق، ا يتو يبر یتون یپسرم تو که م: داد و گفت کیرو به فرهاد دو تا قرآن کوچ. چادرش اشکاشو پاك کرد يگوشه  با

. مادر ینیبب ریبالشاشون، خ ریبذار ز

.بالش آرشام ریرو هم ز یکیبالش دالرام و اون  ریرو گذاشت ز شونیکی. دیگرفت و بوس یب یقرآن ها رو از دست ب فرهاد

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

تل شده و با مخ شیعصب ستمیحاد، س یداد که در اثر فشار روح صیدکتر تشخ. بود هوشیدالرام هنوز ب یروز دوم بهوش اومد، ول آرشام

. روز سوم دالرام هم آروم چشماش رو باز کرد. ادیبه هوش م يو به زود ستین ینگران ينرماله، اما جا شیاتیح میعال نکهیوجود ا
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 يبستر مارستانیب يتو گهیدو روز د دیداشت که با دیدکتر تاک. بود یعیطب میعال نیا يمارینفس داشت، اما با وجود ب یاحساس تنگ آرشام

. حرف، حرف خودش بود، قبول نکرد شهی، اما آرشام که همباشه

با  گهیدر اون صورت د! اون یفقط دالرام و خوشبخت. خواست ینم یاز زندگ يزیچ گهیمراقب باشه، اما آرشام د شتریبهش گفته بود ب دکتر

. نداشت يکار ایدن نیا

 ياز حدش فرهاد رو کشوند تو شیحرف زدن نداشت، اما اصرار ب يرفت و نا یم جیسرش گ. نهیبه هوش اومد خواست فرهاد رو بب یوقت

. اتاق

 بمیرق یتون یکردم م یاز همون اول حس م یدونم چرا، ول یاومد، نم یوقت ازت خوشم نم چیبگم که ه دیبا. هستم یمن آدم رک: آرشام

گم  یم. مجبورم به خاطر نجات جونم ازت ممنون باشماما من  ،یهنوزم باش دیشا. يبود بمیاحساسم اشتباه نکردم، تو واقعا رق يتو. یباش

. ینفسمو برگردون خواستم یمجبورم چون نم

. حق توئه یزندگ نیا یول: فرهاد

حرف زدن مشکل داشت، با  يکه تو یدر حال. دیکش قیگذاشت و چند بار نفس عم نشیس يدستشو رو. پوزخند زد اما به سرفه افتاد آرشام

:تگف يبم و گرفته ا يصدا

و حسرت  دنیدرد کش هیتونه داشته باشه جز هر ثان یم ییبرام چه معنا یدم زندگ یاز دست م شهیهم يدارم دالرام رو برا یوقت -

! خوردن؟

 نیکه همچ یدون یمطمئنم م. عشق پاك و خالص داره هیدالرام نسبت بهت ! آرشام ستیآخر خط ن نیا. یطور خواست نیاما خودت ا -

. یکش یکارت عالوه بر جسم، روح اون دختر رو هم م نیبا ا ؟يریبگ دشیناد يخوا یچرا م. ادیم ریونه کم گزم نیا يتو یعشق

گم، در  یگفتم به تو هم م هیبه بق. یبهش بگ يزیچ دینبا هیقض نیفقط از ا. کنه یبار باور م نیمرگمو باور نکرد، ا شیاگه پنج ساله پ -

. فراموشش کن. یدون ینم یچیمقابلش سکوت کن، انگار که ه

که اونو  نهیدونم قصدت ا یآره م ؟یبفهم نویا يخوا یتونه تو رو فراموش کنه آرشام، چرا نم یدالرام نم! شه فراموش کرد؟ یبه نظرت م -

ه بهش نبود ک زیچ چیه. دوستت داشت که پنج سالو به انتظارت نشست يقدر نیاون ا. شه یاما دالرام بدون تو نابود م ،ینیخوشبخت بب

که تو بهش  شیاز خوشبخت یگذشت، حت زشیاون از همه چ. يگرد یزد که تو برم یم بیفقط قلبش بهش نه ،يا ندهثابت کنه تو ز

! ست؟ین رمیامکان پذ یکه حت یزن یم ییاون وقت حرف از جدا ،يبرگرد

کلبه بهش  يکه اون روز تو ییبا اون حرفا. شه یاما آروم آروم عشقش سرد م ره،یاالن ازم دلگ. کمه یلیعشق و نفرت خ نیب يفاصله  -

. شه یطور م نیزدم، شک ندارم هم

. یپس معلومه هنوز دالرام رو نشناخت -

زدم؟ دالرام دختر  یکار م نیدست به ا يکرد یشناختم فکر م یاگه اونو نم: شد و گفت رهیفرهاد خ يچشما يو گرفته تو نیغمگ آرشام

.یکمکم کنخوام  یم نیهم يبرا ه،یسرسخت

اونم فقط به خاطر خودش؟  ياز عشقت بگذر یتون یچطور م. ستین یکه شدن يخوا یازم م يزیتو چ -

. تعجب نداره يپس جا! یاونو ناراحت نکن نکهیفقط به خاطر ا ؟يکار رو نکرد نیمگه تو هم هم -
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. لبخند زد و سرشو تکون داد فرهاد

خارج که بودم . اون تو رو دوست داره بازم دنبالش بودم دمیفهم یوقت یمن حت. رام نگذشتموقت از دال چینه اشتباه نکن آرشام، من ه -

کردم که بهم گفت شوهر داره و  داشیپ یاما درست زمان. پس بدون ازش نگذشتم. همه جا رو دنبالش گشتم یبود، حت ششیفکرم پ

به دست  يتو رو دوست داشت بازم برا نکهیود؛ با توجه به اشک نکن اگه دالرام مجرد ب. ستیهمسرش ن نهک یکه ادعا م هیشوهرش کس

معشوقت  دنیعذاب کش یول یخودت عذاب بکش يتر از منه که حاضر يعشق تو قو! آرشام ستمیمن مثل تو ن. کردم یآوردنش تالش م

. کنه یرو تحمل نم یزندگ نیحظه هم ال هیشک نکن که دالرام بعد از تو  ،یدون یم دنتیو نفس کش یزندگ ياگه دالرام رو بهونه . ینیرو نب

دالرام ازدواج  دمیفهم یاز وقت. یشناس یبهتر از من دالرام رو م یلیوگرنه تو خ ،یزن یحرفا رو م نیمن قبول کنم ا نکهیدونم به خاطر ا یم

اما  ارم،یب ادیحسم رو به  یگاه دیدرسته سخته؛ شا. خواست یخودش م هک یبدم و بشم همون رییرو نسبت بهش تغ دمیکردم د یکرده، سع

 يا گهیمرد د چیبه ه یحت ستیدالرام بعد از تو حاضر ن. کنم یمن باهاش ازدواج نم ياگه طالقشم بد یحت. خوام بهش بها بدم ینم گهید

. رو بسازه شینگاه کنه، چه برسه بخواد از نو زندگ

 یکن زندگ یاون نفس بکش و سع دیتو هم به ام. تو زنده موند دیالرامم به امد. میزنده ا دیما آدما با ام: گذار گفت ریتاث یآروم تر، با لحن و

... يبنده  یچون تا وقت. تو بگو هست ست،ین يدیگفتن ام ایدن ياگه همه . یکن

. حله زیهمه چ ،یهست ییاون باال: باال اشاره کرد و ادامه داد به

. ساکت بود آرشام

فقط هر دوتون رو  ،یکن یکارت دالرام رو خوشبخت نم نیتو با ا! زیبه همه چ. یب فکر کنخوام خو یازت م: مکث کرد و گفت فرهاد

. کنه یآرامش زندگ يکم هم تو هیبذار  ده،یکش یسخت شیزندگ يتو یکاف يدالرام به اندازه . شه یاون ذره ذره آب م. يد یعذاب م

لحظه از کار  هیزنه و  یلحظه م هیکه  ضمیقلب مر نیمن با ا. ستینمن  شیآرامش دالرام پ. آرامش باشه يکه اون تو نهیحرف منم هم -

...بدم که  دیام یتونم به کس یچطور م فته،یم

:بود گفت دهیفرهاد که منظورش رو فهم. کرد سکوت

. ستیسخت ن ياگه واقعا دوستش دار. یتون یم ياگه بخوا -

! برادرانه؟: که آرشام گفت رونیاز اتاق بره ب خواست

! برادرانه است؟. گم یحست به دالرام رو م: ادامه داد یآرشام با اخم کم رنگ. با تعجب برگشت دفرها

. شک نکن: لبخند زد و جواب داد فرهاد

. یبمیکنم رق یهنوزم حس م یول -

. دیخند فرهاد

.یگفت یم گهید زیچ هی یداشت شیپ قهیچند دق نیفکر کنم تا هم -

. ياز دالرام بگذر یتون یوقت نم چیتو ه. نه منو یآرشام بهتره نه خودتو گول بزن: گفت يوم تربا لحن آر. کم رنگ شد لبخندش

فرهاد . واقعا در توانشون نباشه دیکنن که شا یم ییکارا هیاجبار  يآدما از رو یگاه. مجبورم: دیآرشام رو شن يسمت در که صدا رفت

کرد که  ینگاه م ایبه قضا یعاشق واقع هی دیآرشام عاشق بود و از د. داد یه اون حق مب ییجورا هی. رفت رونیمکث کرد و از اتاق ب يلحظه ا
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خشم مهر رو . که لحظه لحظه نابودش کنه هیچشماش خونه کنه، بهتر از غم يخشم تو نکهیا. نهیتونست بب یدالرام رو نم ياغم تو چشم

. عشقشون رو شعله ورتر شیکنه، اما غم آت یسرد م

که عاشقانه اونو در حد  یمخصوصا از کس ست،ین یگذشت کار هر کس. داشت یآرشام واقعا قلب بزرگ. کرد یو درك مآرشام ر يکارا

. یدون یپرستش م

***

دالرام

از . تهران میمرخص شدم و برگشت مارستانیچهار روزه که از ب قایدق. کردم یباغچه نگاه م يتو يهدف به گال ینشسته بودم و ب اطیح يتو

خالصه  یکیتار يحس کردم و بعد هم تمومش فقط تو نمیس يسر و قفسه  يکه تو يفقط درد ست،ین ادمی يادیز زیچ یصادف لعنتاون ت

از کوره در  یحرف نیبا کوچک تر عیاومده بود، سر شیهم که واسم پ یاناتیبا جر. کرد یسرم به شدت درد م ومدمبه هوش ا یوقت. شد یم

. رفتم یم

دوست . کردم یم یبراش بهونه تراش يچند بار خواست باهام حرف بزنه، اما من به هر نحو. هوام رو داشت یلیمدت خ نیفرهاد ا چارهیب

. داشتم ازین ییتنها نیبه ا. داشتم تنها باشم

از شب  هی يو آرزوهاش رو تو دهایام يکه همه  یآدم شکست خورده، کس هیارزش،  یآدم پوچ و ب هیاحساس . کردم یخالء م احساس

. شه یم رهینقطه خ هیهدف به  یگوشه و ب هی نهیش یم ریدرگ یخسته و ذهن یدست داده و حاال هم با تن

خواب بوده  هیشه تمومش فقط  یم یعنیخودم گفتم  شیلحظه پ هیآوردم،  ادیچشمام رو باز کردم و حوادث رو به  مارستانیب يتو یوقت

! باشه؟

 یهنوز زندم و دارم نفس م ایمردم  نهیپشت پنجره تا بب ادیب هیثان هینکرد  یمعرفت، اون نامرد، حت یاون ب. ومدیبودم، اما اون ن منتظرش

داد؟ همش دروغ بود؟  یم میمدت داشت باز نیارزشم؟ تموم ا یحد واسش ب نیتا ا یعنیکشم؟ 

بودم آرشام  دهیرس نیقیاون حرفا که به  وجود حس کردم و يدلگرم کننده، اون آغوش مهربون که خاص بودنش رو با همه  ينگاه ها اون

. خواد یگه منو م یکه داره م يداره از ته دلش با تموم غرور

 یمورد انتقامش قرار م يروز هیکه  ییقدر پست باشه؟ با اون دخترا نیتونه ا یاون چطورم... تونم باور کنم؟ که آرشام  یچطور م آخه

انسان روش  هینداشت که بشه به عنوان  نشیس يتو یآرشام قلب. سوخته يمهره  هیو حاال مهره بودم  هیمنم . نداشتم یفرق چیگرفتن ه

. حساب کرد

! یعوضــــ: دمیلب غر ریدادم، ز یهم فشار م يکه دندونامو رو یاراده مشت کردم و در حال یب دستامو

 ریازش دلگ. نگفت يزیدونست و چ یتموم مدت م نکهیبه خاطر سکوتش، به خاطر ا. زدم یحرف نم يبا پر. حرص از جام بلند شدم با

. اما اون جانب آرشام رو گرفت و در برابر من سکوت کرد. که مورد اعتمادم بود یاز کس. بودم
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تنهام نذاشت و در همه حال هوامو . بهم کمک کرد یلیمدت خ نیا ياون تو. تونم ینم دمیهم دلم پر بود، اما هر کار کردم د یب یب از

 ينداشتم، اما از پر یتوقع هیاز بق. حساسه لیمسا نیا يدونستم تا چه حد رو یئنم به خاطر قسم آرشام سکوت کرده، چون ممطم. داشت

. داشتم ظارانت نایاز ا شتریب

استم مرخص شدم تنها خو یوقت. برگرده تهران دیداره و با یمورد اورژانس هیبه هوش اومدم با فرهاد تماس گرفتن و گفتن  نکهیاز ا بعد

خواستم دو روز  تمیبه خاطر وضع. دلم مونده بود يتو نیبد و چرک يخاطره  هیسفر فقط  نیاز ا. بمونم نجایخوام ا ینم گهیبود که د نیا

سرمو گرم کنم  يجور هیمجبور بودم . گردن یم دیجد یمنش هیدنبال  ایگردم شرکت  یبرم ایگفت . قبول نکرد سمییاما ر رم،یبگ یمرخص

. استراحت گوش نکردم و برگشتم سر کارم يواسه  یب یر بو به اصرا

. کرد یمکالماتش رو کوتاه م نیشد و واسه هم یم میدلخور يراحت متوجه  یلیزدم، اما خ یو باهاش حرف م دمید یرو م يپر اونجا

خودمو بهشون رسوندم و چند برگش رو  با چند گام بلند. چشمم به دست نوشته هام افتاد. اتاقم يوجودم پر بود رفتم تو يکه تو یخشم با

. هوا خشک شد يکه خواستم از وسط پارشون کنم، دستم تو نیهم. برداشتم زیم يبا حرص از رو

هم فشار دادم  يدندونام رو رو. تونم یهم نم نایشم؟ نه با ا یچند خط نوشته آروم م نیکنم؟ با پاره کردن ا یفرار م قیخوام از حقا یم چرا

. به موهام چنگ زدم. یصندل يخودمم افتادم رو. زیم يدم روو پرتشون کر

 دنمیزجر کش هیچرا االن زندم؟ که همه شاهد هر ثان. اون تصادف مرده بودم يکاش تو يا ایخدا ؟يتو با من چکار کرد یلعنت آرشام

باشند؟ 

***

خب چه خبرا؟ : فرهاد

. نگاهش کردم یلبخند کم رنگ با

شلوغه؟  یلیخ سرت. ستین یخبر خاص -

. کنم سرمو بخارونم یوقت نم گهیبرگشتم تهران د یاز وقت -

شده؟  يزیچ: گفت دیکه د سکوتمو

 ؟یدون یمن و آرشام رو که م ي هیقض: گفتم دیبا ترد. مشتم فشار دادم يتو فمویک ي دسته

. تکون داد سرشو

افتاده؟  یاتفاق. یآره، خب خودت گفت -

. زدم پوزخند

. هنوز نه -

 ه؟یمنظورت چ -

. شد یمشتم داشت له م يبود که تو فمیک ينگاهم به دسته . انداختم ریز سرمو
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...خوام  یمن م -

.و نگاهش کردم دمیکش قیعم نفس

. خوام هر چه زودتر از آرشام جدا بشم یمن م -

! ؟یچ: باز نگاهم کرد و گفت یبا دهان فرهاد

. همون پوزخند نگاهش کردم با

... اون به . داد تا به منافع خودش برسه؟ ازش متنفرم میباز رنگیو ن لهیشناسنامم باشه که تموم مدت با ح يتو ياسم مرد دیاچرا ب -

 ؟یزن یکه م هیچه حرف نیبس کن دالرام، ا: وسط حرفم و گفت دیپر

. رمیبگ میاحساس تصم يخوام از رو ینم گهید: گرفتم و با حرص گفتم زیدستام رو به لب م. ستادمیا زشیم يجام بلند شدم و رفتم جلو از

. رو بکنم که درسته يخوام کار یم

...بخواد که  دیشا ،یبهتره با خودشم حرف بزن. دالرام ستیکار تو درست ن نیاما ا -

... ـید گه یدرسته م. مارستانیب ادیبه خودش زحمت نداد ب یقدر پست و نامرد بود که حت نیا. میبا هم ندار یحرف چیما ه -

. وقته نابود شده فرهاد یلیمن خ یزندگ: گفتم دم،ید یاز اشک محو و مات م يکه صورت فرهاد رو از پشت پرده ا یکردم و در حال سکوت

من نبود و من  یزندگ يآرشام از همون اولم تو. بود الیهمش وهم و خ. کردم یم یزندگ ایرو يواقعا احمق بودم که تموم مدت داشتم تو

مرده  هیاالن فقط . بدجور ضربه خوردم فرهاد. کرد يقدر نامرد و سنگدل بود که عالوه بر جسم با روحمم باز نیاون ا. ستاشتم که هباور د

با همون . بار تنها نیخوام ادامش بدم، اما ا یرو از نو بسازم، فقط م میخوام زندگ ینم گهید. کنم نفس بکشم یمتحرکم که به زور تالش م ي

...حاال  یدوستش دارم گذاشتمش کنار ول دمیمفه یز وقتکه ا يغرور

 قتوینشون بده، اما من حق نویا دیشا هیظاهر قض. ستمیکه شکست خورده من ن یکنم اون یبهش ثابت م: سمتش خم شدم و محکم گفتم یکم

. کنم یرو م

. که صدام زد رونیو خواستم از اتاق برم ب برگشتم

. صبر کن -

. حرفا باهات دارم یلیخ: کردم که گفت نگاهش

! ؟ییچه حرفا -

...که  يتو هم حق دار. بهتره یرو بدون زیاالن همه چ نینشده هم ریتا د نکهیا -

. ستادمیچون پشت در بودم کنار ا. دو تا تقه به درخورد یکی

اتاق صد و نه حالش اصال  ضیدکتر مر يآقا: زد، رو به فرهاد گفت یموج م یچشماش ترس و نگران يکه تو یاز پرستارا بود، در حال یکی

. ستیخوب ن

. ستادیدور زد و وسط اتاق ا زشویبلند شده بود، م یصندل يکه از رو فرهاد

! شده؟ یباز چ -
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 یسرش و م يگذاشته رو مارستانویکل ب. دو تا از پرستارا دستاشو نگه داشتن تکون نخوره. هاش باز شد هیقدر تقال کرد که بخ نیا: پرستار

. گه یم یچ دینیبب دیایتو رو خدا زودتر ب. خواد با دکتر حرف بزنه یگه م

. امیکارم که تموم شد م. باش اطیح يتو: رفت سمت بخش، رو به من گفت یهمون طور که با عجله م. رونیفرهاد از اتاق رفتم ب همراه

خواد باهام حرف  یم یفرهاد در مورد چ نکهیبه ا. کر بودمف يتو یحساب. نشستم ایاز صندل یکی يرو. اطیح يتکون دادم و رفتم تو سرمو

باهاش . همون موقع که نگاهم بهشون افتاد قایو دق. اسم آشنا سرمو بلند کردم هیصدا و  هی دنیدونم چقدر گذشته بود که با شن ینم! بزنه؟

 یاخم دم،یرو کنارش د تایکه ب یرست زمانو د. کردم یحرکت فقط نگاهش م یو من ب ستادیمات و مبهوت سر جاش ا. شدم مچشم تو چش

. میشونیپ يناخواسته نشست رو

. من شده بود، با لبخند پشت سرش اومد يهم که حاال متوجه  تایبه طرفم اومد و ب يمحکم و جد يبا ظاهر شهیآروم و مثل هم آرشام

. ببره میبه نفرت درون یکه پ چشماش بندازم يتو يرو جور انگرمیداشتم نگاه عص یجام تکون نخوردم، فقط سع از

؟یکن یچکار م نجایا: صورتش بود، گفت یشگیکه مهمون هم یو با همون اخم ستادیبه روم ا رو

. رهیت یکه با کت اسپرتش ست بود و بلوز آب ینفت یآب نیشلوار ج. خوش فرمش انداختم کلیبه قد و ه ينگاه سرسر هیزدم و  پوزخند

محل کار فرهاده، پس اومدن  مارستانیب نیکه ا دیندون دیخب شا! د؟یکن یچکار م نجایازتون بپرسم ا دیم که بامن نیکنم ا یجالبه، فکر م -

. ستین لیدل یب نمیهمچ نجایمن به ا

...ال بود و حا امیدن يهمه  يروز هیکه  ییچشما. نگاه هم نبودم نیخواهان ا گهید... اما ! وجه چیمعذب نبودم، به ه. بود قیچقدر عم نگاهش

. بودمش خنده رو بود دهیشمال د يکه تو يمثل همون سر. رمیباعث شد نگاهم رو از آرشام بگ تایب يصدا

صبح آرشام لطف کرد منو رسوند . خاله مهناز يخونه  میدیرس یهمراه مام شبید. تهران امیمجبور شدم ب يکار هیراستش من واسه : تایب

. تا کارامو انجام بدم مارستانیب

...اصرار کردم برگرده خونه اما قبول نکرد و : شد، نگاهش کرد و گفت یبودنش کامل حس م یکه ذات یمهربون با و

. بست خیوجودم . کرد یسرم خال يسطل آب سرد رو هی یکیانگار که همون موقع . تمام به زبون آورد يکه آرشام با خونسرد يجمله ا و

.اطراف کار داشتم نیخودمم ا: آرشام

. واست بفرستن شویروزا احضار نیفکر کنم هم. دم یداداگاه رو دارم انجام م يکارا: چشمام زل زده بود، ادامه داد يکه تو یحالدر  و

 یو لحن خونسردش توجه نکنم، ول یخواستم آروم باشم، به نگاه معمول. کرد ینگاهم م یبا نگران تایبود که ب دهیرنگم پر دیدونم شا ینم

نقش  دیبا جون و دل دوستش داشتم و حاال با شیتا چند روز پ نکهیا. تفاوت باشم، اما سخت بود یخواستم ب یم. م نبوددست خود! نتونستم

وقت حاضر نشدم شناسنامش رو باطل کنم؛  چیکه ه یکس! نفرت از شوهرم. روحش پر شده از نفرت یکنم که قلب سرد و ب يزرو با یآدم

. ار رو نکردمک نیگفتن اون مرده بازم ا یوقت یحت

. بگه، اما بازم تاب و تحملشو نداشتم نویرفت ا یاز آرشام انتظار م نکهیبا ا. حس عذاب آوره نیا چقدر

. میبر گهیبهتره د: گفت يجد یآروم ول تایبه ب رو

. من بود، سرشو تکون داد و پشت سر آرشام راه افتاد يکه نگاهش رو تایب
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بلند کردم و سوار  یتاکس نیاول يدستمو واسه . رونیزدم ب مارستانیبا سرعت از در ب. شونم يتم روانداخ فمویاونجا که دور شدن، ک از

. کرد یم سیو دونه دونه اشکام صورتمو خ نیماش ي شهیسرمو چسبونده بودم به ش. رمیاشکامو بگ ينبود که جلو یمجال گهید. شدم

. یازم گرفت زمویچ که همه ییتو! یازت متنفرم لعنتــ! متنفــرم آرشام ازت

. فرهاد بود. بلند شد میزنگ گوش يصدا

! تو دختر؟ یالو دالرام، کجا رفت -

. رم خونه یزنگ زد، دارم م یب یب: قورت دادم و گفتم بغضمو

. زنم یفرصت بهت سر م نیاول يتو -

. شه یصدات قطع و وصل م نمیماش يتو ؟يندار يکار. باشه -

. خداحافظ. نه، فقط مراقب خودت باش -

. باشه، خدانگهدار -

 نویمنم که هم! ده یداره طالقم م يجد يپس جد. آرشام افتادم يحرفا ادی. مجبور شدم به فرهاد دروغ بگم. دستمال اشکامو پاك کردم با

. بذارم ونیرو باهاش درم ممیفرهاد تا تصم شیرفتم پ نیهم يخواستم، برا یم

 یقلبم هنوزم داره تند م. خوام یهنوزم نم دیخواستم، شا ینم دیآره شا. یخواست ینم نویزد تو ا یمکه بلند داد  دیچیسرم پ يتو ییصدا

و  ایبه خودت ب. احمق نباش گهید! تمومش کن دالرام! نه گهینه، د... هنوزم  یعنی. ضربانش رو بلندتر از قبل حس کردم دمشید یوقت. زنه

 يکاش الاقل اون قدر يا! رسه یبه دستت م شیاحضار يزود نیگه به هم یزنه و م یزل متو چشمات . کنه یباهات چکار م ارهکه د نیبب

. آرشام واقعا خودخواه بود. کرد یکارا رو باهام نم نیبه حرمت همون عشق ا. شد که بفهمه چقدر عشقم نسبت بهش پاك بود یم شیحال

!خوادخواه، مغـــرور و سنگدل

***

بود،  يپر. کنم یخواست بلند شه که گفتم من باز م یب یب. در بلند شد يکه صدا میکرد یسفره رو جمع م میو داشت میشام خورده بود تازه

. دستش يظرف آش رشته تو هیبا 

. دیخور یپخته که انگشتاتونم باهاش م یآش هیمامان . آوردم یبراتون چ دینیبب: يپر

. یب یبفرما ب: و گفت یب یگذاشت جلو ب ظرفو

 ؟يدین دستت مادر، چرا زحمت کشقربو: یب یب

 د؟یداشت یشام چ یراست. یب ینداشت ب یزحمت: يپر

. دخترم ارمیبرات ب نیبش. پلو ایلوب: یب یب

. یب یدست و پنجه ات طال ب: يپر
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 یب. فاوت بودمت یروم بود و من ب ينگاه پر ینیسنگ. نشستم و سفره رو دوباره پهن کردم نیسرسنگ. آشپزخونه يبا لبخند رفت تو یب یب

. بشقابو برق انداخت قهیاونم با اشتها شروع کرد و ظرف چند دق ،يپر يپلو رو گذاشت جلو ایبشقاب لوب یب

. نخورده بودم یخوشمزگ نیپلو به ا ایبه عمرم لوب. دستت درد نکنه ،یب یبود ب یعال: يپر

. ظرفم واسه مادرت ببر هیپختم،  ادیز. ت بشه به تنتنوش جونت مادر، گوش: خوشحال شده بود گفت يپر يفایکه از تعر یب یب

 لیدل یب نجایدونستم اومدنش ا یم. ظرفا رو بشورم یب یبره که برم کمک ب يمنتظر بودم پر. اتاقم يکنارشون بلند شدم و رفتم تو از

. اتاق يپاشد اومد تو. حدسمم درست بود ست،ین

! ؟یکن یاز دست من فرار م: و گفت دیخند طنتیش با

. تخت نشست يدر رو بست و اومد کنارم رو دیسکوتم رو که د. ندادم لشیهم تحو یلبخند خشک و خال هی یحت

 ؟یش یسکوت چند روزت م نیا الیخ یکردم، منو ببخش، ب تیبگم غلط کردم، شکر خوردم، خر یدل: گفت آروم

. کردم نگاهش

 ؟یکن یم یمونیاحساس پش -

. یلیبه خدا خ -

. رهید -

. باور کن همش به خاطر خودت بود. دونم، اما تو ببخش یم -

... نکهیسکوت به نفع من تموم شد؟ جز ا نیا يچشمام زل بزن و بگو کجا يتو يپر! به خاطر خودم؟ -

. دادم و رومو ازش برگردوندم رونیبا حرص ب نفسمو

از  یکیو هرکدوممونو به  میم به هممون گفت سکوت کنآرشا. جز کمک نداشتم يقصد چیه زه،یبه ارواح خاك بابام که واسم عز -

.میگ یبهت نم يزیقسم داد تا مطمئن بشه چ زانمونیعز

. تیاز سر عصبان يخنده ا دم،یخند

قسم به . ده یمحض سکوت قسم م گرانویکارش د یراحت يکنه و واسه  یبخواد م يقدر پسته که هر کار نیا یاون لعنت! جالبه یلیخ -

. يهان؟ تو بگو پر فتاد؟یم یاون آرشامه چه اتفاق دمیفهم ینه؟ من اگه م ایباشه که بخواد پنهونش کنه  يزیچ هی دیالخره بابا ؟یخاطر چ

. سرشو بلند کرد و با هق هق نگاهم کرد. شونش يدستمو گذاشتم رو. دیلبشو گز. اشک صورتشو پوشونده بود. نییانداخت پا سرشو

! ؟یکن یم هیگر یواسه چ وونهید! ؟يپر -

. دالرام منو ببخش -

. نگاهش کردم فقط

 یداد، چون م ینشون م تیحساس یب یبه من و ب شتریآرشام ب. یبخش یدالرام تو رو خدا بگو منو م: با هق هق گفت. بغلم کرد محکم

. میبگ قتویو حق میکدوم از ما جلوت لب باز کن هیدونست ممکنه 

! ه آرتام؟اون آرشامه ن نکهیا! قت؟یکدوم حق -
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. یتونه بهت بگه دل یکس جز خودش نم چیه: چشمام نگاه کرد و گفت يملتمسانه تو. و دستامو گرفت رونیبغلم اومد ب ياز تو هیگر با

از  یدل ؟یقسمتو بشکن یش یحاضر م ؟یکن یچکار م ،یو به خاك پدرت قسمت بده که لب از لب باز نکن ادیب یکیمن، اگه  يخودتو بذار جا

. برو باهاش حرف بزن ر،ینگ میقدر زود تصم نیتو رو قرآن ا. شینه راه پ مینه راه پس دار. سخته یلیبه خدا خ. شع نداشته باما توق

. یترسون یمنو م يدار! ه؟یچ هیمگه قض! ؟يپر یگ یم يدار یتو چ -

هم توقع نداشته  یب یاز ب. که خوردم یقسم گهیدطرف  هیدوستم و از  نیزتریطرف عز هیاز . یحالمو درك کن یرو بهت گفتم تا بتون نایا -

خونه  يبه مامان گفته بود دالرام تو هیامروز با گر. تا چه حد معتقده یدون یخودتم م یدلسوزته، ول شتریما ب يباش، اون بنده خدا از همه 

. اعتماد شده یکنه، انگار بهم ب یدرد و دل نم شمیپ گهیزنه، د یکم باهام حرف م یلیخ

. شم دستشو پس زدم و بلند شدمخ با

 دیگ یم دیساکت بمون نکهیواسه ا. دیکن یازم پنهونش م دیو دار دیدون یرو م يزیچ هی. حسو دارم نیاالن به همتون هم. اعتمادم یآره ب -

. نداره تیکدومتون اهم چیاما معلومه که حال و روز منم واسه ه د،یقسماتونو بشکن دیخوا یخب قبول، نم یلیخ. دیقسم خورد

. گم برو با خودش حرف بزن یم نیبه خاطر هم. نداره قتیحرفت حق نیکه ا یدون یدالرام خودتم خوب م -

خواد طالقم بده؟  یچشمام زل زد و گفت م يکه امروز تو یمعرفت یحرف بزنم؟ با اون ب یبرم با ک: زدم داد

. نگاهم کرد مات

! گفت؟ نویآرشام ا! ؟یچ -

. لبام يت رونشس یتلخ پوزخند

از همون . ده یکنه، رسما داره طالقم م یکارا رو م نیو چرا داره باهام ا هیدردش چ نمیبرم باهاش حرف بزنم تا بب یگ یکه م یآدم نیهم -

! گذاشتــه؟ یهم واسه حرف زدن باق یمگه راه. دادن من بود که موفقم شد ياولم قصدش باز

. شد و اومد طرفم بلند

فهمه  یاون االن نم. دیبش مونیکنه که بعد هر دوتون از انجامش پش ينذار کار ياگه هنوزم دوستش دار. يریجلوشو بگ یونت یتو م یدل -

. نهیکنه راه درست هم یکنه، فکر م یکه داره چکار م

! میاز هم جدا بش دیما با نه،یاتفاقا راه درست هم -

. گرفت و تکونم داد دستامو

! ؟یگ یم یچ یفهم یم چیه یدل -

. عقب رفتم

 یرحم یاون قلبمو با ب. ذارم غرورمو له کنه ینم گهید. بشم کیجلوش خار و کوچ نیاز ا شتریخوام ب ینم گهیگرفتم، د ممویمن تصم -

! بگم؟ یبرم بهش چ يشکسته شدنش رو بشنوه، اون وقت توقع دار يتا صدا ستادیشکست و ا

خواهر  هیواقعا مثل  دیبا. ياریمن ن يرو جلو یاسم اون لعنت گهید دیببخشمت با يخوا یماگه  يپر: و محکم گفتم يگرفتم و جد دستشو

خوام واسه  یم. گفتم عاشقشم یم يروز هیرو که  یخوام فراموش کنم کس یم. خوام غرور از دست رفتم رو برگردونم یمن م. یکنارم باش

. کنم رونشیاز قلبم ب شهیهم
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... گوش کن دالرام  -

. اریاسممو ن گهید ایل کن قبو ای -

... یول -

. فقط جوابمو بده -

. باشه: لرزونشو از هم باز کرد و گفت يباالخره لبا. معلوم بود دو دله. کرد سکوت

. زدم لبخند

! ؟یچکار کن يخوا یم یدل -

. دارم یقدمو بر م نیاول -

! ؟یچ -

! شم یاز آرشام جدا م -

***

. رو هدف گرفتم و پرت کردم سمتش زمیبار سطل آشغال کنار م نیدهم يواسه . مچالش کردم. دستم انداختم يبه کاغذ تو یاجمال ینگاه

باد تکون  دیباغ در اثر وزش شد يتو يدرختا. ستادمیکنار پنجره ا. ادیم يامشب چه باد بد. سمت پنجره دیباد نگاهمو کش يزوزه  يصدا

. بود کیتار یحساب رونیب. ترسناك افتادم يلمایف ادی. زد یآسمون رعد و برق م. خوردن یم

دستشم  یکیبزنم که همون فرد ناشناس اون  غیبا ترس خواستم ج. دور کمرم حلقه شد یخواستم برگردم که دست. دمیکش قیعم نفس

 یشد با آرامش ياوگوشم مس يصداش تو دنیچیو پ دم،یکه صداشو شن رونیزد ب یچشمام داشت از حدقه م. دهنم يآورد باال و گذاشت رو

! حس متفاوت هی. که کل وجودمو در بر گرفت

. يکرد غشیازم در یول نم،یلحظه صورت نازتو بب هیتا بتونم  ستادمیاتاقت ا يپنجره  ریز شیوقت پ یلیاز خ -

. کردم تقال

. باشم کتیخوام نزد یم. آغوش من يجاست، تو نیبمون دالرام، جات هم سیه -

دست راستمو . یصورتم لبخند زد، پر از مهربون يتو. برم گردوند. به نفس نفس افتاده بودم جانیاز زور ه. برداشتدهنم  ياز رو دستشو

فشار  نشیس يدستمو محکم رو. شدم با تعجب نگاهش کردم رهیچشماش که خ يتو یاول متوجه نشدم، ول. قلبش يگرفت و گذاشت رو

. دیلرز یهمه سرما م نیوجودم از ا. ه طرفم هجوم آوردترس و وحشت ب. شد دتنم سر! ضربان نداشت. دادم

. عشقمو باور کن دالرام: زمزمه کرد یلرزون يصدا با

. الل شده بودم. به لباسش چنگ زدم. دیلرز یبغض داشت و به خاطر همون بغض بود که صداش م. کرد مکث

. مرگمم باور کن -

. آغوشش لرزوند يکه جسممو تو یرعد و برق يشد با صدا يقسمت از حرفش مساو نیا و
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. زدم یوقفه با تموم وجود داد م یب. دمیکش غیحرف وحشت زده ج نیا دنیشن با

. چشاتو باز کن یب یدل ب زیدالرام، دالرام دخترم، عز: یب یب

 یکس جز ب چیه. ام نشستمج يهراسون اطرافمو نگاه کردم و تو. زدم، با ترس چشمامو باز کردم یاسمشو صدا م غیکه همراه با ج یحال در

. کنارم نبود یب

از عرق بود، پنجره رو باز  سیبا همون حالم که تنم خ. سمت پنجره دمیتخت بلند شدم و دو يها از رو وونهیلحظه شوکه شدم و مثل د هی

انگار که به خودم اومده  یب یب يبا صدا. کس اونجا نبود چیپنجره رو نگاه کردم، ه ریز. بود کیهمه جا تار. اومد ینم يباد چیه. کردم

. اومد کنارم و بغلم کرد یب یب. هق هقم سکوت اتاقو برهم زد يدستام و صدا يسرمو گرفتم تو. نیزم يشد و افتادم رو سستباشم، پاهام 

. کرد یم هیخودشم گر

. يدیخواب بد د زم،یآروم باش عز ؟یکن یم یتاب یدخترکم چرا ب: یب یب

. صورتم يرو زمزمه کرد و فوت کرد تواز سوره ها  یکیلب  ریز

. رمیم یدارم م یب یب: گفتم هیو با گر نشیس يگذاشتم رو سرمو

. حرفو نزن نیخدا نکنه مادر، ا -

. دیموهامو بوس ينوازش کرد و رو سرمو

. دمیآرشام رو تو خواب د یب یب -

. رهیان شاء اهللا که خ: کرد و گفت مکث

...قلبش، اما اما قلبش  يگفت عاشقمه، دستمو گرفت گذاشت رو یزد، م یآرشام داشت باهام حرف م ،یب یترسم ب یم: هق هق گفتم با

. نداشت یضربان چیه. زد یقلبش نم یب یب: زدم ضجه

انداخته انگشتر طال توش  هی. آب کنارم نشست وانیل هیاز جاش بلند شد و چند لحظه بعد با . پشتمو ماساژ داد یب یب. اومد یباال نم نفسم

. زد یبود و با قاشق همش م

. بخور دخترم. يمادر، رنگ به رو ندار يدیترس. آب بخور نیکم از ا هیدخترم  ایب -

. دمیبا عطش آبو تا ته سر کش. داد دستم وانویل

. يزیعز یلیخ تو برام. باشم دنتیطاقت ندارم هر روز شاهد عذاب کش: کرد گفت یهمون طور که نوازشم م. دست گرفت يتو دستامو

. نجایا ادیاول وقت زنگ بزن به فرهاد و بگو ب لهیفردا که تعط. تا فردا صبح یفکر نکن يزیکن به چ یبخواب، سع ریاالن آروم بگ

. پشت دست اشکامو پاك کرد با

. کار داره یفرهاد کل! ؟یب یب یواسه چ -

. دونه یرو م زیاز فرهاد بپرس، اون همه چ. سونه دخترمر یاگه کارم داشته باشه خودشو م یحت. ادیم یتو بهش زنگ بزن -

! ؟یب یرو بپرسم ب یچ -

. در مورد آرشام -

. دستمو گرفت و بلندم کرد. تعجب نگاهش کردم با
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. گه یرو بهت م زیهمه چ یازش بپرس یوقت. شتیپ ادیفردا زنگ بزن ب. دراز بکش ریبگ ایب -

. نرفت رونیاز جانبم راحت نشد از اتاق ب الشیتا خ. کردم یمهنوزم بهت زده نگاهش . تخت يرو نشستم

دونه،  یرو م زیبود که فرهاد همه چ یچ یب یکردم تا بفهمم منظور ب یفکر م یهر چ. نگاهم به سقف بود یبودم، ول دهیتخت دراز کش يرو

. دمینرس يا جهیبه نت

 اقمیبه اشت یپ یکه کس ياما جور ارم،یرو در ب هیقض يو شدم ته و توکنجکا دم،ینگاهش د يکه تو يدیو ترد يپر يحرفا دنیاز شن بعد

. لرزه یتنم م فتمیم ادشیهنوزم که . به خوابم فکر کردم. رمیبگ دهیتونستم غرورم رو ناد ینم گهید. نبره

 هیتونه واست  یون خواب ماست، اما ا گهید زیچ هی رشیاوقات تعب یگاه. نشونه است هی شهیگفت خواب هم یم شهیهم امرزمیخدا ب مادر

! هشدار باشه؟ هیتونه  یواقعا م دم،یکه امشب د یخواب یعنی... و حاال . هشدار باشه

***

. جون یلیل شیرفته بود پ شیساعت پ میاز ن. خونه نبود یب یب. خودش بود. رو جواب دادم فونیآ. زنگ در مطمئن بودم فرهاده دنیشن با

. با لبخند جواب سالمش رو دادم و اومد تو. دهیو اتو کش پیخوش ت شهیمثل هم. بود ستادهید به لب پشت در افرهاد لبخن. در رو باز کردم

. برم دیزود با ار،ین يزیدالرام چ: آشپزخونه که گفت يخواستم برم تو. اشاره کردم ییرایدست به پذ با

با تعجب بلند شدم و . زنگ در بلند شد يهمون موقع صدا. کنماز کجا شروع  دیدونستم با ینم. تکون دادم و رو به روش نشستم سرمو

. جواب دادم

! بله؟ -

 ؟ییسالم دالرام جون، شما -

! بله خودم هستم، شما؟ -

. ریام يدخترخاله  د؟یبه جا آورد. زمیعز تامیمن ب -

. تعجب برگشتم و به فرهاد نگاه کردم با

...آدرسو . تو دییبله بفرما: گفتم یگوش يتو

. قبال نشونم داده يپر زم،یبلدم عز -

. رو فشار دادم فونیآ ي دکمه

خانم بود؟  تایب: فرهاد

! ؟يدیآره، تو از کجا فهم -

. نجایا ادیمن ازش خواستم ب -

! آخه چرا؟ -

. یفهم یم اد،یصبر کن ب -
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***

 یکه ناخواسته دل خوش تایو سرد بود و اونم فقط به خاطر ب يدرفتارم کامال ج. داد ینشون نم نویکردم، اما ظاهرم ا یتعجب نگاهشون م با

. کرد یم تمیحسادت زنانه که داشت اذ هیجور احساس حسادت،  هی. ازش نداشتم

که قراره  ییزایکرد، اما به خاطر اثبات چ فیرو برام تعر زیقبل از تو زنگ زد و همه چ یب یب: کرد و رو به من گفت يتک سرفه ا فرهاد

...م بهت بگ

. اومدن یبا من م دیخانم دکتر دانش هم با: اشاره کرد و ادامه داد تایب به

. و منگ نگاهش کردم جیگ

. کم واضح تر حرف بزن هیفرهاد،  یگ یم یچ يفهمم دار یبه خدا نم -

. یخوام آرامش خودتو حفظ کن یدم، فقط ازت م یم حیدالرام جون من برات توض: تایب

! شده؟ یمگه چ -

. فقط آروم باش زم،ینشده عز يزیچ: تایب

. بگه يزیچ هیکدومتون  هی. دیکرد جمیگ د؟یزن یحرف م يجور نیشماها چرا ا. کنم یبه خدا دارم سکته م -

. کنم یخب باشه، آروم باش، من شروع م یلیخ: فرهاد

. کرد انداخت یمنو نگاه م یکه با نگران تایبه ب ینگاه میکرد و ن سکوت

 ییزایچ هیهم از خودت . تو و آرشام افتاده قرار گرفتم نیکه ب یاتفاقات انیدر جر شیمن کم و ب: که مردد بود گفت یبا لحن به من رو

. هم از آرشام دمیشن

! بهت گفته؟ یاون چ! آرشام؟ -

 ادته؟یرو  رونیب يزد الیاون روز که از و. دونم یرو م زیکه همه چ ستین يادیمن خودمم مدت ز. گم یصبر کن بهت م: فرهاد

! خب؟ -

 يآرشام رو دمیدنبالت که همون موقع د امیبودم ب یراه هیدنبال . آرشام پشت سرت بود ،يرو ترك کرد الیهمون موقع که با سرعت و -

 يستش روکه د یو در حال نیزم يکه افتاد رو دمیباال سرش رس یوقت. دیکش ینفس م یبود و به سخت دهیآرشام رنگش پر. زانو زد نیزم

 يبا ماساژ قفسه . بدم یمجبور شدم بهش تنفس مصنوع. بود یقلب ستیمشکلش ا. زد ینبضشو گرفتم، نم. ستادیقلبش بود، از حرکت ا

. بود هوشیهنوز ب یتونستم برش گردونم، ول نیریسیتروگلین یزبون ریو قرص ز نهیس

...آر ... آ ! ؟یچ -

 دیحرفا سخته، اما با نیا دنیدونم شن یم. یآرامشتو حفظ کن دیادامش رو بگم با يخوا یگه ما. کنم آروم باش یدالرام خواهش م: فرهاد

. یرو بدون زیهمه چ

الل فقط  يآدما نیع. بگم، نتونستم يزیچ هیکردم دهنمو باز کنم و  يهر کار. دستش گرفت يسردمو تو ياومد کنارم نشست و دستا تایب

. کردم ینگاهشون م
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تا  دیدو روز طول کش. سرت بودم يمن باال. مارستانیتو رو هم با آمبوالنس آورده بودن به همون ب. مارستانیب میرسوندآرشام رو : فرهاد

و از تصادف تو  میسکوت کن میدوباره دچار شوك نشه، مجبور شد نکهیبه خاطر ا. يروز سوم هوش اومد قایاما تو دق اد،یآرشام بهوش ب

. و استرس واسش سم بودهرگونه اضطراب . میبهش نگ يزیچ

:دستش داشت، آروم گفت يکه دستام رو تو یدر حال تایب. نگاه کرد تایسکوت کرد و به ب فرهاد

شد،  یم نشیس يقفسه  ي هیناح يتو یفیخف يشش ماه اولش دچار دردا. بره یرنج م يماریب نیکه داره از ا مهیدو سال و ن قایآرشام دق -

داد، ازش که  یو همش دست چپش رو ماساژ م ستیحالش خوب ن ادیز دمیما دعوت بودن، د يونه شب که خ هی. توجه بود یب یول

 يبلند شد و رفت تو هویشام  زیسر م یاما به حالتاش مشکوك شده بودم؛ مخصوصا وقت. ساده است یرفتگگ هی ستین يزیگفت چ دمیپرس

 گاریس. دیکش یم گاریاز حد س شیآرشام ب. کشه یم قیم نفس عمقلبش و پشت سر ه يدستشو گذاشته رو دمیدنبالش که رفتم د. اطیح

 شیو آزما مارستانیب ادیشد ب یبا اصرار من و خاله راض. شه یمحسوب م دیتهد نیهستند، بزرگ تر یقلب يماریکه دچار ب يافراد يواسه 

 ياز استادام تو یکیبه کمک . میشد شیماریب يمتوجه  گهید شیو چند تا آزما یوگرافیاسکن، اکو، کارد یت ینوار قلب، س قیاز طر. بده

حالش  میمتوجه شد. هممون رو داغون کرد شیآزما نیآخر ي جهینت. حاد بود تشیواقعا وضع یشد، ول يبستر مارستانایب نیاز بهتر یکی

 یگفت با جراح. شه یك تر مخطرنا يماریب نیرو ترك کنه، ا گارشیآرشام نخواد س یحرفاست و استادم معتقد بود تا وقت نیتر از ا میوخ

کس  چیهنوز که هنوزه به حرف ه. است هدند هیآرشام واقعا مغرور و  یول. باالست یلیخ سکشیپنجاه درصده، اما ر ریز تیشانس موفق

که  شه یم یاالن دو سال. ستیواسش خوب ن یرو ترك کرده، اما بازم استرس و ناراحت گاریگه س یم یدرسته که به تازگ. کنه یگوش نم

رو به دست  ظششد که حاف میوخ یزمان تشیوضع. دست از سرش برنداشته يماریب نیکه ا مهیدو سال و ن یحافظش رو به دست آورده، ول

. خورد یم يزیچ یزد و نه حت یحرف م ینه با کس. شد یچه حال ینیکه بب ينبود ،یها گفتن از اونجا رفت هیاومد شمال و همسا یوقت. آورد

و  نییاتاقش داشت از پنجره پرت کرد پا يدارو تو یهر چ تیروز با عصبان هی د،یاصرار ما رو د یوقت. زد یاروهاشم لب نمبه د یحت گهید

آهنگ کعبه  شهیگرفته بود و هم ادی ریزدن رو از ام تاریگ. اومد ینم رونمیاتاقش و ب يرفت تو یم. خواد نفس بکشه ینم یحت گهیگفت د

 یهر بار به در بسته م. نکرد داتیدنبالت گشت، اما پ یلیخ. اشییتنها يفقط هم تو. خوند یزد و م یم یصاحساس خا هیاحساس رو با  ي

 دنیگفته بود با د. خوام یرو هم نم یزندگ نیدالرام رو ندارم، ا گهیگفته بود حاال که د ریبه ام. حالش اصال خوب نبود اسهو نیخورد و ا

. نهیبارم که شده تو رو بب کی يبود که قبل از مرگش فقط برا نیتنها خواستش ا. کشم یذاب مهر روز دارم ع م،یزندگ يتو شیخال يجا

 يو پر ریجون باشه و ام یلیل ي نهیریده که خالم مهناز دوست د یشما رو سر راه هم قرار م ریدست تقد خرهگفت و باال یم شهیهم نویا

و  گاریاز حد س شیب يکه حاال به خاطر استفاده  شیماریکنه، اما با وجود ب داتیآرشام تونست پ. ادیو از هم خوششون ب ننیرو بب گهیهمد

اوقات با التماس و خواهش چند قلم از  یکرد و گاه یاستفاده م نیریسیتروگلیفقط از قرص ن د؛ید یعدم مصرف دارو خودشو آخر خط م

کرد که تو رو  دایپ تیاهم یو درست زمان. نداشت یتیاهم چیواسش ه شیزندگ گهید. با خودش لج کرده بود. کرد یداروهاش رو مصرف م

اون شب ته باغ از  یوقت. ستیدالرام واسم مهم ن یجز خوشبخت يزیچ شده،گفت حاال که آرزوم برآورده  یم. شده بود رید گهید یول د،ید

 ایقضا نیمن قسم نخوردم چون به ا .داد ینشون م تیحساس يو پر یب یب يرو شترمیب. بهت نگن يزیهمه رو قسم داد که چ ،یحال رفت

رو واست خوند تعجب کردم، چون اصال انتظارش رو نداشتم به حرفم  یشگیاون شب کنار ساحل همون آهنگ هم یوقت. نداشتم يکار

تم رف یشدم، م یاومدم خونشون و کنجکاو م یکه م ییمنم وقتا. خوند یآهنگ رو نم نیجمع ا يوقت تو چیآرشام ه. گوش کنه و بخونه
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 دم،ید یم توننگاه هردو يعشق رو تو. جمع حاضر شده بخونه يبه خاطر حضور تو، تو دمیفهم. دادم یپشت در اتاقش و به صداش گوش م

هم حاضر نبود تو  يجور چیحال ه نیبا ا. ینش شیماریب يتو متوجه  نکهیا يداد، فقط برا ینشون م یعشق سرسخت نیاما آرشام در برابر ا

بهت گفت داره  یوقت روزید. کنه یره و فکر م یصبح فقط راه م ي دهیو تا سپ اطیح يره تو یگفت هر شب م یخاله م .رو از دست بده

 میبرگشت یوقت. طالقتون بر نداشته يقدمم واسه  هیدالرام آرشام هنوز . ده، تمومش دروغ بود یطالق انجام م يدادگاه رو واسه  يکارا

 مارستانیاز ب یوقت یکن یباور م. داشته باشه يا ندهیتونه با من آ یگفت دالرام نم! کنه؟ یم ندتونیآ کار رو با نیکه چرا ا دمیازش پرس

تو، از اونجا تکون  یکه رفت دیخودش ند يو تا با چشما! خونه پشت سرت اومد؟ يدیکه رس یتا وقت ،يشد یسوار تاکس و رونیب ياومد

کاراش تو رو  نیو اون داره با ا يگفتم تو هم دوستش دار یم ست؛یگفتم درست ن یو بهش م دمید یکاراش رو م نیا يمن همه . نخورد

. زد یخاطرت از خودش و عشقش بگذره؛ اما اون بازم حرف خودشو م هبخواد ب نکهیکنه تا ا یم تیاذ شتریب

. دستاش فشار داد يتو دیلرز یرو که م دستم

دالرام . ره یم نیاز ب ادیآرشام اگه هر چه زودتر به خودش ن. کنه یم يهر دوتون باز یدگاون داره با زن. دالرام آرشام رو تنها نذار: تایب

تر معالجه  عیهر چه سر دیاون با. کن شینشده راض ریکنم تا د یازت خواهش م. یکمکش کن یتون ینداره، فقط تو م يادیآرشام فرصت ز

. هست يدیراه ام هی طمئنممن م. بشه

. شد رهیکردم، خ یرو نگاه م زمیم يکشو يکه تند تند داشتم تو یپشت سرم اومد و به من تایب. اتاقم يتو جام بلند شدم و رفتم از

! دالرام حالت خوبه؟: تایب

توجه  یب. و شالمم عوض کردم دمیمانتوم رو پوش. کردم داشیباالخره پ یتار کرده بود، ول دمویاشک د. همون حالت سرمو تکون دادم يتو

. و فرهاد پشت سرم اومدن تایب. اصال حواسم سر جاش نبود. رونیتاقم رفتم باز ا تایبه ب

! ؟ير یکجا م يدار ستا،یدالرام وا: فرهاد

. آرشام يخونه  -

. رسونمت، صبر کن یخب من م یلیخ: فرهاد

.دادم یدست خودم م يکار هینشستم پشت فرمون، حتما  یحال و روزم اگه م نیبود، چون با ا نیراه هم نیبهتر

***

. و خوشامد گفت دیصورتم رو بوس ییبعد با خوشرو یاول تعجب کرد، ول دنمیخانم با د مهناز

. زمیتو عز ایب -

خواستم با آرشام حرف بزنم، خونه است؟  یممنون، م -

. چش شده امروز فونیدونم آ یدخترم، نم يشرمنده معطل شد. بچه هاست شیپ ییرایپذ يآره تو -

. خند زدمروش لب به

. معطل نشدم ادمینه ز د،یدار اریاخت -
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. و من رفتم تو اطیح يو مهناز خانم موندن تو تایب

. ستادمیا واریپشت د. دمیشن يکه اسم خودم رو از زبون پر ییرایپذ يسر و صدا خواستم برم تو یب

. خواد جدا بشه یگه م یگرفته، م مشویدالرام تصم: يپر

آرشام  یول. هم کنارش نشسته بود يپشتش به من بود و پر ریام. من نشن، نگاهشون کردم يکه متوجه  يورکج کردم و آروم ج سرمو

. هم يبود تو دهیاخماش رو کش یپا انداخته بود و حساب يدرست سمت راستشون پا رو

 ؟يباهاش حرف زد: ریام

.بودم دهیند يحد جد نیوقت دالرام رو تا ا چیه. بود دهیفا یکردم قانع بشه ب يهر کار: يپر

. دم یهم بگم که من بهش حق م نویدرضمن ا: گفت یبعد از مکث کوتاه و

. بود که از دو طرف راه داشت يجور شونییرایپذ. رونیبلند از سالن زد ب يمبل بلند شد و با قدما يبه آرشام بود که با حرص از رو نگاهم

. م به راهرو و راه پلهسمت ه نیبه آشپزخونه و اتاقا، و ا دیرس یاون سمت م

که  یرفتم سمت اتاق میسمت چپ و مستق دمیچیراه پله پ يسالن، از تو ينرفتم تو گهید. مهناز خانم اومده تو دمیدر فهم يصدا دنیشن با

.دونستم متعلق به آرشامه یم

. ستادمیپشت در اتاقش ا. گرفته بودم ادیه رو چند جا از خون بایرو درست کنم، تقر ریو ام يتا اتاق عقد پر نجایبار که اومده بودم ا اون

خواستم آروم  یهم م یهر چ. بودم یاز دستش عصبان. خواستم در بزنم ینم. دادم رونیب قینفس عم هیکه حبس کرده بودم، با  نفسمو

. رو گرفتم و در رو باز کردم رهیحرکت دستگ هیبا  نیواسه هم. تونم ینم دمید یباشم؛ م

***

آرشام

شدنم نمونده  وونهیتا مرز د يزیچ. دمیچرخ یترم کرد، دور خودم م یشدنش عصب دهیکوب يصدا. پا در رو پشت سرم بستم يپاشنه  با

با خشم دستمو دراز کردم، چشمم به پاکت  زم؛یم يسمت کشو دینگاهم چرخ. تخت نشستم و با استرس موهامو چنگ زدم يرو. بود

که با  يدختر ریبه تصو وار،یرو د دیلبام که هم زمان نگاهم چرخ نیخواستم بذارم ب. و بستش در آوردمت زنخ ا هیافتاد برش داشتم  گارمیس

دوستش : دمیرو محو شن ییلحظه تو همون حالت موندم؛ صدا هی. چشمام يو براق زل زده بود تو يخاکستر يلبخند قشنگش و اون چشما

که تو دستم بود و با خشم پرت  یبلند شدم، پاکت و فندك و هر چ. ستم فشردمشد واز رو لبام برداشتم و با حرص ت گاروینخ س ؟يدار

. کردم وسط اتاق

.یتو محکوم به عذاب: یلعنت يباز اون صدا و

! یدست از سرم بردار لعنت: زدم داد

از عرقمو به مچ دستم  سیخ یشونیپ. تخت زانو زدم و به سرفه افتادم نییناخواسته پا. مشت شد نمیس يدستم رو قفسه  د،یکش ریت قلبم

. بکشم قیکردم نفس عم یدادم و سع هیتک
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دردسرد و  هیدرد بد  هی. کردم یباز و بسته م رونیکه از آب افتاده ب يا یدهنم و مثل ماه ژنیاکس يذره ا دنیسخت بود واسه بلع چقدر

! زینفرت انگ

و  نیاز دستم افتاد رو زم یقوط. دیلرز یباز کردم، اما دستام م درشو. آوردم رونیقرصامو ب یو قوط بمیرفت سمت ج اریاخت یب دستم

رشته نخ،  هیو با پاره شدن اون  رنیکنار هم قرار بگ يکه توسط رشته ا یحیتسب يمثل دونه ها. طرف افتاد هیداخلش هر کدوم  يقرصا

. کرد یخس خس م نمیس يسه چشمام از حد معمول بازتر شده بود و قف. فتنیطرف ب هیکشان  ادیهمشون سرگردون و فر

حس کردم عالوه بر  کیحرکت کوچ هیدورتر از من افتاده بود کنار تخت؛ نتونستم و با همون  یاز قرصا که کم یکیخم شم سمت  خواستم

بود،  سرم در حال انفجار. دمیشن یجز سوت ممتد نم ییصدا چیه ن،یبه پشت افتادم رو زم. منقبض شد نمیس يضربان قلبم، قفسه  دیتشد

 یداشت وجودمو پر م. دمیکش یم هینفس مرگو به ر يکردم، اما به جا یتالش م دنیهنوز واسه نفس کش. سوخت یملبام خشک شده بود و 

. کردم یو هرم سردشو احساس م رهیرنگ ت. کرد

 نم،یس يده رواتاق بود و دستام مشت ش دیکه نگاهم به سقف سف یدر حال د،یچشمم چک يقطره اشک با درد از گوشه  هی

 نیسرم از زم. از اشک تار بود يپشت پرده ا رشیصداش محو بود و تصو دم،یشن ینم. زد یانگار که داشت صدام م. کنارم نشست یکی

خواست لبامو از . حرکت و سرد بودم یب. کردم یزدمو احاطه کرد، اما هنوز انجمادو احساس م خیکه تن  ییکنده شد، حسش کردم گرما

...اما  دم،یشن یآره داشتم م ه،یگر يصدا. بود شده، اما فکم قفل هم باز کنه

کرد،  یداشت صورتمو نوازش م یکی. گرم حس کردم يجا هیزبونم؛ سرمو تو  ریقرصو گذاشت ز. باز کرد، فکم درد گرفت دهنمو

 میشونیپ يعرق سرد رو. شدم گهید يایدن هیاطراف برام واضح شد؛ انگار وارد  يچشمامو با درد بسته بودم، اما کم کم صداها! دمید ینم

! جور احساس آرامش هیگرما بودم،  نیخواهان ا شهیکردم هم یحس م. داشت یبیگرمش تضاد عج يبا هرم نفسا

! خسته بودم ره؛یرفت تا آروم بگ یکه م یضربان. کردم یاحساس سبک. پرشتاب يها دنیگرفت، اون استرس از تپ یداشت آروم م قلبم

 یم هیشد؛ آروم گر دهینوازشگرش رو صورتم کش يانگشتا. کردم یکرده باشم و حاال احساس رخوت م یرو ط يادیمسافت ز انگار که

. کرد

آرشام؟ . تو رو قرآن جوابمو بده زم،یچشماتو باز کن عز. يشنو یآرشام بگو که صدامو م. بگو يزیچ هیآرشام تو رو خدا  -

دالرام؟  -

تعجبم از حضورش، با . لبخند زد هیگر ونیم. گره خورد سیو خ يجفت چشم خاکستر هینگاهم تو . باز کردم چشمامو يال د؛یشن زمزممو

. تکرار اسمش همراه شد

! دالرام -

. یجانم آرشام، حالت خوبه؟ تو رو جون دالرام بگو که خوب -

تخت، دستاشو دو طرف  ينشستم لبه . گرفته بود سرفم. گذاشتم نمیس يکمکم کرد؛ با درد صورتم جمع شد و دستمو رو. نمیبش خواستم

 ینگاه کوتاه. کرد دراز بکشم که متوجه شد یداشت کمکم م. دمیکش قیاراده نفس عم یعطرش که به دماغم خورد ب يبو. شونم گذاشت

. سرم جا به جا کرد ریزتو چشمام انداخت و بالشتو 

. نمیخوام بش یخوبم دالرام، م -
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.کرد یهنوز خس خس م نمیس

من  ینگاهم کنه تموم حواسش به مرتب کردن بالش و راحت نکهیبدون ا یبا اخم قشنگ. حرکت موندم و نگاهش کردم یگرفت؛ ب دستمو

. بود

. نیدراز بکش حالت که بهتر شد بعد بلند شو و بش ده،یرنگت پر -

. سکوت فقط نگاهش کردم تو

 ؟یخوب: کنارم نشست و با لبخند گفت. دستش بود يتو دستم

. بود یتکون دادم، نگاهش هنوز بارون سرمو

...زبونت االن  ریاگه به موقع قرصو نذاشته بودم ز: گفت د،یلرز یکه از بغض م ییصدا با

. بردم شیبازم نتونستم خودمو کنترل کنم و دستمو پ. کرد سیدرشت و شفاف اشک صورت نازشو خ ينذاشت ادامه بده، قطره ها بغض

. پر از تحکم یجفت چشم نقره گون ثابت بود و با لحن هیاون  يگونش، نگاه سرگردونم تو يگذاشتم رو. ردک یفقط نگاهم م

 ؟یکن یم هیگر یواسه چ -

بارش  ریدستم ز. بوسه رو داشت هی نیدلم ضعف هم. دیلرزونشو گذاشت کف دستم و نرم بوس يگونش برداشت و لبا ياز رو دستمو

حضورش . دهیرو فهم زیدونستم همه چ یم اوردم؛یاز اون طاقت ن شتریب. شد سیبود، خ مییتنها يشبا که چشماش آسمون یکس ياشک ها

. زد یم ادیپاك و معصومش تو صورتم فر يدلش، با هر قطره از اون چشما ينگفته  يحرفا ،و گرفته نینگاه غمگ نیو ا نجایا

خوش رنگشو تو دستم  ياز موها يشالشو برداشتم؛ طره ا. نشد یراض نیدلم به هم. نمیس يسمت خودم که سرشو گذاشت رو دمشیکش

با اون گرما از ! وقت نبود چیکردم، انگار که ه یرو احساس نم يدرد گهید. چشمام خود به خود بسته شد. دمیکش قیگرفتم و نفس عم

از من سرشو  یکم يبا فاصله  میزندگ يمه آرامش من کنارمه، ه. که مملو از نور و آرامش بود ییایدن توشدم  دهیکش یاهیپر از س يایدن

. برگردوند گهید يایدن هیکشم و دالرام منو به  یشده، دارم نفس م نیعج میبا نبض زندگ مارمیقلب ب يتپش ها. نمیس يگذاشته رو

گاهم بسته به ن. از هم باز شد نیدلنش يخوشگلش به لبخند يلبا. کرد ینم هیگر گهید یبود، ول سیصورتش خ. نرم بلند کرد سرشو

. ترسم یم شیدستم و از دور يدستش تو. شد که دلتنگشون بودم ییچشما

. دالرام -

. آرشام من -

. سکوت رو لبامون نشست مهر

دو  ات،یاز نبودن ح دیناام م،یو ترس به خاطر زندگ ییجدا. لحظه با هم به سمتم هجوم آوردن کیتو  یغم و دودل ،يدیترس، ناام ،ییجدا

گناهان من  يبه پا دیدالرام نبا! مجبورم یترسم از دستش بدم، ول یبود؛ آره دو دلم، م رهینگاهم تو چشماش خ. ت از دست دادنشباب میدل

 يذارم خاکستر چشما یشم، اما نم یخاکستر م شیآت نیخودم تو ا. ذارم نابود بشه ینم. یبه زندگ دیپر از ام دهیپر از ام اشچشم. بسوزه

. بهونم سرد بشه

. به راز چشمام برد یبود، پ دهیفهم. موهاش از دستم رها شد يفاصله گرفت، طره  زما

 ؟یمنو از خودت دور کن یکنارت باشم خواست يبذار نکهیا يچرا به جا ؟ینگفت يزیچرا بهم چ -
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.کرد مکث

...ارزشـ  یحد واست ب نیتا ا یعنی -

. دالرام -

. بشه یرفت که بارون یشد، چشماش م ساکت

بهت گفت؟  یک -

 يزیو االن تنها چ يریبگ میبا غرور تصم تیتو زندگ یکه تو بازم خواست نهیدونم؛ مهم ا یرو م زیکه االن همه چ نهیداره؟ مهم ا یتیچه اهم -

 ير کردخوشحالم؟ فک يجور نیمن ا یکن یچرا آرشام؟ تو فکر م ؛یگرفت میمن تصم يتمام به جا یکه تو با خودخواه نهیداره ا تیکه اهم

 ؟یکن یم یمنو مجاب به زندگ کارت نیبا ا

. صدام گرفته بود، اما مصمم. تو جام نشستم آروم

. کار رو کردم نینگرفتم؛ من به خاطر خودم ا میتو تصم يدالرام من جا -

. درد نگاهش کردم ياز رو يدادم و با لبخند هیتخت تک يبه باال. دمیتو چشماش د تعجبو

بار تو  نیاول يبرا رم،ینگ میخودخواهانه تصم نکهیواسه ا. واسه من دالرام ياز گذشته و حال، تو بهونه ا يجزو ؛یمن یاز زندگ يتو جزو -

! یتو از وجودم ،یستیارزش ن یدالرام تو واسه من ب. که بودم یبشم همون میزندگ

. م فرو رفتآغوش يتو امیبه خودم ب نکهیاومد سمتم و قبل از ا. دیبا بغض لرز فشیظر ي چونه

 تیوگرنه به خاطر منم که شده به سالمت ستم،یمن واسه تو بهونه ن. يکرد یوگرنه ترکم نم ستم،ین تیمن زندگ: گفت هیپر گال یلحن با

. يداد یم تیاهم

! یلعنت ستمیمن از وجودت ن: بغلم فشار داد و گفت يهق هق خودشو تو با

.چنگ زد راهنمویپ

...که  يقدر نیا ستم،ین یچیمن ه -

.تو چشمام زل زد هیبلند کرد و با گر سرشو

...من . که شوهرم نتونست دردشو بهم بگه زهیوجودم ناچ يقدر نیا -

.نزن دختر شمیدالرام داغونم، با حرفات آت! نگو بسه یچیه گهید! نگو: حرص بغلش کردم با

بود؛  نمیسرش رو س. کرد یم يقرار یب نهیقلبم تو س .بود که تو چشمام احساس کردم یو بازتابش سوزش ختیر یآغوشم اشک م تو

. شاهد ضربان بلند و محکمش بود

. دمیغم خند با

. ده یمرگمو م دیده، نو ینم یزندگ دیدالرام ام. کنه یفرق م گهید يقلب با قلبا نیده ا یبا هر تپش داره هشدار م ؟يشنو یصداشو م -

. شیشمینرم و ابر يرو موها دیچشمم چک يقطره اشک خودسرانه از گوشه  هی. بستمو چشمامو  دمیرو موهاشو بوس یخشونت خاص با

. اون هم تو آغوش من فیجسم نح د،یلرز یصدام م
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 یشم، چرا م یدالرام من دارم مجازات م. يد یتقاصشو پس م يو حاال دار یعمر خودتو دست باال گرفت هیگه  یگه خودخواه نباش، م یم -

مرگ رو  اهیکنن و بدون مجازات چادر س یم یزندگ يبا هزار کثافت کار ایلیخ. نهیمثل من هم ییاقبت آدماع ؟يریجلوشو بگ يخوا

. ایدن نیهم يشن، اونم تو یه عده هم مثل من محکوم به مجازات میشه و  یم دهیسرشون کش

.فاصله گرفت، با بغض سرشو تکون داد و صورتمو تو دستاش قاب گرفت ازم

مجازاتت کنه؟  يجور نیکه خدا بخواد ا ينداره؛ تو مگه چکار کرد قتیدوم حقک چیه ناینه ا -

. نباشه انگرمیطغ يو نگاهمو ازش گرفتم تا شاهد چشما نییآوردم پا دستاشو

. تموم بشه دیبا ییجا هیروز و  هیآرشام باالخره  یزندگ يقصه . قصه ام دالرام نیا يمن آدم بده  -

. گرفت بازومو

. خواست حرفاشو بشنوم یند ازم مبل يصدا با

 ینگاه م یمنف دیاز د زیچرا به همه چ. يحوادث تلخ سرنوشتت شد ي چهیتو هم مثل من باز. یبد باش یتون یتو نم ،یستیتو آدم بده ن -

 ؟یکن

. کرد، صداش پر شده از بغض یم هیگر

رو شروع کنم؟  يدوباره ا یرو نشونم بده که بتونم زندگ یخواد راه یخدا م یگ یدم نم یدارم تقاص پس م یبگ نکهیا يچرا به جا -

قدر بزرگ و بخشنده هست که به بنده هاش شانس دوباره  نیتولد دوباره، خدا ا نیبعد از ا. میساز یم ندمونویآرشام ما با هم و کنار هم آ

.که دوستش دارن ییدر کنار کسا نمبده؛ او ستنویز

. نگاهش کنم کرد که مجبور شدم یتاب یقدر ب نیا

 میها هستن که نگاه پر از التماسشون به تو و تصم یلیاالن خ یول ،يکرد یم ییاحساس تنها يبود دهیبر یو زندگ ایاون موقع که از دن -

فکر کن، به بهونت و اگه  تیپس به زندگ تم؟یزندگ يمن بهونه  یگ یآرشام به خاطر من، مگه نم. یمهربونشونو باور کن يتوئه که قلبا

.نمیرو بب ایدن نیرنگ ا ستمیلحظه هم حاضر ن هی گهیبشه من د تیزیچ ونکرده ت ییخدا

. اون همه اشک ونیساکت شد و لبخند زد م دیتندمو که د نگاه

باشه و هم  یتونست وحش یکه هم م ینگاه نی؛ با هم»خوام یدختر رو م نیمن چقدر ا«بار تکرار کردم که  نیهزارم يخودم برا شیپ

. عاشق هی ماریقلب ب يهنده آرامش د

. هم خمار شده بود ینمناکو که حاال کم يشد؛ اون چشما کمیتو چشمام نزد رهیخ

 ؟یگردون یرو به هردومون بر م یآرشام زندگ -

 که گردن تبدارمو لمس يریزنج يسرد یخواد دور گردنم حلقه کنه، ول یفکر کردم م. تر شد و دستشو آورد باال کیکردم؛ نزد سکوت

و  دیخند زیکه ر دمشیناخوداگاه بوس. عطرش يسرشو خم کرده بود رو شونم تا قفل گردنبندو ببنده و دوباره بو. کرد منو به خودم آورد

. اون زل زده بودم يتو چشما یتو دستم گرفتم، ول کوپال. نییدست و آورد پا

 ؟ینگاهش کن يخوا ینم -

. شناسمش یهم م دهیند -
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 ؟يقم بدطال يخوا یهنوزم م -

. دیکردم و خند اخم

 ؟يخوا یپس نم -

. از رو تخت بلند شد؛ خواست شالشو برداره که قبل از اون برش داشتم! ابروهام نینگاهش کردم؛ با همون اخم کم رنگ ب فقط

کجا؟  -

. خونه: و گفت دیکش رونیدستام ب يکرد؛ شالو آروم از تو یو رو م ریکه قلبمو ز يلبخند با

 سشیخ يابروشو انداخت باال و به چشما طنتیسکوت کردم که با ش یبگم، ول يزیچ هیلبامو از هم باز کردم تا . داخت رو سرشان شالو

 ؟یبگ يخوا یم يزیچ: بعد از اون نگاهم کرد و گفت. دیدست کش

. افتاد وارید يرو ریتصولباش برگشت و خواست بره سمت در که نگاهش به  يبا همون لبخند کم رنگ رو. فقط سکوتم بود جوابش

 يرو. آروم برگشت و نگاهم کرد. دیچرخ یشده و صورت مبهوتش م ینقاش ریتصو نیرخش سمت من بود و نگاه من ب میخشکش زد؛ ن

. اوردیخواست بگه رو به زبون ن یکه م يزیاون چ یلباش چند بار باز و بسته شد، ول. دمیلباش لبخند و تو چشماش برق تعجبو د

 ؟یبگ يخوا یم يزیچ -

قبل از  یرفت سمت در ول. کرد با لبخند عکس اونو نشون بده یم یسع یتو چشماش اشک حلقه بسته بود، ول. داد رونیبا خنده ب نفسشو

. بود یو خواستن طونیبازش کنه برگشت و نگاهم کرد؛ نگاهش هنوز ش نکهیا

...  یآهان راست. زنم یتو دلم هستو بهت م که یمنم همون حرف ،یبگ یخواست یم یکه چ یهر وقت تو بهم گفت -

گردنبندو آوردم  نیاون برات ا يجا یرفت، ول نیو از ب زمایه يال به ال شیآت يحلقتو که انداختم تو: با لبخند نگاهش کردم که گفت منتظر

... که 

بهم برش گردون؛ اون  شیاگه نخواست: گفت بار آروم تر نیا یصورتم برداشت و باز بهم زل زد، ول ينگاهشو چند لحظه از رو. کرد مکث

. ندارم تیفهمم که برات اهم یموقع م

. رفت رونینگاه گرفتش کرد و از در ب یتلخ چاشن يلبخند

!سرد نبود گهید. دستم بود، لمسش کردم يتو پالك

***

دالرام

 یاز وقت. لحظه آروم و قرار نداشتم هی. خوردم یشام چ دمینفهم یحت. کنم یساعت سه تا االن که نه شبه دارم کف اتاقمو با قدمام متر م از

. کنم یرم و فکر م یدارم راه م ایکنار پنجرم  ایحال بهم دست داده بود و تا االن که  نیو باهاش حرف زدم ا دمشید

... دمشید تیاون وضع يوت یکنم، اما وقت یدلم تلنبار شده بود رو سرش خال يعقده تو یتا داد بزنم و هر چ ششیتوپ پر رفتم پ با
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. کنه یپس آرشام داره خودشو مجازات م. صورتم رو بردم پشت گوشم ياز موهام که افتاده بود تو يو طره ا رونینفسمو دادم ب! پــــوف

ون خداوند قان ،یخارج از قانون انسان. ستیدرست ن نیا یول. دونه یکه انجام داده خودش رو محکوم به قصاص م ییبه خاطر گذشته و کارا

 یروش باز م شیباشه در توبه رو پ مونیاز گناهانش پش شیخاط يبزرگ و بخشنده است که اگه بنده  يخدا به قدر. نهز یحرف اولو م

 یخدا خدا م. خواستم یم نویشد و منم هم یم دواریام شیصورت به زندگ نیکرد، در ا یبه اطرافش نگاه م دیبا یقیآرشام با عدالت حق. کنه

! اشهگذاشته ب ریرفام روش تاثکردم ح

. حال بازش کردم نیناشناس؛ با ا يشماره  هی. رونیبود، تند آوردمش ب فمیتو ک. بلند شد میاس ام اس گوش يصدا

»!رو باز کن در«

. رونیدو تا بوق پشت سر هم از ب يصدا و

. شد یم شتریهر لحظه داشت ب تعجبم

»!شما؟«

که گذاشتم کنار گوشم  نیهم. تماسو زدم يبرقرار يآب دهنمو قورت دادم و دکمه  د؛یدستام لرز. دزنگ ز میکه به گوش دینکش یطول و

! یوحش يگربه  يخودت بد بیدر رو از ج نیخسارت ا دیبا یشمرم، اگه باز نکن یتا سه م: دمیصداشو شن

! آرشـــام : دلم گفتم يکه نشست تو یذوق با

...دو  ک،ی -

 یو نفس نفس م نمیس يقفسه  يدستمو گذاشته بودم رو جانیبعدشم از زور ه. و دکمه رو زدم فونیسوندم به آخودمو ر يچطور دمینفهم

. زدم

! زهرترك شدم ؟یکن یم نیدختر چرا همچ يوا يا: یب یب

. بودو کامواشم دستش  یبافت لیبود و تو همون حالت م ستادهیشد که وسط هال ا یب یب ي دهیحواسم جمع صورت رنگ پر تازه

...حواسم نبود که شما  یب یب دیببخش -

 ن،یبوق ماش يموقعم و صدا یبه خاطر لبخند ب یب یب يو چشما نهیلبام لبخند بش يباعث شد رو الیو اطیح يآرشام تو نیبوق ماش يصدا و

.رهیرنگ تعجب به خودش بگ

. ولش کردم موند و بعدم رهیدستگ يدستم رو هیواسه چند ثان یدر و باز کنم، ول خواستم

من تو اتاقمم،  نجا؛یا ادیآرشام داره م یب یب: شده بود، گفتم جیمن گ يکه از کارا یب یمکث کوتاه رفتم سمت اتاقم و رو به ب هیو با  برگشتم

باشه؟ 

. آرشامو که آوردم لباش به لبخند از هم باز شد اسم

. باشه دخترم -

!به کل حواسم پرت بود... پاشم، راه برم  نم،یبش. چکار کنم دیدونستم با یترس نمحاال از زور اس. اتاق و در رو بستم يتو رفتم

! هم که باشه نوبت آرشامه یهمه مدت من دنبال اون بودم و حاال نوبت نیا. سمتم ادیداشتم اون ب دوست

. یب یآرشام با ب یو بعد هم سالم و احوال پرس دمیدر خونه رو شن يصدا
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. پسرم يخوش اومد یلیخ: یب یب

دالرام کجاست؟ : دیآرشام که پرس يبعد از چند لحظه صدا و

. طرف نیتو اتاقش، ا: یب یب

. داشتم جانیدست و پام سر شده بود و ه. زد یدهنم م يتو قلبم

آروم بلند شدم و  شدمیدر د يال یرو تخت نشسته بودم که وقت. اجازه بدم در رو باز کرد و اومد تو نکهیتا تقه به در خورد و قبل از ا دو

. کردم خودمو دستپاچه نشون ندم یسع

. سالم: لبخند نگاهش کردم با

. چند قدم اومد جلو، صاف تو چشمام زل زده بود. تو و در رو پشت سرش بست اومد

. سالم: کوتاه و آروم جوابمو داد یلیخ

. اتاقم شوکه ام کرده بود يم تواون رمنتظرهیو غ یطور ناگهان نیحضورش ا. شده بودم، دست خودم نبود هول

. نیبش ؟يستادیچرا ا: تخت اشاره کردم به

 یحس م دیکوبش قلبمو شد. کنارش با فاصله نشستم. تخت ينگاهشو از روم برداشت و نشست رو. تکون داد و آروم اومد طرفم سرشو

: دلمو خوند، که لبخند زد و به کمد لباسام اشاره کرد رو بدونم؛ انگار از تو چشمام حرف نجایدوست داشتم علت اومدنش به ا یلیخ. کردم

. میحاضر شو بر

! کجا؟: تعجب گفتم با

 يحلقه . شد و دستمو گرفت کمینزد یکنم کم ینم یحرکت دید. نگاهمو از تو چشماش گرفتم و به دستش دوختم. سمتم گرفت دستشو

دستته؟  چرا تو نیا: نگاهش به حلقم بود که گفت. انگشتمو لمس کرد يتو

. لحظه از سوالش شوکه شدم هی

! ؟یچ -

. آورد باال با شصتش آروم حلقه رو نوازش کرد دستمو

 ؟ینگه داشت یحلقه رو واسه چ نیا -

... خب چون ... خب : کردم و گفتم مکث

! ؟یمتاهل -

. تکون دادم سرمو

کنار شوهرش باشه؟  دینبا زن متاهل مگه هیو : تو چشمام گفت رهیتو هر دو دستش گرفت و خ دستمو

! ه؟یحرفا چ نیآرشام منظورت از ا: آورد سرمو تکون دادم و گفتم یکه به زبون م یاز جمالت منگ

 گهید: کنار صورتم زمزمه کرد. دیصورتم و نرم گونمو بوس ينگاهم به چالش بود که خم شد رو. که افتاد رو گونش یو چال خوشگل دیخند

.کنارم احساست کنم قهیهر دق ه،یهر ثان دیبا. یخوام ازم دور باش ینم

.گرم نوازش کرد دستمو
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ذاره؟  یبا خودم ببرم؛ بهونم م مویاومدم زندگ -

آره؟ و من با لبخند چشمامو بستم و باز  یعنیتکون داد که  یسرشو به حالت سوال. آهسته سرشو برد عقب و نگاهم کرد. دمیخند زیر

! لبخند زد. کردم

 ؟يه به درمانت ادامه بدک يد یقول م -

.ازش مونده بود يکرد و اون لبخند که حاال رد سکوت

. برو حاضر شو -

. يبهم قول بد دیاول با: گفتم يجد

گذاشتشون کنارم و . در آورد و اومد طرفم دیسبز و شال سف يمانتو هیحرکت درشو باز کرد و  هیبا . جاش بلند شد و رفت سمت کمدم از

. منتظرم رونیب: م کنه، آروم گفتنگاه نکهیبدون ا

از . و پشت گردنشو ماساژ داد دیتو موهاش دست کش. برنگشت یول ستاد،یا. رفت سمت در که صداش زدم یبهم کرد و داشت م پشتشو

. آروم برگشت و نگاهم کرد. ستادمیرو تخت بلند شدم و پشت سرش ا

 ؟ینگرفت متوینکنه هنوز تصم -

. میزن یبعدا در موردش حرف م -

 نیا ریو در غ شتیمن حاضرم برگردم پ يد یم تیاهم تیمشخص بشه؛ اگه به سالمت فشیتکل دیاالن با نیکه هست هم ینه، هر چ -

... صورت 

بگو، ادامش؟: کرد زیشدم که ابروهاشو انداخت باال و چشماشو ر ساکت

مثبت به  دیکه از د ینش یهم راض یمونم و تا وقت یجا م نیورت همص نیا ریدر غ: تر از قبل سرمو انداختم باال و تو چشماش زل زدم يجد

...وقت  چیه ،ینگاه کن تیزندگ

!یبزن ییحرف از جدا يحق ندار: وسط حرفم و با خشم بازوهامو گرفت دیپر

 ؟يدیفهم: بلندتر گفت و

. گفتم يمن جد: خودمو نباختم یول د،یبلندش لرز ياز صدا تنم

شالو انداخت رو . دستمو ول کرد و با دو تا قدم بلند خودشو رسوند به تختم و مانتو و شالمو برداشت. موند هریلحظه تو چشمام خ چند

. شد سمت در دهیکردم که دستم کش یمات و مبهوت داشتم به حرکاتش نگاه م. موهام

 ؟یکن یچکار م يآرشام دار! آرشام با تو ام! صبر کن آرشام -

. کرد یآشپزخونه به ما نگاه م با تعجب از تو درگاه یب یب

شده؟ یچ: یب یب

...پسرم چرا : گفت رونیآورد ب یکفشامو م یبه آرشام که داشت از تو جاکفش رو

بگو لوازم دالرامو جمع کنه  يبه پر ،یب یب: دستش بود، سرشو بلند کرد و گفت يمن تو يجملش کامل بشه آرشام که کفشا نکهیقبل از ا و

. ببره ادیستم بفر یرو م یکیفردا 
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ناراحت بشم برعکس خندم گرفته بود، شونمو انداختم  نکهیا يآرشام به جا یمنم که از حرکات تند و عصب. با تعجب به من نگاه کرد یب یب

 یمرو انجام ندم به زور متوسل  يکار لشیدونستم اگه به م یشناختمش و م یتعجب نداشت، چون م يرفتارا از جانب آرشام جا نیا. باال

. شه

قربونت برم،  یب یب: گفتم یب یرو به ب رونیاز در برم ب نکهیآروم داد دستم؛ خودمو جلوش ناراحت و گرفته نشون دادم و قبل از ا مانتومو

. جون یلیل شیتنها نمون و برو پ نجایشب ا

. لبخند اومد سمتم با

. نشیرفت سمت ماش ینگاه کردم، داشت م رونویدر ب از

شوهرت؟  يخونه  ير یم يدار. یخوشبخت و خوشحال باش تیتو زندگ شهیهم یاله دخترم: یب یب

 نکهیقبل از ا. اشک تو چشماش جمع شده بود دم؛ینرم گونشو بوس. دیبوس یصورتمو با مهربون. روش لبخند زدم و سرمو تکون دادم به

 یهمون طور که م. کرد یطرفو نگاه م نیته بود و انشس نیکردم و رفتم سمت آرشام که تو ماش یبشم ازش خداحافظ یخودمم احساسات

!زنم یم ییحدسا هیکنم، گرچه  یم تیباالخره راض. تو هم دمیو اخمامو کش ختماندا ریرفتم سمتش، سرمو ز

***

. دتو قفل چرخون دشویو کل ستادیسوخته ا يدر قهوه ا هی يجلو. و آرشام دستشو گذاشت پشت کمرم ستادیدهم ا يطبقه  آسانسور

. بدجور بهم فشار آورده بود يکنجکاو یخودشه، ول يخونه  نجایمطمئنا ا. نپرسم يزیبه خودم فشار آوردم که چ یلیخ

و بزرگ اطرافو  کیکوچ ينور لوسترا. برقو زد دیبود که آرشام کل کیآروم رفتم تو، همه جا تار. رو باز کرد و دستشو گذاشت پشتم در

بزرگ  يپنجره  هیو  ییطال کیش یسلطنت یسالن نسبتا بزرگ با دو دست مبل و صندل هیمم بهش افتاد که چش يزیچ نیروشن کرد و اول

و اپن که  ینقل يآشپزخونه  هیسمت چپ . شده بود دهیپوش ییو طال یو ساتن زرشک دیسف ریاز جنس حر يا دهسمت راستم که توسط پر

.زدم اتاقا اونجا باشن یکه حدس م کیکوچ يراهرو هیه رو بود و رو ب دیو سف یزرشک يداخلش متشکل از رنگ ها سیسرو

و  قیعم ينفسا ياز پشت سر و صدا. کاناپه نشستم يکنار و رفتم گوشه  دمیمحسوس خودمو کش. کمرم حس کردم يدستشو رو يگرما

. خورد یکه داشت حرص م دمیمحکمشو شن

. سالنوسط  زیمن بود و نگاه من به م ينگاهش رو ستاد؛یکنارم ا اومد

...اما تو  م،یر یکجا م میدار یدو ساعته منتظرم بپرس. يکلمه هم حرف نزد هی نجایتا ا نیاز تو ماش ؟یسکوت گرفت يروزه  -

بلند شدم و خواستم از کنارش رد شم که مچ دستمو گرفت و نگهم . کاناپه نشست يدسته  ياومد و آروم کنارم رو قینفس عم هیبا  و

. از دستش دلخور بودم یجمع کردم؛ حساب صورتمو با اخم. داشت

! آرشام ول کن دستمو -

. دیخند

 ؟یروزتو شکست -
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. حوصله ندارم: بود لبخند بزنم که صورتمو برگردوندم و گفتم کینزد

بلند شم  هر کار کردم. کاناپه و منو تو بغلش گرفت يخودشو سر داد رو. پاش يو چون خودمو شل گرفته بودم افتادم رو دیکش دستمو

.بازوهاش نگه داشت نینذاشت و با هر دو دستش محکم منو ب

منو؟  يحوصله  یحت: گفت آروم

. شده بود شیناز هم چاشن یبغلش بودم کم يکه تو ییاز اونجا یبود، ول یعصب نکهیبا ا صدام

! آرشــام -

 مرخ،یوهام فرو برد و سرمو کج کرد سمت خودش، اما از نپنجه هاشو تو م. سرم برداشت يحرکت شالو از رو هیدستشو آورد باال و با  هی

. کردم یچون نگاهش نم

! جانــم: گفت زیگوشم ر کنار

! بهم دست داد؛ هنوز زود بود یکه به زبون آورد، احساس کرخت يآغوشش و بدتر از اون واژه ا يخاطر گرما به

! نکن: و آروم گفتم نشیگذاشتم تخت س دستامو

. خنده داشتاز  يرگه ا صداش

. نکردم يهنوز که کار -

 نکهیو موهام تو دستش بود، بدون ا دیرس یکه زورم بهش نم ییاز اونجا. لبام يرو دینگاهش چرخ دمیچشم د يو از گوشه  دمیگز لبمو

 هیه اون مجبور شدم نگاهش کنم، ب. صورتش نگه داشت يمتر یلیم هیحرکت صورتمو خم کرد سمت خودش و سرمو  هیتو  رهیدردم بگ

اومدم  یوقت: و تو همون حالت زمزمه کرد دیدور تو صورتم چرخ هینگاهش کامل . کرد یحل م خودشکه وجودمو تو  اهیجفت چشم س

 ؟یچ یعنی نایخوام هر لحظه شاهدشون باشم، ا یده و م ینفسات بهم جون م يگم صدا یم یوقت ،یمیگم زندگ یم یببرمت، وقت

رو  یآدم سنگ هیپرواش دل  یکه با نگاه ب یتنگ شده بود؛ همون میوحش يدلم واسه گربه : ام کرد و گفتنگاهشو محو چشم. کردم سکوت

. آب کرد

. چسبوند به چونم و چشمام خود به خود بسته شد شویشونیپ

! دور از خاطرات تلخ گذشتهبه  دیجد يایدن هیو با  دیجد يخونه  هی يبا تو، تو. قبول کردم از نو شروع کنم یعنی يخوام برگرد یم یوقت -

. یتو، قانون سفت و سخت آرشامو شکست

کنه و  کهیت کهینمونده بود قلبم خودشو ت يزیچ گهیآخر آرشام د يشونه هاش گذاشتم و با زمزمه  يحرکت دادم و آوردم باال و رو دستامو

.رونیبزنه ب نمیاز س

. دلم برات تنگ شده بود دالرام -

! چشماشو بسته بود. نگاهش کردم یول دم،یلحظه ترس هیکه  دیکوب یمحکم م يقلبش به قدر نش؛یس يرو تا نییآوردم پا دستامو

بود و رو  نشیس يدستش رو قفسه . زانو زد نیزم يپام رو نییبا درد ازم جدا شد و پا. دیلرز یلحظه صورتش از درد جمع شد؛ تنش م کی

 يبا ناله . دمید یصورتشو نم. کرد یلب فقط ناله م ریاون ز یند بار صداش زدم، ولبا ترس کنارش زانو زدم و چ. خم شده بود نیبه زم

!قرصام... قرص ... ق : که با خس خس گفت دمیدستشو لب کاناپه گرفت و شن. شد شتریب سمکه کرد تر يبلند
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گرفته  میپس کجاست؟ گر یلعنت. رو بردمشلوارش ف بیکه تا اون موقع از سرما و وحشت قفل کرده بود، به کار افتاد و دستمو تو ج مغزم

. ازش خواستم دهنشو باز کنه. از توش برداشتم یکیآوردم و  رونیرو ب یقوط. سمت چپش بود بیتو ج. بود؛ دست و پامو گم کرده بودم

عرق بود؛ از  سیخ. کاناپه و صورتشو نوازش کردم يقرصاشو گذاشتم رو یقوط. زبونش ریباز کردم و قرصو گذاشتم ز مبه زور لباشو از ه

. بدنش حالم بدتر شد يسرما

 ؟يدرد ندار ؟یآرشام خوب: که از بغض خفه بود، گفتم ییبا صدا. کم سرد بود هیهنوز تنش  یکم رنگ به صورتش برگشت، ول کم

ن بده حالش بهتره و بود که نشو يبا اون حال صداش جور. از درد لباش جمع شد یسرشو تکون داد و خواست لبخند بزنه، ول یحال یب با

 يو چشما دهیهوش و حواسم به صورت رنگ پر يمن همه  یول ام؛یدر ب یخواد حواس منو پرت کنه تا از نگران یم يجور نیدونستم ا یم

. سرخش بود

. ینفهم يزیخودمو گرفتم تا تو چ يجلو یلیخ میباهم بود یاون شب تو کلبه وقت: گفت دهیبر دهیبر

نتونستم و خودمو  گهید رونیب یاز کلبه رفت یوقت یول: ادامه داد قینفس عم هیکم بهتر شد و با  هیماساژ دادم که  سرفه افتاد؛ پشتشو به

. درختا يرسوندم ال به ال

 هیهر زن و شوهر یاز زندگ يرابطه که جزو هیاز : زد، گفت یم ادیفر نشویس يکه درد و غم تو ينگاه کرد، با لبخند سمیخ يچشما تو

 ؟یکنارم بمون يخوا یچطور م محرومم؛

.نشیس يبغلش و سرمو گذاشتم رو يتو دمیساکت و آروم خز. بلند ياما نه با صدا ختم،یر یم اشک

...تا  یعمل کن دیآرشام؛ فقط با یش یتو خوب م -

 ؟یبمونه چ طور نیهم تمیاگه قلبم به درمان پاسخ مثبت بده امکان عمل هست و اگه وضع ست؛ین یآسون نیدالرام به هم -

همه سال و  نیاونم بعد از ا میاگه ما االن کنار هم. دست خداست شیبق ؛ینصف راهو رفت یعنی يدار دیام تیکه به زندگ نینه آرشام هم -

عاشقا  يهمه . مید یامتحان پس م میدار میدیرس نجایکه خدا دوستمون داشت و حاال که ا نهیهمه مشکالت، فقط به خاطر ا نیبعد از ا

. که همو تنها نذارن نهیو مهم ا رنیگ یقرار م شیروز مورد آزما هیالخره با

. نگاهش کردم سیبلند کردم و با صورت خ سرمو

 دیرو هم با یخوشبخت يداره، بها ییبها هی يزیهر چ یگفت ؟یگفت یبهم چ یب یعمو محمد و ب يتو خونه  یقبل از خداحافظ ادته؟ی -

ذارم  یرو م يپنج سال دور نیمن ا. میکرد دایرو پ گهیو باالخره همد میدیپنج سال انتظار کش. میکن یکارو م نیهم میو االنم دار میبپرداز

 يدرد تقاص کارا نیو ا یش یمجازات م يدار یگ یتو االن م. تا بفهمه تا چه حد صبور و عاشقم رهیخدا خواست ازم بگ که یامتحان يپا

 هیخواد بهت  یحاال م یکارو کرده، ول نیپنج سال ا نیا يتو رهیرو ازت پس بگ يزیبود تقاص چآرشام، خدا اگه قرار  ستین یول. گذشتته

! زنه آرشام یقصه رو رقم نم نیآخر ا يماریب نیا. دوباره بده یزندگ

. دیموهامو بوس يگرفت و رو نشیبه س سرمو

. کمم به فکر قلب من باش که جنبه نداره هی یزن یکه حرف م يجور نیا -

. دیآروم و مردونه خند. اشک لبخند زدم ونیم

 ؟یبمون يد یقول م -
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. دم یقول م -

 ؟يتا آخرش تنهام نذار يد یقول م -

. دم یقول م -

 ؟یپرستارم باش يد یقول م -

. دم یقول م: دمیخند

! دم یمنم قول م: دیخند

. دمیچونشو بوس ریو ز اوردمیخندونش افتاد طاقت ن ينگاهم که تو چشما. بلند کردم سرمو

 ؟یچه قول -

رو به هر  یزندگ: دمیبازشون کنم صداشو شن نکهیو قبل از ا دیچشمامو بستم، پشت پلکامو بوس. چشمام نگاه کرد؛ صورتشو آورد جلو تو

. گردونم یدومون برم

.اتاق يتو میپاشو بر: لحن خاص، آروم گفت هیبا . نگاهش کردم دم؛یخند

که بازم تو رو کنار خودم  دم؟یلحظه ها رو کش نیچقدر حسرت ا یدون یم: و آروم گفت دیگونمو بوس. کردملبخند چپ چپ نگاهش  ببا

بود که  يروز هینبودم،  یآدم نیدالرام من همچ. تو باشه طونیو ش يچشمام نگاه خاکستر شیپ يصحنه  نیداشته باشم و هر شب آخر

 ه؟یدونستم احساس چ ینم یحت

 ؟یچاالن : گفتم طنتیش با

.از جاش بلند شد و دستمو گرفت يجد یول آروم

. ینیخودت بب یتون یم -

بهتره  ایسه تا اتاق که اتاق آرشام . اتاقا اونجان دمیرفت سمت همون راهرو که بعد فهم یداشت م. دستشو دور کمرم حلقه کرد. دمیخند

 هیبود؛ هم رنگ پرده ها و  دیو سف یمشک ،ییطال شیکه رنگ بندتخت دو نفره  هی. بگم همون اتاق خوابمون، از اون دو تا بزرگ تر بود

 یکیتو اتاق خواب ما و  یکیداشت؛  یبهداشت سیخونه دو تا سرو. بود ییو کمد ست طال یو عسل نهیآ زیکه با م یسلطنت يتخت دو نفره 

.يهم تو راهرو قسمت ورود

***

نگاه به  هیشدم و  زیخ میتو جام ن. دمیاطرافمو نگاه کنم به چشمام دست کش نکهیاقبل از . پلکامو باز کردم يدوش آب، آروم ال يصدا از

. لبخند زدم شبیاتفاقات د يادآورینگاه کوتاه به اتاق انداختم و با  هیخودم و 

 دیسف يحوله  هی. اتاق يو نگاهمو دوختم به در که آرشام آهسته بازش کرد و اومد تو دمیتو جام دراز کش. دمیقفل در حمومو شن يصدا

.موهاش يهم انداخته بود رو کیکوچ يحوله  هیبود؛  دهیچیدور بدنش پ
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که رو به  نهیآ ياز تو نه،یسرش برداشت و رفت سمت آ يحوله رو که از رو. دارمیزل زده بودم بهش؛ اول متوجه نشد ب یحظ خاص هی با

. تخت بود نگاهش افتاد به من يرو

. ریصبح بخ: لبخند گفتم با

 ؟يشد داریوقته ب یلیخ. ریصبح تو هم بخ: اومد سمتم گفت یکه م یرفت، در حال یکه دلم واسش ضعف م يهمون لبخند با

. االن نینه، هم -

از  يطره ا. دیآرنج راستش دراز کش يکنارم نشست و رو. کنه یابروشو داده باال و مرموز داره نگاهم م يتا هی دمیچشماش زل زدم که د تو

. دستش گرفت و ناز کردموهامو تو 

 ؟يشد رهیخ یبه چ -

! به شوهرم: دمیخند طونیش

 ؟یگفتم به چ ،ینگفتم به ک: تر شد کیآروم آروم تکون داد و بهم نزد سرشو

! بوش خوب بود د؛یچیکه به موهاش زده بود تو دماغم پ ییشامپو يبو. دیآورد و گونمو بوس کیصورتشو نزد. نگفتم یچیو ه دمیخند

 ادته؟ی ،يعادت ندار زایچ نیبه ا یگفت یو م شیدیدزد یم عیسر ،يکرد ینگاهم م یاون موقع ها وقت مهادی -

. با پشت انگشتاش صورتمو ناز کرد. لبخند سرمو تکون دادم با

 ؟یبهش عادت کن دیگفتم با ادتهی -

. يخور یبپوش سرما م يزیچ هی: دمیخند

. حرف واسه گفتن داشتن یچشمامون کل یول م،یلبامون بود فرو رفته بود که از جانب یکردم، هر دو تو سکوت نگاهش

. که صبحونه هاتو دوست داشتم ادمهیهم خوب  نویو ا: رفت سمت کمدش گفت یکه م یرو تخت بلند شد و در حال از

. کنم یاالن آماده م: شدم و گفتم زیمخیهمون لبخند تو جام ن با

 .ریدوش بگ هیعجله ندارم، برو  -

. اوردمیبا خودم لباس ن -

. با لبخند سرمو تکون دادم. کمدش اشاره کرد به

مجبور . نداشتم و با حوله بستمشون دنیبود اما حال سشوار کش سیموهام خ رون،یاومدم ب. دوش مختصر گرفتم هیسمت حموم و  رفتم

از قصد . دیرس یبلند بود تا باالتر از زانوهام م يقدر نیکه ا یکرم يبلند مردونه  نیآست راهنیپ هی. آرشامو بپوشم يراهنایاز پ یکیشدم 

. شلوار نپوشم گهیتا د دمانتخاب کر نویا

خوش حالتشو زده بود  يموها. یشلوار گرمکن مشک هیتنش بود با  دیکوتاه سف نیبلوز آست هی. بلند شد دیمنو که د. سالن نشسته بود تو

خواد بخنده،  یم دمید یم. زد یتنم زار م يلباس تو. با دقت سر تا پامو از نظر گذروند. شیشونیپ يچند تار از جلو افتاده بود رو یباال، ول

. گرفت یخودشو م يوجل یول

. که دوست دارن لباس بزرگ تراشونو بپوشن ییبچه ها نیآره بخند، شدم ع -

! ادیم یلیبهت خ يجد یول: گفت. دستش رو گذاشت پشت کمرم و راه افتاد سمت آشپزخونه. و اومدم طرفم دیخند
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.دادم هیلبخند سرمو به شونش تک با

با . خوردم یبود که به عمرم م يصبحونه ا نیهمه سال بهتر نیتونم بگم بعد از ا یبه جرات م. میرو حاضر کردم و کنار هم خورد صبحونه

. بود دهیبخش يتازه ا يغم زدم رنگ و بو یکه با حضورش به زندگ یآرامش، در کنار کس

. زمان جشنشونو مشخص کردن يو پر ریام یراست: کردم که گفت یجمع م زویم داشتم

بهم نگفت؟  يزیچ يپس چرا پر! ؟يجد -

. گه یحتما بهت م. دمیاونجا که بودن شن دم؛یعصر فهم روزیخودمم د -

هست؟  یحاال ک -

. گهیدو ماهه د -

. لبخند سرمو تکون دادم با

. افتاد به جونم دیهر بار ترد یکه تو دلم بود رو ازش بپرسم، ول یحرفبار رو زبونم اومد  چند

 ؟یبگ يخوا یم يزیدالرام چ: و گفت ستادیکه کنارم ا نکیس يظرفا رو گذاشتم تو. هست میزیچ هی دیفهم خودشم

. ایقدم شده بود دلو زدم به در شیکه خودش پ حاال

سوال دارم که ازت  یراستش کل یعنیافتاد؟  ییچه اتفاقا م،یج سال که از هم دور بودپن نیمدت، منظورم ا نیخواستم ازت بپرسم ا یم -

... ریام يارسالن، خانواده  ان،یاز شا. بپرسم

! کم بهم فرصت بده هی. بره یبرات بگم زمان م اتییاگه بخوام همه رو با جز: داد هیتک نتیکاب يو به لبه  دیکش قیعم نفس

روز مو به مو  هی: شد و آروم گفت لیکم سمتم ما هی ستاد؛یاومد کنارم ا. آبو باز کردم ریاز روش برداشتم و ش نگاهمو یلبخند کم رنگ با

کنم، باشه؟  یم فیهمه رو واست تعر

دوست نداشتم مجبورش  یرو بدونم، ول زیعجله داشتم همه چ نکهیبا ا. با لبخند سرمو تکون دادم. لحن و نگاهش آروم بود. کردم نگاهش

! نمک

***

قرار . خبر بود یهم از وجود آپارتمان آرشام ب يظاهرا پر. یجعبه رولت شکالت هیو لباسامو آوردن، به عالوه  لیوسا ریهمراه ام يپر عصر

. بمونن شمونیشد شامو پ

 قهیه شوهرت خوش سلمعلوم! اتاق خوابتون محشره: کردم که رو کرد بهم و گفت یاتاق جا به جا م يتو لمویوسا يبا کمک پر داشتم

. است

. تخت برداشتم يلباسو از رو ي رهیلبخند سرمو تکون دادم و گ با

. میسقف و در کنار هم باش هی ریز میهمه کشمکش و دردسر من و آرشام تونست نیکه باالخره بعد از ا نهیمهم ا ست،یمهم ن زایچ نیا -
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و بازم  اوردیپنج سالو دووم نم نیتو بود ا يجا يا گهیهر کس د دیشا. يو دارر یخوشبخت نیا اقتیواقعا ل ،یاوهوم برات خوشحالم دل -

! نخواد هم مجبوره ارنیهمه حرف که مردم واسه آدم در م نیکرد؛ مخصوصا با ا یازدواج م

. نکه با صبر و استقامتشون زبان زد ییزنا. مشابش فراوونه ینباشه، ول ادیمن تعدادشون ز» مشکالت«با  ییزنا دیشا -

 ؟یچکار کن يخوا یبا رمانت م: و گفت زیم يدست نوشته هامو گذاشت رو ي پوشه

. کمد نییپا يکشو يبرداشتم و گذاشتم تو زیم يپوشه رو از رو. زدم لبخند

! االن نه یدم، ول یادامش م -

! چرا؟ -

. بکنم یدرست و حساب يزیبرنامه ر هی انشیواسه پا دیمن و آرشامه، با یزندگ يها يها و شاد یرمان داستان سراسر تلخ نیا -

. یتمومش کن یهول هولک يخوا ینم تهیواقع يپس چون از رو -

کرد؟  یچکار م یب یب یراست! قایدق -

. شهیمثل هم! اینبود ششیشب پ هیهمش  -

... خب  یتنهاش گذاشتم ناراحت شدم، ول نکهیاز ا -

. میتنهاش بذار ستیهم که قرار ن یمن و مام. يخودتو دار یزندگ گهیتو االن د -

 ییاحساس تنها یب یمن و ب دیوقت نذاشت چیگم که تو و مادرت ه یگفتم و بازم م شهیهم. ازتون ممنونم ایدن هی نمیدونم، بابت هم یم -

. میکن

باهاشون رفت و آمد  ادیکه ز یدون یم یاطرافمون بودن، ول الیدرسته اقوام و فام. به اون در نیو ا میما هم تنها بود! مینداشت گهینه د -

. سرش به کار خودش گرمه یو هر ک میندار

. دمیکمدو بستم و به لباسم دست کش در

. میبه فکر شام باش میبر گهیمرتب شد؛ د زیهمه چ. يواسم کمک بود یلیامروز خ ،يدستت درد نکنه پر -

. دیخند

. یکن یجا جبران م هینداره،  یبیع -

. ارمیبا آبکش واست آب م تیباشه تو عروس: سمت در گفتم میرفت یکه م ینیتکون دادم و حلبخند سرمو  با

 ن؟یهم -

. قدره نیوسعم تا هم گهید -

. نشسته بودن ییرایتو پذ ریآرشام و ام رون؛یب میو رفت میدیخند

 حیترج شتریب. خورد یغذاشو م يزد و جد یم سر غذا کم حرف مایآرشام هنوزم مثل قد. میدرست کرد یو برنج زعفرون يکباب تابه ا شام

. داد شنونده باشه یم

 یدر مورد آرشام بهم گفته بود؛ حس م زوینبود و حاال که همه چ يدختر بد. گرده شمال یفردا بر م تایکه ب دمیشن ریشب از زبون ام اون

. نسبت بهش ندارم گهیرو د یکردم اون احساس منف
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» .کنه يریسو تفاهمات جلوگ يسر کیراحت از  یلیعمل درست و حساب شده باشه که خ هیتونه  یاتفاقات م انیب چقدر«

دونستم آرشام قهوه رو تلخ دوست داره، قبال از  یم. ظرف يتو نهیتا بچ رونیآورد ب خچالیشسته شده رو از تو  يها وهیم ياز شام پر بعد

. ستادهیدونستم آرشام کنار اپن ا یفنجونا و نم يتو مختیآماده شده رو ر يقهوه . بودم دهیبتول خانم در موردش شن

کجاست؟  تونیخور وهیم يچاقوها ،یدل: يپر

. نگاه بنداز هیباشه؛  اییباال نتیکاب نیاز ا یکیتو  دیدونم شا ینم -

که سرم محکم خورد به لبه برگشتم  هویبازه؛  نتیلحظه حواسم نبود در کاب هی. بودم ستادهیبود که من کنارش ا ینتیدرست تو همون کاب و

. و آخم بلند شد زشیت ي

. يوا: يپر

. دالرام: آرشام

کرد و  یدر اثر ضربه هم درد م ینبود، ول زیچون لبش اون قدرام ت کهیخراش کوچ هیدونستم فقط  یسرم، م يمحکم گذاشتم رو دستمو

. سوخت یکوچولو م هیهم 

بعد از . خراش ساده است هیآرشام، فقط  ستین يزیچ: که گفتم نهیزخمو بب يوداشت ر یآرشام دور مچم حلقه شده بود و سع دست

...  عیخوره سر یکه به سرم م کیکوچ يضربه  هیتصادف 

که دست  دمیو د دمیلبمو محکم گز. گفتم یم يزیاز موضوع تصادفم چ دیکه نبا دمیدفعه مغزم مثل موتور شروع به کار کرد و فهم کی

زل زدم تو نگاه . سر و صدامون اومده بود تو آشپزخونه دنیبا شن ریبود و ام ستادهیا زیبا فاصله از ما کنار م يپر. شدآرشام از دور مچم شل 

. بود تو هم دهیکش یکه عالوه بر تعجب حاال اخماش رو هم حساب رشامسرگردون آ

 ؟یگفت یتو چ: کرد و گفت کیبار چشماشو

. اصال حرکاتم دست خودم نبود. مو بهش کردممن من کنان برگشتم و پشت. شده بودم هول

... من که  ؛یچیه...  ـیه... هـ  -

صداش بلندتر از حد . صورتم پخش شد يتو شیداغ و عصب يتا برگشتم باهاش رخ به رخ شدم، نفسا. گرفت و با شدت برم گردوند بازومو

. معمول بود

 ؟يدالرام راستشو بگو، تو تصادف کرد -

... آرشام آروم باش؛ من برات : مداخله کرد و گفت ریبگم که ام يزیچ هیخواستم . دیلرز یم لبام

 حیرو واسم توض يزیچ ستیکس جز خودش قرار ن چیه: من قفل شده بود، دست چپشو بلند کرد و گفت يکه نگاهش تو چشما آرشام

.بده

 ه؟یتصادف چ ي هیقض: نرم تکونم داد و گفت و

. کردم سیخشک شده از استرسمو با نوك زبونم خ يلبا. و همراهش رد کنمدهنمو قورت دادم تا بغضم آب

... خب راستش آرشام ... من  -

. نشه تیبدم که قلبش اذ حیواسش توض ياز کجا و چطور دیدونستم با ینم
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. میایم گهید ي قهیتو هال، من و دالرام تا چند دق دیشما بر: گفت ریو ام يتو صداش، رو به پر تیبرگشت و با همون جد آرشام

. رونیرو با خودش برد ب يسرشو تکون داد و پر ریام یول دم،ید دویترد يپر يچشما تو

. رو به روش نشستم یحرف چیبدون ه. نشست یصندل ينگاهم کنه رفت رو نکهیآروم دستشو از دور بازوم برداشت و بدون ا یلیخ آرشام

. نگه يزیکنه تا چ یداره خودشو کنترل م یلیخوندم که خ یو فک منقبض شدش م درهم يو اخما رهیسکوت کرده بود و از تو نگاه خ

. تونست سخت باشه یما موجه بود، م يو مخصوصا علتش که تنها برا يپنهون کار نیآرشام قبول ا یاخالق اتیبا خصوص يمطمئنا واسه مرد

. مینزد یبه خاطر خودش حرف نکهیمجبور شدم بگم؛ ابود که  هیبازم مهم اصل قض یکردم، ول فیواسش تعر زویآروم همه چ آروم

. صداش بم شده بود د؛یتو موهاش دست کش یعصب. ختیبلند شد که قلبم ر یصندل يبا خشم از رو نیهمچ دیشن نویا یوقت

 ؟يرو از من پنهون کرد یمهم نیبه ا يآخه چرا دالرام؟ چطور مسئله  -

... من فقط  -

! ادامه نده گهیبسه، بسه د -

. داد هیتک زیو به م دیکش قیعم نفس

. باهاش حرف بزنم یکردم آروم و منطق یسع

 دیشا ؛يتو تازه بهوش اومده بود. بهشون حق بده یکه داشت یتیاون موقع با اون وضع یکردم، ول فیرو واست تعر زیآرشام من همه چ -

... اگه 

سرمو باال گرفته بودم و نگاهش . مکث کوتاه اومد طرفم هیو با  میشونیت پشد سم دهینگاهش از تو چشمام آروم کش. بغض سکوت کردم با

. صداش هنوزم گرفته بود. لمس کرد مویشونیپ يکردم که دستشو آورد باال و با سر انگشت گوشه  یم

...بودم، اون وقت  يکه من بستر یمارستانیاونم تو همون ب يبود هوشیتو سه روز ب -

. بلند شدم یصندل يدستشو تو دستم گرفتم و از رو. فشار داد کرد و لباشو رو هم سکوت

تو . ستیازش مشخص ن يزیموهام چ ياونم ال به ال کیکوچ یلیزخم خ هیاالن جز : لبام بود، نگاهش کردم و گفتم يکه رو یلبخند مات با

 میوجود حال روح نیو با ا يومدیاما ن ،ینیو ببتا من يایداشتم م دیو ام يکردم تو از موضوع باخبر یهم منو درك کن آرشام؛ همش فکر م

بودم،  دهیو زمان بر نیاز زم. بفهمم روز و شب نداشتم قتویحق نکهیبودم تا قبل از ا دهید بیروحا آس ینداشتم، ول یمشکل یجسم. بدتر شد

...حاال  یول

با لبخند تو چشماش نگاه . ما باشن درسینبودن که تو د یبهتره بگم تو قسمت ایاونجا نبودن  ریو ام ياپن اون طرفو نگاه کردم؛ پر يرو از

.بود يهنوزم جد یدستام دور کمرش اخماش نرمک نرمک از هم باز شد، ول يکردم؛ با حلقه 

تو  يکه منو آورد شبیرو همون د زیهمه چ. میاز نو بساز مونویو زندگ میقرار شد گذشته رو فراموش کن اد؟یم ادتی شبمونوید يحرفا -

! مونیدفتر زندگ يگوشه  نیریخاطرات تلخ و ش يسر هیبه دست خاطره هام سپردم؛  خونت

 یکه روحا و جسما م يکرد، آروم نثار مرد یم ییلبام خودنما يکه حاال پر رنگ رو يدستشو پشتم حس کردم و با لبخند یگرم

خط به خط سرنوشتمون رو  یگوشه از خاطراتمون و با قلم نیتو دورتر میندازیرو م ریتقد اهیاز حاال به بعد قلم س: زمزمه کردم دمشیپرست

! یزندگ دیاز برگ برگ سف يباشه و صفحه ا عشقاز  یکه مرکب میسینو یم
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...دالرام؛ مـ  ينکرد بندمیخود پا یب: گوشم گفت ریبا عجز و عطش تو صداش ز. کرد کیبه صورتم نزد صورتشو

. کاره موند مهین از تو سالن جملش ریبلند و شوخ ام يبا صدا و

به مهموناتون بر  انایاح نیگ ینم د؟یکن یتو آشپزخونه پچ پچ م دیر یاون وقت خودتون م یکن یصابخونه، مهمون دعوت م يآها: ریام

. قلمو هی نیاال ا میبود دهیبخوره؟ بابا همه جورشو د

. خنده ریبلند زدن ز ییبهش گفت که دو تا یچ ریام دمیکه نفهم يپر يخنده  يصدا و

 یفتگیش هیمتر منو از خودش دور کنه، با  یلیم هی نکهیبدون ا کینزد يلبخند کم رنگ به لب داشت، از همون فاصله  هیکه حاال  آرشام

مشترکمون و تحت  یهر زمان از زندگ يبه بعد تو نیاز ا يد یقول م: صورتمو از نظر گذروند و گفت ينگاهش، تک تک اجزا يخاص تو

 ؟یمن پنهون نکن زرو ا يزیچ ،یطیهر شرا

. دم، اونم از نوع زنونش یقول م -

. لباش ينشست رو یکم رنگ لبخند

! قول اونم مرد و مردونه ؟یتو چ -

. یقولم حساب کن يرو یتون یم: کم رنگ گرفت و سرشو تکون داد هی لبخندش

. دستاشو گرفتم و خواستم ازش جدا بشم که نذاشت. لبخند نگاهش کردم با

. ننمونیب یم انیوقت م هیبده  ششون،یپ میبر گهید -

 م؟یراحت باش میتون یخودمونم نم يتو خونه  -

! شه یبا وجود مهمون که نم: دمیخند

. دفعه صدام زد هیقهوه ها تا عوضشون کنم که  ینیخواستم برگردم سمت س. دستاش شل شد يکرد، حلقه  ینگاهم م رهیطور که خ همون

. بود تا قلبمو به تب و تاب بندازه یهمون کاف یول د،یطول نکش شتریب هیواسه سه ثان. موند رهیچشماش خ يشمم توتا برگشتم طرفش چ

! بودمو تو آشپزخونه تنها گذاشت و رفت شوكکه تو  یبعد از اون من

. عوض پر از احساس گذشته و در اتیکردم؛ با اخالق و خصوص یفکر م رشیبه رفتار اخ. خودم که اومدم با لبخند برگشتم به

وجودم  يتونم با ذره ذره  یکردم م یروحا باهاش زندگ یکه حت یشناسه سخت باشه، اما من یکه اونو نم یباور کردنش واسه کس دیشا

. خوامش یرفتارشو درك کنم و بگم که چقدر م ياحساس همراه با غرور تو

بود، صورتمو نگاه  نهیاز جنس آ ششیکه ش نتایاز کاب یکیدر  يو از تو دمیبهش دست کش. کردم یافتادم، حسش نم میشونیپ يزخم رو ادی

!خراش کم رنگ هیکردم فقط  یهمون طور که فکر م. کردم

***

 ییوقتا هی. و منظم درمانشو شروع کرده بود قیدو ماه دق نیا یخدا رو شکر آرشام ط. مونده بود ریو ام يپر یچند روز به جشن عروس فقط

 شویتا سالمت نکهیا ياصرار من برا. قرصاشو همراهش داشت شهیخوشبختانه هم. شد یقرص آروم م قیگرفت از طر یمکه قلبش درد 
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کرد و حاال هر چهار نفرمون واسه  یاون در همه حال کار خودشو م. موند جهینت یهم ب نهیپشت فرمون نش گهید اوردهیکامل به دست ن

و  ریو ام میزد یقدم م میاز پاساژا داشت یکیمن و آرشام تو . ذاشت یپا م ریروشگاه ها رو زف یکی یکی يو پر رونیب میاومده بود دیخر

. میتنهاشون گذاشت نیواسه هم م،یتو کارشون دخالت کن میدوست نداشت. کنندعروسو انتخاب  لیهم رفته بودن وسا يپر

 ؟يبخر يزیچ يخوا یتو نم: آرشام

 ؟یمثال چ -

 يزیچ یمثال لباس: ها نگاه کرد و گفتاز مغازه  یکی نیتریو به

. لباس که دارم -

شه؟  یم يزیچ يهم بخر گهید یکیاگه  -

چطوره؟  نیا: مغازه اشاره کرد و گفت نیتریبا چشم به و. دستمو گرفت و کنار خودش نگه داشت و

. شد یکم گشاد م هی نییبود و از اونجا به پاکه تا قسمت کمر تنگ  یصدف دیسف یمجلس راهنیپ هیکه مد نظرش بود نگاه کردم،  یلباس به

گل رز بود؛ سر تا سر لباس سنگ کار شده  هیطرح . خوشم اومد یلیهم کار شده بود که از قفلش خ ينقره ا فیظر ریزنج هیکمرش  يرو

 هی يتو. شد یم دهیکش نیمز يکم رو هیدامنش دنباله داشت و  نکهیو جالب تر از اون ا. داشت یخاص يجلوه  نیتریو يالمپا ریبود که ز

! جمله فوق العاده بود

خوش ازمون  يخانم نسبتا جوون بود که با رو هیفروشنده . مغازه يتو میو رفت دیدستم که تو دستش بود کش د،یلبام د يکه رو لبخندو

. بله: م گفتمبازش کن نکهیبه در اتاقک خورد؛ بدون ا يتقه ا. لباسو پرو کردم؛ تن خورش حرف نداشت. استقبال کرد

. دالرام باز کن در رو: دمیآرشامو شن يصدا و

. تونستم راحت بازش کنم یلباس از بغل بود و م پیز خوشبختانه

. چند لحظه هیصبر کن  -

. باز کن کارت دارم: که گفت اوردمیاز تنم درش م داشتم

و خوش رنگ  ينقره ا راهنیپ هیکه  دمیفقط دستشو د. کامل باز نکردقفلو باز کردم، اما در رو . لباسو در آوردم و مانتومو گرفتم جلوم تند

. رو هم بپوش نیا: رو جلوم گرفت و گفت

جنس پارچه از . دیرس یتا مچ پام م شیکار شده بود و بلند ينقره ا ریحر قشی يرو. لباسو گرفتم جلوم. دستش گرفتم و در رو بستم از

 دیبازم اون سف یخوشم اومد، ول یلیتنم که کردم ازش خ. سمت چپ شونش کار شده بود بند يگل بزرگ رو هیبود که  يساتن نقره ا

.رونیو رفتم ب دمیلباسامو پوش. تمدوست داش شتریرو ب یصدف

. خوب بودن: گفتم زویلبخند گذاشتمشون رو م با

کنم؟  يهر دو رو براتون بسته بند: فروشنده

. میبر یبله هر دو رو م: من جواب داد يکرد و به جا یدست شیکه آرشام پ ش،یکیباز کردم بگم نه فقط  لب

... فقط همون که سـ  ست،ینه الزم ن: تعجب نگاهش کردم و آروم گفتم با

! نباشه، فقط بپوش تیتو کار: گفت يتکون داد و جد سرشو
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. تونست مهربونم باشه یحال که مغرور بود م نیلحن بامزش خندم گرفت، در ع از

. بپوش یرو واسه عروس ياون نقره ا: گفت رونیب مینگفتم، از مغازه که اومد يزیچ گهید

. خوشم اومد شتریب دهیمن از سف یول: گفتم رك

. خوره یشال روش م هیمناسبه، الاقل  ریواسه جشن ام ينقره ا -

. کنم یستش م دیسف ریحر هینگران شالش نباش، با  -

! بگو چشم ينقره اگم  یبه دو نکن؛ م یکیدالرام با من  -

 ؟يدیرو هم باهاش خر یکیرو بپوشم چرا اون  يخوشگل تره و اگه قرار بود نقره ا دهیگم سف یمن بپوشم؟ خب منم م ستیمگه قرار ن -

.ستین یعروس نیا ياون لباس تو يجا یازش خوشت اومد، ول دمیچون د -

! پس کجاست؟ -

خودت، باشه؟  يبعد به عهده  ين لباس بپوش، دفعه م ي قهیبار به سل نیتو ا: نداد و گفت جوابمو

گرچه . نکنه لیتحم یموارد نظرشو بگه، ول یبعض ياونم شوهرمه و جا داره تو. ستین یکرد، خب حرف یاصرار م یلیکم فکر کردم؛ خ هی

رستوران  هی نییپا يطبقه : د و گفتفقط سرمو تکون دادم؛ اطرفشو نگاه کر. ومدیبدمم ن شنهادشیاما از پ دم،یفهم یمصر بودنشو نم لیدل

. میخور یجا م ونهست، ناهارو هم

 ؟یچ ریو ام يباشه، فقط پر -

. جا سرشون گرم شده هینگران اونا نباش؛ حتما تا االن  -

آب دو  ،یدرشت يترشا مویچه ل يوا. سفارشمونو آوردن قهیبعد از چند دق م؛یو هردومون سفارش کباب داد میتو رستوان نشست میرفت

. کردم یغذام خال يتاشو رو

 ؟یکن یچکار م يدالرام دار: آرشام

! تازه يمویواسه آب ل رمیم یآرشام من م يوا: ترشش جمع شد يترش شده بود و زبون زدم و ابروهام از مزه  مو،یکه از آب ل دستم

! نخور ،یکن یضعف م یبا شکم خال: رو از جلوم برداشت و گفت مویل ظرف

دونم چرا تا  ینم یگرسنم بود ول نکهیبا ا. بود زیبو و ظاهر کبابا وسوسه برانگ. آرشام خوردم نینگاه سنگ ریرو با ولع ز مویل يمونده  ته

بلند  زیدهنمو گرفتم و از پشت م يجلو زیو قبل از هر چ رونیزنه ب یقاشقو گذاشتم دهنم حس کردم دل و رودم داره از حلقم م نیاول

. شدم

سمتش و در رو  دمیدو عیکجاست؛ سر ییبودم دستشو دهیکه سمت چپمون بود فهم ییتابلو يتو رستوران، از رو میکه اومدهمون اول  از

. بستم

درو باز کردم؛ چشماش که به  قینفس عم هیزد، با  یآرشام از پشت در صدام م. قدر به صورتم آب زدم تا از حالت تهوعم کم شد نیا

 هو؟یدالرام چت شد : اخماشو جمع کرد و گفت یانافتاد با نگر دمیصورت رنگ پر

آرشام تموم حواسش به من بود که از زور  ینداشت، ول یجلو مردم صورت خوش. دست راستشو دور کمرم حلقه کرد. آروم گفتم خوبم فقط

. گرچه بهتر شده بودم، اما حس تو تنم نبود. نشم نینقش زم یحال یب
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. يلجباز مایهنوزم مثل قد ینخور، ول یترش یبهت گفتم با شکم خال: آرشام

سرمو به . نیماش يتو میو برگشت میکرد يغذاهامون که دست نخورده مونده بود رو بسته بند. دادم هینگفتم و سرمو به شونش تک یچیه

 ؟یب یب شیپ میبر: دادم و بهش نگاه کردم هیتک یصندل یپشت

. مارستانیب میر یاول م: گفت يکرد جد یروشن م نویکه ماش ینیح

. کنم آرشام، حالم خوبه ینه خواهش م -

کجا حالت خوبه؟  ،يرنگ به صورت ندار: بهم انداخت و گفت ینگاه مین

! گهید میاالن بهترم، بر. راه رفتم فشارم افتاده ادیز -

 کیو شکالت و ک وهیآب م هیبا  فروشگاه و چند لحظه بعد هی يجلوتر نگه داشت و رفت تو یکم. تموم حواسشو داد به جاده. کرد سکوت

 مارستان،یب میر ینم نکهیخوشحال از ا. ستین يخبر یب یب يوگرنه از خونه  يبخور دیبغلم و گفت همشو با يپاکتو گذاشت تو. برگشت

حالم . هم خوردمکم از شکالت رو  هیکه آرشام نشونم داد  يبا اخم و جذبه ا یرو بخورم، ول وهیفقط تونستم آبم وربه ز. سرمو تکون دادم

.حالت تهوع نداشتم گهیبهتر شده بود و د یلیخ

***

سهامش  يهم تو ریداره که ام يشرکت تجار هیگفته بود . بره دیراه بهش زنگ زدن که با نیب یهم غذا گرفته بود، ول یب یواسه ب آرشام

. کهیشر

کباب و بوش که تو دماغم  دنیتونم غذامو بخورم با د یتره و مکردم حالم به یکه فکر م یمن. نشستم و سفره رو پهن کردم یب یب کنار

رو نگران  یب یکه ب رونیاومدم ب ییبا حال زار از دستشو. قدر عق زدم که جون نداشتم راه برم نیا. ییسمت دستشو دمیباز دو دیچیپ

مرگم بده دخترم، چت شد؟  داخ: دمیخودم د يجلو

. جور شدم، فکر کنم فشارم افتاده نیهم میکه بود رونمیب. یچیه یب یخدا نکنه ب -

. کرد ینگاهم م یجور خاص هیبود و  ستادهیجلوم ا. گه؛ نگاهش کردم ینم یچیه یب یب دمید. دادم هیتک یو به پشت نشستم

 ؟یب یشده ب یچ -

. به روم نشست و دست سردمو گرفت رو

خوره؟  یفدات شه مادر، چند وقته حالت بهم م یب یب -

 ؟یب یچطور ب رم؛ینتونستم جلو خودمو بگ گهیامروز د یدو روزه دارم، ول یکیواال تهوع که االن : فتمگ مردد

 ؟یعقبم انداخت -

. شه یم يآره، سه هفته ا: سرمو تکون دادم و گفتم. دمیفهم منظورشو

استرس و اضطراب  ،یکه گفت مشکالت عصب دکتر شیبار رفتم پ هی یحت. نداختمیعقب م یبود؛ آخه قبال هم گاه یعیبه نظر خودم طب یول

. تونه باعثش باشه یاختالل تو غذا خوردنمم م یو حت
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. چشه یقربون دختر گلم بشم که داره طعم مادر شدنو م یاله: که تو صداش بود بغلم کرد و گفت یو با ذوق دمید یب یب يلبا يرو لبخندو

. دمیروزو د نیشکرت که زنده موندم و ا ایخدا

 ؟یگفت یچ یب یب: بودم، گفتم یب یو منگ تو بغل ب جیگکه  من

 ينشونه ها. راحت شه المونیمادر تا خ شیفردا اول وقت برو واسه آزما: که تو چشماش جمع شده بود، گفت یکرد و با نم اشک نگاهم

. دخترم يرو دار یحاملگ

! خدا يوا...  میمن و آرشام دار یعنی! من؟! ؟یحاملگ. کردم یم لیو تحل هیرو واسه خودم تجز یب یب يتعجب داشتم کلمه به کلمه حرفا با

... دیآخه شا... ممکنه؟ آخه  یعنیشه،  یباورم نم یب یب يوا: رو فشار دادم یب یب يذوق دستا با

. داد قربون صدقم رفت یکه پشتمو نوازش م یبغلم کرد و در حال یب یب. زبونم بند اومده بود جانیزور ذوق و ه از

باشه؟  رم؛یبگ شویبه آرشام نگو تا جواب آزما يزیفعال چ یب یب: و گفتم رونیکه به سرم زد از تو بغلش اومدم ب يفکر با

. من دلم روشنه یول ،یدون یباشه دخترم هر جور خودت صالح م -

! کنم، بخندم هیگر... دونستم چکار کنم  ینم یخوشحال از

پزشکمم  یاحتمال صیتشخ. مانیمتخصص زنان و زا شیو رفتم پ دمیا اول وقت لباس پوشنزدم و فرد یحرف چیآرشام ه شیشب پ اون

خونه بدو  دمیرس یچک گرفتم و وقت یب یب هینشد؛ سر راه از داروخونه  یبا وجود تست دلم راض. نوشت شیبازم واسم آزما یبود، ول نیهم

! خدا جوابش مثبت بود يمو محکم گاز گرفتم؛ وابکشم که لب غیبود ج کیدن جواب تست نزدیبا د. ییرفتم سمت دستشو

که حاال  یمن د؛یکش یداشت نفس م اتیکه درون بطنم ح ينطفه ا. مطمئن شدم که باردارم گهیبار د نیحاضر شد و ا یجواب قطع عصر

! مادر، مامان! عنوان مقدس مادر رو به عهده داشتم

شکرت،  ایخدا! دمونیصبر و ام يعشقمون، ثمره  ي وهیمن و آرشام، م يبچه . بودگرفته  میگر یاز خوشحال. لب تکرار کردم ریبار ز چند

!دوستت دارم یلیخ ایخدا

***

 یب. موضوع رو به آرشام بگم نیفوق العاده مناسب و خاص ا تیموقع هی يخواستم بعد از جشن تو یبود و م ریو ام يپر یشب عروس فردا

از اون  یچقدر ذوق داشت، منم دست کم رزنیپ. بافم یزمستونشو خودم م يه به دونه لباساگفت دون یپا بند نبود و م يرو گهید یب

 دیپرس یباال و م نداختیابروهاشو م دید یخودش م يهمراه لبخند رو رمویآرشام اومد خونه و هر وقت نگاه خ بش یمخصوصا وقت. نداشتم

! نه یعنیدادم که  یمنم با لبخند سرمو تکون م! شده؟ يزیچ

گفت خاله قربونش  یمرتب م. گفت کیخواهرانه بغلم کرد و با ذوق بهم تبر. رو گفتم هیهمون جا بهش قض شگاه،یآرا میرفت يبا پر بحص

! بره

! جانیشور، عشق و ه د،یام ،یاز زندگ یرنگ. چشمام رنگ گرفته بود شیحاال پ ایخوشحال بودم؛ دن یلیخ
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ساده همه رو جمع کردم باال و فقط  يتل نقره ا هیحالت بده و از قسمت جلو با  ناشوییو فقط پاخواستم موهامو ساده اتو بکشه  شگریآرا از

. صورتم يتو ختمیاز اون ها رو کج ر يطره ا

لباسمو . صورتم يو جذاب نشوندم رو حیمل شیآرا هیکه خودم آورده بودم  یلیبا وسا نیزننده باشه، واسه هم شمینداشتم آرا دوست

. کامل بهم ثابت شده بود گهید نینداشتم و ا یشک چیآرشام ه ي قهیبه سل. کرد فیازش تعر یکل يپر دم؛یپوش

. کمکش کردم شنلشو بپوشه. خوشگل شده بود تینها یصورتش ب يو جذاب رو کیش شیو پفدار، با اون آرا دیاون لباس سف يتو يپر

. گرفت لمیاون جمع شاد ف يبردار از لحظه لحظه  لمیف. گل اومد تو سالن بودن با دسته يکه تو ییدخترا غیسوت و دست و ج ونیم ریام

. منتظرتونن نییشوهرتون گفتن پا: گوشم گفت ریاز دخترا ز یکی

. موهام انداختم يرو هم که از جنس خود لباس بود رو رو يو شال نقره ا دمیلباسم پوش يلبخند مانتومو رو با

 شهیمثل هم. چشماش برداشت يمن از رو دنیبا د شویآفتاب نکیآروم رفتم سمتش، ع. داده بود هیتک نشیبه ماش شگاهیآرا يجلو آرشام

با  نهیو کراوات هم رنگش، دست به س دیبه سف لیکم رنگ ما یطوس راهنیبراق و پ یو جذاب با کت و شلوار خوش دوخت مشک کیش

. ستادیرو به روم ا یژست خاص

 ؟يوقته اومد یلیسالم، خ -

. نداختیدلمو به ضعف م یبود، ول يجد نکهیلحنش با ا. نییصورتش تکون دادم که مچمو گرفت و آورد پا يدستمو جلو. م کردنگاه فقط

. دختر نمتیبذار بب -

. باز کردم نویو در ماش دمیخند

...که  میبر اده،یزدن ز دیوقت واسه د -

لبمو به دندون گرفتم و با چشم به اطراف . عقب دمیببوسه که سرمو کشخواست گونمو . نگاهش کردم نمیبش نکهیگرفت و قبل از ا بازومو

. نگفت يزیتکون داد و چ نیبا لبخند سرشو به طرف. اشاره کردم

هلهله و  انیعروس و داماد م. میدیربع رس کینبود و عرض  ادیز شگاهیاز آرا یسالن عروس يفاصله  م؛یحرکت کرد ریام نیسر ماش پشت

.شدن تیهدا گاهشونیرف جامهمانان به ط يشاد

اومد جلو، با هم  دنمونیبا د تایب. زد یلبخند م فتادیآرشام هر لحظه که نگاهش بهم م. شونه هام يدر آوردم و شالمو انداختم رو مانتومو

 کیرو به آرشام تبر داد یکه به من و آرشام دست م ینیو ح ستادیا تایفرهاد با لبخند کنار ب. و با آرشام هم فقط دست داد میکرد یروبوس

. تشکر کرد يگفت و آرشام کامال جد

رو به  یکردم که چقدر جذاب و خواستن یو فرهاد نگاه م تایداشتم به ب. مینشسته بود زیم هیو آرشام سر  یب یگذشته بود؛ من، ب یساعت کی

! دهیر دو پزشک و فهمه. شه یم یاگه باهم ازدواج کنن عال ان؛یتو دلم گفتم چقدر بهم م. دندیرقص یهم م يرو

 ؟يد یافتخار م یوحش يقدر با حسرت نگاه نکن؛ گربه  نیا: دمیگوشم شن ریآرشامو ز يصدا
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. بود جانیشاد باشه توش پر از احساس و ه نکهیاز ا شتریآهنگ عوض شده بود و ب. بلند شد و دستمو گرفت. و سرمو تکون دادم دمیخند

بودم و همون موقع هم اعتراف کردم که  دهیباهاش رقص انیشا یقبال تو مهمون. میدیرقص یهنگ مآرشام دستمو گرفته بود و هماهنگ با آ

! رقصش محشره

»آذر اریخشا -روشن  آهنگ«

یعاشق من اگه

با خودت ببر منو

تو آسمون سیبنو

با قلم عشقمونو

يبر يخوا یاگه م ای

باشه ادتی نویا فقط

تو يبرا یکس چیه

شه یتو من نم يبرا

اومدم نم

بهت بگم چقدر دوست دارم تا

یبدون کاش

ارمیقلبم تو رو من کم م يتو

اومدم من

داره یهنوز راه یبهم بگ تا

اومدم من

عشقم یبگ

داره ییدلت جا تو

.بود ختهیخواننده در هم آم يضربان قلبش با صدا يصدا. سمت خودش دیکم تو چشمام زل زد و منو کش هی

بمونـــــه ادتی شهیهم

مونم ینفس دارم برات م تا

که باشــم ایدن يجا هر

مونم یم یدون یتو دلبستم م به

و اون نگاه معصـــوم تو



کاربر انجمن نودهشتیا  fereshteh27  –   گناهکار                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٢٢

المیپر از خواب و خ من

و از خودم رها کــن من

تو دنبال فرارم یب

اومدم من

بهت بگم چقدر دوست دارم تا

یبدون کاش

ارمیقلبم تو رو من کم م يتو

اومدم من

داره یوز راههن یبهم بگ تا

اومدم من

داره ییعشقم تو دلت جا یبگ

 یو خوشگل ینوران يسر رقصنده ها شکال يکه تو سقف نصب کرده بودن رو یکیکوچ يسالنو قطع کردن و حاال فقط رقص نورا يبرقا کل

! اطرافمونو احاطه کرده بود یکیتار. شد رهیچشمام خ يآروم برم گردوند و تو. کرده بود جادیا

فانوس هیثل نور م تو

ینیش یمن م یکیتار يتو

نگفته هامو ي همه

ینیب یچشام م ي نهیتو آ از

و اون نگاه معصـــوم تو

المیپر از خواب و خ من

و از خودم رها کـن من

تو دنبال فرارم یب

اومدم من

بهت بگم چقدر دوست دارم تا

یبدون کاش

ارمیقلبم تو رو من کم م يتو

اومدم من

داره یهنوز راه یبهم بگ تا
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اومدم من

داره ییعشقم تو دلت جا یبگ

عشقم یبگ

دل تو يتو من

داره ییجا هی

اومدم من

بهت بگم چقدر دوست دارم تا

یبدون کاش

ارمیقلبم تو رو من کم م يتو

اومدم من

داره یهنوز راه یبهم بگ تا

اومدم من

داره ییعشقم تو دلت جا یبگ

که  یبار جهت مخالف نیا. بغلم گرفت یکیاون تار يخودم نرم چرخوندم و ازش فاصله گرفتم که تو .از تو دستش آزاد کردم دستمو

... طور  نیهم... عطر برام آشنا نبود  نیا ياما بو م،یگم شد تیجمع يتعجب کرده بودم که ال به ال نیاز هم. منو گرفته بود میبود ستادهیا

! ایخدا

. برات تنگ شده بود خوشگلم دلم: دمیکنار گوشم شن صداشو

!ارسالن... ارسـ ... ا  -

 يال به ال. دهنمو گرفت و من و همراه خودش خم کرد يبکشم که محکم جلو غیلب باز کردم ج. رونیکم مونده بود از حدقه بزنه ب چشمام

. پشت ساختمون میتچطور رف دمینفهم. رفتم یاز زور تقال داشتم از حال م. شدم یم دهیدنبالش کش یکیاون تار يتو تیجمع

!انقدر تقال نکن المصب: دیلب غر ریز تیکه با حرص و عصبان دمیشن

.ببرمت يبد يجا ستیقرار ن: ادامه داد يبا لحن بد و

 گهیو د فته،یبشه و آروم رو هم ب نیتند باعث شد پلکام سنگ يصورتم و اون بو يدستمال گرفت جلو هیکنم،  يو کار امیبخوام به خودم ب تا

! دمیاز اطرافم نفهم یچیه

***

آرشام
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شد و تا  دهینفر کش کیلحظه غفلت همون لحظه دستم توسط  هی. دیو چرخ دیکش رونیدستم ب يآهنگ بود که دالرام دستشو از تو يآخرا

 صیو تشخنتونستم چهرش یحت کیتار بایتقر ياون فضا يکه تو یاز جانب کس. صورتم هدف مشت گره خوردش قرار گرفت امیبه خودم ب

آدم  هی. بود يحرکتش کامال حرفه ا. شدم یم نیو اگه دستمو به ستون نگرفته بودم نقش زم دمیچرخ نداشتمحرکتو  نیبدم؛ چون انتظار ا

. داشته باشه یضرب دست نیتونست چن ینم یمعمول

...دالرام  یا رو پر کرد، ولبا روشن شدن چراغا نور همه ج. نبود یکنم ول دایدالرامو پ تیجمع نیبلند کردم تا از ب سر

!اینبود، خدا تیاون جمع نیدالرام ب! بلندتر صداش زدم، نبود. دمینشن یصداش زدم که جواب. کردم یو مبهوت اطرافو نگاه م مات

. اون اطرافو از نظر گذروندم. نشسته بودند هیو بق یب یکه ب یهمون سمت دمیدو

دالرام کجاست؟ ... دالرام  یب یب -

 د،یچرخ یکه نگاهش دور سالن م یبلند شد و در حال یصندل ياز رو. من هول کرد يحال و روز خراب و آشفته  دنیبا د چارهیب رزنیپ

وسط؟ دیمگه واسه رقص نرفت. تو بود پسرم شیپ: گفت

پسرم زنت کجاست؟  ده؟یچرا رنگت پر: دیلرز یصورتم مکث کرد، صداش م تو

شد؛ تا برگشتم  یدفعه چ هیدونم  یدونم، نم ینم: و داد زدم دمیکوب زیم يرو یمشت محکم. دمیموهام دست کش يتو یو عصبان کالفه

! ستین دمید

! هیعاد ریغ زیهمه چ...  تیجمع نیشدن دالرام ب بیلحظه غفلت من و غ هیو  یکیتار يحرکت از جانب فرد ناشناس تو اون

. دمیرو شن ریام يصدا

شده آرشام؟  یچ -

 ستیمعلوم ن... بچم دالرام : رو داد ریصداش جواب ام يبا بغض تو یب یب. گرفته بود شیآت نمیس يقفسه . نداشتمحرف زدن  توان

. کجاست

. ییرفته دستشو ایسالن باشه  يتو ییجا هی دیخب شا: يپر

. یصندل يکه به گوششون برسه سرمو تکون دادم و افتادم رو يجور یاومد، ول یباال نم صدام

...بود که  کیفضا تار م؛یدیرقص یم میوسط داشت نه با هم -

: به جمع انداختند و فرهاد گفت ینگاه یبودند، با نگران دهیحرفام رس نیکه ب تایفرهاد و ب. کردم فیرو براشون تعر هیتو همون حالت قض و

بزنه؟  بشیهمون موقع دالرام غ قایصورتت و دق يبا مشت بزنه تو دیبا یکیآخه چرا 

. قربان -

. بلند شدم یصندل يرو جلوم گرفته بود، از رو يخدمتکار که پاکت نامه ا دنیبلند کردم و با د سرمو

. برسه یبه دست خود مهندس تهران دیگفتند حتما با. دادن که بدمش به شما یخانم هی نویا -

! بهت داد االن کجاست؟ نویکه ا یاون -

! پوش بودن کیش اریخانم جوان و بس هی. النو ترك کردندهست که س يا قهیچند دق هیدونم قربان،  ینم -
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زمان دست خطشو  نیرو داشتم، نامه رو باز کردم و در کوتاه تر فشیدر پنهان بودن لرزش خف یکه سع یبا دستان. بود دیپاکت سف پشت

 یم شیباشم که به جونم آت یینوشته هابه خون نشسته شاهد خط به خط  یزانو بزنم و با نگاه نیزم يبود تا رو یحدس کاف نیهم. شناختم

. زد

من؛  ي نهیریدوست د سالم«

و  ركیز يو فرد يبود یآدم باهوش شهیهم. یبه دست خطم دقت کن هینامه رو نوشته تنها کاف نیا یک نکهیا صیتشخ يدونم برا یم

. ردمگ یکه سال هاست دارم واسشون دنبال جواب م ییحرفا دارم، سواال یلیباهات خ. قدرتمند

که  ادتهی. رهیمن اس يدستا يخانم کوچولوت تو یخون یم غامویپ نیا يو االن که تو دار دهیوقتش رس گهید. حسابم هیاالن دنبال تسو من

برام  هیدختر با بق نیا ینبودم، ول يرابطه با هر دختر يبرقرار يوقت مصر برا چیبودم که ه يتا چه حد خواهانش بودم؟ من مرد يروز هی

! بود زیبود و از همه مهمتر واسه آرشام عز یافتنین دستداشت؛ فرق 

که  یفهم یکلمه م هی نیبا گفتن هم ینه، ول ایهست  ادتیدونم  ینم. زترهیمن عز يباشه برا زیواسه تو عز ایدن نیتو ا یکه هر چ یدون یم

. یباش هنوز فراموشش نکرده دوارمیام» !طانیش يرودخونه «. یکن دایمنو پ یتون یکجا م

صورت بعد  نیا ریدر غ ،یبهتره عجله کن. میکش یصبرانه انتظارتو م یمن و خوشگل خانمت ب نجایا. يایو تنها ب ینکن يکار احمقانه ا بهتره

»!منه؛ پس عجله کن يدستا يجسم و روح دالرامت االن تو. رمیگ یاز لمس تن، روحشو ازش م

 شهیتنم برعکس هم. شد یهر لحظه شعله ورتر م نمیس يتو شیآت. خم شدم نیرو به زم زانومو چنگ زدم و. دستم رها شد ياز تو کاغذ

شاهد خم شدن کمر آرشام  یاون همه چشم، کس ونیخواستم اونجا م یگذاشتم؛ نم نمیس يدست راستمو رو. دمیلرز یبار داغ بود و م نیا

. اطرافم برام گنگ و نامفهوم بودند يصداها .پاهام جمع کردم تا بتونم بلند بشم يتو نموتوا يبا درد همه . باشه

رو داشتم که هر  یو احساس آدم دیلرز یاز جام بلند شدم؛ زانوهام م. بازوم احساس کردم که با خشم پسش زدم ریرو ز یدست يگرما

ضربان نامنظم . ن بودشد یبدنم در حال متالش يتک تک اجزا. شه یم دهیو از هر سو داره کش رهینفر اس کی يدستا ياز جسمش تو کهیت

! يو عذاب آور يتکرار تمیقلبم، چه ر

 نمیاز درختا و دستمو به س یکی ریرفتم ز. رو نداشت ژنیاکس نیا شیمن گنجا فیقلب ضع یآزاد بود ول رونیب يسمت در؛ هوا دمیدو

. حس کرد یرو ب میتنفس يکه سوزش و حرارتش مجرا قیقدر عم نیکردم؛ ا یخم شدم و سرفه م. گرفتم

قرصات کجاست؟ . ير یاز حال م يآرشام دار... آرشام : ریام

. کتم فرو برد بیتو ج دستشو

. باز کن دهنتو: ریام

. رفت یسرم رژه م يکه تو یاز درد، از وحشت، از افکار مزاحم. و بستم سمیخ يدادم و چشما هیدرخت تک به

به آسمون نگاه کردم و  سیخ ياز پشت پرده ا. دمیشن یرو واضح م يپرو  یب یب ونیو ش هیگر يصدا. کرد یم ریکم کم داشت تاث قرص

بار  نیا یول د،یلرز ینرم و آهسته از درخت کنده شدم؛ زانوهام م. کردم یرو هنوزم احساس م نمیس يانقباض قفسه . دمیکش یقینفس عم

! از نفرت پر بودم نه،یاز ک... درد نبود  يتنها از رو

رو نوشته؟ نایکاغذ ا کهیت هی نیگه؟ تو ا یم، فرهاد درست مپسر: گفت هیبا گر یب یب
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مادر؟  رهیاون پست فطرت اس يدختر من تو دستا: زد ضجه

ره سمت  یداره م دمیفرهاد دنبالم اومد؛ د. نگیسمت پارک دمیبود که دو ومدهیهنوز حالم کامل جا ن! نداشتم که بدم یندادم، جواب جواب

! تو کجا؟: که داد زدم نشیماش

. فتهیحق نداره پشت سرم راه ب یکس: نگاهش کنم، گفتم نکهیزدم و بدون ا نمویقفل ماش. حرکت موند یب

... من با  ست،یآرشام تو حالت خوب ن: فرهاد

!که گفتم نیهم -

شد؟  رفهمیش ،یمون یم هیبق شیجا پ نیتو هم: با خشم نگاهش کردم و

. گوشخراش از جا کنده شد ییبا صدا نیگاز فشار دادم که ماش يو روپام. روشن کردم نوینشستم و ماش. نگفت یچیه

رو دادم  شهیش د،یبه طرفم دو. محکم زدم رو ترمز. که جلومو گرفت دمیلباس عروس د يتو ونیگر یرو با صورت يپر نگیپارک رونیب

. بود ینگاه اون به صورت منقبض شده از خشم من و نگاه من به در خروج. نییپا

... آرشام تو رو خدا نجاتشون بده، دالرام االن : ق گفتهق ه با

. ساکت شد د،ینگاه منو رو خودش د تا

 ه؟یمنظورت چ -

. داد یبهش نم یمجال هیکرد و گر یهق هق م يپر

 ؟یبگ يخوا یم یچ يپر: زدم داد

 یبا هزار آرزو م. پسرم زنت حامله است :زد گفت یبه اشک نشستش موج م يکه تو صدا و چشما یبود با غم ستادهیکه کنارش ا یب یب

. رهیگ یرو ازتون م یخبر داره خوش یاون از خدا ب یخبر خوشو بهت بده، ول نیخواست ا

قسمت ما بشه؟  دیهمه عذاب فقط با نیچرا ا ایخدا... حسرت، درد  ،يبهت، ناباور. لبام رفته رفته محو شد يرو یعصب پوزخند

 ینیکه بب یتیموقع نیهمچ هیزنت بارداره و اونم تو  يبشنو نکهیا! کردم؛ چقدر سخت بود یودم هضم مخ شیرو پ یب یب يجمله  داشتم

 فتاد؟یاتفاق م نیا دیچرا حاال؟ چرا االن با. شده ریگرگ گرسنه اس هیچنگال  يتو تیزندگ يهمه 

. حالم بدتر از قبله، اومد طرفم و در رو باز کرد دیکه د ریام

. کنم یم یندگبرو کنار من ران -

جون دالرام واسم از هر . دم، فرمونو تو مشتم فشار دادم یکار دست خودم م هیدونستم برم تو جاده حتما  یم نکهیبا ا. جمع شد حواسم

.باارزش تر بود ایدن نیا يتو يزیچ

. برو کنار ر،یتنها برم ام دیبا -

. که باهات قرار گذاشته دور بمونم یدم از محل یل مقو یول ام،یمن باهات م. ستیآرشام لج نکن؛ تو حالت خوب ن -

. بودم دهیبهشون رس شیوقت پ یلینبود خ نیاگه حال و روزش ا یقلب لعنت نیتونم لفتش بدم؛ ا ینم نیاز ا شتریب

 م؟یرس یپس چرا نم م،یتو جاده بود. کنار راننده یصندل يرو دمینشست پشت فرمون و خودمو کش ریام

. یو گم نکنمواظب باش راه -
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. کنم داشیتونم پ یم یول ادهیو خمش ز چیرم؛ پ یرو دارم م يکه داد ینه همون آدرس -

تو گوشم تکرار  یب یب يجمله . طونشیو ش يو نگاه نقره ا نیدلنش ریذهنم پر بود از تصو. باعث شد تو افکارم غرق بشم نیماش سکوت

پنج  نیا يچرا زودتر بهم نگفت؟ چرا مراقبش نبودم؟ من قسم خورده بودم، توآرامشم،  يمن، همه  یدل» .پسرم زنت حامله است«شد 

احساساتم  يبه خاطر خودش از خودش گذشتم؛ چشمو رو. نهیچشماش بش ينذارم غم تو گهیکنم د داشیاگه پ هسال با خودم عهد کردم ک

خوشحال کردن اون  یمن در پ. میسوخت یم میداشت عشق و حسرت شیآت يما تو يهر دو نکهیاما غافل از ا نمش،یبستم تا تو آرامش بب

. دادم یداشتم عذابش م

حافظمو به دست آوردم  نکهیکشته شده و بعد از ا انیکردم اونم با شا یفکر م. شرفش بود یب يهمون عمو يصفت لنگه  وونیح ارسالن

و ارسالن به  سیبه دست پل انیشا. نا کشته شدناو يگفتن که هر دو یسراغشونو گرفتم؛ ول میقد ياز دوست و آشناها. بودم رشیگیپ

! هنوز زنده است انمیشا دیدروغ بود، شا مشپس ه. ناشناس يدست افراد

. شدم رو به کامم تلخ کردند یم دواریکه داشتم بهش ام يا یزندگ. پنج سال بودند نیا یمن ط يایمسبب تموم بدبخت اونا

جاست، آره؟  نیانگار هم: ریام

. نگاه کردم رونویدم و بخودم اوم به

. جا بمون نیتو هم -

... آرشام  یول -

. خبر بده سیکردم به پل ریفقط اگه د. جلو يایب يحق ندار يدیکه شن ییافتاد و هر صدا یهر اتفاق! که گفتم نیهم -

! هیارسالن آدم خطرناک -

. ایگم جلو ن یم نیواسه هم -

مرده؟  یمگه خودت نگفت -

! هفت تا جون داره پدر سگ: دمییم سارو ه دندونامو

. دستمو گرفت ریباز کردم؛ ام نویماش در

. مراقب خودت باش -

. باز کردم و تا آرنج باال زدم نمویآست يدکمه ها. نیماش يکتمو در آوردم و از پنجره انداختم تو. شدم ادهیسرمو تکون دادم و پ فقط

به  يا نندهیچشم هر بب شیو خاص پ ییتماشا يفضا هیروز  يپشت اون درختا تو دیست؛ شادور افتاده ا يجا هیمحل خارج از شهر و  نیا

که در اثر  يدرختان بلند و تنومند. رفتم نییکوه بود پا ي نهیکه س یسنگالخ یبیاز سراش. و مسکوت بود کیاالن تار یول اد،یدر ب شینما

. دیرس یدور به گوش م يگرگ از فاصله  يزوزه  يصدا. کردند یم جادیرو ا يمانند غیخش خش و ج يصدا دند،یلول یوزش باد در هم م

روشن  لمویموبا يصفحه . فرو رفته بود یاهیهمه جا تو س. نذاشتم نجایپامو ا گهیرودخونه رو دنبال کردم، سال هاست که د انیجر يصدا

! دیشک یانتظارمو م یآلونک چوب ییدرختا که رد بشم اون طرف روشنا نیا نیکردم؛ از ب

***
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دالرام

خورد تو چشمام که محکم  مینور المپ مستق. از هم باز کنم نمویسنگ يپلکا فیلرزش خف هیو رطوبت صورتم باعث شد با  يسرد احساس

 يباال شیپهن و نگاه سبز وحش يارسالن با اون قد بلند و شونه ها. بار باعث شد با وحشت چشم باز کنم نیخش خش ا يصدا. بستمشون

دستمو با طناب و با دستمال دهنمو محکم . شد، خودمو جمع کردم دهیاندامم کش ينگاهش که رو. کرد یم نگاهم قیبود و دق ستادهیا سرم

. بسته بود

بودم و ضربان قلبم با هر نفس  دهیدونه که تا چه حد ترس یخدا م. پرکرد و رو به روم زانو زد نمونویقدم ب هیترس نگاهش کردم که  با

. رفت یمن باال و باالتر م ي دهیکش و قیعم

. زمینترس عز -

که با  دمیتازه فهم. داد و موهامو تو چنگ گرفت رونینفسشو محکم ب. تو هم و صورتمو برگردوندم دمیاخمامو کش. دیگونم دست کش به

 یارسالنو رو حس م يشده از خواسته  و پر دارانهیکه آرشام برام گرفته بود و حاال نگاه خر يجلوش نشستم؛ همون لباس نقره ا یچه وضع

. رو شونه هام انداخته بودم دهنمو بسته بود یکه تو جشن عروس یلبا همون شا. کردم

صورتشو به . شد یکنده م شهیداشت از ر یوحش وونیح نیا يدستا يگرم و آرامش بخش آرشام بود، تو يبلندم که مامن نفس ها يموها

. ترس گشاد و نفسام تند و نامنظم شده بودکرد؛ چشمام از زور  کیصورتم نزد

چون اون قبل از من تو رو تصاحب کرده؟ ؟یچون االن مال آرشام ؟یترس یعشقم، چرا ازم م: گردنم زمزمه کرد ریخشن ز یلحن با

از آرشامت  يخبر گهید نجایا. یوجود تو، خود تو که االن کنارم ،ییتونه واسه من مهم باشه؟ مهم تو یم نایگفته ا یک: ادامه داد ظیبا غ و

. دیتپ یو قلبت واسه اون م! آرشام ،یخواست یو تو اونو م مینبود یول م،یهممون مثل هم یگفت ؟يخوا یاونو نم یبهم گفت ادتهی. ستین

! زیهمه چ یاون کثافت، ب ،یاون بود، اون لعنت بالنگاهت دن

کرد تا مرز سکته  یباز م راهنشویپ يدستاش که تند تند داشت دکمه ها دنیبا د. کرده بود سیاشک صورتمو خ. داد و موهامو ول کرد هلم

. کرد یلباش فقط نگاهم م يرو هیپوزخند کر هیاون با  یدهنم بسته بود بهش التماس کردم، ول نکهیکردم و با ا یهق هق م. رفتم شیپ

به  زمویهمه چ وونیح نینذار ا یول ر،یاالن بگ نیجونمو هم ایخدا !ـــاینذار تنم به گناه آلوده بشه؛ خدا ایخدا! آرشامم م،یبچم، زندگ ایخدا

. گند بکشه

. چشمام دو برابر شد يکه سوزش اشک تو يجور! چشمامو بستم، محکم. درآورد راهنشویحرکت پ هی با

. مهارم کرد رومندشین يارسالن با دستا یدستام بسته بود تقال کردم، ول نکهیکه رو بازوم نشست هراسون نگاهش کردم با ا دستش

.ازت بگذرم یراحت نیهمه سال به هم نیتونم بعد از ا ینم. کنم یکارو تموم م ادیشوهرت ب نکهیتا قبل از ا -

بود که دور دهنم بسته  یچون دهنم تو حصار شال. دمید یتر م فیباشه، خودم رو هر لحظه ضع ریگرسنه اس يکه تو چنگال ببر يشکار مثل

.برام سخت شده بود دنیشده بود، نفس کش

. داد یرو م يدیبارون شد دیرعد و برق بلند شده بود و نو يصدا
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 یشاخ و دم ب یغول ب نیتقال در برابر ا. دستش قفل کرد هیمن، با  یدر پ یپ ياز تقالها يریتا دستامو با وجود طناب به خاطر جلوگ دو

از  یول اد،یصدام در نم ایخدا ؟يشنو یم ـــــایخدا. رهیاالن جونمو بگ نیهم نکهیخواستم، ا یم زیچ هینا نداشتم و فقط از خدا ! بود دهیفا

که فقط  ینذار تن و بدن ایخدا! خالصم کن اینجاتم بده  ایشم؛  یم تیثیح یدارم ب ایخدا. زنم که صدام به گوشت برسه یم ادیدرون دارم فر

بشه؛  دهیست کشمرد به نجا نیآغوش ا ياونو لمس کرده تو میعشق زندگ يدستا

 ؟یکن یچرا راحتم نم! خدا رم؟یم یپس نم چرا

آرشام  يصدا یگرفته بود، ول دموید يارسالن جلو. باز شد یوحشتناک يآورد باال و خواست کمربندشو باز کنه که در آلونک با صدا دستشو

. جون دوباره داد تو رگام بهم یانگار که هرم زندگ» !؟یکن یچکار م يکثافت حرومزاده، دار«که داد زد 

. بازدمش رو نداشت شیگنجا مینیب يحفره ها. حبس شده بود و دهنم بسته بود نمینفس تو س. حرکت از روم بلند شد هیبا  ارسالن

. کردم، اما صدام خفه بود یم هیو گر دمیکش یم غیشده بودند؛ بلند ج ریو ارسالن با هم درگ آرشام

. ارهیتونه در برابر ارسالن دووم ب ینم شیماریدونستم آرشام با وجود ب ید؛ مبه صورت آرشام ز یمشت محکم ارسالن

مشت خودشو  هیبا  دهیاز آرشام بع ؟يکم آورد هیچ: نگاهش کرد نهیخشم و ک ياز رو يارسالن با پوزخند. شد جیبا همون ضربه گ آرشام

شده؟ یاون وقتا ضرب دستت از منم بهتر بود، پس چ ادمهیببازه؟ 

! االید . یپاشو بهم نشون بده که هنوزم همون آرشام سابق! ید پاشو لعنت: دز داد

. ارهیراحت اونو از پا در ب یلیخ يجور نیبره و ا لیو توانش تحل رویزد که آرشام اونو به مبارزه دعوت کنه تا ن یحرفا رو م نیا

 ینگاهش م یبا ترس و نگران. بود نشیس يقفسه  يتش روزانو زده بود و دس نیرو زم. کردم آرشام به حرفش گوش نکنه یخدا م خدا

. ارسالن تو جام خشکم زد ادیکردم؛ خواستم پاشم برم طرفش که با فر

! بتمرگ سرجات -

خون بود، اما  يصورتش از درد جمع شده بود و چشماش کاسه . غرش از جاش بلند شد هیغفلت ارسالن استفاده کرد و با  نیآرشام از هم و

. همه فشار واسه آرشام مثل زهر کشنده است نیا. کرد یاومت مداشت مق

شده بود؛ هنوز کامل به خودش  ریارسالن که با مشت آرشام غافلگ. دیرس یصدام بهش نم یکه بکشه کنار و آروم باشه، ول دمیکش غیج

 ياست پاشه که آرشام با زانو نشست روفرز بود، خو. نیصورتش و ارسالن به پشت افتاد رو زم يبود که آرشام با لگد زد تو ومدهین

. گوشمو کر کرد النارس ينعره  يشکمش و صدا

به ! کشمت کثافت یم: دیکش یاومد و نعره م یبه سر و صورت ارسالن فرود م یدستاش مشت شده بود و با چه خشم د؛یلرز یم آرشام

کشمت  یم! یکشمت عوض یم. رم به خاطر تو جوون مرگ شدخواه. میخاطر نگاه خرابت به زنم، به خواهرم، به خاطر نابود کردن زندگ

. زنم یم شیو آت ارمیبشه رو در م دهیکش ناموسمکه به سمت  ییچشما! حرومزاده

! آرشام شیعقب، کشت ایآرشام تو رو خدا، آرشام ب: داشتم بکشمش کنار، گفتم یکه سع یسمتش و با جمالت نامفهوم دمیدو

 یساله اتفاقات خوب نیچند ي نهیخشم و ک نیپشت ا. دید یزدنامو م شیتقال و به آب و آت یگم، ول یم دارم یفهمه چ یبودم نم مطمئن

. رمیخواستم جلوشو بگ یم نیو واسه هم دمیترس یم. ده یدونستم کم کم آرشام توانشو از دست م یم. دیکش یانتظارمونو نم
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بده و  هیتک واریبود که منو به د نیکه کرد ا يآرشام تنها کار. هش حمله کردزورش ب يارسالن با ته مونده  ن،ییکه دستشو آورد پا آرشام

گردن ارسالن، و  يچون نگاه سرخ و رگ برجسته . خواست ازم محافظت کنه یم يجور نیا ره؛یمن و ارسالن قرار بگ نیخودش و ماب

اسلحه به دست  کلیه ياز شد و چند تا مرد قودر آلونک ب یمخصوصا وقت. ما رو نشونه گرفته بود يم هر دویمشت گره کردش مستق

! خودش بودن يتو؛ از آدما ختنیر

! شرف یکه خورده بود آخ نگفت ب یبا اون همه مشت. و با پشت دست صورتشو پاك کرد نیدهنشو تف کرد رو زم يخون تو ظیبا غ ارسالن

که باهاش فاصله  یضربان قلبشو من يصدا یحت... و بلند  دهیکش ينفسا د،یلرز یم. کرد یدستاشو از هم باز کرد و منو پشتش مخف آرشام

. دمیشن ینداشتم، م يا

ارسالن با . دیچیپ یو به خودش م نشیدستشو گذاشته بود رو س. و کنارش زانو زدم دمیکش غیج. نیزم يو افتاد رو ارهیطاقت ب نتونست

آرزو داشتم  شهیآره؟ هم ؛یمن بگذرون يچشما شیپ تویآخر زندگ يها هیثان يکرد یفکرشم نم: صحنه قهقهه زد و مستانه گفت نیا دنید

جذاب و  يظاهر ت،یثروت، قدرت، محبوب ؛یداشت زیشرف همه چ یب يتو. نمیخودم بب يجون دادنت تو صحنه باشم و با چشما يلحظه 

که به من تعلق  یتو هر چ. داشت يواز تو حرف شن یداد، ول یباج نم یبه کس یراحت نیکه به هم یکس. يبود انیمورد اعتماد شا یحت

.یداشتو ازم گرفت

از  سایچشم پل يجلو نکهیآرشامه؛ پول گرفت فقط واسه ا نیتو سوخت و جزغاله شد و همه جار زدن که ا يکه جا ارویاون : زد پوزخند

نقشه  یقربان شویو قراره زندگ ستین نیدونست همش ا ینم. دمیواسش د یخبر نداشت چه خواب یو گمراهشون کنه، ول رونیاونجا بزنه ب

!من بکنه يها

! نداختیبلندش رعشه به تنم م يصدا! بلند و وحشتناك د؛یته دل خند از

تو از . يخودتو خوب تو دلشون جا کرد یول ،يها نبود یوقت از تهران چیتو ه: رد لبخند رو لباش بود که با نفرت رو به آرشام گفت هنوز

. يدیرس نجایو حاال به ا يا بوداز م یکیتو  ؛يها بود انیشا

 هیبا گر. تونست ینم یداشت نفس بکشه، ول یآرشام سع. اومد زل زد یرنگ در م هیآرشام زانو زد و تو صورتش که هر لحظه به  کنار

.نشیسرمو گذاشتم رو س

. قت از وجودت خبر نداشتمو چیکه ه يبود ییتو همون پسر عمو: ارسالن با بلندتر شدن تپش قلب آرشام همزمان شد یعصب يصدا

...بار زدم به هدف، اما خب  نیتا بعد از تموم حرفام شاهد ذره ذره جون دادنت باشم که انگار ا نجایخواستم بکشونمت ا

. ستادیبلند شد و ا. نگاهش کردم ونیگر يچشما با

.حاال بهتره: ارسالن

 یده و زمان یداره از دست م شهیهم يباور کنه که عشقشو برا دیبا. هد باشهخوشگلش شا يدالرام هم با چشما: من نگاه کرد و ادامه داد به

! من بمونه شیپ شهیهم ينباشه، آزاده که برا یهم که آرشام

. رونیهمراه دار و دستش از آلونک رفت ب. بود هیمن مشمئز کننده و کر دیکه از د يبا چهره ا. یطانیبلند و ش يخنده ا د،یخند

 يصورتمو بردم جلو که ال. شده بود؛ تنش هم سرد بود دیبود و صورتش سف يچشماش اشک جار ياز گوشه . بود دهیببه پشت خوا آرشام

! یمحکم و ناگسستن يهر دومون تو هم گره خورد؛ گره ا یو بارون سینگاه خ. پلکاشو آروم باز کرد
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 یلرزونشو باال آورد؛ سرفه م يآرشام دستا. دیمون چکآلونک چند قطره رو صورت یاومد و از سقف چوب یشر شر بارون م يصدا رونیب

. باز شد و افتاد دور گردنم. شالو شل کرد يو دستشو برد پشت سرم و گره  دینفس بلند و صدا دار کش هی. قیخشک و عم يکرد، سرفه ها

تو  زم،یآرشام، عز: زدم یو صداش مکردم  یهق هق م. زدش بوسه زدم خیلبامو بردم جلو و به صورت . حس شد و افتاد یآرشام ب يدستا

!تو رو جون دالرام مقاومت کن آرشام. میش یخراب شده خالص م نیباالخره از ا! رو خدا تحمل کن

زمزمش به گوشم خورد؛ انگار . کرد یخس خس م. رو بشکافه  نشیقلبش با هر تپش قصد داشت س. نشیس يسرمو گذاشتم رو هیگر با

. نگاه سرخش مخمور بود. زد یلباش تکون خورد، آره داشت اسممو صدا م! مضطرب و شتاب زدهنگاهش کردم، . اسممو صدا زد

... تونم قرصت و  یآرشام، آروم باش دستم بسته است و نم نجامیمن ا زم،یجون دالرام، جونم عز: رو به روش گرفتم صورتمو

نکن دالرام؛ قرصام  هیگر: گفت دهیبر دهیبر. کردم کیباش نزدگوشمو به ل. گفت که نتونستم درست بشنوم ییزایچ هی. شد دتریشد میگر

...که  يزیچ هی... رو بهت بگم  يزیچ هیقبل از مرگم  دیبا یکنه، ول یخبر م سویحواسش هست و حتما پل رونیاون ب ریام. ستین شمیپ

. هول شده بودم. از درد صورتش جمع شد و به پهلو برگشت يبلند يبا ناله . سرفه افتاد به

! کنم یفقط االن آروم باش، خواهش م. دم یشه، بهت قول م ینم تیچیتو ه. یش یآرشام تو خوب م -

 ییمرتعش و دستا یاشک آلود، تن یبودم؛ وحشت زده با نگاه دهیترس. نفساش نامنظم و صداش خش دار بود. سرشو تکون داد برگشت

.که سرماشو از بدن آرشام گرفته بود

آخره و از  يها هیدونم ثان یم...  ستین یفرصت گهید: که آروم تر از قبل گفت دمیدوباره گوشم و بردم جلو و شن .خواست حرف بزنه یم

اما  ،ینیروزا رو بب نیخواستم ا یبار نم نیآخر يبرا... کنم  یدالرام بذار بگم، بذار باهات خداحافظ. رمیم یخوشحالم که کنار تو دارم م نیا

...خوام بگم  یتونم، فقط م ینم یحرفا دارم ول یلیخ. یعشقمون هست يمراقب خودت و ثمره  بهم قول بده که... نشد 

. هق هقم شد يگوشم همنوا با صدا ينجواش تو يشده بود و کلماتش نامفهوم تر و صدا شتریب نشیخس س خس

وندیپ نیاول خداحافظ

سوگند نیاول

لبخند نیآخر

خداحافظ

ما يها لحظه

موندند ناتموم

ما يها عدهو

خداحافظ

وقفه یب آغوش

دارم دوست

حرفه نیآخر
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حرفه نیآخر

خداحافظ

»یاحقیمحسن  -از آهنگ خداحافظ  یقسمت«

آرشام  ينفس ها يکه حاال از صدا ییگلوله فضا کیممتد شل يو صدا. بلند شد رونیاز ب ریآژ يآرشام، صدا يبا بسته شدن چشما همزمان

! ساکت بود رو شکست

! خـــــــدا نــــــــه: دمیکش غیج

»حجت دیام - رمیتو م شیروز از پ هی آهنگ«

رم یتو م شیروز از پ هی

هیهوا بارون که

رم یتو م شیروز از پ هی

هیاشک هام پنهون که

یـیتلخ جدا ي لحظه

ذارم یرو زانوم م سر

گم آسمون بدونه یم

چقــــــــدر که

دارم دوســـت

ـمیربها يو تو عاشق ابرا من

!نه؟ مگه

ـمیقرار یدوباره ب دارید واسه

!نه؟ مگه

یآسمون آبـ پشت

کنم یتو وعده م با

يرو دار ایدن یهمه دلخوش که

!نه؟ مگه

رم یتو م شیروز از پ هی

هیهوا بارون که

رم یتو م شیروز از پ هی
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ــــهیاشک هام پنهون که

یــیتلخ جدا ي لحظه

ذارم یرو زانوم م سر

بدونهگم آسمون  یم

چقــــــــدر که

دارم دوســت

***

و دو تا مرد  ریام. با هق هق سرمو بلند کردم. زدم که در آلونک باز شد یتحرك آرشام بود و از ته دل زار م یسرد و ب ي نهیس يرو سرم

تنش بود  سیه لباس فرم پلمرد ک هیاومدن تو و پشت سرشون  عیسر ،یروپوش پزشک یکیلباس مامور امداد تنش بود و اون  شونیکیکه 

. ستادیشد و وسط آلونک ا واردبه دست،  میس یو ب

باز خواستم سمت آرشام هجوم ببرم که . دستامو باز کرد یزدم تا ولم کنه و اصال متوجه نشدم ک یداد م. به زور منو از آرشام دور کرد ریام

. بازوهامو گرفت ریام

من به  يپرتمنا يو دستا رهینگاه خ یشونم و شالو سرم کرد، ول يتشو در آورد و انداخت روک. دمیکش یم غیزدم و ج یلباسش چنگ م به

. طرف آرشام بود

. زدم یسر خودم م يکردم و تو یمشت م نویکف زم يو علفا کاه

» !نبض نداره ،یقلب ستیا«: تنش بود نبضشو گرفت یکه لباس پزشک یدو مامور کنار آرشام نشستن؛ اون هر

ولم کن بذار برم ! یولم کن لعنت: زدم یداد م. ذاشت ینم ریام یو چهار دست و پا خواستم برم طرفش، ول دمیکش غیج دمیشن ونیتا ا و

.ششیپ

! آروم باش: گفت یکرد و م یم هیگر ریام

جون افتاده؟  یچشمام ب شیپ میزندگ يهمه  یتونم آروم باشم وقت یچطور م ؟يچطور

دو، و با  کی. داد یم یبهش تنفس مصنوع. کرد لیبه جلو ما یسرشو به عقب خم کرد؛ چونشو آورد باال و کمگردن آرشامو به جلو و  دکتر

. کردم یسوخت بس که خودزن یو دستام م دمیکش غیگرفته بود بس که ج شیگلوم آت. شد یم شتریمنم ب هیگر يهر نفس صدا

. پرپر شدنش بودمکه شاهد  یمن! کس جلودارم نبود چیهم جلودارم نبود؛ ه ریام

با  ایدو سه چهار پنج و دوباره عمل اح کی. گذاشت و محکم فشار داد نشینبض گردنشو گرفت دستشو به حالت ضربدر رو جناق س دکتر

! تکرار کرد، تکرار، تکرار و بازم تکرار. و هنوز نبض نداشت ینفس مصنوع

. کرد یداشت و نبضشو کنترل م یملحظه دستشو از رو مچ آرشام بر ن هیکه کنارش بود  يمرد اون
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لب اسم خدا رو صدا زدم؛ بسم اهللا گفتم  ریز. آرشام بودم یتحرک یدکتر و ب يزده شاهد تقالها خیدهنم و مات و  يگرفته بودم جلو دستمو

نذار بچمم به درد من  دم،یکش یمیتیمن درد  ایخدا. آرشاممو بهم برگردون ایخدا. دلم نذر کردم يچشمامو بستم و تو. و صلوات فرستادم

! ایخدادچار بشه، 

. »کند یلینبض خ« يکارد يبراد صینبض برگشت، تشخ: هق هقم گم شد يدکتر تو صدا يصدا و

. چشمامو باز کردم تند

هست؟  يدیشد دکتر؟ ام یچ: سرگرد

 یقلب یتمیدر حال حاضر دچار آر.هست MIمن  صیتشخ: که تموم حواسش به آرشام و کنترل نبضش بود، سرش و تکون داد و گفت دکتر

. شه یم یقلب ستیصورت بازم دچار ا نیا ریدر غ مارستان،یمنتقل بشه ب دیتر با عیشده و هر چه سر

اگه از رو کت بازومو . از جام بلند شدم ریتو پاهام نداشتم و به کمک ام یمن که جون. رونیگذاشتن رو برانکار و از در رفتن ب آرشامو

. شدم یم نیشک نقش زم ینگرفته بود ب

. دیایمساعده الزمه که همراه ما ب تونیاگر حال جسم ،ینیخانم ام: سرگرد

. رمیخودمو بگ ينتونستم جلو. نداختیآرشام م يچشما ادیمنو  اهشیس يقد بلند بود و چهار شونه و چشما. روح نگاهش کردم یو ب سرد

.مارستانیبرسونمش ب دیو با ستیکه حال زن داداشم خوب ن دینیب ید مجناب سرگر: رو به مامور گفت دیکه حال زارمو د ریام

به . در دسترس باشن دیبا یول ست،ین یتونن برن مشکل یم: به صورتم انداخت و به ناچار سر تکون داد ينگاه کوتاه و سرسر هی سرگرد

. مراجعه کنن سیپل يبه اداره  دیاز سواالت با يکرد جهت پاره ا دایحالشون بهبود پ نکهیمحض ا

. سرشو تکون داد ریام

به سر ارسالن و دار و دستش  یدونستم چ ینم. میپشت سرشون حرکت کرد ریاون منطقه رو ترك کرد و من و ام رکشانیآژ آمبوالنس

. آرشام بود یداشت سالمت تیکه واسم اهم يزیاومده و االن تنها چ

 ینتونستم و توان یبود بدوم و تختشو ول نکنم، ول دهیکه آرشام روش خواب يانکارشدم دوست داشتم پشت سر بر ادهیکه پ ریام نیماش از

! معجزه بود هی دمیکش یهنوز زنده بودم و داشتم نفس م نکهیا. کردم یتو پاهام حس نم

 وژرنیسکن پرفآزمایش خون، ا» EKG«نوار قلب : گفت یداشت رو به پرستار م یکه کنار تخت آرشام تند تند قدم بر م یدر حال دکتر

.منتقل بشه وی یس یبه بخش س دیتر با عیهر چه سر ماریب. ژنیو اکس یوگرافیآنژ 99 میبا تکنس ویواکتیاسکن راد وکارد،یم

. داد ینوشت و سرشو تکون م یوقفه دستورات پزشک رو تو پرونده م یتند و ب پرستار

مشتم فشارش  يتو قهیبا حرص از . شونه هام بود يرو ریکت ام. ندادنورود  يو به من اجازه  ژهیو يبردن تو بخش مراقبت ها آرشامو

دکتر باال سرش بود و چند تا . با چشمام هستم، از پشت پنجره زل زده بودم به صورتش شیگیکه سال هاست شاهد همسا یدادم و با غم

. کردن یدستگاه و لوله رو به بدن آرشام وصل م يه سریپرستار همزمان داشتن 

خون رو حل  يضد انعقاد لخته ها يکه به کمک داروها نهیتموم تالشمون ا: و تا نگاهش به ما افتاد آروم گفت رونیز اتاق اومد با دکتر

جهت کار  میداره و اگه بخوا ییباال سکیر مارینامنظم ب میچون با وجود عال م؛یفکر کن یبه عمل جراح میتون یدر حال حاضر نم. میکن
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منتظر  جهیدر نت. میندازیبه خطر م مارویجون ب م،یقلب رو روشون انجام بد يپاس سرخرگ ها يبا یجراح ایساز و  ضربانگذاشتن دستگاه 

بهشون دست داده، درسته؟  یحمالت نیهم چن نیظاهرا قبل از ا. میهست يکننده تر دواریام میعال

. شدت نه نیبه ا یبوده، ول يچند مورد. بله: ریام

. کننده خواهد بود دواریام جیانشااهللا که نتا م،یمون یم شاتشونیمنتظر جواب آزما: گفتسرشو تکون داد و  دکتر

دست لرزونمو . و اون همه لوله و دستگاه دوختم ژنیچادر اکس ریز دشیدادم، نگاهمو به صورت رنگ پر هیسرد تک ي شهیبه ش سرمو

آسمون  دیداد، نو یم دیرعد و برق چشمام نو! دیسرد بود، تنم لرز شهیش. لمس کردم شهیآوردم باال و با سر انگشتام صورتشو از پشت ش

. مو نگاه ماتم زد یبارون

. از عمر من کم کن و بده به آرشام ایخدا! نفس ندارم خدا. نمیس يهمه غم تو نیبغض کردم و خفه شدم از ا ختم،یزدم، اشک ر هق

داره، جون  اتیکه درونم ح یو نفر سوم يآرشامو بهم داد یکه ازم گرفت يابعد از خانواده ! بهم برگردون زمویبرگردون، همه چ مویزندگ

داره با مرگ دست و پنجه  مارستانیپدرش رو تخت ب! کنه یقلبمو، اونم داره احساس م يدرد تو نیکنه ا یم احساسکشه و  یداره، نفس م

!بگه يزیتونه چ یو ناتوانه؛ نم کیروحشم مثل جثش کوچ. بشه شیزیخواد اون چ یکنه؛ نم ینرم م

 میتیو  امیب ایبه دن میتیخوام  یگه خدا بابامو بهم برگردون، نم یداره م! زنه یزنه؛ داره تو رو صدا م یم ادیآره، انگار اونم داره فر یول

چه خبره و  نهیس نیا از رونیفهمه ب یاز ضربان قلب ناآروم من م! شنوم، روح داره، جون داره یدارم م! زنه خــــدا یبزرگ بشم؛ داره داد م

! زمویبهم برگردون؛ آرشاممو، همه چ زمویعز ا،یخدا. کشه یم ادیقلب با هر تپش غم و غصه هاشو فر نیا

. هم فشار دادم يهق کردم و چشمامو رو هق

د شد قلبم فرو دستگاه ها بلن غیج يصدا یفقط وقت! دونم چقدر یعمر، نم کیساعت،  کی قه،یدق کی ه،یثان کی. دونم چقدر گذشت ینم

. بود توریمان يخط ثابت رو هی دمیکه د يزیچ نیچشم باز کردم و اول. دیو نفسم بر ختیر

سوت ممتد  دنیسمت اتاق و با شن دیافتادن و دکتر دو اهویپرستارا به ه. پنجره داخلو نگاه کرد ي شهیسمتم هجوم آورد و از ش ریام

 ریغ Modeدستگاه شوك » به علت خطر جرقه و انفجار«. قطع کن ژنویاکس انیر جرپرستا: جون آرشام داد زد یدستگاه ها و جسم ب

. زهینکرونیس

انگار ... من  یو اونام نگاهشون با غم به صورت آرشام بود، ول ستادنیپرستارا کنار ا. هم مضطرب بود و همه به تالطم افتاده بودن دکتر

! آره نفس ندارم... شاهد بال بال زدن آرشامه روحم بود که  نیاونجا نبودم، انگار مرده بودم و ا

! آماده: دکتر

.حواسش به نبض آرشام بود گهید یکیو  تورینگاه پرستارا به مان. رو فشار داد يانرژ ي هیتخل ي دکمه

. دکتر ینوسیس تمیعدم ر-

.آرشام ي نهیس يشوك رو گذاشت رو يدوباره پدال ها دکتر

!آماده-

 توریمان يبود که با شوك سوم ضربان قلبش رو توریمن به مان يشد و نگاه وحشت زده  یتخت کنده م ياز رو جسم آرشام. بازم شوك و

افتاد
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. کنده یلیدکتر نبض خ -

دوخت و از  نیلب به پرستار گفت و نگاهشو به زم ریز يزیچ هی. کرد؛ نبضشو گرفت و به ساعتش نگاه کرد نهیآرشامو معا يچشما دکتر

. ونریاتاق اومد ب

! نگاهمم نکرد ینگفت، حت یچیه. تو چنگم گرفتم دشویچطور به سمتش هجوم بردم و روپوش سف دمینفهم

!دکتر آرشامم: مثل يزیلرزونمو باز کردم و چ يلبا

. ال به الشون خارج شد از

چطوره؟  ؟حالشیگ ینم يزیچدکتر چرا : اومد، گفت یم رونیکه از قعر چاه ب ییبود، با صدا دهیکه چشماش سرخ و نفساش بر ریام

الزم روشون  شاتیآزما. کما رو داره میعال ماریمتاسفانه ب: به آرشام بود يا شهیش يکه نگاهش از پنجره  یآروم دکتر در حال يصدا و

.میشه تا مطمئن بش یانجام م

. ستین يدیام چیه گهید د؛یباش دیقلب جد هیتونم بگم به فکر  یفقط م: که دستم از لباسش کنده شد، نگاه کرد و گفت یبه من و

 چیچشمام بسته بود و ه. چنگ زدم مارستانیسرد ب يکایزانوهام سست شد و به سرام. ختیو وجودم فرو ر دیبخش لرز يوارایمن د غیج با

و  دمیند! دمیمنفه یچیه دم،یشدم، نابود شدم و نفهم ستیضجه زدم، زار زدم، مردم، ن. اومد ینم رونیهق هق از گلوم ب يجز صدا زیچ

. شد اهیچشمام س شیزدم پ خی يایو دن کیاطرافم تار زیهمه چ! سبک شدم وشدم  یته! حس نکردم

***

. چشمامو باز کنم صورتم از درد جمع شد نکهیکه تو دستم احساس کردم؛ قبل از ا یسوزش با

 ؟يشد داریب یخانم -

. بود ستادهیکنار تختم ا یکه با لبخند کم رنگ افتاد ينگاهم به پرستار. چشمامو باز کردم يال آروم

.سوخت یگرفته بود و گلوم م صدام

! من کجام؟ -

! ستیهمه استرس براش خوب ن نیا. یباش يکه تو راه دار ییمراقب خودت و کوچولو شتریب دیبا. زمیعز یمارستانیتو ب -

.آوردم ادیاون لحظه به  يدکترو تو يحرفا يآورد همه  مارستانویاسم ب تا

. هنوز سرمت تموم نشده. یبلند ش دیدراز بکش، نبا: پرستار در اومد يبشم که صدا زیخ مین خواستم

! ادهیچقدر ز یرمق نگاهمو به سرم دوختم؛ لعنت یب

. شوهرم شیخوام برم پ یمن خوبم م -

کم استراحت کن، حالت که  هیپس . ير یال ماز ح دهیپات به درگاه اتاق نرس تیوضع نیبا ا یراحت؛ ول التیخ ير یشوهرتم م شیپ -

شوهرت، باشه؟  شیبرمت پ یبهتر شد خودم م

 ؟يد یبهم قول م: خشک شدمو با سر زبونم تر کردم و گفتم يکه به سرم زد؛ لبا يفکر با
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! ؟یچه قول: تعجب نگاهم کرد با

. کنارش باشم کیخوام از نزد یو تو اتاقش؛ م ششیپ يبعد از تموم شدن سرم منو ببر نکهیا -

. ممنوعه مگر با دستور پزشک ژهیمالقات تو بخش و ،یشه خانم ینم: زد لبخند

. ششیبرم پ دیکنم، من حتما با یخواهش م -

زد و مردد بود؛ از  یلبخند نم گهید. نگفت يزینگاهم کرد و چ رهیمظلومانه بود که تا چند لحظه خ يملتمسانه و نگاهم به حد يبه قدر لحنم

! رمیم یم نمشیتو رو خدا اگه نب: استفاده کردم و گفتم تیموقع نیهم

.سکوت کوتاه هیبعد از  و

شه، اما قول  یم یچ نمیکنم تا بب یبه هر حال تالشمو م. رهیسخت گ یلیدونم قبول کنه چون خ یم دیکنم؛ بع یبا دکتر بخش صحبت م -

. دم ینم

. نگفتم یچیه سرمو تکون دادم و. دادم لشیتحو يبند مین لبخند

خدا  ي شهیکه هم هیب یشک نداشتم کار ب. نجانیهم ا هیحتما بق. دیو شال سف یآب نیو شلوار ج دیسف يمانتو هیعوض کرده بودن؛  لباسامو

! داد یبهم آرامش نم دیرنگ سف گهید... داد  ینم یده، ول یبهم آرامش م دیگفتم سف ینبودم م تیوضع نیا ياگه تو دیشا! نگرانمه

صورتش از اشک  يپر. خبرشون کرده بود ریاومدن تو؛ حتما ام هیو بق ریام. دیطول نکش شتریب هیرفت چند ثان رونیکه از اتاق ب رستارپ

سرخ شده  ریام يچشما. کرد ینگاهم م نیجون غمگ یلیکرد و ل یکرد، مهناز خانم با دستمال اشکاشو پاك م یهق هق م یب یبود؛ ب سیخ

گفت؟  یدکتر چ يدیآروم باش، مگه نشن یب یب: گفت یب یرو به ب تهفگر ییبود و با صدا

دست خودم  یعل يچه کنم مادر؟ چه کنم؟ به وال: چادرش اشکاشو پاك کرد و گفت يکه صداش از بغض گرفته بود، با گوشه  یب یب

. کنم یترکه، بذار خودمو خال یداره م نهیس نیا. ستین

آروم اومد طرفم و همون جور  یب یب. اون دستم که آزاد بود رو به سمتش دراز کردم. ، دلم گرفتصداش يو غم تو یهمه مهربون نیا از

. ختمیر یصدا اشک م یکرد و من ب یهق هق م یب یب. شد يصورتم جار يسرمو رو شونش گذاشتم و اشکام رو. بغلم کرد

...با وجود  .ستیدالرام دکتر گفته استرس واست خوب ن: که صداش بم شده بود، گفت يپر

! اون از وجود آرشام بود. خواستمش یم شتریکه از جونمم ب يبچه ا. بود که در بطن داشتم يکرد؛ منظورش به بچه ا سکوت

ببخش : اشکامو پاك کردم و رو بهش گفتم. کنار تخت بهم داد زیم ياز رو يبرگ دستمال کاغذ هی يپر. اومدم رونیب یب یآغوش ب از

. طر ما خراب شدبه خا تونیعروس يپر

حرفاست؟  نیبه فکر مجلس و ا یک طیشرا نیا يدالرام؟ تو یزن یم هیچه حرف نیا: بغض داشت. نتونست یخواست لبخند بزنه، ول يپر

.نکن تیخودتو اذ. مهمتره يزیتو، بچت و آرشام برامون از هر چ یاالن فقط سالمت

 یتالف دیبذار آرشام خوب بشه با: منه، گفت یدونستم محض دلخوش یمشد و  یحس م بیبودنش عج یکه مصنوع يبا چشمک و لبخند و

. نمیبب یلباس عروس يآرزو به دل موندم تو رو تو. هم واسه ما و هم واسه خودتون ره،یگ یجشن مفصل م هی. کنه

. کردم یساس ماح نمیس يرو تو يسوزش بد هیاومد  یاسم آرشام که م. نزدم و به جاش بغض کردم یزدم، ول یلبخند م دیبا
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به خاطر . کردن که آروم باشم و غصه نخورم؛ به خدا توکل کنم و به بچم فکر کنم حتمیدادن و نص میموندن و باهام حرف زدن؛ دلدار شمیپ

کن، درد کمرمو نش ایخدا! نکن دیناام دمویام ایخدا! تو دیبه ام ایاون نشکنم، به خاطر اون که از جنس آرشام بود کمر راست کنم و بگم خدا

!توست يبه دستا دمیام يهمه  ایخدا! سوزه یداره م يزخم نزن، هنوز قلبم از اون پنج سال دور بهمداره؛ 

***

به خودت  يبرمت و اگه باز بخوا یم یاگه آروم باش: گفت. آرشام شیخوام برم پ یگفتم م ریبه ام. که تموم شد از رو تخت بلند شدم سرمم

. بهم بگو ياریفشار ب

. کردم شونیهر جور که بود راض الخرهبا

. بشه داشیکه پ گهیزنه؛ االناست د یداره با دکتر آرشام حرف م: که گفت دمیپرس یب یاز ب. نبود نشونیب فرهاد

 من از دکتر تشکر کرد و اومد دنیبا د. زنه یو داره باهاش حرف م ستادهیدکتر ا يکه کنار اتاق آرشام رو به رو دمشیبخش؛ د میدیرس

دالرام؟  یخوب: زد یموج م یطرفم؛ تو چشماش نگران

چشماش . ستادمیرفتم کنار پنجره ا دم،یصورت رنگ پر يرو رشیتوجه به نگاه خ یب. دادم و سرمو تکون دادم لشیتحو یجون یب لبخند

رو جز رخ  زیچ چیه. دمیشن یدرونم نم يرو جز نجوا ییصدا چیقدر محوش شده بودم که ه نیزدم و ا یتو دلم باهاش حرف م. بسته بود

.دمید ینمو خاموش عشقم  دهیرنگ پر

 یبگ! ده یچشمات بهم آرامش م یبگ ؟یبش رهیچشمام و ساعت ها بهم خ يتو یزل بزن ؟ینگاهم کن يخوا ینم گهید ؟یچشماتو بست -

که  یاون شب ش،یکلبه؟ درست پنج سال پ ياون شب تو ادتهی! يوقت تنهام نذار چیکنم تا ه یآغوشم م ریتو رو اس یدالرام ترکم نکن، بگ

پرستمش و نفسم به نفسش  یکه م یهمه غرور، کس نیبا ا يگفتم آرشام، مرد یو م دمیبال یچقدر به خودم م يمطمئن شدم منو دوست دار

. يذار یکه تنهام نم يتو بهم قول داد. یوحش يبلند شو آرشام، بلند شو و بازم بهم بگو گربه ! خواد و دوستم داره یبسته است، منو م

تو هم  اتیبا خصوص يمرد ينشون داد ،يو فقط بهم نشون داد ینگفت یول دم؟یانتظار کش درچق یدون یم ؛يدوستم دار یهنوزم بهم نگفت

 دارم آرشام، دستامو عاجزانه به طرفت ازیبهت ن! تو نگاهت درك کردم و باورت کردم یمن عشقو تو کالمت نه، ول. تونه عاشق بشه یم

. دمید یتو چشمات م رتویکه غ ییاخم کن مثل وقتا ،یبگو مال خودم ،یستیتنها ن گهیبهم بگو که من هستم، بگو د. گم پاشو یگرفتم و م

 ینگاهمو حس م ینیسنگ! سخته ییو جدا يتو هم دور يکه برا دمید یم ؛یتون یکه نم دمید یمنو از خودت دور کن یخواست یم یوقت یحت

! نجامیآرشام، ا نجامیمن ا شو داریپس ب ؟یکن

که  يریاز اون تصو. کندم یسردش دل نم ي شهیاز اون پنجره با اون ش. نداشت ییزمان تو اون لحظه برام معنا. از دستم در رفته بود زمان

و گفت دکتر کنه  يپرستار هم نتونست برام کار یبودم، ول ششیکاش پ يا. تونم دل بکنم یگرفته، نم يمسکوت و آروم جا شه،یپشت ش

. کرده نوعمالقات آرشامو مم

سرمت  قیساعتم از تزر کیهنوز . دختر يستادیتا حاال رو پا ا یک. یصندل يرو نیبش ایب زم،یعز یدل: بغلمو گرفت ریاومد و ز يپر

. نگذشته
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 ن،یزم وارها،یها، د یصندل یحت! روح یسرد بود، سرد و ب زیهمه چ. شده بودند نشستم فیکه کنار هم رد مارستانیسبز ب يها یصندل يرو

! من يو دستا يپر يدستا یحت! زیو همه چ شهیپنجره، ش

وقته که نابود  یلیاون خبر نداشت من خ. يبر یم نیخودتو از ب يگفت دالرام دار یم. کرد یم هیبغلم کرد و گر يپر. لرزم یدارم م سردمه

تونه به  یکه تحرك نداره نم یتحرکه و نفس یب مارستانینفسم رو تخت ب ده،ینفسم بر. متحرکم يمرده  هیو من االن  ستمیمن ن نیشدم؛ ا

نگاهش نکردم؛ فقط . شونم يفرهاد کتشو انداخته بود رو. مور مور  یناگهان يتنم از گرما. و وجودم سرده ستمیمن زنده ن! هجسم جون بد

. کنن یم یونا هم روح ندارن و با سرماشون دارن بهم دهن کجو براق بود و ا دیسف يروحم، فقط به اون سنگا ینگاه مسخ شده و ب نیزم

گفت و  یاطرافش واسه خودش آزاد م يایو فارغ از دن الیخ یکه ب میواقعا همون دختر م؟یمن ک. شدم فیچقدر ضع نه؛یسرم سنگ چقدر

اون  ستم،یمن ن کایسرام ين روخندو ریتصو نیا. کنم یبدنم احساس م يرو با تک تک سلول ها رییتغ. چقدر عوض شدم د؟یخند یم

! ستمیدختر که نگاهش شاده من ن

چشماش  ین یکه انتظار تو ن يدختر. که نگاهش عاشقه و تو چشماش غم نشسته يمنم، دختر نیا. شناسم یعوض شد؛ خودمو م ریتصو

آره . نفر بسته است هیاون  یبه زندگ شیآره زندگ. کشه ینفر داره نفس م هیآغوش گرم  يکه تو يدختر نیدختر منم؛ ا نیا. شه یم دهید

و زمان  نیاز زم دیاالن که با یاالن، حت یحت. کم رنگ نکردم میزندگ ياز تو دویام يکه لحظه ا ی، منه دالرام، منیدختر منم، منه واقع نیا

آره . نکنه دیناام دمویه امهست ک ییخدا. قلب عاشقم گوش کنه يهست که به صدا ییهست، خدا ییگم خدا یببرم و بگم تموم شد؛ بازم م

!باور دارم شویلطف و مهربون. دارم به وجود خدا، به اذن خدا باوردارم و  دیدارم، من ام دیهنوزم ام

. بود يپر يدستا يهنوز دستام تو. کنارم نشست یکی

. نهیخواد تو رو بب یم نجایدالرام جناب سرگرد اومده ا: ریام

. من بود يبود و نگاهش رو ستادهیراهرو ا يهمون مرد انتها. کرد، نگاه کردم یاشاره م ریکه ام ییبلند کردم و به جا سرمو

کردم به  نشیاون کثافت، اون پست فطرت که نفر. به سر ارسالن اومده یبدونم چ دیبفهمم، با دیبا. باعث شد از جام بلند بشم یحس هی

. میزندگ يخاطر حضور نحسش تو

 نیکه با وجود ا يا یزندگ. میرو بکن مونیاون گرگ صفت نذاشت زندگ یداشت، ول شرفتیرمانش پد يخوب بود؛ آرشام تو آرشام

. هم آروم بود يماریب

. و فرهاد پشت سرم اومدن ریام

. خودم عمل کنم فیدر هر صورت من هم موظفم که به وظا یرو انتخاب نکردم، ول یدونم زمان مناسب یم: سرگرد

. داد یو رو به سرگرد سالم نظام ستادیتنش بود، کنارمون ا یکه لباس شخص گهیمرد د هی

 ؟ییشده وفا یچ: سرگرد

... قربان  -

به اون  ییزایچ هیسرگرد  نکهیلحظه از روشون بر نداشتم تا ا هینگاهم رو . سرگرد سرشو تکون داد و ازمون فاصله گرفت. به ما نگاه کرد و

. رفت عیمرد گفت و اونم سر

 م؟یبا هم حرف بزن میتون یاالن م: سرگرد
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. دیحضور داشته باش دیتون یشما هم م: گفت ریتکون دادم و رو به فرهاد و ام سرمو

گرفته بود و مثل  وهیبرگشت واسم آبم یخورم، اما وقت ینم یچیکه گفتم ه رهیفرهاد رفت قهوه بگ. مارستانیشاپ ب یکاف يتو میرفت

:ده گفت یدستور م مارشیکه به ب یپزشک

. شده فیهم بخور، بدنت ضع کویک نیا. ياریدر ب وانویته ل دیبا -

. باهاش کل کل کنم رو نداشتم، فقط به تکون دادن سر بسنده کردم نکهیا حس

 یتیوضع نیچن يدر هر صورت حال شما رو تو. کنم سواالتم رو کوتاه کنم یم یسع: از قهوش رو خورد و رو به من گفت يجرعه ا سرگرد

.کنم یدرك م

. نیرو بگ دیدون یکه از اون م یخوام هر چ یدرسته؟ م دیشناس یرو م انیشما ارسالن شا: با مکث ادامه داد و

. رو خوردم وهیرو به لبام چسبوندم و چند جرعه از آبم ین. بخورم وهیداشتم از اون آبم ازین بیعج. گلوم خشک شده بود. کردم سکوت

. دستام يتو ي وهیسرد آبم وانیاون هم با فشار دادن ل. اون ها پنهونش کردم يهر سه  دیاز د یول د،یلرز یدستام م

 کایبه افتخار ورودش از امر یدر اصل اون مهمون. دمیعموش اونو د یمهمون يتو شیپنج سال پ. شناسم یمن ارسالن رو به اون صورت نم -

آرشام . کردم یکنارش احساس خطر م ییجورا هی شهیهم کردم و یخودم حس م يگاهش رو همه جا رو یو گاه ب رهیخ ينگاه ها. بود

. داشت منو از اون دور کنه یسع

 د؟یهم باهاش نداشت يا گهیبرخورد د: شد سمتش دهینگاهم کش دم،یسرگرد رو که شن يجد يصدا

! ه؟یمنظورتون چ -

. فکر انتقام باشه يتو هیقض نیمو سر ه رهیبه دل بگ نهیباشه و بخواد ازتون ک دهیهمسرتون د ایاز شما  یمثال عمل -

رو  دنشیوقت چشم د چیانگار ه. کرد یبا آرشام بد تا م شهیارسالن هم نکهیدونم، فقط ا ینم يزیمن چ: دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .دمیفهم یاز حرفاشون م نویا. شد یکه بود، مربوط به گذشته م یاومد و مطمئنم هر چ یآرشام هم ازش خوشش نم. نداشت

. که به ارسالن و شوهرتون مربوط بشه یهر اتفاق د؟یشما از اتفاقات گذشته خبر دار -

. سرم رو تکون دادم. کردم یسکوت م دیبا نجایا. بگم يزیخواستم چ ینم یکرده بود، ول فیآرشام همه رو برام تعر. دونستم یم

. ن ربوده شدن شما توسط ارسالنهافتاد؟ منظورم به زما یاون شب چه اتفاق: داد رونیب قیرو عم نفسش

برقا رو قطع کرده بودن و . رونیدهنمو گرفت و کشون کشون منو برد ب يبکشم جلو غیخواستم ج یوقت. ادینم ادمی يادیز زیدونم، چ ینم -

. بود کیجا تار آخه همه. باشه یقطع شدن برقا هم ساختگ دیبعد فکر کردم شا یدونم، ول ینم. روشن بود تیرقص نور وسط جمع هیفقط 

سالن هم توسط همون  يبرقا. بشه یکرده بود، تونست وارد عروس رشونیبله، اون شب ارسالن توسط چند نفر که با پول اج: کرد مکث

راحت به خواستش  یلیصورت اون هم خ نیدر ا. نشه، رقص نورا رو روشن گذاشتن ختهیبرانگ یشک کس نکهیا يافراد قطع شده بود و برا

. که پشت سالن مخصوص خدمه قرار داشت یاز در فرع قاینبرد، دق رونیشما رو ب یاز در اصل یول د؛یرس

. دمیند يزیچ یکیتار يباشه، من تو دیگ یطور که شما م نیهم دیشا -

. دیخب، ادامه بد اریبس -

. دمیسحرفامون تموم شد، ازش در مورد ارسالن پر یوقت. کردم فیرو براش تعر زیکوتاه همه چ یلیخ و
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. رو لو دادن زایچ یلیآدماش خ یاعتراف نکرده، ول يزیهنوز به چ. میکرد ریارسالن رو دستگ: شد گفت یبلند م یکه از رو صندل یحال در

. نداره یدرخشان يوجه سابقه  چیکه ارسالن به ه دیبدون نویا قتیدر حق

! شه بدونم چکار کرده؟ یم -

 د،یدون یازش نم يزیچ دیگ یکه شما م یآدم نیاز ا. بدنه يقاچاق و اعضا اءیمواد مخدر و اش باند بزرگ يسرکرده  ان،یارسالن شا -

 یبه اونجا انتقال م بیرو بعد از فر يادینوجوون ز يشخص اطفال و دخترا نینظر هم ریکه ز میکرد دایجنوب تهران پ يرو تو یکارگاه

ظاهرا از همسر شما هم بارها . کردن یداشتن و به اون ور آب صادر م یبدنشون رو برم يکردن اون ها، اعضا هوشیدادن و بعد از ب

 میارسالن داشت يکه قبال از آدم ها ییها ییبا توجه به بازجو نویا. تن ندادن شونیا یکنند، ول تیگروه ها فعال نیا يدرخواست شده که تو

. میدیفهم

کارا رو کرده؟ و من چه راحت  نیا يارسالن همه  یعنیمن،  يخدا. دمکر یزد، مات و مبهوت نگاهش م یمدت که از ارسالن حرف م تموم

. رفتم رونمیب یمن قبول نکردم و باهاش حت ست،ین یآدم درست نیآرشام گفت ا. انیشا يالیو يکردم، اونم تو یبرخورد م یآدم نیبا همچ

بهش  نکهیالبد بعد از ا ده؟یآرشام بعدا فهم یعنی! ایخدا! با منم دیشا. داد يچرا آرشام منو از اون خراب شده فرار هفهمم ک یپس حاال م

. رونیب ارهیفهمه و منو م یشه، م یم شنهادیپ

که مرتکب شده، حکمش صد  یهمه جرم نیپس با توجه به ا: گفت ریکه تا اون لحظه ساکت بودن، از جاشون بلند شدن و ام ریو ام فرهاد

! در صد اعدامه

...که تمومش رو  میدر دست دار یمدارك قابل توجه. میظر حکم دادگاه باشمنت دیدر حال حاضر با: سرگرد

. میهمسر شما هست ونیمد: من نگاه کرد و گفت به

رو به دست آوردند، با در دست داشتن اون مدارك به  شونیاریهوش نکهیبعد از ا یآرشام تهران يآقا: تعجب نگاهش کردم که ادامه داد با

خب چند باند  یول. خود، تونسته بود فرار کنه نیمرگ دروغ ي عهیکشته شده بود و ارسالن هم با شا انیشا. دندمراجعه کر سیپل ياداره 

 یب. میکن دایاون گارگاه رو پ میاسناد تونست نیافتادند و ما به کمک هم سیگروه ارسالن، با توجه به اون مدارك به چنگ پل بهبزرگ وابسته 

. فتادیباخبر نبودن، وگرنه حتما جون همسر شما به خطر م یارکمد نیشک اون افراد از وجود چن

به خاطر انتقام گرفتن از آرشام بوده؛ درسته؟  ییجورا هیکار ارسالن  نیا یعنیپس : فرهاد

قرار  اتفاقات انیرو در جر سیبه موقع پل ییسما ياون شب آقا. میکرد داشیکه پ میتا به االن دنبالش بود. نهیحدس ما هم هم: سرگرد

. میکن ریآدم رو دستگ نیا میاما تونست دن،یدو تن از افراد ما به شهادت رس يریدرگ نیا يگرچه متاسفانه تو. دادن

. کنند دایان شاء اهللا که هر چه زودتر همسرتون بهبود پ. ممنونم خانم تونیاز همکار: و فرهاد دست داد و رو به من گفت ریام با

. لب تشکر کردم ریفقط ز. شوك حرفاش بودم يتو هنوز

! دهیرنگت پر ،یکن یدختر چرا لج م. رو بخور وتیدالرام آبم: که رفت، فرهاد رو کرد بهم و گفت سرگرد

. آرشام شیخوام برم پ یتونم، م ینم: رو پس زدم و از جام بلند شدم وهیآبم

. و باهام اومد دیخر تیسکوبیو ب کیو شکالت و ک وهیآبم سهیک هینشد و  المیخ یبازم ب یول

برم تو؟  یکن يکار هی یتون یفرهاد تو م -
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. شه ینه نم: فرهاد

. کن شیبا دکترش حرف بزن و راض. من مطمئنم ،یتون یتو م -

شه،  یباال سرش هم حال خودت بد م ير یم. خلوت باشه دیدکترش هم معتقده که اطراف آرشام با یبهش نگفتم؟ ول يفکر کرد: فرهاد

...هم ممکنه 

 م،یریاگه کما رو فاکتور بگ. ستیعنوان نرمال ن چیآرشام االن به ه یدالرام، درك کن که حال جسم نیبب: داد و گفت رونیرو ب نفسش

 ،یعکس العمل منف هیاطرافش واقفه و ممکنه با  طیاون به مح. ستیواسش خوب ن یتنش و استرس چیه. بحث جداست هی شیمشکل قلب

. يخوا ینم نویکه تو هم ا مندو یم. فتهیجونش به خطر ب

. اصرار نکنم گهیکوتاه از جانب فرهاد، مجبور شدم ساکت بمونم و د حیتوض هی نیبا هم و

هست  نمیس يکه تو يدرد نیکم باهاش حرف بزنم تا ا هیو  ششیخواستم برم پ یخواستم جون آرشام رو به خطر بندازم؛ فقط م ینم من

و مردونه تنگ  يقو يلمس اون دستا يدلم واسه . دلم تنگ شده بود. موهاش دست بکشم يسم، توصورتشو ببو. آروم کنم يجور هیرو 

. قرارم یبر دل ب يهر درد يکس بگم جز خودت، که دوا چیتونم به ه یکه نم نهیس يودارم ت يدرد ایخدا. شده بود

***

همه  گهید. مارستانیگشتم ب یکه بر م دیکش یه دو ساعت نمرفتم خونه و باز ب یمدت فقط واسه حموم کردن م نیا يتو. هفته گذشت هی

 يتو یتخت خال هیبه کمک فرهاد . بار نرفتم ریکم استراحت کنم، ز هیاصرار کردن برم خونه  یهر چ هیفرهاد و بق. شناختن یاونجا منو م

سمت  فتادمیعرق راه م سیو خ دمیپر یم گرچه هر شب با کابوس از خواب. دادن تا شبا رو اونجا استراحت کنم بهم مارستانیهمون ب

. گرفتم یآروم نم دم،ید ینم توریمان يبخش، و تا اون خط منظم ضربان رو رو

لحظه از نماز اول وقتم غافل  هیحاال  یرو باز نکردم، ول يسجاده ا يوقت نماز نخوندم و ال چیه گهیخانوادمو از دست دادم، د نکهیاز ا بعد

با هر سجده اونو شکر . دمیکش یبا هر سبحان اهللا آرامش رو به تن م. کردم یبا هر رکعت حسش م. شده بودم کیبه خدا نزد. شدم ینم

. نبود که نذر نکرده باشم يزیچ گهید. آرشام بود یام، سالمت قهیذکر هر شبم، هر روز و هر دق. کردم یطلب م دیصبر و ام ازشکردم و  یم

 یخالص با قلب يبنده  هیخودم عهد کردم که بشم  يبا خدا. الشهدا رو قسم دادم دیس. م دادمضامن آهو رو قس. دست به دامن ائمه شدم

. عاشق

. تنهاش نذار اب،یبنده ات رو در ایخدا

***

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 
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فرهاد، به خاطر  يمنم با توجه به حرفا. ورود به اتاق آرشام رو نداشتم يفقط اجازه . زد یم شغلش آزادانه بهم سر يبه واسطه  فرهاد

.کردم یم تیآرشام رعا یسالمت

. کرد یم نیرو نفر شیکرد، خواهرش پونه باعث و بان یم یتاب یب یلیمادرش خ. اومد یخانواده م هی يو زار ونیش يروز بود صدا سه

باهاش  یدونستم چه نسبت یزن که هم سن مادرش بود و نم هیداره و  نهیس يتو یکه داغ بزرگ. داد ین مپدرش کمر خم شده اش رو نشو

:دیکوب یم نشیس ختزد و به ت یداره، ضجه م

. يکه بچمو پر پر کرد ینینب تیزندگ يروز خوش تو هی یاله ،يگرم بخور نیبه زم یهوشنگ، اله ینینب تیاز جوون ریخ یاله -

به اسم پدرامه که  افهیو خوش ق دیجوون رش هیگن  یکه پرستارا م یاون! ه؟یک وی یس يبخش ا يکه آوردنش تو یبدونم اون بودم، کنجکاو

رن؟  یزنن و قربون صدقش م یکشن و داد م یم غیکه ج هیک ه؟یشده ک يضربه مغز

رو به  اطیح يروز با خواهرش تو هی نکهیتا ا. دمیضجه زدنشون رو د يصحنه  یشدم، به صورت اتفاق یروز که داشتم از اون بخش رد م هی

به  ایدونستم ک یم گهیمن د یدرسته بخشامون جدا بود، ول. میتر شد کیبه هم نزد مارستانیاومد ب یم ادیاز اونجا به بعد چون ز. رو شدم

. کردم یحالشو درك م ییجورا هی. رفتم یم دنشید يزنه و همون موقع برا یبرادرش سر م

چهرش بانمک بود، مخصوصا با . تو پر و قد متوسط کلیو ه دیصورت گرد و سف. و پنج سالش باشه ستیب ایو چهار  ستیورد بخ یم بهش

اونم سر درد و . هیبستر مارستانیب نیهم يکماست و تو يتو یقلب يماریبهش گفته بودم شوهرم به خاطر ب. روشنش يقهوه ا ياون چشما

. وم بشه، گذاشتم بگه و سبک بشهآر نکهیادلش باز شد و منم واسه 

...اما  ران،یشروع شد که پدرام درسش تموم شد و برگشت ا یاز وقت زیهمه چ: پونه

دوست  یرو از بچگ گهیهمد ایپدرام و رو. و خوشگل و مهربون فیدختر ظر هیدختر خالمون بود؛  ایرو: با بغض ادامه داد. کرد یم هیگر

ما  يهمه . گفت منتظرش بمونه ایخواست بره آلمان، به رو لیتحص يواسه ادامه  یوقت. شد یهم در م يکه جونشون برا يقدر نیداشتن، ا

 نجایا یکیخوند،  یداشت درسشو م اشیرو الیپدرام اونجا با خ یوقت. داداشم بود يخورده  ینیریش ایرو. میهم بود بهشاهد عشق پاکشون 

هر . اسمش هوشنگ بود. کرد یخواست م یدلش م یپول باباش هر غلط يبه واسطه  بود و شیپسر که هم دانشگاه هی. مزاحمش شده بود

از  یروز هر چ هیازش گذشت و  الیخ یب ایرو یپاشه، ول یم دیصورتش اس يکرد تو دشیتهد یحت اره؛یرو به دست ب ایکرد تا رو يکار

صفت  طانیپسر شر و ش هیاونم که . ده یخبر م سیه پلگفت که نامزد داره و اگه مزاحمش بشه ب نمیدهنش در اومد به هوشنگ گفت و ا

 يپدرام رو، دختر يایهوشنگ رو. کار رو هم کردن نیوجدان هم یب يدانامر. رو بدزدن ایکاره اش سپرد رو نیا يقایبود، به دوست و رف

رو جا در  ایرو رهیشرش گردنشون و نگ نکهیکنه، واسه ا یپرت، بهش تجاوز م يجا هیبره تو  یبود رو م زتریکه واسه داداشم از جونش عز

پدرام . نمونده بود یباق ایاز رو يزیچ گهید.بود  تهرف نیصورت خوشگلش از ب. کنن یم دایپ سایجنازش رو چند روز بعد پل. کشن یجا م

جواب نامه هام رو  گهیده؟ چرا د یزنم جوابمو نم یچرا زنگ م ست؟یازش ن يکجاست؟ چرا خبر ایگفت رو یداد، م یزد، نامه م یزنگ م

عروسش رو از همون جا براش  لباسپدرام بهش گفته بود . شد یو داغ دلمون تازه م میخوند یعاشقانش رو م يفرسته؟ نامه ها یواسم نم

بهونه دست به  هیهر بار با . تپه یگفت قلبش با عشق م یم. کنه یرو تصور م اشیرو دیگفت هر شب تو اون لباس بلند و سف یم. دهیخر

... ای اوردیسر خودش م ییبال هی ایحاال . نجایا ادیکنه و م یبفهمه درسشو ول م میدونست یم. میکرد یرش مس

:و گفت دیلبش و با غصه گز. شده بود سیصورت منم از اشک خ. گرفته بود هیاز زور بغض و گر صداش
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اون  یبده، ول يتونست پسرشو فرار یراحت م یلیش خخرپول يبابا. کنن داشیهم نتونستن پ سایپل یحت. هوشنگ گم و گور شده بود -

 د،یرو د ایرو یخال يپدرام برگشت و جا یوقت. ببره نیرو گرفته، عشق اونو هم از ب ایخواست حاال که جون رو یدست بردار نبود؛ م یعوض

. شد یکه دل سنگ به حالش آب مکرد  یم يا هیگر. دیلرز یخونه م يوارایزد که د یداد م يجور. خدا قسم خرد شد یبه بزرگ. شکست

 دهیما که تا حاال اشک پدرام رو ند. ومدین رونیتا چند روز از اتاقش ب. زد یرو صدا م ایشکست و اسم رو یاومد م یدستش م يجلو یهر چ

ب از بس ش هی. دیخواب یگرفت بغلش و م یرو م ایشبا عکس رو. میهر روز و هر شب شاهد ضجه زدناش و هق هق کردناش بود م،یبود

 رون؛یخبر از خونه رفت ب یروز ب هی نکهیتا ا. از دست رفته بود مارستان،یب مشیبارون موند تب و لرز کرد و اگه به موقع نرسونده بود ریز

و  نیخون نکهیتا ا دیجوش یو سرکه م ریدلمون مثل س. خبر نداشتن شدوستاشم از. خاموش بود میزنگ زد شیبه گوش ومد،یشب شد ن

دو  نکهینشد، تا ا دایازش پ ياثر چیبازم ه یول میخبر داد سیبه پل. هوشنگ اون بال رو سرش آورده بودن ينوچه ها. گشت خونهبر نیمال

ها شده  وونهیمثل د د،یباال سرش و از خواب که پر میرفت. شده بود ورد زبونش ایرو. کنه یخواب داره ناله م يپدرام تو میدیشب بعد د

. مارستانیهمون روز خبر آوردن که پدرام تصادف کرده و رسوندنش ب ينشد حرف بزنه و درست فرداکس حاضر  چیبا ه. بود

تازه . کشه یگن به کمک همون دستگاه هاست که داره نفس م یم. کرد يشه کار ینم گهیگن د یدکترا م. ضربه به سرش خورده: زد ضجه

 ازمندین يمارایبدنشو به ب يو رو پر کرده و گفته که بعد از مرگش اعضاعض يپدرام قبل از مرگش فرم اهدا میمتوجه شد روزیپر نیهم

. بال رو سرمون آورد نیهوشنگ ا. ممکنه ریدل کندن ازش غ یخودش بوده، ول يخواسته  نیداده و ا تیرضا رامپد نکهیبا ا. اهدا کنن

 گشوید یکیقبرستون و  ي نهیفرستاد س شویکیون رو، کرده هام زیبه جونشه که دو تا از عز نیبدبختمون کرد، خوراك روز و شبمون نفر

... یپدرام هم واسه رفتن عجله داره ول. منتظرشه ایدونم رو یدونم، م یم. مارستانیتخت ب يهم انداخت رو

. سخته دالرام، داغ فرزند سخته، داغ برادر سخته: گفت هیشونم و با گر يگذاشت رو سرشو

 يبود و رو یکردم، واسه دو تا عاشق که عشقشون آسمون یم هیمنم پا به پاش گر. بود يزیت غم انگو پدرام واقعا سرگذش ایرو سرگذشت

. نداشت ییجا نیزم

االن هوشنگ کجاست؟  -

خدا کنه قصاصش . ستیپول باباش کارساز ن گهید نجایخدا رو شکر ا. گرفتنش روزید: و با دستمال اشکاشو پاك کرد دیباال کش دماغشو

. میگذر یازش نمما که . کنن

. شه یاون بخواد همون م یبه خدا باشه، هر چ دتیام -

.بغض سرشو تکون داد با

***

. دمیکردم که فرهاد رو کنارم د یبودم و به آرشام نگاه م ستادهیزده بود به سرم، کنار پنجره ا یخواب یشب که مثل هر شب ب هی

 ؟یکن یچکار م نجایموقع شب ا نیتو ا -

. نه ایدونم بهت بگم  یکنه که نم یم تمیاز سر شب تا حاال داره اذ يزیچ هی -
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! ؟یچ -

. کننده باشه دواریتونه ام ینگران نباش، حرفام م: و گفت دیچشمام د يترس مبهم رو تو نیبودم و فرهاد ا دهیترس

. يتو که نصف جونم کرد! شده فرهاد؟ یچ -

. گم یپدرام مودت رو م ؟یشناس یرو که م وی یس يش امورد بخ: و گفت دیبه لباش دست کش. کرد مکث

! شده مگه؟ یخب آره، چ -

تو  رهیت هیامروز با پزشکش حرف زدم، گفتم . بدنشو اهدا کرده يکردن و اونم قبل از مرگش اعضا دیکه دکترا ازش قطع ام یدون یم -

. بخوره به هدف دیشا ،یکیتار

! ؟یبگ يخوا یم یفرهاد چ -

هست که اگه  شیآزما يسر هیبه  ازیخوره و فقط ن یهر دوشون به هم م یگفت گروه خون یم. دیآرشام رو د يونده پزشکش پر -

...در اون صورت . کار بشه نیا دوارمیکه من ام میرس یم یقطع ي جهیبدن و انجام بشه، به نت تیخانوادش رضا

. فرهاد که راز نگاهمو خونده بود، سرشو تکون داد! ایخدا... آرشام ... قلب پدرام  یعنی. باز موند رتیاز ح دهنم

 دایکه واسه آرشام پ یخوشحال باشم از وجود قلب دیدونستم االن با یدونستم، نم ینم. دهنم و به آرشام نگاه کردم يگرفتم جلو دستمو

حکمتت  يبهمون حق بده، حق بده که تو! ایخدا. شده يگفتند دچار مرگ مغز نانیکه دکترا با اطم یکنم به خاطر جوون هیگر ایشده بود و 

! ادامه داره؟ یسرنوشت تا ک يباز نیا ایخدا. میبمون

 یراه هی یعنی یزندگ

یآزمون اله واسه

کالغ پر یعنی یزندگ

.آخر يروز هی میر یم همه

با  يگریشه و د یم روزیپ یبه زندگ ي زهیو انگ يقو مانیبا ا یکی. میبش دهیآزمون سنج نیا يتو دیروز با هیما همه . داشتم مانیبهش ا آره

! یبن بست زندگ. خوره یبه بن بست م جهیکنه، در نت یشبه ط هیخواد ره صد ساله رو  یم دهیعجله و اعمال نسنج

. فرهاد منو به خودم آورد يبودم که صدا گهید يحال و هوا هی يتو

.باشن تیاولو يتونن تو یم یاورژانس ي موردامعموال. دالرام مارستانهیب نیا یآرشام تنها مورد اورژانس -

. اهدا کننده يخانواده  ياجازه ... البته با توجه به : کرد مکث

! ؟یچ یعنی: استرس نگاهش کردم با

طمئن پدرام م ياگه از جانب خانواده . کماست يماهه که آرشام تو هیبه  کیاالن نزد ن،یبب: شد؛ آروم تر از قبل ادامه داد شمیتشو متوجه

. میتالشمونو بکن میتون یکه با پزشک آرشام داشتم م یکنند، با توجه به صحبت یاهدا م میکه ما باش يا رندهیکه اون قلب رو به گ میبش

. هست يدواریام يکرد، اما بازم جا يادینشه کار ز دیدرسته شا
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:چشماش بود يمن تو ينگاه مسخ شده  یول ،یندلص يرو نمیبازومو گرفت و گفت بش. دیفرهاد حال خرابم رو فهم. دیلرز یم صدام

ممکنه خانوادش قبول نکنن؟  ؟یچ یعنیحرفت  نیفرهاد، ا -

. چقدر کم رنگ و گرفته است. زد لبخند

؟يدیترس کشیت هی نیهمه حرف زدم تو از هم نیدختر خوب، من ا -

. دن ینم تیرضا یراحت نیمطمئنا به هم. میمواجه یبزرگ آره، با مشکل یول: سرشو تکون داد و نگاهشو ازم گرفت قینفس عم هیبا  و

! بدن؟ تیرضا ادیدلشون ب میبچشونه، چطور توقع دار ه،یعیطب -

. کرد نگاهم

. میما هم مجبور یول -

... که پدرام  یتو مطمئن: مکث کردم و گفتم. تکون دادم سرمو

. دیمنظورمو فهم یندادم ول ادامه

 دایکاهش پ شیاتیح میاز بدنش، عال ستمیتونه نفس بکشه و به محض قطع س یط به کمک اون دستگاه هاست که مپدرام االن فق. مطمئنم -

...که  ییکنه تا جا یم

 گهید ینه، ول ایداشتم که بگم  دیترد تتیمنم به خاطر وضع. دالرام آروم باش: حرفشو قطع کرد و گفت عیشد، سر دمیرنگ پر متوجه

. قلب واقعا قسمت آرشامه نیا دیشا. میکن يکار هینشده  رید گفتم تا. اوردمیطاقت ن

نفر؟  هیاز دست دادن جون  متیبه ق ؟یپدرام چ یول -

. یستین ینرمال تیموقع يکنم، تو خودتم االن تو یدرکت م. دختر یآخه تو چقدر دلرحم: که مملو از آرامش بود گفت یکرد و با لحن مکث

درصد به زنده  هیشده  یکه حت ستین يدیام چیه. اون پسره ریتقد نیا يچه نخوا ياما چه تو بخوا شه؛یاطرافت پر از استرس و تشو

 یم ؟يخوا یم نویتو ا. شه یم گهید یکیاون قلب قسمت  میدالرام، اگه ما درخواست ند دیشه جنگ یبا سرنوشت نم. میباش دواریموندنش ام

دالرام مرگ و . قلبه نیا ازمندیبه آرشام که ن. راهه يکه تو يفکر کن، به اون بچه ا تیبه زندگ ؟يریشانسو از خودت و آرشام بگ نیا يخوا

 هی دیواسطه و شا یب ایبا واسطه  ایحاال  م،یر یم يروز هیما  يهمه . میکن فیو تکل نییواسش تع میخواکه ب ستیدست من و تو ن یزندگ

بدن پدرام  ينه تنها قلب، بلکه تموم اعضا. ستیکه تعدادشون کم ن ییپدرام هامثل پدرام و . میبد اتیحق ح گهینفر د هیروز با مرگمون به 

 دیدر حال حاضر فقط با. ستین دیترد يکم به حرفام فکر کن، جا هیدالرام . دوباره ببخشن یندگز گهیتونن به چند نفر د یم ییبه تنها

. میعجله کن

. دادم یحقو به فرهاد م نکهیسوخت، با ا یدلم م. اون پسر جوون بود یودم، ولمردد نب يآرشام ذره ا یسالمت ينه، واسه . نداشتم دیترد

! م؟یچکار کن یگ یتو م -

. رو به رو دوخت واریداد و نگاهشو به د هیبه عقب تک نهیبه س دست

قلب  نیکه بدون آه و ناله ا نهیهمراه درستشم . میدار ازیخانوادش ن يبازم به اجازه  یرو پر کرده، ول تنامهیخود پدرام فرم رضا نکهیبا ا -

. نیاهدا بشه، اونم در کمال آرامش طرف

... دینکنه من با: کردم و گفتم کیچشمامو بار. بود يجور هینگاهش . کج کرد سمتم سرشو
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 یپشتتم و م منم. تونه با مادرش حرف بزنه یبشه م یبکش؛ اگه اون راض شیمسئله رو پ نیا ییجورا هی. یهست ییمیتو با خواهرش صم -

. یگم چکار کن

...من . دن ینم تیاونا رضا. تونم فرهاد یمن نم یول: حرف فرهاد ده برابر شد نیبا ا اضطرابم

تونه با مادرش ارتباط برقرار  یبهتر م یلیخ یب یب. خوام باهاشون حرف بزنن یو مهناز خانم هم م یب یو ب ياز پر. دالرام میندار يچاره ا -

. کنن یهمو درك م يمادره، در هر صورت حرفا هیمهناز خانمم . چکار کرد دیجور مواقع با نیدونه ا یو م يزن جا افتاده اکنه؛ به هرحال 

. میرس یمثبت م ي جهینت هیان شاء اهللا که به . دیهم با خواهرش حرف بزن يپر وتو 

به خاطر آرشام، به خاطر . مجبور بودم. دیچرخ یزبونم نم يبحث رو نیادامه دادن ا يبرا يجمله ا. گفتن نداشتم يبرا یکردم، حرف سکوت

. پدر بچم مجبور بودم

!حالم ناتوانم، تو بهم توان بده نیمن با ا. تنهام نذار ایخدا

***

.دمیکش یم شیحرفو پ يجور هی دیبا. بود شمونیهم پ يبار پر نیا یول م،یهر روز کنار هم نشسته بود مثل

 جهیبود که از اذون صبح تا عصر تهوع و سرگ يدونم چه سر ینم. شد یحالم بد م شتریصبح ها ب. داشت یر نمتهوع دست از سرم ب حالت

 یحت. بساط رو داشتم نیهر روز هم. از نو يبازم روز از نو و روز یشد، ول یکردم، حالم بهتر م یمزه م یکم ترش هیداشتم و بعد از اون تا 

. زیغذا، از همه چ يگل، بو يالکل، بو يبو از. اومد یعطر خودمم بدم م ياز بو

پاش  هی. خودشو داشت ياونم مشغله ها. خبرش کنه عیمنو داشته باشه که تا حالم بد شد، سر ياز پرستارا سپرده بود هوا یکیبه  فرهاد

ازش . با آرامش رفتار کنهکرد باهام  یم یسع شهیهم یول دم،ید یچشماش م يرو تو یخستگ. نجایپاشم ا هیخودش بود،  مارستانیب يتو

. بدون پشتوانه نمونم یتیموقع نیچن ياز اون سپاسگزار خدا بودم که فرهاد رو برادرانه کنارم نگه داشت، تا تو شتریممنون بودم و ب

با . کنه نرویخوشحال بودم که تونسته منو از قلبش ب. رنگ نگاهش فرق داشت یکرد، ول یگرم نگاهم م. نگاه هاش مثل گذشته نبود گهید

. کنه یاما اون داره تالشش رو م ست،ین یتونم بگم کامل شدن یم یو حت هیدونم چه کار سخت یخودمم عاشقم و م نکهیا

 شتریمن به خاطر حال خرابم ب. بشه یمیزود تونست باهاش صم یلیخاص خودش خ يها طنتیهم با ش يبود و پر یدختر خونگرم پونه

بدنشو اهدا کرده و االن  يکه اعضا دیکش شیاز دوستاشو پ یکیبه پدرام و بعد مورد  دیال ماهرانه حرفو کشکام يپر نکهیشنونده بودم تا ا

. اون دختر هستند ونیرو مد شونیکردند و سالمت داینفر از مرگ نجات پ نیشخص چند نیهم يبه واسطه 

 يهمه  دم،یترس یم. بار نوبت من بود نیا. ه بوددر موردش باهام حرف زد شیوقت پ یلیخ يپر. داشت قتیموضوع حق نیواقع ا در

. سرد بود یداشتم گرم نشونش بدم، ول یکه سع ینگاه یچشمام، حت یحت د،یلرز یوجودم م

 يرو تو ياون دلسوز گهید. که اومد نگاهش رنگ باخت يوندیاسم قلب پ. دیفهم. بشه وندیعمل پ دیدکترا گفتن با نکهیآرشام گفتم، از ا از

. و در آخر خشم ت،یاز بهت، از حرص، از عصبان. که بود، از تعجب بود یهر چ. دمید یچشماش نم
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شما دو تا : انگشتشو نشونه گرفت و گفت يگلوش بود، رو به من و پر ياز بغض تو یکه ارتعاشش ناش ییبلند شد و با صدا یصندل يرو از

...که قلب داداشمو ... که  دیتا حاال مخ منو کار گرفت یاز ک

.ببند دهنتو: بگم که مهلت نداد و بلند گفت يزیچ هیخواستم . زد ینفس م نفس

 هیکه خودشم  یکیکه باهام همدرده،  یکی. هست که باهاش درد و دل کنم یکیکردم  یمنو بگو، من خر رو بگو که فکر م: زد پوزخند

 يشد کیچشمت به قلب داداشم بود بهم نزد نکهیاطر ااز اولشم به خ ؟يفکر کرد یتو در مورد من چ. داره مارستانیتخت ب يرو زیعز

. کردم یفکرشو م دیآره؟ با

از ترس و دلهره پر  دم،یلرز یم. نداشت يدست پر يبه گرما يلرز تنم کار. نداشت دهیفا یدستمو گرفت، ول يپر. ترس بلند شدم با

. بودم

از . بشه يجور نیدونستم قراره ا یبه ارواح خاك پدر و مادرم نم. بر نداشتمن اصال روحمم خ. نه، به قرآن نه زمیبه عز. نه نه، به خدا نه -

. برگرده شیتونه به زندگ یعمل شوهرم م نیبا ا دمیفهم شبیتازه د. کردن دیدکترا قطع ام دمیدهن خودت فهم

 یبکشه، نم ادیند بشه و سرم فرکرد بل یم ياز بس صداش گرفته بود که هر کار یبود، ول یعصبان. جلوشو گرفت يحمله کرد که پر بهم

 ه؟یچه عذاب نیا ایخدا. اونم بغض داشت. تونست

 یذاشت یم يمن بود يتو اگه جا ؟يکرد یم يتو بود ؟یشه؟ پس داداشم چ یم یمن چ يپس خانواده  ؟یپس من چ ید آخه لعنت -

کنن؟  هیتک کهیبرادرتو ت

که  دیفهم یدونست، حالمو م یم. رو کنار زد يتر شد و پر یعصب دیم رو که دسکوت. بهش فکر کنم یتونم حت ینم! سخته. دونم ینم. نه

. خواد بگه یم یذاشتم هر چ یدادم و م یبهش حق م. بود یعصبان. بود ینداشت، فقط حرص میکار. چقدر داغونم

! ید بگو لعنتــ ؟يکرد یچکار م يمن بود يتو اگه جا ؟یگ ینم یچیچرا ه -

. دونم یخدا نم يدونم، به خداوند یمن: ختمیزدم، اشک ر هق

 ؟يخوا یرو ازم م یمحال زیچ نیچرا همچ یدون یپس تو که نم: داد زد هیگر با

دل  يبرا یمات و مبهوت مونده بود و بدتر از من جواب. کرد یم هیاونم گر. هم نتونست نگهم داره يپر یحت. توانمو از دست دادم. زدم زانو

. پونه نداشت ي دهیزنج

 يدیاگه دکترا گفتن به زنده موندن برادرت ام. جون افتاده یب مارستانیتخت ب يمن حامله ام، پدر بچم رو. مجبورم پونه: هق هق گفتم با

. بشه دایقلب سالم پ هیکه واسش  یکنه، فقط وقت یتونه زنده بمونه و زندگ یندارن، اما همونا به من گفتن شوهرت م

. بهم رحم کن پونه. شکمم رحم کن يتو يهم رحم کن، به بچه ب: شدم یداشتم خفه م. زدم ضجه

 يمن و هق هق کردنا يضجه ها یتماشاچ. بودند یبا فاصله از ما، فقط تماشاچ ماریچند تا پرستار و ب. میکرد یم هیهر سه گر. زانو زد کنارم

. يپر يها ختنیپونه و اشک ر

گناه  ایخدا. ترسم از، از دست دادنه. ترسم از نتونستنه. ترسم از رد شدن. ترسم یه، مامتحانت سخت ایخدا. نگاه کنن، برام مهم نبود بذار

» !؟یعاشقــــ«دلم داد زدم  يو تو ه؟یمن چ
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 هی. با پلک زدن مداوم هم بهتر نشد یرفت و حت یم یاهیحالت تهوع داشتم، چشمام س. دستمو روش مشت کردم. زد یتند تند م قلبم

. فتمیکه نگرفتم  نیدستمو به زم

. دالرام چشماتو باز کن زم،یدالرام، دالرام عز: بازومو گرفت يخفه ا غیبا ج يپر

تونستم قدم از قدم  یپاهام نداشتم و اگه کمک اونا نبود، نم يتو یجون. بلندم کنن نیزم يداشتن از رو یو پونه سع يپر. حس بود یب تنم

. بردارم

...حالم بده، منو برسون دسـ  يپر... پـ : گفتم يپر همون حالت که تعادل نداشتم، رو به يتو

. برمت یباشه، باشه، باشه، االن م: با بغض گفت يپر

. ره یکمک، خواهرم داره از دست م ادیب تونیکیتو رو خدا : بلندتر گفت و

 ينداشته  اتیمحتو دیرس ییه دستشوکه پام ب نینتونستم؛ هم رمیخودمو بگ يکردم جلو يهر کار. کمک دو تا از پرستارا منو بردن تو به

.سوخت یحلقم م. از گلوم خارج نشد یچیمعدم ه دیاز اس ریغ. کردم یمعدم رو خال

زم؟یعز یخوب: گفت یبازومو گرفت و با نگران ریز ؛ییسرد دستشو واریدادم به د هیحال تک یکه ب دیاومد کنارم و د يپر. رو نبسته بودم در

. مردم یالم خوب نبود، داشتم منه، ح. سرمو تکون دادم فقط

. خوابم برد یک دمیشد و نفهم نیکه بهم زدن، چشمام کم کم سنگ یو سرم یتیآمپول تقو با

***

. پلکام داغ بود. با لبخند مهربونش ازم استقبال کرد يآروم چشمامو باز کردم؛ پر. کرد یداشت دستمو نوازش م یکی

 ؟یخواب یتنبل خانم، چقدر م گهیبسه د -

. دستم نبود يسرُم تو گهید. رمق سرمو چرخوندم یب

! دم؟یچقدر خواب -

! قهیدق ستیچهار ساعت و ب قایدق: ساعتش نگاه کرد و با لبخند گفت به

 ؟ينکرد دارمیچرا ب! ؟يجد: تعجب نگاهش کردم با

 یک نیحاال بب اد،یم ایخودت منگول به دن نیت عآخرش بچه ا. یاستراحت کن دیحالت فقط با نیبا ا! ؟یچ گهید: کرد و گفت ینیریش اخم

. گفتم

دوست  اشمیخاله قربونش بره، منگول یتلخه خواهر من، ول قتیحق: دیمقاومت نکرد و خند. جون مشتمو آوردم باال و زدم به دستش یب

. دارم

دونم چرا، اما حس  ینم. دیفهم يپر. م رخت بستلبا يزود لبخند از رو یلیسرم خ يبا وجود اون همه فکر تو یخندم گرفته بود، ول خودمم

. ذاشت یو سر به سرم م دیخند یشاد بود، م. که هنوز خوابم نبرده بود فرق داره یکردم رنگ نگاهش با زمان یم

رفت؟ ! شد؟ یپونه چ -
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. حله: لبخند سرشو تکون داد با

! حله؟ یچ: تعجب نگاهش کردم و با مکث گفتم با

. مادر پدرام تا باهاش حرف بزنن شیخودم رفتن پ یو مامان مهناز و مام یب یاالنم که وقت مالقاته ب. مادرش حرف بزنه قرار شد پونه با -

. شه یقربونش برم لب باز کنه طرف عاشقش م. جلو بهتر بود مینداختیرو م یب یگرچه به نظرم همون ب

. لبام ينشست رولبخند  یب یپر محبت ب شهیتصور صورت مهربون و خندون و هم از

. يذار یماراتون م يهم دارم که اگه بگم تا خود بخش دو گهیخبر د هی -

. تو رو خدا سر به سرم نذار، حال و حوصلشو ندارم يپر: گفتم دم،یو خندونشو که د طونیش نگاه

بهت بگم  يچطور دمیبرنامه چ خواست سر به سرت بذاره؟ منو بگو دو ساعت نشستم واسه خودم یاوهو ک: نبود يجد یترش کرد ول رو

. دست که نمک نداره نیبشکنه ا یول ،یبش فیآرشام به هوش اومده که خرک

 يو شتاب زده نشستم رو ریمتح چ،یلبام خشک شد ه يکردم که تا اسم آرشام رو آورد، لبخند که رو یبا لبخند به غرغراش نگاه م داشتم

. م کردبسته شد و با ترس نگاه يتخت که همزمان نطق پر

! ؟یگفت یچ -

! ؟يشد یجن. رمیواست بگ يزیچ ییدعا معا هی دیبسم اهللا، چته تو؟ با يوا -

 چون،یآرشام به هوش اومده؟ تو رو خدا حرفتو نپ یگفت. پره تمیرو بذار کنار، ظرف یکنم شوخ یخواهش م يپر: حوصله گفتم یو ب کالفه

حالمو؟  ینیب ینم

. به هوش اومد شیدو ساعت پ نیآرشام هم. يدیآره خواهر جون درست شن. میما و اون وروجکم هستخب بابا، مخلص ش یلیخ: دیخند

. يهم که دل مبارکش خواست تو بود يزیچ نیاول

! ؟یچرا دستمو گرفت ،يولم کن پر: ذاشت یخواستم برم سمت در، نم یم. که سفت دستمو گرفت نییاز تخت پا دمیپر

! حال و روزت؟ نیبا ا يماراتون بد يدو يخوا یم يجد ي، جدگفتم يزیچ هیبابا حاال من  -

تا . اصال حواسم به حرفاش نبود نکهیسر به سرم گذاشت، با ا یتا خود بخش کل. رونیب میدستش بود، از اتاق رفت يطور که دستم تو همون

قلبم . چشماش بسته بود. ستادمیره انفس زنون پشت پنج. وی یس یسمت س دمیو دو دمیکش رونیدستش ب يبخش دستمو از تو میدیرس

. گرفت

. چشمت روشن: لبخند زد و گفت دنمیبا د. جلوشو گرفتم رون،یاتاق بود که تا اومد ب يتو فرهاد

! گه؟ آرشام واقعا به هوش اومده؟ یراست م يپر: توجه به حرفش گفتم یحال خودم نبودم ب يکه تو من

. منتظرته: کرد لبخند سرشو تکون داد و به اتاق اشاره با

! حتما خوابه. از پنجره نگاهش کردم، چشماش بسته بود باز

چون خودش خواسته باهات حرف بزنه،  شینیبب یتون یم: همون حالت موندم يفرهاد تو يکه با صدا رهیدرنگ دستم رفت سمت دستگ یب

.یگان بپوش دیدر ضمن قبلش با! مراقب باش. ستیگم، استرس واسش خوب ن یدالرام قبال هم بهت گفتم بازم م یول
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 یماسک همرنگش هم به صورتم بستم و وقت هی. دمیرو پوش یبه کمک پرستار گان سبز رنگ. دمیرو کش رهیتکون دادم و آروم دستگ سرمو

. رفت رونیشدنم مطمئن شد، از اتاق ب لیاز استر

هنوز پلکاش بسته . ستادمیکنار تختش ا. باهام فاصله داشت آرشام فقط چند قدم. دمیپشت پرده بودم و با رفتن پرستار پرده رو کش من

همون حالت نرم و آروم  يو تو دمیعقب نکش یماسک به صورتم بود ول نکهیبا ا. صورتش يکنم خم شدم رو دیترد نکهیبدون ا. بود

. و براق گره خورد اهیچشم س جفت هی يمکث کردم، سرمو از صورتش فاصله دادم که نگاهم تو. قلبم آروم گرفت. دمیرو بوس شیشونیپ

! يچشمام پر از خنده بود، پر از شاد یول. شده بود یمخف یماسک لعنت نیپشت ا! دیند. زدم لبخند

سرد  ایخدا. انگشتاش ریبا همون لبخند دستمو که کنارش گذاشته بودم، سر دادم ز. تکون داد و همزمان پلکاشو بست و باز کرد انگشتاشو

 نیا ایخدا. وجودم آروم شد. آروم گرفتم، دلم آروم گرفت. مردونه پر از آرامش شد ياون دستا يوجودم از گرما. دلم گرم شد! ستین

. ریآرامشو ازم نگ

 ؟یخوب: کردم و آروم گفتم لیما نییسرمو رو به پا. نافذش يچشما يدستش بود و نگاهم تو يتو دستم

گرفته  ژنیبم و خس خس مانند که با وجود اکس دم،یصداشو شن. ذاشت راحت باشه ینم ژنیاکس يکاسه ... لباش  یول دیخند یم چشماش

. تر هم شده بود

. خوبم یتا نگ ستمیآروم ن یول ه،یکیچه خوب باشم چه بد هر دوش  ست؛یمهم ن تیوضع نیا يحال من تو -

نتونستم، سخت ! قرار یو ب عیسر. دمیشو بوسو پشت دست نییپا دمیماسکو کش. نبود یبرگشتم سمت پنجره، کس اوردم،یطاقت ن. دمیخند

. رمیبود کنارش باشم و آروم بگ

 يتونستم آدم خوددار یکنار آرشام نم. دونه کم طاقتم یم دیشا. حق داشت بگه حق ورود به اتاقو ندارم. رهیحق داشت جلومو بگ فرهاد

. باشم

با سر انگشتاش به لبام دست . هنوزم محکم بود، مثل گذشته د،یلرز ینم. الماسکمو بزنم دستشو آورد با نکهیقبل از ا یآوردم باال، ول سرمو

 گهیشکمم مکث کرد، د يرو. ماسکمو زدم. نییدستشو آورد پا. دمیسر انگشتاشو بوس. شده بود سیکه از نم اشک چشمام خ ییلبا. دیکش

 ن؟یخوب: گرفته گفت يچشمام زل زد و با همون صدا يتو. تکونش نداد

تو که . زمیعز میخوب: رمیدستام بگ يبود تا دلم غنج بره و دستشو محکم تو یکه اسمش بود کاف يزیکلمه، جمله، واژه و هر چ هی نیهم و

. میما هم خوب یخوب باش

کردم و با  یفقط نگاهش م. زمیبگم و آرامششو بهم بر يزیچ دهینسنج نکهیترس از ا. دمیترس یتونستم حرف بزنم، م ینم. کرد سکوت

. ختمیر ینگاه هزاران حرف نگفته رو به چشمان شبگون و جذابش م همون

خانم وقت مالقاتتون تموم : دمیپرستار رو از پشت سرم شن يبگه که در اتاق باز شد و صدا يزیلب باز کرد تا چ. کردم یم يانگشتاش باز با

. شده

. شکشونهدستور پز: گفت یبا لبخند کم رنگ. دیچشمام د يالتماسو تو. کردم نگاهش

تن  یحال بود، ول یب نکهیبا ا. دمیبرگشتم سمتش، دستشو از پشت ماسک بوس. رونیاز اتاق رفت ب. و سرمو تکون دادم دمیکش قیعم نفس

! خونه؟ ير یم: و محکم بود يصداش قو
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. دمیخند

. جاست نیمن هم يماهه که خونه  هی کینزد -

. نگاهم کرد فقط

کردم و از  یمدت م نیا یکه ط يکار. کنم ینگاهت م شهیاز پشت ش یول. تو امیدن ب یقط بهم اجازه نمآرشام، ف ستمیمن ازت دور ن -

. زدم یدلم باهات حرف م يتو یول يخواب بود نکهیبا ا. گرفتم یصورتت آرامش م دنید

.آرشام من خواب بود. بودم زاریاز اسمش هم ب. کما، گفتم خواب نگفتم

. کرد اخم

ده؟  ینم بهت اجازه یک -

. گه یم نویخودت ا یدکتر، به خاطر سالمت -

. خودم شیپ يایامشب م -

. ذارن ینم: و رو شده بود گفتم ریاز جملش دلم ز نکهیا با

. خود کردن یب -

ال که در همه ح يمرد. مرد مغرور، مرد من بود نیا. کالمش که هنوزم مثل قبل بود، باعث شد لبخند بزنم تیجد نیبود و هم يجد

. نداشت تشیهم به موقع يکرد و کار یاقتدارشو حفظ م

 ؟یمطمئن: گفتم طنتیش با

. منتظرتم: نرم برد باال و گفت ابروشو

چشمام  يحسرتو تو دیشا. کردند ینم جادیمرز ا نمونیماب ژنیاکس يماسک وامونده و اون کاسه  نیچقدر دوست داشتم ا ایخدا. دمیخند

. دم یشناسم، کنار آرشام طاقت از کف م یخودمو م. نبود زیجا نیاز ا شیموندنم ب. گرفت تطنیکه نگاه اونم رنگ ش دید

»زادهیمحمد عل: دلت با منه آهنگ«

اما دلت با منه يدور ازم

دورم اما دلم روشنه ازت

تو عکس چشمامه و يچشما يتو

تو يمن عکس چشما يچشما يتو

که دورم ازت ییلحظه ها نیا يتو

امونو خط به خطخاطره ه همه

کنم یذهنم نگاه م يتو دوباره

کنم یصدا م یاسمتو ه دارم

کشم؟ یگفته از عشق تو دست م یک
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کشم یتو نفس م الیبا خ دارم

یچه آرامش ،یبیحس عج چه

یکش ینفس م المیهم با خ تو

يدونم تو هم مثل من دلخور یم

يخور یهم مثل من بغضتو م تو

پر از حرف و درد دله نگاهت

فاصله نیشه ا یخب تموم م یلو

میقد يمثل اون روزا دوباره

میزد یبارون قدم م يبا هم تو که

میکن یحظ م گهیاحساس همد از

میکن یو زمانو عوض م نیزم

اما دلت با منه  يدور ازم

***

. بلند شدن دنمیهر سه با د. دمید یصندل يو فرهاد رو نشسته رو ریام ،يپر رون،یاتاق که امدم ب از

! حالش چطوره؟: ریام

. خوبه خدا رو شکر: زدم لبخند

. خدا رو شکر: لب گفت ریو ز دیکش یراحت نفس

! کجان؟ هیو بق یب یب -

. زنن یمودت حرف م يدارن با خانواده : فرهاد

صالح  شیمابق گهید ،ياهم کرداشو فر نهیزم. به بعدشو بسپر دست ما نجایدالرام از ا: جلومو گرفت و فرهاد گفت يمنم برم که پر خواستم

. یتو باش ستین

 ؟يحالت تهوع ندار گهید. جا تکونم نخور نیهم نیبش: یصندل يو نشوندم رو دیدستمو کش يپر. گه یم نویا تمیدونستم به خاطر وضع یم

. نه بهترم -

. سرم ریز یفتیبخور وگرنه باز م: داد دستم کیآب پرتقال و ک هیکنارش  لونینا يتو از

. اشتها ندارم -

. کم حرف گوش کن هی. شه یباز حالت بد م ياگه نخور: فرهاد
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صداش . خودش بود يصورتش جمع شده بود و تو. فکره يکردم تو یحس م. کرد یبا غم از پنجره به آرشام نگاه م. نگاه کردم ریام به

:کرد اومد سمتم و گفت یهمون طور که اشکاشو پاك م. بود سیصورتش از اشک خ. زدم؛ اول متوجه نشد و بار دوم برگشت و نگاهم کرد

! ؟يبا من بود -

! حالت خوبه؟ -

. خوبم، خوبم: تکون داد سر

! ر؟یشده ام يزیچ. دهیرنگت پر یول: گفت يپر

. رهیداشت جلوشون رو بگ یبود و اون سع دنیبار يهنوزم چشماش آماده . انگار کالفه بود. سکوت کرد ریام

. فتادمداداشم ا ادی -

! آرتام؟: هم پر از غم شد يپر يصدا

. بزنم یکردم، نتونستم حرف یو منگ فقط نگاهشون م جیمن که گ. سرشو تکون داد ریام

. جوون بود یلیخ. داداشم به خاطر سرطان مرد: ادامه داد ریام خود

و  ستادیکه قلب آرتام از حرکت ا یوقت ادی. ندازهین زمان ماو ادیمنو . زارمیب طیمح نیچقدر از ا: دیبخش نگاه کرد و آه کش يوارایدر و د به

. سرمه يدستگاه ها هنوزم تو غیج. صورتش يرو دنیرو آروم کش یلعنت دیسف ياون پارچه 

:داد هیبهش تک شویشونیو پ دیکوب واریبا حرص مشتشو به د. دیموهاش دست کش يتو

 یوجود آرشام م يمامان آرتام رو تو. نداختیاون م ادیرور بود، غرور آرشام منو آرتام مغ. داداشمو برام پر کرد يآرشام به مرور جا -

حافظشو به دست  نکهیبعد از ا. اون حرف حرف خودش بود یخواستم، ول یمنم نم. بره، مامان نذاشت شمونیهم خواست از پ یوقت. دید

اون آرشام سابق  گهیحافظشو به دست آورد، د یاز وقت. ا بودم شیدر هفته چهار روزشو پ. کامل ترکمون نکرد یول ت؛رف شمونیآورد از پ

. اسی يته باغ کنار گال ایاتاقش بود  يتو ای. نبود

. نامعلوم ينگاهش به سقف بود، به نقطه ا. داد هیو سرشو به عقب تک واریپشت به د برگشت

...االن  زدم یداداش صداش م شهیکه هم یکس. مارستانهیتخت ب يحاال اونم رو یول: ریام

دست  يدستشو گذاشت رو ریام. رفت کنارش، بازوشو گرفت يپر. داد یاجازه رو بهش نم نیگلوش ا يبغض حبس شده تو. نداد ادامه

. يپر

صدام  دنیبا شن. که مدت هاست دنبال جوابشمو نپرسم یو اون سوال رمیخودمو بگ يحال نتونستم جلو نیبا ا یول م،یو فرهاد ساکت بود من

.به صورتم دوخت نگاهشو

! شما آشنا شد؟ يآرشام چطور با خانواده  -

. دمیلباش د ياز اونو رو يقدر کم رنگ که فقط رد نیا یزد، ول لبخند

.میما چطور باهاش آشنا شد يدیپرس یبهتره م -

. کرد چون تنها بود یم یزندگبا ما . تیمهربون و با درا يمرد. يدیسع نیبود، حس يدیسع شیلیفام. آرشام بود لیوک مییدا: کرد مکث

مرد جوون پشت  هی. اومد خونه و از من خواست برم کمکش مهیسراس شیپنج سال پ قایدق نکهیتا ا. رهیذاشت ازمون فاصله بگ یمادرم نم
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 دمیشن مییاون مرد آرشام بود که همون روز از زبون دا. تو مشیبرد. بانداژ شده و دست و پاشم شکسته بود سرش. نشسته بود نشیماش

.بوده يبستر مارستانیب يدو هفته هم تو

برده بود خونش؟  یآرشام رو واسه چ نهیمنظورم ا! کرد؟ يکار نیهمچ يدیسع يچرا آقا: و گفتم دمیحرفش پر ونیم

. حرف و با معنا یکرد، چند لحظه ب نگاهم

 یهر از گاه تایب. کم کم حالش بهتر شد. کردم فیتعرواست  يجاشو چون سوال کرد نیفقط تا هم. بذار اونا رو خود آرشام برات بگه -

اون آرشام حافظشو به دست آورد،  يها ییبه کمک استادش و راهنما. کمک کرد یلیخوند به آرشام خ یم یچون پزشک. زد یبهمون سر م

... ـیا يو برا اوردیکس ازش سر در نم چیچشماش بود که ه يتو مبهمغم  هی شهیبازم هم یول

. بود ینگاه هر سه شون سرخ و بارون. زد یداشت با مهناز خانم حرف م. سمت چپ دینگاهم چرخ. دادم صیرو تشخ یب یب يصدا

! ؟یب یشد ب یچ: بلند شدم و رفتم سمتشون یصندل يرو از

باال  گهینفسم د. نمیمادر بذار بش يا: همون حالت هن هن کنان گفت يو تو یرفت سمت صندل. مهربون نگاهم کرد و دستمو گرفت یب یب

. ستادمیپا ا يبس که رو ادینم

. باز کرد و داد دستش وهیآبم هی يپر. یصندل يرو نشست

. مادر یش ریپ: یب یب

:مهناز خانم با دستمال نم چشماشو گرفت. جونم کنارش نشستن یلیخانم و ل مهناز

. نم که طاقت ندارمچه ک یدم؛ ول یبهش حق م. دمیخودمم مادرم، داغ د. دلم کباب شد به خدا -

رو  یدخترش همه چ. میاومد یواسه چ دیفهم دیتا ما رو د: کرد گفت یکه نفسش تازه شده بود، همون طور که اشکاشو پاك م یب یب

باال سر که شاهده اگه بدونم پسرت به  يکه رفتم، به خدا یارتیبهش گفتم به ز. بلند حرف نزد دمیسف يبه احترام مو. واسش گفته بود

. دکترشم اونجا بود. کنه دایزهرا شفا پ يکنم به حق فاطمه  یدرصد باشه خودم واسش نذر م هی یگرده، حت یبر م یگزند

هم گفت که من سر در  ییزایچ هی. گرده یبر نم گهیدکتر گفت بچش د: صورتش و گفت يبا هق هق چادرشو گرفت تو. کرد یم هیگر

گفت بچش دو شب بعد از تصادف اومده به خوابش گفته مادر  یزد م یمادره زار م. وندست همم يرو ختیرو ر یآب پاک یول اوردم،ین

بود که انگار پسرم واقعا  هیشب تیقدر به واقع نیا یخواب بود ول نکهیگفت با ا یمادرش م ادته؟یدم و یکه هراسون از خواب پر یهمون شب

خوام که برگردم  ینم. عهد کردم تنهاش نذارم ایهمون شب با رو. دمگر یبر نم شتونیپ گهیگفت بچش بهش گفته من د یم. کنارم نشسته

. جاست نیمن هم يایرو يچون همه 

. دستام گرفتم يکنارش نشستم و سرمو تو. ختمیر یمنم همپاشون اشک م. داد یخودشو تکون م هیبا گر یب یب

 یگه بچمه، جگر گوشمه، واسش هزار تا آرزو داشتم، نم یم. شه یبازم مادرش دلش رضا نم: با دستمال اشکاشو پاك کرد و گفت یب یب

بازم توکلم  یبچه هامو خدا ازم گرفت، ول. دمیدادم، گفتم منم داغ د شیبازم باهاش حرف زدم، دلدار. کنم کهیت کهیرو ت دشیتونم تن ورز

. به خودش بود

گه  ینم یچیه گهید میدید یوقت: از خانم گفتبخش رو پر کرده بود که مهن يسکوت بد. زد یکس حرف نم چیه. سکوت کرد یب یب

. شد یدل سنگ با ضجه هاش آب م. بهش وابسته بود یلیخ. معلوم بود جون مادر به جون بچش بسته است یول م،یبرگشت
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پونه هم . میمادر پدرام از جا بلند شد دنیبا د. نگاه هممون رو به اون سمت کشوند مارستانیب يکایسرام يزنونه رو يتق تق کفشا يصدا

. بازوشو گرفته بود ریراه رفتن نداشت و پونه ز يمادرش نا. سرخ و متورم يباهاش بود، با چشما

من ثابت  يبه تک تکمون انداخت و رو ینگاه کوتاه. میبود ریهر هفت نفرمون متح یاز حضورش اونم سر زده و ناگهان. ستادیما ا يجلو

با  دهیمادر رنج کش نیاز ا یبهم حمله کنه، ول دیترس یالبد م. سمتم دیکم خودشو کش هی جلو اومد که احساس کردم فرهاد. نگهش داشت

. بود دیبع نینگاه غمگ نیا

 ؟یتو زنش: که لرزش و بغض کامل درش مشهود بود، گفت ییبا صدا. چشمام بود يتو نگاهش

 ستادیپشت پنجره ا یپشت سرش رفتم، ول عیسمت اتاق؛ سر راه افتاد. سرمو تکون دادم. به اتاق آرشام اشاره کرد. متوجه نشدم منظورشو

. اون همه لوله و دستگاه چشماش بسته بود ریآرشام ز. اتاقو نگاه کرد يو تو

 ؟يحامله ا: مخاطبش من بودم یآرشام بود ول يرو نگاهش

. بله: از روش برداشتم و آروم گفتم نگاهمو

چند وقته؟  -

. سه ماه: جواب دادم یول دم،ینفهم دیپرس یکه م ییاز سواال منظورشو

. گم یبچتو م ؟يدوستش دار -

. جونمه: مکث گفتم بدون

اومدنش رو با  ایجونته؛ هنوز به دن یگ یو م يهنوز مادر نشد: بود يلحنش جد یاشک آلود بود، ول نکهینگاهش با ا. و نگاهم کرد برگشت

دهنش  يبذار يو از دهن خودت نکند یو شبا باال سرش ننشست يبوش نکرد و شیبغل نگرفت يجونته؛ هنوز تو یگ یو م يدیچشمات ند

بگم؟  یدختر؟ من چ مبگ یجونته؛ من چ یگ یم

انگشت اشارشو . نییو سرمو انداختم پا دیچونم از بغض لرز. چشماش نگاه کنم يتونستم تو یبه منظورش برده بودم، نم یکه پ حاال

. شد سیاز اشکش صورت منم خ سیصورت خ دنیدبا . چونم و سرمو بلند کرد ریگذاشت ز

 ؟يخوا یشوهرتو چقدر م -

. مهیعمر و زندگ يهمه : لحن ممکن زمزمه کردم نیاراده با عاشقانه تر یب. بود زمینفسم بود، همه چ. آرشام نگاه کردم به

. اون نگاه لرزونو یکنم، حتنتونستم سکوتشو معنا . صورتم يزل زده بود تو. نگاهش کردم دمیسکوتشو که د. نگفت یچیه

! تا شوهرت زنده بمونه؟ يبچتو بد يحاضر. تهیزندگ يو شوهرت همه  زترهیبچت از جونتم برات عز: باز کرد و آروم گفت لب

. کنم یمامان خواهش م: و معترضانه رو به مادرش گفت ستادیپونه کنارم ا. گرفتم تا سقوط نکنم واریدستمو به د. نگاهش کردم ریمتح

.رمینخواستم بچتو ازت بگ. دختر جون؟ من که فقط حرفشو زدم يدیترس یاز چ: من بود ي دهیصورت رنگ پر ينگاه مادرش رو یول

 نکهیبا ا! يدیفقط شن نکهیبا ا. يد یبهت بگه، بازم جون م ادیب یکیاگه  یحت. ياگه حرفشو بشنو یدونم سخته، حت یآره م: بغض گفت با

. ینیب یرگو با چشمات مبازم م یول! يحسش نکرد

. تو رو خدا. دیادامه ند گهیتو رو خدا د: زدم هق
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دست سردمو  انیگو »نیحس ای« یب یب. رو به روم بودن ریو ام يفرهاد شتاب زده کنارم نشست و پر. سر خوردم. پاهام نداشتم يتو یتوان

:کرد یم هیبار گر نیا یداد؛ ول یاون زن هنوزم داشت ادامه م يگرفت و صدا

. کنم یکنم، نم ینم کهیت کهیمن بچمو ت -

. حال خودم نبودم يتو! کرد؟ یخاموشش م دیاون لحظه از ذهنم رد شد که مگه نبا يتو. پونه بلند شد لیموبا ي برهیو يصدا

. میایباشه باشه، االن م! ؟یچ: جواب داد و بلند گفت پونه

...مان پدرام ما: رو قطع کرد و رو به مادرش گفت یهق هق گوش با

تخت بال  يگه پدرام داشته رو یاز اونجا بهم زنگ زده م اطیح يبابا رفته تو. مهیوخ تشیوضع: با ترس نگاهش کرد که پونه گفت مادرش،

... باال سرش و  دنیزده که دکترا رس یبال م

:دمیدلم نال يدادم و تو هیتک واریسرمو به د. سمت راهرو دیکنان دو هیپونه تموم نشده بود که مادرش گر يجمله  هنوز

.نجاتمون بده ـــایخدا -

***

و با  دیخودش د يبا چشما د،یمادر پدرام د. تموم کرده بود دنیرس یکه بهش وارد شد، اگه دکترا به موقع نم یبعد از اون شوک پدرام

. دادند یگرده و حاال چشماش شهادت م یبر نم گهیکه پدرامش د دیخودش شن يگوشا

نداره که بخواد  يا زهیانگ یزندگ يدونستم پدرام واسه  یم. سوخت یدلم م. کردم یدرکش م. بود؛ دل کندن از اوالد سخت بود سخت

همه تقال و کشمش واسه دل کندن از  نیا. کشه یانتظارشو م ایکه اون دن استیبه رو دشیام ينداره و همه  ایدن نیا يتو يدیام. برگرده

خواد دل بکنه؛ بذاره خالص بشه، راحت بشه، آروم بشه، کنار  یاز مادرش م. کنم یحس م نویا. ر دلشکستش بودمحض خاطر ماد ا،یدن نیا

با تمام وجود درك کنم، . رو بفهمم نایتونستم ا یم. عشقش داریخواست بره، عجله داشت واسه رفتن، واسه د یم. عشقش به آرامش برسه

. خوب یلیفهمم، خ یدردشون رو خوب م. حس کنم

ستیا بانهیغر يایدن چه

رود یم یکی دیآ یم یکی

ستیپر فراز يایدن چه

 ردیم یم یکیماند  یم یکی

. کردم شیهر طور که بود راض یذاشت، ول یآرشام نم. از اون بهمون اجازه ندادن شتریب. قهیفقط چند دق یآرشام موندم، ول شیشب پ اون

.اجبار بود يفقط از رو يدور نیمجبور بودم؛ ا. نتونستمبمونم، اما به خاطر خودش  ششیاز خدام بود پ

***
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لطفو در  نیکه ا نیهم. دادم یبهش حق م. زد یپونه هم باهام حرف نم گهید یبا پدرش برخورد نداشتم، ول. داد تیمادر پدرام رضا باالخره

. میپدرام بود ونیدوباره رو مد یزندگ نیارزش داشت و ا ییایکردن خودش دن یحقمون م

. داشتم يچقدر حس بد. دو حس متضاد قایدق. کنم هیگر ایدونستم بخندم  یخبر رو فرهاد بهم داد، نم نیا یوقت

 يآه و ناله ها نیا. نکن يهمسر چیامان رو قسمت ه یب يها هیگر نیا. نکن يمادر چیدرد رو قسمت ه نیا. کس نکن چیقسمت ه ایخدا

. قسمت نکن ایداخ. نکن يفرزند چیپر از حسرت رو قسمت ه

. یداد که آماده است واسه جراح صیدکتر تشخ مشیآرشام به هوش اومده بود، بعد از کنترل عال چون

باش، توکل کن، من  دواریگفتم ام یم. دستم گرفته بودم يدستشو تو. تختش قدم برداشتم يتا دم اتاق عمل پا به پا. دلمون نبود يتو دل

! يگرد یآرشام، تو بر م شمیپ يگرد یبر متو  ،يگرد یدلم روشنه، تو بر م

. پدرام حاضر نشدن اونجا بمونن يخانواده . گذشت یم يبه کند قیدقا

بازم آروم  یمجبور شدن بهم سرم بزنن، ول. هم که داشتم، ازم گرفت يذره توان و انرژ هیساعت پشت در اتاق عمل همون  نیچند

همراهش نداشت، تن خستم رو در بر  یآرامش چیکه ه یو خواب. شد یزود کرخت م یلیشده بود، خ فیبدنم ضع! یسرم لعنت. نگرفتم

بگو تا نفس  ،یب یعمل چطور بود؟ بگو ب نکهیخواستم بشنوم، ا یم زیچ هیفقط . کنارم نشسته بود یب یبچشم باز کردم که فقط  یوقت. گرفت

! نفس راحت هیبکشم، 

. شکر دکترش گفت عملش خوب بودهآروم باش دخترم، خدا رو هزار مرتبه : یب یب

االن کجاست؟ : زدم و گفتم لبخند

. مشینیبب میذارن بر یتحت مراقبته، نم -

بخش اعالم  تیگفتن دکتر عملشو رضا یم. لباشون لبخند بود يرو. بودند ستادهیراهرو ا يهمه تو. بودن دهیپرده رو کش. پشت در رفتم

. میصبر کن دیکرده؛ فقط با

! کنم یراحت بشه، صبر م المیکنم، فقط آرشام خوب بشه، خ یصبر م کنم، یم صبر

که داد،  یدکترش با نظر قطع. شکر تویهزاران هزار بار بزرگ ایشکرت، خدا ایخدا. آروم بود، نرمال بود. دیآرشام قلبو پس نزد، تپ يقو بدن

. نداشت یمشکل مشیبود، اما عال هوشیهنوز ب. هممون رو خوشحال کرد

» .صاحب دل بخوان يا«نامه داد دستم که پشتش نوشته بود  هی يپر

. داد که بدمش به تو نویپونه ا. نامه رو پدرام نوشته: گفت دمیکه پرس يپر از

. آوردم و خوندم رونینامه رو ب. دستم نگاه کردم يتعجب به پاکت تو با

یتعال بسمه

باران است ي هیقاف یزندگ

گل سرخ کیبا  گاه

اهیس با برگ گاه
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شود یآخر م تیب

است دیام يباغچه  یزندگ

با آه خزان گاه

با تابش تو گاه

شود یآخر م فصل

است یمهتاب يشب ها یزندگ

تو يایبا رو گاه

ماه ریبا تعب گاه

شود یآخر م شب

عشق است  ریدرگ یزندگ

استیرو ریدر گ یزندگ

یو بخوان یبدان تا

استیرو کی یزندگ

ستحادثه ا يصاعقه  یزندگ

با باران عشق گاه

دل ریبا کو گاه

رسد یسر م یزندگ

 نیمال زم. بود یکه ستودن یعشق. عاشق شهیمرد هم هیمرد بود،  هیمال  نیدل قبل از ا نیا. صاحب دل مراقبش باش يندارم، فقط ا یحرف

. نذار ساکت بمونه. بزنه ادیتپش عشق رو فر خوام، فقط بذار قلبم با هر ینم یچیازت ه. هینیقلب زم نیا یبود، ول یعشق آسمون نینبود، ا

. بدنم، قلبم بود ياعضا يمن از اهدا يتنها بهانه  یکه بدون نهینامه ا نیا قتیاز محبت داره و حق یقلب رنگ نیبلده، ا. کنه ینبذار مهربو

اهدا بشه که عاشق  یز مرگ، قلبم به کستونستم اهدا کننده باشم، بعد ا ينمردم و به هر نحو یعیکه از خدا خواستم اگه با مرگ طب یقلب

...فقط . خدا رو قسم دادم و حاال خوشحالم، چون مطمئنم جوابم رو گرفتم. عشق رو داره اقتیدونه ل یکه م یکس! یاقععاشق و هی. باشه

سرد يزییباغ است و پا یبرگ یب فصل

عاشق باش ایب ست،یو زرنگ ریتزو فصل

لهجم کیاست و کوتاه و در  يمجاز چه

عاشق باش  ایست، ب یما فرصت تنگ عمر

پدرام مودت: کننده اهدا

!دارم که بگم؟ جز حکمتت رو شکر یچ! ایخدا. چونم ریخورد تا ز یو سر م دیچک یصورتم م يقطره اشک از چشمام رو هیهر جمله  با
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»زادهیمحمد عل -هواتو کردم  آهنگ«

کردم هواتو

روزا هواتو کردم نیتو ا رونیح من

خوادت یم دلم

تو آسمون دورت بگردم امیخوام ب یم

شم یم ییهوا

يهوامو دار نمیب یروزا که م همون

خوام بدونم یم

ياریو به روم ن ینیبب يخوا یم یک تا

دست تو دادم دلمو

یدلتنگ احساس من

که تنها شم يذار ینم

یحساس یلیرو من خ تو

دست تو دادم دلمو

کن یآسمون دلمو

يبود مهربون شهیهم

کن یمهربون دوباره

يدیروزا حالمو د چه

يدیکه رس ییشبا چه

يدیمنو شن يدل تنها يصدا تو

یدون یکه دردامو م تو

یخون یکه چشمامو م تو

ینشونـــــ هیبازم به دل من  بده

دست تو دادم  دلمو

یدلتنگ احساس من

یحساس یلیکه تنها شم، تو رو من خ يذار ینم

کن یلمو آسموندست تو دادم، د دلمو

کن  یدوباره مهربون ،يمهربون بود شهیهم
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***

هفته بعد سه

! ؟یکن یقدر اصرار م نیچرا ا ،يشه پر یگفتم که نم -

. آرشام که سر پاست ماشااهللا. گهید دیشما هم باش میبابا، خب دوست دار يا -

. دور باشه دیباشلوغ و استرس زا هم  طیمدت استراحت مطلق، از مح هیدکترش گفته تا  -

! استرس زاست؟ طیما مح يخونه  گهیدستت درد نکنه، حاال د -

 يهر کار ایکنم، تو هم ب یهمه رو هم دعوت م رمیگ یم یمهمون هیبذار آرشام بهتر بشه، به خدا خودم : لحن دلخورش خندم گرفت از

. بکن یخواست

نامردم اگه  یول. آرشام تیگم به خاطر وضع یبارم م نیخب، ا یلیخ. البکن انگار چه خبره حا یخواست يگه هر کار یم نیهمچ: دیخند

. خودت تلپ نشم يبعد خونه  يدفعه 

. زدم؟ فقط االن بذار برم به کارام برسم یباشه مگه من حرف: خنده گفتم با

 ست؟یاونجا ن یب یمگه ب -

. ارمیاوقات نفس کم م یگاه. خورگه ب یده م یپزه به زور م یم یه. آشپزخونه است يچرا، بنده خدا تو -

. کنه یداره صدام م ریمنم برم ام. ادیاز پس تو بر م یب یهمون ب. بده رشیخدا خ -

. باشه فعال -

. آش رشته کل خونه رو برداشته بود يبو. تلفن و راه افتادم سمت آشپزخونه يرو گذاشتم رو یگوش

صداش . داد و چشماشو بست هیمبل تک یپدرام رو خوند، سرشو به پشت ينامه  یتوق. مرخص شده مارستانیهفته است که آرشام از ب دو

خواستم تا کامل خوب نشده نامه رو نشونش  ینم. داد ناراحته یسرخ نشون م يبود و اون رگه ها سینگاهم کرد چشماش خ یزدم، وقت

. گفت، فقط سکوت کردن یچیبا خوندنش ه. کرده بود داشیپ زیم يکشو يبدم، اما چون گذاشته بودمش تو

خواب عرق کرد و ضربان قلبش باال  ياگه تو. نفساشو چک کنم يهر شب صدا. ستیسفارش کرد که استرس واسش خوب ن یکل دکتر

هر روز با هم . شد یرد م قیبا چند تا نفس عم یکرد، ول یاحساس م نشیس يقفسه  يتو کیدرد کوچ هیگهگاه . رفت، داروهاشو بهش بدم

که آرشامم همراهم  نیبهتر از ا یدادم و چ یاختصاص م يرو ادهیساعت رو به پ مین يروز دیبا میباردار رو من به خاط يرو ادهیپ میرفت یم

. بود

 شیپ یهنوز فرصت. آرشام با خودش قرار گذاشته بود که هر هفته بره سر خاکش. بهشت زهرا میهفته قرار بود بر نیا يجمعه  شب

. میمدت صبر کن نیا میآرشام مجبور بود تیبه خاطر وضع. تا اون زمان فقط سه روز مونده بود. میخانوادش بر دنیبود که به د ومدهین

. پرونه یآشت برق از سر آدم م يبو. یب یب یراه انداخت ییاوم، چه بو -
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 نیو ب میکن یرو هم بهش اضافه منذر آرشام . خودت و بچت یامام زمان آش نذر کردم واسه سالمت تیروز جمعه به ن: نگاهم کرد مهربون

! خوبه مادر؟. میکن یپخش م هیدر و همسا

جون چرا بد باشه؟  یب یآره ب. یقدر خوب نیقربون دل مهربونت بشم که ا يا: دمیو گوشتالوش رو بوس دهیچروک يجلو و گونه  رفتم

. دستتم درد نکنه

 ؟ير یمن م يه قربون صدقه خدا نکنه مادر، تو چرا راه به را: کرد و گفت يبامزه ا اخم

. شوهرت ببر يگرم کن برا ریش وانیل هیبرو  ،یستیبا نجایا نکهیا يبه جا: خچالیگرفت و رفت سمت  بازومو

. فکر کنم االن خواب باشه: کردم گفتم یباز م خچالویکه در  ینیح. آشپزخونه نگاه کردم يساعت تو به

. هش یداره شب م گهیکن، د دارشیباشه مادر ب -

 دنیبا د. بود دهیتخت خواب يآروم رو. آروم در رو باز کردم و رفتم تو. راه افتادم سمت اتاقمون ،ینیس يرو گرم کردم و گذاشتم تو ریش

. زیم يرو گذاشتم رو ینیصورت پر از آرامشش لبخند زدم و س

قرمز و متورم بود،  یجاش کم نکهیبست و حاال با ا یزخمشو باند نم يجا گهید. در آورده بود راهنشویپ. تخت نشستم و نگاهش کردم يرو

 یدلم واسه آغوشش ضعف رفت، ول. بود دشیمحکم و ورز ينگاهم به عضله ها. پنهون شده بود نشیس يکم پشت رو يموها يال به ال یول

بازم نگرانش . االن سه هفته گذشته بود یداشته باشه، ول دینبا یتیفعال چیدکترش گفته بود تا دو هفته بعد از عمل ه. دمکر یصبر م دیفعال با

. کرد یاالن اوضاع کامال فرق م یقلبش ناراحت بود، ول يگرچه اون سر... حالش بد شه و  میهال بود يمثل اون بار که تو دمیترس یبودم، م

چشماش پر رنگ  دنیبا دلبخندم . چشماشو باز کرد يسرشو چرخوند سمتم و آروم ال. دادم؛ تکون خورد حرکتبازوش  يدستمو نرم رو

!ساعت خواب: شد

ساعت چنده؟: که در اثر خواب بم شده بود گفت ییداد و با صدا هیشد، به آرنج دست چپش تک زیمخیلحظه نگاهم کرد؛ ن چند

. دیصورتش دست کش به

. يرو ادهیآوردم، بخور بعد برو پ ریواست ش. میو ن شیش -

تا  نییسرمو انداختم پا. کرد رمیزمان کوتاه غافلگ نیروش موند که تو هم هیسه ثان يفقط واسه  دیانگاه کرد و نگاه من ش زیم يرو وانیل به

. شدنش رو آرشامم بشنوه دهیکوب يصدا دمیترس یم. راه انداخته بود يباز وونهید نمیقلبم تو س. نهیچشمام نب يتو اقویاشت

کردم و با سر به در اشاره  يتک سرفه ا. لبخندش منم لبخند زدم دنیبا د. نگاهش کردم. بمون یعنیبلند شم که مچم و گرفت که  خواستم

:کردم

... چون  یب یمن برم کمک ب -

 ریبلوز و دامن بنفش س هی. نیینگاهشو از تو چشمام گرفت و آورد پا. سمت خودش دیاز اون طرف منو آروم کش کیآورد نزد صورتشو

. کارت در اومد یگفت دل دیبا گهینگاه د نیبا ا. بود يو بلوزم جذب و بند دیرس یوهام مزان يوجب باال هیدامن تا  يبلند. تنم بود

 طون؟یکمکش ش يکنه که تو بر یداره چکار م یب یمگه ب: آغوشش و آروم گفت يکامل گرفت تو منو

 يتو: کرد، گفتم یازش مهمون طور که بازومو نو. نذاشت یکم بکشم عقب ول هیداشتم صدام نلرزه، خواستم خودمو  یکه سع من

...داره . آشپزخونه است
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نگاه مهربون که فقط متعلق به من  نیگرما و به ا نیبه ا. داشتم ازیچقدر بهش ن. خواستمش یچقدر م ایخدا. الل شدم. تخت يرو خوابوندم

! ؟یبشه چ شیزیتحرکات چ نیاگه آرشام با ا یول ،یول. مال دالرام. بود

: گفتم زیهمون حالت مرتعش و ر يتو. بازوهاش بود يدستم رو. چشمامو خود به خود بسته بودم. دیبوس یحرارت داشت صورتمو م با

...آرشام نکن، حالت 

.مهم تر بود يزیخودش واسم از هر چ یسالمت. دمیترس یول دمیترس یم دینبا دم،یترس. قلبم تندتر شد تپش

شل که . دمیگردنمو قلقلک داد، خند ریز. کرد یمراعات م یه نشده بود، ولهنوز شکمم به اون صورت که مشخص باشه برآمد نکهیا با

بغلش و بلند  يافتادم تو. سمت خودش دیتخت بلند بشم، دستمو گرفت و آروم کش يتا خواستم از رو یدستش در رفتم، ول ریگرفت از ز

. دمیکش غیج

 یتیحاال ما رو با چه وضع. در يهراسون اومد ال م،یکن یچکار م میدار نجایا کرد ما یبنده خدا هم که فکرشو نم یب یباز بود و ب مهیاتاق ن در

و از زور شرم سرخ  دمیکش غیج فیخف دم،یدرگاه د يگرد شده تو يرو با چشما یب یتا ب. بود تو صورت آرشام ختهیموهام ر. بماند دید

مچ دستام . کنم یم ینیکشم و عقب نش یم غیخودشه که دارم ج خودم و يکرد واسه تقالها یفکر م دید یرو نم یب یآرشام که ب االح. شدم

.من از زور شرم کبود شده بودم یحرکاتش نرم بود، ول نکهیبا ا. رو سفت نگه داشت

 یا ا ب: گشاد شده همزمان گفت يشد و با چشما زیمخیافتاد، ن یب یتا نگاهش به ب. نهیرو بب یب یعقب تا موهام بره کنار و ب دمیکش سرمو

! یب

. نییسرمو بندازم پا ایدونستم بخندم  ینم. بنده خدا رو به خودش آورد یب یبود که ب ياون قدر جد صداش

 ؟يدیکش غیآخه دختر جون چرا ج: بود رو به من گفت دهیکه ترس ینفس زنون در حال فته،یداشت نگاهش به آرشام ن یکه سع یب یب

... ایسه خودت افتاده وا یاتفاقات هی اینکرده  ییگفتم خدا دمیترس

 یجوون یه: گفت رونیرفت ب یلبخند زد و سرشو تکون داد و همون طور که از در م. دینفس راحت کش هیصورت خندون من  دنید با

. و چشم شور، کور بشه ان شاء اهللا لیاسفند واستون دود کنم؛ چشم حسود و بخ هیبرم برم . ریبخ ادتیکه  ییکجا

د : گاز گرفت و گفت واشیهوا چونمو  یب. نشیس يجفت دستامو آروم گذاشتم رو. دیرشام دستمو گرفت و کشکه آ دمیخند یم داشتم

 فته؟یب اشیجوون ادی یتیموقع نیهمچ هی يتو چارهیب رزنیکه پ یکن یم يکار هیچرا  طونیآخه ش

همون طور که . با خنده از کنارش پا شدم. د شدآخ گفتنش بلن يگوششو دندون گرفتم که صدا يکه گرفت، الله  يگاز یو به تالف دمیخند

. خانم یدل میش یروز تنها م هیباالخره که : با اخم گفت دیکش یگوشش دست م يبه الله 

! روز برسه؟ هیکو تا اون : نگاهش کردم طونیتو هوا تکون دادم و ش دستمو

. گم یحــاال صبر کن بهت م: نگاه خاص گفت هیتکون داد و با  سرشو

. سییر ينره آقا ادتی: اشاره کردم ریش وانیانداختم باال و با چشم به ل وموابر

 س؟ییمگه بهت نگفتم به من نگو ر: با همون لحن گذشته گفت ،يکرد و جد اخم

 ؟یستین سمییبگم؟ مگه ر یپس چ: گفتم طنتیبا ش مایقد ادی به
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چند لحظه  هی: گفت يزیهشو سر تا پام چرخوند و با لحن وسوسه انگاز قصد نگا.شد يجور هیدلم  يکه تو دینگاهم کرد و خند يجور هی

... بمون تا اون وقت  گهید

در . دمیخندشو از پشت سرم شن يشد، پا به فرار گذاشتم و صدا یم زیخیگرفت و خودش که داشت به سمتم نم یصداش که اوج م دنید با

. دادم هیرو بستم و با لبخند بهش تک

!شکرت ایخدا: دلم زمزمه کردم يتو. باال گرفتم بستم و سرمو چشمامو

***

خوندم و از پدرام  یلب دعا م ریمن ز. میو براش فاتحه خوند میسنگ قبر پدرام رو با آب و گالب شست. میدو کنار هم نشسته بود هر

پدرام  يحک شده  ریسنگ، به تصو يما برگردوند و آرشام همون طور که انگشتشو گذاشته بود رو يرو به هر دو یممنون بودم که زندگ

. خاك نبود قیال یول امرزدش،یخدا ب. بود ونچقدر جو. شده بود رهیخ

که  یبه هر حال دست خال. بود دهیمودت خر يخانواده  يسکه تمام به عنوان کادو واسه  هیو آرشام از قبل  میدیخر ینیریراه گل و ش سر

. مودت گرم باهامون رفتار کرد يپدرش آقا. نشون ندادن يعکس العمل بد دنمونیه با دخوشبختان. بار نیاول يشد رفت، اونم برا ینم

مثل قبل  گهیپونه د. داد یزد نه جوابمونو م ینه حرف م یکرد، ول یاست، نگاهمون م حانهیبودم اسمش ر دهیمادرش که قبال از پونه شن

. نبود نیسرسنگ

. مادر پدرام یحت. خودش قرار داده بود ریزد که همه رو تحت تاث یمودت حرف م يمسلط با آقا يبا منش خاص خودش به قدر آرشام

. دیفهم یم نویا. تپه یآرشام داره م ي نهیس يقلب پسرش االن تو نکهیا. دمید یآرشام م يتوجهشو رو

پسرم ازت خواسته بود : گفتو بعد از چند لحظه سکوت  ستادیچشم تو چشم آرشام مقابلمون ا. میستادیهر دو ا. رفتن صدامون زد موقع

 ؟یکن یبه خواسته اش عمل م ،یمراقب قلبش باش

. صورتش داشت، سرشو تکون داد يرو یکه بر حسب عادت اخم کم رنگ آرشام

. یمرد و مردونه بهم قول بده که مراقبش هست: خانم با بغض گفت حانهیر

. دم یقول م: گفت یمحکم يبا صدا آرشام

. شم یبهم زنگ بزن، خوشحال م یهر وقت خواست: شو بهم دادجلو اومد و شمار پونه

کرده بودم؛ به  دایپ زشیم ياون نامه رو از تو کشو: چشمام نگاه کرد و گفت يتو. میدیرو بوس گهیلبخند بغلش کردم و صورت همد با

. دم؛ گفتم حتما به دستت برسونهو بهش دا دمیدر د يرو جلو يپر یول مارستانیآوردم دم ب. هیچ هیقض دمیخوندم فهم نکهیمحض ا

قسمت نبود که باشه، . ستیاما حاال ن ،یلیدوستش داشتم، خ یلیخ. دونه برادر رو داشتم هی نیمن هم: آرشام نگاه کرد و با بغض گفت به

. داره اقتشویشده که ل یپدرام دلش پاك بود، مطمئنم قسمت کس. شماست ي نهیس يقلبش تو یول

نگاهشون نم  يرو به اون جمع سه نفره که تو. ستادیو ا اوردیسمت در طاقت ن میتا دو قدم رفت یشنونده بود، ولسکوت فقط  يتو آرشام

:گفت دیشد د یاشک رو به وضوح م
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. پسر شما هستم ونیکه االن دارم رو مد یو آرامش یزندگ -

و  یتلخ يگذشتم تو یکه زندگ یمن يبرا. ونشمیتم رو هم مداالن کنار همسر و فرزندم خوشبخ نکهیا: به من انداخت و ادامه داد ینگاه مین

.گنجو داره هیخالصه شده، حکم  یاهیس

. از همه جهت راحت باشه التونیخ. توان مراقبتشو هم دارم قشم،یاگه اهلش هستم و ال یدونم، ول یقلبو نم نیحکمت ا: آروم تر ادامه داد و

. هر سه لبخند نشست يلبا رو

. دادم سکوتشو نشکنم حیمنم ترج. تموم راه ساکت بود. دیداد و به صورتش دست کش رونیب نهیو محکم از س قیو عمخونه نفسش يجلو

. داشت ازیمطمئنا بهش ن

***

مخصوصا آرشام که در همه حال . بزنم دیو سف اهیکردن و اجازه ندادن دست به س هیکارا رو بق يهمه . میبپز يقرار بود آش نذر امروز

. نیداد که بذارمش زم یکردم، با اخم بهم هشدار م یبلند م یخال يقابلمه  هیداشت و تا هوامو 

. دیمجتمع هم به همه آش رس رونیب چ،یه میکل واحدا رو که داد. میها پخش کرد هیهمسا نیکه شد آش رو ب عصر

قاشق آش  نیخوند، اول یب یکه ب ییبعد از دعا. هشتریسفره ثوابش ب يگفت پا یم یب یب. نیزم يرو میو نشست میهال سفره پهن کرد يتو

. کس واسه شام گرسنش نبود چیه گهید. کردن یم فیو دستپختش تعر یب یخوردن و از ب یهمه با ولع م! بود یعال ،يوا. رو گذاشتم دهنم

 نیاز ا قهیهر دق يمن تو. دمیخند یراحت م الیبا خ بیهمه فراز و نش نیبعد از ا. میاز ته دل شاد بود. دمیو خند میاون شب گفت چقدر

. خدا رو فراموش نکردم و شکرگزارش بودم یخوش

که آرشام  یدست گل دنیبا د. خواست ما رو با هم تنها بذاره یم ه،یدونستم قصدش چ یم. برگرده نایا ریاصرار داشت با ام یب یشب ب آخر

. مدت هم به خاطر من موند که دست تنها نباشم نیا. میردا ازین ییتنها نیاون روز عصر به آب داد، حتما فکر کرده به ا

بود که  تیموقع نیبهتر نیداد که خسته باشه؛ بنابرا یآرشام هم صورتش نشون نم. کردم ینم یاز رفتن مهمونا اصال احساس خستگ بعد

نشسته  ونیزیتلو يرو به رو. هال يفتم توو ر ختمیبه خاطر آرشام کم رنگ بود ر شیکیکه  ییدو تا چا. ازش بپرسم گهیبار د هیسواالم رو 

. دستش يبا لبخند دستمو گذاشتم تو. دست چپشو به طرفم دراز کرد. زیم يرو ذاشتمرو گ ینیس. بود

بلند و افشونم  يموها يبود، ال به ال یاز زندگ یگرمش رو که واسه من طروات يپاش و دستشو دور کمرم حلقه کرد و نفسا ينشوند رو منو

.رها کرد

. عقب دمیکم صورتمو کش هیو  دمیخند

آرشام؟  -

.دیکش یچشماشو بسته بود و نفس م. عطر موهام بود محو

!ـوونهیکنه، د یم وونمیموها که د نیواسه عطر ا دمیچقدر حسرت کش یدون ینم: و بلند گفت قینفس عم هی با

! ؟یپس خودم چ! فقط موهام؟: کردن، ناز کردم و دلخور گفتم یدلم قند آب م يکه تو من
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زنن و انگار که  یچشما رو چطور بفهمم؟ باهام حرف م نیراز ا. چشمام يصورتم، بعد هم تو يزل زد تو. آروم از هم باز کرد چشماشو

 نیباتریگوشم با ز يکرد و تو کیشدم که صورتشو به صورتم نزد یشبگون غرق م يایجفت در هیاون  يکم کم داشتم تو. گن ینم یچیه

:احساسم وا داشت من، قلبمو به تالطلحن ممک

 دارمیهر روز ب دیام نیبا ا -

تو رو دارم نمیب یروز که م هر

روز حالم با تو آرومه  هر

دوست دارم یلیکنم خ یم حس

. عوضش کنم يزیچ چیحس رو داشتم که حاضر نبودم با ه نیو بهتر نیاون لحظه باالتر يتو

:نبود ریازش امکان پذ ییبرد که رها یم نیریش يصداش همچنان منو به خلسه ا و

 رمیگ یکه دستاتو م یوقت -

رمیم یتو م یکنم ب یم حس

جهان من تو دستاته  دیشا

رمیگ یدست تو من جون م از

. شد یتنم، حالم کم کم داشت عوض م يموهام و با نوازش هماهنگ دستاش رو يمردونش رو آهسته سوق داد ال به ال يها پنجه

کنم نازم  یموهات م يتو دست

بازم یکه من دل به تو م امروز

:با هرم نفسش که با جملش همراه شده بود، رعشه به تنم انداخت و

معناست  یتو ب یب یزندگ نیا

سازم  یبا تو م مویزندگ من

. تونم یخوامش بدون اون نم یمچکار کنم؟ . زنن یم ادیبدنم عشق به آرشام رو دارن فر يتموم سلوال ایخدا. گشت یرفت و برم یم نفسم

. پاش بلند شدم يآروم از رو. دستش دور کمرم محکم تر شد يحلقه  د،یچیگوشش پ ينامنظمم که تو ينفس ها يو صدا دیسکوتمو که د

ام، در در برابر آرش. مقاومت نکردم! قدمامو باهاش هماهنگ کردم. ازش بودم راه افتاد سمت اتاق یکم ي اصلههمون حالت که تو ف يتو

! مقابل شوهرم خلع سالح بودم

آروم و با . بودم اقیپر اشت يمسخ اون چشما. هم بود يچشما ينگاهمون تو. نشستم لب تخت، کنارم نشست. اتاق و در رو بست يتو میرفت

با هر ... ورتم و ص يچشمام خم شد رو يمکث تو هیبا . و شکننده هوامو داشت فیظر یش هیمثل . کمکم کرد رو تخت دراز بکشم اطیاحت

. خواستن و خواسته شدنم رو شعله ورتر کرد شیآرشام، آت يتماس از جام لب ها
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آرشام؟ یخوب: کرد، زمزمه کردم یهمون حالت که اون داشت صورتمو نوازش م يتو. بود تیاولو يبرام تو شیو سالمت تیهنوز وضع اما

.وبمخ: لبم فقط گفت يگوشه  یطوالن يبوسه  هیکرد و با  مکث

چهار ماهت شده، درسته؟ : بازش نگاهم کرد مهین يچشما يآورد باال و از ال سرشو

اد؟ین شیپ یمشکل: دستامو دور گردنش حلقه کردم که گفت. تکون دادم سرمو

 نیمعموال تو ا .خانما ممکنه سخت بشه رابطه برقرار کرد یبعض يگفت تو دمیدونم، از دکترم که پرس ینم: با لبخند گفتم. دمیفهم منظورشو

.شه یرحم حساس م يدوره از باردار

! ا نه چرا؟: دستامو تنگ کردم و گفتم يخواست خودشو بکشه کنار که حلقه » .ولش کن یچیپس ه«کم نگاهم کرد و با گفتن  هی

.ستین يزیخواسته که چ نیسرکوب کردن ا ن،یمن باارزش تر يواسه  يزیتو و اون کوچولو از هر چ: کرد نگاهم

. ارمینره من ده سال تونستم دووم ب ادتی: کرد، گفت یم ییلباش خودنما يکه کم رنگ رو يلحن خاص و لبخند هیبا  و

ارزه؟  یخب به امتحانشم نم: عشوه گرانه سرمو آوردم باال و گفتم. دمیخند

ست؟یبهتر ن میبش الشیخ یب: ، خم شدچشمام ينگاه کوتاه تو هیو  قینفس عم هیمجذوب کنندم، صبر و طاقتو ازش گرفت و با  نگاه

...  دیدالرام با یکن یکار و م نیا ياگه به خاطر من دار: نگاهم کرد. کردم سکوت

. نه، به خاطر خودم بود، به خاطر خودش بود، به خاطر هر دومون بود. شل شد. کردم رشیحرکت غافلگ هیجلو بردم و با  صورتمو

. نگران صدام زد. چشمام نشست ينم اشک تو. کنار دیو کش دیفهم دمیلبمو که گز...  ینباشه ول یکلو مش ارزهیبه امتحانش ب دیشا گفتم

! تو؟ یکن یآخه چرا حرف گوش نم: و گفت دیپشت چشمامو بوس. نگاهش کردم

؟يتو چرا به حرف من گوش کرد: کم احساس درد رو داشتم هیهنوز  یول دمیخند

کرد؟  یم وونمیبود که با اون نگاه خوشگلش داشت د یک: دیو با دو تا انگشتاش کش مینیب سر

. من که نبودم -

... گـیزن د هی. يآره تو که نبود: عرق کرده بود دویدراز کش کنارم

! ا آرشام: به بازوش و معترضانه صداش زدم زدم

خورد تو ذوق : زمزمه کردم. ش بودمسمت راست. نشیس يسرمو گذاشتم رو. دیموهامو بوس يرو. بغلش نگهم داشت يو سفت تو دیخند

هردومون نه؟

.نه: گفت يجد

. الاقل از طرف من نه: کرد نگاهم

. يتو مهم تر: ادامه داد دیام رو که د رهیخ نگاه

. میایاز خجالت هم در م یحساب اد،یب ایبه دن طونیش يکوچولو نیبذار ا: شکمم يگذاشت رو دستشو

. خودم یوحش يهمون گربه  يحاال شد :و گفت دیچشم غره رفتم که خند بهش

شکمم بود تونست حسش کنه،  يآرشام که چون دستش رو. آروم تکون خورد یلیشکمم بود که وروجک مامان خ يدستش رو. دمیخند

. ودب یعیطب کیکوچ يتکون ها نیتو ماهه چهارم بودم و ا. شدم یتازه شروع شده بود و من با هر تکون غرق لذت م. متعجب نگاهم کرد
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تکوناش رو  يزود نیبود که به ا طونیش یلیکوچولو انگار خ نیا یدونم ول ینم. هم خواهد شد دتریپزشکم البته به مرور شد يطبق گفته 

. ماه پنجم لیاوا ایشد  یشروع م دیاواخر ماه چهارم با ایشروع کرده بود، وگرنه 

شد االن؟ تکون خورد؟ یچ: بهت بود گفت يکه هنوزم تو يلحن بامزه ا هیبا . خنده ریصورت آرشام بلند زدم ز دنید با

با بودنت  نکهیاز ا. یهست نکهیممنونم دالرام از ا: دیآروم و پر از آرامش، پر از احساس گونم رو بوس. لبخند زد. لبخند سرمو تکون دادم با

که با تو  ستین نیبرام باارزش تر از ا زیچ چیه. ازت ممنونم. يد یو بهم نفس م یهست میزندگ يتو نکهیاز ا. يد یرو م میخوشبخت دینو

.از خودمون يخانواده ا. خانواده هیاز  يکانون گرم، جزو هیتو . باشم

 هی يآرزو شهیمنم هم: مینگاه مرد زندگ. چشمام و نثار نگاه جذابش کردم يتو ختمیقلبم داشتم رو ر يعشق تو یزدم و هر چ لبخند

. کنم، اونم با تمام وجود یم ین احساس خوشبخترو داشتم، اال يخانواده ا نیهمچ

و  دیشکمم کش يبا اخم دستشو رو. یشیجلد سابقش، البته کامال نما يکرد و باز برگشت تو يتک سرفه ا. لحظه محو چشمام شد چند

. شده یهمه جنب و جوش عصبان نیپدرسوخته از ا: گفت

. شه توقع داشت ینم نمیاز ا شتریآرشام ب ينداره، از بچه  یبیع: چشمک بامزه ادامه داد هیبا  و

که گفتم خوشت اومد آره؟ قتویحق: با حرص گفت. خنده ریبامزه بود که بلند زدم ز يآخرش به قدر ي جمله

. خانم یشه دل یچند ماه هم تموم م نیباالخره ا: از اون اخم کنه و لبخند زد شترینتونست ب. خنده سرمو تکون دادم با

! اوهوم خب تموم بشه: و گفتم دمیدخن یبدجنس با

دو تا بوسه که . ارمیفشار ب نشیس يزخم رو ينبود که به جا يجور یمحکم بغلش کردم ول. داد یبا همون نگاه خاص سرشو تکون م فقط

. موهام نشوند دلمو آروم کرد يرو

 نمونیمحبت ب نیرو، ا یخوشبخت نیگرما رو، ا نیرو، اصدا  نیا ایخدا. ناخوداگاه لبخند زدم. دمیشن یقلبشو م يصدا. بود نشیس يرو سرم

. کم رنگش هم نکن یحت. ریوقت ازمون نگ چیرو ه

. از چند لحظه سکوت صداش زدم بعد

آرشام؟ -

هوم؟  -

 ؟یگ یبرام م -

! ؟یاز چ -

 ادته؟یبهت فرصت بدم،  یگفت. یکن یم فیوقتش برسه تعر یکه بهم گفت ییهمونا. یاز همه چ -

خب؟ : داد و گفت رونیب قیعم ونفسش

. خوام بدونم یرو م زیرو، همه چ زیبهم بگو، همه چ -

 اد؟یخوابت نم -

.نه -

 ؟یتو چ: کردم نگاهش
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. ذره هی یحت -

؟یگ یپس م: زدم لبخند

.نازك رومون بود يملحفه  هیتا اون موقع فقط . رومون دیشد و پتو رو کش زیمخین. تکون داد سرشو

. نجایا دمیچطور شد رس نکهیبا اون هشت نفر چکار کردم تا ا نکهیاز ا. رو از اول برات بگم زیبذار همه چ ،یبدون یکه مشتاقپس حاال  -

. نگم يزیکلمه هم چ هیدم وسط حرفات  یمنم قول م -

! چرا؟ -

. که تمرکزت بهم نخوره: لبخند نگاهش کردم با

. یوحش يخوره گربه  یزم بهم نموقت تمرک چیه یتو که باش: دیرو بوس میشونیپ

. بار امشب قلبم گرم شد نیهزارم يصداقت کالمش برا از

:کرد گفت یهمون طور که بازومو نوازش م. ییو جدا يپنج سال دور نیا يمشتاق بودم؛ مشتاق دونستن لحظه به لحظه  آره

پر بودم و تنها به دنبال انتقام،  ایدن يحس بد تو یاز هر چ نه،یاز کاون موقع از نفرت، . انبار يبهت گفته بودم اونا رو جمع کردم تو ادمهی -

رو  میهمه سال بدبخت نیا یکه زجرشون بدم، که تالف. رمیکه جونشونو بگ نهیرسمش هم نه،یکردم راهش ا یفکر م. آروم بشم نکهیواسه ا

شم،  یمواجه م هیکر يجا، با همون چهره ها هیکشونمشون کنم و ب داشونیپ یکردم وقت یفکر م. من مقصر بودن دیاز د. کنم یخال اوناسر 

شده  یحاج شونیکی یجالبه حت. سابق نبودن يآدما گهیاونا د. نبودن یول. مادرم ياتاق شاهد بودم، اونم جلو يهمون طور که اون شب تو

باورم ... بساز بفروش و  یکیکار بازار و  يتو یکیبازنشسته و اون  شونیکی. گفت رفته مکه، توبه کرده یم. زدن یم اشبود و حاج آقا صد

. شتریکار نه ب طیمح يکردن، اونم فقط تو یکه م ییفقط آمار کارها یمن آمارشونو داشتم، ول! ر؟ییهمه تغ نیده سال و ا نیا يتو. شد ینم

 يپدر. کرد هیدخترش گر يطر آبروکه به خا دمیرو د ياونجا پدر. نبود یهمش دروغه، کلکه واسه فرار کردن از گذشته، ول نایگفتم ا یم

. بود، فقط روحا، روحا داغون شده بودند دهیند یجسم بیکدوم از دخترا آس چیه یکرد، ول نیدخترش نفر یکه به خاطر خودکش دمیرو د

پر ابهت و  ياون آدما گهید. باهاش ندارن يکار گهیبگن از گذشته فاصله گرفتن و د ن،به حرفاشون گوش کردم، گذاشتم بگن، زار بزن

طور به زانو در  نیکه ا دمید یوقت. رفت نیحس انتقامم از ب. ظاهر مفلوك و شکست خوردشون آروم شدم دنیبا د. مغرور گذشته نبودن

 نیدونستم ممکنه بعد از ا یم. باهاشون نداشتم، ولشون کردم يرکا گهید. شالق سرنوشت، پس انتقاممو گرفته بودم ریاومدن، اونم ز

 یسگ ازم م نیآتو داشتم، مخصوصا صدر که ع هیاز همشون  یواسم شر درست کنن، ول میمن ک دنیحاال که فهم. رنیر بگمقابلم قرا

 یحد کاف نیمن تا هم يترسوند و برا یاونا رو تا سر حد مرگ م نیهم. که بشه اونو دست کم گرفت ستمین یبودن من کس دهیفهم. دیترس

. بود

و از زبون  زهیچ هیاز زبون اونا  قتیحق. قتویحق ينه همه  یرو برات گفته ول ییزایچ هی سیدونم پل یم: تگف قینفس عم هیکرد و با  مکث

اون . دالرام يبشنو يخوا یکه م هینیهم قتیحق. گم یرو م دمیو شن دمیرو گفتن و منم اونچه که د دنیاونا اونچه که د. گهید زیچ هیمن 

 يو شهادت دادن که تو دنیکه همه با چشم د یآرشام یکنارش بود، ول وانیک. ه من نبودمبود و پرت شد ته در نیماش يوکه ت یآدم

 انیسر ارسالن و شا ریحقه ها ز نیا يهمه . که مدارك آرشام رو همراهش داشت من نبودم یاون. گرفته من نبودم شیبوده و آت نیماش

 نویکرد، ا یم يبا اونا همکار وانیک. اونجا رو محاصره کردن سایند شد، پلگلوله بل يشدم و صدا ریدرگ انیبا شا یوقت. مخصوصا ارسالن. بود
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 نهیراهش هم«گفت . قبول نکرد یبهش گفتم خودتو بکش کنار، دردسر درست نکن، ول. واسش بد تموم شد. انیدونستم هم شا یهم من م

 خیگذاشتن ب انیکه افراد شا ییبودم، اونم با چاقو یدن شکوهشاهد کشته ش فته،یاتفاق ب مهاون ه نکهیقبل از ا» .یکن یکه تو فکر م ینه اون

خونم حکم بزرگ تر  يکه تو یبتول خانم، کس» .میکن یدست وفادارت چکار م ریکه با ز نیبب«گفتن . گلوش و جا در جا شاهرگش رو زدن

 یول ستادم،یا یبا غرور جلوشون م شهیدم، همکر یرفتار م يدرسته جد داشت،فرق  هیبا بق یاز خدمتکارام بود ول یکی نکهیرو داشت؛ با ا

که بهش وارد شده  يدیقلبش ناراحت بود و در اثر شوك شد. داشتم یذاشتم، حرمت اونو هم نگه م یاحترام م یب یبازم همون طور که به ب

قصد اونا . گذاشتم به وقتش. و سوختم و دم نزدم دمید. ردننک يکار چیو ه دنیجون دادنش رو د. اصال واسشون مهم نبود. بود سکته کرد

خشم  نیخشم سراسر وجودمو پر کرده بود و با هم. شد لیتکم تمیظرف دم،یشن انیاسم تو رو از زبون شا یوقت. من بود دنیهم عذاب کش

به  هیشب يرو از نظر چهره تا حدود نفر هی. نبود شمیپ وانیاتاق و ک هی يآدماش منو بردن تو. میشد ریهجوم بردم سمتش و با هم درگ

! داد یانجامش م سیواسه گمراه کردن پل نشیسنگ ياز خالفا یلیخ يبود که تو انیکار مختص خود شا نیا! میبا گر دمیاتاق د يخودم، تو

اون مرد . در آوردن نمکتم رو از ت. نشد یبود خواستم از دستشون خالص بشم ول يهر جور. نفر هیهفت نفر بودن و من  انیشا ينوچه ها

تموم مدارکم رو ازم . رو به چشماش زد میآفتاب نکیکتم رو تنش کرد و ع. تر رهیت یرنگش کم یار همرنگ شلوار من پاش بود، ولشلو هی

 تفرص نیکرد، اونا هم از ا جمیکه به گردنم زد گ يبا ضربه ا شونیکی. شدم ریخواستن گردنبد رو باز کنن که باهاشون درگ. گرفتن

صورتش خون آلود بود  يشده بود، چند جا میاون مرد که مشابه من گر. هم واسه مبارزه نداشتم یحس یول نبودم هوشیب. استفاده کردن

اون آدما منو با . بود سایاز پشت ساختمون اومد، کار پل کیشل يو همون موقع صدا رونیفرستادنش ب. من يکه مثال کتکش زدن اونم جا

منو  نکهیخب بعد از ا یارسالن سر دستشون بود؛ ول. از محلش باخبر نبودن سایکه پل ییاز جا قایدق. رونیبردن ب یخودشون از در پشت

من  يکه جا ياون مرد. رو بهم گفت زیهمه چ. فرار کرده بود سایماهرانه از دست پل یلیخ. دیبعد ارسالن هم رس قهیمنتقل کردن چند دق

 يکرده بودن که صحنه  يزیبرنامه ر يجور. فطرتا رو خورده بودپست  نیا يهم گول حقه  وانیک. بودنش دهیرفته بود رو با پول خر

صخره و دستام رو باز کردن و  هی يارسالن منو بردن باال يآدما. فکر کنن که من مرده ام سایبه نظر برسه و پل یعیکامال طب يسوز شیآت

خودم داشته باشم بهش حمله  يرو یکنترل نکهیا لباش، بدون يمسخره رو پوزخندصورت ارسالن و اون  دنیبا د. نقاب از صورتم برداشتن

 یبه خشم و نفرت ب یبا هر مشت و ناسزا پ. آدماش منو نگه داشتن و اون کثافت هم سو استفاده کرد و با مشت و لگد افتاد به جونم. کردم

. دهیو شن دهید ییسر و پا یمن از هر بکه به خاطر  هییاون حقارتا متمو یتالف نیگفت ا یم. وقت دوست من نبود چیاون ه. بردم یاندازش م

 یکوتاه و بلند ول يدره پر بود از درختا نییلب پرتگاه بودم، پا. زانو زدم. کردم یپاهام حس نم يتو یجون. به نوچه هاش گفت ولم کنن

رقم  تویداره آخر زندگ یک نینگاه کن بب. آخر راهه گهید نجایازت متنفرم کثافت، ا« دیکش ادیتو چشمام زل زد و فر. نداشت يادیز بیش

بلند  نیزم ياز رو» تونه باور کنه؟ یم یک. یش یمن به درك واصل م يامروز با دستا«قهقهه زد » !یلیدردناکه آره، خ یلیخ! مـن. زنه یم

 یکس. قب پرت شدنشده، به ع ینیب شیکامال پ وکه محکم بود  یبا مشت یکنم، ول يتونم کار یرمقم فکر کرد نم یشل و ب دیاون که د. شدم

از جانب  یهر حرکت يآماده . لبشو پاك کرد و با پوزخند اومد سمتم يخون گوشه . انینکرد چون ارسالن بهشون اشاره کرد جلو ن يکار

با اون حرکت  یکنم، ول فظتونستم تعادلمو ح یاگه پشتم دره نبود م. و با پشت پا به صورتم لگد زد دیارسالن بودم که ماهرانه چرخ

...شد که به عقب پرت شدم و  یچ دمیمنفه
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د با .یچیبلندم تو دل کوه پ ادیفر. دمیو هوا معلق د نیزم نیخودمو ب: دیموهام رو بوس يرو. تنم رو حس کرد يافتاد تو یکه ناگهان يلرز

. کردنا سرعتمو کم کردتقال  نیتونستم چنگ زدم و هم یکه م یبه هر چ. شدم یم دهیکش نییکردم و به پا یصخره برخورد م ي وارهید

که سرم با  یپا و دستم حس کردم و زمان يرو تو يدرد بد. از درختا یکی يشاخه ها يافتادم ال به ال. و پام نداشتم تدس يتو یحس چیه

صخره گرفته بود و  ي وارهیدرست همون جا قبال به د. دمینفهم يزیچ گهیبزرگ و خشک درخت برخورد کرد، د ياز شاخه ها یکی

. داشت يزیخونر

...پس تو  -

.گم یبهت م -

! جونشو نجات داده؟ یچطور زنده مونده و ک نکهیا. منتظر بودم که بگه. کرد سکوت

 يکه تو يخونه ا. فروش سهام و خونه رو اون انجام داد يکارا. گذاشته بودم انیرو تمام و کمال در جر لمیاتفاقا وک نیا يقبل از همه  -

 کامیچند تا از شر. زدن یهوا م يسهام کارخونه رو هم که رو. زود ردش کردم نیهم يبه نقد داشت، واسه  دست داریداشتم خر شیک

 يدیموند اون خونه و کارکنانش که مراحل آخر فروشش بود و سع یم. فرصت بودن که براشون جور کردم هیدنبال  شهیکارخونه هم يتو

ازش خبر  يدیکس جز سع چیکه ه یحساب. کرد یم زیوار سیسوئ يبه حسابم تو ازم وکالت داشت و پول حاصله رو. رشهیگیگفت پ یم

. که افتاد مداخله نکنن یبهشون گفته بودم هر اتفاق. نظر داشتن ریرو ز زیهمه چ سابقم يو چند تا از محافظا يدیسع. انیشا ینداشت، حت

جون  يپا. خطرناك بود یهر کس يدونستنش برا. ر نداشتخب شونیکس از محل نگهدار چیبرام فقط اون مدارك مهم بود که جز خودم ه

دنبال . مناسب اونا رو، رو کنم تیموقع يداشتم تا تو ازین. مرو بکن یسکیر نیجون اون آدما همچ يتونستم رو یوسط بود و نم ایلیخ

 سیبرده بودم و پل نیبه خودمو که از بمدارك مربوط . منو نقش بر آب کردن يتموم نقشه ها یبودم، ول انیاز ارسالن و شا شتریاطالعات ب

من خبر  يخارج از گروه از کارا یکس. داشتم انیگروه شا يرو تو یمخف يمهره  هیحکم  شهیهم. بند نبود ییبدون مدرك دستش به جا

 يمن با نفوذ ینتهتونست انجام بده، م یهم م يا گهیکردم رو هر کس د یم انیشا يکه من برا ییاون کارا. ها سینداشت، چه برسه به پل

کردم باخبر  یکه م ییااز وجودم و کار سیشد پل یحضور نامحسوسم باعث م نیکردم و هم یراحت رد گم م یلیگروهش داشتم خ يکه تو

وقت سر  هیکنن که  یاونجا رو ترك م عیارسالن و آدماش سر. طور نشد نیا یمنم که برنده ام، ول نیا شهیکردم هم یاون زمان فکر م. نشه

 یم یوقت بودکه از دور مراقب اوضاع  يدیسع. هیمرگم حتم ،یارتفاع نیهمچ هیدونستن با پرت شدنم اونم از  یم. نشه دایپ سایپل يکله  و

افراد زبده و . کرد یکار رو م نیاون بود هم يهم جا يا گهیمطمئنا هر کس د. ادیترسه و جلو نم یم خته،یرو ر ينقشه ا نیارسالن همچ نهیب

. کارشو خوب بلد بود نجایارسالن ا. بودند کجا یارسالن کجا و افراد من که تنها چند تا محافظ شخص ي دهید میتعل

.دیکش یقیعم نفس

. داشت یلحظه دست از سرم بر نم هی یسرم و سوزش چشمام حت يتو ینیاحساس سنگ. بودم مارستانیب يچشم باز کردم که تو یوقت -

 یم. بودم يبستر مارستانیب يدو هفته تو. لمهیگفت وک یکه کنارم نشسته بود و م يمرد یاسمم و حت یتح اوردم،ینم ادیرو به  زیچ چیه

 یشبو بدون قرص و دارو نم هی. کرد یسرم درد م. رفتم یدست و پام شکسته بود و به زور راه م. کما به سر بردم يهفته اش رو تو هیگفتن 

 ریاونجا با خواهرش مهناز و خواهر زادش ام. فراموش کرده بودم رو با خودش برد خونش رو تمیهو یکه حت یمن يدیسع. تونستم سر کنم

 میزندگ يتو يزیچ هیکردم  یاحساس م. خودم بودم يبازم تو دمید یکه م ییبا تموم محبتا. وادهاز اون خان يکم کم شدم جزو. آشنا شدم
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 ،یدختر که چند شب هی ریجز تصو! ؟یک یحت ایتونه پر کنه؟  یم یرو چ یلخا يجا نیگشتم که ا یناخوداگاهم به دنبالش م ریضم يتو. کمه

 دنشیبود که کم کم با د ایرو هیواسم . بشم الشیخ یتونم ب یخواب نم يتو اونم دنشیبا د دمیفهم یم. خواب و خوراکو ازم گرفته بود

 ياول رو. کار رو کردم نیاراده ا یروز ب هی یکنم، ول ینقاش تونم یدونستم م ینم یتا اون موقع حت. شد لیتبد تیاتاقم به واقع وارید يرو

که دقت  يجفت چشم شدم، جور هیمات اون . کاغذ گره خورد يطون رویبه خودم اومدم که چشمام با دو تا چشم خندون و ش یکاغذ، وقت

 نیخواستم تمر یگرفته بودم و هر وقت م ادیزدن رو  تاریگ ریاز ام یتازگ. کردم ادهیپ وارید يرو رو ریاون تصو! بلدم ینکردم من نقاش

 ینم دهیکش تاریگ يها میس يسرد و لرزونم رو يچشماش، دستا يزدم تو یکه زل نم ینشستم و تا زمان یاون دختر م ریتصو يکنم، جلو

 یم یو عصب دمیچرخ یهمون طور سرگردون دور خودم م. گم کرده باشم يزیچ هیانگار  دمیکش یاگه نم. آورده بودم يرو گاریبه س. شد

نفر  هی ادی بیمنو عج طنتاشیشبودم،  یفراموش ياون موقع که تو یدونم چرا ول ینم. بود یطونیدختر شاد و ش ریام يدخترخاله  تایب. شدم

.گرفتم یخودم و از اون جمع دوستانه فاصله م يرفتم تو یناخوداگاه م نینبودم، به خاطر هم بهیکه باهاش غر یکی. نداختیم

بود رو با  تیبه واقع هیاز اندازه شب شیکه ب ییاونا یحت دمید یکه م یهر خواب. کمک کردن یلیخ میبهبود يتو یمیرح يو استادش آقا تایب

 یگفت قبال ازدواج کردم و من م یم يدیسع. ارمیبود که هر چه زودتر حافظم رو به دست ب نیا يتموم تالشم رو. ذاشتم یم ونیدکتر درم

 ریاونو به تصو ه؟یکردم که اون دختر ک یفکر م نیدونه اون دختر کجاست و من هر شب و هر روز به ا یگفت نم یم. دارهگفتم امکان ن

 نیهم دنیو د میتموم اتفاقات زندگ يتو ،يخوابم بود يتو تو. ارمیکمک کرد حافظم رو به دست ب ریتصو نیدادم و هم یربط م وارید يرو

کرده بودم و از  دایپ یقلب یاون زمان که تحت نظر پزشک بودم تازه ناراحت. روم پر رنگ کرد شیرو پق یصحنه ها و حوادث کم کم حقا

 گهیکه د دمید ،یرفت دمید ،یستین دمیحافظم رو به دست آوردم و د یوقت یتحت درمان قرار گرفتم؛ ول تایو ب ریاون جهت هم به اصرار ام

دکتر . خوام یرو نم یزندگ نیا گهیگفتم د. و شکستم دمید س،یپل یجا بند نبود، حت چیبه ه مستد نکهیکنم و بدتر از همه ا داتیتونم پ ینم

 یحت. ستین یخوب ينشونه  نیرو تحت شعاع قرار داده و ا میقلب يماریکه بهم وارد شده ب یاز اندازم و شوک شیب دنیکش گاریگفت س

شانس زنده موندم  نکهیا. بهم دست نداد یحس چیه ه،یچه مرحله ا يتو میماریکه ب دمیو از زبون دکتر شن دمیرو د شیجواب آزما یوقت

دوباره  دنیزنده بمونم، اونم به خاطر د شتریرو کم کرده بودم تا ب گارمیس. نمیبار تو رو بب هیاون موقع آرزو کردم قبل از مرگم فقط . کمه

که  ییکردم به خاطر تموم اون کارها یخودمو داشتم مجازات م. نبودم یزندگ قیهر چند گناهکار بودم، ال. شانسو به خودم بدم نیتو که ا ي

 یول م،یزندگ يهمه  يکردم که تو شد داتیپ یوقت. کردم یفکر نم میبه زندگ نیها بودم، به خاطر هم دنیعذاب کش نیا قیال. انجام دادم

. واسه موندن نداشتم یزمان گهید. شده بود رید گهید

. آورد یکه به زبون م یجمالت ياون گرفته و من تشنه . هم بود يچشما يهمون تونگا. دمیپهلو دراز کش به

 یاون ریمس نیرم و ا یدونستم دوباره دارم راه رو اشتباه م ینم یول ک،ینزد یو خوشبخت یخواستم تو رو از خودم دور کنم و به زندگ -

 یشه، نم ینم دمید یتوجه باشم، م ینشون ندم و به فرهاد ب وتامیحساس رم،یخودمو بگ يکردم جلو یم يهر کار. خواستم یکه م ستین

. هزار بار جون دادنه هیهر ثان يمثل تو. سخته یلیخ يسوق بد شیو بازم خودت و به سمت آت یکش یعذاب م يدار یبدون نکهیا. تونم

. هم دستمو گرفت يرفت تو اخماش

دهنش  يباد مشت و لگد و بزنم تو ریز رمشیسمتتون و بگ امیمو آوردم باال تا بپا ن،یاون روز که فرهاد دستتو گرفت وگفت با هم نامزد -

دستام در  نیخواستم با هم یکه عاشقانه زل زده بود به تو رو م ییاون چشما. يمن کرد یکه نگاهتو محو زندگ زیهمه چ یو بگم خفه شو ب
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گوشم داد زد  يبار تو نیبار، هزارم نیبار، صدم نیواسه دهم. زد بیقلبم بهم نه دنیکش ریت یساقط کنم، ول یو از هست ودشو وج ارمیب

با اون حالم . کرد، پس رفتم یو دردشو رسوا م اوردیموندم قلبم دووم نم یاگه م ؟یلعنت یکن یچرا ولش نم گهید ،یخواست یم نویخودت هم

 يتا جون داشتم داد زدم، تا رمق تو ایرفتم کنار در. متوش جا گذاشته بودم، دور شد مویکه عمر و زندگ ییالیو نشدم و از او نیسوار ماش

چرا  ستم؟یپام با يباشم و رو يتونم قو یمثل گذشته نم گهیکردم که چرا داغونم؟ چرا د تیاز خدا به خودش شکا. دمیکش ادیتنم بود فر

 يم و بگم آرومم؟ بهش گفتم نفسو از توچشمات زل بزن يو تو رمیراحت دستاتو بگ الیتونم با خ یمتونم تو رو داشته باشم؟ چرا ن ینم

. قصه من بودم نیگناهکار ا یاز طرف یداشتم ول زهیواست انگ ،يتو بود میزندگ. نه مویزندگ یول ریبگ نمیس

 یعذاب واسه منه، م نیا دمید یم: غم بود، ادامه داد يلباش که از رو يلبخند کم رنگ گوشه  هیدستش و با  يتار از موهامو گرفت تو چند

 ینیکه بودم، سنگ اطیح يبرگشتم خونه تو یوقت. کنم کیعذاب شر نیخواستم تو رو هم تو ا یگناهان منه و نم يعذاب ثمره  نیا دمید

. که باعث آزارت بودم نه آرامشت یمن. از خودم بدم اومد. نگرانت افتاد، دلم گرفت يچشمم که به چشما. نگاهتو با تموم وجود حس کردم

چون نه خودم  ،یهست میزندگ يکنم بازم تو تو يهر کار دمیفهم دمیهمون موقع که نگاهتو د. کردم یهم با خودم شکنجه م ناخواسته تو رو

. یدامن بزن ییجدا نیو به ا يکه بر يشد یم یو نه خودت راض یخوام که نباش یم

دونستم؟ تو منو فقط آرتام صدا  یکه نم يکرد یفکر م: چشمام نگاه کرد، با پشت انگشت اشارش گونه امو نوازش کرد و آروم گفت يتو

چشمات عکس تموم گفته  یول ،يا بهیو باهام غر یشناس یکه منو نم ياوردیبه زبون م. من آرشامم یدونست یکه قلبا م یدر حال ،يزد یم

خواستم  یم. نه از موندن، از رفتن یجور بشه و بهت بگم، ول تیموقع هی نکهیرفتن به روستا از من بود، واسه ا شنهادیپ. زد یم ادیهاتو فر

تا حاال سر  دمیقبرستون فهم يتو یاون روز وقت. هدف، قلب خودمو نشونه گرفته بودم يبه جا یرها کنم ول یکیشکسته رو تو تار ریت نیا

شاهد نگاه گرم و پر  نکهیتو قبل از ا یبهم دست داد که قابل وصف نبود، ول یحال هی. چقدر خوشحال شدم یوند ینم ینرفت ییاون قبر کذا

بود که بهونمم  یاون شب شب. اون شب فرق داشت یخوندم، ول یجمع نم يوقت اون آهنگو تو چیمن ه. یرفت یگذاشت یمن باش اقیاز اشت

کردم،  یم يبشم و با نگاهم ازت دور کیبازم غرورم اجازه نداد بهت نزد یول. و ترانه بود گآهن نیا يکه بهونه  یهمون. کنارم نشسته بود

. خط به خط اون آهنگ يبا تموم وجود تو. دلم بود ادیفر نیآهنگ هم ترانه شده بود و ا يبا صدا فممیقلب ضع يتپش ها ياما صدا

. نگاهم کرد رهیسرش و خ ریدستشو گذاشت ز هی. دمیبه پشت خواب. سمتم دیکش خودشو

. حالم بد بود یول ارم،یرو طاقت ب یبارونجفت چشم  هینتونستم اون . دنبالت اومدم یرفت یگذاشت یوقت -

قلبم  دیبغلت که کردم با. امیکه چقدر سخت بود خودمو جلوت نبازم و به زانو در ن يوا يوا يوا: دیکرد و از ته دل آه کش کیبار چشماشو

 عیخوابت برد سر یوقت. یآرامش خاص و تکرار نشدن هی. طور نشد دستت که به پشت چشمام خورد آروم شدم نیا یگرفت ول یدرد م

. کلبه يرسوندمت تو

اونجا توانمو ازم . یدون یدونم که خودت م یبگم، م ستیالزم ن شویبق گهید: چشمام زل زد و زمزمه وار گفت يتو کینزد يفاصله  از

!حرف ها یلیخ. رو شده بود یو وحش طونیدختر ش هی شیدست آرشام پ. رو شده بود شتیدستم پ گهید ،یگرفت

! م؟یمن وحش: و معترضانه گفتم مدیخند

! ؟یستین: چشم نگاهم کرد يابروشو انداخت باال و از گوشه  يتا هی
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و گستاخ و  یدختر وحش هیقبال  یول ،ینباش دیاالن شا: کرد گفت یم يسرشو تکون داد و همون طور که با موهام باز. لبخند نگاهش کردم با

. ت نظرمو به تو جلب کنههات تونس ییپروا یب نیکه هم يپروا بود یب

. یرو نگفت زیچ هی: لبخند گفتم با

! ؟یچ -

! ؟ياونو چکار کرد ،يعکسمم با خودت برده بود ادمهی -

همون  لممیموبا. کردم شونیجا مخف هیهمراه اون مدارك . با خودم نبردم انیشا شیخواستم برم پ یوقت یآره ول: تکون داد و گفت سرشو

. شدم انیارسالن و شا ریگیاز اون مدارك راحت شد پ المیخ نکهیبعد از ا. دادم سیپل لیبه دست آوردم، مدارکو تحوحافظمو  یوقت. جا بود

داشتم؟  یعکس ایو نه ازش نشون  هیدونستم ک یکه نه م یپدرمه؟ کس يباز نیدهم ا فرگفتم ن ادتهی

! چطور؟ ادمه،یآره خوب  -

. بود يصداش هنوزم جد یغم پر کرد ول نگاهشو شیادآوریبا . هم يتو دیکش اخماشو

بابت خوشحال  نیکنم و از ا یم ییکارا هیارسالن  هیبود دارم بر عل دهیفهم يمنصور. پاکت به دستم رسوند هی يمنصور ياز نوچه ها یکی -

. انیشا زیو کامب ونیبرادر هما ان،یگفته بود، از کامران شا میاون پاکت از پدر واقع يتو. نداشت یواسم فرق ان،یمثل شا یکیاونم  یبود، ول

همراه . اونا رو برام فرستاده بود يتموم نامه ها یعکساش با مادرم، حت. کرد اون پدرمه یکه ثابت م یبا سند و مدرك بود، مدارک اشحرف

. ارسالن بود يو عمو انیکه برادر شا یمن پسر کامران بودم کس. داره قتیتمومش حق دمیکردم فهم قیتحق یوقت. کامران یآدرس و نشون

. از احساس يزد، تلخ و عار پوزخند

گفته  يمنصور. ها بودم انیدونستم و حاال از خون شا یها م یهمه سال خودمو از تهران نیا نکهیا. بود يشوك بد. تونستم باور کنم ینم -

 یمدارکو بهم بده ول نیوقته دنبالمه که ا یلیفت خگ یم. کامران و مادرم بوده نیشاهد عشق ب نکهیا. بودن یمیصم يبود که با پدرم دوستا

فرانسه  يتو. کرد ینم یزندگ نجایا یزنده بود، ول شیپدرم به زمان االن تا هشت سال پ. نکرده دایاز من پ ياثر گهیاون اتفاق د ازخب بعد 

گوشه  لچریو يگذروند و رو یعمرشو م آخر يروزا يمنصور. ده یجونشو از دست م يماریب نیدر اثر ا نکهیو غربت، تا ا ییتنها يتو

 تیواقع تیاز هو یحرف چیوقت بهت ه چیگفت کامران ازم خواست ه. گفتم یراز رو بهت م نیا دیاز مرگم با لگفت قب. شده بود نینش

 یاون عوض دست ریازت متنفر بودم، چون ز شهیهم نیو واسه هم انیمثل شا یهست یکیتو هم . یهست یکه ک یبدون دیتو با ینزنم، ول

. داره منو آزار بده یهنوزم سع قیدونستم با گفتن حقا یم. نبود انیوقت مثل شا چیگفت پدرت ه. يمن قد علم کرد يو جلو يبزرگ شد

رو  زیکم کم همه چ یداشت، ول يادیز تیبودم برام اهم دهیکه فهم لیاون اوا. کرد یم يلباس گرگ نقش باز يمرد بازم داشت تو نیا

قسمتشو گم کرده بودم و تو اون قسمت گم شدم  هیپازل که  هیشده بود مثل  میجالبه، زندگ یلیخ. کردم دای، چون تو رو پفراموش کردم

نداشتمت  یوقت. عذابو با تموم وجود حس کردم نیچقدر سخت بود و ا. داشته باشم شهیهم يتونستم تو رو برا یاما نم يکنارم بود! يبود

مهناز خانمو مثل . محض خاطر اون گال بود شتریزدم، ب یسر م نایا ریچهار روز به ام يکردم و اگه هفته ا یمسرگرم  اسی يخودمو با گل ها

بود که اسم برادرشو انتخاب  ریام شنهادیپ نیا. کنم، شدم آرتام یازت مخف تمویقرار شد هو یوقت. رو مثل برادرم ریدونستم و ام یمادرم م

. کنم

باز شد؟  مونیزندگ يچطور پاش تو ؟یارسالن چ -
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 هیبه سا هیسا شهیهم یکیکردم  یاون زمان هم حس م. نکرده بودم دایهنوز تو رو پ یوقت یحت. دنبال من بود شیوقت پ یلیارسالن از خ -

 هیو دنبال زنده بود  یاون موقع که دنبالش بودم بهم گفتن کشته شده، ول. کردم مرده یفکر م. دونستم اون آدم ارسالنه ینم یدنبالمه، ول

. نقشه اش رو عوض کرده دهیتو رو د یحتما وقت. که بهم ضربه بزنه ناسبم تیموقع

. نگاهش به سقف بود و نگاه من به اون. قالب کرد نشیس يو دستاشو رو دیپشت رو تخت دراز کش به

چنگ بزنه، فقط بتونه  يا دهیپوس سمونیحاضر بود به هر ر. کنه ریینتونست عوض بشه، نخواست که تغ! گرگ زاده هی. اونم گرگ بود -

.بود نهیوجودش پر بود از نفرت و ک. حرص و طمع چشماشو کور کرده بود. منو شکنجه کنه

اگه راه و رسم اونا رو قبول . ارسالن نبودم یاون بودم ول يروز جا هیمنم : مکث کوتاه گفت هیچرخوند سمتم و نگاهم کرد و با  سرشو

. دمنبو نجایداشتم، االن ا

. دمشیمدت ند نیا يتو! کجاست؟ يدیسع يآقا: صورتم کنار زدم و گفتم يموهامو از تو. لبخند سرمو تکون دادم با

. گرده یبر م گهیتا چند ماهه د یول. پسرش شیکنه، پ یم یآلمان زندگ -

خوابت گرفته آره؟  گهید: لبخند زد و گفت دیخواب آلودمو که د يچشما

. اوهوم -

. روش دیصداش نگاهم چرخ دنیبا شن. بالش فرو کردم يتوصورتمو  و

. نجایا ایب -

. شه ینچ نم: زدم و گفتم لبخند

!چرا؟: تعجب گفت با

شم، چه عطر و گل، چه تن و  یاطرافم حساس م يبو یشه به هر چ یدم سحر که م قایدق. ترسم نصف شب حالم بد بشه یخه م: دمیخند

. خودم یبدن تو و حت

! ؟يدیخواب یمدت با فاصله ازم م نیکه ا نهیخاطر همپس به  -

تونستم  یکه صبح ها نم شیماه پ هیبهترم، تا  یلیالبته االن خ. شم یکم کم خوب م ه،یجور نیگفت چند ماه اول ا یدکترم م یول! قایدق -

. تکون بخورم

شد و با نگاهش صورتمو  رهیقدر بهم خ نیا. کرد نینگچشمامو س نمونیسکوت ب. میبود دهیهر دو به پهلو خواب. سرش ریگذاشت ز دستشو

!خــواب پر از آرامـــش هی. چشمام گرم شد و خوابم برد یک دمینوازش کرد که نفهم

***

. کرد یدرست م راهنشویپ ي قهیداشت  نه،یآ يجلو رفت

! شه باهاش حرف بزنم؟ یم یخوام بدونم چ یم: گفتم دلخور
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بار گفتم  هیدالرام : گفت دیپوش یهمون حالت که کتشو م يکرد و تو شیهم چاشن ينگاه جد هی. هم يود توب دهیطبق معمول کش اخماشو

.هیاز نظر من منتف هیقض نینه بگو خب، ا

 فرهاد مثل برادر منه، دوست دارم سر! نظر توئه نه من نیا یول: تخت بلند شدم يدستمو به کمرم گرفتم و آروم از رو. در آورده بود لجمو

. درست مثل فرهاد ده،یفهم ن،یبا وقار، مت! تا؟یبهتر از ب یک! رهیو سامون بگ

 يبست، با همون حالت قبل که حاال جد یم شویکه ساعت مچ یهم به مچ دستش و در حال یزد به گردنش و کم شویشگیکم از عطر هم هی

بهم زنگ بزن،  یداشت ازین يزیاگه به چ. رسه یم گهیساعت د میسپردم، تا ن یب یرو به ب زیرم، همه چ یمن دارم م: تر هم شده بود گفت

. ارمیم رمیگ یسر راه م

صورتم و  يمکث کوتاه خم شد رو هیتوجه به اخم و تَخم من اومد جلو و بعد از  یب. ندادم، در عوض با اخم رومو ازش گرفتم جوابشو

 مینگاه اون به ن ینیاتاق بود و سنگ ينگاه من به پنجره . آورد جلو بازوهامو گرفت و سرشو. عقب دمیناز سرمو کش یبا کم! دیگونمو بوس

. من يرخ گرفته 

! ؟یکن یداره که به خاطرش اوقات هر دومونو تلخ م تیهمه برات اهم نیموضوع ا نیا -

. حرف بزنم تاینداره بذار با ب تیاگه اهم: چشم نگاهش کردم يگوشه  از

! اصال به ما چه؟. یخوام باهاش حرف بزن یگم نم ینداره م تیچون اهم: لبخند گفت با

حضورشو پشت سرم . کردم یرو لمس م یبا سر انگشتام ساتن براق رو تخت. کرد یم میسکوتش عصب. نشستم لب تخت. شدم بدخلق

. ودت باشمراقب خ. میزن یعصر که برگشتم در موردش حرف م: که گفت دمیبرنگشتم نگاهش کنم، فقط صداشو شن یحت. احساس کردم

. گفتم ینره که چ ادتی

و با  دیکش قینفس عم هی. تونستم بفهمم ینفس هاش م یبازدم عصب ياز صدا نویمتنفره و حاال ا یدونستم از کم محل یم. بلند نکردم سرمو

بگم که  يزیچ هنوز در کامل بسته نشده بود که سرمو چرخوندم سمتش و خواستم. رونیاز اتاق رفت ب یبلند بدون خداحافظ يقدم ها

! لرزوند لموشدنش د دهیکوب يصدا

 يکه رو ینازش کردم و با لبخند کم رنگ. چشمامو باز کردم دستمو گذاشتم روش. شکمم لگد زد يبچه تو. کردم و چشمامو بستم یپوف

! حقش بود نه؟ یاعصاب بابات رژه رفتم؛ ول يکوچولو رو هیفقط  ست؛ین يزیچ ،ینکن مامان یطونیش: لبام بود، زمزمه کردم

! دنده است؟ هیقدر غد و  نیآخه بابات چرا ا: بلندتر گفتم یو کم رونیدادم ب نفسمو

 يبود و طبق گفته  میماه آخر باردار. کرد یکم درد م هیکمرم . ستادمیتخت بلند شدم و کنار پنجره ا ياز رو. دمیخند. منقبض شد شکمم

! بودند یعیطب گاهیگاه و ب يدردها نیدکتر ا

آرشام با  نیباز شد و ماش نگیدر پارک نکهیهمون جا موندم تا ا قهیچند دق. نمیبب نشویماش دیتا شا ابونیاون فاصله نگاهمو دوختم به خ از

. پرده رو انداختم! شد با نگاهم بدرقش کردم یتا هر کجا که م! هیهنوزم عصبان! رونیسرعت اومد ب

!کله شقه یلیبابات خ: کردم گفتم یهمون حالت که داشتم تختو مرتب م يتو. زدم یحرف مشدم با دخترم  یهر روز صبح که تنها م مثل

بابا  يگم عاشق چشما یمن م یگه چشمات به من بره، ول یبه حرفش گوش نکن، اون م یول: تخت يرو دمیزدم و ملحفه رو کش لبخند

! آرشامتم
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 ادمیاز  يجور هیدرد  نیکردم فکرمو مشغول کنم تا ا یسع. یصندل يستم روهم و نش يتو دمیاخمامو ناخوداگاه کش. شده بود شتریب دردم

لوازمو . میمات انتخاب کرده بود یرنگ اتاقشو صورت. که انجام داد بهم گفت یسونوگراف شیآزما يدکترم تو نویبچمون دختر بود، ا! بره

! همه دخترونه بود اشملباسا و عروسک

 یمهمون ياز فرهاد هم خواسته بود تو ریام. میدعوت بود نایا يپر يخونه  شبید. یمهمون يهاد توخودم و فر يفکر، به حرفا يتو رفتم

طاقت  نکهیتا ا! کردم رشیو غافلگ دمید تایب ياونجا چند بار نگاه فرهاد رو رو. هفته همراه مادرش اومده بود تهران هیهم واسه  تایب. باشه

. رو گفت زینداره همه چ يچاره ا دید یوقت. نذاشتم یدر بره، ول رشیمن کرد و خواست از ز کم من هیاولش . دمیو از خودش پرس اوردمین

از همه  تایب. جبران کنم يجور هیهاشو  یدوست داشتم تموم خوب. دونه که چقدر خوشحال شدم یخدا م! عالقمند شده تایبه ب هیمدت نکهیا

 یحرف بزنم م تایگم بذار با ب یبه آرشام م یهر چ شبیاز د. ستین لیم یاد بکردم نسبت به فره یاحساس م نکهیبود و ا ینظر دختر خوب

چرا تو واسطه  گهیخواد، د یرو م تایمصره، بره جلو و مرد و مردونه بگه که ب مشیتصم يقدر رو نیفرهاد اگه ا. نداره یگه نه؛ به ما ربط

! ؟یبش

جز حرف  یحرف چیبود که ه يدنده ا هیام هم هنوز همون آرشام مغرور و آرش یول. رمیبگ دشیتونستم ناد یفرهاد برادرم بود، نم یول

! کنم؛ هر طور که شده یم شیاما باالخره راض! خودشو قبول نداشت

. دیبا لبخند اومد تو و صورتمو بوس. بود یب یب. به خودم اومدم دمیزنگ در رو که شن يصدا

! مادر چرا تنت سرده؟ يوا يا -

! کنه یدرد م یلیکمرمم خ ،یب یدونم ب ینم -

. دخترم حتما فشارت افتاده: دستش گرفت و مهربون گفت يدستمو تو. چادرشو برداشت و نشست کنارم. مبل يرو نمیکرد بش کمکم

! کنه؟ یدلتم درد م. يرنگ به رو ندار

. دلم ریآره، ز: تکون دادم سرمو

. یباشمراقب  شتریب دیماه با نیخدا مرگم بده، دختر ا: شد نگران

! یب یب ،یب یب يآخ؛ ا. یب یدور از جونت ب -

دالرام، ! فاطمه زهرا ای: بنده خدا که هول شده بود با ترس گفت یب یب. دستمو به شکمم گرفتم و خم شدم د،یچیدلم پ ریز هویکه  يدرد با

.دالرام آروم باش دخترم

! درد دارم یلیخ. فکر کنم وقتشه ،یب یتونم ب ینم: گرفته بود میدرد گر از

چشمامو بستم و سرمو به مبل . دیلرز ینگران بود و دستاش م. تر و فرز از جاش بلند شد و رفت سمت تلفن یبود، ول دیاز سنش بع نکهیا با

. دادم هیتک

باشه . ارستانمیب مشیبرسون دیبا. نه مادر نگران نشو، انگار وقتشه. ستیزنت حالش خوش ن. خونه ایزود ب یالو پسرم، هر جا که هست -

. خدا پشت و پناهت. ياریجاده بال مال سر خودت ب يمادر تو یباشه، فقط مواظب باش هول نکن

! مارستانیب میر یرسه م یبپوش، االن شوهرت م ارمیلباساتو م: تلفن و رفت سمت اتاق يرو گذاشت رو یگوش یب یب. پلکامو باز کردم يال
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گرفت و  یبار م هی قهیدرد هر چند دق. و پشت لبم عرق سرد نشسته بود میشونیپ يبود باال و روضربان قلبم رفته . حرف زدن نداشتم ينا

! و نالم بلند نشه غیج يتا صدا دمیگز یو لبمو م دمیکش یگرفت، چقدر درد م یم یدونه که وقت یکرد و خدا م یول م

درگاه ظاهر نشده بود  يدر با شتاب باز شد و هنوز خودش تو قفل و بعد هم يتو دیچرخش کل يصدا. بودم دهیلباسامو پوش یب یکمک ب به

! دالرام کجاست؟ یب یب ،یب یب: دیچیخونه پ يدادش تو يکه صدا

! شده، بجنب کیخدا رو شکر حالش خوبه، فقط درداش نزد. که فتادهین یپسرم آروم باش، اتفاق: سمتش و گفت دیدو یب یب

 يدستمو تو. نشست نیزم يدو زانو رو یسمتم و با نگران دیمبل، دو يمن که ولو شده بودم رو دنیبا د یب یب يبدون توجه به حرفا آرشام

. اعتنا بود یب» .ستینکن واست خوب ن«: گفتم یمن که م يتند بغلم کرد و به مخالفتا. دستش گرفت و سرماشو حس کرد

و  دمیچیپ یمثل مار به خودم م. کردم یناله م هیو با گر رمیبگخودمو  ينتونستم جلو گهیبار که دردم شروع شد د نیا. میبود نیماش يتو

. زد یبا پر چادرش آروم صورتمو باد م. صورتم يکرد تو یخوند و لرزون فوت م یگوشم دعا م ریز یب یب

 یهم نم اونا يشست و گرما یزدم رو م خیچشمام بسته بود و قطرات داغ اشک صورت ! تنم سرد بود یبودم ول شیآت يتو کوره  از

. ببره نیتنمو از ب يتونست سرما

 يکار هیپسرم تو رو خدا  ستیحالش خوب ن. تر نییپا ادیب نمیترسم فشارش از ا یتنش سرده؛ م. لرزه یبچم داره م: با بغض گفت یب یب

! کن

 میر یم میبه دکترش گفتم دارزنگ زدم . میرس ینمونده، االن م يزیچ ،یب یهولم نکن ب: دیلرز یاونم م يصدا. بود ادیآرشام ز سرعت

. مارستانیب

زنم مگه  یهمه بوق م نیبکش کنار، ا کهیمرت: آرشام رو گرفته بود داد زد يکرد و جلو یکه آروم حرکت م ییجلو نیاز پنجره رو به ماش و

! گم یبکش کنار بهت م ؟يکر

 مارستانیب میدیچطور رس دمیبد بود که نفهم يحالم به قدر. گاز يآرشام تا راه واسش باز شد؛ پاشو گذاشت رو یگفت ول یچ اروی دمینفهم

. مانیو منو بردن بخش زا

***

آرشام

نبود که به خودم مسلط  يجور تیموقع. حال خودم نبودم يتو. زدم یو طول و عرض راهرو رو قدم م دمیکش یموهام دست م يتو کالفه

. باشم

! جواب منو بده؟ ستیخراب شده ن نیا يتو یکی: سرش داد زدم اریتاخ یب رون،یاز پرستارا که از اتاق اومد ب یکی

 د؟یکه گفتم رو انجام داد ییسرت؟ کارا يرو یگذاشت مارستانویچه خبرته آقا ب: اخم گفت با

! زنم حالش چطوره؟. ده ینم یجواب درست و حساب هی تونیکی. دادم دکترتون برد تو: اتاق اشاره کردم به

...مگـ ! محترم؟ يآقا یزن یچه خبره؟ چرا داد م: و گفت رونیقع خانم دکتر از اتاق اومد بهمون مو. کرد سکوت
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حرف اضافه رو ندارم خانم؛ فقط بگو زن من حالش چطوره؟  دنیشن يحوصله : دمیتوپ

 یاعصابم کنترل يورو بگه که به خاطرش ر یبود تا همون يبلند و جد يقدر نیمن ا يصدا یهم، ول يتو دیبرخورد و اخماشو کش بهش

. نداشته باشم

راه  نیجز عمل سزار. ستین ینرمال تیوضع يبچه تو یخانمتون حالش خوبه، ول. تا من جوابتونو بدم نییپا دیاریشما صداتونو ب: گفت آروم

. میندار يا گهید

. شوك بودم يتو

... دالرام که  ؟یزنم چ! ست؟یکه بچه حالش خوب ن یچ یعنی! ؟یچ یعنی -

 یکرده بودم؛ ول ینیب شیپ یعیطب مانشویمن زا. فتهیبه خطر ب شونمیممکنه جون ا دیگر چه اگه عجله نکن. تم که حال خانمتون خوبهگف -

حاال . بهش گفتم نویمجددا سونو انجام شد ا یوقت شیدو ماه آخر باردار. میکن نشونیسزار میقبال هم به خودش گفته بودم ممکنه وادار بش

. میندار يا گهیهم راه د

...وگرنه  د؛یخوام فقط جون زنمو نجات بد یازتون نم یچیه. دیالزمه انجام بد دیدون یخب هر کار که م یلیخ -

...به حراست خبر بدم که شـ  دیمجبورم نکن! ستیحرفا ن نیو ا دیتهد يجا نجایا. میکن یعمل م فمونیمحترم ما به وظ يآقا: گفت یعصب

هر  يشما پا: و محکم گفتم يصورتش تکون دادم و جد يانگشتمو جلو. ستادیقدم رفت عقب و کنار پرستار ا هیقدم رفتم جلو که اونم  هی

 یسر تک تکتون خراب م يبا تموم دم و دستگاه و پرسنلش رو مارستانویب نیتار مو از سر زنم کم بشه ا هیبذار؛ فقط  يخوا یکه م یچ

. کنم

! زنه؟ یچرت و پرتا حرف م نیو ا فهیاز وظ یک نمیخوام بب یاون موقع م: زدم پوزخند

.حاال برو تو و کارتو انجام بده: اتاق اشاره کردم و بلند گفتم به

!برو تو االید : کرد که بلندتر گفتم یبود منو نگاه م ستادهیو مبهوت ا مات

. اتاق يرفت تو عیبگه سر يزیچ نکهیخودشو جمع و جور کرد و بدون ا يبا تک سرفه ا. دمینگاه جفتشون د يتو ترسو

خدا هم دارن  يبنده ها نیا. يبه فکر قلبتم باش مادر، تازه چند ماهه عمل کرد. پسرم آرامشتو حفظ کن: اومد کنارم و گفت یب یب

! ؟يچکارشون دار. دن یانجام م فشونویوظ

حال و روزمو؟  ینیب یمگه نم ؟یب یب یگ یم يدار یچ: گفتم یگرفته و عصب. دادم هیراهرو تک وارید به

... به خاطر من  دینگرانشم، شا. همون حالت ولش کردم رفتم شرکت يامروز ازم دلخور بود، منم تو: کردم مکث

که سن  ییماها. زن و شوهرا هست يهمه  نیجر و بحثا ب نیا. فکرتو مشغول نکن پسرم: و گفت یصندل ينشست رو یب یب. کردم سکوت

 یدوستت داره، م یلیدالرام خ. دینازشونو خر دیکم ناز دارن، با هیهم  يامروز يجوونا. هینمک زندگ میگ یازمون گذشته م یو سال

. ستین دلش يتو يزیدونم چ یشناسمش، م

. برام مهم بود شینگفتم، فقط سالمت يزیدادم و چ رونیب یقیبا آه عم نفسمو
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 قهیهر دق. ادیب ایبه دن یعیکه طب ستین یحالت يگفتن بچه تو یم. اتاق عمل پرونده، دالرام رو بردن لیو تشک تنامهیاز پر کردن فرم رضا بعد

 نیدل از ا ستمینشنوم، حاضر ن یاتاق لعنت نیخبر خوش از ا هی یتا وقت. کس خبر ندادم چیبه ه. شدم یم یعصب شتریب الیاز فشار فکر و خ

! و سکوت سردش بکنم روراه

. نرویپرستار لبخند به لب اومد ب نکهیا تا

! ناز و خوشگلتون يگم، هم حال خانمتون خوبه هم دختر کوچولو یم کیتبر -

! نتونستم. نباشن میلبخندمو پنهون کنم، نتونستم چشمامو ببندم و اونا شاهد خوشحال نتونستم

. بهش دادم یده تا تراول پنجاه یو به عنوان مژده گون بمیبردم تو ج دستمو

. یتهران يآقا مینشونتون نداد ما هنوز بچه رو: لبخند گفت با

! نمشون؟یتونم بب یم یک. هیکاف دیداد شونویکه خبر سالمت نیهم -

. مادرش شیاتاق پ يتو ارهیشن بخش؛ کوچولوتونم همون موقع پرستار م یمنتقل م ادیخانمتون به هوش ب. دیعجله نکن -

! نمش؟یتونم بب یاالن نم -

! با اجازه. دیرو هم تحمل کن قهیند دقچ نیا د،یشما که تا االن صبر کرد -

. شکر تویهزار مرتبه بزرگ ایخدا: دستشو بلند کرد و گفت یبا خوشحال یب یب. کنارم رد شد از

دوستت داشته که خونه اتو  یلیخدا خ. دل پدر و مادره دینور ام. پدر و مادره يدختر برکت خونه . پسرم چشمت روشن: رو به من گفت و

. مادر چشم و دلت روشن .پر نعمت کرده

. جا باش نیشما هم ام،یب رمیبگ ینیریرم ش یمن م: زدم و گفتم لبخند

. قدر پول صدقه بده هی ير یم يفقط پسرم دار. باشه مادر برو خدا به همراهت -

رو دادم دست  هیدکتر و بقهم به خود خانم  یکیو  رشیدادم پذ یکیگرفتم و  ینیریسه تا جعبه ش. سمت راهرو دمیتکون دادم و دو سرمو

! و همراهاشون پخش کنه مارایب نیبخش ب ياز پرستارا تا تو یکی

هم  يشده بود و دندوناشو رو شهیتر از هم یرنگش مهتاب. دیلرز یتخت م يرو. بخش يتو ارنیخواستن دالرام رو ب یتازه م دمیرس یوقت

. کرد یاز درد ناله م. داد یفشار م

حالش  نیگ یم يجور نیا: اتاق بود داد زدم ياز پرستارا که تو یکیو روز نتونستم خودمو کنترل کنم و سر  اون حال يتو دنشید با

! خوبه؟

آروم  گهید ي قهیتا چند دق ست،ین یمشکل. لرز و درد از عوارض بعد از عمله. دیداد و قال راه ننداز گهید نجایکنم ا یآقا ازتون خواهش م -

! میما به کارمون برس دیبذار رونیب دیکنم بر یخواهش م. شن یم

. اریب گهید يپتو هیبرو : و گفتم دمیدستاش بود رو کش يکه تو يا ملحفه

... یول: گفت. مونده بود سر جاش مات

. کمه نیا. بنداز روش اریب گهید يپتو هیخانم، برو  میو اما و اگر ندار یول -

. اریب گهید يپتو هیبرو  يخانم شکور: رو به همکارش گفت ینگاهم کرد و عصب دیترد با
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صورت  يبار رو نیاول ياتاق و نگاهم برا ياز پرستارا اومد تو یکیکه دورش حفاظ داشت توسط  کیتخت چرخدار کوچ هیموقع  همون

. زد یم يبه قرمز ینور اتاق کم ریز دشیافتاد که چشماشو بسته بود و صورت کوچولو و سف ينوزاد

اتاق و  ياومد تو گهید يپتو هیپرستار با . جرات نداشتم قدم از قدم بردارم و برم سمتش یبهم دست داد، ول یحس خاص هی دنشید با

. بچه پرت شد يحواسم از رو

اون همه پرستار  يخم شدم و جلو. لرز تنش کمتر شده بود. روش دمیدالرام، از دستش گرفتم و خودم آروم کش يبندازه رو نکهیاز ا قبل

!جام دالرام، تو آروم باش نیهم: گوشش گفتم ریز. لباش تکون خورد و اسممو صدا زد. سرد بود. دمیسبو شویشونیپ

. نگفت؛ چشماش بسته بود یچیه

. چند لحظه رونیب دییبفرما یتهران يآقا: پرستار

. همه رو خبر کرده بود یب یب رون،یاز اتاق رفتم ب. بهش انداختم و سرمو تکون دادم ینگاه مین

! ؟يتو چرا شرکتو ول کرد: گفتم ریبه ام رو

! بهم زنگ زد خودمو رسوندم يتا پر: ریام

. تو میحالش چطوره؟ پرستارا نذاشتن هممون بر: اومد جلو و گفت يپر

! رونیکه گفتن برو ب نمیخواستم برم بچه رو بب یخوبه تازه م -

در ضمن اونام دارن کارشونو ! کنن یم رونتیتو بخش زنان؛ خب معلومه ب تو اتاق اونم یرفت کلتیقد و ه نیبرادر من، با ا: دیخند ریام

... ـیا دیشا! دن یانجام م

! دمیامروز شن یکاف ينزن که به اندازه  نایا یِشناس فهیدم از وظ گهید یکیتو : زدم پوزخند

! ذارن تو بمونه ینفرو م هی شش،یرم پ یمن م: یب یب

. نفر بودم هیمنم که ! چطور؟ -

. ستیشه که، درست ن ینم يمادر تو مرد: دیخند

. شوهرشم یول -

!ایآرشام کوتاه ب: بازومو گرفت ریام

.یب یب ششیشما برو پ: گفت یب یبه ب رو

***

دالرام

اون بچه کمک کرد و با کمک  یب یب. گرفت ینم نمویکرد بچه س یپرستار هر کار م. کرد و از همه بدتر کمرم بود یهام درد م هیبخ يجا

. خورد یم ریزد و ش یکوچولو و سرخش آروم مک م يگرفت و با اون لبا نمویس
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بدوزم  يکه باعث شد دردمو فراموش کنم و نگاهمو به صورت نوزاد یحس! حس خاص هیحس فوق العاده است،  هی! یچه حس خوب ایخدا

 هیو  یقیاحساس مادر شدن، مادر شدن حق. شد یقند تو دلم آب م که راه انداخته بود یتو آغوشم بود و با ملچ و ملوچ. که مادرش من بودم

! داشت یتازگ امکه بر یجانیجور حس ه

خم شد و  رهینگاهشو از تو چشمام بگ نکهیبدون ا. لبخند زد و اومد طرفم. در مکث کرد يمن تو اون حالت جلو دنیاومد تو و با د آرشام

. دیبچه رو بوس يمن و بعد هم گونه  ياول گونه 

! راه انداخته ییچه سر و صدا: لحن بامزه گفت هیبا  و

. هام درد گرفت و اخمام جمع شد هیبخ يکه جا دمیخند

. داخل انیخوان ب یهمراهاتون م: و گفت ستادیبگه که پرستار تو درگاه ا يزیخواست چ آرشام

!الزم نکرده: تند برگشت سمتش و گفت آرشام

! اون همراها مردم هست یقاط: رشام به من اشاره کرد و گفتتو درگاه خشکش زد که آ پرستار

. رونیبه منظور آرشام برده بود، سرشو تکون داد و پشت چشم نازك کرد و رفت ب یکه پ پرستار

با ترس و  ادیمپرستارا تا اسمت . يدیبنده خداها توپ نیبه ا یپسرم امروز کل: با لبخند رو به آرشام که هنوز اخماش تو هم بود، گفت یب یب

! دن یورودتو م يلرز اجازه 

. سوخت یگرفت و م یزخمم درد م يگرفتم؛ چون جا یخودمو م يجلو یگرفته بود، ول خندم

. ده یبه آدم نم یکدومشون جواب درست و حساب هی یب یب! ذارن یاعصاب واسه آدم نم: کالفه گفت آرشام

. دستاشو آورد جلو یب یکه آرشام نذاشت و زودتر از ب رشیخواست از بغلم بگ یب یب. خورد ینم ریش گهیخوابش برده بود و د بچه

 نیا يکه ثمره  يبود و بچه ا میکه مرد زندگ یمحوش شده بودم، محو کس. مرتب کرد یب یلبخند نوزاد رو گذاشتم تو بغلش و لباسمو ب با

! ومدیکه آسون به دست ن یپر از عشق بود؛ عشق یزندگ

 يآغوش خودش جا يو باارزش تو یشکستن یش کیکه مثل  ينوزاد يبسته  يصورتش بود، به صورت معصوم و چشما آرشام به نگاه

 یب یمن و ب. رمیقدر آروم که نتونستم چشم ازش بگ نیا. دیبوس فشوینگاهش آروم و قرار نداشت؛ خم شد و صورت نرم و لط. داده بود

. نگاه رو حس کرد و برگشت نیا ینیسنگکه ظاهرا  بودفقط نگاهمون رو آرشام و حرکاتش 

!اد؟یبهم نم! ه؟یچ: شد و گفت يما جد دنید با

! میکرد ینگاهت م میداشت نمیواسه هم اد؛یهم بهت م یلیاتفاقا خ: من گفتم ینگفت، ول يزیو چ دیخند یب یب

.جون اومدن تو یلیهمراه مهناز خانم و ل ریو ام يپر. زد و همون موقع در باز شد لبخند

***

بلند  نیسنگ يزایاستراحت کنم، چ دیکرده بود با زیمدت دکتر تجو نیتو ا. بشه میها ترم هیبخ يتا کامل جا دیتا شش هفته طول کش چهار

 با. بودن و عصر به بعد هم آرشام کنارم بود شمیتا عصر پ. هم تنهام نذاشتن قهیدق کی يو پر یب یب. استفاده کنم عاتیاز ما شترینکنم و ب
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 نکهیذاشت بلند شم؛ با ا ینصف شب نم. کرد یبچه کمکم م يو تو نگهدار اوردیجفتمون نم يرو به رو یخستگ نیا یبود، ول ستهخ نکهیا

. تو اتاق خودمون میالالشو آورده بود ین ین یول م،یواسه بچه اتاق مجاورو آماده کرده بود

. میو اونجا اسم نوزاد رو عنوان کن میبد بیترت یخانوادگ یمهمون هیار شد قر نکهیتا ا مینزده بود یحرف یکدوم سر اسمش به کس چیه

! دونست ینم يزیاز اسمش چ یکس یمنته م،یبراش شناسنامه گرفته بود

جالب  يدامن طرحا يها هیدار بلند همرنگش تنم کرده بودم که تو حاش نیدامن چ هیبا  يریبلند ش نیبلوز آست هی. همه بودن یمهمون شب

هم  ينقره ا يبا رگه ها يریش ریشال حر هی. کار شده بود يشده بود و وسط بلوزمم به حالت کج از همون گلدوز يگلدوز یرنگ يره او نق

. کج بستم ونیموهام رد کردم و به حالت پاپ ریاز ز وسرم کردم و گرش

زدن؛ ظاهرا  ینشسته بودن و داشتن با هم حرف م يکنار تایفرهاد و ب. رفتن یداشتن قربون صدقش م ریبود و با ام يتو بغل پر دخترم

. کنجکاو بود در موردش بدونه تایفرهاد بود که ب ياز عمل ها یکیبحث سر 

...هم که باشه نوبت  یخب نوبت: بود که آرشام رو به همه گفت یشاد و خانوادگ جمعمون

! وشگله است؟خانم خ نیانتخاب اسم ا: و گفتن دنیجملشو بر تایفرهاد و ب ر،یام ،يپر

 يکردما اگه سر سواال يکوچولو کنجکاو نیقدر که سر اسم ا نیا! دیبابا دقمون داد دیبگ: رو به من گفت يپر. سرشو تکون داد آرشام

! شدم یبودم اون سالو رد نم قیدق رستانمیدب یاضیامتحان ر

. میدیخند

دخترمون دو حرف اول . کرد، منم ازش استقبال کردم شنهادیمو پاس نیکه دالرام خودش ا ییاز اونجا: صداشو صاف کرد و گفت آرشام

...اسم باباش و دو حرف آخر اسم مادرشو داره پس 

! آرام؟: رو به هر دومون گفت ریام

 هی یب یخوشگلم، آروم دل ب ينوه  یواسه سالمت: گفت یب یتک تکشون نشست و ب يلبا يلبخند رو. میو آرشام با لبخند سر تکون داد من

! يصلوات محمد

»ل اَللّهملّّ عآلِ محمد یص ّد ومحم «

به رخ . اسمشم مثل خودش قشنگه. پر برکت پدر و مادرش سالمت و خوشبخت باشه ي هیسا ریدر پناه خدا و ز شهیان شاء اهللا هم: یب یب

! بچم ماشااهللا ادیناز و آرومش م

 مشیاز جنس احساس تقد يپر از عشق و من نگاهمو همراه با لبخند. دیلبخند پاشکرد و به روم  یچرخوندم، آرشام داشت نگاهم م سرمو

. خدا رو شکر کردم یهمه خوشبخت نیتو دلم بابت ا! کردم

و مهناز  »کادیوان «پالك  یب یب. که چه کوچولو و خوشگل بودن يجفت النگو؛ وا هی ریو ام يپر. دادن یشب همه به آرام چشم روشن اون

سرخ خوشگل و  نینگ هیبود که رو هر کدومش  دهیجفت گوشواره خر هیفرهاد . يتمام بهار آزاد يدونه سکه  هیر کدوم ه تایجون و ب

هم بزرگ تر بود،  یکه کم گشید یکیبود و  یآب شیکیدستم که  يگذاشت تو یمخمل يدو تا جعبه ! آرشام يکادوکوچولو داشت، و اما 

بزرگ  یباز پالك بود ول نمیگردنبند که ا هیقرمز رنگ  يجعبه  يبه اسم خود آرام بود و تو فیرظ ریپالك زنج هی یآب يجعبه  يتو. قرمز
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بود  بیاسم روش تعجب کردم و برام عج دنیبا د. کار شده بود یحال درخشان نیو در ع زیر ينایتر و خوشگل تر که دور تا دورش نگ

! ؟»دالشام«

که اول اسم » دال«راحته؛  یلیجوابش خ ینگاه ها رو داشتم، ول نیتوقع ا: ردن که آروم گفتکه خوندم همه با تعجب به آرشام نگاه ک اسمو

. آخر اسم آرشام» شام«دالرام و 

 نیبه ا تیخالق یعنیاز اسم رو پالکت؛  نمیاون از اسم بچتون ا! شوهرت تو مخفف کردن اسما استادها یدل: و رو به من گفت دیخند يپر

! گن ها یم

. دنیمن اشاره کرد و همه خند گردنبند به

کارو  نیحک هم بشه ناخواناست؛ منم گفتم ا. شه هر دو تا اسمو روش حک کرد یگفت نم یطالساز م: نگاهم کرد و با لبخند گفت آرشام

. بکنه به نظر خودم که جالب اومد

 یبود ول بیحال که برام عج نیکارش در ع نیا. وقت قصد کم رنگ شدنو نداشت، نگاهش کردم و سرمو تکون دادم چیکه ه يلبخند با

.رمیلحظه نگاهمو از روش بگ هیتو دلم نشسته بود که دوست نداشتم  یذوق دنشیجالب بود و از د یلیدالشام خ. دوستش داشتم

رو  ینید تو و سپر از غذا اوم ینیس هیخورد که آرشام با  یم رشویآرام داشت ش. اتاق يمجبور شدم برم تو. کرد یم هیشام آرام گر موقع

. دو تا بشقاب و دو تا قاشق و چنگال لبخند زدم دنیبا د. تخت يگذاشت رو

! کوچولو که هنوز غذاخور نشده نیا! چرا دو تاست؟: گفتم یشوخ به

کنارم  نشست

! ست؟یکوچولو که غذاخور هست، ن نیا يبابا -

. دمیخند

! ؟یمهمونا زشته تنهاشون گذاشت يجلو یول -

. نجایتعارفشون کردم و خودمم اومدم ا. ستنیکه ن بهیغر :گفت يجد

. يخورد یخب همون جا کنارشون شامتو م: بشقاب ساالدو گذاشتم دهنم و گفتم يشده تو زیر يبرگ از کاهوها هی

! رفت ینم نییپا: به بشقاب غذاش بود که گفت نگاهش

! ؟یچ: تعجب گفتم با

! غذا: قاشق پلو گذاشت دهنش و گفت هی

. ستادمیتختش و برگشتم کنار آرشام ا يگذاشتمش تو اطیبا احت. ول کرد، خوابش برده بود نمویآرام س. دمیخند

. هیبق شیپ میبر دیآرام که خواب -

. تخت يگرفت و نشوندم رو دستمو

. میر یشامتو بخور بعد م نیبش ریبگ -

! آخه زشته -
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 یبهشون بد نم ،يشنو یقاشق و چنگاالشونو که م يصدا. رونیب ياتاق بر نیورده از در اکه شام نخ نهیزشت ا: کرد و قاشقو داد دستم اخم

. تو غذاتو بخور. گذره

! ؟یدونست یاستدالل و منطقتم؛ م نیمن عاشق ا یعنی: برنجم و گفتم يرو ختمیکم خورش فسنجون ر هیلبخند  با

. دمیاالن فهم: تکون داد و با همون لحن گفت سرشو

. رونیب میو از اتاق رفت میاممونو خوردهم ش کنار

 دنیخند یاونا م یکردم، ول یازشون معذرت خواه یشرمندگ یبا کل. هم جمع کرده بودن زویم چ،یخداها شامشونو که خورده بودن ه بنده

! دمیپا بند نبودم بس که خند يرو گهیکه از بس سر به سرم گذاشت د يکردن؛ مخصوصا پر یو تعارف م

خورد  ریکم ش هیکه  نیکاراشو انجام دادم و هم يهمه . شد داریآرام دو مرتبه ب. نبود که انجام بدم يکار گهید رفتنشون دشب بع آخر

!قربونش برم درست مثل اسمش آروم و ناز بود. خوابش برد

راحت شد؛ دستامو از هم باز کردم که از جانب آرام  المیخ! عوض کرده بود یکم رنگ و شلوار راحت ینازك آب شرتیت هیلباساشو با  آرشام

! بود و نگاهش به سقف بود دهیآرشام دراز کش. به خودم دادم و نشستم لب تخت یکش و قوس یخستگ يو از رو

آرشام؟  -

. کرد، به روش لبخند زدم نگاهم

! ؟يچرا تو فکر -

! م؟یکم با هم حرف بزن هیامشب  يحوصله دار: دیبه پهلو خواب قینفس عم هی با

! آره، چرا که نه: تکون دادم و چهار زانو رو تخت نشستم سرمو

نامه به دستم  هی يو پر ریام یبهت گفته بودم شب عروس ادتهی: که لباشو با نوك زبونش تر کرد و گفت میهم نگاه کرد يکم تو چشما هی

! که از طرف ارسالن بود؟ دیرس

. تکون دادم سرمو

! آورده بود دایاون نامه رو ش -

! ؟یچ: ابروهام از تعجب خود به خود رفت باال جفت

. و ارسالن با هم قصدشون انتقام بود دایش: گفت یتکون داد و با اخم کم رنگ سرشو

! ؟یدون یرو از کجا م نایتو ا -

کرده بودن و اونم به  ریرو دستگ دایش. یآگاه امیسر ب هیو ازم خواست  میروز سروان زنگ زد رو گوش هیکه  يهنوز آرامو باردار بود -

. جرمش اعتراف کرده بود

! ؟يهمه مدت پنهونش کرد نیپس چرا ا -

 یجهت ذهنتو مشغول م یخود و ب یب دیبا یواسه چ م،ینداشت يشد کار یکه به گذشته مربوط م یو کال هر چ دایبا ارسالن و ش گهیما د -

! تموم شده زیهمه چ گهیکردم؟ االن د

 !چکار کردن؟ دایبا ش -
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. دونم ینم: دیتکون داد و به پشت دراز کش سرشو

! ؟يازش خبر ندار! ؟یدلربا چ: دمیمقدمه و بدون فکر پرس یب

داشتم بگه نه، دلربا به من چه؟  دوست

. خبر دارم: گفت یول

ظاهرا  کا؛یبرگشته امر دمیر شنبودم از گوشه و کنا انیاون موقع که دنبال شا: بپرسم از کجا؟ گفت نکهیبستم و باز کردم و بدون ا چشمامو

. ازدواج کرده ییکایامر هیهمون جا هم با 

! به خاطر عالقش به آرشام دیشا. داشتم نهیک دایاز ش شتریاز دلربا ب یدونم چرا ول یآرشام متوجه نشد، نم. دمینفس راحت کش هی

...سر وقت تو هم  سایروز پل هیممکنه که  یعنی: من کنان گفتم من

بدون  یقانون چیخواد باشه ه یکه م ایدن يچه هر کجا نجا،یچه ا! ؟یترس یم یاز چ: گفت یبخش نانیادامه ندادم و با لحن اطم. دکر نگاهم

شه  یم دهیکش سیپل يداشته باشه که در اون صورت پا تیشکا یکس نکهیمگر ا! کنه ینم ریرو به عنوان مجرم دستگ یکس لیمدرك و دل

. بردم نیکه بودو از ب یدارم و نه مدرك؛ هر چآتو  یکسمنم نه دست . وسط

دکترا گفتن راه  یبودم، وقت ضیمر یوقت: تو گوشم دیچیکردم که صداش آروم و گرفته پ یم يدامنم باز ي هیبا حاش.  نییانداختم پا سرمو

که با  يکنارم نبود یداشتم، وقتتو رو ن یپنجاه درصده، وقت ریکه شانس زنده موندنت ز يدیکش گاریگفتن از بس س یوقت ست،ین يدیام

! دمیفهم یم دیبه اون چه که با دنیکشم؛ زمان داشتم واسه فکر کردن واسه رس یهستم و هنوز دارم نفس م یبفهمون همنگاهت و صدات ب

مردم نتونه واسه  نیشه و اگه دادگاه و قانون ا یروز به دست قانون حکمش صادر نشه به دست خدا حتما م هیمثل من اگه  يگناهکار نکهیا

.کارو بکنه نیهست که ا گهیقانون د هیحتما  ره،که انجام دادم حکم بب یگناهان

! نگاهم کن: کرد مکث

! کم رنگ یلیلبخند زد، خ. از اشک زل زدم تو چشماش يبلند کردم و از پشت پرده ا سرمو

باهام کرد که بفهمم هر  يبهم نرسه در عوض خدا کار سایکه دست پل بردم نیدار مکافاته و اگه اون مدارکو از ب ایدن دمیاونجا بود که فهم -

 طانویکه روح ش یبا کس يهمکار! گناه یشکستن دل اون همه آدم ب ي جهینت دم،ید یکارامو م ي جهیمنم داشتم نت. داره يا جهینت هی یعمل

بشم که کارشون  یازم خواستن وارد گروه يبود انیشا يالیتو و ینبودن و وقت یدرست يکدوم آدما چیه انیچه ارسالن و چه شا. داشت

روت حساب  سمییگفتم از اول به عنوان ر یچشم و من م یبگ دیبا ستمییگفت ر یتموم کرده بودم، اون م انیبا شا. بدن بود يقاچاق اعضا

! بود که ادا شد و بس نید هیفقط . يبردارنکرده بودم که حاال دور 

کنه و  یگناه چکار م یب يدونستم ارسالن پست فطرت داره با جسم و روح آدما یر آوردم که تا اون موقع نمسر د اشونیاز کثافتکار یوقت

 فیکث يگوشه از کارا هیکه اطرافم چه خبره و من فقط  نمیکنه اون ور آب؛ تازه تونستم بفهمم و بب یبدنشونو صادر م ياعضا کهیت کهیت

و بدون اجازه  يکار دست خودت ند نکهیتو هم قصدت انتقام بود و فقط واسه ا. جا واسه تو امن نبوداون گهید! و نه همه رو بودم دهید انویشا

نظر خودم  ریحداقل ز يجور نیا. رونیب ارمتیزمان ممکن ب نیکم تر يتا تو ششیگرفتم تو رو بفرستم پ میتصم ان،یشا شیپ يمن نر ي

! اَرزن هم ارزش نداره هیکه جون آدما واسش قد  هیاون چه آدم رذل یدونست یمو ن يتو لج کرد یول يبود
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 واریرو به رو بود، به د واریحاال نگاهش به د یتا چشماشو باز کرد ول دیچند لحظه طول کش. رونیفوت کرد ب یبست و نفسشو عصب چشماشو

. اتاقمون

. که آرشام با خودش برده بود یو همون عکس میدانداخته بو هیآتل يکه اون روز تو يریهمون تصو! من و آرشام کنار هم. چرخوندم سرمو

! تخت يکرد، درست رو به رو یم ییاتاقمون خودنما واریشدش رو د ینقاش ریحاال تصو

گفت من که  یم. پاك کنه واریاز رو د رویخواد اون تصو یمهناز خانم و گفت که م يروز رفت خونه  هیبود که  ومدهین ایآرام به دن هنوز

. خونه بمونه نیا وارید يخوام عکس زنم رو یپس نم تم،سین نجایا گهید

 یدونستم ارسالن آدم مطمئن یچون م یارسالن نقش معشوقمو داشته باش يخواستم جلو شیتو ک: به همون سمت بود که گفت نگاهش

شد طعمه و  یود که دختر ماون موقع ب! غرور خاص هم تو چشماش داشته باشه هی ییبایکه عالوه بر ز رهیگ یرو م يو چشمش دختر ستین

! يکار چیکرد، از ه ینم غیدر يکار چیهم از ه انداختنشبه دام  يبرا ؛یارسالن شکارچ

روز واسه گردش  هی میبود قیاون موقع که مثال با هم رف: واسه چند لحظه به دندون گرفت و ادامه داد نشوییلب پا! کوتاه یلیکرد، خ سکوت

پرنده  يصدا یحت دشیشد انیکه جر يرودخونه ا م،یرودخونه برخورد هیبه دل کوه؛ تو راه برگشت به  میزد یبا چند تا از بچه ها گروه

رودخونه که هر  نیبا وجود ا یروح یمسکوت و ب طیمح نیهمچ هیگفتن تو  یو م دنیخند یبچه ها م. ها رو هم تو خودش گم کرده بود

! طانیش يشت؛ رودخونه شه روش گذا یاسم م هیفقط  هیتوش مرگش حتم فتهیب یک

کار به  یو کس هیگفت محل دنج یم. خودش تنها رفته بود کنار رودخونه يچند بار هی ادمهی یگفت از اونجا خوشش اومده و حت یم ارسالن

 يونه بود و تو نامش اسم رودخ دهیتو رو دزد یوقت. و هنوز دستش واسم رو نشده بود هیدونستم آدم خالف یاون موقع نم! کارت نداره

کارا  یلیخ یآدم چنیهم هیاز . کرد  یم تیکه از اون محل تبع یبود، کس طانیارسالن خود ش! خواد چکار کنه یم دمیآورده بود فهم طانویش

! دمیترس یم نیساخته بود و من از هم

. از موهام که اومده بود تو صورتمو با سر انگشتام فرستادم پشت يا طره

اسب هم به  هی ادمهی یحت. کنه یفرق م الیو ي گهید يواست با اتاقا یگفت یکه م یداشت الیاتاق تو و هی ادمهی میبود شیاون موقع که تو ک -

. یدر موردش بهم نگفت يزیوقت چ چیکه ه یاسم طلوع داشت

! مایلباش، درست مثل قد ينشست رو یکج لبخند

دست نزدم و گذاشتم بمونن تا خاطراتمم  یچیو بعد از مرگشون به ه دوست داشت یلیمادرم اون اتاقو خ. اون اتاق پدر و مادرم بود -

 هیو اونجا  شیک میرفته بود یکه همگ يهفته ا کیشد تو  یخاطرات خوبم خالصه م يهمه  یسالگ ستیتا قبل از ب دیشا. باهاشون بمونه

. و در ضمن طلوع اسب آرتام بود میکرد یساس نمتو دالمون اح یو غم میاز ته دل شاد بود. رفت یکنار نم لبامون يلحظه لبخند از رو

. به همه هیشب ریجالبه که اسم برادر تو و برادر ام یلیخ: زدم لبخند

! ستیآرتام ن ایدن نیفقط اسم برادر من که تو ا: تکون داد و با لبخند گفت سرشو

رو به زبون  يزیچ هیخواست  یانگار م. اومد ینم رونیازش ب ییصدا یخورد، ول یلباش تکون م. شد تو هم دهیکرد و اخماش کش سکوت

. مردد بود... چند بار نگاهشو ازم گرفت . داشت دیواسه گفتنش ترد یول ارهیب

! ؟یبگ يهست که بخوا يزیچ -
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. یعصب یصداش آروم بود، ول. کرد و تو جاش نشست یپوف

! ادته؟یخودم واست گفتمو  ياون شب تو کلبه که از گذشته  -

! چطور مگه؟آره،  -

. برات نگفتم يزیاز بعد مرگ پدرم و آرتام چ یول د،یکاراشو د يسزا نکهیهم گفتم و فقط ا الیاز ل -

! داشت؟ دیخواست بگه که واسه گفتنش ترد یم یمگه چ. کردم؛ سکوت کردم تا ادامه بده سکوت

! بود و هم ناراحت یحال هم عصب نیعکردم که در  یبا تعجب به حرکاتش نگاه م. سمتم و دستامو گرفت دیکش خودشو

وقته، چون مربوط به  یلیگم خ یخوام که بگم م یاالن م... دارم، اما االن نه  دیوقته واسه گفتنش ترد یلیهست که خ يزیچ هی نیبب -

ترسم و  یاالن نم... نه  االن یداشتم، ول نویاون موقع ترس ا. وقت از دستت ندم هیتو کلبه نگفتم تا . شه؛ مربوط به همون شب یگذشته م

. فقط نگرانم

... مـ ! چرا نگران؟ -

 نکهیا. کنم یبا گفتنش خودمو خالص م یول فته،یهم نم یاتفاق چیتونم نگم و ه یم! فقط گوش کن سیه: اشارشو گذاشت رو لبام انگشت

! باشه، خب؟ دینبا نمیو ا ستین نمونیب يحرف نگفته ا چیاالن ه

! کردم یگردنم حس م ریزد که نبضشو تا ز یقدر تند م نیقلبم ا. ادمسرمو تکون د دیترد با

اون موقع . سرو شد یدنینوش یگرفته بود و طبق معمول کل یبودم؛ مهمون انیشا شیاون شب پ. تازه چند روز از چهلمشون گذشته بود -

 يدو بار یکی نکهیهو برام باز گذاشته بود و با ااونم را. بشم انیشا کیهنوز وارد گروهش نشده بودم و تازه شروع کرده بودم که نزد

تن دادم  انیبه اصرار شا یبود و اول قصد خوردنشو نداشتم، ول يقو یلیخ. کلم داغ کرد کیاون شب با خوردن چند پ یتجربشو داشتم، ول

داغ بودم و تنم شده  یحفظ کنم، ول تونستم تعادلمو یکه بد نبودم و م ياریاز نظرهوش. و خودمو رسوندم خونه نیبه زور نشستم پشت ماش

لباس  يرو تو الیکه خواستم برم تو اتاقم برق راهرو روشن شد و تا برگشتم ل نیهم! نداشت نمو قصد خاموش شد شیآت يبود کوره 

اتاق سر راهم  برم تو نکهیقبل از ا دم؛یموقع شب؟ دستمو کش نیتا ا يبرگشتم برم تو اتاق که بازومو گرفت و گفت کجا بود. دمیخواب د

رفتم تو اتاق ! حال گفتم برو کنار یپسش زدم و ب! هم سن و سال مادرم بود نکهیا بابا احساسم سخت بود؛  دنیتو اون سن برام جنگ. ستادیا

شد و  کیبرخالفش عمل کرد و بهم نزد یول! رونیچشماش دوختم و سرش داد زدم برو ب ينگاهم با نفرت تو. که اونم پشت سرم اومد

.کرد یم میزدن که عصب ییوع کرد به حرفاشر

سگ  هیبار مشت و لگد و مثل  ریگرفتمش ز ینبودم م تیاون وضع يکه اگه تو گهیمشت چرت و پرت د هیو : مکث کرد و ادامه داد یکم

...دالرام باور کن . ارمیکه نتونستم طاقت ب... حرفاش  یول رون،یکردم ب یاز خونه پرتش م

 یآرشامم م يبود؛ صدا ریسرم ز. خشکمو رو هم فشار دادم تا بغضم نشکنه يلبا. دیلرز یسرد بود م نکهیوه بر اشد؛ دستام عال ساکت

. مردونش مشت شد يدستا ياول دستام تو يو با همون کلمه  دیلرز

. دمیراهرو د وارید يردو روم هی ي هیچشمامو باز کردم و چون در اتاق باز بود سا يلحظه ال هینمونده بود کار تموم شه؛  يزیچ گهید -

و  هیاون سا دنیبود و حاال اونم با د دهیپر ياز سرم تا حد یرفتم سمت در؛ مست. دمیقدماشو هم شن يصدا یحت یاولش فکر کردم توهمه ول

از کنارم  تالوسیگلدون کر. دمشیکه وسط هال د نییسر و صدا رفتم پا یب. دادم که دزد باشه یخودم احتمال م شیپ. پا کم رنگ شد يصدا
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دستمو بردم باال که . دمیشن ینفساشو که از سر ترس تند و نامنظم شده بود رو م يصدا یبود و حت یناش. برداشتم و آروم رفتم پشت سرش

 یو التماس م دیترس یم. گرفتم و بلندش کردم قشوی. نیدنم از وحشت داد زد و به حالت التماس افتاد رو زمیهمون موقع برگشت و با د

کرد که تو  یگفت ولش کنم و اون مرد التماس م یم. برقا رو روشن کرد الیل. ترس زور و جراتشو ازش گرفته بود نیکرد ولش کنم و هم

 اروی نیا دمیپوزخند زد و اونجا بود که فهم! که؟یمرت یکن یمن چکار م يداد زدم تو خونه ! ولم کن و بذار برم؛ گه خوردم زتیرو جون عز

سرمو گرم کنه تا از  يجور هیخواسته  یفهمه اومدم م یتا م یو از نبود من استفاده کرده بود و آورده بودش خونه، ول ستالیل يمعشوقه 

... بهونه داشت با منم  نیحرفا بود، چرا که به ا نیاپست تر از  الیل یول. اون مرد بتونه فرار کنه یطرف

. کردم یراه گرفتشون و محکم نگهشون داشت؛ نگاهش نم نیکه ب دمیکش رونینداد؛ دستامو از تو دستش ب ادامه

... نشد و فقط  يزیگم چ یدارم م. دالرام روتو از من برنگردون -

 دهیبشه؟ اگه اون مرد رو ند یچ یخواست یم گهید: نشه گفتم داریکه آرام ب يجور. و از کنارش بلند شدم رونیب دمیدستمو کش یعصب

... بد شد ال یو حواست جمع نم يبود

 ؟یشد چ یاگه م ؟یاحتمال چ یشد نشده بود، ول یم دیکه نبا يآره اون کار. ارمیتونستم اسمشو به زبون ب ینم یحت

که  رونیدست از لباس خوابامو برداشتم و خواستم از اتاق برم ب هینگاه کنم  نکهیکه رفتم سمت کمد و بدون ا نییپا ادیاز تخت ب خواست

. راه دستمو گرفت نیب

 ؟ير یم يکجا دار نم،یصبر کن بب: بود یعصب صداش

! ول کن دستمو -

. لباسو تو مشتم فشار دادم. گردوند، اما هنوز حاضر نبودم باهاش چشم تو چشم بشم برم

ون موقع ا. رو ازت پنهون کنم يزیخواستم چ ینم یبهت نگم ول قتویتونستم حق یم. نکردم يگم من کار یدارم بت م ه؟یکارا واسه چ نیا -

! نکن مونمیپش دم؛یترس یعکس العملت م نینگفتم چون از هم

 نینکنه ا! ؟یکن یچکار م! هان؟! ؟یچکار کن يخوا یم یبش مونیمثال پش: چشماشو به حالت پرخاشگرانه گفتم يو زل زدم تو اوردمین طاقت

!الیبدتر از ل یکیبا  ير یبار واقعا م

دستش تو هوا . پلکامو باز کنم يو تندش باعث شد آروم ال یعصب ينفسا يو صدا دینفسم بر. بستم که آورد باال ناخوداگاه چشمامو دستشو

 قشیبرجسته شده بود و نبض کنار شق شیشونیرگ پ. زد یم یچشماش به سرخ يدیاخماش وحشتناك رفته بود تو هم و سف. مشت شد

! ممکنه رینه خدا تصورشم برام غ... از من  ریکه آرشام به غتونستم تحمل کنم  ینم. خودم نبود دستحرفام و کارام . زد یتند م

خفقان آور  طیتونستم مح ینم یول دمیآرامو شن ي هیگر يصدا. رونیگرفتم و از اتاق رفتم ب انگرشیعص ياشک آلودمو از تو چشما نگاه

پشت پلکام  يو اشک محبوس شده  رونیببه پشت در نفس حبس شدمو دادم  دیو تا پام رس دمیکش ینفس م دیبا. اون اتاقو تحمل کنم

 یبر م دیکه حاال به خاطر آرام با رونیلباس خواستم بزنم ب يرفتم تو اتاق آرام و لباسمو عوض کردم و به بهونه . کردن دایراهشونو پ

با  عیورتم زدم و سرو چند تا مشت آب سرد به ص ییکرد؛ رفتم تو دستشو یم يقرار یآرام ب. و بندشو بستم دمیشنلشو روش پوش! گشتم

 ایشد  یم داریموقع شب که ب نیا. تونست ساکتش کنه یآرام تو بغل آرشام بود و نم. حوله صورتمو خشک کردم و برگشتم تو اتاق

نگاهش روم  ینیبچه رو که از تو بغلش گرفتم سنگ! فقط گرسنشه دمیچکش کردم د یخواست که وقت یم ریش ایکرده بود  سیپوشکشو خ
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دادم نگاهمو فقط معطوف صورت خوشگل و  یم ریتخت و تو همون حالت که به آرام ش ينکردم و پشت بهش نشستم رو یتوجه. بود

. خورد یم ریکرده بودم که با ولع ش دشیسف

 یم بگه که هر بار منصرف يزیکرد و چند بار دستشو تو هوا تکون داد و خواست چ یط تیتا چند لحظه طول و عرض اتاقو با عصبان آرشام

.رونیاز اتاق رفت ب یحرف چیبدون ه. هامو نداشت یطاقت کم محل. شد

کم خوددار باش و مثل دختر بچه ها اشکت دم مشکته که  هیشه؟  یپشت سر هم هق هقت بلند م یه هیاَه چ. رهینگ میتا گر دمیگز لبمو

! ؟یچ

 يکالفه بودم و خودمو به پشت پرت کردم رو. چنگ زدم تخت و به موهام يزود خوابش برد؛ گذاشتمش تو جاش و نشستم رو یلیخ آرام

شد و  نیچشمام سنگ یک دمینفهم نکهیداشت تا ا یدست از سرم بر نم الیفکر و خ. تقال کردم یصبح کل ي دهیبرد و تا سپ یخوابم نم. تخت

. خوابم برد

کج شدم تا . سوخت یچشمام م. دمیبه صورتم دست کششدم و  زیخ میرمق ن یصورتم؛ چشمامو باز کردم و ب يپنجره افتاد رو ياز ال نور

ملحفه هم روم  هی یچشمام بسته شه حت نکهیقبل از ا ادیم ادمیکه  ییتا اونجا. شده بود دهیافتاد که روم کش ییو چشمم به پتو نمیآرامو بب

.تو قلبم خفه شد بایافتادم و اون حس ز بشیاتفاقات د ادیلبام که همزمان  يکارو کرده لبخند نشست رو نیآرشام ا نکهیا راز فک. نبود

***

تو جمع مثل ! یکامال معمول یول م،یزن یبا هم حرف م! نه مثل اون شب یول نم،یگذشته و هنوزم باهاش سرسنگ یهفته از اون شب لعنت دو

من بودم  نیهر بار ا یکنه، ول کیزدتالش کرد خودشو بهم ن یلیآرشام خ. ستین نمونیاون گرما ب گهیدر خفا د یول م،یکن یرفتار م شهیهم

چند بار خواست باهام . کنار زنم و دخترم باشم شتریخوام ب یگفت م یاومد خونه و م یزود م يبه هر بهونه ا لیاوا. کنار دمیکش یکه م

از حد داره  ادیحس سرکش ز نیدونم ا یکنم؛ م یم يرو ادهیدونم دارم ز یدونم مقصرم، م یم. کردم يریمن کناره گ یحرف بزنه، ول

از  یسرد که گاه یلیخ! نمونیهمه سکوت ب نیخسته شدم؛ از ا یمحل یو ب یهمه کم محل نیگه از ایخواستمش و د یم! کنه یم يشرویپ

 نیا یبخواد باهام حرف بزنه، ول گهیبار د هیجلو و  ادیچند روزه که منتظرم ب. قدم بشه شیداشتم که اون پ ازین یزنه ول یم خیسرماش تنم 

. میریگ یماز هم فاصله  میکارو نکرده و بدتر هر روز دار

تصورشم برام  یبودمش، ول دهیوقت ند چیه نکهیبا ا. اومدم یم الیل ادی فتاد،یواسه چند روز بود و بعد از اون تا نگاهم بهش م تمیعصبان تموم

که فروکش کرد نشستم با خودم فکر کردم که  تمیصبانع. کردم یو اون شب فکر نم الیبه ل گهیسرد شد و د نمیهم نکهیتا ا. سخت بود

 گهیبار د هیخواست  یاون اعتماد کرد و گفت م یتو قلبش نگه داره، ول شهیهم يرو برا هیقض نیبهم نگه و ا قتویحق تونست یآرشام م

. صداقتشو بهم نشون بده

تونستم  ینم ایمتاهل و متعهد دن يزنا يمنم مثل همه . نبود مورد یب شیگفت نگرانم و نگران یم. دیترس یبود و هنوزم م دهیخب ترس آره

کنم چون دوستش  یزنم، پرخاش م یشم، داد م یم یرتیغ! گهیزن د هیکرد تصور کنم، اونم با  یم فیشوهرمو اون طور که خودش تعر

. کنم قسمت یاونو با کس ندهیخوام چه تو گذشته، چه حال و چه آ یدارم، چون آرشام فقط مال منه و نم
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مگه هر دومون گذشته ها رو به باد . شم که چرا بدون فکر حرف زدم و بدون فکر عمل کردم یم مونیو بعدش پش میچند روز عصبان تا

و شروع کنم؟ مگه  دیجد یزندگ هیخوام با تو  یم دیقلب جد نینبود؟ مگه آرشام نگفت با ا نیمگه قرارمون هم م؟ینسپرده بود یفراموش

از  ياز احساس و نثر یخط مونیزندگ دیفراموش بشه و جاش تو دفتر سف دیبا شیو نحس یاهیگذشته با تموم س فتمگ یکه ممن نبودم  نیا

 یزندگ هیحاال در کنار زن و بچه هاشون  یدن، ول یانجام م نیبدتر از ا يهستن که تو گذشته کارا ایلیخ م؟یاریاز محبت ب يعشق و سطر

زود  یلیخ شهیکارو کرد و من مثل هم نیآرشام ا یکنن، ول یرازو از گذشتشون فاش نم نیا توق چیه یگذرونن حت یرو دارن م یمعمول

! جبهه گرفتم

 یبار جلوشو نم نیبکنه و بخواد بازم باهام حرف بزنه و خدا شاهده که ا یحرکت هیفرصت بودم که بکشونمش سمت خودم که  هیدنبال  حاال

. رمیگ

کردم  یزدم و نازش م یآرامو گرفته بودم بغلم و همون طور که باهاش حرف م. الیو میشد که شب بر نیبر ابود و قرار  يتولد پر امشب

! دمیکش قیکردم و نفس عم يجواب بدم تک سرفه ا نکهیقبل از ا یآرشام بود؛ لبخند زدم ول يشماره . زنگ تلفن بلند شد يصدا

. الو، سالم -

 ومده؟ین ينوز پرسالم، ه: گفت يجد یکرد؛ آروم ول مکث

. نه هنوز -

. مکث کوتاه هیبازم  و

! ؟ییتنها -

.خوردم لبخندمو

. ستمیتنها ن یعنی شمهیآرام پ یوقت -

.دمیشن ینفساشو م يکرد و فقط صدا سکوت

! ؟يزنگ زد نیواسه هم -

! آه مانند ییجورا هی د،یکش قیعم نفس

. فعال... ولش کن؛ برو به کارات برس  یچینه ه -

از شرکت زنگ  يبه هر بهونه ا یمدت هر از گاه نیا. و ناخوداگاه لبخند زدم نییرو آوردم پا یگوش. دیچیپ یبوق ممتد تو گوش يصدا و

 یرو م يا گهیموضوع د هی ایگرفت  یسراغ آرامو م ایکرد  یدو کلمه بسنده م نیبگه و به هم يزیداد چ یغروش اجازه نم یزد خونه، ول یم

! رمیگ یباالخره صبر و طاقتو ازش م! واسه مکالمه داشته باشه يزیچ هی نکهیواسه ا وسط؛ فقط دیکش

 يخو نیکشش رو تجربه کنه آرشام باشه و مطمئنا ا نیکه قراره ا یبازم دوست داشتم اون یبحث و کدورت من بودم، ول نیمقصر ا نکهیا با

هنوزم  یداد، ول یتوجهات رو نامحسوس به سمتم سوق م نیگهگاه ا هنکیآرشام با ا. بود که عاشق جلب توجه شوهرش باشه یتو هر زن

! نه تنها اون، منم غرورمو هنوز حفظ کرده بودم. مغرور بود

. شگاهیآرا میتا با هم بر نجایا ادیقرار بود ب. هیزنگ خورد، حتما پر فونیآ
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***

 ریلبخند به لب داشتم به تصو. شونم نشست يو رو دیفنر لرز و ولش که کردم مثل دمیفر شدمو گرفتم تو دستم، کش ياز موها يا طره

. شونم يبود رو ختهیاز اون ها رو فر ر يکرده بود و از سمت راست دسته ا ونینیاز موهامو ش یمین شگریآرا. کردم ینگاه م نهیخودم تو آ

صورت اون کار کرد بعد  ياول رو شگریآرا. ودب يبغل پر يآرام تو. رفت یم جیتندش سرم گ يمو زده بود که از بو باز بس تافت و چس

 يکه البته اجازه  میبود دهیخر يپر یبود که با آرشام واسه عروس یلباسم همون. آرامو گرفت يکه کارش تموم شد من نشستم و پر

! امشب نه یشد بپوش، ول هگفت وقتش ک یرو هم بهم نداد و م دنشیپوش

! ؟يدیخر یک نویا. زنه یبرق لباست چشو م! مصبتو ال يشد یچ یدل يوا: ذوق زده گفت يپر

. آرشامه ي قهیسل. وقته یلیخ: دمیلبخند به کمرم دست کش با

! گم یهمون، م: و گفت دیخند یشوخ به

! شینکرت ترسوند يبده من بچمو که با اون صدا: که بغلش کردم هیگر ریآرام بغض کرد و زد ز. کردم که خندش بلندتر شد اخم

 ياون چشما یاصال اخالقش به باباش رفته، ول! من؟ يگردن صدا يندازیچرا م. گهیخودته د ياوهـــو خوبه حاال بچه : هم کردچپ نگا چپ

! رو کشـــته يخاله پر شیخاکستر

! د؟یاضافه ش دیقصد ندار ریتو و ام: بدم و تو همون حالت گفتم ریتا به آرام ش ینشستم رو صندل. دیگونشو بوس و

! ؟یچ یعنی -

! گم یبچه رو م -

. کنارم نشست

! گه یم یچ شیجواب آزما مینیمن که از خدامه تا بب -

. و سرشو تکون داد دیتعجب نگاهش کردم؛ خند با

! ؟یپس چرا نگفت! ایهست یعجب آدم: دمیخند

! ؟یگفت یبه کس يودطال رو حامله ب گریج نیا یمگه تو وقت: و گفت دیخورد دست کش یم ریآرام که با ولع ش يگونه  به

! دونه؟ یم ریام. بعد رمیگفتم اول جوابو بگ. خب مطمئن نبودم: دمیخند

 یول شگاه،یاتفاقا با خودش رفتم آزما. کنم زیزنه بخوام سوپرا یبه سرم نم يباز کیآره بابا من که مثل تو هوس رمانت: تکون داد سرشو

! شک ندارم حامله ام

! چطور؟ -

! مهیحال ییزایچ هیو  ستمیدختر چهارده ساله که ن. گه یحسم بهم م: الانداخت با ابروهاشو

.و به صورت آرام نگاه کردم؛ خوابش برده بود دمیخند

***
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.کالفه شده بودم گهیو د ستیگفت در دسترس ن یزدم م یزنگ م شیبه گوش یچ هر

. یصندل نیبه ا يدیحاال چسب تا یک نمیپاشو بب: و گفت دیحواسمو پرت کنه دستمو کش نکهیواسه ا يپر

بود و با  داریکالسکش ب يآرام تو. زدن یآهنگ شاد بود و همه دست م. لبخند پاشدم که در اصل بلندم کرد، وگرنه قصدشم نداشتم با

. هم بلند شدن تایفرهاد و ب ر،یکم کم ام. کرد یاطرافشو نگاه م يکنجکاو

بودم تا شونه هامو  دهیکت کوتاه هم رنگش پوش هیلباسم باز نبود؛  يجا چیه. م شده بودانداخته بودم رو موهام؛ گرم يجور نیهم شالمو

. موردا حساس بود نیا يآرشام رو. بپوشونه

نبود،  نیتو اون محفل غمگ یکس. زدن یو لبخند دست م يبا شاد یب یمهناز خانم و بهناز خواهرش و ب. دیخند یم يزد و پر یسوت م ریام

. شد یلحظه از در کنده نم هینگاه من  یول

. دمیکه فرهادو جلوم د نمیدستمو ول کرد و برگشتم بش يپر

! نداره، داره؟ یکه اشکال یدور با داداشت برقص هی: لبخند گفت با

 نیاز ا. دستمم نگرفت یو حت میهم بود يفقط رو به رو. تونم یبگم خستم و نم دیمظلومانه بود که رو زبونم نچرخ يو نگاهش به قدر لحن

 یبه پشت سرم نگاه م ستادیبود که فرهاد آروم از حرکت ا يپشتم به در ورود. کنه تیرعا دیدونه چطور با یبابت خوشحال بودم که م

و فرهاد  ریبا ام. شیشونیپ يرو ظیاخم غل هیآرشام بود با چند قدم فاصله از من و . حرکت موندم و آروم برگشتم یب نمناخوداگاه م. کرد

وقت تو جمع قربون  چیه. داد و رفت سمت آرام یلب ریز ییجورا هیو  یجواب سالم من رو هم معمول. کرد کیسالم و عل هیو با بق دست داد

بغلش . کرد یکه صادقانه و از ته دل نثار صورت دخترش م یلبخند مهربون و پر محبت. کرد ینم غیدر زشلبخندو ا یرفت، ول یصدقش نم

! گرفت، مثل من که توانش رو هم نداشتم یم چشم از صورت آرشام نمآرا. مبل نشست يکرد و رو

. نشستم کنارش

... تیگوش! ؟يکرد ریچرا د -

! بود کیتراف -

. خودمون يایتو دن مینگفتم و هر دو ساکت بود يزیچ گهینگفت؛ د يزیچ گهیو د نیهم

 یخودمو تو مهمون. گذشته تو قلبم زنده شد يو خاطره  ادیکه  ریامگذاشت دهن  کویاز ک کهیت هی. دیو خنده بر یآورد و با شوخ کویک يپر

 کویکه مجبورم کرد ک یتو آشپزخونه وقت. دیمنو د يگذاشت دهن آرشام و آرشام نگاه گرفته  کویاز ک کهیت هیدلربا با ناز  یوقت دم،یدلربا د

! زیو سحرانگ رایرم، گگ. چشمام بود شیهنوز نگاهش پ. حرکتو تکرار کرد نیدهنش، خودشم هم مبذار

نگاه من شد روشو ازم  يمتوجه  یمنه و وقت يکه نگاهش رو دمیکه نشست تو دلم سرمو چرخوندم سمتش و در کمال تعجب د یضعف با

! ادشهیپس اونم . برگردوند

. سر وقت شام میو بعدش هم بر میبرقص گهیآهنگ د هی: گفت يو صرف شربت، پر کیک میاز تقس بعد

تا جون داشته  يبخور دیگفت با یکه م یب یکنن بخورم؛ مخصوصا ب یو آرشام مجبورم م یب یدونستم ب یم یاسه شام نداشتم، ولجا و گهید

! شه و بچه گناه داره یخشک م رتینکرده ش ییباشه خدا فیگفت بدنت ضع یم. يبد ریبچتو ش یباش
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سر . دست مردونشو دور مچم حس کردم يم و دستم کنارم بود که گرماداده بود هیمبل تک یبه پشت. یب یآرامو گذاشت تو بغل ب آرشام،

حرکت منو هم مجبور به  نیانگشتام قفل کرد و بلند شد که با ا يپنجه هاشو ال به ال. نگاهم کنه دستمو گرفته بود نکهیچرخوندم، بدون ا

خوندن خط نگاهش  یکاراشو بخونم؛ گرچه گاه لیلتا از تو چشماش د نهیمنو هم بب دیکردم که شا یتعجب نگاهش م اب! کرد ستادنیا

. دستاش داشت يهم تو نویکنترل ا یانگار حت. شد یواسم سخت م

سمت خودش نگاهش  دیدستشو گرفت و اون دو تا که شروع کردن آرشام دستمو کش ستاد،یا ریام يآهنگو عوض کرد و اومد جلو يپر

 نیتصور ا. کرد یتصورشم دگرگونم م یبره که حت يزیمال بدنم فراتر از اون چکرد حرارت نر یم يبود که کار نیسنگ يروم به قدر

! هم مچشم تو چش گهیمن و بار د يلحظه 

ابهت و  شیشونیپ يبود که با اون اخم رو ییفقط نگاهم قفل جفت چشما. و حرکاتمون آروم بود میدیرقص یشاد نم ریو ام يمثل پر ما

! و فقط نگاه هامون میتو حرکاتمون نداشت یجانیما شور و ه ینسبتا شاد بود، ول آهنگ. صد چندان شده بود شونییرایگ

. آروم خوند یلیگوشم خ ریبرخالف تصورم کج شد و ز یول...  هیبق يدادم جلو یخم کرد؛ از تعجب چشمام گرد شد و امکانشم نم سرشو

»هیاز احسان پا يزیعز یلیخ آهنگ«

داره یچـــ همه

شه یم یهمون

یخواست یتو م که

شهیهم ازم

و صداقت عشق

قــرارمــونـــه

شـهیهم نویا

بمـونــه ادتی

 یم يادآوریداره بهم . کنه یآهنگ داره تو گوشم تکرارش م نیخودش بارها بهم گفته بود و حاال با ا نویو صداقت قرارمون بود؛ ا عشق

 نیب شونمیپر يسرش خم شده بود سمت گردنم و فقط چند تار از موها. دخون یکرد و نم ینگاهم نم گهید یسرشو بلند کرده بود، ول! کنه

! کرده بود و صورتم از صورتش فاصله داشت جادیا زهمه گرما مر نیا

يزیعز یلــیخ

خوام یقدر که م اون

تو باشـه مــال

ـــامیدن تمــوم

تو باشه مــال
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و جونم عمرم

اسـتیدنـ ایدنـ تا

مونم یم شتیپ

 نکهیزد و من و آرشام با ا یم ادیجفتشون عشق و فر يچشما. زد یکرد و لبخند م ینگاه م ریافتاد که چطور تو صورت ام يپربه  نگاهم

نگاه حرف واسه  نیچون ا م؛یبود ينگاه فرار نیاز ا یبهتره بگم به نوع ای میدیدزد ینگاهمونو از هم م یبه اونا بود، ول هیشب تمومیموقع

. س ما از برمال شدنش بودو تر داشت ادیگفتن ز

تو باشـه مـال

قـلبــــم تمـوم

با تـــو یچ همـه

شه کم کم یم خوب

يزیعـــز یلیخ

يدیام یعشق

شهیمن هم به

يد یم یخوش دل

يزیعز یلیخ

شـهیهم برام

خــوب يروزها نیا

شه یتموم نم بگو

 دیکه ولم نکرد و دستمو نامحسوس کش رونیتو بغل آرشام بکشم بخواستم خودمو از . زدن یکه تموم شد همه هنوز داشتن دست م آهنگ

موفق  یمنظم کنه، ول تمشویداشت ر یسع قینفس عم هیزد که با  ینفس نفس م. و همزمان دستمو ول کرد میستادیتو بالکن ا. اطیسمت ح

: با تشر گفت بایتقر یو آروم ول دیاندامم کشمکث کرد، با اخم نگاهشو رو . کرد یم دادیب اهشیس يچشما يتو يرقرا یو ب یناآروم. نبود

! ه؟یچه سر و وضع نیا

حاال  ره،یچشم ازم بگ ستیلحظه هم حاضر ن هیآرشام  پیت نیکردم امشب با ا یکه فکر م یمن. کلمه بدجور خورد تو ذوقم یواقع يمعنا به

...

... با تو ام مـ  -

آدما  امرزمیهنوزم لجباز بودم و به قول مادر خدا ب. تو هم دمین هم اخمامو کشمتقابال م. دیخورد و با حرص تو موهاش دست کش حرفشو

. تونن یبتونن عوض کنن خصلتشونو نم شونویهر چ
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! مگه سر و وضعم چشه؟ -

 ست؟یبگو چش ن: زد پوزخند

! ه؟یواسه چ نایلباس، ا نیا ش،یآرا نیا: لحظه گرفت و گفت هیواسه  چونمو

که امشب  يظاهرا فراموش کرد: تو همون حالت آروم جوابشو دادم نهیدست به س. موهامو فرستادم عقب یخاص يلبخند زدم و با طناز کج

.رسن یهم معموال همه به سر و وضعشون م یو تو مهمون یمهمون یعنیتولد هم . تولده نجایا

! ه؟یکارو کردم، گناهش چ نیخب منم هم: انداختم باال شونمو

. آورد جوش

زنم تو بغل اون  نمیب یم یبعد هنوز پامو نذاشتم تو مهمون نجا؛یکه خسته از شرکت پاشدم اومدم ا نهیگناهش ا! آره؟ ه،یچکه گناهش  -

.رقصه یداره م کهیمرت

شد؟  تیحاال حال نه،یا بشیع نه،یگناهش ا: تشر زد نمیبه س نهیقدم اومد جلو و س هی

! ست؟یفرهاد ن انایحا کهیمنظورت از مرت: ابرومو انداختم باال يتا هی

. گلوم از استرس خشک شده بود. جوابمو داد که آب دهنمو قورت دادم زشینگاه ت با

 یحوصلم داشت سر م گهیاصرار کرد منم قبول کردم و د يدوما پر. دستشم بهم نخورد یاوال تو بغلش نبودم و رو به روش بودم؛ اون حت -

گفت در دسترس  یگرفتم م یهم شمارتو م یهر چ. میدعوت نجایرفته بود امشب ا ادتیکل  و اصال به ییتو هم که معلوم نبود کجا. رفت

...اون  ست،ین بهیسوما فرهاد که غر. یستین

.يا گهیو چه هر مرد د ریچه فرهاد، چه ام. خواد باشه یکه م یهر ک: گفت ظیوجودشو پر کرده بود که با غ خشم

! فهم شد؟ ریبرقصه، ش دیکه از راه رس يزنم با هر مردکه  ستیتو رسم من ن: اشاره کرد نشیس به

که  یباور کن يخوا یتو چرا نم. یدون یخودتم م نویو ا دمینرقص يمن با هر مرد! نه نشد: گفتم یاز تعصبش خوشم اومده بود، ول نکهیا با

! برادر که به خواهرش نظر نداره، داره؟ م؟یمن و فرهاد مثل خواهر و برادر

آسمون  ایبه آسمون بره  نیخوب گوشاتو وا کن دالرام؛ اگه زم نیبب. دونم ینوع برادراشو نم نیاز ا یول! نه یبرادر واقع: دیوپت زیتمسخرآم

 رادیو ا بیع یاصال فرهاد خوب، فرهاد ب. شه یاز اون اول دلم باهاش صاف نشد و حاالم نم. ادیخوشم نم اروی نیبازم من از ا ادیب نیبه زم

...که  یباش یمیشه بذارم باهاش اون قدرا صم ینم لیدل نایا یکمکاش هم قبول دارم و به وقتش ازش تشکرم کردم، ول يهمه  رست،د

 هیکنم که  یم شینگه داره وگرنه حال دیحد و حدود خودشو با یمثل برادرته بازم درست، ول یگ یم: دیکرد و به صورتش دست کش مکث

. هم که دلش خواست بکنه یر برقصه و هر غلطزن شوهردا هیبا  دیمرد عزب چرا نبا

. به سرعت باد از کنارم رد شد و رفت تو و

خواستم بازم نتونستم  ینوازش داد و اگر هم نم موینیباغچه ب يگال يبو. دمیکش قیبالکن گرفتم و نفس عم يفلز يبه نرده ها دستامو

 شیعاشقشم و کار. بازم پاته يپاته نخور يبخور نه؛یگن هم یاله که مآش کشک خ! ستیآقا آرشام ما عوض بشو ن نیا رینخ. لبخند نزنم

و  انیطغ يهوا م،یزندگ يبهار مینس نیبدجور ا یاخالقشو دوست داشتم، اما خب گاه نیخوامش، گرچه ا یخوبش م وبا بد . شه کرد ینم

! زد یطوفان به سرش م
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نرم و کوچولوشو  يتختش و پتو يآرشام آرامو که خواب بود، گذاشت تو. وردمتخت و تو همون حالت مانتومو در آ يرمق نشستم رو یب

. نظر داشتم ریحرکاتشو ز. روش و رفت سمت کمد دیکش

گشتم که  یم يزیتو کمدم دنبال اون چ. لباساشو از تو کمد برداشت و رفت سمت تخت، پشتم بهش بود. برداشتم و رفتم طرفش مانتومو

 ينشست گوشه  یلبخند کم رنگ! شب خاص بود واسه من، واسه آرشام البته قرار بود که خاص باشه هیمشب ا. واسه امشب مناسب باشه

! کنم یلبام، من خاصش م

 یبلند نبود و البته روش شنل م ادیز! داشت یفیظر يتور کار شده بود و گلدوز نشیبراق که رو قسمت س یلباس خواب ساتن شراب هی

! اشتمرو ند دنشیخورد که قصد پوش

با شوهرم  دینبا یمدت مشخص هیکردم که دکتر گفت تا  مانیهم زا یگشاد بپوشم و وقت يکه آرامو حامله بودم مجبور بودم لباسا یوقت تا

اون  دمید یم. غرور بود ياز رو شیبودم و بق ریفقط چند روز دلگ. دو قرن گذشت يدو هفته واسم به اندازه . وقتش بود گهیباشم و حاال د

!کرد جادیفاصله ا نمونیتکرار و تکرار و تکرارها ما ب نیشدم کارشو تکرار کنم و ا یم يکنه؛ منم جر ینم ياروره و کمغر

 يمسواك زدم و برگشتم تو. دمیشنلش رو هم پوش یو تو اتاق آرام لباسامو عوض کردم، ول رونیاز اتاق رفتم ب. نگاهش کنم برنگشتم

. و برسمو برداشتم شیآرا زیرفتم سمت م. سمتم دیبا ورودم نگاهش چرخ. باژورو روشن گذاشته بودو فقط آ دهیرو تخت دراز کش. اتاق

طبق عادت قبل . بلندمو جمع کردم و انداختم پشتم يخرمن موها. کارمه نیعاشق ا شهیدونستم هم یشونه زدم؛ م اموموه نهیآروم و با طمان

طور به  نیو ا دمیلباس نپوش يجور نیوقته جلوش ا یلیخ. م تشنه کردنش بودقصد. عطر به خودم زدم و برگشتم سمتش یاز خواب کم

! نه مقابل من یگفت خودداره ول یم شهیمه. داره يا جهینت هیپس حتما  دم؛یخودم نرس

سش دو هفته احسا نیا يرو که همه  ینگاه يگرما. يبود بینص یرو که دو هفته ازش ب یکس ينفس ها يصدا دنیداشت شن یچه لذت و

 یلیخ نمونیب يفاصله . دیچیپ یگوشم م رینامنظمش ز ينفس ها يصدا. بود کمیحاال نزد. زد یفقط در حد نگاه بود و حرف نم یکردم ول

 یبود، کم بودنش به چشم نم ادیز. بود یتونستم برام طوالن یچون نم یافتادم کنارش ول یرو تخت م کوچولوغلت  هیکم بود که فقط با 

کنم، مثل  یتشنش م. لمس روحش، لمس آغوشش، دالرام گفتنش اش،یمحبتاش، مهربون يتشنه بودم، تشنه . شد یماومد و احساس ن

.بود جانیاز ه د؛یلرز یتنم م! خودم

تونه  یو نم دمیپروا جلوش دراز کش یطور ب نیکنارشم و بعد از مدت ها ا نکهیبود؛ از ا یاز کالفگ قشیمرتعش و عم ينفس ها يصدا

!داد یاجازه رو به هر دومون نم نیداد، ا یاجازه رو بهش نم نیغرورش ا .کنه يکار

تو جام خشک شدم؛ برم گردوند و زل زده بود تو . خم شدم پتو رو بردارم که دستش رو بازوم نشست. بهش کردم؛ سردم بود پشتمو

! ؟یکن یکارو م نیچرا ا: کوتاه زمزمه کرد یلیمکث خ هیچشمام و با 

! ؟يچه کار -

. کرد؛ دستش محکم دور بازوم بود مکث
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! من محکومن؟ ياونا هم به جرم نکرده ! ؟یکن یچرا تو چشمات حبسشون م! ؟یزن یچرا حرف دلتو نم -

...من  -

! تونم؛ چرا دالرام؟ یخوام بگم نم یمنم م. یگ ینم ،یبگ يخوا یهفته و سه روزه که م کی قایاالن دق -

. بودم ساکت

.رینکن و آرامشمو ازم نگ اهیبا بستن چشمات س امویگفته بودم نفسم به نفست بسته است، گفته بودم دن ،یمیگگفته بودم زند -

! ؟یپس چرا گرفت: دیکش آه

من . يکرد غیکه ازم در يمن تو بود یزندگ: تو چشمام گفت رهیسرشو بلند کرد و خ. رونیزنه ب یم نمیقلبم داره از س ایخدا دم؛یگز لبمو

...بـ  قهیآرامش هر دق يو چشمات به جا يازم دور بود. سردم کرد نیخوام هم روحت، جسمتو داشتم و روحتو نه که هم یمهم جسمتو 

! منو ببخش -

مقصر منم که گفتم . بودم یفقط همون چند روز اولو از دستت عصبان: لب باز کرد که گفتم. و فقط نگاهم کرد میساکت موند م،یبود ساکت

کردم و فراموش کرده  یرو که بارها با خودم تکرار م يجمله ا نیرفته بود ا ادمی یخوام، ول یو فقط خودتو م ستین گذشتت واسم مهم

...دست خودم نبود، وگرنه  امحرفامو کار. بودم

! چرا؟ یدون یم. بهتر شد يجور نیا یول دم،یباشه فهم! سیه -

. تکون دادم سرمو

. اعتراف کنم شتیکرد که بخوام پ یرو دوا نم يشد و نگفتنش بهتر از گفتنش بود درد یگذشته مرو که مربوط به  یحرف دمیچون فهم -

که  یشد که گفت لعنت بر دهان یهمون الك پشت تیمن حکا تیبار حکا نیانگار ا یول! نیباشه، هم نمونیب یپنهون زیخواستم چ یفقط نم

! موقع باز شود یب

مجنون متنفر شدم؛ چون اون دوست  دیاز ب شهیبه خاطر اون زن هم یحت: لحظه نگاهم کرد و گفتچند . دیمن خند يکه از خنده  دمیخند

. که اون دوست داشت من ازش متنفر بودم یهر چ. داشت

! فراموش کن، باشه؟ زویهمه چ -

. تکون داد سرشو

! ؟یکن یفراموش م! دالرام؟ یتو چ -

. ش کردمهفته و سه روزه که فرامو کی قایدق: زدم لبخند

. دیخند

! ومدین شیپ تشیخب موقع یخواستم بگم ول یقبال م یعنیبهت بگم؛  دیهست که با يزیچ هیمنم  یگفت زویحاال که همه چ -

وقت سمت اون اتاقا نرم؟  چیکه ه يبهم گفته بود ادتهی. کنجکاو شده بود. کردم مکث

خب؟ : کرد کیبار چشماشو

... يبار فقط محض کنجکاو هیخب من  -

...نکنه  نمیصبر کن بب -
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! اون دفترچه؟: نگاهم کرد مشکوك

. دمیتکون دادم و لبمو گز سرمو

! پس کار تو بود -

! م؟یبش يمساو يجور نیا دیماه رو من قهر کنم تا شا نیمونده از ا یباق يهفته  کی ستیحاال بهتر ن: توهم دیاخماشو کش. نگفتم یچیه

.اخماش باز شد و زدم به بازوش دمیکه د دمیخند. نخندم  نتونستم

! ؟يذار یسر به سرم م -

...االن  یبود، ول يجد یلیبودم مطمئن باش برخوردم باهات خ دهیاگه اون موقع فهم -

.واسم تموم شده است: قینفس عم هیبا  و

 ؟يزد یم نمیاومدم جلو تا باهات حرف بزنم دست رد به س یمدت که م نیچرا ا: زد تو صورتم زل

. بودم یچون اون موقع هنوز از دستت عصبان -

! ؟یستیاالن ن: ابروش و انداخت باال يتا هی

. نه: تکون دادم نیبه طرف سرمو

! چرا اون وقت؟ -

...چون من : تو دستام گرفتم با لبخند گفتم سرشو

! چون دوستت دارم: بود، گفتصورتم و تو همون حالت که تو چشمام زل زده  يسرشو خم کرد رو. گذاشت رو لبم انگشتشو

 ،یعشق، مهربون نیریمختلف و ش يکه مملو بود از حس ها يمهر. هم دوستت دارم که به لبام مهر سکوت زد یلیبگم آره، خ خواستم

. و نگاهمون تو هم گره خورد! یمحبت و چه حس خوب

! قایدق: زدم و گفتم لبخند

! قا؟یدق یچ: تعجب گفت با

! دارم من دوستت یکه گفت -

! خب اونو که من گفتم -

. گهید یدونم، از جانب من گفت یم -

. نه، از جانب تو نبود: دیابروهاشو انداخت باال و گونمو بوس يجد

! بود؟ یپس از جانب ک: دمیچونشو بوس ریبلند کردم و ز سرمو

چون . داد و خواست عاشق باشه حیبه گناهان گذشتش ترجاحساسو  نیروز گناه ا هیکه  ییبنده خدا؛ از جانب همون بنده خدا هیاز جانب  -

! گم که دوستت دارم یگناهکار م هیاز جانب . ده یاز مرگ م ییاز نفرت و بو یگناه انتقام رنگ یداره، ول یزندگ يرنگ و بو یگناه عاشق

. بودم رهیحرکت تو چشماش خ یمدت ب تموم

من امشب  یوحش يگربه  یاومدم سمتت، ول ینم نیهم يبرا اد؛یکردم خوشت نم یمفکر  يکرد یو سکوت م یگرفت یازم فاصله م یوقت -

! تموم شده دمیفهم نجایو چه ا ریام يچه تو خونه . فرق داشت گهید يبا شبا
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! ؟یچ -

! میتحر: گفت طنتیش با

.کرد یپوف. شد یم داریآرام ب یدوست داشتم از ته دل قهقهه بزنم، ول. دمیخند

سوال؟  هی: کردم لبخند نگاهش با

. بپرس -

! کرد؟ یبگو اون لباس خواب تو اتاق من چکار م شییخدا -

! کدوم لباس خواب؟ -

...رو  دایکه ش یتو اتاق؛ شب يو اومد يبود یتنم کرده بودم و تو عصبان یکه اون شب اشتباه یهمون -

! ؟یبدون يخوا یم لشویدل -

. آره -

 هی دیاثباتش با يبرا. يشد یسرخ م فتادینگاهت به تنم م یو حت ستمین یگفت یتو م. نه ای یاوناش هستخواستم امتحانت کنم که از  یم -

! نه؟ گه،یکردم د یم يکار

! پس از همون موقع چشمتو گرفته بودم: گفتم طنتیش با

. گهیخب د یدونم، ول ینم یاز ک: زد لبخند

! ؟یگ یازت بخوام نه نم يزیچ هی -

! باشه یتا چ -

. شم یبا گفتنش ناراحت م یدون یاگه م یرو ازم پنهون نکن؛ حت یچیوقت ه چیه -

! بار واسم تجربه شد بسه هی گه،ینه د: آورد باال و گفت دستاشو

. و ملتمسانه نگاهش کردم نشستم

 فتم،ینم ادشونمی یاموش کردم؛ حتکه بوده رو فر یتا االن هر چ یدون یدر ضمن خودتم م. رفتار کنم یمنطق نیدم بعد از ا یقول بهت م -

!؟یش یناراحت نم یخب خودتم باش... که از زبون شوهرش بشنوه  یزن. کنه یرو ناراحت م یو هر زن هیعیخب طب ییموردا نیهمچ هی یول

! ؟يلجباز یلیکه خ يقبول دار یول ،یدم که ناراحت بش یحقو بهت م نیاتفاقا ا -

! من فقط؟: کردم اخم

! بگو چشم يزگم لجبا یم -

! يمغرور یلیتو هم خ یخب من لجباز، ول یلیباشه قبول، خ -

خواد به کجــاها  یمن کنار هم م يتو و مغرور بودنا يایلجباز نیکه ا يوا: اومد سمتم، گفت یکه آروم م یلحن خاص در حال هیو با  دیخند

. برســه

 يکه به خاطر جاذبه ها ستمیمن از اون مرداش ن ،یوحش يدر ضمن گربه  :و گفت مینیبا سر انگشت اشارش زد نوك ب یهمون لحن قبل با

! نکن ایدلبر نیاز ا گهیپا بذارم و د ریزنانه غرورمو ز
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. نفسات هنوز تو گوشمه جناب مهندس يصدا! یگ ینه بابا، تو که راست م: لبام و جمع کردم دمویخند

! یکارامو داشت زیبه ر زیت به من نبوده و در اصل آمار رپس فقط ظاهرا حواس: لحنش کرد و گفت یکم حرص چاشن هی

.و سرمو تکون دادم دمیخند

. يقبال بهم ثابت کرد نویو ا یکن ینگاه نم يا گهیزن د چیدونم که تو جز من، به ه یم یول -

کنه، همون طور که وجود تو  یت مدونم نگاه منه که آروم یم ،یخوددار باش یتون یدونم فقط در برابر من نم یم: نجوا کردم. بود ساکت

! میستیهم ن» من« یو بدون هم حت میمن، و ما با هم کامل يمنبع آرامشه واسه 

. ارمیلحظه هم دووم نم هیبدون تو  دمیچند روز فهم نیتو ا: شونه هاش گذاشتم و گفتم يکوتاه دستامو آوردم باال و رو یلیخ. کردم سکوت

. چشمام يتو دیلغز یبازشون کرد و نگاهش م. دبردم عقب، چشماشو بسته بو سرمو

.دارم رتیروت غ یهنوزم دوستت دارم، عاشقتم و چون شوهرم ،يدوستت داشتم، عاشقت شدم، شوهرم شد -

! نیفقط هم: و با لبخند گفتم دمیکش قیعم نفس

با عشق، با حرارت . هاش بست یگبار مهربونوجودمو به ر يهمه . مکث نکرد، سکوت نکرد، صبر نکرد، طاقتو ازش گرفتم گهید. کرد نگام

! یاز جنس دلدادگ يو بوسه ا

***

کنم؟  دارشیرو ب ییبرم بابا: آرام

.یبدو مامان: زیم يپلو رو گذاشتم رو سید

! از من توقع خواب داره؟ یک دهیچیخوب تو خونه پ يهمه بو نیا: آرشام اومد يکه صدا رونیذوق برگشت از آشپزخونه بره ب با

 هیخسته بود؛ بهش گفتم برو  یاز شرکت که برگشت حساب. قرمز شده بود یچشماش به خاطر خواب کم. لبخند به صورتش نگاه کردم با

! شد ینم دهیصورتش د يتو یاز خستگ ياثر گهیاالن د یکنم، ول یکم استراحت کن، موقع شام صدات م

. دیاز تو درگاه آشپزخونه بغل کرد و محکم گونشو بوس آرامو

! طونیش يد یشکالت م يتو که باز بو -

دونه بخورم و  کی يبهش قول دادم فقط روز یول ده،یبرام شکالت خر یکل هیفرهاد : لباشو غنچه کرد و با ذوق گفت یزبون نیریبا ش آرام

. بعدشم مسواك بزنم که دندونامو کرم نخوره

. بخور شهیهم یکمتر بخور، ول ییدوما آره بابا! فرهاد ییو دااوال فرهاد نه : زیو نشست پشت م یصندل يگذاشت رو آرامو

! ؟یب یمثل ب: آرام

! ؟یچ یب یب: آرشام

. بخور شهیهم یگفت دکتر گفته برنج و گوشت کم بخور، ول یب یب دمیشن میبود نایا يخاله پر يکه خونه  روزیآخه پر: آرام

. میدیلحن بامزش هر دومون خند از
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! بابا آرشام؟: آرام

جانم؟  -

! بگم؟ یمن به فرهاد چ: آرام

! ؟ییبابا یواسه چ: برنجش و گفت يرو ختیر يقاشق از قورمه سبز هی آرشام

! بهش بگم یدونم چ یآخه ازم سوال کرده، منم نم: آرام

. نوشابشو برداشت وانیلقمشو قورت داد و ل آرشام

! ده؟یازت پرس یمگه چ -

بغلم کرد و نشوند  دیبعدش منو که د نا،یا يخاله پر ياومد خونه  تایبا خاله ب روزیپر: هم باز کرد و گفت آرام با آب و تاب دستاشو از و

دونم  یم یول. تیخواستگار امیخوام ب یکه م يبعدش گفت اونقد. چقده دوستت دارم؟ گفتم نه یدون یپاهاش؛ بعدش بهم گفت م يرو

. ده ینم منبابات تو رو به 

از حرف آرام خندم گرفته  نکهیبا ا. تو گلوش و به سرفه افتاد دیآخر آرام نوشابه پر يجمله  دنیخورد با شن یشابشو مکه داشت نو آرشام

. و دو تا سرفه حالش جا اومد قینفس عم هیو با  دینفس سر کش هیآب دادم دستش که  وانیل هی عیسر یبود، ول

! ؟یآرشام خوب -

! فرهاد بهت گفته؟ ییرو دا انیا: تکون داد رو به آرام گفت سرشو

نگفت،  یچیه ؟یچ تایپس خاله ب ،يبعدش من گفتم تو که زن دار! اوهوم: لقمشو قورت داد گفت نکهیسرشو تکون داد و بعد از ا آرام

! بهش بگم؟ دیبا یحاال من چ. و بوسم کرد دیخند

! باشه؟ ،ییبابا ایحرفا نزن نیاز ا گهید: اهش کرد و گفتنگ يجد. داد یانجام م یکه آرام کار اشتباه ییاخم کرد؛ مثل وقتا آرشام

! ؟ییچرا بابا: خوشگلش معصومانه زل زد تو صورت آرشام و گفت يکم با چشما هی آرام

. هیچون حرف بد: زدم انداخت و رو به آرام گفت یبه من که لبخند م ینگاه مین. آرشام از هم باز شد يقدر ناز شده بود که اخما نیا

! کرده؟ ياونم کار بد یعنیپس چرا فرهاد گفت؟ : آرام

. رسم یفرهادتم بعدا م ییحساب دا: آرشام

! ش؟یزن یم یعنی: آرام

. ندارم شیکار یینه بابا: باشه يداشت جد یبازم سع یخندش گرفته بود، ول آرشام

! برداره، نه؟ یکیدست از سر من  ستیهنوزم قرار ن یداداش جنابعال نیا: رو به من گفت یبه شوخ و

. کنه یخواست شوخ يجور نیکنه، ا یبهت گزارش م ادیآخه خبر داره آرام همه رو م: و گفتم دمیخند

... خان داداش شما برسه، اون وقت  نیفقط دستم به ا: تکون داد و نگاهشو به بشقابش دوخت سرشو

! ش؟یزن یم! ؟ییبابا یاون وقت چ: آرام

 ؟يدار تییتو چه کار به کتک خوردن دا یینه بابا: آرامو ناز کرد و گفت يگونه  رهیخندشو بگ يجلوتونست  یسخت م گهیکه د آرشام

! بزنمش؟ يدیمگه تا حاال د
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! شیزن یم ير یفرهاد گفت بهت نگم؛ چون اگه بهت بگم م ینه، ول: سرشو انداخت باال و گفت آرام

. خنده ریز میدومون زد هر

. ش ندارم؛ حاال غذاتو بخورباها ينترس دخترم کار: آرشام

 اشیزبون نیریو ش طنتایبا وجود ش. تازه رفته بود تو چهار سال. با لبخند قاشق کوچولوشو گذاشت دهنش و به من و آرشام نگاه کرد آرام

. کرد یوقت اخم نم چیوقت ساکت نبود و آرشام ه چیخونه ه

 نیکرد از ا یم یفیآرام هم چه ک. آرشام تو خونه باب کرده بود نویآرام بود و اجمعه متعلق به  يروزا. پارك میرفت یسه آخر هفته ها م هر

! همه توجه پدرش

! تو و فرهادو ضبط کرده بودم؟ يمن اون روز صدا یدونست یم: آرشام

! ؟یک: تعجب نگاهش کردم با

! اومد؟ ادتیتا باهات حرف بزنه،  الیکه فرهاد اومده بود و يهمون روز -

! ؟يما رو ضبط کرد يتو صدا يجد يجد: گرد شده نگاهش کردم يچشما با

. حاضر نبودم نگهش دارم یگوش کردم خردش کردم؛ حت نکهیبعد از ا: تکون داد سرشو

. تعجب نداشت ينبود، پس جا دیکارا بع نیشناختم ا یکه من م یاز آرشام. دمیخند

. زنگم نزدن گهید! ؟يخبر ندار شیاز خالت و بچه هاش تو ک -

. دمیفهم روزیخودمم تازه د ؛یچرا اتفاقا برگشتن دوب -

! سر و صدا یچه ب -

. دونم یانداخت باال که نم شونشو

. گرفت یآرشام دورا دور سراغشونو م یول م،یرفت و آمد نداشت نکهیبا ا. شد که باهاشون آشنا شده بودم یم یسال کی

.یگفت همراه بچه هاش برگشتن دوب یبود و حاال هم که آرشام م یزن کم حرف. بودفوت شده  دیشد ادیشوهرش در اثر اعت شیها پ سال

 رییتغ مویمهر دینشوندم و گفتم با یکه من به قول آرشام حرفمو به کرس یکنم؛ همون شب یوقت فراموش نم چیازدواجمون و ه سالگرد

 یکیجشن بزرگ تو  هیآرشام اون شب . میجزء مهر نیتر یاصل یعنیمهر من عشق شوهرم بود، . خواستم یشد که خودم م یو همون يبد

و فرهاد هم  ریو ام يکردن من، پر ریکرد که واسه غافلگ زمیآرشام واقعا سوپرا یباشه، ول یبود معمول نیاقصدم . شهر گرفت ياز سالنا

! جذاب و خوش پوش شهیمثل هم. سر شوق اومدم پشیت دنیدنبالم؛ با د شگاهیکه خودش اومد دم در آرا یزمان. بهش کمک کرده بودن

 زیهمه چ! یفهم یگفت صبر کن به وقتش م یم! م؟یر یم میکجا دار دمیپرس یهم ازش م یکه برام آشنا نبود، هر چ يریاز اون مس بعد

و آرشام ت یول م،یریزن و شوهرا شب اول ازدواجمون رو جشن بگ ي هیمثل بق میوقت نتونست چیدرسته ما ه. بود ییایاون شب رو

! توقعشم نداشتم یسالگردش جبران کرد؛ گرچه حت

. نیریناز و ش يکوچولو هی ر،یهم اسم برادر ام! پسر ناز و خوشگل داد که اسمشو گذاشتن آرتام هی يو پر ریخدا به ام

و دوست  دمید یم تتویگفتم نه؛ چون وضع یبود که اون موقع م نیحرفش هم يهمه . حرف بزنم تایکردم تا با ب یآرشامو راض باالخره

! دونستم منظورش به فرهاد بود یفرق داشت و م گهیاالن د یول ،یکن لیکارا دخ نینداشتم خودتو تو ا
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شاد  شونیمنم از خوشبخت نمیب یچشماشون م يو عشق رو تو یبا هم ازدواج کردن و هر بار که خوشحال تایشد که فرهاد و ب یم یسال کی

. رو داشتن یختخوشب نیا اقتیهر دوشون ل. شم یم

لبخند غمو از تو  هیهم با  یو گاه میش یم نیغمگ یگاه م،یکن یکل کل م یشه، گاه یبحثمون م یزن و شوهرا گاه يو آرشام مثل همه  من

 مونیزندگ ینیریبعدشه و ش یتموم نمکش به آشت یول م،یدلخور بش دیشا. میکن یکدوم قهر نم چیه گهید یول م؛یکن یم رونیدالمون ب

 نمونیو وفا و صداقته ب یمهربون نیعالقه؛ هم نیعشق، هم نیهم. پر از احساسمونو روشن نگه داشته يو نورش قلبا گرماکه هنوزم با  هیعشق

!پا برجا حفظ کرده شهیکه کانون خانوادمون رو گرم و هم

رمانم  دنیبا د. خوند یو کتاب م یصندل يروآرشام نشسته بود . آرامو خوابوندم سر جاش برگشتم تو اتاق خودمون نکهیشب، بعد از ا آخر

!»گناهکار«اسم کتاب،  يرو جلدش ثابت موند؛ رو هینگاهم واسه چند ثان. شروع کرده بود شیاز دو شب پ. تو دستاش لبخند زدم

! ؟يهنوز تمومش نکرد -

 نیکدوم از ا چیکه ه يباور دار: زمه کردگوشم زم ریرفتم سمتش دستشو گرفت و ز. دست چپشو باز کرد یکرد و با لبخند کم رنگ نگاهم

! ست؟ین یما اتفاق یحوادث تو زندگ

. کردم سکوت

 يباز داشتن من از گناهانم، برا يکرده بود برا لهیتو رو خدا وس...  انیشا یتو مطبق، تو مهمون ابون،یاون برخورد اول تو خ یحت: داد ادامه

از همون اول، از همون برخورد اول ! دالرام يبود لهیتو وس. برگردوندن من به خودم ياکه سال ها گمش کرده بودم و بر یکردن راه دایپ

ما  یزندگ. کنه یاتفاقاتو کنترل کنه و بدونه که داره چکار م نیهست که ا یکیچون  ست؛ین یاتفاق ایدن نیتو ا یچیکه ه دمیباور رس نیبه ا

! نجایبه ا میدیتا رس میدیو چ میدیو چ میدیچ. بود نیجورچ يمثل باز

. از هم گستن يبرا يگریدادن و د وندیپ يبرا یکی. میا لهیجور وس هی ایدن نیا يآدما يمن، تو و همه : دادم هیبه سرش تک سرمو

! يداد وندیو تو پ: آرشام

. يروز ارزوشونو داشتم، بهم داد هیرو که  ییزایاون چ يو همه  میخوشبخت م،یتو هم زندگ -

خوندم و مربوط به آرشامو  یمکالمات مربوط به دالرامو من م. آرشام و دالرام یانیآخر کتاب بود؛ مکالمات پا يصفحه  هر دومون به نگاه

. کرد یگوشم نجوا م ریهم خودش زمزمه وار ز

! ییو جدا يدور: دالرام

! یو ناکام یتلخ: آرشام

! يغم و شاد: دالرام

! یزندگ بیفراز و نش: آرشام

! لبخند و هیگر: دالرام

. میهمه و همه رو پشت سر گذاشت: آرشام

. میبرگرد هیپر گال يبه گذشته، به اون روزها ستیقرار ن گهید: دالرام

. میدیو رنج زمانه رو به جون خر میدیدرد کش م،یدیدرد د: آرشام
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...اما   د،یدا شاخ شیپ. میاما رسوا نشد م،یعاشق شد. میقصه هم شد يآدم خوبه  م،یقصه شد يآدم بده : دالرام

. میتا به آرامش برس میکرد یزندگ م؛یکرد یو به عشق هم زندگ میاما باز هم موند: آرشام

. میکش یقلبامون رو به رخ م يپر نبض تپش ها يهنوزم صدا: دالرام

! که عاشقه یبه رخ هر ک: آرشام

. مینک یم یاحساس پاك غن نیاز ا مونویو هر لحظه از زندگ میمون یم: دالرام

. هست شهیچون خدا هم: آرشام

. مینداره؛ ما پاک ییما جا نیب ییبا بودنش تنها: دالرام

! هر دو بدون گناه: آرشام

! بدون غرور: دالرام

! بدون غرور: آرشام

. سرشار از احساس پاك آرامش يدختر: : دالرام

. تونه بشکنه، اما شفاف یکه م شهیاز جنس ش یبا قلب يمرد: آرشام

... حس  هیو : الرامد

...حس  هیو : آرشام

! حس ناب هی: دالرام

. که از خاطرها پاك نشه یحس: آرشام

. یحس تکرار نشدن هی: دالرام

! از گناه يعار یزندگ هیآغاز  يبرا انیپا هی ان،یپا هی نیو ا: آرشام

... چون  ست،یکس گناهکار ن چیه گهید: دالرام

! به اشتباه یکنم تو را حت یکه اشتباه، گناه م اینت گناه باشد دوست داشت: و دالرام  آرشام

::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

ـــانیپـــا

 fereshteh27: سنــدهینو

مرداد ماه نود و دو چهارم

  92 دي: نتشارا
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